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PYLKÖN SUKUSEURA RY:N STANDAARIKILPAILUN SÄÄNNÖT !
Pylkön sukuseura ry järjestää pöytäviirin eli standaarin suunnittelukilpailun yhdistyksen  
20-vuotisjuhlavuodelle 2017. Kilpailun tarkoituksena on suunnitella standaari, joka jollakin tapaa kuvaa 
Pylkön sukua. Standaareja käytetään sukuseuran virallisissa kokouksissa ja tapahtumissa. Standaari 
voidaan luovuttaa sukuseuran jäsenelle palkintona tai muuna muistamisena, tai sen voi ostaa itselle tai 
suvun jäsenen vuosipäivälahjaksi. Hinta tarkentuu ensi vuonna materiaalivalintojen ja tarjouskilpailun 
myötä. !!
Kilpailun ajankohta ja osallistumisoikeus  
Kilpailu pidetään aikavälillä 1.9.2016 - 12.2.2017. Suunnittelukilpailuun voi osallistua jokainen kilpailusta 
tiedon saanut. Osallistumisoikeutta ei ole rajattu Pylkön sukuun kuulumiseen tai Suomen kansalaisuu-
teen. Suunnittelukilpailusta tiedotetaan yhdistyksen toimesta vain Pylkön Sukuseura ry:n jäsenistölle. 
Kilpailu on kuitenkin avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. !
Suunnittelua rajaavat vaatimukset standaarille  
Standaarin viirin muoto on yksikärkinen, kärjissä tupsut (ks. liitteenä 1:1 pohjapiirros) 
- viirin mitat: leveys: 125 mm, korkeus kärkeen 200 mm + hapsut 
- hapsujen ja nyörin värin päättää standaaritoimikunta tilausvaiheessa, osallistuja voi esittää toiveen 
- viirissä käytettävien värien määrä on korkeintaan kolme + logon musta väri. Suositellaan käytet-

täväksi heraldisia värejä valikoimasta: punainen, sininen, vihreä sekä hopea ja kulta. Valkoinen  
pohjaväri saa näkyä myös. 

- pysty- ja poikkitanko on niklattua messinkiä 
- jalusta 85 x 85 mm, kiveä, tekstilaatta ruostumatonta terästä, laattaan kaiverretaan teksti 
- jalustakiven materiaalista voi esittää ehdotuksen  !
Pohjapiirros ja sukuseuran logo on ladattavissa sivustolta pylkko.fi !
Kilpailutöiden toimittaminen 
Kilpailutyöt tulee toimittaa Pylkön Sukuseura r.y:lle toimittamalla jollekin standaarikilpailua valmistelevan 
toimikunnan jäsenelle: 
-Osmo Pylkkö, Välikankaantie 35 54850 Kuukanniemi, 0500 857238, osmo.pylkko@pp.inet.fi, 
-Seija Pylkkö, Pikisaarenkuja 4 A 20 53900 Lappeenranta, 0405815323, seija.pylkko@kolumbus.fi tai 
-Marja Pylkkö, Metsäsaimaankatu 2 C 11 53950 Lappeenranta, 040 7624069, marja.pylkko@gmail.com. 
Henkilökohtaisesti toimitettuna kilpailutyö tulee toimittaa 12.2.2017 klo 24 mennessä sähköpostilla tai 
paperilla/postitse. Kilpailuehdotusten toteutustapa ja lukumäärä on vapaa. !
Palkinnot 
Palkintona jaetaan rahaa 100 €. Palkinto voidaan antaa joko voittajalle yksin tai palkintotoimikunnan 
harkinnan mukaan useammalle ehdotukselle. Kilpailutoimikunta varaa oikeuden yhdistellä elementtejä 
eri ehdotuksista parhaaksi katsomallaan tavalla tai muokata voittajaehdotusta. Puhtaaksipiirtämisen 
tekee ammattigraafikko.  !
Palkintotoimikunta 
Palkintotoimikuntana toimii Pylkön sukuseura ry:n sukuneuvosto kaudella 2015-2018.  !
Lisätiedustelut 
Lisätietoja suunnittelukilpailusta saa standaarikilpailua valmistelleen toimikunnan jäseniltä, yhteystiedot 
yllä. Tervetuloa osallistumaan kilpailuun! !
Sukuneuvosto
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