
1.1. KILPAILUJEN AJANKOHTA JA TARKOITUS VamiaStars-kilpailut järjestetään 5.2.2020 Hansa-kampuksella. 

 VamiaStarsin tarkoitus on kannustaa ammattiin opiskelevia kulttuuriharrastuksessa ja antaa opiskelijoille 

mahdollisuus tuoda esiin sellaista osaamista, joka ei oppilaitoksen arjessa välttämättä tule esiin. 

VamiaStarsissa tärkeää ei ole menestyminen vaan osallistuminen.  

  

1.2. KILPAILUJEN SÄÄNNÖT Kilpailujen säännöt lähetetään ilmoittautumislomakkeen yhteydessä 

kilpailijoille.  

  

1.3. OSANOTTO-OIKEUS Kilpailuihin voivat ottaa osaa Vamian opiskelijat. Kilpailusarjoihin saavat osallistua 

vain opiskelijat. Ryhmissäkään ei saa esiintyä opettajia. Opettaja voi toimia kuitenkin esityksen säestäjänä, 

käsikirjoittajana, koreografina tai ohjaajana.  

  

1.4. ILMOITTAUTUMINEN  Ilmoittautuminen suoritetaan osoitteessa http://bit.ly/vamiastars2020 
17.1.2020 mennessä.  

  

1.5. TEKIJÄNOIKEUDET Kilpailutöiden tekijänoikeudet säilyvät tekijöillä. Vamia pidättää itsellään oikeuden 

julkaista kilpailutöitä tai kuvia niistä VamiaStars-tapahtumassa ja VamiaStarsin ja Vamian julkaisuissa.  

  

1.6. ARVIOINTI 3-4 henkinen tuomaristo -Kulttuurin asiantuntija edustaja -Vamian henkilökunnan edustaja -

Opiskelijoiden edustaja Tuomareilta edellytetään kykyä antaa rakentavaa palautetta, joka kannustaa 

opiskelijoita jatkamaan harrastustaan. Tuloksiin merkitään kolme parasta ja tuomariston mahdollisesti 

antamat kunniamaininnat sekä sarjaan osallistuneiden määrä. Tulokset julkistetaan VamiaStars-

tapahtumassa. Jokaisesta kilpailulajista ehdotetaan valittaviksi enintään kuutta kilpailijaa edustamaan 

Vamiaa valtakunnallisiin SAKUstars kilpailuihin.  

  

2. ENNAKKOSARJAT Lähetettyihin kilpailutöihin tulee merkitä työn nimi, sarja ja tekijä. Ennakkosarjan työn 

pitää olla toimitettuna järjestäjälle 23.1.2020. Ennakkotyösarjoihin voi osallistua sääntöjen kohtaa 1.3. 

noudattaen joko yksilö- tai ryhmätyöllä. Kilpailija tai ryhmä voi osallistua sarjaan vain yhdellä työllä, joka on 

tehty edellisten VamiaStars-kilpailujen jälkeen. Kilpailija voi osallistua sarjaan joko yksilönä tai yhden 

joukkueen jäsenenä.  

  

2.1. KUVATAIDE Kilpailutyö toimitetaan järjestäjälle ilmoitetulla tavalla. Kilpailutyötä tehtäessä on 

noudatettava tekijänoikeuslakia.  

  

Piirrostaide Lyijykynä-, hiili-, tussi-, värikynä- ja sekatekniikat. Työn koko on vapaa.  

  

http://bit.ly/vamiastars2020


Grafiikka Grafiikan menetelmät, kuten monotypiat, etsaukset, serigrafiat, akvatintat ja puupiirrokset. Työn 

koko on vapaa.  

 

 Julisteet Työn tekniikka on vapaa, mutta työ toteutetaan A3-kokoisena pystysuunnassa. Työ toimitetaan 

paperiversiona.  

  

Kuvanveisto Veistokset ja reliefit. Tekniikka ja koko on vapaa.  

  

Maalaukset Akryyli-, öljy-, akvarelli-, guassi-, pastelli-, kollaasi- ja sekatekniikat. Työn koko on vapaa.  

  

Sarjakuvat Työn tekniikka ja koko on vapaa. Työ toimitetaan paperiversiona.  

  

Taidekäsityöt Eri menetelmin valmistetut käyttö- ja koriste-esineet. Työn tekniikka ja koko on vapaa.  

  

Tietokonegrafiikka Tietokoneella tehty kuva, jonka koko on vapaa. Työ toimitetaan paperiversiona.  

  

Valokuvat Kameralla kuvattu mustavalkoinen tai värillinen kuva. Kuvan koko on vapaa. Työ toimitetaan 

paperiversiona.  

  

Videot Työ voi olla lyhytelokuva, dokumentti, mainos, musiikkivideo tai muu videoesitys. Videon kesto on 

enintään 10 minuuttia.  

  

Animaatiot Animaation tekniikka on vapaa ja maksimipituus on 3 minuuttia.  

  

2.2. KIRJOITUKSET  

  

Kirjoitukset sarjoihin voi osallistua suomen- tai ruotsinkielisillä kirjoituksilla. Tekstit tallennetaan PDF-

muotoon ja toimitetaan sellaisena järjestäjälle.  

  

Kirjoitelma Kirjoitelman maksimipituus on 5 sivua. Kirjoituksen tekstityyli on Arial 12, Regular, rivi 1,5 ja 

tekstin asettelussa noudatetaan Wordin oletusasetuksia: vasen ja oikea marginaali 2 cm, ylä- ja 

alamarginaali 2,5 cm. Kirjoittajan nimi ja oppilaitos merkitään paperin vasempaan yläreunaan.  

  

Runo Teksti kirjoitetaan Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Runon pituus on vapaa.  



  

  

2.3. MUSIIKKI  

  

Konemusiikki Äänitteen maksimipituus on 3 minuuttia. Kilpailutyö lähetetään järjestäjille osoitteeseen 

vamiastars@vamia.fi   

 

 3. LIVESARJAT Livesarjoihin voi osallistua sääntöjen kohtaa 1.3. noudattaen joko yksilönä tai ryhmänä, 

sarjakohtaisissa säännöissä määritellyllä tavalla. Ryhmälajeissa kaikkien ryhmän jäsenten pitää olla saman 

koulutuksenjärjestäjän opiskelijoita. Ryhmään kuuluu vähintään kaksi opiskelijaa, ellei erillistä duo-sarjaa 

ole.  

  

3.1. MUSIIKKI  

  

3.1.1 SOITINSARJAT Soitinsarjoihin osallistutaan sähköisillä tai akustisilla soittimilla. Sarjojen järjestäjä 

vastaa, että erilaiset soittimet saadaan kisapaikalla vahvistettua yleisön ja kisatuomariston kuultavaksi. 

Äänen vahvistamiseen käytetään sähköisiä soitinvahvistimia ja/tai mikrofoneja, joiden hankinnasta vastaa 

kisajärjestäjä. Kilpailijoiden on itse vastattava henkilökohtaisista varusteistaan, kuten soittimet (kitarat, 

bassot, erikoisinstrumentit).  

  

Soolosoittimet Sarjaan osallistutaan yksilöinä. Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia. Kilpailijan tulee 

ilmoittaa soittimensa ilmoittautumisen yhteydessä. Taustanauhojen käyttö on kielletty.  

  

Soitinyhtyeet Sarjaan osallistuvassa yhtyeessä on vähintään kaksi jäsentä. Esityksen kesto on enintään 7 

minuuttia. Esiintymispaikassa on piano, sähköinen kosketinsoitin, kitara- ja bassovahvistimet, rumpusetti 

sekä mikrofoneja akustisten soitinten ja laulun vahvistamiseen. Ryhmän tulee ilmoittaa kokoonpanonsa 

ilmoittautumisen yhteydessä. Taustanauhojen käyttö on kielletty.  

  

DJ- kisa Kilpailijalla on 7 minuuttia aikaa soittaa DJ-setti. Miksaus ei saa olla etukäteen äänitetty. Kilpailija 

voi soittaa kappaleen osana DJ- settiä tai käyttää sampleja siitä.  

  

3.1.2 LAULUSARJAT  

  

Laulusarjoihin osallistutaan yksilöinä tai ryhmänä. Kilpailutilanteessa käytetään järjestäjän hankkimaa 

äänentoistolaitteistoa eri sarjojen äänentoistovaatimukset huomioiden.  

  



Lauluryhmät Sarjaan osallistuvassa ryhmässä on vähintään kaksi laulavaa jäsentä. Ryhmä esittää yhden 

vapaavalintaisen laulun. Ryhmä voi käyttää omaa säestäjää tai esiintyä ilman säestystä. Taustanauhan 

käyttö on kielletty. Ryhmän tulee ilmoittaa kokoonpanonsa ilmoittautumisen yhteydessä.  

  

Rap-musiikki Sarjaan voi osallistua joko yksilöinä tai ryhmänä, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä. 

Esityksessä voidaan käyttää taustanauhaa. Esityksen pituus on enintään 7 minuuttia.  

  

Yksinlaulu   Sarjaan osallistuva kilpailija esittää yhden vapaavalintaisen laulun. Kilpailija voi käyttää omaa 

säestäjää tai esiintyä ilman säestäjää. Taustanauhan käyttö on kielletty.  

  

3.2. NÄYTTÄMÖTAIDE  

  

Näytelmät Esityksen kesto on enintään 15 minuuttia. Kilpailuun voi osallistua mm. seuraavilla ryhmä- ja 

yksilöesityksillä:  

  

näytelmät monologi nukketeatteri  

  

Lausunta Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia. Kilpailuun voi osallistua ryhmä- ja yksilöesityksillä.  

  

Talent Esityksen kesto enintään 10 minuuttia. Talent-sarjaan voivat osallistua taiteen muodot, joiden ei 

katsota kuuluvan muihin VamiaStars-sarjoihin, esim.: -sirkustaide -beatbox -stand up -taikatemput -

perfomanssi  

  

3.3. TANSSI  

  

Ryhmätanssit Ryhmätanssissa on oltava vähintään kolme jäsentä. Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia. 

 

Tanssiduot Sarjaan osallistuvassa ryhmässä on kaksi jäsentä. Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia.  

  

Yksintanssi Sarjaan osallistutaan yksilönä. Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia.  

  

Yksintanssi improvisoiden Sarjaan osallistutaan yksilönä. Sarjaan kuuluvat esim. streetdance, hip-hop, 

breakdance. 


