
LASTE- JA NOORTEKULTUURI AASTA 2017 LOGO JA TUNNUSLAUSE 
IDEEKONKURSS 
 
Eesti Lastekirjanduse Keskus kuulutab välja konkursi logo ja tunnuslause leidmiseks 
teema-aastale: laste- ja noortekultuuri aasta 2017. 

Eesti Lastekirjanduse Keskus on Kultuuriministeeriumi juhtpartner teema-aasta läbiviimisel. 
Teema-aasta eesmärgid on mõtestada last ja noort kultuuris ning väärtustada neid 
kultuuriloojana ja kultuuritarbijana. Visuaal peaks kõnetama sihtrühma vanuses 0-18 
eluaastat.  

 
IDEEKONKURSI TINGIMUSED 

1. ÜLDTINGIMUSED 
1.1. Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 visuaalse identiteedi ja tunnuslause konkursi 

(edaspidi konkurss) korraldaja on Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös  
Kultuuriministeeriumiga. 

1.2. Konkurss toimub eesti keeles. 
1.3. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Üks konkursil osaleja 

võib esitada mitu ideekavandit eeldusel, et need on eraldiseisvalt esitatud ning 
tähistatud erinevate märgusõnadega. 

1.4. Konkurss viiakse läbi kaheetapilisena. Esimeses etapis toimub ideekavandite 
hindamine märgusõnade alusel ning teises etapis avatakse märgusõnadele vastavad 
nimekaardid. 

1.5. Konkurss algab 19. septembril 2016. a. 
2. IDEEKAVANDITE ESITAMINE 

2.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2016. a kell 18.00 (kaasa arvatud). 
2.2. Ideekavandid tuleb esitada paberkandjal aadressile Pikk 73, Tallinn, kirjega 

„Ideekonkurss“.  
2.3. Ideekavand peab olema suletud ilma väliste tunnusmärkidega üldümbrikusse koos 

punktis 2.2. nimetatud viitega. Üldümbrik ning selles sisalduvad ideekavandi ümbrik 
ja nimekaardi ümbrik peavad olema märgistatud märgusõnaga ning sisaldama 
järgmisi dokumente/andmeid: 

2.3.1. Ideekavandi ümbrik peab sisaldama punktis 3 nimetatud ideekavandi 
dokumente ning peab olema tähistatud üksnes märgusõnaga (ideekavandilt ei 
tohi nähtuda autori andmeid); 

2.3.2. Nimekaardi ümbrik peab kandma „Nimekaardi“ tähistust koos märgusõnaga 
ning sisaldama ideekavandi autori nime, kontaktandmeid ja autori kinnitust 
kõikide ideekonkursi tingimustega nõustumise kohta. 

3. ESITATAVA IDEEKAVANDI MAHT JA VORM 
3.1. Ideekavand peab sisaldama: 

3.1.1. Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 logo kavandit;  
3.1.2. värvilahendust; 
3.1.3. logo koos tunnuslausega (eesti, võimalusel ka vene ja inglise keeles); 
3.1.4. logo koos tekstiga: Laste – ja noortekultuuri aasta 2017 (juhul, kui logo kavand 

seda nimetust ei sisalda); 
3.1.5. legendi (visuaali tekkelugu); 
3.1.6. kasutamise variatsioone (positiiv ja negatiiv, must-valge ja värviline, 

kasutamine taustal); 



3.1.7. soovitusi, kuidas Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 programmi kuuluv 
sündmus peaks seda logo kohustuslikult kasutama. 

3.2. Täiendavad nõuded kavanditele: 
3.2.1. logo ja kujundusnäited, samuti tunnuslause, peavad väljendama Laste- ja 

noortekultuuri aasta 2017 ideed ja eesmärke (kirjeldatud allpool käesoleva 
dokumendi Lisas 1); 

3.2.2. logo peab olema kasutatav trükistel, meedias, riietel ja digitaalselt; 
3.2.3. logo peab olema kasutatav tunnuslausest eraldi; 
3.2.4. logo peab konkursile olema esitatud GIF/JPG ja PDF formaadis, 

konkursivõitjal tuleb logo esitada ka CDR, AI või EPS formaadis. 
4. IDEEKAVANDI HINDAMINE JA VÕITJATE AVALIKUSTAMINE  

4.1. Ideekavandeid hindab 5-liikmeline komisjon. Komisjon võib oma töösse 
hääleõiguseta kaasata visuaali sihtgrupi liikmeid. 

4.2. Komisjon hindab ainult neid konkursile esitatud kavandeid, mis on õigeaegselt 
esitatud ning, mis vastavad Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 logo ja visuaalse 
identiteedi ideekonkursi tingimustele. 

4.3. Komisjon avab ainult ideekavandi ümbrikud ning käsitleb ideekavandeid märgusõna 
põhiselt.  

4.4. Komisjon hindab ideekavandeid ühise arutelu tulemusena võttes arvesse punktis 4.6 
nimetatud kriteeriume. 

4.5. Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui 
hääled parimale ideekavandile jagunevad võrdselt, on määravaks komisjoni esimehe 
hääl. 

4.6. Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid: 
4.6.1. esitatud logokavandite ja kujundusnäidiste atraktiivsust, originaalsust ja 

kokkusobivust Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 ideega; 
4.6.2. esitatud visuaalsete lahenduste potentsiaalset kasutusvõimaluste rohkust 

erinevates meediumites ning erinevatel reklaamkandjatel; 
4.6.3. esitatud tunnuslause sobivust ja originaalsust. 

4.7. Konkursi tulemused avalikustatakse märgusõnade järgi Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse kodulehel hiljemalt 10. oktoobril 2016. a. koos informatsiooniga 
nimekaartide avaliku avamise kohta. 

4.8. Nimekaartide avamine toimub avalikul koosolekul, kus avatakse konkursi võitnud või 
auhinnatud ideekavandite märgusõnadele vastavad nimekaardid. 

5. EDASINE KOOSTÖÖ KONKURSI VÕITJAGA 
5.1. Väljavalitud kavandite autori(te)ga jätkatakse tööd stiiliraamatu lõpliku resultaadi 

vormistamiseni. Stiiliraamatu koostamine toimub osana ideekonkursist.  
5.2. Lõppresultaat tuleb konkursi võitjal vormistada hiljemalt 20. oktoober 2016. 
5.3. Lõppresultaat sisaldab: 

5.3.1. Lastekultuuri aasta 2017 tunnusgraafikat: 
5.3.1.1. logo (GIF/JPG, PDF, CDR, AI või EPS formaadis); 
5.3.1.2. logo sloganiga ((GIF/JPG, PDF, CDR, AI või EPS formaadis); 
5.3.1.3. korporatiivsed fondid; 
5.3.1.4. korporatiivsed värvid (värvikoodid Pantone, CMYK, RGB); 
5.3.1.5. logo must-valged kasutusvariandid; 
5.3.1.6. logo värvilised kasutusvariandid; 
5.3.1.7. logo kaitstud ala ning keelatud kasutusvariandid; 
5.3.1.8. võimalusel erinevad mängulised graafilised elemendid; 
5.3.1.9. kujunduskontseptsiooni kompaktne visualiseering; 



5.3.2. Lõppresultaadi vormistamiseks ja auhinnatud ideekavandi kasutamiseks 
sõlmitakse ideekavandi autoriga autorileping, mille kohaselt loovutab 
ideekavandi autor konkursi korraldajale kõik varalised autoriõigused ilma 
geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste perioodiks ning annab konkursi 
korraldajale ainulitsentsi isiklike autoriõiguste teostamiseks. Konkursi raames 
makstav auhinnaraha on nimetatud õiguste loovutamise ja litsentseerimise eest 
makstav autoritasu.  

6. KONKURSI AUHIND 
6.1. Konkursi auhinnaks on võitjale või võitjatele ette nähtud 1500 eurot.  
6.2. Auhind makstakse konkursil esimese koha saavutanud võitjale välja pärast 

lõppresultaadi saavutamist konkursi võitjaga sõlmitud autorilepingu alusel. Auhinnast 
arvatakse maha kõik EV seadustest tulenevad maksud. 

6.3. Komisjon võib sobiva ideekavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses 
konkursil osalejate vahel ümber jagada või jätta välja andmata. 

6.4. Teistele auhinnatud ideekavandi esitanud võitjatele makstakse auhind välja 
ideekonkursi tulemuste otsuse alusel. 

6.5. Auhinna/auhinnad maksab välja Eesti Lastekirjanduse Keskus hiljemalt kuu aja 
jooksul pärast vastava lepingu sõlmimist või otsuse vastuvõtmist. 

7. KONKURSI TULEMUSTE REALISEERIMINE 
7.1. Käesolevale ideekonkursile auhinnatud ideekavandi esitamisega loovutavad 

auhinnatud ideekavandite autorid Eesti Lastekirjanduse Keskusele kõik ideekavandi 
varalised autoriõigused ning annavad ainulitsentsi isiklike autoriõiguste kasutamiseks 
ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste perioodiks. Autoritasu sisaldub 
auhinnarahas.   

7.2. Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi 
esitamisega, et Eesti Lastekirjanduse Keskus võib soovi korral realiseerida õigust 
taotleda ideekavandi või teatud ideekavandi osa kaubamärgina registreerimist. 

7.3. Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi 
võitjaks kuulutamisel, et autori isiklike õiguste rikkumiseks ei loeta ideekavandile 
teiste isikute ideede lisamist. Eesti Lastekirjanduse Keskusel on ideekavandi 
realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo ja visuaalse identiteedi ideekavandis 
muudatusi. 

  



Tellija: Eesti Lastekirjanduse Keskus  
Aadress: Pikk 73, Tallinn 10133 
 
Lisainfo: 
Marju Kask 
Laste ja noortekultuuri aasta 2017 projektijuht 
e-kiri: marju.kask@elk.ee  
tel 5228659 
 
 
 
Lisa 1. Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 lühikirjeldus 
Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 kontseptsiooni ja visuaalse identiteedi loomise idee 
seisneb soovis koondada ühise nimetaja alla kõik selle aasta raames toimuvad ettevõtmised. 
Kõik kultuurivaldkonnad on võrdselt olulised. Logo ja tunnuslause on üheks neid üritusi 
siduvaks elemendiks, mis kajastub plakatitel, reklaamidel, trükistel, veebis, meenetel jne.  

2017. aastal toimub XII noorte laulu- ja tantsupidu ning sellest tulenevalt on aasta pühendatud 
laste- ja noortekultuurile. Aasta toob tähelepanu keskmesse nii noore publiku kui ka looja, 
teisisõnu meie kultuurielu järelkasvu. 

 
Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 märksõnad on ise olemine ja koos tegemine. “Ise 
olemise” märksõnas väärtustame lapse ja noore oma mina – tema oma ruumi ja arengut 
kultuurses keskkonnas, isiklikke valikuvõimalusi ja -vabadust. “Koos tegemise” all 
mõtestame tema rolli peres, kogukonnas ja ühiskonnas, põlvkondlikke sidemeid kultuuri 
loomisel ja edasikandmisel, koostegutsemist, kaasamise tähtsust, inspireerivaid eeskujusid. 

 
Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 raames toimuvad erinevad sündmused eelkõige sihtgrupile 
0-18 eluaastat, kuid läbi erinevate sõnumite ja tegevuste on kaasatud ka neid ümbritsevad 
täiskasvanud. 

Logo kasutamine: 
1. Plakatid, flaierid, bännerid, voldikud, kavad 
2. Meediareklaam (print, TV, raadio) 
3. Atribuutika, meened 
4. Trükised 
5. Koduleht, Facebook, elektrooniline uudiskiri, e-mail jne. 
 
Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 venekeelne nimetus on “Год детской и юношеской 
культуры 2017” ning inglisekeelne nimetus on “Year of Children & Youth Culture 2017”.  
 
Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 tegevuste läbiviijateks on laste ja noorte huvitegevusega 
tegelevad ning laste- ja noortekultuuri edendavad organisatsioonid, äri- ja 
mittetulundusühingud ning muud asjast huvitatud isikud, kes teevad teema-aastal antud 
tegevuste läbiviimiseks Eesti Lastekirjanduse Keskusega koostööd. Loodav Laste- ja 
noortekultuuri aasta 2017 logo oleks soovituslik kõigile, kes korraldavad 2017. aasta jooksul 
laste ja noortega seotud sündmusi, koolitusi, kontserte jm tegevusi. 


