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Osallistu kilpailuun! 

 
FIVA juhlistaa kansainvälistä nuorisopäivää 12.08.2021. 

FIVA (kansainvälinen historiallisten ajoneuvojen järjestö) on järjestänyt luoville nuorille kilpailun. 
Tänä vuonna historiallisten ajoneuvojen harrastajia pyydetään lähettämään valokuvia, 
luonnoksia, maalauksia, piirroksia ja videoita aiheesta ”Restoring the Passion” *. 

”Onnistuimme järjestämään viime vuonna menestyksekkään kilpailun ja se kannusti viettämään 
tänäkin vuonna YK:n kansainvälistä nuorisopäivää 12. elokuuta 2021 luovalla kilpailulla”, kertoo 
FIVA:n varapuheenjohtaja Nataša G. Jerina. ”Kilpailu on ensisijaisesti suunnattu alle 18-vuotiaille 
mutta uskomme kuitenkin, että nuoriso on mielentila - ei luku, joten olemme lisänneet luokan 
kypsemmille harrastajille”.  

”FIVA viestittää positiivisuutta näinä vaikeina aikoina kun pandemia on saanut suurta huomiota. 
FIVA:n viesti sisältää laatuaikaa. Tänä vuonna entisöinnin ja kunnostuksen lisäksi meillä on ollut 
enemmän yhteistä aikaa rakkaimpiemme ja perheemme kanssa”. 

"Joten ... kutsumme sinut jakamaan valokuvan, luonnoksen / maalauksen / piirroksen tai 
videon, joka koskee historiallista ajoneuvoasi, tulkitsemalla teemaa ”Restoring the Passion” * 
mahdollisimman luovasti." 

Vuoden 2021 FIVA-kilpailussa on kolme luokkaa: 

Luokka 1: Valokuva 

Luokka 2: Luonnos / Maalaus / Kuvitus 

Luokka 3: Video 

Kilpailutyöt arvostellaan kolmessa ikäryhmässä: 5–11 vuotta; 12-17 vuotta; 18 tai yli 18 
vuotta. 

Kunkin luokan voittajia mainostetaan FIVA:n sosiaalisen median sivustoissa käyttämällä hashtageja 
#fiva_classic #historic_vehicles #culture #youth #internationalyouthday # 2021youth. Voittajien 
taideteokset esitellään FIVA:n yleiskokoukselle, joka pidetään marraskuussa. Heille myönnetään 
FIVA-kirja, FIVA-autokilpi ja tunnustustodistus. Lisäksi FIVA:n maailmanlaajuiset kumppanit 
(maaliasiantuntija Glasurit, öljy- ja voiteluaineiden asiantuntija Motul ja rengasasiantuntija Pirelli) 
palkitsevat voittajat pienellä lahjalla. 

Ilmoittautumislomake löytyy alla olevasta linkistä. Täytetyt lomakkeet sekä itse taideteos tulee 
lähettää osoitteeseen fivayouthday2021@fiva.org ja meili-kopiona osoitteeseen 
secretary@fiva.org heinäkuun 2021 loppuun mennessä. Huomaa, että kaikki osallistumiset 
sisältävät ehdon, että FIVA voi käyttää materiaalia markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin millä 
tahansa FIVA:n mielestä sopivalla tavalla ja ilman velvoitteita työn lähettäjälle / tekijöille. Jos 
osallistumiset rikkovat kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, 
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lähettäjä / hakija korvaa FIVA:lle kaikki korvaukset, jotka FIVA on korvausvelvollinen 
näille kolmansille osapuolille. 

Kunkin luokan voittajat ilmoitetaan 30. syyskuuta 2021 mennessä. 

* ”Restoring the Passion”.  Teemalla tarkoitetaan tässä yleistä tunnetilaa, jota tunnetaan 
historiallisia ajoneuvoja ja youngtimereita (ajoneuvo yli 20 v) kohtaan. Kuvassa, aiheessa, 
videolla voi esiintyä ajoneuvo/ajoneuvoja tai osia tai rakentelua tai ihmisiä ajoneuvojen tai 
ajoneuvon äärellä jne. 

Autan mielelläni lomakkeen täyttämisessä ja lähettämisessä. 

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry / FIVA-edustaja 
The Historical Vehicle Association of Finland / Representative of The Finnish ANF in FIVA 
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