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Keksi nimi Tornion uudelle kirjastoautolle
Tornion uudelle kirjastoautolle haetaan nimeä kaikille avoimella nimikilpailulla.
Uusi kirjastoauto aloittaa liikennöinnin syksyllä 2022 ja vanha auto Lukutoukka
siirtyy eläkkeelle. Uuden auton nimen toivotaan liittyvän teemaltaan
torniolaisuuteen, kahden valtakunnan rajaan, pohjoiseen luontoon,
Tornionjokeen tai paikalliseen vuodenkiertoon.
Nimiehdotuksen voi jättää sähköisellä lomakkeella Tornion kaupungin
verkkosivulla tai paperilomakkeella kirjastossa, kirjastoautossa tai
asiakaspalvelupiste Kompassissa kaupungintalolla 23.5.–5.6.2022 välisenä
aikana.
Nimikilpailussa annetun parhaan ehdotuksen keksijä palkitaan 100 euron
arvoisella lahjakortilla voittajan valitsemaan torniolaiseen liikkeeseen sekä
tietenkin maineella ja kunnialla nimen keksimisestä!

Nimikilpailun säännöt
1) Kilpailun järjestäjä
Tornion kaupungin sivistyspalvelut
2) Kilpailuaika
Nimiehdotukset tulee jättää 23.5.–5.6.2022 välisenä aikana. Kilpailuajan
jälkeen saapuneita nimiehdotuksia ei huomioida.
3) Ehdot
• Tällä kilpailulla etsitään nimeä Tornion kaupungin uudelle kirjastoautolle.
• Sama henkilö voi ehdottaa useampaa nimiehdotusta kirjastoautolle.
• Mikäli usea henkilö on ehdottanut samaa voittajanimeä, palkinnon saaja
arvotaan.
• Voittajan valitsevat kuntalaiset esiraadin valitsemista ehdotuksista. Esiraatiin
kuuluvat elämänlaatulautakunnan jäsenet Karoliina Harjuoja ja Linda Oinas,
kirjastoautovirkailija Armi Rasilainen, kirjastovirkailija Sari Korkala sekä
sivistystoimenjohtaja Tarja Konola-Jokinen.
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• Osallistumalla kilpailuun osallistuja luovuttaa kilpailun järjestäjälle kaikki
luovutettavissa olevat oikeudet ehdottamaansa nimeen. Järjestäjällä on
oikeus nimen julkaisuun, sen käyttöön tuotemerkkinä, markkinoinnissa ja
kaikessa toiminnassa, sen luovuttamiseen edelleen sekä nimen
rekisteröimiseen. Järjestäjällä on kaikki oikeudet muuttaa nimeä tai olla
käyttämättä sitä.
• Voittajaehdokkaat valitsevalla esiraadilla on myös oikeus muokata
nimiehdotusta ja oikeus olla valitsematta nimeä kilpailuun osallistuneiden
ehdotusten joukosta.
• Kilpailu on avoin kaikille luonnollisille henkilöille.
• Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinto on
henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi.
• Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin ja varaa
oikeuden muuttaa näitä kilpailun sääntöjä.
• Osallistumalla ideakilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun
virallisia sääntöjä ja ehtoja sekä järjestäjän päätöksiä. Palkinnon voittaja
vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat
aiheutua osallistumisesta kilpailuun.
• Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
• Kirjastoauton nimi ja voittaja julkistetaan kilpailun päätyttyä.
4) Tietosuoja
Henkilötietojasi käsitellään Tornion kaupungin sivistyspalveluiden järjestämän
kirjastoauton nimikilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi. Tornion kaupungin
sivistyspalvelut ei voi tarvittaessa ottaa sinuun yhteyttä eikä toimittaa sinulle
mahdollista palkintoa ilman henkilötietojasi.
Ilmoittautumalla kilpailuun tai arvontaan suostut siihen, että Tornion kaupungin
sivistyspalvelut käsittelee antamiasi henkilötietoja kilpailuun tai arvontaan
liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Tornion kaupungin sivistyspalvelut käsittelee henkilötietojasi antamasi
suostumuksen perusteella ja vain niihin tarkoituksiin, jotka ilmenevät kilpailun tai
arvonnan säännöistä. Voit halutessasi myöhemmin peruuttaa suostumuksesi
ilmoittamalla siitä Tornion kaupungin tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn
oikeuksista voit lukea Tornion kaupungin verkkosivuilta osoitteessa
www.tornio.fi (ks. Tietosuoja).
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