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Reisjärvellä on komeetan rippeitä marraskuun tulipallosta – mutta missä?  
Löytäjä olisi ensimmäinen maailmassa. 
 

Marraskuun lopulla 2021 Reisjärven taivaalla nähtiin upea tulipallo. Tähtitieteellisen yhdistyksen 
Ursan tulipallotyöryhmän mallinnuksen mukaan tulipallosta on saattanut pudota kappaleita maahan 
Reisjärven suunnalla. Maahan asti on saattanut selvitä kappaleita, joista isoimmat voivat olla  
noin 50-grammaisia. Kooltaan ne ovat pingispallon kokoisia ja pinnoiltaan ohuen mattamustan 
sulamiskuoren peitossa.  
 

1. Kilpailuaika on 7.2. – 30.9.2022. 
 

2. Kilpailun järjestää Reisjärven kunta. 
 

3. Kilpailun palkinnot 
Pääpalkintona on 10.000 euron rahapalkinto ensimmäiselle todennetun tulipallosta pudonneen 
kappaleen löytäjälle. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan lisäksi 5 tuotepalkintoa. 
 

4. Voittajan valinta  
Kilpailun voittaa Reisjärven kunnan alueella tulipallosta maahan pudonneen kappaleen 
ensimmäinen löytäjä. Näytteen aitouden tulee olla Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
todentama. Löydetty näyte on Reisjärven kunnan omaisuutta. 

 
5. Kilpailuun osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua kilpailuaikana. Näyte tulee lähettää Geologian tutkimuslaitokseen 
30.9.2022 mennessä. Lisäksi ilmoitus lähetetystä näytteestä lähetetään Reisjärven kuntaan 
sähköpostitse reisjarvi(at)reisjarvi.fi tai kirjeitse Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi.  
Viestiin merkintä ”komeetan jäljillä”. 
 

Ilmoituksessa löytäjän tulee ilmoittaa: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, 
löytöpaikka ja ajankohta, kuvaus löytöpaikasta sekä näytteen lähetyspäivä GTK:lle.  
Mukaan mielellään myös kuva löydöksestä. 
 

Osallistujan tulee itse lähettää näyte Geologian tutkimuskeskukseen aitouden todentamiseksi. 
Lähetyslomake ohjeineen löytyy Näytelähete sekä www.reisjarvi.fi ja www.muutamaalle.fi   

 

6. Voitosta ilmoittaminen 
Kilpailun vastalauseaika on 30 vuorokautta kilpailun päättymisestä. Mahdolliset vastalauseet 

käsittelevät GTK:n ja Reisjärven kunnan edustaja. 

Kilpailun järjestäjä vahvistaa kilpailun tuloksen ja luovuttaa palkinnot voittajille erikseen 
järjestettävässä tilaisuudessa näytteiden tutkimustulosten valmistumisen jälkeen. 
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7. Tietojen luovuttaminen 

Kilpailussa kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
8. Järjestäjän vastuu 

Kilpailun järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä 
virallisissa säännöissä mainitun palkintojen määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa 
kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen 
osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. 
 
Rahapalkinnosta ei toimiteta ennakonpidätystä. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa maksetun 
rahapalkinnon tulorekisteriin.  

 
8. Erityisehdot  

Kaikenlainen kilpailuosallistumisten manipulointi voi johtaa kilpailusta sulkemiseen. 
 
9. Rekisteriseloste 

Rekisterin ylläpitäjä: Reisjärven kunta 
Rekisteri koostuu kilpailussa annetuista yhteystiedoista. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja 
voidaan käyttää voitosta ilmoittamiseen. 
 
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: 
Etu- ja sukunimi 
Postiosoite 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
Löytöajankohta 
Näytteen lähetysajankohta 
Mahdollinen kuva kilpailun osallistuvasta löydöksestä. 
Tulipallon jäänteen löytöpaikkatiedot. 

 
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään 
ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä 
rekisteritietoihin. 

 
    Tietosuojaseloste  
 

Aiheesta lisää: 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kansannäytetoimisto https://kivinayte.gtk.fi/  

Meteoriittien tunnistamisohjeita  http://www.somerikko.net/meteoriitit/lomake.html  

http://www.somerikko.net/meteoriitit/meteoriittilomake.pdf  
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