
Iisalmen nuorisopalvelujen vihapuheen vastainen valokuvauskilpailu 16.3. - 22.3.2020 
 

Kilpailun teemana on vihapuheen vastaisuus. Valokuvissa tulee näkyä kilpailun teema ja sen tulee kuvastaa 
sanoja yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja osallisuus. Kilpailun avulla on tarkoitus vaikuttaa asenteisiin ja tuoda 
esille nuorten ajatuksia vihapuheen vastaisuudesta. 

Osallistuminen ja kuvien toimittaminen: 

Kilpailu on käynnissä ajan 16.3.- 22.3.2020. Kilpailuun voivat osallistua alle 29-vuotiaat Iisalmelaiset nuoret. Yksi kilpailija 
saa osallistua kilpailuun enintään kolmella kuvalla, ja hänellä täytyy olla kaikki oikeudet kuviin ja niiden julkaisemiseen. 
Kilpailukuvan tulee olla aiheeltaan teeman mukainen ja aiemmin julkaisematon. 

Kilpailukuvan mukana on lähetettävä kuvaajan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Kilpailija voi 
halutessaan liittää mukaan myös tarinan tai kertomuksen kuvastaan. Osallistujien tiedot säilytetään kilpailun 
päättymiseen saakka, jonka jälkeen ne hävitetään. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
Kilpailukuvat ja kuvaajan tiedot lähetetään WhatsAppilla numeroon: 040 830 2638 
 
Iisalmen nuorisopalvelut julkaisevat kilpailuun lähetettyjä kuvia sosiaalisen median kanavillaan kilpailun ollessa 
käynnissä 16.3.- 22.3.2020. Kuvan lähettäjän nimeä ei julkaista kuvan yhteydessä. Iisalmen nuorisopalvelut eivät julkaise 
kuvia, joissa kuvassa esiintyvä henkilö on tunnistettavissa. 

Asiattomat sisällöt: Kuvien tulee olla lain ja hyvän maun mukaisia. Kilpailun järjestäjä ei hyväksy kilpailuun mukaan 
kuvia, jotka eivät liity kilpailun teemaan, ovat loukkaavia tai halventavia tai muuten asiattomia. 

Palkinnot: Kilpailun kolme parasta kuvaa palkitaan. Kilpailun voittajalle on palkintona ilmainen muotokuvaus Kuva 
Tuuloksen studiolla. Muut sijoittuneet palkitaan Iisalmen nuorisopalvelujen tavarapalkinnoilla. Voittajan ja sijoittuneet 
valitsee nuorista kasattu raati 25.3.2020. Voittajalle ja sijoittuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, jonka jälkeen palkitut 
kuvat ja nimet julkaistaan Iisalmen nuorisopalvelujen sosiaalisen median kanavilla 26.3.2020. 

Tekniset vaatimukset: Kilpailuun hyväksytään vain digitaalisia tiedostoja. Maltillinen kuvankäsittely on sallittua. 
Tarvittaessa voit maksutta lainata esimerkiksi järjestelmäkameraa Iisalmen nuorisopalvelujen digivälinelainaamosta. 

Alaikäiset osallistujat tarvitsevat huoltajan suostumuksen. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset huoltajan allekirjoittaman 
lupalapun kilpailuun osallistumisesta. Toimita kuva allekirjoitetusta lupalapusta, samalla kun lähetät kuvan/kuvat 
kuvakilpailuun. Suostumuksen kysyminen on osallistujan vastuulla. Osallistumalla kilpailuun osallistujat vahvistavat 
täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. 

Jos kuvassa näkyy tunnistettavia ihmisiä, heiltä on oltava suostumus kuvan julkaisuun ja kilpailuun osallistumiseen, 
alaikäisen kohdalla hänen huoltajansa suostumus. Luvan kysyminen on kuvaajan vastuulla. 
Osallistumalla kilpailuun kuvan omistaja antaa kilpailun järjestäjälle luvan kuvan / kuvien julkaisemiseen ilman erillistä 
suostumusta tai korvausta omissa kanavissaan. Kuvien luvaton luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty. 
Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. 

Kilpailuun osallistumalla ilmaiset lukeneesi ja hyväksyneesi kilpailun säännöt. Säännöt ja kilpailun järjestäjän niiden 
perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset 
epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.  

Lisätiedot: Anna-Kaisa 040 830 2638, anna-kaisa.saisa@iisalmi.fi 

*************************************************************************************** 

Osallistumislupa 
 Iisalmen nuorisopalvelujen vihapuheen vastaiseen valokuvauskilpailuun 16.3 – 22.3.2020 

 
______________________________________________________                               __________ 

                                      (nuoren nimi)                                                                                           vuotta 

saa osallistua Iisalmen nuorisopalvelujen vihapuheen vastaiseen valokuvauskilpailuun 16.3 – 22.3.2020. 

Olen tutustunut luvan mukana olleeseen ohjeeseen. 

Iisalmessa _____ . _____ . 2020  

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys __________________________________________________________________  

Huoltajan puhelinnumero ______ - _______________________ 

mailto:anna-kaisa.saisa@iisalmi.fi

