
 

 

 
VIDEOKILPAILUN SÄÄNNÖT 
 
 
1.  Järjestäjä 
 
Videokuvauskilpailun järjestäjänä toimii Suomen Kameraseurojen Liitto ry (jäljempänä ”SKsL”). 
 
2.   Osallistumiskelpoisuus 
 
Kilpailuun saavat osallistua kaikki SKsL:n jäsenseurat. 
 
3.   Osallistumisaika 
 
Osallistuminen alkaa 1.1.2019 ja osallistumisaika päättyy 20.10. 2019 klo 24:00. 
 
4.   Kilpailuun osallistuminen 
 
Yksi seura saa osallistua kilpailuun ainoastaan yhdellä videolla. 
 
Videon pitää olla oman seuran jäsenten tekemä.  
 
Jos videon tekoon osallistuva henkilö on jäsenenä useammassa seurassa, hän voi osallistua videon 
tekoon kaikissa niissä seuroissa, missä on jäsenenä.  
 
Seura saa käyttää neuvonta-apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi videoinnin ja 
editoinnin opiskelussa. Käytetyt asiantuntijat eivät kuitenkaan saa osallistua kilpailuun 
lähetettävän videon tekemiseen.  
 
Sellaisia videoita, jotka eivät täytä näissä kilpailusäännöissä mainittuja ehtoja, ei hyväksytä 
kilpailuun. 
 
5.   Kilpailuvideot 
 
 
Kilpailuun lähetettävän videon aiheena tulee olla videon tehneen seuran oman toiminnan esittely.  
 
Videon enimmäiskesto on 5 minuuttia 0 sekuntia. 
 
Videossa käytetyn aineiston käsittelytapa on vapaa. Videossa voi käyttää liikkuvaa kuvaa, still-
kuvaa, musiikkia, muuta ääniaineistoa ja tekstiä.  
 
Videon tehneellä seuralla pitää olla käyttölupa kaikkeen siihen aineistoon, jota videossa käytetään. 
Videon tekevän seuran on huolehdittava videossa käytetyn musiikkiaineiston 
tekijänoikeusasioista. 
 
Videossa esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä pitää olla suostumus videon esittämiseen. 
Kerronnallisessa roolissa esiintyminen videolla tulkitaan esiintyjän suostumukseksi siihen, että 
videon tekevä seura ja SKsL saavat esittää videota osana omaa toimintaansa. 



 

 

 
Videoiden sisällön tulee noudattaa Suomen lakia ja olla hyvän maun mukaisia. Loukkaavia, 
rasistisia, halventavia tai muuten epäasiallisia videoita ei hyväksytä. Video ei saa sisältää 
kaupallisia mainoksia. 
 
 
6.  Kilpailuvideoiden tekniset ehdot 
 
Kilpailuun osallistuva video toimitetaan yhtenä tiedostona.  
 
Tiedostoformaatti tulee olla H.264 (mp4). Tiedostokuvan koon tulee olla fullHD 1920x1080 ja 
kuvataajuuden 25 kuvaa/s.  
 
Videotiedosto on nimettävä niin, että siitä käyvät ilmi kilpailuun osallistuva seura ja kilpailuun 
lähetetyn videon nimi. Videon nimeäminen tapahtuu seuraavan mallin mukaisesti: ”Kameraseuran 
nimi” – ”Videon nimi”. Nimitietojen on löydyttävä sekä tiedoston metatiedoista että mukana 
lähetettävästä ilmoittautumistekstistä. 
 
 
7.  Kilpailuvideoiden lähettäminen 
 
Kilpailuun osallistuva kameraseura toimittaa videon SKsL:lle viimeistään kuukautta ennen 
syyskokousta 2019.   
 
Video toimitetaan liitolle WeTransferin latauspalvelua käyttäen. Vastaanottajan osoitteeksi 
kirjoitetaan tiedotus@sksl.fi. 
 
Liitto toimittaa kilpailuun määräpäivään mennessä lähetetyt videot edelleen kilpailun 
tuomaristolle. 
 
 
8.   Voittajan valinta 
 
Videokilpailun voittajan ratkaisee SKsL:n hallituksen valitsema raati.  
 
 
9.   Palkinnot 
 
Kisan kaksi parhaan videon tehnyttä jäsenseuraa palkitaan. Jyryn parhaaksi valitseman videon 
tehnyt jäsenseura saa 1000 euron rahapalkinnon. Toiseksi parhaan videon tehnyt jäsenseura saa 
500 euron rahapalkinnon. 
 
10.   Kilpailun tulosten julkistaminen ja voittajan julistaminen 
 
Kilpailun tulokset julkaistaan ja voittaja julistetaan SKsL:n syyskokouksessa 2019, joka pidetään 
Kouvolassa. 
 
 
11.  Videoiden käyttöoikeus 
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Videon tekijänoikeudet säilyvät videon tehneellä seuralla.  
 
Lähettämällä videonsa SKsL:n järjestämään kilpailuun seura antaa SKsL:lle oikeuden julkaista 
videon ilman erillistä korvausta kilpailun esittelyn yhteydessä internetsivuillaan ja käyttää videota 
jäsenseurojen toiminnan ja SKsL:n toiminnan esittelyyn. 
 
Videoiden luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. 
 
SKsL ei saa muokata tai muuttaa videoiden sisältöä. 
 
 
 
 


