
VANTAAN MUSEOIDEN FOTOMARATON - SÄÄNNÖT 

 

Vantaan museoiden fotomaratonissa on sekä digisarja että Instagram-sarja. Voit osallistua 

kuvillasi vain toiseen tai kumpaankin sarjaan.  

 

DIGISARJA 

 

Osallistuminen  

Kilpailuun osallistutaan yksilönä, pareittain, perheenä tai ryhmänä. Osallistuminen on ilmaista.  

Sarjaan osallistuvien on ennen kilpailua täytettävä verkkosivuilla 

https://ilmailumuseo.fi/vantaanfotomaraton/ oleva ilmoittautumislomake torstaihin 9. syyskuuta 

2021 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 18. elokuuta 2021. 

Sääntöjen hyväksymisen ja ilmoittautumisen jälkeen osallistuja saa sähköpostiinsa linkin, jota kautta 

hän saa ladattua kuvansa omalla tai ryhmänsä nimellä järjestäjän käyttämään pilvipalveluun. 

 

Välineet   

Kilpailuun osallistuja voi ottaa kuvia millä tahansa digikameralla, tabletilla, älypuhelimella tai 

dronella.  

 

Kilpailun kesto ja aikarajat  

Tapahtuma järjestetään lauantaina 11. syyskuuta 2021 klo 9.00–21.00. 

Kilpailun voi aloittaa haluamanaan ajankohtana mainitulla aikavälillä. Kilpailuaika päättyy klo 21.00, 

mihin mennessä kilpailukuvat on toimitettava järjestäjille ohjeiden mukaisesti. Mikäli kilpailija ei ole 

toimittanut ajoissa kuvia, suljetaan hänet pois kilpailusta. 

 

Aiheiden jako ja tehtävien suorittamisjärjestys  

Kuvausaiheet julkaistaan kilpailupäivän aikana tapahtuman Facebook-sivulla, Suomen 

Ilmailumuseon, Vantaan kaupunginmuseon ja Vantaan taidemuseo Artsin Instagram-tileillä sekä 

tapahtuman www-sivulla.  

Julkaisuaikataulu on seuraava:  

9.00 aiheet 1-2  

11.00 aiheet 3-4  

13.00 aiheet 5-6  

 Digisarjassa kuvia on oltava yhteensä kuusi kappaletta eli kustakin aiheesta yksi kuva.   



Kuva-aiheiden käsittely on vapaa.  Kuvat on kuitenkin otettava nykyisen Vantaan kaupungin alueella. 

Tarkasta ennen kilpailua, että kameran aika-asetukset ovat oikein. 

Kuville on sallittua tehdä kevyttä muokkausta (rajaus, kontrasti, terävöinti, harmaasävykuvaksi 

muuttaminen) joko kameran/matkapuhelimen omilla sovelluksilla tai tietokoneella. 

Hyväksyttävä kuvaformaatti on Jpeg / Jpg (Joint Photographic Expert Group). 

Kilpailuun toimitettavat kuvatiedostot tulee nimetä kuvaajan/ryhmän nimellä ja aihenumerolla. 

  

Arvostelu  

Digisarjan kilpailukuvat arvostelee Suomen ilmailumuseon, Vantaan kaupunginmuseon ja Vantaan 

taidemuseo Artsin valitsema tuomaristo.   

Kolme parasta kuvasarjaa palkitaan. Lisäksi tuomaristo voi myöntää erikoispalkinnon 

poikkeuksellisen ansiokkaalle yksittäiselle kuvalle.   

Digisarjan voittajat julkaistaan torstaina 16. syyskuuta 2021.  

  

Kuvaajien ja kuvissa esiintyvien oikeudet 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa 

valokuvan itse ja että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä on pyydetty 

suostumus kuvan ottamiseen ja sen käyttöön kilpailussa näiden sääntöjen ja voimassa olevan 

henkilötietolainsäädännön puitteissa. 

Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Järjestävät tahot kuitenkin pidättävät itsellään oikeudet 

ilman eri korvausta julkaista kilpailussa mukana olleita kuvia markkinointitarkoituksessa 

Fotomaraton-kilpailuun tai vastaaviin myöhempiin tapahtumiin liittyvissä asiayhteyksissä. Kuvaajaan 

otetaan yhteyttä, mikäli jokin järjestävistä museoista haluaa tallentaa kilpailussa otetun kuvan 

kokoelmiinsa. 

  

Järjestäjien velvollisuudet ja oikeudet 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjien 

päätöksiä. Järjestäjät pidättävät oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkko- ja 

Facebook-sivuillaan. 

Järjestäjillä on oikeus julkaista palkinnon voittajien etunimi, sukunimi ja paikkakunta kilpailun 

järjestäjien omassa viestinnässä. 

  

  

INSTAGRAM-SARJA 

 



Osallistuminen  

Kilpailuun voi osallistua miltä tahansa henkilökohtaisella julkisella Instagram-tilillä. Osallistuminen on 

ilmaista. Sarjaan ei ole ennakkoilmoittautumista. 

Kilpailuun osallistuvat kuvat ladataan tapahtuman päättymisajankohtaan mennessä Instagramiin 

hashtageilla #vantaanfotomaraton sekä esimerkiksi #2kuvausaiheennimi (numero ja aihe). Kuva 

tulee jakaa julkisena eli sen täytyy näkyä kaikille Instagram-käyttäjille. 

  

Välineet 

Sarjaan osallistutaan osallistujan henkilökohtaisen Instagram-tilin kautta. Kuvia voi millä tahansa 

digikameralla, tabletilla tai älypuhelimella. 

  

Kilpailun kesto ja aikarajat  

Tapahtuma järjestetään lauantaina 11. syyskuuta 2021 klo 9.00–21.00. 

Kilpailun voi aloittaa haluamanaan ajankohtana mainitulla aikavälillä. Kilpailuaika päättyy klo 21.00, 

mihin mennessä yhdestä tai useammasta aiheesta otetut kilpailukuvat on julkaistava Instagramissa 

ohjeiden mukaisesti. 

  

Aiheiden jako ja tehtävien suorittamisjärjestys  

Kuvausaiheet julkaistaan kilpailupäivän aikana tapahtuman Facebook-sivulla, Suomen 

Ilmailumuseon, Vantaan kaupunginmuseon ja Vantaan taidemuseo Artsin Instagram-tileillä sekä 

tapahtuman www-sivulla.  

Julkaisuaikataulu on seuraava:  

 9.00 aiheet 1-2 (# ja #) 

11.00 aiheet 3-4 (# ja #) 

13.00 aiheet 5-6 (# ja #) 

  

Instagram-sarjaan voi osallistua haluamallaan määrällä kuvia, eikä koko sarjan kuvaaminen ole 

välttämätöntä. Myöskään kuvien aihe- tai osallistujakohtaista määrää ei ole rajoitettu. 

 Kuva-aiheiden käsittely on vapaa. Kuvat on kuitenkin otettava nykyisen Vantaan kaupungin alueella. 

 Kuville on sallittua tehdä kevyttä muokkausta (rajaus, kontrasti, terävöinti, harmaasävykuvaksi 

muuttaminen) joko kameran/matkapuhelimen omilla sovelluksilla tai tietokoneella. 

 

Arvostelu  

Instagram-sarjaan osallistuvia kuvia ei arvostella vaan jokaisen aihekategorian osallistujien kesken 

arvotaan palkintoja. Palkinnot voittaneisiin otetaan yhteyttä torstaina 16. syyskuuta 2021. 



  

  

Kuvaajien ja kuvissa esiintyvien oikeudet 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa 

valokuvan itse ja että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä on pyydetty 

suostumus kuvan ottamiseen ja sen käyttöön kilpailussa näiden sääntöjen ja voimassa olevan 

henkilötietolainsäädännön puitteissa. 

 Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Järjestävät tahot kuitenkin pidättävät itsellään oikeudet 

ilman eri korvausta julkaista kilpailussa mukana olleita kuvia markkinointitarkoituksessa 

Fotomaraton-kilpailuun tai vastaaviin myöhempiin tapahtumiin liittyvissä asiayhteyksissä. Kuvaajaan 

otetaan yhteyttä, mikäli jokin järjestävistä museoista haluaa tallentaa kilpailussa otetun kuvan 

kokoelmiinsa. 

  

Järjestäjien velvollisuudet ja oikeudet 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjien 

päätöksiä. Järjestäjät pidättävät oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkko- ja 

Facebook-sivuillaan. 

Järjestäjillä on oikeus julkaista palkinnon voittajien etunimi, sukunimi ja paikkakunta kilpailun 

järjestäjien omassa viestinnässä. 


