Nuorten Tilannekuvia töiden – videoiden ja
animaatioiden – julkaisu-, käyttö,tallennus- ja esityslupa

Tilannekuvia -hanke 2018

LUVAN TAUSTA
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. järjestää vuonna 2018 Moi! Hei Tere! Marhaba!
Sobedo – Tilannekuvia ja nuorten moninaisia kohtaamisia -hankkeen.
Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Kuvataideopettajat ry., Suomen lasten ja nuorten
kuvataidekoulujen liitto ry., Suomi-koulut ja Helinä Rautavaaran museo. Hanketta rahoittaa Niilo
Helanderin säätiö.
Hanke tekee myös yhteistyötä Kuvataideopettajat ry:n ja Suomen lasten ja nuorten
kuvataidekoulujen liiton Omia ja toisen polkuja -hankkeen kanssa. Yhteistyö liittyy kesäkuussa Aalto
yliopistossa järjestettävään kansainväliseen taidekasvatuskongressiin (Interventions 18.–21.6.2018)
sekä sen yhteydessä järjestettävään näyttelyyn.
Hankkeen tarkoituksena on tutustua kulttuuriperinnön ilmentymiseen arkisen tavan, tervehtimisen,
kautta. Tarkoituksena on tutustua toisiin nuoriin ja moninaisiin tervehtimisen tapoihin meillä ja
muualla.

LUVAN SISÄLTÄMÄ KÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Hankkeeseen voivat osallistua opettajat ja oppilaat /opiskelijat / nuoret eri kouluasteilla, eri
oppiaineen tunneilla ja kursseilla sekä nuorisotyön parissa.
Hankkeeseen ilmoitetut ja toteutetut työt ladataan Google Drive kansioon ja ne julkaistaan Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran You Tube -kanavalla ja Kulttuurin vuosikello -materiaalipankissa.
Hankkeeseen osallistuvat kuvataiteen oppilastyöt voivat osallistua myös Aalto yliopiston tiloissa
Espoon Otaniemessä pidettävään kansainväliseen taidekasvatuskongressiin Interventions 18.21.6.2018 osana Kuvataideopettajien ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton Omia ja
toisten polkuja -hankkeen tuottamaa näyttelyä.
Omia ja toisten polkuja -näyttelyyn osallistuvista töistä tehdään myös sähköinen, kaikille avoin
verkkojulkaisu sekä joitakin oppilastöitä esitetään InSea:n ”Interventions” -kongressin ohjelmistossa
(esimerkiksi avajaisissa). Lisäksi Omia ja toisen polkuja -hankkeelle avataan oma YouTube-kanava
ja Instagram-tili, Facebook-tapahtuma (ja mahdollisesti FB-sivu).
Lisäksi kuvia oppilastöistä, dokumenttikuvia näyttelyistä, still-kuvia videoista sekä dokumenttikuvia
hankkeen toteuttamiseen liittyneistä opetustilanteista käytetään järjestäjien hallinnoimilla
verkkosivuilla sekä hanketta koskevassa viestinnässä ja tiedotuksessa eri mediakanavissa, mukaan
lukien sosiaalisen median kanavat.
ANNETUT LUVAT
Tällä luvalla opiskelija (oppilas) / alaikäisen oppilaan huoltaja antaa Tilannekuvia -hankkeen järjestäjille
seuraavat julkaisu-, käyttö- ja esitysluvat.
Oppilaan / alaikäisen nuoren koulussa tai nuorisotoiminnassa Tilannekuvia -hankkeeseen
liittyneessä työskentelyssä tekemiä kuvia ja audiovisuaalisia teoksia saa julkaista, käyttää, tallentaa
ja esittää
Rasti kohta, joille lupa myönnetään:
□

Hankkeen Google Drive -aineistonjakopalvelussa

□

Kulttuurin vuosikello -materiaalipankissa (verkkopalvelun hallinnoija Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.)

□

Järjestäjän YouTube -kanavalla (tilin hallinnoija Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry)

□

Järjestäjän Instagram-tilillä (tilin hallinnoija Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry)

□

Järjestäjän Facebook -sivulla (mahdollisesti tapahtumassa / ryhmässä)

□

Järjestäjän ja pääyhteistyökumppaneiden hanketta koskevassa tiedotuksessa ja viestinnässä,
sisältäen järjestäjien hallinnoimat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat (Instagram, Twitter ja
Facebook), ja hanketta koskevat painotuotteet

□

Näyttelyssä Helinä Rautavaaran museossa syksyllä 2018.

Osallistuminen Tilannekuvia -työllä Omia ja toisten polkuja -näyttelyyn:
□

Omia ja toisten polkuja -näyttelyssä (alustavasti 17.6.–7.7.2018, Aalto yliopiston kampusalue
Espoon Otaniemessä)

□

InSea ry:n Intervention kongressissa 18.–21.6.2018

□

Kuvataideopettajat ry:n julkaisemassa Omia ja toisen polkuja -näyttelyyn liittyvässä e-julkaisussa
(Stylus-lehti)

□

Omia ja toisen polkuja -hankkeen omalla YouTube-kanavalla ja Instagram-tilillä sekä Facebooktapahtumassa (ja mahdollisesti FB-sivulla). (Hallinnoija Kuvataideopettajat ry.)

Paikka ja päiväys:
Oppilaan / nuoren nimi ja ikä:
Oppilaan / nuoren allekirjoitus:
Koulu tai toiminnan järjestäjä:
Huoltajan nimi ja allekirjoitus ja nimenselvennös:

LUVAN MYÖNTÄJÄN VAPAAMUOTOISET RAJOITUKSET ja EHDOT, MM.
LIITTYVÄSSÄ DOKUMENTOINNISSA HENKILÖN (OPPILAAN) TUNNISTETTAVUUS:

HANKKEESEEN

MUUT JULKAISU-, KÄYTTÖ-, TALLENNUS- JA ESITYSEHDOT
Hankkeeseen liittyvien ja sitä koskevien oppilastöiden, valokuvien ja videoiden (ml.
dokumentointi) luvat ovat voimassa viisi (5) vuotta näiden lupien allekirjoitushetkestä alkaen.
Tilannekuvia -töistä kerrottaessa tekijäoikeudesta kerrotaan hyvän tavan mukaisesti, ellei sitä
erikseen kielletä, vähintään oppilaan/opiskelijan nimi ja mahdollinen teosnimi.
Dokumenttikuvissa kerrotaan oppilaan/opiskelijan nimi, ellei sitä perustellusti jätetä pois
(esimerkiksi ryhmäkuvassa) tai ellei sitä ole erikseen kielletty.
Tekijänoikeudet säilyvät töiden osalta tekijöillä (oppilailla/opiskelijoilla/nuorilla) olipa teokset
toteutettu millä tahansa medialla tai välineellä.

Hankkeeseen osallistuvista töistä, mukaan lukien videoiden ja valokuvien tuotanto, vastaavat
peruskoulut, lukiot, kuvataidekoulut ja muut ohjattua nuorille tarkoitettua toimintaa järjestävät
tahot. Siksi tämän luvan välittäjätahona toimivat oppilaiden/opiskelijoiden opettajat tai ohjaajat.
Opettajat/ohjaajat ja oppilaitokset/muut järjestävä tahot huolehtivat siitä, että teosten osana tai
siihen muutoin liittyvät kolmansien osapuolten tekijänoikeudet sekä muut mahdolliset luvat on
huomioitu ja tarvittaessa sovittu. Näistä kustannuksista vastaavat oppilaitokset/koulut/muut
toimintaa järjestävät tahot.
Koulut ja oppilaitokset ja muut järjestävät tahot sopivat erikseen omaan toimintaansa liittyvistä
luvista ja ehdoista myös Tilannekuvia -hankkeeseen liittyen, mikäli katsovat sen tarpeelliseksi.
Tilannekuvia -hanke on epäkaupallinen ja yleishyödyllinen. Tavoitteena on vahvistaa
moninaiseen kulttuuriperintöön liittyvää ymmärrystä, osaamista ja osallisuutta nuorten
keskuudessa.
Näyttelytöiden asettajille, tai videoilla tai valokuvissa (ml. dokumentoinnit) esiintyville henkilöille
ei makseta korvausta julkaisemisesta, jakelusta, välittämisestä tai esittämisestä eikä muusta
tässä luvassa määritellystä hyödyntämisestä.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura eivätkä muut hankkeen pääyhteistyökumppanit
(Kuvataideopettajat ry, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Suomi-koulut,
Helinä Rautavaaran museo) luovuta tai myy tätä lupaa koskevaa materiaalia kolmannelle
osapuolelle (pois lukien käyttäjäehdot Facebook, Instagram ja Twitter).
Lisätietoja Tilannekuvia -hankkeesta: https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tilannekuvia/
Lisätietoa Omia ja toisten polkuja -näyttelyhankkeesta: http://www.kuvataideopettajat.fi/omia-jatoisten-polkuja/

Kiitos yhteistyöstä!
Lisätietoja ja yhteyshenkilöt:
Tilannekuvia -hanke
Hanna Lämsä
Toiminnanjohtaja
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.
puh: 040 1280818
Hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi
Omia ja toisten polkuja -hanke ja näyttely:
Erja Väyrynen
Anu Hietala
erja.vayrynen@kuvis.fi
anu.hietala@youngart.fi
puh: 045 260 9535
puh: 040 736 3767
Kuvataideopettajat ry
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

