
 

 

KUN MAAILMA EI RIITÄ – KOHTI KIERTOTALOUSYHTEISKUNTAA LYHYTELOKUVAKILPAILUN 
SÄÄNNÖT  
 
1. Järjestäjä:  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (jäljempänä ”Sitra”), Itämerenkatu 11-13, PL 160, 
00181 Helsinki. Lisätietoja kilpailuun liittyen saa sähköpostitse kiertotalousnakyvaksi@sitra.fi  
 
2. Osallistumiskelpoisuus:  Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen peruskoulujen 9. luokkalaiset.  
Kilpailuun osallistutaan 3-5 hengen ryhmissä.  Osallistuminen edellyttää, että jokaisen alaikäisen 
osallistujan huoltaja on allekirjoittanut suostumuslomakkeen, joka lähetetään huoltajille Wilma 
järjestelmän kautta. Allekirjoitetut suostumuslomakeet toimitetaan sähköisesti, esimerkiksi 
valokuvattuna tai skannattuna, samassa sähköpostiviestissä videon kanssa. Suostumuslomake täällä. 
 
3. Kilpailuaika:  Kilpailu alkaa 3.10.2016 ja päättyy 28.10.2016   
 
4. Osallistuminen kilpailuun:  Kilpailuun osallistuvat ryhmät toteuttavat enintään kahden minuutin 
pituisen elokuvan aiheesta Kuinka kiertotalous tehdään näkyväksi?  Video kuvataan puhelimen 
kameralla ja elokuvan maksimipituus on 2 min. Kuvattua materiaalia saa editoida.  Kaiken videolla 
näytettävän materiaalin tulee olla osallistujien itsensä luomaa, eikä videossa saa käyttää muiden 
tekemää, kuvamateriaalia, tekstiä tai muuta vastaavaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaista 
materiaalia.  Videossa ei saa käyttää lainkaan musiikkia. Erilaisten itsetehtyjen äänien käyttö on 
kuitenkin sallittu. Osallistuja voi osallistua kilpailuun ainoastaan yhdellä videolla.  
 
5. Videon lähettäminen Videot toimitetaan Sitralle sähköpostitse osoitteeseen: 
kiertotalousnakyvaksi@sitra.fi viimeistään 28.10.2016. Elokuvan perille saapuminen on osallistujan 
vastuulla.  
 
Sähköpostin aihekentässä tulee mainita kilpailuun osallistuvan ryhmän nimi.  
 
Sähköpostin liitteenä videon lisäksi vanhempien allekirjoittamat suostumuslomakkeet. 
Suostumuslomakeen löydät täältä. 
 
Sähköpostin viestikentässä tulee mainita ryhmän yhteyshenkilön yhteystiedot, opettajan 
yhteystiedot ja koulu.  
 
Videot ja suostumuslomakkeet tulee nimetä siten, että ryhmän nimi näkyy tiedoston nimessä: 
Ryhmän nimi_videon nimi ja Ryhmän nimi_Matti Meikäläinen.  
 
6. Immateriaalioikeudet:  
Palkitut osallistujat myöntävät Sitralle vastikkeettoman käyttöoikeuden videoihin. Sitran 
käyttöoikeudella tarkoitetaan oikeutta näyttää videoita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä 
muulla ei-kaupallisella tavalla hyödyntää videoita omassa toiminnassaan.   
 
Sitralla on oikeus näyttää palkittujen ryhmien videot muun muassa Metsämessut – tapahtumassa 
Helsingin Messukeskuksessa 11.11.2016ja World Circular Economy Forum 2017 – tapahtumassa 
Helsingissä Finlandia-talolla 5.-6.6.2017.  
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että Sitra pyrkii sulkemaan kilpailun ulkopuolelle sellaiset videot, jotka 
mahdollisesti sisältävät kolmansien tahojen immateriaalioikeuksia loukkaavaa materiaalia. Mikäli 
tästä huolimatta, Sitraa kohtaan esitetään kilpailuun osallistuvaan videoon liittyviä tekijän- tai muita 
immateriaalioikeudellisia vaatimuksia, ovat kilpailuun osallistujien huoltajat velvollisia vastaamaan 
vaatimuksiin omalla kustannuksellaan.   

https://media.sitra.fi/2016/10/03050000/huoltajan-suostumus-kilpailuun-osallistumiseksi.pdf
https://media.sitra.fi/2016/10/03050000/huoltajan-suostumus-kilpailuun-osallistumiseksi.pdf


 

 

 
7. Muuta: Sitralla on kilpailun järjestäjänä oikeus sulkea aiheeseen sopimattomat videot kilpailusta 
pois. Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä kilpailun aikana tai keskeyttää kilpailu. 
Muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailijoiden velvollisuutena on seurata kilpailun 
verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.   
 


