KUVAJOURNALISMI 2017
-KILPAILUN SÄÄNNÖT
KUVIEN AITOUS
Kilpailun lähtökohtana on valokuvien journalistinen/dokumentaarinen tuotanto ja/tai lähestymistapa tässä ohjeistuksessa ilmoitetuin rajoittein. Kuvien jälkikäsittely ei saa olennaisesti muuttaa
niiden sisältöä kuvanottohetken tilanteesta. Kuvamanipulaatiot ovat kiellettyjä. Tarpeen vaatiessa
valokuvaajan on alkuperäisellä tiedostolla todistettava noudattaneensa sääntöjä.
Kilpailuun osallistuvan kuvaajan tulee olla noudattanut työskentelyssään Journalistin ohjeita
http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/.
Jälkikäsittelyn osalta noudatetaan World Press Photon ohjeita. Katso ohjeet täältä: https://www.
worldpressphoto.org/activities/photo-contest/verification-process/what-counts-as-manipulation

YLEISTÄ
Kilpailuun voivat osallistua Suomen kuvajournalistit ry:n jäseniksi 14.12.2017 mennessä hyväksytyt ja
vuoden 2017 jäsenmaksunsa maksaneet henkilöt. Jäsenyys tarkistetaan. Uusi kuvajournalisti 2017
-sarja on kaikille avoin.
Tuomaristolla on oikeus poistaa kilpailusta ohjeita rikkoneet kuvat. Kilpailun tulosten julkistamisen
jälkeen ilmitulleet tapaukset valokuvien manipuloinnista voivat johtaa palkinnon peruuttamiseen
sekä mahdollisen palkintosumman takaisinperintään.
Kilpailukuvien tulee olla kuvattu vuoden 2017 aikana. Poikkeuksena Kuvaessee, jonka tulee olla
kuvattu 1.1.2016-31.12.2017. Esseen kuvista vähintään kolmen tulee olla otettu vuoden 2017 aikana.
Lisäksi Video 2017 –sarjan voittajan ensiesittämis- ja valmistumisvuoden tulee olla 2017.
Tuomaristolla ja/tai kilpailun järjestäjällä on oikeus harkita perusteltuja poikkeustapauksia.
Jatkuu >

OSALLISTUMISMAKSU
Suomen Kuvajournalistit ry:n jäseniltä 55 euroa (sis. ALV 24%). Maksu sisältää osallistumisen
kaikkiin kilpailun sarjoihin (myös Uusi kuvajournalisti).
Uusi kuvajournalisti 2017 -sarjaan voivat osallistua myös yhdistyksen ulkopuoliset henkilöt hintaan
50 euroa (sis. ALV 24%) .
Osallistumismaksu tulee suorittaa ennen ilmoittautumisen umpeutumista Suomen Kuvajournalistien
tilille. Tosite maksamisesta liitetään kilpailukuvien mukaan.
Tilinumero: FI33 5780 3820 1287 09
BIC: OKOYFIHH
Käytä maksamiseen viitettä!
Viitenumero yhdistyksen jäsenille: 20200
Viitenumero yhdistyksen ulkopuolisille: 20255

Osallistumismaksuja ei palauteta.

Jatkuu >

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄN OIKEUDET KUVIEN KÄYTTÖÖN
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten. Palkittujen nimet tiedotetaan tiedotusvälineille. Järjestäjällä ja tiedotusvälineillä on
oikeus julkaista voittajakuvia ilman erillistä korvausta lehdissä, sosiaalisessa mediassa, internetsivuilla
ja muilla julkaisualustoilla Kuvajournalismikilpailun ja siihen liittyvien tapahtumien tiedotuksessa.
Valokuvaajan nimi mainitaan julkaisun yhteydessä.
Järjestäjällä on oikeus käyttää kuvia myös kilpailun jälkeen oman toimintansa tunnetuksi
tekemisessä, koulutuksessa sekä mediakasvatuksessa. Järjestäjällä on oikeus valmistaa kuvista
valokuvavedoksia näyttelytarkoitukseen. Suomen Kuvajournalistit ry:llä on oikeus luovuttaa näyttelyvedoksia edelleen. Kuvajournalismi 2017 –kilpailun vedoksia tullaan luovuttamaan kilpailun
sponsoreille.
Suomen Kuvajournalistit ry ei käytä yksittäisiä kuvia tai kuvasarjoja suorassa myynninedistämistarkoituksessa. Kilpailun yhteistyökumppaneilla on oikeus jakaa kilpailun tiedotteita omissa kanavissaan.
Yhteistyökumppanit eivät saa kilpailun kuvia käyttöönsä irroitettuna kilpailun kontekstista.
Kilpailukuvien mahdollisesta muusta käytöstä sovitaan tekijän kanssa. Kuvien tekijänoikeudet
säilyvät kuvaajalla.
Suomen Kuvajournalistit ry ei ole vastuussa kuvatiedostojen säilyttämisestä kilpailun jälkeen.
Suomen Kuvajournalistit ry pidättää oikeuden muutoksiin.

TUOMAROINTI
Voittajat valitsee arvovaltainen ja riippumaton tuomaristo. Tuomaristo on Suomen Kuvajournalistit
ry:n hallituksen nimittämä ja itsenäisesti toimiva päätöksentekijä. Suomen kuvajournalistit ry:n
hallitus ei vaikuta tuomariston päätöksiin.
Tuomarit valitsevat kilpailun sarjojen voittajat ilman tietoa kuvaajien henkilöllisyydestä (poikkeuksena ainoastaan Video-sarja).
Tuomariston päätökset ovat lopullisia ja muuttamattomia. Tuomaristolla on oikeus siirtää kuvia
sarjasta toiseen harkintansa mukaan tai jättää palkinto jakamatta.
Jatkuu >

KILPAILUN SARJAT
KUVAJOURNALISTI 2017

URHEILUKUVA 2017

Kuvajournalisti 2017 -sarjassa palkitaan tasokasta ja pitkäjänteistä
journalistista tai dokumentaarista työtä tehnyt kuvaaja. Palkitulla
tulee olla vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito.
Kuvajournalisti 2017 -sarjaan voi osallistua yhdellä, enintään
10 kuvan sarjalla, joka esittelee kattavasti kuvaajan pitkäjänteistä, journalistista tai dokumentaarista työtä. Sarja voi koostua
itsenäisistä kuvista tai siinä voi olla useamman kuvan otteita
laajemmista kokonaisuuksista. Kuvajournalisti 2017 -sarjan kuvissa
voi olla samoja kuvia kuin kilpailun muissa sarjoissa. Runsasta
toistoa sarjojen kesken tulee kuitenkin välttää. Kuvajournalisti
2017-sarjan kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1. - 31.12.2017.

Yksittäinen kuva yksilö- tai joukkueurheilusta. Sarjaan voi
osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu
aikavälillä 1.1.2017 – 31.12.2017.

VUODEN LEHTIKUVA 2017
Sarjassa palkitaan vuoden 2017 paras journalistinen valokuva.
Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) yksittäisellä kuvalla.
Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2017– 31.12.2017. Tuomaristo
voi nostaa Vuoden lehtikuvaksi yksittäisen otoksen myös kilpailun
muista sarjoista.

REPORTAASI 2017
Reportaasi 2017 -sarjassa palkitaan visuaalisesti ja sisällöllisesti
yhtenäinen kuvasarja, joka kertoo ajankohtaisesta tai arkipäiväisestä aiheesta tai ilmiöstä. Sarjaan voi osallistua korkeintaan
kahdella (2), lukumäärältään enintään kymmenen (10) kuvan
kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.201731.12.2017.

KUVAESSEE 2017
Vapaamuotoinen, yhtä teemaa käsittelevä journalistinen tai
dokumentaarinen kuvasarja, jossa kuvaajan ilmaisutavalla on
merkittävä rooli. Sarja on tarkoitettu erityisesti kuvaajien omille
projekteille.
Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella (2), lukumäärältään
enintään kymmenen (10) kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee
olla otettu 1.1.2016 - 31.12.2017 välisenä aikana. Vähintään kolmen
sarjan kuvista tulee olla otettu vuonna 2017.

UUTISKUVA 2017
Yksittäinen kuva uutiskynnyksen ylittäneestä tapahtumasta.
Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee
olla otettu aikavälillä 1.1.2017 – 31.12.2017.

HENKILÖKUVA 2017

VIDEO 2017
Video 2017 -sarjassa palkitaan journalistinen tai dokumentaarinen video. Videosarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella
(2) eri kokonaisuudella, joilla ei ole aiemmin osallistuttu Vuoden
lehtikuvat/Kuvajournalismi -kilpailun Multimedia/Video
-sarjoihin.
Videon ensiesittämis- ja/tai valmistumisvuoden tulee olla 2017.
Muuta rajoitetta kuvan, äänen tai muiden elementtien taltioimisajankohdalle ei ole.
Kestoltaan videon tulee olla alle 11 minuuttia.
Mikäli kyseessä on ryhmätyö, tulee tekijöistä vähintään
kuvaajan, tuottajan tai ohjaajan olla Suomen kuvajournalistit
ry:n jäsen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus pyytää lisäselvitystä
työryhmän työnjaosta ja epäselvissä tapauksissa harkita osallistumisoikeuden myöntämistä.

UUSI KUVAJOURNALISTI 2017
Sarjassa palkitaan uusi kuvajournalisti, jolla on vahva visuaalinen
näkemys ja tarinankerronnan taito. Sarjaan osallistuja ei ole saanut
menestyä koti- tai ulkomaisissa ammattilaisten kuvajournalismikilpailuissa.
Uusi kuvajournalisti 2017 –sarjaan osallistutaan korkeintaan
kymmenen (10) kuvan kuvasarjalla, joka esittelee kuvaajan
journalistista tai dokumentaarista työtä. Kuvasarja voi joko sisältää
useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten
reportaasi, henkilökuva ja essee tai se voi olla kokonaan oma,
visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuutensa.
Uusi kuvajournalisti 2017 -sarjaan voivat osallistua myös
yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun 50€/sarja (sis.alv.). Yhdistyksen jäsenten ei tarvitse
maksaa erillistä osallistumismaksua osallistuakseen sarjaan.

YLEISÖN SUOSIKKI
Yleisön suosikki 2017 on yleisöäänestyssarja. Tuomaristo nimeää
Yleisön suosikki -sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2017 –sarjaan
osallistuneista.
Sarjoihin lähetetyt kuvat ja videot voivat olla julkaistuja tai
julkaisemattomia.

Vahva henkilöstä tai henkilöistä kertova yksittäinen kuva. Sarjaan
voi osallistua enintään viidellä (5) kuvalla. Kuvien tulee olla otettu
aikavälillä 1.1.2017 – 31.12.2017.

Jatkuu >

PALKINNOT
Voittajille maksetaan verovapaat rahapalkinnot Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES)
Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti 2017 voittajan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.
Voittajien pankkiyhteydet kerätään erikseen.

Kuvajournalisti 2017 - 2000€
Vuoden lehtikuva 2017 - 1000€
Reportaasi 2017 - 1000€
Uutiskuva 2017 - 1000€
Henkilökuva 2017 - 1000€ ja Nikon tuotepallkinto
Urheilukuva 2017 - 1000€
Essee 2017 - 1000€
Video 2017 - 1000€
Uusi kuvajournalisti 2017 - 2000€
Yleisön suosikki - Canon-tuotepalkinto

LISÄTIETOJA
Miikka Pirinen
Suomen Kuvajournalisti ry:n puheenjohtaja
pj@kuvajournalistit.fi
040 7362 969

Ira Launiala
Suomen kuvajournalistit ry:n toiminnanjohtaja
toimisto@kuvajournalistit.fi
040 5730 869

kuvajournalistit.fi

