
RURALIZATION-valokuvakilpailu
EU:n maaseudun sukupolvien uudistuminen 

Osallistumisohjeet ja -säännöt

Valokuvakilpailun järjestäjää RURALIZATION H2020-projekti. Tarkoituksena on tuoda 
näkyviin  maaseudun nuoret ja se kuinka sukupolvien uudistuminen voi tuoda uutta elämää 
Euroopan maaseudulle.

Sukupolvien uudistuminen EU:n maaseutualueilla vaatii sitä, että nuorille viljelijöille ja 
maaseutuyrittäjille annetaan mahdollisuudet lisätä maaseudun vaurautta, 
vahvistaa maaseudun arvoketjuja ja investoida maaseudun elinvoimaisuuteen.

Järjestämme tämän valokuvakilpailun voidaksemme kääntää nämä käsitteet kuviksi ja 
tavoittaaksemme paremmin kansalaiset, käytännön tekijät ja päättäjät.

www.ruralization.eu 

http://www.ruralization.eu
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Voit auttaa meitä välittämään viestin nuorten maaseutu-unelmien tukemisen 
tärkeydestä ja siten torjumaan Euroopan maaseudun taantumista.

Osallistu kilpailuun ja lähetä parhaat kuvasi nuorista maaseudulla!

1. Mikä on RURALIZATION-valokuvakilpailu ja “EU:n maaseutualueiden
sukupolvien uudistuminen"?

Sukupolvien uudistuminen on yksi EU:n maaseutualueiden hyvinvoinnin ylläpitämisen 
suurimmista haasteista. RURALIZATION-valokuvakilpailulla halutaan näyttää, kuinka 
uudet sukupolvet ansaitsevat toimeentulonsa maaseudulla toteuttaakseen unelmiaan ja 
kuinka he tuovat uutta elämää maaseutualueille.

Valokuvakilpailun pääteema on  Sukupolvien uudistuminen. Osallistujia pyydetään 
lähettämään kuvia, joissa näkyy  seuraavia aiheita:

▪ Maatilan sukupolvenvaihdos (nuoret astuvat vanhempiensa tilalle)
▪ Maaseudun innovaatiot ja monipuolistaminen (nuoret ihmiset kehittämässä uusia

tuotteita, palveluja tai tuovat maaseudulle uudenlaista dynaamisuutta)
▪ Maata uuden sukupolven käytettäväksi
▪ Nuori yrittäjyys
▪ Uusia työmahdollisuuksia
▪ Uusia taitoja ja resursseja, jotka virkistävät taloutta eri sektoreilla (muualla kuin

maataloudessa)
▪ Näkökulmia, jotka lisäävät maaseudun kiinnostavuutta nuorten silmissä
▪ Sukupolvien välinen tiedonvaihto
▪ Elämää maaseutuyhteisöissä

2. Kelpoisuusehdot

- Yksittäisen henkilöt voivat lähettää kuvia omissa nimissään tai jonkin organisaation/
instituution nimissä.

- Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita.
- Valokuvat, jotka on palkittu jo jossakin muussa kilpailussa eivät ole sallittuja.
- Kilpailun järjestävän organisaation tai arviontiraadin edustajan lähisukulainen ei voi

osallistua.
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- Valokuvat, joissa on seksuaalista, alastomuutta, raakuutta, väkivaltaista tms.
sopimatonta sisältöä.

- Kuvat, joissa joko kuvaaja tai kuvauskohde on vahingollinen ympäristölle.
- Kuvat, joissa ihminen tai eläin on asetettu vaaralle alttiiksi.
- Valokuvat jotka loukkaavat toisen ihmisen oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet

3. Osallistumisvaatimukset

- Kukin osallistuja voi lähettää enintään 5 kuvaa.
- Valokuva(t) on ladattava erillisen lähetyslomakkeen kautta (ks. ohjeen osa 4).
- Valokuva(t) voivat olla sekä väri- että mustavalkokuvia, kooltaan alle 10MB. Sallitut

tiedostotyypit ovat .png, .jpg and .jpeg
- Kuvalähetys ei voi olla kuvakollaasi tai -yhdistelmä (2 tai useampi kuva yhdistettynä

yhteen kuvaan).
- Kuvalähetykseen liitetään lyhyt teksti kuvausolosuhteista

(päivämäärä, paikka ja asiayhteys).
- Osallistujien toivotaan liittävän lähetykseen lyhyt selostus (max 400 merkkiä)

kuvasta/kuvista, mutta se ei ole pakollista.
- Säilytä alkuperäinen tiedosto ja toimita se pyydettäessä kilpailun järjestäjälle

korkeimmalla mahdollisella kuvalaadulla.

1. Yhteensopivuus kilpailun teemaan: Kuva kytkeytyy yhteen tai useampaan ohjeen
1. osassa mainittuun teemaan sekä maaseutuelämään ja -ympäristöön.

2. Kuvan esteettinen laatu ja tapa innostaa, motivoida tai viestiä EU-alueen 
maaseudun sukupolvien uudistumisilmiöstä.

3. Omaperäisyys ja luovuus.

Seuraavanlaiset kuvat eivät ole sallittuja:

4. Kuvien lähettäminen

Valokuvat on lähetettävä 31.7.2021 mennessä tästä linkistä löytyvän lomakkeen kautta.

5. Arviointi

Arviointityöryhmässä on Delftin yliopiston ja Consulta Europan projekti- ja innovaatio-
organisaation asiantuntijoita, jotka valitsevat 3 palkittavaa kuvaa seuraavien kriteerien 
perusteella:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9mwG6o2mUxZbP2LOG4DDpaYYUK6Cz3lUHyoXctLF_3NeGQ/viewform
http://www.tudelft.nl/
http://www.consulta-europa.com/
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6. Palkitseminen

Osallistujille ilmoitetaan kilpailun tulokset sähköpostilla noin kolmen viikon kuluessa 
osallistumisen takarajasta.

Osallistumissääntöjen mukaiset kuvat julkaistaan RURALIZATION-nettisivulla ja siihen 
liittyvässä verkostossa ja sosiaalisessa mediassa. Näin tuodaan esille tekijät ja heidän 
näkemyksensä maaseudun sukupolvien uudistumisesta EU-tasolla. Valokuvia voidaan 
käyttää myös RURALIZATION-projektin painotuotteissa.

Ensimmäiseksi tullut saa palkinnoksi 500€ ja kutsun RURALIZATION-projektin 
kansainväliseen konferenssiin syksyllä 2021. RURALIZATION-projektin maksaa yhden 
henkilön matka- ja majoituskustannukset.

Toiseksi ja kolmanneksi tulleet  kuvat osallistuvat voittajakuvan mukana näyttelyyn, joka 
järjestetään RURALIZATION-projektin kansainvälisen konferenssin yhteydessä syksyllä 2021.

7. Immateriaali- ja julkaisuoikeudet

• Kilpailuun osallistuvien kuvien on oltava alkuperäisiä osallistujan itse ottamia. Kuvaan ei
saa sisältyä mitään sellaista  kolmannen osapuolen tuottamaa materiaalia, jonka
käyttämiseen osallistuja ei ole saanut lupaa, eikä se saa loukata kenenkään henkilön tai
yhteisön tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, moraalisia oikeuksia, yksityisyyden / julkisuuden
oikeuksia tai immateriaalioikeuksia

• RURALIZATION-projekti kunniottaa kuvaajan tekijänoikeuksia ja tekijänoikeudet kuuluvat
kuvaajalle. Osallistuessaan tähän kilpailuun osallistuja myöntää RURALIZATION-
yhteenliittymälle, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, oikeuden ja lisenssin käyttää,
julkaista, jäljentää, näyttää kaikilla nykyisin tai jäljempänä tunnetuilla
mediamuodoilla kilpailun mainostamiseksi tai itse projektissa kehitettävien
toimintojen mainostamiseksi.

• Kuvaajan nimi ilmoitetaan aina kuvaa käytettäessä.
• Mikäli kuvan mukana on tietoa osallistujista, kuvan lähettäjä vakuuttaa, että hänellä on

lupa levittää näitä kuvia.

Tähän kilpailuun osallistuminen tarkoittaa tässä asiakirjassa annettujen sääntöjen 
täydellistä hyväksymistä. Minkä tahansa säännön noudattamatta jättäminen antaa 
järjestäjälle oikeuden sulkea osallistujia pois kilpailusta.

http://www.ruralization.eu/
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8. Henkilötietojen käsittely

▪ Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja RURALIZATION-valokuvakilpailusta, ota yhteyttä kilpailun järjestäjään 
sähköpostilla ruralization@consulta-europa.com

RURALIZATION on vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, joiden 
käyttämiseen annat suostumuksesi täyttäessäsi osallistumislomakkeen. Näitä tietoja 
käsitellään 7. huhtikuuta 2016 annetun yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 
(GDPR) ja muiden sovellettavien sääntöjen mukaisesti tapahtuman hallinnointia ja 
sähköistä viestintää varten, sen tietosuojalausekkeen mukaisesti, jonka perusteella 
annat suostumuksen rekisteröityessäsi kilpailuun. Osallistuja voi lukea 
lisätietoa tietosuojakäytänteestämme tästä linkistä.

Mikä RURALIZATION?
RURALIZATION on nelivuotinen H2020 -ohjelmasta rahoitettu projekti. Sen perusajatuksena 
on "ruralisaatio", joka voi auttaa maaseutualueita voittamaan väestöllisen ja taloudellisen 
taantuman sekä luo uusia mahdollisuuksia. RURALIZATION luo poliittista päätöksentekoa 
varten  uutta tietoa, jota tarvitaan  ruralisaation toteuttamiseksi kaikkialla Europassa. 
RURALIZATION kokoaa 18 partneria 12 eri maasta. Tutkimuslaitosten lisäksi mukana on 
innovatiivisia käytänteitä soveltavia partnereita, kuten Access to Land -verkosto. Tällä 
monimuotoisuudella taataan laajapohjainen näkemys ja varmistetaan, että projektin 
muotoilemat ratkaisut ja suositukset sopivat eurooppalaisen maaseudun moninaisiin 
tarpeisiin ja erityispiirteisiin.

mailto:ruralization@consulta-europa.com
https://ruralization.eu/legal-warning/



