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 YKS, KAKS, HYPPY! -KILPAILUN SÄÄNNÖT 

 
Jotta video voi virallisesti mukana kilpailussa, se on tehtävä alla olevia sääntöjä noudattaen. Kaikki 
sääntöjen mukaan toteutetut, ajoissa palautetut videot osallistuvat kilpailuun. 
 
Kampanjan videokilpailun järjestäjätiimi pidättää oikeuden tehdä muutoksia sääntöihin. 
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan kampanjan facebook-sivuilla. 
 

Kilpailun järjestäjät  

 
Yks, kaks, hyppy! -kampanjan järjestävät yhteistyössä Itä- ja Keski-Suomen Kaste-ohjelma, 
TERVIS-hanke sekä Kuopion, Mikkelin ja Jyväskylän kaupungit.  
 

Kilpailun aikataulu  

 
Kilpailu on käynnissä 24.5.–24.9.2014. Kilpailuun osallistuvia videoita voi lähettää kilpailun ajan.  
 

Kilpailun teema 
 
Yks, kaks, hyppy! -kampanjan tavoitteena on tuoda esille liikkumisen mahdollisuuksia ja 
vaikutuksia hyvinvointiin ruutuhyppelyn avulla. Ruutuhyppelyn avulla osoitetaan, että hauska ja 
mielekäs liikkuminen ei vaadi erillisiä harjoitteluvälineitä; liitu tai tikku ja hiekkakenttä antavat 
mahdollisuuden mielekkääseen ryhmäliikuntaan ja sosiaaliseen yhdessäoloon.    
 

Kilpailun ohjeet 
 
Nettivideokilpailuun voi lähettää videoita, joiden teemana on ruutuhyppely.  
 
Kilpailussa on kaksi sarjaa; yksilö- ja yhteisösarja. Yksilösarjassa palkitaan videon lähettänyt 
yksittäinen henkilö. Yhteisösarjaan voi osallistua ryhmä tai yhteisö. Ryhmässä voi olla 
maksimissaan 50 henkilöä. Yhteisösarjassa palkitaan yksi ryhmä tai yhteisö. 
 
Videot eivät saa sisältää laajamittaista tuotemainontaa. Kampanjan järjestäjät pidättävät itsellään 
oikeuden poistaa tuotemainontaa sisältävät videot kilpailusta ja kampanjasivulta. 
 
Videoissa saa käyttää kaikenikäisiä esiintyjiä. Kilpailuun osallistuvat videot voidaan tehdä osana 
ohjattua toimintaa, kuten harrastusryhmässä tai koulussa, kuitenkin niin, että videot ovat ei-
ammattilaisten osallistujien itsensä suunnittelemia ja toteuttamia. 
 
 
Kilpailun palkinnot 
 
Kilpailun raati valitsee kampanjan päätyttyä molemmista sarjoista 5 finalistia loppukilpailuun. Yleisö 
äänestää suosikkinsa finalistien joukosta. Äänestys tapahtuu kampanjan facebook-sivuilla, jossa 
jokainen voi äänestää omaa suosikkivideotaan finalistien joukosta.   
 
Finalistien valinnassa korostuu videoiden sisältö. Käytetty kuvauskalusto tai videon laatu eivät 
siten ole ratkaisevia tekijöitä finaaliin pääsylle. Kekseliäisyys ja luovuus ovat valtteja!  
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Eniten yleisöltä tykkäyksiä saaneet videot palkitaan 500 euron lahjakorteilla.  
Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan erilaisia tuotepalkintoja.  
 
 
Videokampanjan vastuut:  
 
Jokaiselle kilpailuvideolle on nimettävä yli 18-vuotias vastuuhenkilö, joka vastaa kuvausluvista ja 
alaikäisten esiintyjien huoltajien suostumuksen pyytämisestä ja johon kisan järjestäjät voivat olla 
yhteydessä mahdollisista lisäkysymyksistä.  
 
Vastuuhenkilö vastaa siitä, että alla olevat asiat ovat kunnossa sekä siitä, että osallistujat 
ja/tai huoltajat ymmärtävät ja hyväksyvät seuraavat asiat: 
 
- Suostumus henkilön tai alaikäisen esiintymiseen videolla verkossa sekä tapahtumissa, joissa 
kilpailuvideoita esitetään. Kilpailuun osallistuvat videot ladataan itse tai järjestäjien toimesta 
kilpailun Facebook-sivulle tai esimerkiksi YouTube-palveluun (katso latausohjeet alla). Kilpailun 
järjestäjä ei ota vastuuta videoiden jatkolevittämisestä. 
 
- Jos videolla esiintyvien henkilöiden tai tekijöiden nimet (koko nimi tai etunimi) julkaistaan videon 
alku- tai lopputeksteissä, tulee kuvausluvassa pyytää myös suostumus nimen julkaisuun verkkoon 
ladattavalla videolla. Nimitietojen julkaisu videoiden alku- tai lopputeksteissä ei ole pakollista. 
Kilpailun järjestäjä suosittelee, että varsinkaan alaikäisten nimiä ei julkaista. 
 
-  Vastuuhenkilö vastaa videossa käytettävän musiikin tms. materiaalin tekijänoikeuksista. 
Tekijänoikeuslaissa pääsääntö on, että toisen tekijän tekemää esitystä, musiikkia, taidetta tai 
muuta sisältöä ei saa käyttää ilman korvausta. 
 
Nettivideon kesto 

 
Videon tulee olla vähintään 20 sekunnin ja enintään kolmen minuutin pituinen. 
 

Videon äänet 

 
Nettivideolla voi kuulua puhetta tai muita ääniä. Musiikkia käytettäessä videon lataajalla on vastuu 
siitä, että musiikkia käytetään tekijänoikeuslain mukaisesti.  
 

Tekijänoikeudet 

 
Levy-yhtiöiden levittämän kaupallisen musiikin tms. materiaalin käyttö ei ole tekijänoikeussyistä 
sallittua. Internetistä löytyy sivustoja, joilta voi hankkia teostovapaata musiikkia ja ääniefektejä. 
Jokaiselta musiikin tekijältä/tekijänoikeuden haltijalta tulee olla lupa. Teostovapaan musiikin 
kohdalla on hyvä merkitä lopputeksteihin kappaleen hankintakanava sekä tekijän nimi.  
 
Tekijänoikeudet koskevat myös visuaalista tms. aineistoa. Tekijänoikeuksien vuoksi kannattaa 
pitää myös huolta, ettei TV tai radio ole päällä kuvaustilanteessa. Myös verkossa esitettyä 
aineistoa (elokuvat, valokuvat, maalaukset, yms. taideteokset) ei ole sallittua esittää ilman 
oikeudenhaltijan lupaa. Creative Commons -lisenssillä merkittyjä teoksia saa käyttää rajoitetusti, 
katso tarkemmat cc-merkit: http://creativecommons.fi/lisenssit. 
 
Mikäli teos sisältää materiaalia, jonka tekijänoikeudet ovat kolmannen osapuolen omistuksessa, 
pitää videon tekijän varmistaa, että luvat materiaalin käyttämiseen ovat kunnossa. Lopullisessa 

http://creativecommons.fi/lisenssit
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vastuussa videossa käytettävän musiikin tms. materiaalin tekijänoikeuksista on nimetty 
vastuuhenkilö.  
 
Julkisissa tiloissa kuvaaminen on sallittua, yksityisissä tiloissa kuvaamiseen on pyydettävä luvat. 
 
Videon vastuuhenkilö vastaa kaikista mahdollisista tekijänoikeusmaksuista. 
 

Videon tyylilaji 
 
Kilpailuvideoiden tyylilaji on vapaa. 
 

Ikärajat 
 
Kilpailun osallistuvien videoiden tulee olla sallittuja kaikenikäisille. Kilpailun järjestäjällä on oikeus 
poistaa kampanjasivuilta video, mikäli se ei sisällä kilpailun säännöissä mainittuja teemoja tai se on 
muuten kilpailuun sopimaton. 
 

Videon formaatti 

 
Kuvaa video millä formaatilla haluat, vaikka kännykällä! 
 
 
VIDEON LATAUSOHJEET: 

 
Lataamalla videon vahvistat, että kuvausluvat, alaikäisten huoltajien suostumukset ja luvat 
mahdollista nimitietojen julkistamista varten ovat kunnossa ja tekijänoikeudet otettu huomioon.  
 
Facebook: 
 
Lataa video kampanjan facebook-sivuille https://www.facebook.com/ykskakshyppy Muista antaa 
videollesi nimi!  
 
Lähetä kampanjalle facebookiin yksityisviesti tai viesti sähköpostilla osoitteeseen 

ykskakshyppy@gmail.com , jossa toistat videon nimen ja ilmoitat kilpailun yhteyshenkilön nimen, 

puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.  

YouTube ja vastaavat videopalvelut: 
 
Mikäli sinulla ei ole facebook-tunnuksia, voit ladata videon esimerkiksi YouTubeen. Anna videollesi 
latauksen yhteydessä nimi. 
 
Tämän jälkeen lähetä videon nimi, linkki, kilpailun yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä 
sähköpostiosoite osoitteeseen ykskakshyppy@gmail.com.    
 
Kampanjan yhteyshenkilöt julkaisevat tämän jälkeen videon kampanjan facebook-sivuilla ja näin se 
osallistuu arvontaan muiden videoiden mukana. 
 
Sähköposti: 
 
Mikäli et voi ladata videota facebookiin tai muihin videopalveluihin, lähetä videotiedosto, kilpailun 

https://www.facebook.com/ykskakshyppy
mailto:ykskakshyppy@gmail.com
mailto:ykskakshyppy@gmail.com
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yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite osoitteeseen 
ykskakshyppy@gmail.com . Muista antaa videollesi myös nimi!   
 
Postitus: 
 
Voit myös lähettää videon DVD-levyllä tai muistitikulla postissa. Lähetä kirjeposti osoitteeseen: 
 

Yks, kaks hyppy! -kampanja 
Emmi Hyvönen 
Jyväskylän kaupunki / viestintä 
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vanhus- ja vammaispalvelut 
PL 275 
40101 Jyväskylä 
 

Ilmoita saatekirjeessä myös videon nimi, kilpailun yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä 
sähköpostiosoite. Jätä itsellesi kopiot, sillä emme palauta DVD-levyjä tai muistitikkuja. 
 
Kilpailuun ottavat osaa vain videot, joihin on liitetty edellä mainitut yhteystiedot.  
 
Järjestäjä käyttää kilpailuun osallistuvien henkilöiden henkilötietoja vain kilpailuun liittyvään 
yhteydenpitoon. Tiedot hävitetään kampanjan päätyttyä. 
 
Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden julkaista 
voittajien nimet kampanjan Facebook-sivuilla ilman erillistä suostumusta.  
 
Kilpailun järjestäjä ei vastaa siitä, missä yhteyksissä videoita esitetään ja jatkolevitetään.  
 
Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden tehdä koosteita ja näyttää videoita omissa 
tilaisuuksissaan. Kilpailun järjestäjillä on oikeus esittää videoita tai otteita niistä, tehdä koosteita ja 
esittää niitä omilla kotisivuillaan, muilla kilpailua esittelevillä sivustoilla sekä omissa 
tilaisuuksissaan. Järjestäjillä on myös käyttöoikeus videoihin opetus- ja tutkimustarkoituksessa. 
 

Lisäkysymykset 
 
Kampanjatiimille osoitteeseen: ykskakshyppy@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ykskakshyppy@gmail.com
mailto:ykskakshyppy@gmail.com


5 
 

 

tt/22052014 


