
   
 

   
 

Votomaraton 2019 - Kilpailun säännöt  

  

1§ Mahdollinen sääntörike 

Räikeän sääntörikkeen (esim. epäpartiomainen käytös) vuoksi kilpailun järjestäjä voi sulkea 

koko joukkueen kilpailun ulkopuolelle ja tarvittaessa myös estää pääsyn tapahtumapaikalle. 

 Sääntörikkeen vuoksi voidaan myös hylätä kaikki tai osa kyseisen aikaikkunan sisällä 

otetuista kuvista. Aikaikkunalla tarkoitetaan kyseisellä hetkellä avoinna olevia aiheita.  

  

2§ Joukkue 

Joukkueen muodostaa 2–5 ilmoittautumisen yhteydessä nimettyä henkilöä.  

 Kilpailun aikana joukkueen on pysyttävä yhdessä, eli se ei saa hajaantua esimerkiksi osin 

kuvaamaan ja osin nukkumaan. Tällaisessa rikkeessä hylätään kaikki ko. aikaikkunassa otetut 

kuvat. Kilpailun aikana ei ole erillistä nukkumisaikaa, vaan jokainen joukkue on itse 

vastuussa riittävästä levosta. 

Partiolaisten tulee käyttää partiohuivia tapahtuman ajan. Jokaisella osallistujalla tulee olla 

heijastin esillä hämärän aikaan ulkona liikkuessa. Tapahtumatunniste jaetaan osallistujille 

ilmoittautumisen yhteydessä ja sitä tulee kantaa esillä koko tapahtuman ajan. 

 

 3§ Kuvauslaite 

Joukkueella on käytössään yksi ja vain yksi valokuvauslaite, jolla kaikki kilpailukuvat 

otetaan. Valokuvauslaitteen tulee olla sellainen, josta kuvan saa siirrettyä riittävän helposti 

tietokoneelle. Valokuvauslaitteeksi sopii siis digitaalinen kamera tai kamerapuhelin. Tarkista 

kuitenkin erityisesti puhelinta käyttäessäsi, että tekniset vaatimukset täyttyvät (4§ Kuvat ja 

niiden palauttaminen). 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

4§ Kuvat ja niiden palauttaminen 

24 tuntia kestävän kilpailun aikana paljastetaan tasatunnein uusi kuva-aihe. Joukkue ottaa 

mielestään mahdollisimman hyvin aiheeseen liittyvän kuvan valokuvauslaitteellaan.   

Kuva-aiheet julkaistaan tunnin välein Facebook-sivulla ”Votomaraton”. Facebookin ja 

sivun käyttöön kannattaa perehtyä jo etukäteen.  

Tapahtumaan saapuessaan joukkueet saavat myös kuvien palautusaikataulun, josta ilmenee 

kunkin aiheen julkaisukellonaika ja aika, jolloin kuvan tulee viimeistään olla palautettuna.  

Kuvien palautusaika katsotaan tapahtumajärjestäjien määräämän kuvien palautuspaikan 

aikaleimojen mukaan. Mikäli kuvien palautus myöhästyy tapahtuman järjestäjän antamilla 

välineillä selkeästi välineen tai välineessä käytetyn internetyhteyden hitauden tai vian 

johdosta, tullaan kuvat hyväksymään. 

Jokainen joukkue palauttaa aikarajaan mennessä yhden kuvan per aihe. Palautuksen 

aikarajaan asti joukkueella on mahdollisuus vaihtaa palauttamaansa kuvaa, mutta tällaisessa 

tilanteessa on joukkueen omalla vastuulla poistaa kansiosta aiemmin palauttamansa kuva. 

Epäselvyystilanteissa tuomaristo arvioi ensin palautetun kuvan. Joukkue ei myöskään saa 

poistaa palauttamiaan kuvia kansiosta missään vaiheessa. Kilpailun jälkeen joukkueen 

kansiossa tulisi siis olla palautus jokaisesta 24:stä aiheesta. Aiheenmukaiset kuvat otetaan 

aikaikkunan sisällä halutussa järjestyksessä. 

Joukkue siirtää valitsemansa kilpailukuvat (1 kuva/aihe), valokuvauslaitteestaan omaan 

Google Drive -kansioonsa omallaan tai järjestäjän osoittamalla tietokoneella. Jokainen 

joukkue saa ennen tapahtumaa sähköpostitse ohjeet ja linkin, joita käyttäen kuvat palautetaan.  

  

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Joukkue vastaa, että kuva lähetetään joukkueen omaan kansioon ohjeiden mukaan nimettynä. 

Kuvan ainut sallittu kirjallinen selite on kilpailun järjestäjien antama aihe. 

Pitkien joukkueennimien kohdalla on suositeltavaa käyttää yhtenäistä lyhennettä kaikissa 

kuvissa. Lähtökohtaisesti kuvat nimetään kaavalla: 

#aihenumero_joukkueennimi_joukkueen mahdollinen oma tunniste 

(Eli esim. #01_Staabi tai #01_Staabi_Tähänekakuvaaihe.) Tarvittaessa kilpailijoille annetaan 

lisää ohjeita kuvien nimeämisestä kesken kilpailun. Tällaisista muutoksista tiedotetaan 

aiheiden julkaisemisen yhteydessä Facebookin ja Whatsappin välityksellä. 

 Kuvien kaikenlainen käsitteleminen on kielletty. Kuvankäsittelyllä tarkoitetaan kuvan 

kennolle valottumisen jälkeen tapahtuvia toimenpiteitä. Tämä koskee myös kameraan 

sisäänrakennettuja filttereitä (sävyn säädöt, effektit yms.). Kuvissa saa kuitenkin käyttää ns. 

fyysisiä tehosteita, kuten suotimia, ja kuvausteknisiä kikkoja. Värikameralla 

mustavalkokuvan ottaminen luokitellaan rikkeeksi. Myös puhelimen kuvaussovelluksesta 

löytyvän panorama-ominaisuuden käyttäminen johtaa kyseisen kuvan hylkäämiseen.  

 Kuvan tekniset minimivaatimukset ovat: 

• Kameran maksimiresoluutio ja laatuna fine / paras löytyvä kuvalaatu 

• Vähintään 6 Mpx 

• Pakkaamaton jpg-kuva 

HUOM! Jos kuvauslaitteena käytetään iPhonea, on sen .heic-kuvatiedostot muunnettava jpg-

tiedostoiksi ennen kuvan palauttamista. Joukkueen tulee itse opetella tekemään tämä 

muunnos sekä ladattava sen tekemiseen mahdollisesti tarvittava sovellus.  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

5§ Kuvien käyttäminen ja kuvauslupa 

Joukkueiden kilpailukuvia voidaan käyttää piirin partioaiheisessa viestinnässä ja 

materiaaleissa, mutta myös partion sekä ulkopuolisten medioiden partiota käsittelevissä 

julkaisuissa ilman erillistä korvausta. Kuvaaja luovuttaa kaikki kuvien oikeudet Järvi-

Suomen Partiolaisille. 

Kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on pyydettävä kuvauslupa. Julkisella paikalla saa 

lähtökohtaisesti kuvata, mutta käyttäkää maalaisjärkeä siinä, mikä on hyvän maun rajoissa. 

Niin sanotuissa ”massajoukkokuvissa” ei yksittäisiltä ihmisiltä tarvitse kysellä mitään, 

kunhan he tietävät, mihin osallistuvat, varsinkin jos heidät on mahdollista kuvasta tunnistaa. 

Vrt. selkä tai jalka. Jos olette epävarmoja, kuvatkaa toisianne. 

 Tapahtuman jälkeen kuvia säilytetään vähintään 14 vuorokautta joukkueiden käytössä 

olevissa kansioissa. Osallistujat voivat joukkueensa tunnuksilla käydä lataamassa kuvat 

itselleen tuona aikana. 

 Votomaratonilla kuvataan myös muuta materiaalia partion viestintään ja markkinointiin. 

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat ovat antaneet hyväksyntänsä tulla kuvatuiksi, mutta 

jos asian vielä tässä vaiheessa tahtoo kieltää, tulee osallistujan selkeästi ilmoittaa asiasta 

viimeistään tapahtumapaikalle saapumisen yhteydessä. 

  

6§ Arvostelu ja palkintokategoriat 

Jokaisen joukkueen kuvat arvostellaan kuvakohtaisesti ilmoitettujen kriteereiden mukaisesti 

ja kokonaiskilpailun voittaja ratkaistaan yhteispisteiden perusteella. 

 Yhdestä kuvasta voi saada maksimissaan 10 pistettä eli joukkue voi saada yhteispisteikseen 

enintään 240 pistettä. 

 Kuvakohtaiset maksimipisteet osa-alueittain ovat: 

Taide ja tarina - 5 pistettä (Aiheenmukaisuus, idea ja toteutus, heittäytyminen...) 

Tekniikka - 3 pistettä (valo, väri, rajaus…) 

Partiomaisuus - 2 pistettä 

  



   
 

   
 

 

Kilpailun päätyttyä tuomaristo jakaa tunnustuspalkintoja ansioituneille joukkueille 

seuraavissa kategorioissa: 

• Paras joukkue (parhaat kokonaispisteet) 

• Paras kokonaisuus (tasaisen varma suoritus läpi kisan) 

• Tuomariston suosikkikuva 

• Partiomaisin kuva 

• BONUS (kategoria selviää vasta palkintojenjaon yhteydessä) 

  

7§ Kilpailun tuomaristo 

Kilpailun tuomaristo koostuu kolmesta staabin jäsenestä. Samat kolme henkilöä arvostelevat 

toisistaan riippumatta kaikki kuvat. 

 Tuomariston puheenjohtajalla on lopullinen päätäntävalta kunniamainintojen saajia 

valittaessa, erityisesti silloin, jos tuomariston keskuudessa esiintyy ristiriitatilanne. 

Tuomariston puheenjohtajana toimii kilpailunjohtaja.  

  

Kilpailun tuomareina toimivat:                

Inari Halonen 

Roope Jääskeläinen 

Miia Tikkanen 

  

8§ Sääntömuutokset 

Kilpailun järjestäjät pitävät itsellään oikeudet sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista 

tiedotetaan kilpailun alussa tai tarvittaessa kesken kilpailun viestitse kunkin joukkueen 

johtajalle. 

 

 


