
M E ! - E L O K U V A F E S T I V A A L I N  S Ä Ä N N Ö T  

 

Me! on yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu 
elokuvafestivaali, joka pidetään toukokuussa 2017 
elokuvateattereissa eri puolilla Suomea.  

• Tyylilaji on vapaa. Elokuva voi olla esimerkiksi fiktio, dokumentti, musiikkivideo, 
animaatio tai kokeellinen video. 

• Elokuvafestivaalin teemana on Me! Teemaa voi lähestyä haluamallaan tavalla. 

• Osallistumisaika: 1.2.–31.3.2017. 

• Kaikki sääntöjen mukaan toteutetut, ajoissa palautetut elokuvat osallistuvat 
esikarsintaan ja ne julkaistaan 20.4. kelaamo.fi-sivustolla. 
Valitut elokuvat esitetään Me!-elokuvafestivaaleilla toukokuussa 2017. 

• Elokuvan voi toteuttaa joko yksin, parin kanssa tai vaikka yhdessä koko luokan 
kanssa. Elokuvan toteuttavien henkilöiden tulee olla yläkoulu- tai lukioikäisiä. 
Elokuvassa esiintyvien henkilöiden ikää ei kuitenkaan ole rajoitettu. 

• Elokuvan maksimipituus on 5 minuuttia alku- ja lopputeksteineen. 

• Elokuvan voi toteuttaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 

Arvostaminen, erilaisuus, kauneus, hyvyys, 
totuus, rohkeus, pelko, yksinäisyys, vapaus, 
hyväksyminen, ystävyys, auttaminen…  
Mitä sinä haluat Me!-teemalla maailmasta 
näyttää? Kerro se elokuvan keinoin.

http://kelaamo.fi


Valmis lyhytelokuva ladataan Kelaamo-alustalle 
seuraavasti: 

1. Ilmoita elokuva mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake. 

2. Seuraa ilmoittautumislomakkeen ohjeita ja siirry lataamaan elokuvatiedosto  
(kelaamo.fi/me). 

• Kilpailuun lähetettävien elokuvien tulee olla sallittu yli 12-vuotiaille (K12). 
Suosittelemme kuitenkin, että tekijät tähtäävät ennemmin ikärajaan K7 (sallittu yli 
7-vuotiaille). Katso tarkemmat kriteerit tästä. 

• Muista tekijänoikeudet! (ks. alla) 

Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden tehdä muutoksia näihin sääntöihin. 

Muista tekijänoikeudet! 
 
Elokuvan lähettäjä on vastuussa siitä, että hänellä on oikeudet materiaalin käyttämiseen 

sääntöjen mukaisesti ja että elokuva noudattaa tekijänoikeuksia.  
 
1) Huoltaja 
 
Lopullisessa vastuussa elokuvan tekijänoikeusasioista on joukkueen 
ilmoittautumislomakkeessa nimeämä huoltaja. 

Ilmoittautumislomakkeessa tiimin on nimettävä huoltaja tai vähintään 18-vuotias 
vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että elokuva noudattaa tekijänoikeuksia ja toimii 
yhteyshenkilönä, johon kilpailun järjestäjät voivat olla yhteydessä tarvittaessa. Mikäli elokuva 
valitaan osaksi elokuvafestivaalia, yhteydenotot tapahtuvat huoltajan kautta.  

2) Kuvamateriaali 

Elokuvassa ei saa esiintyä kuvamateriaalia, johon elokuvan lähettäjällä ei ole oikeutta.  
 
Jos elokuvassa esiintyvät henkilöt ovat tunnistettavissa, tarvitaan heiltä kirjallinen suostumus. 

http://www.kelaamo.fi/me/
http://www.kelaamo.fi/me/
http://www.ikarajat.fi/kriteerit.pdf


Hyväksymällä kilpailun säännöt elokuvan lähettäjä sitoutuu siihen, että hänellä on suostumus 

kaikilta elokuvassa esiintyviltä henkilöiltä materiaalin julkaisuun.  
 
 
3) Elokuvien oikeuksista  

Elokuvafestivaalin järjestäjillä on oikeus editoida festivaaleilla esitettäviä videoita.  
 
Elokuvafestivaalin järjestäjillä on yksinoikeus hyödyntää elokuvia omassa toiminnassaan ja 
viestinnässään. Materiaalia voidaan julkaista järjestäjien hallinnoimilla sivustoilla, muilla 
hallinnoimillaan sivustoilla, eri tapahtumissa tai työpajoissa, markkinoinnissa ja mainonnassa, 
verkkopalveluissa, sosiaalisen median kanavissa, elokuvafestivaaleilla ja -näytöksissä. 
Järjestäjällä on myös oikeus siirtää tai myydä näitä oikeuksia eteenpäin kolmansille 
osapuolille.  Samalla pidätämme oikeuden olla julkaisematta meille lähetettyjä elokuvia. 

Yksinoikeuden vuoksi elokuvien tekijät eivät saa itse esittää julkisesti mukaan ilmoitettuja 
elokuvia ennen toukokuussa 2017 järjestettäviä festivaaleja. Elokuvafestivaalien jälkeen 
yksinoikeus raukeaa, mutta elokuvafestivaalien järjestäjillä säilyvät edelleen elokuvien täydet 
esitys- ja hyödyntämisoikeudet edellämainitulla tavalla. 

4) Elokuvan musiikki ja äänet 

Elokuvassa voi käyttää omaa tai tutun tekemää musiikkia, kunhan tekemisessä osalliset eivät 
ole Teoston jäseniä. 

Ainoa sivusto, jolta saa ehdoitta ladata musiikkia elokuvafestivaalin elokuviin, on 
Incompetech.com. Jos käytät tällaista musiikkia, muistathan lisätä tekijätiedot elokuvan 
lopputeksteihin kappaleiden esiintymisjärjestyksessä. Jos haluat käyttää musiikkia jostain 
muusta lähteestä, kysy asiasta ensin elokuvafestivaalin järjestäjiltä. 

Yläkoulujen ja lukioiden elokuvafestivaalin järjestävät Image, Finnkino, Koulukino, Kelaamo, 
Amazement ja HundrED.org. 

Yhteydenotot 

Festivaalia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen  
suvi-heini@hundred.org tai videon lataukseen liittyvissä kysymyksissä info@kelaamo.fi.

https://hundred.org/fi/projects/suviheini@hundred.org
mailto:info@kelaamo.fi

