
 

Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö–hankkeessa tuotettavan 

materiaalin julkaisu Internet-sivuilla 
  

Sulkavan kunta toteuttaa hankkeessa luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden 

paikkatiedon keräämistä www.rajupusuwiki.fi sivustolle sekä perinnetietoa Sulkavalta.  
Paikkatiedon tuottaminen ja tallentaminen tarkoittaa kohteiden tutkimista ja esittelyä erilaisissa 

muodoissa (kuvat, ääni, teksti, video tai niiden yhdistelmä).  

 

Opettaja____________________________ päättänyt, että hankkeen toiminta sopii koulun tämän syksyn 

opetukseen ja toiminta on kirjattu myös koulun vuosisuunnitelmaan. Oppimisprojektin kohteena  

 

on________________________________________________________ . 

 

Oppilaat tuottavat asiantuntijoiden avustuksella tutkimuksia kohteista, ottavat valokuvia ja tekevät 

mahdollisesti videoita ja tekstejä kohteista. Kuvat ja videot julkaistaan www.rajupusuwiki.fi sivustolla. 

Tekijöitä opastetaan käyttämään vain itse tuotettuja materiaaleja (kuva, tekstit, video, musiikki). Oman 

luokkaryhmän ulkopuolista materiaalia ei saa julkaista ilman asianmukaisia julkaisulupia, tällöin toteutuu 

sekä materiaalin tekijänoikeuskysymykset sekä yksityisyyteen liittyvät kysymykset. 

 

Joissakin tapauksissa julkaistavissa materiaalissa voi olla perusteltua julkaista myös paikkatiedon tekijän 

eli oppilaiden kuvia tai heidän esiintymistään videolla. Tällöin kyseessä voi olla mm. kohteesta tehtävän 

tutkimuksen suorittaminen tai draaman keinoin tehtävä kohteen rakentaminen. Luontokohteiden 

paikkatiedon tekijöiden osalta julkaistaan tekijän ryhmän nimi (esim. Sulkavan yläkoulun 8. lk.) ja mikäli 

tekijät haluavat, voidaan julkaista paikkatietoa tuottavien etunimet. Vanhemmilla on mahdollisuus 

päättää, voiko oppilas esiintyä kuva- ja videomateriaalissa ja onko mahdollista julkaista tekijätiedoissa 

oppilaan etunimi. Tällä kyselyllä vanhemmat antavat luvan tai kieltävät kuva, video ja nimitietojen 

käyttämisen hankkeen nettisivustolla. 

 

Kuvien julkaisussa on tekijänoikeudet ja myös julkaisuoikeudet kiistatta kuvan ottajalla. Julkaistava kuva 

ei saa olla loukkaava eikä saa yhdistää kuvassa esiintyvää mitenkään epämiellyttävään tilanteeseen. 

Yksityisyyden suojaan liittyen kuitenkin erityisesti alaikäisten oppilaiden esiintyessä Internet-sivustolla 

kuvissa ja videomateriaalissa on suotavin tapa kysyä lasten vanhempien lupa. Tällä perusteella 

vanhemmat voivat päättää saako heidän lapsiinsa liittyviä kuvia julkaista. 

http://www.tietosuoja.fi/33490.htm .  

 

www.rajupusuwiki.fi sivustolta voi kuka tahansa ladata Nokian Gps-puhelimeen paikkatieto 

ohjelman, jonka välityksellä voi paikantaa itsensä luonnossa liikkuessa ja löytää sinne 

rakennetut sisällöt. Kannattaa kokeilla jo tätä palvelun kehitysversiota. Laitteistovaatimukset 

Nokian Symbian puhelin, Gps-ominaisuus, Internet (mielellään rajaton datansiirto). Palvelun 

lataaminen ja käyttäminen omassa puhelimessa ei aiheuta lisäkuluja, mikäli puhelimessa on jo 

Internet-toiminnot ja kuukausimaksullinen datansiirtopaketti. 
 

Mikäli teillä on kysyttää hankkeesta tai esimerkiksi kuvien ja/tai videomateriaalin käyttö askarruttaa, 

ottakaa yhteyttä. Keskustelen mielelläni asiasta ja pyrin ottamaan koulun henkilökunnan ja vanhempien 

sekä lasten toivomukset huomioon. 

 

 

Hanketerveisin, 

 
 

Pyydän palauttamaan ohessa olevan lupakyselyn ______________________________. 

 

Anu Liljeström  

anu.liljestromi@sulkava.fi  

puhelin 044 4175210 

 



Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö 

Sulkavan kunnan hallinnoima RaJuPuSu-Leader hanke. 

Lupakysely vanhemmille 

 

Palauta lupakysely koululle  

 

Lupakysely koskee seuraavia alle 18 v. oppilaita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapseni saa esiintyä www.rajupusuwiki.fi -sivustolla julkaistavissa kuva- ja/tai 

videomateriaaleissa. Oppilas itse ja hankkeessa toimivat aikuiset päättävät mitkä materiaalit 

ovat sopivia julkaistavaksi.  

 

 

 

  

 

 

Lapseni ei saa esiintyä www.rajupusuwiki.fi –sivustoon liitettävissä valokuvissa eikä 

videomateriaalissa.  

 

 

 

 

 

Lapseni etunimeä saa käyttää paikkatietokohteiden tekijätiedoissa 

Esim. (Sulkavan yläkoulu, 8.lk, Matti, Maija, Mikko ja Marja) 

 

 

 

Lapseni etunimeä ei saa käyttää paikkatietokohteiden tekijätiedoissa. 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys  Oppilaan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Hankkeen yhteystiedot: 

 

 
Anu Liljeström  

anu.liljestrom@sulkava.fi  

puhelin 044 4175210 

www.rajupusuwiki.fi 

 


