
L-SP kuvapankin ohjeistus 

 

Piirin kuvapankin tarkoituksena on tarjota piirin luottamushenkilöille sekä median edustajille työkaluja ajankohtaiseen ja 

erityisesti visuaaliseen partioviestintään. Se tarjoaa myös väylän toimittaa piirin tapahtumista kuvamateriaalia jo tapahtuman 

aikana, jolloin kuvia ei tarvitse lähteä jälkeenpäin metsästämään. Oheinen ohjeistus on tarkoitettu kaikille pankkiin vietäville 

kuville ja ne on koottu prioriteettina materiaalin haettavuus ja käyttökelpoisuus. 

 

Kuvapankin osoite: http://lspartiopiiri.kuvat.fi/  

• Kuvat tallennetaan kuvapankkiin tapahtumakohtaisesti omiin kansioihinsa.  

• Kun sinulla on kuvia toimitettavaksi, ota yhteys piirin viestintäsuunnittelijaan. Saat kuvapankkiin tunnukset sekä lisäohjeita.  

 

Ennen kuvien siirtoa: 

• Valitse kustakin tapahtumasta noin 20–40 parasta kuvaa tapahtuman laajuudesta riippuen. Myös muut käyttökelpoiset 

kuvat voi siirtää kuvapankkiin, josta viestintäsuunnittelija siirtää ne piirin kuva-arkistoon. Järkeä saa kuvien kanssa käyttää, 

esimerkiksi vahingossa tärähtäneet tai epätarkat kuvat tulee karsia ennen siirtoa. 

• Varmista kuvissa esiintyviltä henkilöiltä, että kuvia saa jatkossa vapaasti käyttää partioviestinnässä. Jos kuvissa on alaikäisiä 

lapsia, on lupa kysyttävä lasten vanhemmilta. 

• Nimeä kuvat tyyliin: Leiri2012_OmaNimi.jpg (esim. Leiri2012_TuirePartiolainen.jpg) 

 

Kuvien tallennusmuoto: 

• Kuvat tulee viedä kuvapankkiin jpg-muodossa.  

• Kuvien koko vähintään 1 Mt, saa mielellään olla isompikin. 

 

Sivun oikeassa laidassa mahdollisuus lisätietoihin kuvista: 

• “Syötä kuvateksti”-kohtaan voit vapaamuotoisesti kirjoittaa kuvatekstiä, mitä kuvassa tapahtuu, ketä siinä esiintyy jne. 

• “Avainsanat”-kohtaan voit laittaa kuvaan liittyviä hakusanoja (esim. nuotio, teltta, tarpoja, leiri, ilta). (Hakusanat 

helpottavat jos joskus kuvanpankista haluaa etsiä kuvia jollain tietyllä teemalla). 

 

Kuviin tulee lisätä ainakin seuraavat tiedot, mikäli mahdollista: 

• Tapahtuman nimi ja paikka, sekä tarvittaessa tapahtuman päivämäärä. 

• Mahdollinen kuvateksti (kuvaus siitä mitä kuvassa tapahtuu). 

• Kuvaajan nimi ja lippukunta. 

• Keywords/avainsanat kenttään mahdolliset avainsanat, esim. nuotio, teltta, tarpoja, leiri, ilta. 

 

Esimerkki kuvaus-kentästä: 

Satu Maranen (tarpoja, Maarian Maahiset) ja Pekka Pekkola (samoaja, Maarian Maahiset) kisaamassa partiotaitokisoissa 

Merikarvialla joukkueessa XYZ. 

Suunnannäyttäjä 2012, Merikarvia, 6.6.2012 

kuvaaja Matti Meikäläinen, Maarian Maahiset 

 

Kuvien käyttöoikeus: 

• Lounais-Suomen Partiopiiri saa käyttää kuvapankin kuvia vapaasti partioviestinnässä 

(esim. lehdissä, verkkosivuilla, mainoksissa, esitteissä). Piiri voi luovuttaa kuvia myös 

median käyttöön tarvittaessa. 

• Kuvien tekijänoikeudet säilyvät aina kuvaajalla, eli kun kuvaa käytetään, kuvaajaa 

mainitaan aina.  

 

Lounais-Suomen Partiopiiri ei vastaa osallistujien tapahtumassa ottamista ja jakamista  

kuvista, videoista tai muista tallenteista. 

http://lspartiopiiri.kuvat.fi/

