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KÖYLIÖ-SEURA

KÖYLIÖN VALOKUVAT TALTEEN
Köyliö-seura on käynnistänyt hankkeen Köyliöön liittyvien valokuvien tallentamiseksi.
Köyliön talouksille tarjotaan mahdollisuutta saada historiallisesti merkittävät kuvat
kopioitua digitaaliseen muotoon.
Kuvat arkistoidaan tarkoitusta varten kehitettyyn arkistointiohjelmaan ja levylllä niiden
omistajille. Kaikki oikeudet kuviin säilyvät niiden lainaajilla. Kuvien digitoinnista vastaa
valokuvaaja Jaakko Ojala.

Miksi arkistointihanke on käynnistetty?
1. Köyliössä tiivistyy suomalainen elämä ja maisema
Suomalainen kirjoitettu historia alkaa Köyliöstä. Pitäjä tunnetaan mm. Lallin ja piispa Henrikin
kohtalokkaan tapaamisen näyttämönä. Köyliö on kuuluisa aikanaan lähes koko pitäjän omistaneesta
kartanostaan ja sen lukemattomista torppareistaan. Köyliönjärveä ympäröivä suojeltu kansallismaisema
on antanut inspiroivat puitteet vireälle kulttuurille mm. taidemaalareille, valokuvaajille, kuvanveistäjille,
kesäteatteri- ja kuorotoiminnalle.

2. Taltiointiin tarjolla mahdollisuudet
Kaunista, rauhoittavaa kansallismaisemaa ja sen ihmisiä on valokuvattu koko 1900-luvun ajan, osittain
aiemminkin. 1900-luvun alussa Köyliössä kierteli ammattiaan harjoittaen taitavia valokuvaajia
lähikaupungeista. Jaakko Ojala on toiminut 1960-luvusta lähtien Köyliön ainoana
ammattivalokuvaajana. Innokkaita ja taitavia harrastajakuvaajia on lisäksi ollut kaikkina aikoina.
Valokuvia ja kuvia ylipäätänsä on eri muodoissaan siis lähes määrättömästi, vain säilymistä turvaavia
toimenpiteitä kaivaten.

3. Arkistointi turvaa säilymistä
Kuvamateriaali sinänsä ei ole ikuista ja siksi alkuperäisaineisto vaatii - nyt ja jatkossakin -säilyttäviä,
kunnostavia ja suojaavia toimenpiteitä. Tarvitaan huolenpitoa korvaamattomien alkuperäisnegatiivien
kunnosta ja säilytysolosuhteista ja sen varmistamista, että lopputaltiointi tapahtuu asianmukaisissa
tiloissa. Kuvat tulee luokitella ja nimetä asiantuntevasti, jotta niiden käyttö voidaan mahdollistaa myös
jälkipolville.

4. Todennettu historia käytettävissä
EU-hankkeessa tehtävä työ johtaa yhden kokonaisen pitäjän, Köyliön, valokuvamateriaalin
mahdollisimman laajaan selvittämiseen ja tallentamiseen, jolloin yhteen tietokantaan tallentuu runsas
määrä elävää maaseudun historiaa, kansanperinnettä, kansallismaisemaa.

5. Toivottavasti olette mukana
Köyliö-seura toivoo saavansa mahdollisimman monen köyliöläisen talouden historiallisesti,
maisemallisesti tai kansanperinteen kannalta arvokkaat kuvat mukaan arkistointiin. Arkistoinnissa
kunnioitetaan tinkimättä kuvien omistajien tahtoa ja oikeutta kuviinsa. Perheiden yksityisiä asioita ja
aiheita arkistolinti ei edes koske.

6. Vain hyväksymänne kuvat mukaan
Köyliö-seuran kuva-arkistoon tulevat kuvat ja niiden käyttöehdot valitsevat ja merkitsevät yhdessä kuvien
omistaja ja Köyliö-seuran edustaja. Kuvien lainauksesta arkistointiin allekirjoitetaan sopimus seuran ja
kuvien luovuttajan välillä.

7. Kuvien vastaanottajan kuittaus
Köyliö-seuran puolesta olen ___/___ 2010 vastaanottanut _____________________________________
luovuttaman valokuvaerän
Nimi: ______________________________
_______________________________________
Allekirjoitus

Puhelinnumero_________________________
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KÖYLIÖ-SEURA

SOPIMUS VALOKUVIEN ARKISTOINNISTA
Luovutan Köyliö-seuralle lainaksi digitointia ja kuva-arkistoon taltiointia varten yhdessä seuran edustajan
kanssa valitsemamme ja merkitsemämme valokuvat ja negatiivit.
Valokuvien omistusoikeus säilyy luovuttajalla, mutta Köyliö-seuralla on oikeus ilman korvausta
- käyttää valittuja ja merkittyjä kuvia painotuotteissaan ja verkkojulkaisuissaan sekä
- muissa Köyliöön ja Köyliön historiaan liittyvissä käyttötarkoituksissa.
Mikäli joku kuvan nähnyt toteaa sen "hurjan" kiinnostavaksi ja haluaa teettää siitä itselleen kopion,
luovuttaja antaa tähän suostumuksen eikä vaadi siitä itselleen palkkiota
 Annan kopiointiluvan kaikkien kuvien osalta
 En anna kopiointilupaa minkään kuvan osalta
 Olen nimennyt kuvat, joista annan kopiointiluvan
Köyliö-seuralla on oikeus luovuttaa kuva-arkiston hallinnointi hankekauden jälkeen kolmannelle
osapuolelle. Siirrolla ei ole vaikutusta kuvien käyttöoikeuksiin tai käyttöön.

Luovutetun kuva-erän tunniste: _________________________________
(Kirjoita jokin nimi esim. vaikka ”kuvia Tuiskulan Härkälän talosta)
Kuvien luovuttaja
Nimi: _______________________________________________________
Osoite: _____________________________________________________
Puhelinnumero: ______________________________________________

________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus

Kuvien vastaanottaja
Köyliö-seuran puolesta
Nimi: _______________________________________________________
Puhelinnumero________________________________________________

_______________________________________
Allekirjoitus

Kuvien palautus
Olen vastaanottanut lainaamani kuvat takaisin
Nimi: _______________________________________________________

____________________________________
Päiväys ja allekirjoitus

