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PUKKILA VIDEO AWARDS 2017 
 

Pukkilan brändivideokisa -kilpailun järjestää Pukkila Oy Ab. 

Videon linkki osallistujien yhteystietoineen pitää olla toimitettuna kilpailusivulle viimeistään 

22.5.2017 mennessä. Kilpailun voittajat julkaistaan 1.6. Pukkilan kotisivuilla sekä Facebook-

sivuilla. Voittajille ilmoitetaan voitosta myös henkilökohtaisesti.  

 

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Pukkila Oy Ab, Postikatu 2, PL 29, 20251 Turku 

Kilpailua koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen raisio@pukkila.com 

 

YLEISTÄ TIETOA KILPAILUSTA 

 

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 

1. Paras Pukkila-mainosvideo - Osoita ammattitaitosi mainoksen tekijänä 
2. Hauskin Pukkila-video – Laita Suomi nauramaan 

 
HUOM! Mikäli osallistuneita videoita tulee alle 25 kpl Pukkila pidättää oikeuden yhdistää 
sarjat. 

 

Videoiden sisältöä ei ole rajattu, vaan osallistujien toivotaan hyödyntävän teemaa 

mahdollisimman omaperäisesti. Videon sisällön suunnittelussa voi hyödyntää Pukkilan 

tuotteita ja omia myymälöitä. Ottamalla yhteyttä paikalliseen Pukkilan myymälään, 

kilpailuvideon tekijät saavat sopimuksen mukaan videon tekemiseen Pukkilan laattoja, 

logotuotteita ja sähköistä materiaalia.  Kaikki kilpailuun lähetetyt, sääntöjen mukaiset videot 

voidaan julkaista Pukkila Oy:n hallinnoimilla sivuilla. Videon voi toteuttaa suomen, ruotsin tai 

englannin kielisenä. Videon maksimipituus on kaksi minuuttia alku- ja lopputeksteineen. 

 

KILPAILUN VOITTAJA JA PALKINNOT 

 

Vuoden 2017 videokilpailun voittaja valitaan kaikkien kilpailuun lähetettyjen videoiden 

joukosta.  

  

Molempien sarjojen palkinnot ovat seuraavat: 

1. palkinto  
RUISROCK 3-päivän VIP-liput 4-hengelle, Pukkila avopösö viikoksi käyttöön kesän 

2017 aikana, 1000 € bensa- ja hotellirahaa 

2. palkinto  
RUISROCK 3-päivän festariliput 4-hengelle, Pukkila avopösö viikoksi käyttöön kesän 
2017 aikana 

3. palkinto  
RUISROCK 1-päivän festariliput 4-hengelle, Pukkila avopösö viikoksi käyttöön kesän 
2017 aikana 
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Lisäksi KATSOTUIN Pukkila VIDEO-kisan YouTube-video palkitaan. 

- Pukkila avopösö kuukaudeksi käyttöön vuoden 2017 aikana. 

KILPAILUN JURY  

 

Kilpailun voittajan valitsee raati, johon kuuluvat Pukkilan edustajien lisäksi Sauli Suomela, 

Pentagon Design ja Jarno Leppälä, Duudsonit. 

 

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT  

 

Videon lähettäjällä on vastuu siitä, että hänellä on oikeudet materiaalin käyttämiseen 

sääntöjen mukaisesti ja hän vastaa siitä, että video noudattaa tekijänoikeuksia. 

 

Jos videosta voidaan tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, tarvitaan videolla esiintyviltä henkilöiltä 

suostumus. Alaikäisillä osallistujilla sekä kaikilla videossa esiintyvillä alaikäisillä esiintyjillä 

tulee olla huoltajan lupa osallistumiseen tai videolla esiintymiseen. 

 

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

kaikilta videossa esiintyviltä henkilöiltä materiaalin julkaisuun videokilpailun yhteydessä. 

 

Pukkila Oy:llä on oikeus hyödyntää kilpailuun lähetettyjä videoita omassa toiminnassaan ja 

viestinnässään. Materiaalia voidaan julkaista Pukkilan verkkopalveluissa ja hallinnoimissa 

sosiaalisen median profiileissa. Pukkila Oy pidättää oikeuden olla julkaisematta sille 

toimitettuja videoita. Kilpailuun lähetetyt videot voidaan julkaista jo kilpailuaikana Pukkilan 

verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa, kuten YouTube ja Facebook. Pukkilalla on oikeus 

käyttää kilpailuun lähetettyä materiaalia vuoden 2017 aikana veloituksetta. Mahdollisesta 

myöhemmästä käytöstä sovitan erikseen videon tekijöiden ja Pukkilan kesken. Pukkila 

varaa oikeuden muokata videoita rajatusti, jotta niitä voitaisiin käyttää yritysviestinnässä. 

Muokkaaminen voi olla esimerkiksi yksittäisten kohtausten tai kolmannen osapuolen 

tekijänoikeuden alaisen aineiston poistaminen 

 

Kilpailuun osallistuminen ei edellytä minkään tietyn teknologian tai kuvaformaatin käyttöä, 

mutta videot on oltava sellaisessa muodossa, että ne voidaan ladata ja toistaa YouTube-

palvelussa. 

 

Youtube-yhteisön säännöt 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fi/communityguidelines.html 

 

Googlen tietosuojakäytännöt 

https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/  

 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fi/communityguidelines.html
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/
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OSALLISTUMINEN  

 

Kilpailuun voi osallistua Pukkilan kilpailusivuston kautta, johon jätetään osallistujien tiedot 

sekä linkki kilpailuvideoon. Linkki kilpailusivustolle löytyy www.pukkila.com -sivustolta. 

Järjestäjät siirtävät säännöt täyttävät videot kilpailun YouTube-kanavaan, Pukkila VIDEO 

Awards 2017. Videoita siirretään Pukkila YouTube-kanavaan viikoittain sitä mukaan, kun 

niitä Pukkilan kilpailusivustolle ladataan. Ensimmäinen julkaisupäivä on 15.3.2017. 

 

 

TEKIJÄNOIKEUDET 

 

Levy-yhtiöiden levittämän kaupallisen musiikin käyttö kilpailuvideoissa on 

tekijänoikeussyistä kielletty. Et voi myöskään esittää itse videolla tällaista kappaletta, sillä 

myös kyseinen sävellys on tekijänoikeuden alainen. Sama koskee internetin rojaltivapaita 

sivustoja. Musiikkia voi myös säveltää itse tai käyttää tutun tekemää musiikkia. Videosta on 

oltava erikseen tallennettuna ja tarvittaessa saatavissa tarkasti jokaisen videossa käytetyn 

musiikkikappaleen tiedot: säveltäjä, esiintyjä, sovittaja, sanoittaja, kappaleen nimi. Huomaa, 

että myös esim. kännykän soittoääni luetaan musiikiksi.  

 

 

VIDEOT HYVIEN TAPOJEN MUKAISESTI 
 
Pukkila video-kilpailuun lähetettävien elokuvien tulee olla sallittu yli 7-vuotiaille. Ollakseen 
siis mukana kilpailussa, videosi sisällön tulee olla K7-luokituksen mukaista. 
 

PALKINNOT 

 

Kaikki kanavaan ladatut videot osallistuvat automaattisesti kilpailuun. Osallistumalla 

kilpailuun osallistuja hyväksyy samalla myös kilpailun säännöt. Pukkilan valitsema jury 

valitsee voittajan kaikkien kilpailuun lähetettyjen videoiden joukosta.  

 

Sama henkilö tai ryhmä voi voittaa useamman palkinnon. Palkinto on henkilö- tai 

joukkuekohtainen, eikä sitä voi siirtää. Jos voittajaa ei tavoiteta 14 arkipäivän kuluessa 

valinnasta, valitaan uusi voittaja. Mikäli palkinto palautuu järjestäjälle osallistujan 

virheellisten yhteystietojen tai muun järjestäjästä riippumattoman toimitusesteen vuoksi, 

voittaja menettää palkinnon. Kilpailun järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistuja on 

antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselviä, 

tulkinnanvaraisia tai voittaja ei lunasta palkintoa määräaikaan mennessä tai palkintoa ei 

voida toimittaa voittajalle muusta järjestäjästä riippumattomasta syystä. Osallistujat ja 

voittajat vastaavat kaikista muista kilpailuun, palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön 

liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Mikäli palkinto myönnetään joukkueelle, vastaa 

joukkueen jäsenet palkinnon jakamisesta ja sen kuluista. 

 

http://www.pukkila.com/
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JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

 

Osallistuessaan kilpailuun osallistuja hyväksyy sen, että järjestäjä tai kilpailun 

yhteistyökumppanit eivät vastaa osallistujille tai voittajille kilpailuun osallistumisesta, 

palkinnosta, palkinnon luovutuksesta tai palkinnon käytöstä mahdollisesti aiheutuvista 

kustannuksista, vahingoista tai muista seurauksista. Verkossa toteutettava kilpailu toimii 

yleisimmissä Internet-selaimissa tietokoneella ja älypuhelimissa. Arvonnan järjestäjä ja 

arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, 

kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, kilpailuun osallistuvan henkilön 

palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai kilpailuun 

osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden 

takia aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Videoiden tulee olla hyvän tavan 

mukaisia, eivätkä ne saa olla mitään tahoa loukkaavia. Järjestäjällä on oikeus poistaa kaikki 

sopimaton materiaali, jota kilpailusivustolle mahdollisesti ladataan. 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

 

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 

mukaisesti. Henkilötiedot hävitetään, kun voittajavideoiden tekijänoikeudet ovat siirtyneet 

Pukkilalle. Pukkila ei vastaa sosiaalisen median kanavien mahdollisesta henkilötietojen 

käsittelystä. Kilpailun järjestäjä ei säästä eikä käytä henkilötietoja muuhun kuin 

tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen. Hyväksymällä kilpailun säännöt osallistuja 

antaa suostumuksensa kilpailuun osallistumiseen tarvittavien henkilötietojen keräämiseen 

tietosuojaselosteen mukaisesti. Peruuttamalla suostumuksensa osallistuja ymmärtää, että 

mahdollisuus kilpailuun osallistumiseen tällöin päättyy. 

 

KAMPANJAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT KANAVAT 

 

Näissä säännöissä mainitut sosiaaliset mediat/kanavat eivät sponsoroi, suosittele tai 

hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eivätkä ne vastaa kampanjasta miltään osin. Jokainen 

kilpailuun osallistuva vapauttaa näissä säännöissä mainitut sosiaaliset mediat kaikesta 

vastuusta. YouTube ei ole kilpailun sponsori eikä YouTube ole missään vastuussa käyttäjille 

kilpailuun liittyen. 

 

 

KILPAILUN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

 

Kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat 

hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja palkintoa koskevia 

järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. 

 


