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Suostumus aineiston arkistointiin ja käyttöön

Saima Harmaja 110 vuotta – Palava sydän -kirjoituskilpailu

Runoilija Saima Harmajan syntymästä tulee vuonna 2023 kuluneeksi 110 vuotta. Saima Harmaja -
seura, Äidinkielen opettajain liitto ja Suomalaisen Kirjallisuden Seura järjestävät kirjoituskilpailun
nuorille  varhain  kuolleen  runoilijan  muistoksi.  Kilpailutyöt  lähetetään  Äidinkielen  opettajain
liittoon, minkä jälkeen kilpailun raati valitsee palkittavat työt. Kilpailutyöt luovutetaan Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran arkistoon ja ne säilytetään myös Saima Harmaja -seurassa ja  Äidinkielen
opettajain liitossa. Järjestävät tahot voivat julkaista kilpailutöitä omilla verkkosivuillaan.

Lupa aineiston käyttöön ja arkistointiin:

Annan  luvan  kilpailutyöni  käyttöön  hankkeessa.  Olen  tietoinen,  että  hankkeen  toteuttavat
organisaatiot tulevat säilyttämään kilpailutyöni, jota ne saavat käyttää ja julkaista omilla verkko-
sivuillaan.

Hankkeen päätyttyä:

☐ Kilpailutyön  saa  luovuttaa  ja  arkistoida  kulttuuriperintöä  tallentavaan  arkistoon,  jossa  se  on
vapaasti käytettävissä lain sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti.
☐ Kilpailutyötä ei saa luovuttaa eikä arkistoida.

     

Taustatiedot:
Taustatietojen  antaminen  on  vapaaehtoista.  Taustatiedot  ovat  tärkeitä  kilpailutyön  käytölle.
Antamasi  taustatiedot  yhdistetään  lähettämääsi  kilpailutyöhön.  Ne  luovutetaan  kulttuuriperintöä
tallentavalle arkistolle, jos olet antanut luvan kilpailutyösi luovuttamiseen ja arkistoimiseen. 

Nimi

Sukupuoli (mies/nainen
/muu/en halua sanoa)
Syntymäaika
Vuosiluokka
Koulun nimi ja kotipaikka

Yhteystiedot: 
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Jos olet antanut luvan kilpailutyösi luovuttamiseen ja
arkistoimiseen,  yhteystietosi  tallennetaan  kilpailutyön  mukana  kulttuuriperintöä  tallentavaan
arkistoon, jolla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus käsitellä henkilötietoja yleisen edun
mukaisessa  arkistointitarkoituksessa.  Kilpailutyötä  saa  käyttää,  sen  saa  säilyttää  ja  julkaista
kyseisen arkiston tehtävien täyttämiseksi lain sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. Arkisto
tulee  käyttämään vastaajien  yhteystietoja  tulevia  yhteydenottoja  ja  arkistointitarkoituksia  varten.
Yhteystietoja  pyydetään  hankkeen  jälkeisiä,  esimerkiksi  mahdollisia  tutkimustarkoituksia  ja
tekijänoikeuteen  liittyviä  lupatiedusteluja  varten,  sillä  kilpailutyön  julkaiseminen  tai  käyttö
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esityksissä  on  mahdollista  vain  tekijän  luvalla.  Mikäli  lähettämäsi  aineisto  arkistoidaan  vain
nimimerkillä, aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan. 

Nimi
Sähköposti
Katuosoite
Postinumero ja
-toimipaikka
Puhelin

Allekirjoitus:
Vakuutan, että minulla on oikeus ja/tai lupa lähettämäni kilpailutyön luovuttamiseen. Huoltajani on
tietoinen osallistumisestani.

Aika ja paikka Allekirjoitus
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