Kutsu runoilemaan 2020

Runoile ympäristölle
Ohjeet ja säännöt
Lahden Runomaraton ry on vuodesta 1982 lähtien tehnyt runoutta näkyväksi ja kuuluvaksi.
Alun perin yhdistys järjesti todellisia runoilun maratontapahtumia Mukkulan tammien alla,
jolloin väki kerääntyi yhteen kuulemaan erilaisia runo- ja sanataide-esityksiä. Edelleen
yhdistys tarjoaa monipuolisesti foorumeita runoilijoille ja runojen esittäjille.
Tässä keruussa etsimme uusia ympäristöaiheisia ja ympäristönsuojelua edistäviä runoja
tai aforismeja. Osallistu Runomaratonin kanssa Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki vuoden 2021 tapahtumien ja juhlallisuuksien valmisteluihin ja toteuttamiseen kertomalla
mikä sinusta on tärkeää ympäristön huomioimisessa! Keräykseen osallistuneiden kesken
arvotaan 10 kpl 50 euron lahjakorttia tuotteiden ostoon alueen luomutiloilta.

Järjestäjä
Kutsu runoilemaan 2020 -hankkeen järjestäjänä ja toteuttajana toimii Lahden
Runomaraton ry.

Kohderyhmät
Runojen kirjoittamiseen voivat osallistua yksittäiset henkilöt ja erilaiset työryhmät. Alle 18vuotiailta pyydetään runojen lähettämisen yhteydessä huoltajan hyväksyntä tai
yhteystiedot.

Teemat
Runojen teemat/aiheet ovat samat kuin Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki -vuoden
teemat:

1. Liikkumisen murros
Voit pohtia esimerkiksi miten ihmisten liikkuminen on muuttunut yleisesti tai
erityistapauksissa, miten sinun elämässäsi, miten ihmisten liikkumisen
tulisi muuttua, millainen liikkumistapa on ympäristöystävällistä, miten
liikkumisvälineet muuttuvat tai öljystä sähköön käyttövoimana.

2. Kiertotalousinnovaatiot
Voit tutkia esimerkiksi kierrättämisen ekologisuutta, kierrättämisen
kestävyyttä, kierrätyksen tapoja, parhaita kierrätyskeksintöjä tai miten
opetan lapsille kestävää kierrätystä.

3. Ekologinen kaupunki
Voit kuvitella esimerkiksi millainen on kestävästi onnellinen ihmisyhteisö,
ihminen asujana tai ilmastoon vaikuttajana, eläimet kaupungissa,
kaupungin kauneus tai rumuus, kaupunki vs. maaseutu.
Runomaraton kannustaa pitämään esillä ja mielissä myös myönteisen
kestävän kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen ajatusta!
Lisätietoja löydät Lahden verkkosivuilta:
https://greenlahti.fi/teemavuosi
https://greenlahti.fi/osallistu#deeds (oma vaikuttava teko)

Runojen valinta ja käyttö
Lähetettävien runojen tulee olla lähettäjän itse kirjoittamia (korkeintaan viisi runoa per
kirjoittaja). Runot voivat olla aiemmin julkaistuja ja siinä tapauksessa tulee runon yhteyteen
mainita missä/millaisessa muodossa runo on aiemmin ollut jo esillä.
Runomaratonin nimeämä raati lukee ja ryhmittelee kaikki saapuvat runot. Valitut runot
julkistetaan Runomaratonin verkkosivuilla. Runoja tarjotaan eri esittäjäryhmien ja
kulttuuristen toimijatahojen käyttöön työstettäviksi näyttämöllisiin, suullisiin, kuultaviin,
visuaalisiin ja/tai kirjallisiin esitysmuotoihin. Lähetettyjä runoja voidaan ilman erillistä
korvausta hyödyntää Runomaratonin tapahtumien ja toiminnan markkinoinnissa.
Kaupallisesta käytöstä sovitaan erikseen.

Runojen keruuaika ja lähettäminen
Hanke toteutetaan 1.5.2020-31.8.2020, jonka aikana runot toimitetaan Runomaraton ry:lle.
Runot lähetetään sähköisesti Runomaratonin nettisivujen kautta, sivulla: Osallistu ja lähetä
Runojen lähettämisen yhteydessä annetaan keruun järjestäjien käyttöön seuraavat tiedot:
-

runon nimi/otsikko
tekijän/ryhmän mahdollinen nimimerkki
tekijän oikea nimi / tekijöiden oikeat nimet
vastuuhenkilön osoite-/yhteystiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
alle 18-vuotiaiden kohdalla ilmoitetaan tekijöiden nimet -tekstikentässä myös
huoltajan yhteystiedot tai koulu, luokka, valvova opettaja ja opettajan
sähköpostiosoite.

Huomioithan, että lomakkeessa on rajatut muotoilumahdollisuudet.

Tekijänoikeudet
Käytettäessä runoja eri tarkoituksiin, mainitaan aina runon tekijän nimi tai nimimerkki,
tekijän toivomuksen mukaisesti. Runojen tekijät sekä huoltajat ja tarvittaessa ryhmien
vastuuhenkilöt (opettajat, ohjaajat ym.) vastaavat siitä, ettei runo loukkaa kolmannen
osapuolen tekijänoikeutta. Keruun järjestäjät eivät vastaa kolmansien osapuolien
vaatimuksista. Jos runoissa käytetään lainauksia tai käännöksiä, tulee niistä hankkia
oikeuden haltijoilta luvat. Kaikista lainauksista, joihin on saatu lupa tai jotka on vapaasti
käytettävissä, tulee ilmoittaa tekijätiedot.
Lisätietoja tekijänoikeuksista löytyy seuraavista osoitteista www.teosto.fi, www.kopiosto.fi,
www.sanasto.fi ja www.finlex.fi (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).

Käyttöoikeudet
Kutsu runoilemaan -hankkeeseen runojen lähettäjät luovuttavat kolmeksi vuodeksi
(tekijänoikeuslaki §30) hankkeen järjestäjälle oikeudet esittää Runomaratonin tapahtumien
yhteydessä käyttää ja julkaista runoja, runojen osia ja käännöksiä sekä runojen pohjalta
tuotettuja kuvia, äänitteitä, videoita ja striimauksia. Lisäksi Runomaraton saa käyttää
runoja toimintansa markkinoinnissa omissa julkaisuissaan, markkinointimateriaaleissa ja
Internet-sivustoillaan.
Hankkeessa saatuja runoaineistoja säilytetään Lahden Runomaratonin tietovarastoissa
kolme vuotta runonkeruuajan päättymisestä 31.8.2020 lähtien. Luvan antaneiden runot
arkistoidaan Runomaratonin arkistointisuunnitelman mukaisesti. Lähettäjien henkilötietoja
käsitellään henkilötietolain mukaisesti.
Mikäli hankkeen järjestäjä haluaa jossain vaiheessa myydä hankkeeseen lähetettyjä
runoja kolmannelle osapuolelle kaupallisiin tarkoituksiin, sopii hankkeen järjestäjä asiasta
erikseen tekijöiden kanssa ja maksaa tästä kohtuullisen korvauksen.

Lahden Runomaraton ry
Lisätietoja: toimisto@runomaraton.fi

