
Päivitetty 23.02.2015 
  
Osallistu luovutetusta Karjalasta kertovan kuvakokoelman kartuttamiseen!           
           
Vaikka vanhoja valokuvia on kerätty luovutettukarjal.fi-sivustolle jo vuosia, sivusto ei vielä suinkaan 
ole valmis. 
 
Kaikenlaisia kuvia luovutetusta Karjalasta tarvitaan vielä lisää, jotta saataisiin aikaiseksi edustava 
kuvakokoelma yksittäisestä pitäjästä. Kuvia pitäisi olla käytettävissä pitäjittäin satoja tai jopa 
tuhansia kappaleita, että saadaan aikaan edustava kuvakokoelma.  
 
Pääsääntöisesti kaikista pitäjistä, kauppaloista ja kaupungeista tarvitaan lisää kuvia. 
  
Toivon, että osallistut karjalaisen kulttuuriperinnön keräämiseen ja ylläpitämiseen lähettämällä 
vanhoja luovutetussa Karjalassa otettuja valokuvia allekirjoittaneelle tallennettavaksi 
luovutettukarjala.fi-sivuille kohtaan Aikamatka luovutettuun Karjalaan osioon. 
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/ 
  
Kuvat käsitellään nykyaikaisella tavalla eli kopioidaan tietokoneen muistiin, luovutettukarjala.fi- 
arkistoon. Kuvat eivät vahingoitu mitenkään tässä käsittelyssä. Kopioinnin jälkeen kuvat 
palautetaan lähettäjälleen. Kuvia ei tarvitse edes irrottaa kansioista, sillä kopiointi eli 
skannaaminen onnistuu myös suoraan kansioista. Kuvat voi lähettää myös sähköisessä 
muodossa, katso ao. ohje. Kuvia otetaan myös lahjoituksena vastaan ja myös niiden kanssa 
toimitaan alla mainitulla tavalla.  
  
Kuviin pitäisi liittää mahdollisimman paljon tietoa esimerkiksi siitä, missä ja milloin kuva on otettu, 
ketä tai mitä kuvassa on ja myös tieto siitä, kuka kuvan on ottanut. Mitä enemmän tietoa, sitä 
arvokkaampi kuva on. Sopivia kuvia ovat maisemaa, rakennuksia, julkisia paikkoja, pihapiiriä, 
työtä, tapahtumaa ja henkilöitä esittävät kuvat. Yleisesti ottaen kaikenlaiset kuvat ovat sopivia, 
kunhan niitä koskevat tiedot ovat mukana. Minimissään riittää tieto missä pitäjässä kuva on otettu. 
 
Valokopiot, digikamera kuvat suoraan kuvasta tai jonkun kirjan kuvasta ei kuitenkaan käy tähän 
tarkoitukseen. 
  
Kuvia käytetään ensisijaisesti luovutettukarjala.fi-sivustolla, mutta kuvien käyttäminen myös 
muuhun käyttöön on myös mahdollista (esim. pitäjä- ja kyläkirjat). Kuvia ei käytetä kaupalliseen 
toimintaan ilman kuvan omistajan lupaa (Esim. jonkun kustantajan Karjala-kirjasarja). 
  
Luovutettukarjala.fi-Internet-sivustolle ei kuitenkaan käytännön syistä voida sijoittaa aivan kaikkia 
kuvia. Myös ne kuvat jotka eivät mahdu Internet-sivustolle sijoitetaan sähköiseen 
luovutettukarjala.fi kuva-arkistoon joka sijoitetaan myöhemmin vielä määrittelemättömään 
museoon tms. missä tutkijat tulevaisuudessa voivat kuvien kautta tutkia luovutetun Karjalan 
historiaa. 
  
Kuvien lähettäminen sähköpostilla. 
Kuvia voi skannata myös itse ja lähettää ne sähköpostilla. Itse skannatut kuvat olisi hyvä olla 
skannattu resoluutiolla 300 dpi ja suositeltava tiedostomuoto on tif, mutta muutkin resoluutiot ja 
tiedostomuodot käyvät. 
 
Luovutettukarjala.fi-Internet-sivujen toteutus tapahtuu harrasteena ja omakustanteisena 
toimintana. 
  
Internet-sivuston osoite on http://www.luovutettukarjala.fi 
  
Omatoiminen vanhojen valokuvien lisääminen on mahdollista sivuston Käyttäjien kuvia Karjalasta-
osioon http://www.luovutettukarjala.fi/mummo/ 
 
Kiitos yhteistyöstä karjalaisen kulttuurin puolesta! 
  
Tiedustelut ja kuvien lähetys: 
Seppo Rapo 
Lumivaarantie 5 
65370 Vaasa 
  
Puh: 040 520 5000 
Sähköposti: karjala(ät)netikka.fi 

 


