
Wiki Loves Monuments on Wikipedian syyskuussa jär-
jestettävä valokuvakilpailu, jonka tarkoituksena on 
tuoda osallistujamaiden kulttuuriperintöä tunnetuksi. 
Kuvat tulevat Wikipediaan kaikkien vapaasti hyödyn-
nettäviksi ja muokattaviksi. Kilpailun jälkeen Museovi-
rasto arkistoi kuvista valikoidun otoksen kuvakokoel-
miinsa pysyvää säilytystä varten. 

Wiki Loves Monuments on maailmanlaajuinen. Se 
järjestettiin ensimmäisen kerran Alankomaissa vuon-
na 2010. Se on maailman suurin valokuvakilpailu, 
vuonna 2017 siihen osallistui yli 10 000 valokuvaajaa 
245 000 kuvalla maailmanlaajuisesti. Suomi osallistui 
kilpailuun ensimmäisen kerran viime vuonna, muka-
na oli 100 kuvaajaa ja 2 100 kuvaa.

Kilpailuun osallistutaan tallentamalla kuvat kilpailun 
nettisivujen kautta 1.–30.9.2018 välisenä aikana. Voit 
kuitenkin kuvata vaikka heti tai osallistua jo aiemmin 
otetuilla kuvilla. Kansallisen kilpailun kymmenen 
parasta pääsevät mukaan kansainväliseen loppukil-
pailuun.  Kilpailun järjestävät Suomessa Wikimedia 
Suomi ry ja Museovirasto. 
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Viime vuoden kilpailun par-
haimmistoa löytyy osoitteesta 
tinyurl.com/wlm-kuvagalleria.
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Etsimme yhteistyökumppaneita tämän vuoden kilpailuun ja haluai-
simme tehdä yhteistyöprojektin oppilasryhmän kanssa. 

Projekti voi liittyä valokuvaamiseen, mutta myös kohteisiin liittyvän 
avoimen aineiston tai kilpailussa otettujen kuvien hyödyntämiseen.

Vuoden 2017 kilpailussa kuvauskohteet olivat Museoviraston val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
luet telosta.

Tämän vuoden teemoja ovat vuoteen 1918 liittyvä rakennettu kulttuu-
riympäristö ja  kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018. 

Huomio opettaja!

Peruskoulun Wikiloikka
Wikiloikka-projektissa kirjoitetaan perusopetuksen opetussuun-
nitelman mukaisia opetusmateriaaleja Wikipedian sisarprojektiin 
Wikikirjastoon.

Keväällä 2018 tehdään Kansallismuseon Suomen esihistorian näyt-
telyyn linkittyvää sisältöä. Tässä yhteistyössä ovat muun muassa 
Wikimedia Suomi, IT-kouluttajat Ry ja Kansallismuseo.

Lisää tietoa: Kirjoitetaan oppikirjat peruskouluun -Facebook-ryhmä

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: info@wikimedia.fi

Seuraava Wikipedian muokkaustapahtuma on lauan-
taina 24. ja sunnuntaina 25. helmikuuta 2018 klo 12.00–
15.45 Oulun pääkirjastossa. Tulevista tapahtumista löy-
tyy tietoa Facebook-ryhmästä Wikipedian ystävät.
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