
Koko kylän talkoot Hiastinhaaralla 

sunnuntaina 18.5.2014 klo 09.00 - 

16.00. 

Teemme yhteisesti Hiastinhaaran 

luontopolkualueen alkupäähän lam-

masaidan, jonne lampuri Emilia Hiltu-

sen lampaat tulevat tekemään arvo-

kasta perinnemaiseman hoitotyötä 

tänä kesänä. Kaikkiaan lampaat laiduntavat Hiastinhaaralla kuutena kesänä.  

Kokoonnumme klo 08.45 ns. Navettarannassa, jossa jaetaan työt. Ota mukaan 

työhanskat sekä vasara. leka tai lapio ja vettä juotavaksi, muut tarvittavat väli-

neet löytyvät talkoopaikalta. 

Ajo-ohje: Kantolantietä noin 1.8 kilometriä, josta lähtee tie vasemmalle, kyltis-

sä lukee laavu ja Hiastinkuja. Aja kujan päähän, jossa sijaitsee ns. Navettaran-

ta ja pysäköintialue. 

Kyläyhdistys tarjoaa talkoolaisille kahveet, makkarat ja jauhelihakeittoa ! 

Kyläyhdistyksellä ei ole talkoovakuutusta vaan jokainen on vakuutettuna 

oman vapaa-ajan tapaturmavakuutuksensa kautta.  

Seuraava talkoopäivä päätetään sunnuntaina talkoissa, 

alustavasti on mietitty Helatorstaita. Siitä kerrotaan 

tarkemmin kyläyhdistyksen nettisivuilla. Lisätietoja 

antaa Anita Sievänen, p. 0400-461 880. 

K yläyhdistyksen lammaslaidun talkoot 

sunnuntaina 18.5. 

KÄÄNNÄ 



VALOKUVAUSKILPAILU MEIJÄN POHJOIS-II 

 

Pohjois-Iin Kyläyhdistys järjestää valokuvauskilpailun kaikille Pohjois-Iissä 

asuville 1.-9.-luokkien oppilaille. Kuva voi esittää ihmistä, eläintä, maisemaa, 

rakennusta yms. ja sen tulee olla otettu Pohjois-Iissä. Kuvausaikaa on touko-

kuusta elokuun loppuun. Kilpailussa on kolme sarjaa: 1.-3.-luokat, 4.-6.-luokat 

ja 7.-9.-luokat. Palkintona jokaisen sarjan voittajalle 50 euron lahjakortti. 

Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys palkitsee myös oman suosikkinsa.  

  

KILPAILUN SÄÄNNÖT  

1. MEIJÄN POHJOIS-II- valokuvauskilpailun järjestää Pohjois-Iin kyläyhdistys. 

2. Kilpailukuvan tulee olla otettu Pohjois-Iissä 1.5.2014 - 31.8.2014 välisenä aika. 

3. Kilpailun aihe on vapaa teemalla ”MEIJÄN POHJOIS-II”. Kilpailuun voivat osallistua Pohjois-Iin 

alueella asuvat 1.-9.-luokkien oppilaat. Kilpailussa on kolme sarjaa; 1.-3-., 4.-6.- ja 7.-9.-luokkien oppi-

laat (sarja määräytyy sen mukaan, millä luokalla oppilas on syyslukukaudella 2014). 

4. Kilpailuun voi osallistua korkeintaan kolmella kuvalla. Kuvien on oltava perillä viimeistään 31.8.2014 

klo 24.00 

5. Kilpailukuvat lähetetään digitaalisena tiedostona meijanpii@gmail.com Sähköpostiviestiin otsikoksi 

kuvakilpailu. Viestissä ilmoittakaa: 

 * Kuvan nimi ja sarja  

 * Kilpailijan ikä, nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero 

6. Lähetettävän kuvan tulee perustua yhteen otokseen. Kuvien yhdistäminen, elementtien poistaminen 

kuvasta tai lisääminen kuvaan on kielletty. Normaalit kuvan optimointiin liittyvät toiminnot, kuten 

kontrastin, sävykylläisyyden, toistokäyrän, valojen ja varjojen säädöt, terävöitys, kohinan poisto ja 

kennoroskien poisto on sallittu. Suodattamien käyttö kamerassa on sallittu, mikäli se ei vääristä ku-

vanoton tilannetta (esimerkiksi ei muuta päivää yöksi). 

7. Kuva tulee olla siten otettu, että se ei aiheuta kohteelle kärsimystä ja uhkaa eikä vahinkoa ympä-

ristölle. 

8. Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, että kuvassa 

esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan sääntöjen mukaiseen julkaisemiseen. 

9. Kilpailussa palkitaan jokaisen sarjan paras kuva 50 € lahjakortilla. Pohjois-Iin koulun vanhempainyh-

distys palkitsee oman suosikkinsa. Lisäksi tuomaristo voi antaa kunniamainintoja. 

10. Järjestäjällä on oikeus julkaista kisaan osallistuneita kuvia ilman erillistä korvausta ja pitää halu-

tessaan näyttely kuvista. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.  

11.  Lisätietoja antavat Jukka Sassi: jucas80@gmail.com ja Anita Sievänen: anita.sievanen@gmail.com 

  
KÄÄNNÄ 


