
 MINUN LAIHIANI -valokuvakeräys  

Esittele kuvalla millainen on sinun Laihiasi. Löytyykö lempiaiheesi kodin ikkunasta, harrastusympyröistä, 

työn äärestä, luonnosta vai mistä? Miltä Laihia on näyttänyt 100 vuotta sitten, tai tulee näyttämään 

seuraavan 100 vuoden kuluttua, miltä Laihia näyttää nyt, kun Suomi on 100 vuotta…  

Tutki kamerallasi tuttua ja tuntematonta eri vuodenaikoina tai kaivele albumeja ja laatikoita ja löydä vanha 

otos - lataa sinua koskettavat kuvat MINUN LAIHIANI -valokuvakeräykseen, joka näyttää kuvan 100 -

vuotiaasta Suomesta ja Laihiasta. Kuvakeräyksen järjestää Laihian kunta. 

Keräykseen osallistuminen 

Keräys on avoin kaikille, osallistujan tulee noudattaa keräyksen sääntöjä. Keräyksen järjestäjä voi olla 

julkaisematta kuvan, joka on tai jota on syytä epäillä olevan kilpailun sääntöjen vastainen tai muuten 

soveltumaton julkaistavaksi. 

Osallistuminen on helppoa; kunnan kotisivuilla täytät osallistumislomakkeen, täydennät nimesi, 

sähköpostiosoitteesi ja sekä mahdollisen kuvatekstin ja lataat kuvan palvelimelle. Valokuvien lataussivu 

löytyy kunnan kotisivuilta, osoitteesta http://laihia.fi/kuvat100. Kuvat voi lähettää myös sähköpostitse 

osoitteeseen laihiasuomi100@gmail.com, muista yhteystiedot ja kuvatekstit myös sähköpostiin. 

Paperikuvat voi toimittaa kunnanviraston infopisteeseen – paperikuvat palautetaan skannauksen jälkeen, 

mikäli kuvan yhteydessä on toimitettu palautuskuori (osoitteella ja postimerkillä varustettuna). Keräykseen 

osallistuminen on vastikkeetonta.  

Keräysaika 

Keräysaika on 1.10.2017 – 6.12.2017. Keräysajan jälkeen saapuneita kuvia ei julkaista. Vastuu 

osallistumisen perille saapumisesta on osallistumisaikana osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai 

muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. 

Kuvat 

Kuvaajalla on oltava lähettämiinsä kuviin täydet oikeudet. Kodin, pihan tai muun suojan piirissä kuvatuilta 

henkilöiltä on saatava lupa kuvan julkaisuun, alaikäisten lasten ollessa kyseessä on oltava huoltajien 

suostumus. Digitaalisten kuvien tulee olla kuvaajan itsensä ottamia. Ladattavien/lähetettävien kuvien on 

oltava kooltaan 2 – 5 Mt. Paperikuvien koko max. 30 x 21 cm. 

Oikeudet 

Oikeudet kuviin säilyvät kuvaajalla. Osallistujien lähettämät kuvat julkaistaan kunnan kotisivuilla. Muusta 

käytöstä sovitaan erikseen osallistujan kanssa. 

Henkilötietojen käyttö ja julkaisuoikeus 

Osallistujien henkilötietoja käytetään keräyksen järjestäjän rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. 

Osallistumalla kuvakeräykseen osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää nimeä ja / tai kuvaa 

keräykseen liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman eri korvausta. 

Lisätietoja kuvakeräyksestä  

Kirsi Mänty  kirsi.manty@laihia.fi  Kati Koivisto kati.koivisto@laihia.fi 

Tarja Vilmunen tarja.vilmunen@laihia.fi  (HUOM! Sähköposteihin EI kuvia) 


