
Huom. Jos kekrijuhlasi on avoin, voit mainostaa sitä ja
kutsua osallistujia kampanjasivuston kautta.

14.8.–14.10.2017

tuoreutta, terveyttä ja tekemistä!

MAKUMUISTOT
-sarjat
1. Luo makumuisto
lapselle -teko
2. Anna makumuisto
ikäihmisille -teko

marjamets
älle? tehdään

omenahillo
a yhdessä? milloin

oli paras m
arja-/sien

ivuosi?

yhteinen päivällinen
tuoreista

juureksista
?

miten sadonkorju
uta vietettiin

ennen vanhaan?

KEKRI -sarjat
1. Kekrijuhlat
2. Elämäsi kekrijuhla
-muistelu

OSALLISTUMISSARJAT:

Haastamme teidät ja yhteisönne
osallistumaan Syksyn kotimaiset maut
-kampanjaan. Kampanja-aikana
14.8. – 14.10.2017 voit toteuttaa
pieniä, mutta merkittäviä tekoja.

Osallistu kampanjaan lapsen tai
ikäihmisen kanssa nauttimalla
sadonkorjuun tuoksuista, tunnelmasta
ja mauista yhteisen tekemisen kautta.
Voit myös järjestää yhteisössäsi
perinteiset sadonkorjuu- eli kekrijuhlat
tai voit muistella menneitä kekrijuhlia.
Osallistuneiden kesken arvotaan
aivoterveellisiä palkintoja!

Kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin
puhdasta kotimaista lähiruokaa ja sen
moninaisia hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi
tarkoituksena on kannustaa luonto- tai
muistelukokemuksiin sekä mahdollistaa niitä
myös lapsille ja ikääntyneille henkilöille.

TUOREUTTA – Sadonkorjuun aika on
parhaimmillaan.

TERVEYTTÄ – Metsät, pellot, pihat ja
parvekkeet ovat täynnä kotimaista superruokaa.

TEKEMISTÄ – Toisten ihmisten seura,
aktiivinen arki ja mielekäs puuha sekä
luonnossa liikkuminen tekevät hyvää ihmiselle.

KAMPANJAAN OSALLISTUMISOHJEET:

1. Järjestä em. tapahtuma tai teko

2. Ota tapahtumasta tai teosta valokuva tai
kirjoita siitä lyhyt kuvaus

3. Julkaise kuva kuvateksteineen tai
tekstipäivitys kampanjan Facebook -sivuilla
www.facebook.com/syksyn-kotimaiset-maut

tai lähetä kirjoitettu lyhyt tarina tapahtumasta
tai teosta kirjeenä/postikorttina

osoitteella: Apetta aivoille,
Kansalaistoiminnankeskus Matara,
Matarankatu 4, 3.krs., 40100 Jyväskylä

Merkitse postikorttiin tai kirjeeseen lähettäjän
nimi ja puhelinnumero.
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tuoreutta, terveyttä ja tekemistä!

PALKINNOT

Kampanjaan osallistuneiden kesken
arvotaan aivoterveellisiä palkintoja.
Voittajiin otetaan yhteyttä joko
Facebook -yksityisviestin tai
ilmoitettujen yhteystietojen kautta
viikolla 43.

Kampanjan järjestäjällä ei ole vastuuta kampanjaan
osallistuneiden kuvien ja tarinoiden tekijänoikeuksista.
Kampanjaan osallistuva vastaa siitä, e�ä lähete�y kuva tai
tarina ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeu�a tai
tavaramerkkioikeu�a tai muuta immateriaalioikeu�a.
Kampanjan järjestäjä ei vastaa kolmansien osapuolien
vaa�muksista, jotka johtuvat kuvaan sisältyvän
materiaalin sopimuksen vastaisesta käytöstä, kopioinnista,
muu�amisesta, levi�ämisestä tai muusta vastaavasta
syystä.

Kuvia ja Facebook -päivityksiä, jotka eivät liity kampanjan
teemaan tai ovat muuten asia�omia, ei hyväksytä ja ne
tullaan poistamaan julkaisuista. Kuvan ja tarinan tulee olla
Suomen lakien, hyvän maun mukainen ja ne eivät saa olla
loukkaavia tai halventavia ja syrjiviä.

Kampanjaan osallistujat luovu�avat kampanjan
järjestäjille eli Ape�a aivoille -hankkeelle ja Keski-Suomen
Maa- ja ko�talousnaisille oikeudet kopioida, muuntaa
formaa�a ja kokoa sekä julkaista, esi�ää ja hyödyntää
kuvaa, kuvan osaa tai tarinaa korvaukse�a järjestäjien
omiin tarkoituksiin vuoden 2019 loppuun saakka. Kuvan
o�ajan nimi ilmoitetaan aina kuvaa tai teks�ä
käyte�äessä.

SÄÄNNÖT

Kampanjaan voi osallistua kuvilla tai
tarinoilla, jotka julkaisija on itse o�anut tai
kirjoi�anut ja joihin hänellä on omistus- ja
käy�öoikeus. Jokaiselta kuvassa olijalta tai
tarinassa esiintyvältä tulee pyytää
suostumus kuvan tai tarinan julkaisemiseen
ja kampanjaan osallistumiseen.

VINKKI: voit o�aa kuvan siten, e�ä kuvassa
ei esiinny ihmisiä tai he eivät ole
tunniste�avissa.

Pos�tse tulleita tarinoita ja kuvia voidaan
julkaista kampanjan Facebook -sivustolla
järjestäjän toimesta. Jokaisen julkaisun
yhteydessä julkaistaan vähintään kuvan
ottajan tai tarinan lähettäjän nimi.

IDEOINTIAPUJA JA LISÄTIETOJA:

Eeva-Liisa Kivimäki
p. 040 576 8740
eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi

Johanna Lahtinen
p. 040 594 0954
johanna.lahtinen@apettaaivoille.fi

WWW.FACEBOOK.COM/SYKSYN-KOTIMAISET-MAUT

Tervetuloa mukaan maistuvaan ja muistuvaan
syyskampanjaamme. Tehdään siitä yhdessä
yhtä runsas kuin syksyinen marjasato!
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