
Mistä on kyse?
 

Lapin Maa- ja kotitalousnaiset
järjestää yhteistyössä Pidä
Lappi Siistinä ry:n kanssa

vieraskasvien
etätalkookilpailun.

 
Kilpailuun voi osallistua kuka

tahansa ja kitkeä voi mitä
tahansa haitalliseksi

vieraskasviksi luokiteltua lajia.
 

Talkoilun voi toteuttaa missä
Lapin alueella tahansa ja

milloin tahansa.
 

Osallistua voi esimerkiksi
kaveriporukalla, perheenä,

taloyhtiönä,
asukasyhdistyksenä,

urheiluseurana tai vaikka
partiolippukuntana.

Etätalkookilpailu

 
 

Kerää porukka
Järjestä talkoot 

Ota talkoista kuva tai kuvia
 Postaa kuva Instagramiin 

Lisää kuvaan  tunniste #LapinVieraskasvitalkoot

MITEN OSALLISTUN KILPAILUUN?
 

1.
2.
3.
4.
5.

#LapinVieraskasvitalkoot



Lisätietoja
Miten osallistun, jos minulla ei ole Instagram-tiliä?

 
Voit lähettää kuvan tai kuvat numeroon 050 514 6151 tai

osoitteeseen johanna.konttila@maajakotitalousnaiset.fi, jolloin
kuva julkaistaan puolestasi @lapinmkn Instagram- tilillä

 
Muista mainita missä kuva on otettu, mitä lajia torjuttiin ja

kuinka monta osallistujaa talkoissa oli. Jätä yhteystiedot
kilpailua varten erikseen.

Mistä saan lisää tietoa haitallisista vieraskasveista?
 

www.maajakotitalousnaiset.fi/lapinvieraskasvithaltuun
www.vieraslajit.fi

Miten kilpailun voittaja valitaan?
 

Kilpailun voittaja arvotaan syyskuun 2021 aikana. Arvontaan
osallistuvat KAIKKI 1.6.-31.8.21 kuvan julkaisseet ja siihen

tunnisteen #LapinVieraskasvitalkoot lisänneet talkooporukat.
 

Voittaneelle talkooporukalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja
Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun Facebook- ja

Instagram-tileillä.

Mitä voittaja saa?
 

Palkintona on S-ryhmän 100€ lahjakortti, koko
porukalle puutarhahanskat, tuubihuivit sekä sukat. 



Millaisen kuvan postaan ja mitä tietoja kuvan
saatetekstiin laitetaan?

 
Mieluiten kuvia voisi olla kaksi kappaletta: yksi ennen

talkoita ja yksi talkoiden jälkeen. Kuva voi sisältää
talkooporukkaa, muttei ole välttämätöntä. Jos kuvasta
välittyy iloinen talkoohenki, on se plussaa :) Liitäthän

kuvaan tunnisteen #LapinVieraskasvitalkoot
 

Saatetekstissä olisi hyvä mainita vähintään missä
kunnassa talkoot on pidetty ja kuinka monta

talkoolaista on osallistunut. Mielellään myös kasvilaji,
jos se ei kuvista ilmene.

Mistä löydän torjuttavan alueen? 
 

Talkoot voi järjestää omalla tontillaan, mökillään tai
muualla, itselleen tärkeällä alueella. AINA on kuitenkin

oltava maanomistajan lupa! 
 

Talkookohteita voi etsiä esim. laji.fi -sivustolta tai kysyä
kunnan puutarhayksiköstä tai ympäristötoimesta. 

 
Myös omalta lähialueelta voi löytyä joku esiintymä.

Minne vien syntyneen jätteen?
 

Kysy paikalliselta jätehuoltoyhtiöltäsi minne voit
jätteet  viedä. Jos talkoiltava alue on suuri ja kunnan

alueella, voit kysyä kunnalta.
 

Lisää tietoa vieraskasvijätteestä löytyy mm.
www.maajakotitalounaiset.fi/lapinvieraskasvithaltuun

tai  vieraslajit.fi



Minulle jäi vielä kysyttävää ja haluan
lisätietoa. Mistä saan sitä?

 
Voit laittaa sähköpostia

johanna.konttila@maajakotitalousnaiset.fi
tai soittaa p. 050  514 6151

Iloisia
talkoita
kaikille!!

 

#LapinVieraskasvitalkoot


