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Jyväskylä siistiytyy 8.5. kesäkuntoon 14 000 talkoolaisen voimin
Vielä ehtii mukaan talkoisiin!
Jyväskylä siistitään kesäasuun tiistaina 8.5. noin 14 000 talkoolaisen voimin. Mukana talkoissa ovat lähes
kaikki Jyväskylän peruskoulut. Osallistujina on myös kymmeniä muita talkooporukoita eri puolilta
Jyväskylää, esimerkiksi taloyhtiöitä, yhdistyksiä ja yksittäisiä asukkaita.
Talkooporukoiden ilmoittautuminen päättyy torstaina 3.5. Jokainen pääsee halutessaan mukaan talkoisiin,
sillä Sotkutonta päivää! -kampanjan verkkosivustolta osoitteesta www.sotkutontapaivaa.fi voi käydä
tarkistamassa kaikille avointen talkooporukoiden kokoontumisajat ja –paikat. Sivuilta voi etsiä sopivan
talkooporukan tiedot ja mennä rohkeasti mukaan talkoisiin!
Tarkkana liikenteessä tiistaina 8.5.
Autoilijoita ja muita liikkujia kehotetaan talkoopäivänä erityiseen tarkkaavaisuuteen koko Jyväskylän
alueella, sillä siivoustempauksen vuoksi liikenteessä on sekä päivällä että illalla paljon pientä siivousväkeä.
Myös talkoolaisten toivotaan noudattavan varovaisuutta liikenteessä ja roskien keruussa.
Talkoissa kerätään ihmisten talven aikana jälkeensä jättämiä roskia kuten muovipusseja ja karkkipapereita.
Siivoustalkoissa ei kerätä puutarhajätettä, hiekoitushiekkaa eikä vaarallisia jätteitä, ei myöskään asukkaiden
tai taloyhtiöiden omia jätteitä. Lapset ohjeistetaan olemaan ehdottomasti koskematta maastosta
mahdollisesti löytyviin injektioruiskuihin tai -neuloihin. Varovaisuutta korostetaan myös pullojen ja muiden
lasiesineiden käsittelyssä.
Siivoustapahtuman järjestää Jyväskylän kaupunki, joka antaa kaikille talkooporukoille hanskat sekä
muovisäkkejä roskien keräämiseen. Kaupunki myös kuljettaa kerätyt roskat pois. Koulut saavat
osallistumisesta pienen korvauksen, jonka voi käyttää esimerkiksi talkooeväiden tai uusien
urheiluvälineiden hankkimiseen. Kaupunki järjestää koululuokille myös siivoustalkooaiheisen
valokuvauskilpailun, jossa parhaat otokset palkitaan mukavin palkinnoin.
Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus tukee Jyväskylän siivoustempausta ottamalla kerätyt roskat
maksutta vastaan. Total Kiinteistöpalvelut Oy tukee koululaisten siivoustalkoita kuljettamalla
talkootarvikkeet kouluille maksutta. Siivoustalkoiden järjestelyissä on mukana JAPA ry, joka on
jyväskyläläinen kestävää kehitystä edistävä yhdistys.
Valokuvia siivoustalkoista
Viime kevään siivoustapahtuman yhteydessä järjestettiin myös siivoustalkooaiheinen valokuvauskilpailu.
Linkeistä avautuvia kilpailukuvia voi käyttää Jyväskylän siivoustalkooaiheisten uutisjuttujen kuvituksena.
– Keski-Palokan koulun siivoustalkoolaiset (kuva Iisa Raninen):
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/5
3309_1._Keski-Palokan_koulu_4B.JPG

– Pohjanlammen koulun talkoot (kuvan ideoinut Santtu Kousa):
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/5
3310_3._Pohjanlammen_koulu_5B.JPG

Lisätietoja:
– www.sotkutontapaivaa.fi
– ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo, Jyväskylän kaupunki, p. (014) 266 5151, etunimi.sukunimi@jkl.fi
– koordinaattori Paula Taiminen, JAPA ry, p. 0400 361 365, etunimi.sukunimi@jkl.fi

