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Tuikkujahdissa kerättiin ennätykselliset puoli miljoonaa tuikkukuorta Jyväskylän seudulla
Marraskuun alussa alkanut Tuikkujahti päättyi tammikuun lopussa. Yhteensä tuikkukuoria kerättiin
Jyväskylässä, Muuramessa ja Hankasalmella tänä vuonna ennätysmäärä, huimat 508 725
kappaletta. Mukana kisassa oli tänä vuonna 1223 oppilasta ja noin 60 luokkaa. Koko
Suomessa jahtiin osallistui noin 600 luokkaa ja tuikkukuoria kerättiin lähes kuusi miljoonaa
kappaletta.
Jyväskylän seudulla eniten tuikkuja keräsi Niemisjärven koulun 3.-4. luokka Hankasalmelta
keräämällä huimat 5291 tuikkukuorta per oppilas. Jyväskylässä suurimpaan keräystulokseen ylti
Onerva Mäen koulun 2. luokka, tuloksella 2438 kerättyä tuikkukuorta oppilasta kohden.
Muuramessa voiton nappasi Mäkelänmäen koulun 2B keräämällä 551 tuikkukuorta per oppilasta.
Kilpailussa luokan keräämä tuikkukuorien määrä suhteutetaan luokan oppilasmäärään.
Palkinnoksi kunkin kunnan voittajaluokka saa toiminnallisen päivän valitsemassaan kohteessa
Jyväskylän seudulla. Päivä sisältää kuljetuksen koululta kohteeseen ja takaisin, ruokailun ja päivän
aktiviteetit. Lisäksi kaikki kilpailijaluokat saavat osallistumisestaan diplomin ja jokainen osallistuja
Tuikkujahti-vihkon.
Kerätyt tuikkukuoret jatkavat matkaansa uusiokäyttöön
Kouluilta tuikkukuoret noudetaan helmikuun aikana ja ne jatkavat matkaansa uusiokäyttöön. Yksi
tuikkukuori painaa noin gramman, joten kiloiksi muutettuna Jyväskylän seudun tämänvuotinen
tuikkusaalis tarkoittaa arviolta yli 500 kiloa alumiinia. Määrästä voitaisiin valmistaa esimerkiksi
alumiinivene tai noin 34 000 juomatölkkiä. Koko Suomessa kerätyistä kuorista saataisiin tehtyä
limsatölkkejä noin 400 000 kappaletta tai 150 kilon alumiiniveneitä 40 kappaletta.
Pienet tuikkukuoret ovat suurina määrinä arvokasta metallituotteiden uusioraaka-ainetta. Metallin
laatu ei huonone kierrätyksessä, ja alumiinin kierrätyksellä säästetään myös energiaa.
Jyväskylän seudulla kisan järjestivät Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta, Hankasalmen kunta,
Mustankorkea Oy, Total Kiinteistöpalvelut Oy ja JAPA ry. Kilpailu on osa Sotkutonta päivää! kampanjaa. Jahdin tavoitteena oli herätellä koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja
lajittelutottumuksiaan sekä kannustaa luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorten
etsinnässä.
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