Tiedote viestimille
29.4.2008

Seis sotkuille, rajat roskaamiselle – mutta miten?
Vappu on ylioppilaiden ja suomalaisen työn juhla. Ikävä kyllä se on usein myös roskaamisen juhla.
Juhlimisen jäljiltä kaduille jää autolasteittain roskaa kerättäväksi ja kärrättäväksi kaatopaikalle. Juhliva kansa
jättää jälkeensä mäyräkoirien kuoria, rikottuja pulloja ja piknikeväiden kääreitä, joita kauhistellaan ja
harmitellaan seuraavana päivänä.
Roskaa kertyy kaduille ja puistoihin vapun lisäksi kesäkaudella erityisesti erilaisissa yleisötapahtumissa ja
juhlapäivinä. Pelkkä roskamäärän kauhistelu ei kuitenkaan poista ongelmaa, vaan tarvitaan järeämpiä
keinoja. Mutta millä keinoilla roskaaminen saataisiin kuriin?
Keskustelua roskaantumisesta ja ilkivallasta Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa 6.5.
Aiheesta keskustellaan Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa 6.5. klo 18.00 järjestettävässä
Sotkutonta päivää! -kampanjan kaikille avoimessa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Tilaisuudessa
keskustellaan muun muassa roskaamisen ja ilkivallan kustannuksista ja keinoista niiden vähentämiseksi.
Riittääkö pelkkä asennekasvatus ja valistus? Vai pitäisikö roskaajia sakottaa? Entä mikä olisi tehokkain
keino vähentää töhrimistä?
Henna Virkkunen pitää tilaisuudessa alustuksen aiheesta ”Seis sotkuille, rajat roskaamiselle – mutta miten?”.
Alustuksen jälkeen vuorossa on paneelikeskustelu, jossa panelistit pohtivat, millä keinoin roskaaminen ja
ilkivalta voitaisiin saada kuriin. Mukana keskustelemassa ovat vanhempi konstaapeli Saku Hämäläinen,
kaupungin katupäällikkö Tuula Smolander, Mari Pitkänen Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:stä ja
Kortepohjan Asukkaat ry:n puheenjohtaja Nico Holmberg. Myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua
keskusteluun ja esittää kysymyksiä panelisteille.
Kesällä kampanjoidaan mäyräkoirien heitteillejättöä vastaan
Paneelikeskustelun lisäksi tilaisuudessa palkitaan toisen asteen opiskelijoille suunnatun Sotkutonta päivää! juliste- ja kirjoituskilpailun parhaimmistoa. Palkinnot tulevat luovuttamaan JYP:n A-nuorten joukkueen
edustajat. Samalla julkistetaan myös voittajajuliste, joka tulee näkymään kesäkaudella ”Älä jätä kesäkoiraa –
Mäyräkoirien kuoret eivät kuulu luontoon” -tiedotuskampanjan materiaaleissa.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä JAPA ry, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaan kunta
ja Muuramen kunta. Sotkutonta päivää! -kampanjan tarkoituksena on vähentää roskaamista ja ilkivaltaa
positiivisen kampanjoinnin avulla. Vuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joiden
tavoitteena on herättää ihmiset huomaamaan, että jokainen meistä voi omilla teoillaan ja asenteillaan
vaikuttaa yhteisen ympäristömme siisteyteen ja viihtyisyyteen.
Lisätietoja:
Sotkutonta päivää! -kampanjasivusto www.sotkutontapaivaa.fi
JAPA ry:n koordinaattorit Kati Kankainen (0400 361 365) tai Anna Sarkkinen (040 593 8541),
etunimi.sukunimi@jkl.fi
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