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Jyväskylän siivoustalkoissa kerättiin roskaa ja tallennettiin valokuvamuistoja
Jyväskylässä 4.5. järjestetyissä siivoustalkoissa kerättiin tänäkin vuonna huikea määrä roskaa: 18
kuorma-autollista eli 14,5 tonnia roskaa. Talkoisiin osallistui joka kymmenes jyväskyläläinen eli
mukana oli kaikkiaan noin 14 500 roskienkerääjää. Valtaosa talkoolaisista oli koululaisia
opettajineen ja vanhempineen.
– Suuri kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille ja yhteistyökumppaneille, roskaa kerättiin taas valtava
määrä. Hienoa, että koulut ja kaupunkilaiset osallistuivat jälleen kerran näin innokkaasti talkoisiin,
kiittelee Jyväskylän kaupungin ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo. Erityisen ilahduttavaa oli, että moni
koulu järjesti tapahtuman illalla, jolloin myös vanhemmat pääsivät osallistumaan talkoisiin lastensa
kanssa.
Siivoustalkoiden järjestämisestä ja kustannuksista vastaa vuosittain Jyväskylän kaupungin
kaupunkirakennepalvelut. Talkoojärjestelyissä on mukana muitakin tahoja: talkooilmoittautumisia
vastaanotti JAPA ry, kukin koulu ja talkooporukka organisoi itsenäisesti oman tapahtumansa ja
Altek Aluetekniikka Liikelaitos jakoi talkootarvikkeet kouluille sekä kuljetti kerätyt roskat pois.
Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus tuki tapahtumaa ottamalla talkoissa kerätyt roskat maksutta
vastaan.
Talkootunnelmia tallennettiin kisakuviksi
Siivoustalkoiden yhteydessä järjestettiin tapahtumassa mukana olleille koululuokille
valokuvauskilpailu. Tehtävänä oli kuvata kevään 2011 siivoustalkoita ja tallentaa yhteinen
tapahtuma sellaisena kuin koululaiset sen kokivat. Talkootunnelmista löydettiin mukavasti
inspiraatiota, sillä kilpailuun saapui määräaikaan mennessä yhteensä 124 kuvaa.
Parhaasta kuvasta palkittiin Iisa Raninen Keski-Palokan koulun 4B-luokalta. Kisan järjestäjistä
muodostuvan kilpailujuryn mielestä voittajakuva on korkealaatuinen ja hyvin rajattu. Siinä näkyy
positiivisella tavalla yhdessä tekemisen meininki ja iloinen talkoohenki välittyy myös kuvan
katsojalle. Palkinnoksi Iisa Raninen saa 50 euroa sekä elokuvaliput koko luokalle.
Toiseksi sijoittui Vaajakummun koulun 6A-luokan Jere Laineen ja Aleksi Peiposen ottama
kuvasarja. Tuomariston mielestä kyseessä on oivaltava neljän kuvan tasapainoinen kokonaisuus,
jossa erityisesti oksalla istuva ”jätesäkkilintu” nousi tuomariston suosikiksi. Roskien keskeltä oli
löydetty myös kauneutta. Kolmas palkinto myönnettiin Santtu Kousalle Pohjanlammen koulun 5Bluokalta. Tuomaristoa miellytti hauskasti sommiteltu ja veikeä kuva, jossa pojat esittelevät ylpeinä
roskasaalistaan. Lisäksi päätettiin palkita kunniamaininnalla Vaajakummun 5A-luokkalaisten Toni
Tammisen ja Markus Saarentaustan kuvasarja. Tuomariston mielestä neljän kuvan sarja oli
pysäyttävä ja siihen oli liitetty hyvä tarina. Palkintosijoista 2. ja 3. sekä kunniamaininnasta
luovutettiin pienet rahapalkinnot kuvaajille ja jäätelöt heidän luokilleen.
Palkinnoksi saamillaan elokuvalipuilla kisan voittanut Iisa Raninen ja Keski-Palokan koulun 4Bluokka viettävät mukavan, luokan yhteisen elokuvaillan tiistaina 31.5.
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