Tiedote 6.4.2011
Siivotaan Jyväskylä talkoovoimin kesäkuntoon 3.5.!
Talven jäljiltä paljastuvat roskat siivotaan Jyväskylässä tänäkin vuonna koko kaupungin yhteisillä talkoilla.
Kaikille avoimet siivoustalkoot järjestetään tiistaina, 3. toukokuuta.
Tavoitteena on kerätä talven aikana kertyneet roskat jätesäkkeihin julkisilta alueilta kuten lähimetsistä,
rannoilta ja muilta virkistysalueilta. Talkooväki saa kaupungilta suojahanskat ja jätesäkit roskien keräämistä
varten. Kaupunki hoitaa myös roskien poiskuljetuksen. Talkoissa ei kerätä puutarhajätettä, hiekoitushiekkaa
eikä vaarallisia jätteitä, ei myöskään asukkaiden tai taloyhtiöiden omia jätteitä.
Ilmoittaudu netissä tai puhelimitse
Siivoustempaukseen voi osallistua ilmoittamalla 29.4. mennessä omasta talkooporukastaan seuraavat tiedot:
1. Osallistujien määrä
2. Alue, jolta roskia kerätään
3. Paikka, josta täydet roskasäkit voidaan noutaa
4. Talkooporukan yhteyshenkilö
Ilmoittautua voi osoitteessa www.sotkutontapaivaa.fi tai puhelimitse JAPA ry:n toimistoon p. 0400 361 365.
Kokoa mukaan oma porukka taloyhtiöstäsi, asukasyhdistyksestäsi tai vaikkapa ystäväpiiristäsi.
Tavoitteena ennätystalkoot
Tavoitteena on saada tänä vuonna mukaan ennätysmäärä osallistujia. Asukas- ja kyläyhdistysten toivotaan
organisoivan talkoot omalla asuinalueellaan. Monella alueella näin on jo tehtykin, yhtenä hyvänä esimerkkinä
Viitaniemen asukasyhdistys, joka on jo vuosia siivonnut keväisin Viitaniemen liikennepuiston ympäristöineen.
Tänä vuonna he haastavat myös muut yhdistykset mukaan talkoisiin.
– Heitämme pallon eteenpäin ja haastamme jokaisen jyväskyläläisen asukas- ja kyläyhdistyksen
järjestämään talkoot omalla alueellaan. Talkoilu on mukavaa ja rentoa yhdessäoloa, innostaa Viitaniemen
asukasyhdistyksen puheenjohtaja Outi Oinonen.
Koko Suomi puhtaaksi päivässä
Siivoustalkoilla Jyväskylä ottaa samalla osaa valtakunnalliseen Suomi puhtaaksi päivässä! -kampanjaan,
jonka suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Kampanja kokoaa kunnat, yritykset, järjestöt, koululaiset ja
yksityiset kansalaiset talkoilemaan yhdessä siistimmän Suomen puolesta. Suomen suurimman
ympäristökampanjan tavoitteena on haastaa 750 000 suomalaista siivoamaan talkoovoimin toukokuussa
Jyväskylässä siivoustalkoita on järjestetty jo useita vuosia. Esimerkiksi koulut ovat kevättalkoissa mukana
tauon jälkeen jo kolmatta vuotta. Talkoovoimin saadaan aikaiseksi suuria tuloksia: viime keväänä Jyväskylän
siivoustalkoissa kerättiin roskaa peräti 15 tonnia. Tänäkin keväänä talkoolaisia on liikkeellä talkoopäivänä
ennakkoarvion mukaan noin 14 000.
Jyväskylässä siivoustempauksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kaupunki ja JAPA ry. Oman
asuinalueen talkooporukoiden yhteystietoja voi kysyä JAPA ry:ltä.
Lisätietoja:
– ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo, Jyväskylän kaupunki, p. (014) 266 5151, etunimi.sukunimi@jkl.fi
– koordinaattori Kati Kankainen, JAPA ry, p. 0400 361 365, etunimi.sukunimi@jkl.fi
– puheenjohtaja Outi Oinonen, Viitaniemen asukasyhdistys ry, 050 575 0013
– www.sotkutontapaivaa.fi

