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Siivoustalkoolaisia liikkeellä ennätysmäärä 4.5. Jyväskylässä
Jyväskylää putsataan tiistaina 4.5. talkoovoimin kesäkuntoon, kun lähes 14 000 roskienkerääjää valtaa
kaupungin. Koko Jyväskylän yhteisiin siivoustalkoisiin osallistuu tänä vuonna ennätysmäärä koululaisia ja
muita asukkaita. Mukana talkoissa ovat lähes kaikki Jyväskylän peruskoulut. Lisäksi mukana on kymmeniä
muita talkooporukoita eri puolilta Jyväskylää, esimerkiksi asukas- ja kyläyhdistyksiä. Myös
ympäristökunnissa tapahtuu: koulujen siivouspäivä järjestetään Jyväskylän lisäksi ainakin Hankasalmella ja
Muuramessa.
Siivoushaaste yrityksille
Jyväskylän kaupunki ja Japa ry haastavat myös jyväskyläläiset yritykset ja virastot mukaan siivoustalkoisiin.
Yritysten ja virastojen henkilökunta voi käyttää esimerkiksi kahvitauon tai osan lounastauostaan työpaikan
lähiympäristön siistimiseen. Haasteen vastaanottaneet yhteisöt voivat ilmoittaa talkoo-osallistumisestaan
4.5. mennessä Japan sähköpostiosoitteeseen toimisto@japary.fi. Julkaisemme listan talkoisiin
osallistuneista yrityksistä ja virastoista Sotkutonta päivää! –kampanjan verkkosivuilla
www.sotkutontapaivaa.fi.
Tarkkana liikenteessä
Autoilijoita ja muita liikkujia kehotetaan tiistaina 4.5. erityiseen tarkkaavaisuuteen koko Jyväskylän alueella,
sillä siivoustempauksen vuoksi liikenteessä on paljon koululaisia. Myös talkoolaisten toivotaan noudattavan
varovaisuutta niin liikenteessä kuin roskien keruussa. Talkoissa kerätään talven jäljiltä paljastuneita,
ihmisten jälkeensä jättämiä roskia, kuten muovipusseja ja karkkipapereita.
Siivoustalkoissa ei kerätä ongelmajätteitä, puutarhajätettä, hiekoitushiekkaa eikä asukkaiden tai
taloyhtiöiden omia jätteitä. Maastosta mahdollisesti löytyviin Injektioruiskuihin eivät lapset saa missään
tapauksessa koskea. Varovaisuutta korostetaan myös pullojen ja muiden lasiesineiden käsittelyssä.
Vanhemmat mukaan talkoisiin
Koulujen siivouspäiväperinnettä alettiin elvyttää uudelleen vuosi sitten, kun järjestettiin ensimmäinen
yhteinen siivouspäivä pitkän tauon jälkeen. Vanhaa perinnettä on uudistettu siten, että lasten vanhemmat
voivat myös osallistua siivouspäivään. Moni koulu järjestääkin siivoustapahtuman illalla, jolloin vanhempien
on siihen helpompi osallistua. Ilta-aikaan järjestettävä tapahtuma lisää sekä turvallisuutta että koulun ja
kodin yhteistyötä.
Siivoustapahtuman järjestää Jyväskylän kaupunki, joka muistaa siivoustalkoisiin osallistuneita kouluja
rahasummalla. Rahan koulu voi käyttää vaikkapa uusien urheiluvälineiden hankkimiseen. Mustankorkean
jätteenkäsittelykeskus tukee tempausta ottamalla kerätyt roskat maksutta vastaan. Järjestelyissä on
mukana JAPA ry, joka on jyväskyläläinen kestävää kehitystä edistävä yhdistys.
Lisätietoja:
- www.sotkutontapaivaa.fi
- Jyväskylän kaupunki, ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo p. (014) 266 5151, etunimi.sukunimi@jkl.fi

- Käytännön järjestelyt ja aikataulut: JAPA ry:n koordinaattori Paula Taiminen, p. 0400 361 365,
etunimi.sukunimi@jkl.fi tai Anna Sarkkinen p. 040 593 8541, etunimi.sukunimi@jkl.fi

