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Neljän kunnan yhteinen Sotkutonta päivää! -kampanja käynnistynyt
Sotkutonta päivää! on Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen yhteinen kampanja,
jonka tavoitteena on vähentää roskaamista ja ilkivaltaa positiivisen kampanjoinnin avulla. Kampanjan
keulahahmoina toimivat JYP:n A-nuorten joukkue ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
kansanedustaja Henna Virkkunen.
- Lähin roskis ei ole koskaan liian kaukana! Omalla esimerkillä on helppo vaikuttaa ympäristön siisteyteen.
Siksi meistä oli luonnollista lähteä koko joukkueen voimin mukaan kampanjoimaan roskattoman ja
ilkivallattoman asuinympäristön puolesta, toteaa JYP:n A-nuorten joukkueenjohtaja Ilmo Pappinen.
Tietoa tapahtumista ja kilpailuista kampanjasivustolta
Kampanjassa mukana olevissa kunnissa järjestetään tämän vuoden aikana monenlaisia tapahtumia ja
tempauksia, joiden tarkoituksena on herättää ihmisiä huomaamaan roskaantumisen ja ilkivallan määrää ja
niistä aiheutuvia haittoja. Roskat ja töhryt rumentavat ympäristöä, eikä sotkujen siivoaminen ole aivan halpaa
lystiä. Lasinsirpale omassa jalkapohjassa tai lemmikin tassussa ei myöskään ole mukava tuliainen
uimarantareissulta tai juoksulenkiltä.
Sotkutonta päivää! -kampanjasivustolta osoitteesta www.sotkutontapaivaa.fi löytyy tietoa kampanjasta ja
siihen kuuluvista ajankohtaisista tempauksista ja kilpailuista. Parhaillaan on käynnissä lukiolaisille ja
ammattiopiskelijoille suunnattu juliste- ja kirjoituskilpailu. Julistekilpailun aiheena on ”Älä jätä kesäkoiraa –
Mäyräkoirien kuoret eivät kuulu luontoon”. Roskariimi-kirjoituskisassa palkitaan puolestaan paras
roskaantumisen ja ilkivallan vähentämiseen liittyvä teksti, joka voi olla esimerkiksi runo, räppi tai kolumni.
Voittajatyöt palkitaan toukokuussa järjestettävässä kampanjan tiedotustilaisuudessa. Kilpailutöistä kootaan
myös Sotkutonta päivää! -näyttely, joka kiertää kesän aikana kuntien kirjastoissa.
Taistelu mäyräkoirien kuoria vastaan
Huhtikuussa kampanjassa keskitytään jokakeväiseen keskustelunaiheeseen eli koirankakkoihin. Viikolla 16
järjestetään koirankakan keräystalkoot jokaisessa kampanjassa mukana olevassa kunnassa. Talkoiden
aikana putsataan keskeiset keskusta-alueet puhtaiksi koirankakoista.
Kesäkuukausina huomiota kiinnitetään kadunvarsilla lojuviin mäyräkoirien ja sixpackien pahvikuoriin sekä
lasinsiruihin. Mäyräkoirien kuoria vastaan taistellaan ”Älä jätä kesäkoiraa – Mäyräkoirien kuoret eivät kuulu
luontoon” -tiedotuskampanjalla. Tiedotuskampanjassa hyödynnetään ”Älä jätä kesäkoiraa” -julistekilpailun
satoa. Kampanjajulisteet tulevat näkymään kesäkaudella muun muassa erilaisissa yleisötapahtumissa ja
kirjastoissa.
Rohkea roskansa kerää, järkevä jälkensä putsaa
Osallistumalla Sotkutonta päivää! -kampanjan tapahtumiin ja kilpailuihin jokainen voi ottaa konkreettisesti
kantaa siistimmän ja viihtyisämmän asuinympäristön puolesta. Tapahtumat ja tempaukset jatkuvat koko
tämän vuoden. Kampanjan suunnittelijana ja toteuttajana toimii JAPA ry, joka on jyväskyläläinen kestävää
kehitystä edistävä yhdistys. Kampanjaa tukemassa on myös lukuisia yhteistyökumppaneita.
Lisätietoja:
Kampanjasivusto www.sotkutontapaivaa.fi
Koordinaattori Kati Korkki, 0400 361 365, etunimi.sukunimi@jkl.fi tai
Koordinaattori Anna Sarkkinen, 040 593 8541, etunimi.sukunimi@jkl.fi
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