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Jyväskylän ja Muuramen tuikkujahdissa kerättiin talteen 450 000 tuikkukuorta
Jyväskylässä ja Muuramessa järjestettiin tänä talvena ensimmäistä kertaa peruskoululaisille
suunnattu Tuikkujahti. Tuikkujahdissa kerättiin kilpaa metallisia tuikkukynttilöiden kuoria.
Tuikkujahti sai suuren suosion koululaisten keskuudessa: kisaan osallistui yhteensä 1400
koululaista ja 66 luokkaa. Keräysaikaa luokilla oli 2,5 kuukautta.
Tuikkujahdin voittajaksi nousi ylivoimaisesti Säynätsalon peruskoulun YPR-luokka (yksilöllisen
opetuksen pienryhmä) tuloksella 1323 kerättyä tuikkukuorta / oppilas. ”Tulos on todella hieno,
oppilaat ovat tehneet suuren työn noin valtavan määrän keräämisessä”, toteaa palvelupäällikkö
Maarit Walta Mustankorkea Oy:stä. Kilpailu kakkos- ja kolmossijasta oli kova. Toiselle sijalle kiri
Keltinmäen koulun 3B tuloksella 747 kuorta / oppilas. Kolmannen sijan kisassa nappasi Halssilan
koulun 2A tuloksella 728 tuikkukuorta / oppilas. Kilpailussa luokan keräämä tuikkukuorien määrä
suhteutettiin luokan oppilasmäärään.
Yhteensä tuikkujahdissa kerättiin 446 977 alumiinista tuikkukuorta. Kiloiksi muutettuna tämä
tarkoittaa arviolta lähes 500 kiloa alumiinia, josta voidaan valmistaa esimerkiksi alumiinivene tai
lähes 30 000 juomatölkkiä. Tuikkujahti osoittaa siten jätteiden lajittelun merkityksen konkreettisesti:
yksi tuikkukuori tuntuu mitättömän pieneltä, mutta suurina määrinä niistä kertyy arvokasta
metallituotteiden uusioraaka-ainetta. Metallin laatu ei huonone kierrätyksessä, ja alumiinin
kierrätyksellä säästetään myös energiaa.
Kilpailun pääpalkintona voittajaluokka saa toiminnallisen päivän luokan kolmesta eri vaihtoehdosta
valitsemassa kohteessa Jyväskylän seudulla. Päivä sisältää kuljetuksen koululta kohteeseen ja
takaisin, ruokailun ja päivän aktiviteetit. Myös muita kilpailussa hyvin menestyneitä luokkia
palkitaan, ja kaikki osallistuneet luokat saavat muistoksi diplomin.
Kilpailun järjestivät Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta, Mustankorkea Oy, Total
kiinteistöpalvelut Oy ja JAPA ry. Kilpailu on osa Sotkutonta päivää! -kampanjaa. Tuikkujahti
järjestettiin tänä talvena ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ja Muuramessa. Tavoitteena oli
herätellä koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan.
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Toivotamme toimittajat tervetulleiksi seuraamaan voittajaluokan palkitsemista Säynätsalon koululle
Lehtisaareen (Koulutie 12, C-rakennus) torstaina 16.2.2012 klo 11.15.
Lisätiedot:
•
•
•
•
•

www.sotkutontapaivaa.fi/tuikkujahti
koordinaattori Kati Kankainen, JAPA ry, p. 0400 361 365, kati.kankainen[at]jkl.fi (ei
tavoitettavissa pe 17.2.)
jätehuoltosihteeri Kirsi Nevala, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5135, kirsi.nevala[at]jkl.fi
ympäristöpäällikkö Kari Saari, Muuramen kunta, p. 0400 515 630, kari.saari[at]muurame.fi
palvelupäällikkö Maarit Walta, Mustankorkea Oy, p. 040 0261 493,
maarit.walta[at]mustankorkea.fi

