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Talkoillaan yhdessä Jyväskylä kevätkuosiin tiistaina 7.5.
Keväistä kaupunkia rumentavat talven roskat siivotaan pois koko Jyväskylän yhteisillä talkoilla tänäkin
vuonna. Kaikille avoimia siivoustalkoita järjestetään tiistaina 7. toukokuuta eri puolilla kaupunkia. Muun
muassa suurin osa Jyväskylän koululaisista on talkoissa mukana, samoin lasten vanhempia,
asukasyhdistyksiä ja muita talkooporukoita.
– On hienoa, että jyväskyläläiset välittävät ja huolehtivat ympäristöstään sekä osallistuvat innolla
siivoustalkoisiin. Kun paikat siivotaan porukalla kuntoon, harva kehtaa tiputtaa siistiin ympäristöön sitä
ensimmäistä roskaa. Sotkuisessa ympäristössä samanlaista kynnystä roskien heittelyyn ei ole, toteaa
Jyväskylän kaupungin ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo.
Sopivia siivouskohteita löytyy jokaisen lähiympäristöstä, yhteiskäytössä olevilta paikoilta kuten lähimetsistä,
rannoilta ja muilta virkistysalueilta. Talkoiden aikana vastaan tulevat roskat pyritään noukkimaan pois
mahdollisimman tarkkaan ja keräämään jätesäkkeihin. Suojahanskoja ja jätesäkkejä roskien keräämistä
varten saa kaupungin palvelupisteistä, ja kaupunki myös hoitaa roskien poiskuljetuksen. Talkoissa ei kerätä
puutarhajätettä, hiekoitushiekkaa eikä vaarallisia jätteitä, ei myöskään asukkaiden tai taloyhtiöiden omia
jätteitä.
Ilmoittaudu mukaan 2.5. mennessä
Kevättalkoot on hyväksi havaittu keino tuoda leppoisaa yhdessä tekemisen meininkiä omalle asuinalueelle.
Kokoa porukka taloyhtiöstäsi, asukasyhdistyksestäsi tai vaikkapa ystäväpiiristäsi ja tulkaa mukaan
nauttimaan kevätilmasta sekä talkoiden myötä kaunistuvasta ympäristöstä! Myös yksittäisten henkilöiden
osallistumisilmoituksia otetaan vastaan. Siivoustempaukseen voi ilmoittautua 2.5. saakka osoitteessa
www.sotkutontapaivaa.fi tai soittamalla JAPA ry:n toimistoon p. 0400 361 365. Mikään ei myöskään estä
järjestämästä talkoiden jatkoksi esimerkiksi talkooporukan yhteistä kahvittelu-, makkaranpaisto- tai
rupatteluhetkeä.
– Osa talkoista on avoimia eli talkooporukkaan voi liittyä kuka tahansa. Tiedot avoimista talkoista ja
yhteyshenkilöistä tulevat Sotkutonta päivää! -nettisivuille muutama päivä ennen talkoita. Näihin talkoisiin
ovat järjestäjät varanneet riittävästi tarvikkeita, joten sinne ei tarvita omia muovisäkkejä tai hanskoja. Eli jos
haluat tutustua asuinalueesi muihin aktiivisiin asukkaisiin, tämä voi olla hyvä keino, vihjaa Tarja Ylitalo.
Jos sopivaa talkooporukkaa tai yhteistä talkooaikaa ei löydy, roskia voi talkoopäivänä tai muuna aikana
kerätä ympäristöstä omatoimisestikin, ilman eri ilmoittautumista. Roskat pitää silloin kerätä omaan pussiin
ja kiikuttaa itse omaan jäteastiaan.
Siivoustalkoiden järjestämisestä ja kustannuksista vastaa vuosittain Jyväskylän kaupunki. Ilmoittautumisia
ottaa vastaan JAPA ry ja talkooporukat organisoivat itsenäisesti omat tapahtumansa. Mustankorkean
jätteenkäsittelykeskus tukee tapahtumaa ottamalla talkoissa kerätyt roskat maksutta vastaan.
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