Kutsu
Mikkeli siistiksi

ROSKAT POIS
Yksi kevään merkeistä Mikkeli siistiksi, roskat pois – kampanja tulee
jälleen. Kutsumme kampanjaan mukaan kaikki kaupunginosaseurat,

27.4. – 13.5.2018

kylätoimikunnat, koulut, päiväkodit, oppilaitokset, urheiluseurat, kuntalaiset yksin tai yhdessä, missä kokoonpanossa tahansa.

Toimi näin:

Kampanja järjestetään 27.4 - 13.5.2018 ja sen tavoitteena on kerätä

•

Ilmoittaudu 9.4.2018 alkaen sähköpostitse
mikkelisiistiksi@gmail.com otsikkoon
maininta ”ilmoittautuminen” ja laita
lomakkeen 1 tiedot viestiin
TAI
täydennä lomake 1 ja toimita se haluamaasi Asiointipisteeseen.

•

Vastuuhenkilö saa Asiointipisteestä käyttöön jätesäkkejä yksittäin tai rullana.

•

Osallistuminen Mikkeli siistiksi, roskat pois
-kampanjaan. Muista turvallisuus roskia
kerätessäsi!
Jätteiden sijoituspaikkojen tulee olla turvallisia. Kampanjaan osallistuvat käyttävät
harkintaa jätesäkkien sijoittamisessa siten,
että niistä ei aiheudu vaaratilanteita eikä
uutta roskaantumista.

•

Talkoiden jälkeen, viimeistään 14.5.2018
vastuuhenkilö täydentää lomakkeen 2
ja toimittaa sen Asiointipisteeseen
TAI
toimittaa lomakkeen 2 tiedot sähköpostitse mikkelisiistiksi@gmail.com
jotta keräystyö pääsee käyntiin.

lumen alta paljastuneet roskat pois yleisiltä alueilta, teiden ja kuntopolkujen varsilta, ranta- ja viheralueilta. Kampanjan aikana on
myös mahdollista siivota taajamametsistä pois sinne kuulumattomia
isompia jätteitä, kuten erilaista romua ja huonekaluja. Tänä vuonna
kampanjan erityishuomio kohdistetaan rantojen siistimiseen. Mikkelin
vapaa-ajankalastajat järjestävät rantojen siistimistempauksen 8.5.2018
klo 17-20 Mikkelissä ja Anttolassa. Mikkelissä kokoontumispaikkana
on Kaihun kota ja Anttolassa satama.
Kampanjan avajaispäivänä 27.4.2018 klo 9 – 13 on Kaihun kodalla
(Pursialankatu 5) kahvi/mehu- ja makkaratarjoilu. Kodalla on jaossa
myös rajallinen määrä roskienkeruutikkuja. Kodalla voitte myös ilmoittautua mukaan kampanjaan. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan
20 kappaletta uimahallilippuja viihdeuimala Rantakeitaaseen ja eniten
täysiä jätesäkkejä kerännyt porukka/henkilö palkitaan.
Kampanjan järjestelyissä ovat mukana Mikkelin kaupungin työpajat,
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, tekninen toimi, yhteispalvelupisteet, YIT:n kuntatekniikka ja Viherpalvelut Hyvönen sekä Mikkelin
vapaa-ajankalastajat.
Lisätietoa kampanjasta löytyy osoitteista www.mikkeli.fi,
www.tyollisyysmikkeli.fi/mikkelisiistiksi sekä työpajojen kampanjatoimistosta puh. 044 794 2453 tai 044 794 2439.
Tervetuloa entiset ja uudet talkoolaiset tekemään yhdessä hyvää!
Mikkelin kaupungin
virastotalon
asiointipiste
Maaherrankatu 9 –11
ma – pe
9 – 16

Anttolan asiointipiste
Taipaleentie 31
ma
12 – 19
ti, ke, pe 10 – 16
to
13 – 19
Haukivuoren asiointipiste
Keskustie 52
ma
12 -19
ti, ke, pe 10 -16
to
13 -19

Rantakylän asiointipiste
Kunnanmäki 7
ma
11 –19
ti, to
12 –19
ke, pe
10 – 16
Otavan lähipalvelukeskus
Akuntie 5
ma – pe 10 – 18

Ristiinan asiointipiste
Brahentie 34
ma
12 – 19
ti, ke, pe 10 – 16
to
13 – 19
Suomenniemen asiointipiste
Kirkonkyläntie 14
ma
11 – 18
ke - pe 10 – 16
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ROSKAT POIS
OSALLISTUMME
Mikkeli siistiksi, roskat pois -kamppanjaan 27.4. – 13.5.2018

Yhteyshenkilön nimi_____________________________________________________________
Puhelin________________________________________________________________________
Yhteisö / organisaatio / tms. ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Varasin jätesäkkejä ______________________________________________________________

Hoidamme itse roskat pois (oma jäteastia tms.)

Muistattehan palauttaa myös lomakkeen 2
Näin olette mukana arvonnassa!
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ROSKAT POIS
OSALLISTUIMME
Mikkeli siistiksi, roskat pois -kamppanjaan 27.4. – 13.5.2018

Yhteyshenkilön nimi_____________________________________________________________
Puhelin________________________________________________________________________
Yhteisö / organisaatio / tms. ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meitä osallistui talkoisiin __________henkeä

Hoidimme roskat itse pois

Siivosimme alueen (halutessasi voit piirtää kartan kääntöpuolelle)
______________________________________________________________________________
Täytimme __________kpl jätesäkkejä ja ne ovat noudettavissa seuraavista paikoista:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Keräsimme myös muita suurempia kappaleita ja ne ovat noudettavissa seuraavista paikoista:
Mitä kappaleita_________________________________________________________________
Missä ________________________________________________________________________
Paikka, jätemäärät ja -lajit yksilöitävä selvästi noudon järjestämiseksi. Esimerkiksi näin;
Matti Meikäläisen tien kääntöpaikan viereinen viheralue. 6 täyttä jätesäkkiä, auton renkaita 4 kpl,
polkupyörän ”raato”, puutarhahuonekalujen osia pieni kasa, jotka eivät mahdu jätesäkkiin.)
KIITOS, pienistä roskista syntyy iso jätekasa, jotka näin saatiin yhdessä pois ympäristöstä.

