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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, kun
talaiset yksin tai yhdessä, missä kokoonpanossa tahansa.

ToiM-u 11lii,,n,:

Kampanja järjestetään 27.4-13.5.2018 ja sen tavoitteena on kerätä
lumen alta paljastuneet roskat pois yleisiltä alueilta, teiden ja kuntopol
kujen varsilta, ranta- ja viheralueilta. Kampanjan aikana on
myös mahdollista siivota taajamametsistä pois sinne kuulumattomia
isompia jätteitä, kuten erilaista romua ja huonekaluja. Tanä 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 ilmoit
tautua 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, yhteispalvelu

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 halua
maasi Asiointipisteeseen.
Vastuuhenkilö saa Asiointipisteestä käyt
töön jätesäkkejä yksittäin tai rullana.
Osallistuminen Mikkeli siistiksi, roskat pois
-kampanjaan. Muista turvallisuus roskia
kerätessäsi!
Jätteiden sijoituspaikkojen tulee olla tur
vallisia. 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 sähkö
postitse mikkelisiistiksi@gmail.com
jotta keräystyö pääsee käyntiin.

pisteet, YIT:n kuntatekniikka ja Viherpalvelut Hyvönen sekä Mikkelin
vapaa-ajankalastajat.

MIKKELI

Lisätietoa kampanjasta löytyy osoitteista www.mikkeli.fi,
www.tyollisyysmikkeli.fi/mikkelisiistiksi sekä työpajojen kampanja

toimistosta puh. 044 794 2453 tai 044 794 2439.
Tervetuloa entiset ja uudet talkoolaiset tekemään yhdessä hyvää!
Mikkelin kaupungin
virastotalon
asiointipiste
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