
 

 
 
Hei kaikki vanhat ja uudet yhteistyötahot, 
kutsumme teidät ja/tai yhteisönne perinteisiin Tampereen Koko kaupungin siisteystalkoisiin! 
 

Perinteiset Koko kaupungin siisteystalkoot järjestetään lauantaina 6.5.2023  
klo 10 – 14. 

 

Hyvä teko – parempi mieli – viihtyisä ja turvallinen ympäristö! 

#kokokaupunginsiisteystalkoot 

Koko kaupungin siisteystalkoissa kerätään kaupungin yleisiltä alueilta, kuten esim. 
pyöräteiden ja katujen varsilta, puistoista ja muista yleisistä paikoista ihmisten sinne 
heittämiä roskia. Viime vuonna kerättiin porukalla yhteensä noin 4,2 tonnia roskia!  
 
 

Kokoa itse pieni tai isompi siivousporukka ja toimikaa ohjeiden mukaan 
tai liittykää talkoopäivänä johonkin siivousporukkaan mukaan.  
Talkoosivuille https://ekokumppanit.fi/siisteystalkoot/ tehdään tänäkin vuonna kartta, johon päivitetään 

kaikki ilmoittautumiset talkoo- ja kokoontumispaikkoineen. 

Kuinka sitten järjestän siisteystalkoot? 

1) Määrittele siivottava alue. 

2) Määrittele talkoiden vastuuhenkilö. 

3) Määrittele talkoolaisten kohtaamispaikka ja jäteastioiden paikat. Huom! Jäteastioita voi 

tila muutamaan eri talkooalueen paikkaan, jotta kantomatkat eivät muodostu liian 

pitkiksi. 

4) Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti tapahtuman verkkosivuilla  

https://ekokumppanit.fi/siisteystalkoot/  Huom! Ilmoittautuminen alkaa ke 22.3. ja 

päättyy ke 19.4.. 

5) Mainosta talkoita! Talkoomainospohjan löydät verkkosivuilta ja se on myös tämän viestin 

liitteenä. Sähköinen ilmoittelu on roskatonta. Mikäli käytät paperimainoksia, kiinnitä 

niitä vain julkisiin ja luvallisiin ilmoitustauluihin.  

Käytä someviestinnässä #kokokaupunginsiisteystalkoot 

Ideoita talkoisiin 
Olemme koonneet tähän muutamia edellisvuosien talkoilijoiden vinkkejä, miten tehdä talkoista 
yhteisöllinen, toimiva ja mukava tapahtuma.  
 

• Asukastoimikunta/yhdistys/Kylpylä/Omakotiyhdistys/muu yhteistyötaho tarjoaa talkookahvit, 

pullat, munkit, muurinpohjaletut tmv. 

• Lähikauppiaalta on pyydetty ja saatu lahjoituksena talkoogrillimakkarat talkoiden päätteeksi. 
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• Kauppojen muovikassit ovat hyviä keräilypusseja, niitä on joissakin paikoissa lähikauppias 

lahjoittanut talkoolaisille 

• Samaan aikaan esim. vanhempainyhdistys voisi järjestää pihakirppiksen tai jonkun tapahtuman. 

• Haastetaan siisteystalkoisiin mukaan joku toinen yhdistys tai yhteisö! 

 

Miten talkoopäivä etenee? 

• Pirkanmaan Jätehuolto toimittaa ennalta sovittuun paikkaan 1-2 kpl 600 litran roska-astioita, joiden 

sisällä on jätesäkkirullia. Rullat saa helposti pois puhtaasta jäteastiasta, kallistamalla jäteastia 

kyljelleen + kerää roska-astiat + mahdollisesti niiden vieressä olevat jätesäkit ja isommat luonnosta 

löytyneet roskat (mm. autonrenkaat, polkupyörät, akut) oikeaan osoitteeseen heti talkoiden 

jälkeen. 

• Me tarjoamme isot jätesäkit, ottakaa halutessanne kotoa pieni roskapussi mukaan. 

• Talkooporukan yhteyshenkilö antaa jätesäkit ja opastaa talkoolaiset hommaan heti talkoiden 

alkaessa. (Alla lisätietoa vastuuhenkilölle.) 

• Mikäli yleisiltä alueilta löytyy jotain isompaa jätettä (esim. jääkaappi, a-pesukone, sohva, jne., 
tehkää siitä ilmoitus: ymparistonsuojelutampere@tampere.fi 

• Jäteastioiden nouto alkaa lauantaina heti klo 14.00 talkooajan päättyessä, jolloin kerättyjen roskien 

pitää olla jäteasioiden luona. 

• Muistakaa ottaa omat hanskat käteen ja pitäkää talkooturvallisuudesta huolta 😊 

Talkoiden vastuuhenkilö 

• hoitaa talkooilmoittautumisen 

• vastaa talkoiden mainostamisesta omalla alueellaan 

• on kohtaamispaikalla sovittuna aikana, jotta talkoolaiset löytävät talkoopaikan 

o Talkoot voi aloittaa la 6.5. talkoolaisille sopivana ajankohtana ja päättyvät viimeistään klo 

14.00.  

• tutustuu talkoo-ohjeisiin ja ohjeistaa talkoolaisia, mitä ja miten siivotaan  

• jakaa talkoolaisille jätesäkkejä ja täyttää jälkikäteen lyhyen palautelomakkeen talkoiden kulusta 

Koko kaupungin Siisteystalkoot järjestää Tampereen kaupunki ja Tampereen Infra yhdessä 
Pirkanmaan Jätehuollon ja Ekokumppaneiden kanssa. 

Tervetuloa mukaan talkoisiin! 
 
Tiina Kuusipalo 
ent. Hakala 
 
Ympäristöneuvoja 
+358 40 806 2619 
tiina.kuusipalo@tampere.fi 
 
Ekokumppanit Oy 
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