Kutsu
Ploggingetkoille
Kierrätys- ja ympäristöteemainen
Kuopion siistein viikko -tapahtuma on pian
täällä ja me haluamme sinut mukaan!
Yli 150 maassa järjestettävän World Clean Up Day:n
inspiroima tapahtuma järjestetään 18.–21.9.
Tapahtuma rakentuu 18.–21.9. järjestettävistä
Plogging-etkoista (roskien siivous kadunvarsilta)
sekä lauantaina 21.9. World Clean Up Day:na
Jaa liitteenä oleva
kuva somessa hashtageilla
#worldcleanupday sekä
#kuopionsiisteinviikko
ja levitä sanaa!

Matkuksessa vietettävistä jatkoista.
Plogging-etkojen siivousreitti kulkee Kuopion torin
Mualiman Navalta kauppakeskus Matkukseen.
Jokaisen kilometrin jälkeen pistetään tanssiksi
Trash Heroesin johdolla – ilmoittauduthan yksilönä
tai yhteisönä mukaan siivoamaan!

Kuopion siisteimmän viikon järjestävät yhdessä

Katso lisätiedot ja
ilmoittaudu mukaan
ke 11.9. mennessä!

Meillä noukkii kaikki!
Plogging-etkojen idea on yksinkertainen:
bongaa, poimi ja kierrätä!
Plogging-etkoille voi osallistua itselleen
sopivimmalla tavalla. Tule mukaan siivoamaan
pieni pätkä reitin varrelta tai ole mukana
vaikka joka päivä!

Plogging-etkojen reitti:
Keskiviikko 18.9. klo 15–18
15–16
Muailman Napa (Kuopion tori) - Brahenpuisto
16–17
Brahenpuisto - Hermanninaukio
17–18
Hermanninaukio - Leipäniemen silta
Torstai 19.9. klo 10–13
10–11.30 Leipäniemen silta - Särkiniemen uimaranta
11.30–13 Särkiniemen uimaranta - Rauhalahden päiväkoti

Matkus tarjoaa osallistujille hansikkaat
(rajoitettu, mutta reilu määrä!), mutta
otathan oma keräyspussin mukaan.

Perjantai 20.9. klo 15–18
15–16
Kartanonkatu - Jynkän Koulu
16–17
Jynkän koulu - Leväsentie (Kotokujan bussipysäkki)
17–18
Leväsentie (Kotokujan bussipysäkki) - ABC Pitkälahti

Roskat kuljetetaan Jätekukon kanssa
reitin keräyspisteiltä kierrätykseen.

Lauantai 21.9. klo 10–12
10–12
ABC Pitkälahti - Matkus

Ready, steady, clean – Mikä on World Clean Up Day?
World Clean Up Day:ta vietetään 21.9. yli 150 maassa ja viime vuonna
siihen osallistui yli 180 ihmistä – tänä vuonna pistetään vielä paremmaksi!
Päivän tarkoituksena on siivota ympäristöä ja jakaa tietoutta ympäristöasioista. Toimintaa tarvitaan, sillä maailmanlaajuisesti katsottuna
hukumme muoviin. Koska valtaosaa muoveista on käytetty pakkausmateriaalina vain kerran, on pienillä arkisilla valinnoilla iso merkitys.
Tapahtuma haastaakin pohtimaan, kuinka kierrättää tehokkaammin
ja miten omaa muovin käyttöä voisi vähentää.
Kääritään siis hihat ja laitetaan yhdessä hanskat heilumaan
roskattoman Kuopion puolesta!

Tule mukaan Plogging-etkoille valitsemanasi ajankohtana
ja ilmoita arvio osallistujamäärästä osoitteeseen
emmi.virsunen@ingka.com keskiviikkoon 11.9. mennessä.
Mikäli ette pääse mukaan siivousreitillemme, voitte myös osallistua
World Clean Up Day:n hengessä omalla siivoustempauksella ja jakaa se
Facebook-tapahtumassa tai hashtageilla #worldcleanupday ja
#kuopionsiisteinviikko.

Tervetuloa myös 21.9. Matkuksessa järjestettäville jatkoille!
Jatkoilla mukana muun muassa juontaja-toimittaja Mikko “Peltsi” Peltola ja
paikalliset ympäristövaikuttajat. Ohjelmassa on myös runsaasti vinkkejä
kestävämpään arkeen ja Kuopion siistein tyyppi -lajittelukilpailu.

Osallistu myös
Facebook-tapahtumaan
tästä!

