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Jätekukko haastaa kaikki toimialueensa alakoulujen oppilaat vähentämään lautaselle jäävän 
ruuan määrää Tähteitä nolla! -kampanjalla Euroopan jätteen vähentämisen viikolla 19.–
27.11.2016. Kampanjan tavoitteena on herättää ajatuksia kouluruokailusta ja siitä syntyvästä 
ruokahävikistä. Miten oppilaat siis voivat omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa 
hävikkiruuan määrän vähentämiseen. 

  
Koulu voi osallistua kampanjaan koulun keittiön kautta eli keittiöhenkilökunta voi ilmoittaa 
koulun mukaan kampanjaan. Ilmoittautuminen 27.10. torstaihin klo 12.00 mennessä. 
Ilmoittautumisen voi tehdä joko liitteenä olevalla lomakkeella tai netissä osoitteessa 
www.jatekukko.fi/tahteitanolla. 

 
Palkinto ja kannuste 
Kampanjaan osallistuneiden koulujen kesken arvotaan jäätelöt yhden koulun kaikille 
oppilaille. Keittiöhenkilökuntaa muistetaan kampanjalomakkeen palauttamisen jälkeen 
kahdella Lippupalvelun lahjakortilla (arvo 20€/lahjakortti). Voitte siis valita joukostanne kaksi 
kampanjavastaavaa.  

 
Materiaalit 
Mukaan ilmoittautuneille kouluille postitetaan kampanjamateriaalit viikoilla 45–46. Ne 
pitävät sisällään mm. julisteita (A3), pieniä infoständejä ja kampanjalomakkeen, johon 
kirjataan ruokalinjastolla syntyneen biojätteen määrä viikon ajalta. Lomake on palautettava 
9.12.2016 keskiviikkoon mennessä.  

 
Opettajia varten löytyy sopivaa materiaalia nettisivuiltamme www.jatekukko.fi/tahteitanolla. 
He voivat käyttää niitä halutessaan kampanjaviikolla omilla tunneillaan.  

 
Tiedotus 
Rehtoreita, koulun kansliaa ja osaa opettajista on tiedotettu kampanjasta Jätekukon 
sähköisellä uutiskirjeellä keskiviikkona 5.10. Kirjeessä kerrottiin, että tiedotamme koulujen 
keittiöhenkilökuntaa kampanjasta myöhemmin. He siis saatavat lähestyä teitä kampanjan 
tiimoilta.  
 
 
Lisätietoja 
Anja Räisänen 
ympäristökouluttaja 
p.044 368 0192 
anja.raisanen@jatekukko.fi 

 
Syksyisin terveisin 
Jätekukko 
  

http://www.jatekukko.fi/tahteitanolla
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Tähteitä nolla! -kampanjan ilmoittautuminen 
 
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa koulunne mukaan Jätekukon toimialueen alakouluille suunnattuun 
ruokajätteen vähentämiskampanjaan. Kampanjaviikko on viikko 47. Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2016 
torstaihin klo 12.00. 
 

1. Yhteyshenkilön tiedot 

Nimi: ___________________________________________________________ 

Puhelinnumero:__________________________________________________ 

Sähköpostiosoite:_________________________________________________ 

Ruokapalvelujen tarjoaja:___________________________________________ 

 

2. Varahenkilön tiedot 

Nimi:____________________________________________________________ 

Puhelinnumero:___________________________________________________ 

Sähköpostiosoite:__________________________________________________ 

 

3. Koulun tiedot 

Sisääntulojen sekä ruoka- ja astioiden palautuslinjastojen määrät tarvitaan, jotta osamme postittaa  
riittävän monta julistetta ja infoständiä. Oppilaiden määrän tarvitsemme jäätelöiden arvontaa varten. 

 
Koulun nimi:______________________________________________________ 

Osoite:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Oppilasmäärä:_________ 

Materiaalin postitusosoite: (ei tarvitse täyttää, jos sama kuin koulun osoite) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Montako sisääntuloa ruokalassa on? _________ 

Montako ruokalinjastoa ruokalassa on?_______ 

Montako astioiden palautuslinjastoa ruokalassa on?_______ 

 

4. Kysyttävää tai lisätietoja 


