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Jäteneuvontasuunnitelma 2019
Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila
Jäteneuvonnassa työskentelee vakituisesti kaksi henkilöä, ja lisäksi ostetaan palveluja mm. oppitunteja ja
julkaisujen taittoa. Lisäksi muovipakkausten keräyksen mukanaan tuomaan tiedottamisen lisääntymiseen
palkataan kaksi henkilöä puoleksi vuodeksi, joten vuonna 2019 jäteneuvonnassa tehdään kolme
henkilötyövuotta.
Painopistealueina ovat muovipakkausten keräämisen aloittaminen, vaaralliset jätteet, joista on tulossa
valtakunnallista kampanjamateriaalia, kompostointiin aktivoiminen ja biojätteen lajittelun tehostaminen
sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuva jäteneuvonta yhteistyössä ympäristökasvatuksen ja Circwaste – Kohti
kiertotaloutta -osahankkeen kanssa. Myös roskaamisteemaa nostetaan esille vuoden aikana.

A. tiedotteet ja oppaat
- JäteVaakku 2019 –lehti jaetaan koteihin ja postitetaan alueen ulkopuolella asuvien vapaa-ajan
kiinteistöjen omistajille 11.4.2019 alkaen
- JäteVaakun lajitteluoppaasta otetaan uusi, muovipakkauksilla päivitetty painos
- Kompostointipuiston esite päivitetään kesän 2019 tapahtumilla
- Neljäsivuinen liite Satakunnan Viikon välissä liittyen vaarallisiin jätteisiin. Toteutetaan vuoden
aikana yhteistyössä Circwaste – Kohti kiertotaloutta -osahankkeen, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n,
Rauman seudun jätelaitoksen ja Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n kanssa.

B. tiedotuskanavat
- www.pori.fi/jateneuvonta. JäteVaakun lajitteluapu otetaan uudelleen käyttöön ja sitä
täydennetään vuoden mittaan.
- tiedotteet medialle
- Satakunnan Kansan Menot -palsta
- maksetut mainokset
- kuntien omat verkkosivut ja tiedotteet tarvittaessa
- Jätevaakku Mustavaris –facebooksivu

C.
-

teemapäivät ja –viikot, kampanjat
yleisten alueiden siivoustalkoot -kampanja
Koulujen ympäristökasvatusviikko
muihin mahdollisiin teemapäiviin ja –viikkoihin osallistutaan jakamalla tietoa jäteneuvonnan
tiedotuskanavissa
I love Muovi -kampanja (järjestäjänä YLE)
Vaaralliset jätteet -kampanja yhteistyössä KIVOn kanssa
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D.
-
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osallistutaan mm. seuraaviin tapahtumiin
Kierrätyskeskusten tapahtumat kunnissa
Maaseudun energiapäivä Kokemäellä maaliskuussa
Piha, puutarha ja Porin rakennusmessut Porin Karhuhallissa huhtikuussa
Puutarha- ja kompostointipäivät Satakunnan Vihertietokeskuksessa toukokuussa
Jätteiden yö -tapahtuma Porin kierrätyskeskuksessa kesäkuussa
kaikissa kunnissa osallistutaan johonkin tapahtuma- tai keräystempauspäivään

E. lapset ja nuoret
- 4H-yhdistys kiertää seudun koulujen nelosluokkia jäteoppitunnin kanssa, tavoitteena käydä kaikki
alueemme 4. luokat
- lajittelutuokiot päiväkodeissa
- koulukohtaiset ”jäterallit”, joissa koko koulun oppilaat osallistuvat vuorollaan lajittelutuokioon
- yksittäiset jäte-, kierrätys- ja lajitteluteemalliset oppitunnit peruskouluissa ja toisen asteen
oppilaitoksissa
- Intopolulle (www.pori.fi/intopolku) on koottu Porin kaupungin ja yhteistyökumppaneiden
tarjoamia oppimissisältöjä ympäristöasioista, kulttuurista ja kirjastosta päiväkotilapsille ja
koululaisille eskarista toiselle asteelle. Ympäristöpolun sisällöt on suunniteltu Porin kaupungin
ympäristö- ja lupapalveluissa. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien kuntien käytettävissä.

F.
-

Kompostointipuisto
opetustuokiot koululaisille
kurssit
teematorstait kesällä
opastetut vierailut

G. Yhteistyö CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta –osahankkeiden kanssa (alkaneet keväällä 2017)
- valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden täyttymistä tukeva hanke
- yhteisiä luentosarjoja, yleisötapahtumia ja kampanjoita jätteen synnyn ehkäisemiseksi

H. palvelut kuntalaisille
- jäteneuvojia voi käydä tapaamassa toimistolla, soittaa tai lähestyä sähköpostitse tai sosiaalisessa
mediassa
- jäteneuvojan voi kutsua kertomaan jätteiden vähentämisestä ja lajittelusta mm. päiväkoteihin,
kouluihin, yhdistysten tapahtumiin ja asunto-osakeyhtiöiden kokouksiin maksutta
- kompostointi- ja kierrätyskutsut

