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Toteutunut jä teneuvonta vuonna 2018
o

o
o

yhteistyö CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta - osahankkeiden kanssa (yhteiset kampanjat ja
tapahtumat jätteen synnyn ehkäisemiseksi, mm. tekstiilijätteen, koulujen ruokahävikin ja
kompostointiin kannustamisen osalta)
palkattiin kesätyöntekijä touko-elokuuksi huolehtimaan Kompostointipuiston kunnossapidosta sekä
opastamaan siellä vierailevia ryhmiä
jätehuoltomääräysten tuleva muutos energiajätteen keräyksen lopettamiseksi ja muovipakkausten
keräämisen aloittamiseksi työllisti tiedottamisella jo loppuvuodesta

Palvelut kuntalaisille (vuoden 2017, 2016 luvut)
o pidetty luentoja/opastuksia asukasyhdistysten ja taloyhtiöiden tilaisuuksissa 12 kertaa (17, 15)
o osallistuttu tapahtumiin/tempauksiin/messuihin 19 kertaa (12, 14)
o kierrätys-, kompostointi- ja ekokokkikutsuja 3 kertaa (9, 9)
o pidetty neuvontatuokioita lapsille/nuorille 10 kertaa (ei sisällä kompostointipuistokäyntejä),
tavoitettu kerralla joko 10 nuorta tai sitten koko koulu eli parhaimmillaan n. 450 nuorta (14, 13)
o Jätevaakku Mustavaris on opastanut lapsia 11 kertaa (11, 22), tavoitettu yli tuhat lasta
o annettu neuvoja sähköpostitse 171 kertaa (75, 105)
o vastattu neuvontapuheluihin n. 925 kertaa (n. 820, 910)

Vuoden 2017 ja 2018 puhelut ja sähköpostit
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Tiedotteet ja oppaat
o JäteVaakku 2018 –tiedotuslehti, painosmäärä 84000 kpl, jaettiin 12.4.2018 kaikkiin
yhteistyökuntien koteihin ja laitoksiin ja yrityksiin (1 kpl) ja postitettiin alueen ulkopuolella asuville
vapaa-ajan kiinteistön omistajille
o Kompostointipuiston vuosiesite painettiin, painosmäärä 800 kpl
o Lajitteluoppaasta otettiin 2000 kappaleen lisäpainos pienin päivityksin
o KIVOn (Kiertovoima ry) kautta tilattiin 2000 arkkia Teippaa napasi -tarroja paristojen napojen
teippaukseen
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Teemapäivät ja –viikot
o Siivoustalkoot vko 17 Porissa painottuen kouluihin ja päiväkoteihin. Talkoisiin osallistui 3230
koululaista, 530 päiväkoti-ikäistä sekä noin 100 yhdistysten jäsentä eli kaiken kaikkiaan noin 3860
henkilöä
o Ympäristökasvatusviikolla (vko 36) ja sen aktivoimana koko syyskuun aikana n. 300 koululaista ja
opettajaa vieraili Kompostointipuistossa, määrässä on hieman lisäystä edelliseen vuoteen.
Kierrätyskeskuksessa kävi ryhmiä n. 130 oppilaan edestä.
o Hävikkiviikko vko 37 Porissa, kampanjoitiin viikosta JäteVaakun facebook-sivulla

Kompostointipuisto
o kompostointipuisto oli auki kolmatta kesää.
o opastetuissa tapahtumissa ja päivystysiltoina puistossa vieraili kesän aikana n. 950 kävijää.
Kävijämäärä on noussut n. 25 % viime vuodesta. (Koululaisia tuosta määrästä oli n. 750 oppilasta.)
o puisto on omatoimisesti vierailtavissa huhtikuusta lokakuun loppuun, joten kokonaiskävijämäärää
ei pysty arvioimaan.
Verkkosivut ja sosiaalinen media (vuoden 2017, 2016 luvut)
o Verkkosivujen ohjelmatoimittajaa vaihdettiin keväällä, minkä takia verkkosivujen latauskertoja ei
voi pitää vertailukelpoisena vuoteen 2017 nähden. Myös JäteVaakun lajitteluapu oli pois käytöstä
lähes koko vuoden. Jätteet ja kierrätys -sivua ladattiin keväästä alkaen n. 7760 kertaa,
jäteneuvonnan sivua n. 2240 (8900) kertaa.
o Jätevaakku Mustavariksen facebooksivulla on julkaistu 29 päivitystä (83, 110) ja sivulla oli vuoden
loppuun mennessä 379 tykkäystä (365, 313)
Neuvontayhteistyö
o 4H-yhdistys kiersi jäteneuvonnan ostopalveluna Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian,
Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan nelosluokat pitäen jäteoppitunteja. Näillä tunneilla
tavoitettiin n. 1150 neljäsluokkalaista. Määrässä on nousua edellisestä vuodesta, sillä nyt saatiin
kattavasti käytyä myös muiden kuntien kuin Porin kouluja.
Yhteistyöalueen media (vuoden 2017, 2016 luvut)
o lähetetty 1 kpl tiedotteita medialle (4, 10)
o annettu 4 radio- tai televisiohaastattelua (4, 5)
o annettu tietoja tai haastatteluja lehtijuttua varten 6 kertaa (7, 15)

