
   

ITÄ-HAKKILAN OMAKOTIYHDISTYS TIEDOTTAA  

SUURI ROSKIENKERÄYS  
LAUANTAINA 3.10.2020  KELLO 8.30 alkaen 
 
Kevään koronaviruspandemian aiheuttamien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi siirretyt 
roskatalkoot pidetään nyt lokakuussa. Syyskuussa järjestäminen ei onnistunut kentän turnauskäy-
tön vuoksi. Roskatalkoot järjestetään noudattaen kaikkia turvamääräyksiä ja -ohjeita. Talkoissa 
tehdään töitä ulkotiloissa. 
 

Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys on saavuttanut suurta julkisuutta tällä ainutlaatuisella tavalla panos-
taa alueensa siisteyteen ja yhteistoimintaan toteuttamalla tämän keräyksen vuodesta toiseen tal-
kooperiaatteella. Viime vuonna tuli 6 tiiviisti pakattua ja lajiteltua lavallista. Pihanperät ja lähimetsät 
säästyvät muuhun. Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu. Jos et ole vielä maksanut omakotiyhdis-
tyksen jäsenmaksua, voit tehdä syyskuun loppuun mennessä. Tällöin varmistat, että roskat kerä-
tään taloudeltasi. 
 
JÄRJESTELYT: Roskia ei voi tuoda suoraan itse kentälle. Urheilukentän länsipäädyn park-
kipaikalle tuodaan lauantaina lavoja, joihin roskat lajitellaan. Roskat kerätään autoilla lauan-
taina klo 9 alkaen portin pielestä. Roskat olisi hyvä lajitella karkeasti puu-metalli-muut. Ken-
tän länsipäädyssä on tehty rakennustöitä ja tarkat järjestelyt laaditaan lähempänä tapahtu-
maa. 
   

EI NÄITÄ: Suuremmat jäte-erät (=peräkärryllinen) tai isommat remonttijätteet, lasi, peilit, au-

tonrenkaat ja ongelmajätteet eivät kelpaa, ruohonleikkureista öljyt pois. Jääkaappeja, elektroniik-
ka- yms. tavaraa ei voida ottaa vastaan vaan ne täytyy viedä HSY:n keräykseen. Kierrätysohjeet 
ko. tavaralle löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/ 
 
Emme ota myöskään puutarhajätettä emmekä pahvia vastaan. Tänäkin vuonna joudumme rajoit-
tamaan yksittäisen esineen painon 40 kg:aan työturvallisuussäännöistä johtuen. Viekää esim. 
sohvat ja nojatuolit itse HSY:n Kivikon jäteasemalle. Katso myös www.hsy.fi. Käytössä tehostet-
tu saksalais-virolais-venäläinen kierrätysmalli.  Voit ottaa selkeästi erottuvista portinpielen ka-
soista sinulle tarpeellista käyttökelpoista tavaraa. Epäselvissä tapauksissa kysy kiinteistönomista-
jalta. Voit myös käydä lauantaina kentän laidalla katselemassa ja ottaa tavaraa korvauksetta mu-
kaan. 
 
Uusia talkoomiehiä ja naisia.  Jos voimia riittää ja haluat mukaan reippaaseen meininkiin vaikka 
vähäksikin aikaa niin tervetuloa kentälle! Tunnelma yhdessä tekemisessä on mahtava ja Martat 
hoitavat tarjoilun. 
 
Koronaviruspandemian vuoksi toivomme, että talkoolaisiksi tulevat ilmoittaisivat tulostaan pu-
heenjohtajalle tai sihteerille. Näin voimme varata suojavarusteita ja tarjoiluja paremmin. Seuraam-
me tiiviisti koronaviruspandemia tilannetta ja olemme valmiit reagoimaan ohjeiden mukaan. Jos 
tapahtumaa ei pystytäkään järjestämään, informoimme siitä erikseen. 
 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  
 
Pidetään Itä-Hakkilan koulun ruokalassa tiistaina 1.9.2020 klo 19. Esillä mm. vuoden 2019 
tilinpäätös ja toimintakertomus.  
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