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ITÄ-HAKKILAN OMAKOTIYHDISTYS RY TIEDOTTAA  

SUURI ROSKIENKERÄYS  
LAUANTAINA 7.5.2022 KELLO 8.30 alkaen 
 
Koronaviruspandemian aiheuttamien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi viime 
vuoden roskatalkoot järjestettiin lokakuussa. Nyt palamme normaalikäytäntöön. Roskatal-
koot järjestetään lauantaina 7.5.2022. Roskatalkoot toteutetaan noudattaen kaikkia turva-
määräyksiä ja -ohjeita. Talkoissa tehdään töitä ulkotiloissa. 
 

Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu:  
Roskat kerätään 30.4.2022 mennessä jäsenmaksun maksaneiden portinpielestä. 
Maksa liitteenä oleva lasku, jos haluat liittyä tai jatkaa jäsenenä. Jos et saanut laskua täytä 
jäsenhakemus yhdistyksen kotisivuilla. Laskun eräpäivä on 15.4.2022. Luettelo Omako-
tiyhdistyksen jäseneduista 2022 lähetetään tämän tiedotteen liitteenä.  
 
JÄRJESTELYT: Roskia ei voi tuoda suoraan itse kentälle. Urheilukentän länsipää-
dyn parkkipaikalle tuodaan lauantaina lavoja, joihin roskat lajitellaan. Roskat kerä-
tään autoilla lauantaina klo 9 alkaen portinpielestä. Roskat olisi hyvä lajitella karke-
asti puu-metalli-muut.  
   
EI NÄITÄ: Suuremmat jäte-erät (=peräkärryllinen) tai isommat remonttijätteet, lasi, pei-
lit, autonrenkaat ja ongelmajätteet eivät kelpaa, ruohonleikkureista ehdottomasti öljyt 
pois. Jääkaappeja, elektroniikka- 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 vastaan puutarhajätettä, kirjoja emmekä pahvia. Olemme joutu-
neet rajoittamaan yksittäisen esineen painon 40 kg:aan työturvallisuussäännöistä johtuen. 
Viekää esim. sohvat ja nojatuolit itse HSY:n Kivikon jäteasemalle. Katso myös 
www.hsy.fi. Omakotiyhdistys suosittaa kierrätystä. Voit ottaa selkeästi erottuvista por-
tinpielen kasoista sinulle tarpeellista käyttökelpoista tavaraa. Epäselvissä tapauksissa kysy 
kiinteistönomistajalta. Voit myös käydä lauantaina kentän laidalla katselemassa ja ottaa 
tavaraa korvauksetta mukaan. 
 
Uusia talkoomiehiä ja naisia.  Jos voimia riittää ja haluat mukaan reippaaseen meinin-
kiin, vaikka vähäksikin aikaa niin tervetuloa kentälle! Tunnelma yhdessä tekemisessä on 
hieno ja Martat hoitavat tarjoilun. 
 
Koronaviruspandemian vuoksi toivomme, että talkoolaisiksi tulevat ilmoittaisivat tulos-
taan puheenjohtajalle tai sihteerille. Näin voimme varata suojavarusteita ja tarjoiluja pa-
remmin. Seuraamme tiiviisti koronaviruspandemia tilannetta ja olemme valmiit reagoimaan 
ohjeiden mukaan. Jos tapahtumaa ei pystytäkään järjestämään, informoimme siitä erik-
seen. 
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