
 

 

  

Kerätään yhdessä talven aikana kertyneet roskat pois teiden ja 

katujen varsilta, puistoista ja lähimetsiköistä. Tule mukaan ja 

tuo myös naapurisi! 

KAANAAN KESKUSTAN siivousryhmä 

kokoontuu Kaanaan koulun pihassa. 

Yhteyshenkilö: Sakari Halme, puh. 0400 

832 833. 

PALOASEMAN JA KYLPYLÄN välisen 

alueen ryhmä kokoontuu Eerontien ja 

Kiiskintien risteyksessä. Anita Nyman-

Seppänen, puh. 050 325 2710 

LEVON siivousryhmä kokoontuu 

Huvikummuntien ja Levontien 

risteyksessä. Yhteyshenkilö: Johanna 

Vainela, puh. 044 570 9533 

SANTALAN ALUEEN siivousryhmä 

kokoontuu Punaisen tuvan luona. 

Yhteyshenkilö: Marja Tomberg, puh. 

040 558 5022. 

Ryhmiin voi liittyä matkan varrelta  
ja kerätä voi tietysti myös etukäteen. 
Tapahtuma on osa Porin kaupungin 
ympäristöviraston Porin seutu 
puhtaaksi - ja Siivotaan Eurooppa -

kampanjoita.  

Maatumattomat muovi-, metalli- ja lasiroskat kerätään käsin kunkin kerääjän kotoa tuotuihin 

pienempiin jätepusseihin. Lasinsirpaleet voi kerätä esim. maitotölkkeihin. Lopuksi yhdistetään 

saalis jätesäkkeihin. Ota siis mukaan: muovipusseja, maitotölkki lasinsirpaleille ja käsiä hyvin 

suojaavat hanskat. 

 Lisätietoja: www.yyterinalueenasukkaat.fi tai  www.facebook.com/yyterinalueenasukkaat 

 

FATIJÄRVEN siivousryhmä kokoontuu 

liaaniköyden uimapaikalla. 

Yhteyshenkilö: Manu Toivonen, puh. 

0500 533 572 

 

SIIVOUSTALKOOT 
torstaina 7.5. klo 17.30 alkaen 
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