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Mediatiedote 28.4.2021 vapaa julkaistavaksi  

Kaupunginjohtajat vastaanottavat Roska päivässä- liike kutsuja, kutsuen kaupunkilaisia  

yhteiseen huolenpitoon    

 

Myös ensimmäiset romanit liittyivät liikkeeseen  
 

   

- Roska päivässä- liike täyttää tänä keväänä 21 vuotta, kertoo liikkeen perustaja, toimittaja, sosiaali-

psykologi Tuula-Maria Ahonen. -Haluamme tänä juhlavuonna kutsua ihmisiä yhä laajemmin yh-

teiseen huolenpitoon, vastapainona joukkoroskaamiselle, joka maskien merkeissä on laajentunut.  

-Tehdään yhdessä Oulusta entistä siistimpi! Haastan kaikki oululaiset keräämään kevään ja kesän 
aikana yhden roskan päivässä ja pitämään puistot, polut ja pientareet puhtaina! kirjoittaa Oulun 
kaupunginjohtaja Päivi Laajala, joka ensimmäisenä vastaanotti kutsun.  

-Roska päivässä -liike muistuttaa meitä kaikkia hienolla ja positiivisella tavalla pitämään ympäristö-
ämme siistinä. Huolehditaan kaikki omasta asuinympäristöstämme keräämällä roskat oikeisiin 
paikkoihin, niin lisäämme yhdessä viihtyisyyttä ja suojelemme ympäristöä! Turun kaupunginjohtaja 
Minna Arve kehottaa. 

-Espoossa on opittu, että onnistumme kaikissa niissä asioissa, joihin saamme espoolaiset asukkaat, 
yhteisöt ja yritykset mukaan. Se sopii hyvin Roska päivässä -teemaan. Rakennetaan yhdessä tule-

vaisuuden Espoota ja pidetään se siistinä! sanoo kutsun vastaanottanut  Espoon kaupunginjohtaja 

Jukka Mäkelä. 

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori vastaanotti kutsun jo vuosia sitten ja on edelleen mielellään 
mukana. 
-Helsinkiläiset ovat arvostaneet ja viihtyneet kaupungin puistoissa ja viheralueilla aina, mutta aivan 
erityisen merkityksen helsinkiläisten hyvinvoinnille ne ovat tuoneet koronakriisin aikana. Viimeisen 
vuoden ajan virikkeet, harrastukset ja liikuntamahdollisuudet ovat vaihtelevasti olleet mahdollisia, 
ja silloin kaupunkilaiset ovat sankoin joukoin suunnanneet luontoon. Meidän kaikkien vastuul-
lamme on pitää ympäristömme jäljiltämme siistinä. Haluan kiittää kaikki aktiivisia kansalaisia, jotka 
siivoavat jälkensä luonnossa ja aivan erityisesti haluan kiittää Roska päivässä –liikkeen jäseniä, jot-
ka siivoavat myös muiden jälkiä. Teette arvokasta työtä yhteisen luontomme ja viihtyvyyden 
eteen, Jan Vapaavuori sanoo.  

Myös Vantaan,  Savonlinnan, Kemin, Kuopion, Alavuden, Kauhavan ja Haapaveden kaupun-

ginjohtajat ovat mukana. Roska päivässä- liikkeen jäsenet lähettävät edelleen kutsuja omien koti-

seutunsa johtajille.  

-Kevään tullessa odotamme innolla vihreän ja vehreän kauden alkamista. Kaunista näkymää ei ku-

kaan halua pilata roskilla, siksi minäkin olen mukana ’Roska päivässä’ liikkeessä ja poimin roskia 

ja laitan ne oikeaan paikkaan. Ympäristöstä huolehtiminen ei maksa mikään, mutta se on kuin rahaa 

laittaisi pankkiin yhteiseen hyvään, lapsille ja aikuisille, toteavat ensimmäiset liikkeen  romanit pää-

sihteeri Janette  K. Grönfors ja nuorisotyönohjaaja ja romanityöohjaaja Jasmin Palm.  
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Tarkemmin:  

--  

Tuula-Maria Ahonen 

toimittaja, sosiaalipsykologi 

Roska päivässä -liikkeen perustaja 

Föglönkuja 4 B 42, 00590 Helsinki 

044-0212 036 

ta@welho.com 
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