
V antaan Energia ja Vantaan kaupunki haluavat tehdä Vantaasta Suomen ros-
kattomimman kaupungin. Nyt Vantaan Energian roskapoliisit haastavat 
Vantaan 4.–5.-luokkalaiset mukaan Vantaasta Suomen roskattomin kaupun-

ki -siivouspäivään 3.5.2016. Luokat voivat osallistua tapahtumaan myös samalla 
viikolla. Siivouspäivän mainingeissa järjestetään kilpailu, jonka viisi voittajaluok-
kaa palkitaan 500 euron luokkaretkirahalla sekä vierailulla Vantaan Energian jäte-
voimalassa syksyllä 2016.

Vantaan Energian jätevoimalassa energiaa tuotetaan fiksusti. Siellä poltetaan yli 1,5 miljoonan 
suomalaisen roskat. Samalla syntyy sähköä ja vantaalaisten koteja lämmittävää kaukolämpöä. 
Vantaan Energia haluaakin haastaa yhä useamman lajittelemaan jätteensä paremmin, jotta 
vain sekajäte palaisi jätevoimalassa. Sen eteen töitä tekevät myös kymmenen vantaalaista ros-
kapoliisia, jotka kiertävät kouluissa puhumassa kierrätyksen ja roskattomuuden puolesta.

Roskien keruun jälkeen luokka tuo yhteen kerää-
mänsä roskat ja lajittelee ne. Tehtävä on tehdä 
roskasta taidetta, esimerkiksi asetelma maahan 
ja valokuvata kerätty roska hauskalla ja luoval-
la tavalla. Päivän päätteeksi luokka lataa kuvan 
osoitteessa www.vantaanenergia.fi/kuva. Vantaan 
Energia julkaisee kuvat Facebookissa. Viisi eniten 
tykkäyksiä ja reaktioita saanutta luokkaa voittavat 
500 euron luokkaretkirahan ja vierailun Vantaan 
Energian jätevoimalaan.

1. Opettaja, ilmoita luokkasi mukaan 15.4. mennessä osoitteessa www.vantaanenergia.fi/siivouspaiva
2. Opettaja, muistathan informoida vanhempia siivouspäivästä. Päätä myös, mikä alue siivouspäivänä siivotaan. 
3. Roskapoliisi on yhteydessä kouluunne. Varaa roskapoliisilta lajitteluoppitunti ennen siivouspäivää. Roskapoliisi tuo jätesäkkejä 

ja hanskoja ja kertoo myös vaarallisista roskista ja siitä, mitä tehdä jos maasta bongaa sellaisia. 
4. Osallistu luokkasi kanssa siivouspäivään 3.5.2016. Voitte myös kerätä roskia samalla viikolla jos 3.5. ei sovi luokkasi kalenteriin. 

Valokuvatkaa keräämänne roska hauskalla ja luovalla tavalla, esimerkiksi tekemällä roskasta asetelma maahan.
5. Lataa kuva osoitteessa www.vantaanenergia.fi/kuva 8.5.2016 mennessä ja luokkanne on mukana luokkaretkirahakisassa.
6. Kuvat julkaistaan Vantaan Energian Facebookissa. Viisi eniten tykkäyksiä ja reaktioita Facebookissa saanutta luokkaa voittaa 

500 euron luokkaretkirahan sekä vierailun Vantaan Energian jätevoimalaan.

V antaan Energian roska-
poliisi vierailee luokas-
sa ennen siivouspäivää 

ja kertoo lajittelusta sekä siitä, 
mitä roskille tapahtuu roskiin 
heittämisen jälkeen. Käynnin 
aikana roskapoliisi haastaa luo-
kan mukaan siivouspäivään. 



1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Vantaan Energia Oy
Y-tunnus: 0124461-3
Osoite: Peltolantie 27, 01300 Vantaa

2. KUKA VOI OSALLISTUA?
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Vantaalla sijaitsevat 
4.–5.-koululuokat. Ilmoittautumisessa ja kilpailun osallis-
tumisen yhteydessä pitää ilmoittaa koulun ja luokan tie-
dot sekä luokan yhteyshenkilön (yli 18-vuotias opettaja tai 
vanhempi) yhteystiedot. Jos kuvassa esiintyy ihmisiä, luo-
kan yhteyshenkilön pitää huolehtia kuvan tekijänoikeuk-
sista ja siitä, että kuvassa olevien alaikäisten vanhemmilta 
on kysytty lupa kuvan käyttämiseen.

3.  KILPAILUN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ 
Kilpailuun voi osallistua 3.5.–8.5.2016 välisenä aikana lä-
hettämällä roskista otettu kuva (muodossa jpeg tai png) 
osoitteessa www.vantaanenergia.fi/kuva. Kaikki sääntö-
jen mukaan ja ajoissa lähetetyt kuvat osallistuvat kilpai-
luun. Kuvien äänestysaika Facebookissa on 9.–15.5.2016. 
Voittajaluokille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 17.5.2016 
mennessä.

4. PALKINTO
Palkinto on 500 euroa luokkaretkirahastoon sekä vierailu 
Vantaan Energian jätevoimalassa syksyllä 2016. Palkintoa 
ei voi muuttaa tai vaihtaa.

5. KUVAT
Kuvat julkaistaan Vantaan Energian Facebook-sivuilla. Nii-
tä voidaan käyttää myös Vantaan Energian nettisivuilla 

sekä muissa somekanavissa, kuten Twitterissä ja Insta-
gramissa. Kilpailuun osallistuvien kuvien pitää olla si-
sällöltään sellaisia, että niitä voivat katsoa kaikenikäiset. 
Kilpailuun hyväksyttyjä kuvia saa vapaasti jakaa verkossa. 
Kilpailun järjestäjä ei vastaa siitä, missä yhteyksissä kuvaa 
esitetään tai  jatkolevitetään. 

6. VOITTAJA
Kuvat julkaistaan Vantaan Energian Facebook-sivuilla. Viisi 
eniten Facebook-tykkäyksiä ja reaktioita saanutta kuvaa 
voittaa. 

7. MARKKINOINTILUPA
Vantaan Energialla on oikeus esittää kilpailuun ilmoitetut 
kuvat omilla internetsivuilla sekä sosiaalisen median eri 
kanavilla. Vantaan Energia saa käyttää kaikkia lähetettyjä 
kuvia jatkossa markkinointitarkoituksissa.
 

8. SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat nou-
dattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja kilpailun 
järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeu-
den muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Kysy-
mykset ja lisätiedot kilpailusta voi lähettää osoitteeseen 
viestinta@vantaanenergia.fi. 

LISÄTIETOJA:
Anna Suurjoki
Roskapoliisipäällikkö
anna.suurjoki@vantaanenergia.fi
050 413 4896


