
  1 (2) 

 

Tarralla eroon katujen koirankakoista  

 

 

 

 

Kuva: www.koirankakkaroskis.fi 

 

Maksuttomat koirankakkaroskistarrat käyttöön myös Ylivieskassa! 

Netissä vapaaehtoisvoimin ylläpidetyltä sivustolta on voinut tilata roskapönttöönsä liimattavan tarran. Tarralla 
voi antaa koiranulkoiluttajille luvan pudottaa solmittu koirankakkapussi omaan piharoskikseensa. Kampanjan 
kotisivuilla voi myös merkitä oman roskiksensa valtakunnalliselle roskis-kartalle.  

Tarra-kampanjan ja nettisivuston ovat ideoineet nokialainen koiranomistajapariskunta Johanna Hulkko ja 
Jussi Kallioniemi. 

- ”Kampanjan tarkoituksena on paitsi siistiä aluetta ja helpottaa lenkkejämme, myös muistuttaa 
koiranomistajia siitä, että vastuullinen koiranomistaja viitsii myös kerätä kakat.” 
- ”Nyt myös koirattomat ihmiset voivat vaikuttaa siihen, että kakkoja jää yhä vähemmän kävelyreittien 
varrelle. Oman roskiksen merkitseminen Koirankakkaroskikseksi puhdistaa asuinalueen haisu- ja 
sotkutilannetta takuulla yleisöosastokirjoituksia paremmin.” 

Toimitukset web-sivujen kautta ovat kuitenkin tällä hetkellä pysähdyksissä, koska tarrat ovat loppuneet. 
Uutta sponsoria ollaan sivuston mukaan etsimässä. 

Ylivieskan kaupunki lähtee mukaan kampanjaan 

Kaupunki haluaa olla mukana tukemassa hyvää ideaa, jolla pystytään osaltaan vaikuttamaan lähiympäristön 
viihtyisyyteen.  

Maksuttomia tarroja voi hakea käyttöönsä seuraavista toimipisteistä: 

– Ylivieskatalo Akustiikka, Koulukatu 2 B  

– Liikuntakeskus, lippukassa (uimahalli), Närhitie 2 

– Kaupungintalon infopiste, Kyöstintie 4 

– Kaupunginkirjasto 

– Kirjastoauto 

– Kaupungin Varikko/puistotoimisto, Myrskytie 1 

Ylivieskalaiset voivat tilata tarran myös sähköpostina puisto-osastolta, sähköpostiosoite muodossa 
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi, tai kirjeitse osoitteesta ”Ylivieskan kaupunki, Puisto-osasto, PL 70, 84101 
YLIVIESKA”. Tarra toimitetaan kirjekuoressa kotiin maksutta. 

Koiranjätöspusseja saa Ylivieskassa laittaa myös kaupungin omiin kadunvarsi- ja puistoroskiksiin. Roskiksia 
on noin 130 kpl eri puolilla taajamaa. Kartta näistä roskiksista löytyy kaupungin kotisivuilta: ylivieska.fi -> 
Ympäristö ja luonto -> puistot -> koiranjätösastiat. 

Haaste naapurikunnille  

Kevään edetessä sama ongelma konkretisoituu joka puolella. Usein sitä vähätelläänkin, vaikka kukaan 
tuskin haluaa että ”tavaraa” kulkeutuisi kengänpohjissa kotiin saakka. Julkisuuden ja vapaaehtoisen 
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kansalaistoiminnan avulla voidaan asenteisiinkin paremmin vaikuttaa – tilanne, jota kannattaa nyt 
ehdottomasti hyödyntää! 

Kampanjan nettisivustolta löytyy uutisia muistakin mukaan lähteneistä kunnista. On hienoa saada lisätä 
oman kuntansa nimi näihin uutisiin. Katsotaanko, kuinka monta tämän seudun nimeä sieltä kevään edetessä 
löytyy? 

Lisätietoja kampanjasta Ylivieskassa: puistopuutarhuri Raakel Rauhala. 

 

 

 


