DELTA I STÄDDAGEN:
GÖR VANDA TILL
FINLANDS SKRÄPFRIASTE
STAD!

V

anda Energi och Vanda stad vill göra Vanda till Finlands skräpfriaste stad. Nu utmanar
Vanda Energis skräppoliser eleverna i årskurserna 4-5 i Vanda att delta i städdagen Gör
Vanda till Finlands skräpfriaste stad 3.5.2016. Klasserna kan också delta i jippot någon
annan dag samma vecka. I samband med städdagen ordnas en tävling där de fem vinnande klasserna får 500 euro till sin klassresekassa och ett besök på Vanda Energis avfallskraftverk hösten 2016.

FINLANDS SKRÄPFRIASTE STAD ATT LEVA, BO
OCH HA EN AKTIV FRITID I
I Vanda Energis avfallskraftverk produceras energi på ett smart sätt. Där bränns över 1,5 miljoner finländares skräp. Samtidigt alstras el och fjärrvärme som värmer Vandabornas hem. Vanda
Energi vill nu utmana allt fler att sortera sitt avfall bättre, för att bara blandavfall ska brännas i
avfallskraftverket. För den här saken jobbar också de tio skräppoliser som besöker Vandaskolorna och berättar om fördelarna med återvinning och skräpfrihet.

DELTAGANDET KAN
INGÅ I UNDERVISNINGEN I OMGIVNINGSLÄRA

V

anda Energis skräppolis besöker klassen före
städdagen och berättar
om sortering och om vad som
händer med skräpet när det
slängts i soporna. Under besöket utmanar skräppolisen klassen att delta i städdagen.

PLOCKA SKRÄP, TA EN BILD
OCH DELTA I TÄVLINGEN
Efter skräpplockningen samlar klassen ihop skräpet och
sorterar det. Uppgiften är att skapa konst av skräpet, t.ex.
göra en komposition av det på marken och ta en rolig
och kreativ bild. När städdagen är slut laddar klassen upp
bilden på www.vantaanenergia.fi/kuva. Vanda Energi
lägger ut bilderna på Facebook. De fem bilder som fått
flest gillningar och reaktioner får 500 euro till sin klassresekassa och ett besök på Vanda Energis avfallskraftverk.

I ETT NÖTSKAL – HUR KAN VÅR KLASS DELTA?
1. Lärare, anmäl din klass senast 15.4 på www.vantaanenergia.fi/siivouspaiva.
2. Lärare, kom ihåg att informera föräldrarna om städdagen. Bestäm också vilket område ni städar på städdagen.
3. Skräppolisen kontaktar er skola. Beställ en sorteringslektion av skräppolisen före städdagen. Skräppolisen har med sig sopsäckar och handskar och berättar om farligt skräp och vad man ska göra om man hittar sådant.
4. Delta i städdagen med din klass 3.5.2016. Ni kan också plocka skräp någon annan dag samma vecka om 3.5 inte passar in i klasskalendern. Ta roliga och kreativa bilder av skräpet ni plockat, t.ex. genom att göra en komposition på marken.
5. Ladda upp bilden på www.vantaanenergia.fi/kuva senast 8.5.2016 så deltar er klass i tävlingen om pengar till reskassan.
6. Bilderna läggs ut på Vanda Energis Facebooksida. De fem bilder som fått flest gillningar och reaktioner på Facebook får 500 euro till sin klassresekassa och ett besök på Vanda Energis avfallskraftverk.

TÄVLINGSREGLER

1. TÄVLINGSARRANGÖR

Vanda Energi Ab
FO-nummer: 0124461-3
Adress: Peltolavägen 27, 01300 Vanda

gens motiv ska vara sådant att personer av alla åldrar kan
se på dem. Bilder som godkänts till tävlingen får fritt delas
på nätet. Tävlingsarrangören ansvarar inte för i vilka sammanhang bilden visas eller sprids vidare.

2. VEM KAN DELTA?

6. VINNAREN

Alla årskurser 4-5 i Vanda kan delta i tävlingen. Vid anmälan och deltagandet i tävlingen ska uppgifter om skolan
och klassen anges samt kontaktuppgifter till klassens kontaktperson (en lärare eller förälder över 18 år). Om det finns
människor med på bilden ska klassens kontaktperson sköta om upphovsrätten till bilden och se till att föräldrarna
till minderåriga barn på bilden har gett lov att använda
bilden.

3. TÄVLINGENS START- OCH SLUTDATUM

Man kan delta i tävlingen 3.5-8.5.2016 genom att skicka in
en bild (jpeg- eller png-format) av skräpet till www.vantaanenergia.fi/kuva. Alla bilder som skickats in enligt reglerna
och i tid deltar i tävlingen. Röstningstiden på Facebook är
9-15.5.2016. De vinnande klasserna meddelas personligen
senast 17. 5. 2016.

4. PRIS

Priset är 500 euro till klassresekassan och ett besök på
Vanda Energis avfallskraftverk hösten 2016. Priset kan inte
ändras eller bytas.

5. BILDERNA

Bilderna läggs ut på Vanda Energis Facebooksida. De kan
också användas på Vanda Energis webbsidor och i andra
sociala medier, t.ex. Twitter och Instagram. Tävlingsbidra-

Bilderna läggs ut på Vanda Energis Facebooksida. De fem
bilder som fått flest gillningar och reaktioner på Facebook
vinner.

7. MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND

Vanda Energi har rätt att visa tävlingsbidragen på sina
egna webbsidor och i olika sociala medier. Vanda Energi
får i fortsättningen använda alla insända bidrag för marknadsföringsändamål

8. REGLERNA GÄLLER ALLA DELTAGARE

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagarna att
följa dessa officiella tävlingsregler och tävlingsarrangörens
beslut. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten till ändringar vid eventuella hinder. Frågor och önskan om mer
information kan skickas till viestinta@vantaanenergia.fi.

MER INFORMATION:

Anna Suurjoki
Skräppolischef
anna.suurjoki@vantaanenergia.fi
050 413 4896

