
HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖPALKINTO 2019

”Viisaat eivät roskaa ja muilta se on kielletty!”
Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon
2019 Diplomiroskasakille, eli Kaija ja Ilkka Erkkilälle.

Ympäristöpalkinnon perustelut:
Diplomiroskasakki, eli pariskunta Kaija ja Ilkka Erkkilä ovat saaneet valtakunnallista kuuluisuutta
pyyteettömästä vapaaehtoistyöstään puhtaamman ja viihtyisämmän elinympäristön eteen. He
aloittivat roskien keräämisen 2011 silloisessa kotikaupungissaan Tampereella ja ovat jatkaneet sitä
sen jälkeen Hämeenlinnassa ja vuodesta 2017 alkaen nykyisessä kotikaupungissaan Hyvinkäällä.

Hyvinkäällä Erkkilät ovat 4.12.2019 mennessä keränneet 316600 tupakantumppia ja 800
muovikassillista muuta roskaa, sekä lisäksi ”kaikkea muuta”. Kokonaissaalis vuodesta 2011 alkaen
on 940800 tupakantumppia ja 2593 muovikassillista roskaa. (Huom! Luvut kasvavat kaiken aikaa!).
Kaija ja Ilkka ovat keränneet roskia myös ympäri maailman ja heidän kokemuksensa mukaan
kansainvälisesti verrattuna Suomen taso on kohtalainen.

Kun huomioidaan bensakulut ja roskien keräämiseen tarvittava välineistö on Diplomiroskasakki
käyttänyt ympäristön siivoamiseen omia rahojaan arviolta 15 000 euron edestä. Syynä tumppien
ja roskien keräämiseen on halu suojella ympäristöä ja tehdä oma osuutensa: ”Täällä on jokainen
vieraana vuorollaan. Me haluamme jättää lapsillemme, lastenlapsillemme ja tuleville sukupolville
tämän maapallon vähän paremmassa kunnossa.”

Kaijan ja Ilkan tavoitteena on saada suomalaiset havahtumaan roskaamiseen. Mottona
Diplomiroskasakilla on: ”Viisaat eivät roskaa ja muilta se on kielletty.” Piittaamattomuus ja
tietämättömyys ovat Erkkilöiden mielestä suurimmat syyt roskaamiseen.

Ilkka Erkkilä kannustaa kansalaisia roskienkeruutalkoisiin: "Jos en minä niin kuka sitten ja jos ei nyt
niin koska sitten". Kaija on iloinen siitä, että tietoisuus ja keskustelu maapallon tilasta on
lisääntynyt. ”Monelle on kuitenkin kynnys mennä keskelle kaupunkia ihmisten sekaan ja nostaa
toisten roskia maasta.”

Kaija Erkkilä kertoo kiinnittäneensä huomiota ”take away” -kulttuuriin, jonka seurauksena autoista
heitellään pahvimukeja ja muita roskia. Myös karkkipapereita löytyy paljon, samoin tupakka- ja
nuuskarasioita sekä kaikennäköisiä vaatekappaleita.

Kaupunkisuunnittelulla on vaikutusta roskaamiseen. Roskikset voivat olla väärissä paikoissa tai
niitä ei ole ollenkaan. Erkkilöiden aloitteesta Hyvinkäälle on saatu tupakantumppiosioita monen
roskiksen yhteyteen.

”Haluamme päättäjien huomioivan roskaamisen. Toivomme, että kaupunkien johtajat kiinnittäisivät
aiheeseen huomiota. Presidentti onkin suositellut roskakävelyä.” Tasavallan presidentti huomioi



Erkkilöiden vapaaehtoistyön myös kutsumalla heidät 2013 silloin poikkeuksellisesti Tampere-
talossa pidettyihin itsenäisyyspäivänjuhliin.

Roskien vastainen työ ja niiden siivoaminen ei lopu ainakaan lähitulevaisuudessa. Kaija vertaakin
roskien siivoamista mihin tahansa muuhun työhön, vaikka kuinka teet niin ei se millään lopu.
 

Kuvassa Diplomiroskasakin auto ja päivän saalista. Kuva: Kaija ja Ilkka Erkkilä.


