Ekokympin
joulumuistio
Joulu vähemmin jättein
Vältä joulun ikävä kääntöpuoli eli pursuavat roskikset. Anna lahjasi ilman ylenpalttisia
kääreitä ja lahjanaruja. Käytä esimerkiksi värikästä kangasta tai lahjapussia kestokääreenä. Suosi aineettomia lahjoja ja anna joululahjaksi vaikka lastenhoitoapua, asiointiapua ikäihmiselle, lumitöitä, pihanhoitoa tai lupaus leipoa pullaa. Myös lahjakortti
kampaamoon, kauneushoitolaan, hierojalle tai jalkahoitoon ilahduttaa varmasti.
Ole tarkkana ruokaostoksilla ja hanki vain tarvittava määrä ruokaa. Jos jouluaterioilta
jää ruokaa, pakasta se myöhemmin syötäväksi tai tee riperuokaa.

Joulujätteiden ABC
Alumiinivuoat, -foliot ja metalliset esineet RINKI-ekopisteelle metallinkeräykseen.
Glögipullot RINKI-ekopisteelle lasinkeräykseen, glögitölkit litisteltyinä kartonginkeräykseen.
Ilotulitteet ja räjähteet on käyttämättöminä vietävä poliisilaitokselle. Räjähteiden jäännökset sekajätteeseen.
Joulukortit voit käyttää askartelussa tai pakettikortteina, muutoin laita paperinkeräykseen. Joulukalenterit ovat energia- tai sekajätettä.
Joulukukat ja mullat biojätteeseen ja niiden koristeet sekajätteeseen. Kukkien kääreet
energia- tai sekajätteeseen.
Joulukuusen voit viedä maksutta lajitteluasemalle tai Kajaanin Risu-Mattilaan. Kuusen
voit myös polttaa pilkottuna ja kuivattuna omassa tulisijassa. Taloyhtiöt antavat yleensä omat ohjeensa joulukuusien hävittämisestä.
Kinkun luut ovat sekajätettä ja lihatähteet biojätettä.
Kinkun paistolientä ei saa kaataa viemäriin tai vessanpyttyyn, sillä se tukkii putket.
Imeytä kinkkurasva käytettyihin lautasliinoihin tai jähmetä se ulkona ja laita sen jälkeen biojäteastiaan.
Lahjapaperit ja lahjanarut kannattaa ottaa talteen ja käyttää seuraavana jouluna uudelleen. Jätteenä ne ovat energiajätettä. Ellei energiajäteroskista ole, laita lahjapaperit ja
-narut sekajätteeseen. Aina kannattaa kuitenkin litistää ja sulloa lahjapaperit pienempään tilaan - esimerkiksi maitopurkkiin mahtuu muovipussillinen lahjapaperia!
Säilytä ehjät lahjakassit uuteen käyttöön ja laita käyttökelvottomat energia- tai sekajätteeseen.

Kartonkipakkaukset RINKI-ekopisteelle tai taloyhtiön kartonki- tai energiajäteastiaan.
Muovipussit, kuplamuovi ja styrox ovat energia- tai sekajätettä. Lajitteluaseman tai jätekeskuksen muovinkeräykseen voit maksutta viedä kaikkia muovilaatuja paitsi PVC:tä.
Pakkausmuoveja kuten elintarvikepakkauksia voit viedä RINKI-ekopisteen muovinkeräykseen. Tällöin ne päätyvät uusiomuoviksi.
Palaneet hehkulamput, loistelamput, energiansäästölamput ja led-lamput
Palaneet hehkulamput ovat sekajätettä. Loistelamput, energiansäästölamput ja ledlamput ovat sähkölaiteromua - vie ne Kajaanissa Entrinkiin ja muissa kunnissa Ekokympin lajitteluasemille (maksuton vastaanotto).
Sähkökynttiläsarjat ja jouluvalokaapelit ja muut sähkölaitteet viedään Kajaanissa
Entrinkiin ja muissa Kainuun kunnissa Ekokympin lajitteluasemille (maksuton vastaanotto). Myös useimmat kauppaliikkeet ottavat maksutta vastaan rikkoontuneita
sähkölaitteita.
Tuikkujen / ulkotulien metallikuoret voit viedä tyhjinä RINKI-ekopisteelle metallinkeräykseen. Muut kynttilät ja steariini ovat sekajätettä.
Vanhat lelut, joissa on paristo / akku tai sähköjohto
sähköjohto, kuuluvat sähkölaitteiden keräyspisteeseen. Laita ehjät muoviset lelut kierrätykseen ja rikkonaiset sekajätteeseen.
Vanhat paristot viedään paristonkeräyslaatikkoon, joita on paristoja myyvissä kauppaliikkeissä. Teippaa navat piiloon! Lisätietoja www.recser.ﬁ.
Uuden vuoden tinat kannattaa ottaa talteen ja käyttää uudelleen seuraavana vuonna.
Jätteenä tinat hävitetään viemällä ne lajitteluasemalle / jätekeskukseen vaarallisen
jätteen keräykseen.
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