
6 ELÄMÄNMENO 
KUHMOLAINEN – Tiistaina 29. tammikuuta 2019

Yhteisvastuukeräyksen tiedotusti-
laisuus on seurakuntakeskuksessa 1. 
helmikuuta.

Vähän myöhemmin luvassa on 
myös keräyksen aloituslounas, ja liu-
kujaisriemua on tiedossa helmikuun 
loppupuolella.

Yhteisvastuukeräyksen keräys-
kohteena on vähävaraisten perhei-
den nuorten opiskelun tukeminen 
opiskeluvälineiden hankinnassa. 

Kuhmossa kerätystä tuotosta 20 
prosenttia jää kotiseurakuntaan 
kuhmolaisten hyväksi. Niin ikään ul-

komaan kohde on koulutuksen tu-
keminen Keniassa.

 
Keräysinfo srk-keskuksessa 1.2. klo 
12. Aloituslounas srk-keskuksessa 
3.2. klo 11 – 13. Liukujaiset 
srk-keskuksessa 24.2. 

Ekokympin 
alueen bio- 
jätteet Ouluun
Ekokympin toimialueen kiinteistöil-
tä kerättävä biojäte on kuljetettu 
vuoden alusta lähtien Oulun biokaa-
sulaitokseen.

Laitos käsittelee puhdistamoliet-
teitä, elintarviketeollisuuden sivu-
virtoja sekä erilliskerättyjä ja pak-
kauksellisia biojätteitä, joita varten 

laitoksella on oma esikäsittelylinja.
Laitokselta saatava biokaasu 

myydään alueen jätehuoltoyhtiön 
paikalliseen kaasuverkkoon, ja hy-
gienisoitu käsittelyjäännös käyte-
tään maataloudessa lannoitevalmis-
teena. Oulun biokaasulaitos avaa 
myös oman tankkausaseman tänä 
vuonna.

Biojätteet myös 
läpinäkyvään 
muovipussiin
Biojätteet voi laittaa keräysastiaan 
myös läpinäkyvässä muovipussissa. 

Biojäteastiaan laitetaan niin sano-
tut eloperäiset jätteet eli vihannes-
ten ja hedelmien kuoret, ruoantäh-
teet, kahvinporot ja teepussit, huo-

nekasvit, koirankakat pusseineen ja 
kasvien pehmeät osat.

Ennen pihan keräysastiaan vie-
mistä biojäte on pakattava paperi-
pussiin, biohajoavaan pussiin tai lä-
pinäkyvään muovipussiin.

Maatuvan pussin voi itsekin teh-
dä tabloid-sanomalehdestä, ja kan-
nattaa hyödyntää myös tyhjät jauho- 
ja sokeripussit.

Nestemäiset biojätteet kuten kei-
tot ja kinkkurasvat voi kerätä karton-
kiseen maitopurkkiin ja laittaa siinä 
biojäteastiaan. 

Ulkotilojen biokeräyssäiliöissä ja 
bioboxeissa voi niinikään käyttää 
biohajoavaa säkkiä sekä läpinäkyvää 
muovisäkkiä. Pakkausohjeet koske-
vat vain niitä talouksia, joilta jäte-
huoltoyritys tyhjentää biojäteroskik-
sen. Kotikompostiin muovipussi ei 
kuulu.

Biojätteeseen eivät mene metalli 
(esimerkiksi aterimet), risut, multa, 
narut, köydet, tekstiilit (vaatteet, 
matot), vaarallinen jäte, kivet, beto-
ni tai hiekka, riistaeläinten nahat, 
sorkat, luut tai päät, tuhka.

15-vuotias 
kolaroi
ja pakeni
Kainuuntien ja Könninmäentien ris-
teyksessä sattui kahden henkilöau-
ton välinen liikennevahinko sun-
nuntaiaamuna kello 4.53. 

Könninmäentieltä tulleen väistä-
misvelvollisen tumman auton kul-
jettaja poistui heti törmäyksen jäl-
keen paikalta jäämättä selvittämään 
asiaa.

Yhteis-
vastuukeräys
ja liukujaiset 
lähestyvät
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Sanomalehdet eri puolilla Suomea 
ovat kärsineet lehtiensä jakelun vii-
västyksistä alkuvuoden aikana. Eri-
tyisesti tämä on koskenut ilmesty-
mispaikkakunnan ulkopuolelle jaet-
tavia lehtiä eli niin sanottujen lehti-
en etälukijoiden palvelua. Myös kai-
nuulaisen SLP Kustannus Oy:n leh-
tien jakeluissa oman levikkialueen 
ulkopuolella on ollut ongelmia. SLP 
Kustannus Oy julkaisee myös Kuh-
molaista, joka on saanut lukijoiltaan 
palautetta jopa 4–5 päivän jakeluvii-
veistä. 

Postipalvelujen myyntijohtaja Ari 
Murtonen vahvistaa, että palvelulu-
paus ei ole täyttynyt tammikuussa 
kaikkien lehtien osalta. Syy siihen al-
koi ratketa muun muassa Kuhmolai-
sen selvityspyyntöjen johdosta. 

– Otimme vuodenvaihteessa 
käyttöön uuden sisäisen ohjaus-
muutoksen, jolla lehdet ohjautuvat 
painoista postikeskusten kautta ja-
keluun. Näyttää siltä, että uuden oh-

jausjärjestelyn vaatimien toiminta-
mallien muutosten käyttöönotossa 
on ollut ongelmia sekä Postin että 
painotalojen päässä, mistä syystä 
lehtiä on jäänyt postikeskuksiin 
odottamaan jatkokuljetusta ylimää-
räiseksi ajaksi, Murtonen kertoo.

Hän jatkaa, että uudet käytännöt 
käydään nyt yhdessä painotalojen 
kanssa läpi. 

Lehtien 
jakeluun 
etsitään 
ratkaisuja
Niin sanotuille etätilaajille jaetta-
vien lehtien alkuvuoden viivästyk-
siin on löytynyt syy, joka on ratkais-
tavissa, Postin myyntijohtaja Ari 
Murtonen kertoo. 

A
Uuden 
ohjaus-
järjeste-

lyn vaatimien toi-
mintamallien muu-
tosten käyttöön-
otossa on ollut on-
gelmia sekä Postin 
että painotalojen 
päässä.
Ari Murtonen

Postin jakamat sanomalehdet ovat myöhästyneet totutusta jakelupäivästä alkuvuoden aikana. Posti ehdottaa, että 
valtio tukisi lehdistöä osallistumalla taloudellisesti harvaan asutun alueen jakeluun.
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