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Paltamon vuoden 
liikuntateko -palkinto 
Väinö Kemppaiselle

Kansalaisopiston tiffanylasikurssilla 
runsas ja innokas osanotto

Keväthärdelli käsillä lajitteluasemilla - laita jätekuorma 
järjestykseen jo peräkärryssä

Ekokympin lajitteluasemilla 
koittaa kevätkiireiden aika, kun 

ihmiset alkavat siivoilemaan nurkki-
ansa ja tekemään jätekuormia perä-
kärryyn. Myös remonttijätettä kus-
kataan lajitteluasemalle nyt normaalia 
enemmän korona-ajasta johtuen.

Lajitteluasemat, joita on yksi 
jokaisessa jäsenkunnassa, ovat Eko-
kympin ylläpitämiä keräyspaikkoja, 
joihin asukkaat voivat pienkuormi-
na viedä hyöty- ja sekajätettä, raken-
nusjätettä, vaarallista jätettä ja säh-
kölaitteita. Kajaanissa toimii myös 
kierrätyskeskus Entrinki, jonne 
kotitaloudet voivat veloituksetta vie-
dä sähkölaitteita ja vaarallista jätettä.

Jätekuorman tekoon kannattaa 
panostaa, koska jätelajeittain jär-
jestellyn kuorman purkaminen on 
helppoa ja nopeaa. Tämä helpot-
taa myös lajitteluasemanhoitajan 
tehtäviä asiakaspalvelussa. Tutus-
tu ensin lajitteluohjeisiin, jotka 
löytyvät Ekokympin sivustolta 

ekokymppi.fi. Kirjoita hakukent-
tään ”Lajitteluasemat palvelevat”. 
Tunnista sitten jätteesi ja järjestele 
ne peräkärryyn jätelajeittain; lasi- 
ja keramiikkajätteet, metalliromut, 
puujätteet, kiviainekset, vaaralliset 
jätteet, sähkölaitteet, rakennusjäte, 
pakkausmuovit, kartonkijätteet ja 
mahdollinen sekajäte. Erilaiset puu-
jätteetkin kannattaa järjestellä perä-
kärryyn jo valmiiksi. Laita kärryyn 
erilleen kyllästetty puu, pintakäsi-
telty puu, pintakäsittelemätön puu 
ja ikkuna- ja ovipuu. Näille on eril-
liset keräyspaikat lajitteluasemalla.

Lajitteluasemat ovat avoinna 
pääsääntöisesti kahtena päivänä 
viikossa. Aukioloajat löytyvät Eko-
kympin nettisivulta ja kotiin jaetun 
seinäkalenterin päivittäisistä kalen-
teriruudukoista. Kesäkuukausiksi 
lajitteluasemille tulee lisää aukio-
lopäivä, kun kaikki lajitteluasemat 
palvelevat kesän ajan parillisten 
viikkojen lauantaina kello 10-13. 

Ruuhka-ajat sattuvat usein aseman 
aukeamisen hetkiin, mikä jätteen-
tuojan kannattaa myös huomioida. 
Lajitteluasemalle otetaan kerrallaan 
2 – 4 asiakasta.

Paltamon lajitteluaseman hoitaja 
Mervi Heikkinen kertoo kiireisim-
pien aikojen sijoittuvan toukokuun 
ja syyskuun väliin, eli siihen aikaan, 
kun mökkiläiset ovat maisemissa. 
Samalle ajalle sijoittuu suuri osa 
lajitteluun liittyvistä hankaluuksis-
ta, joihin hoitaja joutuu työssään 
puuttumaan.

– Kaikki eivät välttämättä tule 
ajatelleeksi, että jätteet on lajiteltava 
mökillä aivan kuten kotonakin. Toi-
saalta eri puolilla maata on erilaisia 
käytäntöjä. Meillä lajittelu on paljon 
tiukempaa kuin jossain muualla, 
Heikkinen kertoo.

Pätevät ja tarkemmat ohjeet jät-
teiden lajitteluun kannattaa käydä 
tarkistamassa Ekokympin nettisi-
vulta.

Ekokympin asiakasneuvoja Anu Loukusa (vas) ja tiedottaja Sari Komulainen 
kävivät viime viikolla Paltamon lajitteluasemalla kuvaamassa uutta jaksoa 
Hemmo ja Hellu Hällävälisen seikkailuista. Hällävälisen pariskunta neuvoo 
katsojilleen lyhyiden hauskojen videopätkien muodossa, miten ei missään 
nimessä tule toimia. Pariskunnan edesottamuksia voi käydä katselemassa 
Kurre Kainuulaisen YouTube-kanavalla.

Kainuun Urheilugaala 2021 
järjestettiin viime perjantaina 

poikkeuksellisesti verkkolähetykse-
nä. Koronan hillitsemiseksi asetet-
tujen rajoitusten vuoksi myös palki-
tut kävivät pokkaamassa palkinnot 
poikkeuksellisesti porrastetusti  
gaalastudiossa.

Paltamon vuoden liikuntateko 
meni tänä vuonna Väinö Kemppai-
selle. Kunnanhallituksen suoritta-
man valinnan perusteluissa tode-
taan, että Kemppainen on tehnyt 
paljon työtä Kontiomäen latujen 
kunnossapidon eteen sekä innosta-
nut lapsia hiihtämään.

Vuoden urheilijana palkittiin 
Sotkamon Jymyä edustava pesäpal-
loilija Niko Korhonen. 28-vuotias 
Korhonen on pääsarjatasolla voit-
tanut Suomenmestaruuden kuusi 
kertaa sekä vuoden miespesäpalloi-
lijan ja pudotuspelien arvokkaim-
man pelaajan tittelit syksyltä 2020. 
Lisäksi hän omaa Superpesiksen 
yhden kovimmista heittokäsistä: 
pallo irtoaa kädestä peräti 154 kilo-
metrin tuntinopeudella.

Vuoden urheiluseuraksi valit-
tiin Ristijärven Pyry. Perusteluissa 
mainittiin Pyryn olevan sisukas 

pienen kunnan yleisseura, jonka 
pitkä ja sinnikäs työ palkittiin tänä 
keväänä onnistuneina hiihdon SM-
kilpailuina. Seurassa vallitsee poik-
keuksellisen vahva yhteisöllisyys ja 
tekemisen meininki, joka tarttuu 
seuraväkeen yli kuntarajojen.

Vuoden nuori urheilija -palkin-
non sai Inka Kilpeläinen. Hän on 
kilpaillut koko uransa SM-sarjassa 
ja kuulunut pienestä pitäen Suomen 
Voimisteluliiton maajoukkuerin-
keihin tai rinkileirityksiin. Hänellä 
on taskussaan kaksi SM-mitalia sekä 
useita kansallisen Aerobic Cupin 
osakilpailumitaleita, viimeisim-
mät syksyltä 2020. Kokemusta on 
myös useammasta kansainvälisestä 
kilpailusta muun muassa Portuga-
lista ja Virosta. Hän on tunnollinen 
ja tavoitteellinen urheilija, joka on 
pienestä pitäen elänyt urheilijan elä-
mää kunnianhimoisesti ja sitoutu-
neesti tähän päivään saakka. Lisäk-
si hän toteuttaa menestyksekästä 
kaksoisuraa urheillen ja opiskellen 
Kajaanin lukiossa.

Ristijärven liikuntatekopalkin-
non sai Arto Klemetti, joka pitää 
hyvän huolen hiihtoladuista ja on 
aina valmis lähtöön. Hän on vas-
tuullinen ja herää yöllä vaikka kol-
melta tarkistamaan lumisadetilan-
teen. Tämä mies on toimelias ja hän 
suunnittelee jatkuvasti parannuksia 
reitteihin ja pohtii turvallisuutta 
sekä käytännöllisyyttä. Hän ei pel-
kää haasteita, mistä esimerkkinä 
toimiminen SM-hiihtojen 2021 
latumestarina.

Paltamon kansalaisopistossa 
järjestettiin juuri ennen kesä-

lomaa tiffanylasikurssi. Hiljattain 
Melalahteen muuttaneen Micky 
Meirin vetämälle kurssille osallistui 
11 oppilasta, joiden ikähaitari vaih-
teli eläkeläisestä alakoululaiseen.

Kurssin nuorimpia osallistujia 
olivat Meeri ja Katariina Tervonen, 
jotka tulivat kurssille äitinsä Anun 
seuraksi. Tytöt olivat jo valmista-
neet yhden mosaiikkityön ja vii-
meistelivät kurssin loppuhetkillä 
vielä kissa-aiheista sulatustyötä.

– Tämä on vaikeaa, mutta kivaa. 
En tiedä, teemmekö näitä vielä jat-
kossakin, Meeri arvelee. Anu-äiti 
huomauttaa väliin, että nämä tuskin 
jäävät tyttöjen viimeisiksi lasitöiksi.

– Ei tästä välttämättä minulle 
tule pysyvämpää harrastusta, mut-
ta varmasti jollekin, jolla on paljon 
kädentaitoja, ideoita ja kärsivälli-
syyttä, hän sanoo.

Kurssille osallistui myös Palta-
mon kansalaisopiston palvelusihtee-
ri Anne Keränen. Hänkin totesi kurs-
sin vastanneen odotuksiin hyvin.

– Opetus oli perusteellista ja 
saimme hirvittävän määrän tietoa 
siitä, mitä kaikkea lasista voi teh-
dä. Micky on ollut tosi innostava ja 
sopivan vaativa opettaja, hän kertoo.

Koronan vuoksi kansalaisopis-
ton perinteistä kevätnäyttelyä ei 
järjestetä, joten hienoja lasitöitä ei 
aivan heti pääse julkisesti ihastele-
maan.

– Ristijärven juustoleipämessuja  
ei ole vielä peruttu, joten yritämme 
järjestää sinne jonkinlaista näyttelyä 
elokuussa. Seuraillaan tilannetta, 

Kurssin opettaja Micky Meir opastaa Meeri Tervosta lasityön viimeistelyssä.

Keränen kertoo.
Opettaja Micky Meir on oppi-

laisiinsa erittäin tyytyväinen. Kak-
sipäiväisen kurssin aikana oppilaat 
saivat mittavan määrän teoriaa osak-
seen, ja muutamat ottivatkin hom-
makseen työn, jonka Micky alkuun 
arvioi aloittelijalle liian vaativaksi. 
Kaikki kuitenkin veivät työnsä lop-
puun kunnialla. Opettajakin näkisi 
mieluusti oppilaidensa työt julki-
sesti näytillä.

– Tavoitteena olisi saada oppilai-
den töistä näyttely pystyyn. Se olisi 
minulle paras palkkio tästä työstä. 
En ole niinkään kiinnostunut esit-
telemään omaa osaamistani, vaan 
nimenomaan oppilaiden saavu-
tuksia. En järjestänyt näyttelyä kir-
jastolle siksi, että olisin halunnut 
näyttää mihin lasin kanssa pystyn, 
vaan lisätäkseni yleistä tietoisuutta 

lasitaiteesta ja antaakseni tuleville 
kurssilaisille hieman käsitystä sii-
tä, mitä kaikkea voisi tehdä, Meir 
sanoo.

Maritta Sippulan sulatustyö näytti 
tältä juuri ennen uuniin laittamista. 
" Kivinen kallio symboloi surua, 
jonka yläpuolelta pilkahtelee valoa", 
Maritta kertoo.




