
Jäteneuvontaa
kouluun, päiväkotiin, tapahtumaan...

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Viestitie 2, 87700 Kajaani, puh. 08 636 611, www.ekokymppi.fi 

Ekokymppi hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon viranomais- ja palvelutehtäviä. Se järjestää kuntalaisille 
jätteen vastaanottopalveluja, käsittelee jätteitä sekä neuvoo ja tiedottaa. Neuvonnalla pyritään vähentämään jätteen määrää ja  
haitallisuutta. Jäteneuvonta on maksutonta kouluille, päiväkodeille, yhdistyksille ja taloyhtiöille. Ekokympin neuvojat osallistu-
vat mielellään myös erilaisiin tapahtumiin. 

Tutustu Ekokympin neuvontapalveluihin ja ota yhtettä!  

- Esitys jätteen vähentämisestä ja lajittelusta Kainuussa- Esitys jätteen vähentämisestä ja lajittelusta Kainuussa, 
      sisältää käytännön lajitteluharjoituksen. sisältää käytännön lajitteluharjoituksen. Kesto noin 30 - 60 min. 
   Kohderyhmä vauvasta vaariin. 

- Banaanin matka- Banaanin matka, elinkaaritarina banaanista jätteeksi 
   ja mullaksi. Kohderyhmänä päiväkoti-ikäiset lapset. 

- Recyclix-lajittelupeli- Recyclix-lajittelupeli, jätteen lajittelua tanssimatol-
   la. Kohderyhminä erityisesti peruskoulujen ala-
   asteet, mutta myös aikuisryhmät. 

- Jätekatosneuvonta- Jätekatosneuvonta, lajittelunäyttely ja -neuvonta 
   taloyhtiön asukkaille

- Roskaretki Kurren kanssa- Roskaretki Kurren kanssa, toteutettavissa sisä-tai 
   ulkotiloissa. Kohderyhmänä päiväkoti-ikäiset lapset.

- Roskakoris- Roskakoris, jätelajittelu -peli, jossa pelaaja heittää 
   jätteiksi nimettyjä hernepusseja oikeisiin lokeroihin. 
   Kohderyhminä päiväkodit ja peruskoulujen ala-asteet. 

- Esitykset “Vichypullon elämä”- Esitykset “Vichypullon elämä” ja “Tuikun tarina”“Tuikun tarina”,  
  tuotteen elinkaaritarinat. Kesto 45 - 90 minuuttia,
  Kohderyhminä  peruskoulujen ala- ja yläasteet, lukiot 
  ja ammattioppilaitokset. 

Neuvojan tai Kurre Kainuulaisen vierailu, teemavaihtoehdot:Neuvojan tai Kurre Kainuulaisen vierailu, teemavaihtoehdot:

Majasaaren jätekeskuksen / lajitteluaseman esittely ryhmilleMajasaaren jätekeskuksen / lajitteluaseman esittely ryhmille

Tiedustelut:Tiedustelut:

Verkossa www.ekokymppi.fi /jäteneuvontaVerkossa www.ekokymppi.fi /jäteneuvonta

Jätehuollon käytännön toiminnan esittely Majasaaren 
jätekeskuksessa tai lajitteluasemalla. Esittelykierrokseen 
voi tarvittaessa liittää myös toimintarasteja.

Lajittelualustat 8 kplLajittelualustat 8 kpl A4-kokoisia alustoja eri jätela-
jeille, soveltuvat lajitteluharjoituksiin kaikenikäisille.

Roskaretki Kurren kanssaRoskaretki Kurren kanssa, Kurren ja roskakamujen 
tarina jätteen vähentämisestä ja lajittelusta. 

Kurre puuhavihkoKurre puuhavihko  sisältää kierrätysaiheisia tehtäviä 
päiväkoti- ja alakouluikäisille. Ekokymppi jakaa puu-
havihkoja tapahtumissa ja neuvontakäynneillä.

JätevisallaJätevisalla pelaaja voi mitata jätetietonsa määrää ja 
oppia uusia asioita jätteenkäsittelystä ja jätteen syn-
nyn ehkäisemisestä.  

Neuvoja Anu Koskela, 044 071 0067, 
anu.koskela@ekokymppi.fi 

Neuvoja-tiedottaja Sari Komulainen, 044 710 0069, 
sari.komulainen@ekokymppi.fi  

Orava Kurre Kainuulainen, kurre@ekokymppi.fi 
Ekokymppi Twitterissä: @ekokymppi

- Kierrätysaskartelutuokiot ja matokompostorin - Kierrätysaskartelutuokiot ja matokompostorin 
   perustamiskurssi    perustamiskurssi päiväkoti-ikäisille

- L- Lajittelukilpailu ja -työpajatajittelukilpailu ja -työpajat, kohderyhmä vauvasta vaariin.


