Lahjakassit ja –pakkaukset
 Kierrätä kassi seuraavaan käyttöön tai askartele kassista pakettikortteja
 Käyttökelvoton, paksua, kiiltävää kartonkia oleva lahjakassi kuuluu polttokelpoiseen jätteeseen, ohuempi ja yksivärinen kassi kartonkiin
 Kiitävät ja värikkäät kartonki pakkaukset polttokelpoiseen jätteeseen,
muut kartonki/pahvi keräykseen. Muista litistää!
Lahjanauhat ja lahjapaperit
 Jos uusiokäyttö ei ole onnistu laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen
Ajattele lahjan saajaa myös paketoidessa; paketoi kierrätettävään
materiaaliin, esim. sanomalehteen tai itse väritettyyn paperiin.
Joulukuusen koristeet ja muut koristeet
 Laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen
Valmista koristeita kierrätettäviä tai luonnon materiaaleja; kävyt,
oksat, juutti, olki, paperi tai syötävillä herkuilla, esim. pipareilla.
Joulukortit
 Askartele joulukuusen koristeita tai pakettikortteja, tai lajittele paperiin.
Joulukalenterit
 Lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen. Suklaakalenterin sisällä olevan
muovinen suojapakkaus laitetaan pakkausmuovin keräykseen.
Nikkaroi tai askartele kestokalenteri, joka täytetään vuosittain.
Kalenteri on myös hyvä lahjaidea ja kaunis jouluinen koriste.
Kartonkiset konvehtirasiat

Kartonkinen pakkaus lajitellaan kartonkiin, sisällä ja välissä olevat muovinen pakkaus ja ”ratiseva” suojapaperi kuuluvat puhtaina pakkausmuoviin.
Kynttilät, tuikut ja lyhdyt
 Vala loppu steariinista ja kynttilänpätkistä uusia kynttilöitä.
Muutoin lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen.
 Metalliosat ja tuikkukuoret metallinkeräykseen.
 Muovinen osa sekä paketin muovikääre pakkausmuovin keräykseen
Käytä haudalla ja pihalla lyhtyjä, joihin vaihdetaan vain kynttilä.
foliot ja metalliset esineet
 Lajitellaan metalliin. Ruuantähteet tulee poistaa ennen lajittelua.

Joulukukat ja kukkien kääreet
 Kasvinosat ja pieni määrä multaa biojätteeseen. Jos sinulla on kompostori,
laita kasvinosat ja mullat siihen.
 Koristeet ja nauhat kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen.
 Pakkausmuovikääreet ja puhdistetut muoviruukut pakkausmuovi keräykseen.
 Leikkokukkien kääre- ja silkkipaperit polttokelpoiseen jätteeseen.
Sanomalehdet puhtaina ja kuivina paperinkeräykseen.
Kukkien elämä jatkuu kuivattamalla tai koristeena jäälyhdyssä.

Joulukuusi ja havukoristeet
 Pilko polttopuuksi, haketa seosaineeksi kompostiin tai vie veloituksetta jäteasemille. Taloyhtiöt antavat omat ohjeensa joulukuusien hävittämisestä.
HUOM! HEVOSILLE VAIN SUOMALAISET KUUSET
Kinkunliemet ja –rasvat, jouluruuat EI SAA LAITTAA VIEMÄRIIN!
 Hyödynnä liemi kastikkeena. Suikaloi loppukinkku esim. pitsaan tai pakasta.
 Jähmetä rasva ja laita kompostoriin tai muovipullossa biojäteastiaan. Muutoin jähmettyneenä maitopurkissa tai muovipullossa polttokelpoiseen astiaan.
Älä hamstraa ruokaa tai osta ”vain perinteen vuoksi”, jos et oikeasti
tykkää. Netistä löytyy hyviä ohjeita hävikkiruuan käyttöön! Huom!
Lemmikeille ja luonnoneläimille ei suolaisia ja mausteisia ruokia!
Sähköiset jouluvalot ja paristot
 Kuuluvat vaaralliseen jätteeseen (SER). Teippaa pariston navat umpeen.
 Alle 25 cm pituiset sähkölaitteet voit palauttaa ilman ostovelvoitetta suuriin
päivittäistavarakauppoihin (pinta-ala yli 1000 m2) tai alan erikoisliikkeisiin
(pinta-ala yli 200 m2). Patterit useampaan kauppaan,
 Kotitalouksista otetaan veloituksetta vastaan myös jäte– ja lajitteluasemilla.
Ilotulitteet ja uuden vuoden tinat
 Laita käytettyjen ilotulitteiden rippeet polttokelpoiseen astiaan.
 Tinan voit käyttää uudelleen.
 Tina luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Vie jäteasemille.
 Räjähtämättömät raketit palautetaan myyjälle tai säilytä ensi vuoteen.
Älä osta itse; suosi julkisia ilotulituksia ja valoshow -näytöksiä.
Keksi uusia jätteettömiä perinteitä!

