
Kierrätyskiemura



ylijäämä tämä

jätteen jämä. 

jäännös kelvoton

sotku tarpeeton!

Ota pieni ihminen kainaloon, käpertykää sohvan nurkkaan  
ja lukekaa toisillenne. 

Kädessäsi olevat roskarunot ovat osa  
Pirkanmaan Jätehuollon ympäristökasvatustyötä.

Lapsista se lähtee - ympäristölle paras!

Rikka, Ripe, Roipe, Romu, Rämä

Rikka, Ripe, Roipe, Romu, Rämä

Rikka, Ripe, Roipe, Romu, Rämä

Rikka, Ripe, Roipe, Romu, Rämä

bio paperikartonki sekajäte



Belgialainen 
tomaatti: La Tomate

- Mikä minusta tulee isona?
- Multaa, kulta. 

Porkkanaäiti rapsutti, kuopsutti,  
pienoistaan beibiporkkanaa ruopsutti.
Unten maille hiivelsi. 

- Biokaasua, rakas
Lastaan uneen hiivelsi. 

- Nuku vain, sulje silmät. 
Minäkin olen ihan naatti.

- Terveydeksi!

- Sinähän olet ihan vihreä, 
nuhjuinen ja pehmeä.
Taidat olla huonona.

 Tohtori Tomaatti päätään puisti.

- Määrään sulle väkevän dropin
ja rentouttavan huilistopin.

Kääri itsesi paperiin
ja hyppää suoraan kompostiin!

- Aaaaaaaaaaatshiu!
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3.2.1.
1. 2. 3.

a b

c

Hento Neiti Paperi,

alaoven aukaisi.

- Kylläpä täällä tuuuuuulee,

minä ihan havisen.

- Kirjaimeni kuluvat

reunoistansa rispaavat.

- Ööstä tipahtivat pilkut,

on kuvissa vain muistot.

Neiti Paperi

leninkiliikkeeseen asteli.

- Mä tahdon uuden kuosin,

kierrätysmateriaaleja suosin.

- Vanhan jätän tänne,  

ei kai haittaa,

te biopussin siitä voitte taittaa.

Neiti Paperin

uudet helmat

tuulessa heilahti.



MISTER METALLI

Litistä  
mut!

Taipuisa kartonki, 
jäykkä pahvi, 
katseli toisiaan tutkivasti.

- Kovin oot tiukkis!
- Mahdatko kestää?

Mutta eihän näitä kamuja
mikään voinut estää.

Yks, kaks
samaan laatikkoon loikkas!

Litistä, laita ihan lyttyyn,
rutista, pistä pieneen myttyyn.

- Ollaan ihan limittäin,
meitä mahtuu tänne monta.
Yksistään oliskin aivan onnetonta.

Lit i s t ysrunO



Rikki helähtää

- KYLLÄ EN ALA!

- RYHDY EN TÄHÄN!
- VIITSI EN YHTÄÄN!

- KAIKKI ON EPÄÄ!

- MÄ EN HALUU.
- YÖK EN SYÖ.

- MULLE EI KELPAA.

- VARPPINA EN LEPÄÄ

Maalipurkki hammasharjan  
nurkkaan viskas.
Paristo riehui ja 

pyjaman pois kiskas.
- ME VALVOTAAN KOKO YÖ!

Isä huokas ja hetken aatteli, 
sänkyyn rasavillit saatteli.

- Kello yhdeksän lyö.

Siihen ne nukahti viltille.
Näyttääpäs ne aika kiltille.

Ei niistä ole suurempaa vaaraa,
kun ne oikeaan paikkaan  

ajoissa klaaraa.



Likainen paketti, risainen lakana, 
kastunut paperi, suttua takana

uupunut rätti, mekko entinen nätti

Mehukannu, pyyhekumi
yläkerran herran kirjoitusjumi
vanhaksi käynyt turha hetki

aikeeksi jäänyt eväsretki

hehkulamppu, videonauha
keittolakossa murjottava soppakauha

naapurin Ainon keltainen tutti
sinne joutui ähäkutti

rikkinäinen rasia,
vanhentunut asia,

hammasharjan tylppä pää
sitä emme enää nää

Paljon paljon tavaraa,
onko kaikki tarpeellista, haa?

eS

VAAHTO-
MUOVI

RISA SUKKA

LAHJA-
NARU

Sakki sekaisin

hehkula
mppu

pölynimurin pussi



 

VIERAITA SATAKUUSI
NEITI PAPERIN LENINKI UUSI
LYHTYJÄ, LAULUA, LEIKKEJÄ,
KAKKUA, KEKSEJÄ, KEIKKEJÄ

HYMYJÄ, HALAUKSIA, HIPPAA 
KONTTINEN KERMAVAAHTOA LAUTASELLE KIPPAA

- SAANKO LUVAN?
MISTER METALLI KUMARSI

NEITI PAPERI
HYMYILLEN NIIASI.

Lajittelujuhlat

Hei, sä tulit taas!
- Kiva nähdä, nyt kipataan!

Kuljettaja Konttinen,
nappas kyytiin Onnin myttysen.

- Viethän perille asti?
- No, 100varmasti.

Tuhansia pusseja,
vanhoja romuja.

Paperit, lasit, metallit,
muovit, biojätteet, kartongit.
Jokaiselle oma reitti,
viimeiset kyytiin Konttinen heitti.

- Nyt kipataan, 

Konttinen nosti Onnille lippaa.
- Kiitos, kun lajittelet,teet tärkeää työtä.
Roskahommat rullaa, yhteistyön myötä.

   meille, 
sorttaussankareille!

-



Herra Huu

Eläinsatuja



Löydätkö?
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