
 

 

 

 

 

 

 

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry:n  

Kesäpäivät Kajaanissa  

7. - 8.9.2017 
 

Matkassa:  Pauli Saarnisto Vaasasta, Sara Isaksson ja Harri Latva Turusta, Raimo Ruhanen ja Päivi Skinnari 

Mikkelistä, Juha Lehtikuja ja Tuovi Kurttio Helsingistä, Hannu Hämäläinen, Soile Paavola ja Tiina Pasanen 

Jyväskylästä, Tappi Parkkari ja Boris Jelisejeff Hämeenlinnasta,  Olli-Pekka Strang Kokkolasta, Antti 

Miettinen Kuopiosta, Mauri Hakala ja Eino Hietalahti Tampereelta, Mauri Saastamoinen ja Juha Tiikkaja 

Kajaanista sekä vieraina Eero Piirainen (Ekokymppi) ja Veli-Matti Karppinen (Na-He ry) Kajaanista. 

Savusaunan ja pirtin lämmityksestä vastasivat Pertti ja Alar.  
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Matkalla tuntemattomaan 

 
To 7.8. 

 

VR:llä klikkaa 

Kajaanin rautatieaseman kuulutus tiedottaa, että etelästä tuleva juna on noin tunnin myöhässä. 

Hyvin alkaa kesäpäivät, tuumailin itsekseni. Ratatyömaan kaivinkone oli pätkäissyt sähkökaapelin 

poikki Kiuruvedellä ja matkanteko loppui siihen. Etelästä tulevat matkaajat joutuivat vaihtamaan 

bussiin ja sitten Lapinlahdella taas takaisin junaan. Vielä muutama vuosi sitten kahteen Suomen 

hyvinvointivaltion peruspilariin, Postiin ja VR:ään, voitiin luottaa, kuin kiviseinään. Mutta ajat ovat 

muuttuneet, mikään ei ole niin, kuin ennen vanhaan.   

 

Hietalahden Eino ja Hakalan Mauri kiepsauttivat Kajaanin kautta, joten saimme kaikille junalla 

tulleille kyydin Sopentuvalle. Siellä nälkäisimmät osallistujat olivat jo aloittaneet ruokailun ja 

odottivat malttamattomana mattimyöhäisiä. Perille päästyä pikainen paikkaan tutustuminen ja 

siten murua rinnan alle. Ainakin Tampereen pojat kertoivat tulleensa toimeen koko päivän kahvilla 

ja pullalla. Vähän suolaista ja tukevampaa siis vuorossa ja sitten kohti virallista ohjelmaosiota. 

 

Sopentuvan historiaa  

Sopentuvalla onkin mielenkiintoinen historia. Vanhat hirret ovat 1700-1800 luvun vaihteesta.  

Pirtissä on ollut huhupuheiden mukaan Sotkamon 

ensimmäinen ulospäin lämpiävä pirtti. Siis alun perin 

kysymyksessä oli savupirtti; siinä selitys mustuneille 

seinähirsille. Kriminaaliyhdistyksen Kajaanin aluetoimisto 

hankki hirsirungon perikunnalta omistukseensa, purki sen ja 

pystytti uudelleen nykyiselle paikalleen. Vanhan hirsirungon 

päälle lisättiin muutama hirsikerta lisää, jolloin taloon saatiin 

toinen kerros ja lisää makuupaikkoja. Paikka palveli 

Kriminaaliyhdistyksen valtakunnallisena leirikeskuksena 

vuoteen 2008 asti, jolloin se organisaatiomuutoksen myötä siirtyi valtion omistajayhtiö Senaatille, 

joka pisti Sopen välittömästi myyntiin. Värikkäiden vaiheiden jälkeen leirikeskus siirtyi Sopentuvan 

tuki ry:lle, joka on viiden yhdistyksen ja yhden säätiön perustama yhdistys. 

 

Kierrätystoiminta Kajaanissa 

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry perusti Kajaanin 

ensimmäinen kierrätyskeskuksen Nakertajan vanhalle koululle 

1993. Vuonna 1997 perustettiin kaupunkiin toinen 

kierrätyskeskus, Asema -alueen kierrätys, ESR-rahoitteisen 

Veturi-projektin yhteydessä. Allekirjoittanut toimi hankkeen 

vetäjänä. Projektin loputtua vuoden 1999 lopussa kyläyhdistys 

lunasti Asema-alueen kierrätyksen kaluston. Yhdistyksellä oli nyt 

 

 

Kuva 2. Kajaanin ensimmäinen kierrätys- 
keskus perustettiin Nakertajan vanhalle 
koululle 1993. 

Kuva 1. Sopentuvalla on mielenkiintoinen 
historia. 
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hallinnoitavan kaksi kierrätyskeskusta. Tavaramäärien lisäännyttyä, erityisesti vaate- ja 

tekstiilijätteen määrä nousi huimasti 2000-luvun puolessa välissä, tarvittiin lisätilaa. Vuonna 2006 

molemmat kierrätykset muuttivat Syväojankadulle. Uusi kierrätyskeskus sai synnytystuskien 

jälkeen nimen Entrinki.  

 

Tiivistä yhteistyötä Ekokympin kanssa 

Piiraisen Eero, Ekokympin ympäristöpäällikkö, kertoili Ekokympin ja Entringin yhteistyökuvioista.  

Kierrätyskeskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kajaanin 

kaupungin ympäristötoimen ja myöhemmin paikallisen 

jäteyhtymä Ekokympin kanssa heti sen syntyajoista lähtien. 

Aluksi 1990-luvun lopulta lähtien ns. valkean romun 

(kylmälaitteet) keräyksessä Kajaanin alueelta ja myöhemmin 

2000-luvun alusta lukien koko Kainuun alueelta se-laitteiden 

keräyksessä.  Yhteistyötä on tehty myös vaarallisten aineiden 

keräyksessä ja ekopisteiden hoidossa. Eikä vähäisenä voida 

pitää keskinäistä tiedonvaihtoa ja erilaisten tapahtumien 

järjestelyjä – yhteistyö jatkuu edelleen aktiivisena ja tiiviinä 

hamaan tulevaisuuteen asti. Eero on ollut näissä kuvioissa avainhenkilönä viemässä asioita 

eteenpäin. 

  

Luovaa toimintaa kyläyhdistyksen takana 

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Karppinen on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana 

neljännesvuosisadan, joten kokemusta yhdistystoiminnasta löytyy. Hän peräänkuulutti 

esityksessään yhteistyötä ja vahvuuksien löytämistä. Kierrätyksen perustoiminnan ja 

uusiomateriaalien käytön kehittäminen sekä Maakunta-

sote -uudistus ovat varmasti kaikkien toimijoiden 

polttopisteessä lähitulevaisuudessa. Näihin vaikuttaa 

varmasti myös arvojen muuttuminen, mikä tuo 

tulleessaan monimuotoisia maksuverkostoja, 
kiertotaloutta ja digitaalisuusuutta. 

 

Ennen saunaa käytiin vielä pikaisesti läpi yhdistyksen 

hallituksen kokous, missä käsiteltiin mm. sääntömuutos ja  

vuoden 2018 kevätpäiviä. Illan kuluessa muistettiin myös 

Miettisen Anttia, joka on siirtymässä ansaituille 

eläkepäiville. Antille toivoteltiin leppoisia eläkepäiviä mieluisan harrastuksen, kalastuksen parissa.  

 

 

Kuva 3. Yhteistyö alkoi valkean romun 
keräämisestä. 

 

Kuva 4. Hektisen ryhmätyön tuloksia. 
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Savusaunan lempeään löylyyn 

Päivän päätteeksi päästiin saunomaan ensin tavallisen 

puusaunan kautta Sopen 

erinomaiseen savusaunaan. 

Rohkeimmat pulahtivat 

Sopenjärven tummaan ja 

hyiseen veteen huljutellen 

pois päivän rasitukset. 

Kuluneen vuoden kokemusten 

ja kuulumisten vaihto pääsi 

vauhtiin viimeistään tässä vaiheessa päivää. Suomalainen 

sauna on erinomainen verkostoitumisen ja uudelleen 

ajattelun lähde, jota käytetään hyödyksi aivan liian vähän. 

Parhaat ideat syntyvät aina saunassa tai viimeistään saunan 

jälkeisessä eufronisessa tilassa, missä aivot ovat valmiina 

ottamaan vastaan kaikkea uutta ja innovatiivista.     

 

Pe 8.9.  

Terrafamen maisemissa 

Hyvin nukutun yön 

jälkeen tankkasimme 

itsemme tukevasti aamu-

palapöydästä ja 

suuntasimme autojen 

keulat kohti Kajaania.  Matkalla saimme hieman kuvaa 

Talvivaaran, siis nykyisen Terrafamen, kaivosalueen 

mittakaavasta, sillä ajoimme kaivoalueen vieressä kulkevaa 

tietä. Vaikka kaivos työllistääkin Kainuussa lähes 1 000 henkilöä, siis alihankkijat mukaan lukien, on 

sen aikaansaamat ympäristöhaitat aika huolestuttavia. 

 

Kierrätyskeskus Entrinki 

Autoletka kaarsi Entringin pihaan, missä heti huomattiin positiivinen ongelma: pihasta ei 

meinannut löytyä tyhjiä parkkipaikkoja, siis asiakkaita oli talo täynnä. Saatuamme autot parkkiin 

suuntasimme sisälle taloon. Kiersimme talon ympäri selostuksen kera. Lopuksi vedimme yhteen, 

mitä olimme nähneet. Toivottavasti vieraille jäi jotakin käteen Entringin vierailusta. 

 

Itse olemme ylpeitä Entringistä, sillä onhan sen kahdenkymmenenviiden vuoden työn tulos, minä 

aikana kyläyhdistys on vienyt kierrätysaatetta eteenpäin kajaanilaisten mieliin kestävän kehityksen 

hengessä. Patistanut, opastanut ja innostanut heidät kierrättämään tavaraa-  ja käyttämään 

hyödyksi Entringin palveluja.  Näenkin kierrätystoiminnan tulevaisuuden positiivisena, vaikka 

työllisyyden hoitoon liittyvät asiat ovatkin uuden edessä tulevina vuosina: rahahanoja kiristetään 

ja organisaatio menee uusiksi. Uudet ideat ja toimintamallit lähtevät kuitenkin liikkeelle 

niukkuudesta ja vahojen mallien heittämisestä romukuoppaan. Tässä varmasti kiertotalous tulee 

Nakertaja - Hetteenmäen kyläyhdistys ry.   

Perustettu kylätoimikuntana v. 1983 ja 

rekisteröitiin yhdistykseksi v. 1997. 

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen 

kestävän kehityksen kylätoimintaa.   

Toimintaa: 

 Palvelukeskus Areena (ikäihmiset) 

 Iltapäiväkerho (1-2 luokkalaiset) 

 Ikinuoret (ikäihmiset) 

 Kierrätyskeskus Entrinki 

 Kylätalo Vanahis (kylätoimisto, vuokraus) 

 Luontopolku (noin 10 km) 

 Lukkarinnurmi (uimaranta) 

 Aurinkolaavu 

 Aktiivista hanketoimintaa, yli 30 hanketta 

toteutettu viimeisen 20 vuoden aikana.  

Työntekijöitä noin 80/kk, joissa 7 

kokoaikaista. 

Referenssit 

Vuoden kaupunginosaksi Suomessa 2007 

Vuoden kansalaistoimija 2004 

Vuoden kainuulainen kylä 2004 ja 2016.  

 Kajaanin Seudun Luonto ry:n ympäristöpalkinnon  

 1993 

 

 
 

Kuva 6. matka kohti sivistä alkamassa 

 

Kuva 2. Savusaunan leppoisissa 
löylyissä sielu lepää. 
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olemaan avainasemassa, kun mietitään uusia toimintamalleja, aivan niin, kuin oli kestävänä 

kehityksen aate 1990-luvulla.  

 

Viimeinen lounas 

Entringin vierailun jälkeen oli enää vuorossa viimeinen lounas. Terhin kotimaku sijaitseen aivan 

Entringin vieressä, Viestitalossa, suuntasimme siis sinne. Maukkaan lounasbufeen jälkeen lyhyt 

yhteenveto Kesäpäivistä ja katsaus tulevaan. Tiedossa on mielenkiintoisia hankkeita ja 

suunnitelmia ympäri valtakuntaa, joista osa on jo toteutumassa aivan lähiaikoina. Niistä kuulemme 

varmasti lisää Mikkelissä, missä Kevätpäivät pidetään ensikeväänä. 

 

Kiitos kaikille Kesäpäiville osallistuneille. Tervetuloa uudestaan Kainuuseen ja Kajaaniin - matka 

etelästä Kajaanin on yhtä pitkä, kuin Kajaanista etelään.          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kierros Entringissä on lopuillaan. On aika loppukaneettien. 

Kierrätyskeskus Entrinki 
Kyläyhdistys on perustanut ensimmäisen kierrätyskeskuksen 1993 Nakertajan kyläkoululle, Aseman kierrätys ja Nakertajan 
kierrätys yhdistettiin 2006 Kierrätyskeskus Entringiksi. 
Vastaanotettavan tavaran määrä: 

• vaatteita 50 000 kg/v, huonekaluja 5 000 kpl/v, sähkölaitteita (Ser) 1,2 milj.kg/v. 
•  vaarallisten aineiden vastaanottopiste (alihankintana Ekokympille) 
•  sähkölaitteiden, polkupyörien ja pienkoneiden korjaus 
•  työntekijöitä keskimäärin 60 hlö/kk. 
•  yhteistyökumppaneina mm. Ekokymppi, Kajaanin  Romu oy, Prisma, Citymarket, tuottajayhteisöt 
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Kesäpäiviä muisteli 

Kajaanissa 3.10.2017 

Mauri Saastamoinen 

 

 

 

Hyvä tietää Kajaanista 

   Vaakuna 

 

Aikaero muuhun Suomeen 

Kesäisin: 0, Talvisin: 0 

 

Perustettu 

1651 

Pinta-ala 

2 263,99 km², 36: nneksi suurin 2017  

Väkiluku 

37 396, 30: nneksi suurin 31.5.2017 [ 

Pääkaupunki 

Suomeksi: Kajaani 

Omalla kielellä: Kajjaani 

. 

 


