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ryöstettiin lauantai-iltana
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Pierre-Yves Leroux häriitsee ihanasti, kun Océane Lechevallier, Manon Goupil, Vincent Seurin ja Wendy Mauvalais esittelevät suomalaista kierrätyssysteemiä. Ranskan jäteastioissa on eri
värit: keltaiseen pannaan muovit, siniseen pahvit, vihreään lasi ja mustaan kaikki loput. Kuva: Ilkka Palmu

Ranskalaista kierrätystä
Kierrätys: Yksi tapa
tehostaa kierrätystä on
syödä kaikki se ruoka,
minkä kaupasta ostaa.
ILKKA PALMU

Kierrättäminen on asenteesta kiinni, oli maa mikä
hyvänsä. Tähän johtopäätökseen tultiin perjantaina
Kankarisveden koululla,
kun yöllä koulun pihaan
bussilla saapunut 24 oppilaan ranskalaisretkikunta
tutustui suomalaiseen kierrätysjärjestelmään.
Normandiassa sijaitsevan 35 000 asukkaan Alenconin englannin kielen lukijoita on kierrätetty Jämsässä jo viime talvena, ja
vastaavasti
jämsäläisiä
ranskan lukioita Alenconissa. Kierrätysmeiningin
keksivät muutama vuosi
sitten Kankarisveden koulun englannin lehtori Pirjo
Seleniuksen ja Saint-Exupéryn ala-asteen englannin
opettaja Valérie Hediger,

ihan siviilipuolen kirjeenvaihdon perusteella.
Tänä vuonna homma
turposi jo Jämsän lukion
puolelle. Samalla bussilla
saapuneet Marguerite de
Navarren lukion oppilaat
tekivät perjantaina Jämsässä kierrätystehtäviä, ja
tänään porukka tutustuu
suomalaiseen kierrätykseen käytännössä Erkki
Salmisella Myllymäessä.

Normandialaisille opetettiin ihan ensimmäiseksi,
mitä tarkoittaa pakkanen
– Alenconissa tosi kylmä
kun tarkoittaa 10 astetta
pakkasta.
– Lähtöpäivän aamuna
oli lämmintä viisi astetta,
mutta päivällä jo 15 astetta.
Narsissit kukkivat ja linnut
lauloivat, kertoo Valérie.
Perjantai-aamuna oli sitten 35 astetta pakkasta. Sisällä siis pysyttiin.
Kankarisvedellä ranskalaiset päästettiin köksäluokkaan. Liitutaululla

luki, että suomalaiset heittävät hyvää ruokaa roskiin
78 kiloa henkeä kohden
vuodessa. USA:ssa määrä
on 82 kiloa, Englannissa
86 ja Ruotsissa jopa 100 kiloa vuodessa.
– Ihan hullua hommaa,
kommentoivat opettajat
Valérie sekä Carole Ciquier.
Sitten ranskalaiset tekivät kouluruokalan eilisestä
porkkanaraasteesta lettuja.

Ranskassa roskat lajitellaan värikoodattuihin astioihin: pahvit siniseen, muovit keltaiseen, lasi vihreään
ja loppu jäte mustaan jäteastiaan. Biojätettä ei erikseen keräillä. Käytännössä
kierrättäminen on kiinni
vanhempien asenteista – ja
siitä, missä asuu. Näin totesivat Océane Lechevallier,
Manon Goupil, Vincent
Seurin ja Wendy Mauvalais.
– Roskat haetaan sitten 2
kertaa viikossa talon ulko-

puolelta, ranskalaiset kertoivat.
Keskustassa
asuvan
Wendyn ja neljän kilometrin päässä koulusta 2 000
ihmisen kylässä asuvan
Manonin kotona kierrätetään. 15 kilometrin päässä
koulusta 600 asukkaan kylässä asuvan Océanin kotona kaikki pannaan surutta samaan jätesäkkiin.
– Keskustassa asuva isoäitikään ei lajittele, ja hän
on saanut siitä sakkojakin,
Océane kertoo.
Niinpä. Ranskan jätejärjestelmässä väärin tekijöitä
sakotetaan.
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Lue
ranskalainen
porkkanalettujuttu sivulta 10.

Océane paistaa porkkanalettuja. Tytön mukaan sekä
Suomessa että Ranskassa on
koteja, joissa ylijääneet letut
heitetään roskiin.

