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Rauhallista joulua & kestävää vuotta 2023

"Joulu on piparkakkujen tuoksua, tonttujen juoksua.

Kuusen hakua, suklaan makua.

Korttien tavaamista, lahjojen avaamista."

Oikein ihanaa ja rauhallista joulua kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmille. Kiitos

kuluneesta vuodesta ja kestäviä valintoja ensi vuodelle! 

Me Mustankorkealla lahjoitamme tänä vuonna osana perinteistä Törppö-kampanjaamme

1000 euroa hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna lahjan saajana ovat MLL Jyväskylä, MLL

Laukaa, MLL Muurame ja MLL Toivakka, jotka jakavat summan. Lahjaraha menee siis

osaksi lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamista.

Lue lisää

Uusi Kulku-lehti on

ilmestynyt - hae omasi!

Uusi Kulku-lehtemme on ilmestynyt. Nyt

lehti on ensimmäistä kertaa haettavista

maksutta noutopisteiltämme. Niitä on

alueellamme lähes 30!

J i il h ä ii l

Osaatko kierrättää

kinkkurasvan?

Joko kinkku odottaa paistamista? Ethän

tuki viemäreitä, vaan kierrätät

kinkkurasvan oikein - se on helppoa! 

1. Kaada kinkkurasva kartonkiseen

ö öö
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Jos suosit nettilehteä, niin olemme

kehittäneet sitäkin. Lehtemme on entistä

helpompi lukea kännykällä!

Nettilehteemme pääset täältä.

Katso lista noutopisteistä

törppöön.

2. Vie suljettu törppö biojäteastiaan.

3. Kas näin kinkkurasvasta valmistetaan

biokaasua!

Katso joulun kierrätysvinkit

Tietosuojapaperin

vastaanotto loppuu

Tietosuojapaperin eli tuhottavan paperin

vastaanotto- ja käsittelypalvelut loppuvat

Mustankorkealla 31.12.2022. Syynä on

vähäinen palvelun käyttö. Vapautuvia

tiloja ja aikaresurssia voidaan käyttää

jatkossa lajittelupihan kehittämiseen.

Lue lisää

Poistotekstiilin keräys alkaa

ensi vuonna

Vanhat vaatteet, lajitellaanko ne

sekajätteeseen vai poistotekstiiliin vai

viedäänkö kirppikselle? Teimme sinulle

tekstiilin kierrätysohjeet ja vastasimme

usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää

Joulukuussa viivästyksiä

jäteastioiden tyhjennyksissä

Tapaninpäivä ja loppiainen voivat hieman

myöhäistää jäteastioiden tyhjennyksiä.

Huolta ei silti ole, jätteet kyllä

noudetaan.

Ps. Muistathan, että asiakaspalvelumme,

jätekeskuksemme ja Laukaan

pienjäteasemamme ovat suljettuja

joulunpyhät eli ns. punaiset

kalenteripäivät.

Lue lisää

Biojätteen ulkosäkit

kielletään 1.1.2023

Kielto koskee ulkona olevia isoja

biosäkkejä. Keittiön biojäteastiassa voi

edelleenkin käyttää pieniä, ns. tavallisia

biohajoavia pusseja. Jos olet ostanut

säkityspalvelun Mustankorkealta, loppuu

se vuodenvaihteessa automaattisesti.

Ps. Kysyimme edellisessä uutiskirjeessä

mitä mieltä olette biosäkkien kiellosta.

Vastaajista 68 % piti asiaa hyvänä.

Lue lisää

Muita meillä puhuttavia aiheita
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» Biojäte jäätyy astian pohjaan, mitä teen?

» Onko lumityöt tehty - myös jätekatoksen luota?

» Mustankorkean jätekeskuksella voi maksaa vain kortilla.

» Meille voit tuoda maksutta myös paristoja.

» Tekisitkö itse lahjaksi paperitähden, pannunalustan tai kynttilänjalan, tsekkaa

Facebookistamme DIY-vinkkimme.

Miten olemme onnistuneet?

Asiakaspalaute on meille tärkeää, jotta tiedämme miten kehittää toimintaamme.

Olisimme kiitollisia, jos käyttäisit hetken aikaasi ja antaisit meille palautetta. Kiitos!

Anna palautetta

 

Aineettomia lahjoja pukinkonttiin

Keräsimme sinulle meidän mustislaisten lahjasuosikit pukinkonttiin. Mikä on sinun

suosikkisi vai puuttuuko lempparisi listalta?

KERRO MEILLE

Joko joululahjat on hankittu?

 

   

Kyllä ja ovat

melkein jo

paketissakin!

 

 

 

   
Ei ole ja pääkin

lyö tyhjää!
 

 

Seuraa meitä

Neuvonta ja

sähköinen asiointi

www.mustankorkea.fi

live chat-asiakaspalvelu

arkisin ma-pe 8-22

la-su 10-18

www.mustankorkea.fi

Mustankorkean

jätekeskus

arkisin ma-pe 7-19

la 9-14 (touko-elo)

kts. poikkeavat aukioloajat

www.mustankorkea.fi

Ronsuntaipaleentie 204

40500 Jyväskylä

Laukaan

pienjäteasema

arkisin ti ja to 14-19

la 10-14 (touko-elo)

Katajamäentie 6

41340 Laukaa

Toimisto

asiakaspalvelu@mustankorkea.fi

p. 010 325 3900

arkisin ma-pe 9-15

Kivääritehtaankatu 6C

40100 Jyväskylä

Uutiskirje jaetaan jätehuollon asiakkaille ja sidosryhmille.
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