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MUOVISET PULLONKORKIT

KAIKKI EI OLE MENETETTY

Kierrätys mahdollistaa raaka-aineiden saamisen jätteistä tuomalla ne uuteen 
elinkaareen. Tilanteessa, jossa kulutuksen kasvu merkitsee luonnonvarojen ehtymistä, näiden 
luonnonvarojen kierrättämisestä tulee perustavanlaatuista.

On tärkeää pitää mielessä, että kierrätysprosessit ovat mahdollinen vaihtoehto vain niin kauan kuin
se on taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Siksi monia kierrätettäviä materiaaleja ei kierrätetä 
käytännössä. Jätteiden välttäminen on aina parempi kuin niiden kierrätys!

MITEN YHTEYDET?

Ne on valmistettu polypropeenista (muovi 5, PP), erityyppisestä muovista kuin pullot (PET), joten 
on ihanteellista poistaa pullojen korkit ja koota ne erikseen. Vaikka pullonkorkkeja ei erotettaisi, 
kaikkea pidetään kierrätettävänä resurssina.

Ovatko ne uudelleenkäytettäviä?

Vesi- tai soodapullojen muovikorkit ovat 100% kierrätettäviä.

Tästä syystä on olemassa erilaisia yhdistyksiä, jotka keräävät korkkeja rahoittaakseen joitain 
terveydenhuoltoalaan liittyviä aloitteitaan.

Muovitulpan arvo

Muovikorkkien kokoaminen on yksi lähtökohta, jolla kerätään rahaa kalliiden hoitomenetelmien 

kustannuksiin. Tonnista muovikorkkeja maksetaan kuitenkin alle 200 €:a.

Useiden vuosien ajan kansalaiset ovat keränneet korkkeja solidaarisuustarkoituksiin, jotka antavat 
muoville uuden elämän antamisen lisäksi mahdollisuuden parantaa taloudellisissa vaikeuksissa 
olevien ihmisten hoitamista sairauksistaan. Mutta miksi kierrätykseen käytetään pullon korkkia, ei 
muita pulloja?

Yhden tämän muovia kierrättävän yrityksen mukaan tulpat koostuvat paremman laadun 
polymeereistä, koska ne ovat polyeteeniä ja polypropeeneja, ja on erittäin helppo murskata ne 
pelleteiksi, mikä antaa toisen elämän muoville. Yleensä nämä tulpat ovat laatikoita, joita käytetään 
esimerkiksi hedelmien kuljettamiseen. Mutta ennen uuden käyttötarkoituksen saamista korkit ovat 
kulkeneet polun, jolla he ovat helpottaneet sitä tarvitsevien ihmisten elämää.

Kolme esimerkkiyritystä:

1. Alexis Bethencourt, Yadey Horizontes Sin Barreras -yhdistyksestä, matkustaa päivittäin 
keräämällä tukia henkilöille ja kaupoissa, jotka tekevät yhteistyötä asian kanssa. Vihaisena 
hän selittää, että tämä on yksi vaihtoehdoista käsitellä kalliita hoitoja, joita lapsellesi on 
annettava, jolla on esim. spastinen aivohalvaus.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Yadey-Horizontes-Sin-Barreras-793723517328850/


Viimein hoidettu leikkaus maksoi yli 6000 euroa,  Barcelonan matkan, majoituksen ja sellaisen 
lääkärin maksun, joka tuli Venäjältä nimenomaisesti Espanjaan hoitamaan useita tämän taudin 
lapsia. Yhteensä hän teki kahdeksan leikkausta yhdessä päivässä tehokkaammalla tekniikalla, jota
ei tunneta Kanariansaarilla. "Olemme jäljessä vammaisairauksien, kuten aivohalvauksen, 
tutkimuksessa", valittaa Bethencourt, joka uskoo, että tutkimukseen olisi panostettava.

60.000 €:n arvoisen leikkauksen hinta olisi 500 tonnia korkkeja! Määrä on lähes mahdoton 
saavuttaa,  varsinkin kun kansi painaa noin kaksi - kolme grammaa. Bethencourt kertoo esimerkillä
tapauksestaan, että hän keräsi 13 tonnia vuodessa  hintaan 120–180 euroa/kg ja kommentoi, että 
keräys todella tapahtuu melkein vuorokauden ajan, koska monta kertaa lapsilla on aikaraja 
leikkaamiseen: kun vanhenee joskus hoito ei toimi. 

Siksi näiden korkeiden lukujen lisäämiseksi suoritetaan myös muita tehtäviä, kuten 
yhteisvastuutapahtumia, tavaroiden myyntiä tai vastaanotetaan lahjoituksia yrityksiltä ja 
yksityishenkilöiltä. 

Bethencourt näkee kuitenkin harvinaisten sairauksien syrjinnän terveydenhuollon kautta. Rahaa 
käytetään suosittuihin juhliin, turvallisuuteen kun tärkeä henkilö tulee, tai lentolehtisiin vuoden 
lopulla, mutta he eivät auta tuomalla lääkäreitä muualta Euroopasta. tai maksa sinulle vähintään 
puolia hoidosta. Ihannetapauksessa terveys auttaa meitä ", hän sanoo.

2. Yadey Horizontes ilman esteitä edustavan yhdistyksen tapauksessa he mieluummin 
keräävät korkit erikseen ja menevät kierrättämään korkit Telden yksityishenkilön yritykseen,
joka ostaa muovia. Siellä, murskaus-, punnitus- ja pesuprosessin jälkeen, yritys myy nämä 
murskatut kannet yritykseen Kataloniassa, joka saa pelletin sulatuksen jälkeen ja 
myöhemmin antaa muoville toisen elämän.

3. Yksi Kanariansaarten  tunnetuimmista korkkikierrätys yhdistyksistä , Iraitza-yhdistys , joka 
on läsnä kaikilla saarilla paitsi La Gomerassa ja El Hierrossa, käyttää toista 
kaavaa. Yhdistyksen puheenjohtaja Jéssica Benítezin mukaan heillä on sopimus Martínez 
Canon  ja Plascánin kanssa,  jotta ne toimittavat näille yrityksille kerätyn aineiston, ja juuri 
ne vastaavat tarvitsemiesi ortopedisten tuotteiden operaatioiden, hoitotoimenpiteiden tai 
oston maksamisesta. Iraitzan tapauksessa vaatimuksena heidän avunsaajistaan on oltava 
vammaisuustodistus ja vaikka ajatellaan, että he auttavat vain lapsia, puheenjohtaja 
ilmoittaa tekevänsä niin myös aikuisten kanssa.

                                          ______________________

Itse keräsin neljän kuukauden ajan muovikorkkeja; vesikanestereista, aqua con gas-
pulloista, deodoranttipurkeista, ihovoidepurkeista ja lääkepulloista.

Perjantaina 17.1.2020 vein korkkeja täyden kahdeksan litran kanisterillisen, jota olin 
hiukan leikellyt, että kanisterien omatkin korkit mahtuvat kierrätettäviksi. 

Koin AHAA-elämyksen – ihan kuin olisin vienyt rahaa pankkiin!
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