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J

atkuva informaatiotulva: loppuvat
luonnonvarat, taistelut öljystä ja
puhtaasta vedestä, huoli ilmastonmuutoksesta ja lajien sukupuutosta... Huh! Ei ihme, että välillä
tuntuu, ettei jaksa ja on helpompi pistää
pää peiton alle. Onko sillä edes väliä, mitä
minä teen? Kyllä on!
Tämän materiaalin avulla sinulla on mahdollisuus tarttua toimeen ja helpottaa
omantunnon kolkutusta ympäristöasioissa
ihan jokapäiväisessä elämänmenossa. Älä
säikähdä, sinusta ei tarvitse tulla mitään
ekohippiä, vaikka maailma tarvitsee
heitäkin. Riittää, että pohdit rauhassa
maailman menoa (tässä materiaalissa painotus on ympäristössä) ja mietit, mitä itse
siitä ajattelet ja mitä olet valmis tekemään
asioiden hyväksi. Voiko ostoboikoteilla
lakkauttaa sotia, pelastaa sademetsiä tai
vaikuttaa suuryritysten toimintaan?
Vaikka jotkut yksittäiset jutut tuntuvat pieniltä, saamme yhdessä aikaan suuria, kun
meistä jokainen tekee jotain konkreettista.
Tämä materiaali koostuu yksittäisistä
teoista, niistä jokapäiväisistä valinnoista,
joilla me vaikutamme ympäristön tilaan.
Jokainen suomalainen tuottaa keskimäärin

EKOTIIMI

-OHJELMA

15 000 kg hiilidioksidipäästöjä vuodessa.
Kun toimit materiaalissa olevien ohjeiden
mukaan, pystyt helposti vähentämään
hiilidioksidipäästöjäsi jopa kolmanneksella
vuodessa.
Materiaali on jaettu yhdeksään eri teemaosiooon: Valtakuntani, Katse peiliin,
Minä ja lajitoverit, Pöperöt puntarissa,
Hyvää oloa, Hengaillen, Harkitut harrastukset, Nuoret ohjaksissa, ja Minä isona.
Voitte käydä teemat läpi haluamassanne
järjestyksessä, mutta Minä isona -teema
kannattaa jättää viimeiseksi.
Kerätkää oma ryhmä ja päättäkää, missä
järjestyksessä käytte teemaosiot läpi.
Jokainen teemaosio koostuu alku- ja
lopputestistä, teema-alustuksesta sekä
18 - 22 tehtävästä. Näistä tehtävistä
voitte toteuttaa haluamanne, vähintään
yhden joka sivulta. Lopuksi voitte yhdessä
laskea, kuinka paljon olette ekoteoillanne
vähentäneet luonnonvarojen kulutusta tai
pienentäneet hiilidioksidipäästöjä.
Tehtäviä tehdessäsi käytä maalaisjärkeä.
Jos olet epävarma siitä, kuinka joku juttu
tehdään, kysy neuvoa vanhemmiltasi tai
joltain asiantuntijalta. Jos apua ei löydy,

jätä tehtävä tekemättä, ettet vahingossa
riko mitään laitteita tms.
Materiaaliin liittyvää palautetta ja kysymyksiä, joihin kaipaat vastausta, voit
lähettää osoitteeseen ekotiimi @ gmail.
com. Materiaalipaketit ovat myös ladattavissa internetistä www.ekotiimi.fi.
Olemme iloisia, että olette lähteneet
mukaan!
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1. Valtakuntani

T

ervetuloa mukaan sukeltamaan oman huoneen ekosyövereihin. Tämän materiaalin
avulla sinulla on mahdollisuus
vähentää ympäristövaikutuksia
huoneessasi. Perehdymme energiankulutukseen, teemmme kestäviä hankintoja ja
vähennämme jätemäärää sekä lopetamme
veden lotrauksen. Ajatellaan, että huo-

neesi on sinun oma valtakuntasi. Voit elää
ja olla siellä miten haluat. Valitettavasti
vanhempasi ja samassa huoneessa elävät
sisarukset saattavat muuttaa asetelmaa.
Leppoisaan yhdessäoloon tarvitaan muun
muassa yhteisiä pelisääntöjä, olivatpa sitten kyseessä kotiintuloajat, sotien
ehkäiseminen tai ympäristönsuojelu.
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2. Testaa huoneesi ekokunto
Tee tämä testi heti alkuun ja tsekkaa
kuinka hyvin huomioit ympäristön omassa
huoneessasi. Merkitse vastauksesi, laske
saamasi pisteet ja lue kuntotestin tulos.
Toista testi Oma huone -osion ja maapallotehtävien toteuttamisen jälkeen. Muuttuivatko tulokset?
1. En valuta vettä turhaan
ei
kyllä

usein

aina

3. Käytän peseytymiseen haaleaa vettä
aina

usein

joskus harvoin en koskaan

4. Käytän vessanpönttöä roskiksena
ei
kyllä

ei

joskus harvoin en koskaan

ei

kyllä

aina

usein

joskus harvoin en koskaan

5. Vedän iltaisin verhot ikkunan eteen
aina
usein joskus harvoin en koskaan
6. Hyödynnän luonnonvalon
aina
usein joskus harvoin en koskaan
7. Sammutan sähkölaitteet, kun en käytä niitä

ei

5. Ostan kertakäyttöisiä paristoja
en koskaan harvoin joskus usein

aina
aina

6. Olen vähentänyt syntyvän jätteen määrää
ei

7. Olen vähentänyt paperinkulutustani
kyllä

usein

4. Pidän valoisaan aikaan verhot avoinna

joskus harvoin en koskaan

4. Toimitan akut ja paristot ongelmajäte- tai
patterikeräykseen

kyllä

aina

ei

3. Lajittelen myös omassa huoneessani syntyvät
jätteet

kyllä

18. Olen toteuttanut tavaroille tms. uusia
käyttötapoja

3. Ikkunoiden raot vetävät

2. Lajittelen jätteet

kyllä

17. Olen uudistanut vanhan tavaran tms.
itselleni sopivaksi
aina
usein joskus harvoin en koskaan

2. Patterin edessä ei ole pitkiä verhoja tai
huonekaluja
ei
kyllä

ei
usein

15. Vien tavaroita, laitteita ja vaatteita korjattavaksi tai korjaan itse
aina
usein joskus harvoin en koskaan

kyllä

ei

1. Osaan lajitella oikein

aina

joskus harvoin en koskaan

1. Huoneeni lämpötila on alle 21C°

Kestäviä hankintoja vai turhaa
jätettä!
kyllä

usein

Sähköistä energiaa!

5. Olen vähentänyt vessanpöntön vedenkulutusta
kyllä

aina

16. Olen uudistanut huoneeni ilmettä
ilman uusia hankintoja
aina
usein joskus harvoin en koskaan

Vesikäyttäytymisen abc

2. Juoksutan vettä täysillä
en koskaan harvoin joskus

14. Selvitän rikkoontuneiden laitteiden korjausmahdollisuudet

ei

8. Käytän paperin molemmat puolet
aina
usein joskus harvoin en koskaan
9. Tulostan kaksipuolisesti
aina
usein joskus harvoin en koskaan

usein

joskus harvoin en koskaan

8. Otan kännykän laturin pois seinästä, kun en
lataa puhelinta
aina
usein joskus harvoin en koskaan
9. Käytän laitteiden energiansäästöohjelmia
kyllä
ei
10. Olen tehnyt sähkölaiteinventaarion
kyllä
ei
11. Käytän energiansäästö- tai ledlamppuja
kyllä
ei

10. Pidän hyvää huolta tavaroistani
aina
usein joskus harvoin en koskaan

12. Tiedän, mitkä käyttämäni laitteet kuluttavat
eniten sähköä
kyllä
ei

11. Olen tehnyt tavarainventaarion
huoneessani
kyllä
ei

13. Vältän ostamatta sähkölaitteita
kyllä
ei

12.Toimitan tarpeettomat tavarat ja vaatteet
kierrätykseen

14. Tiedän, kuinka paljon sähköä perheessämme kuluu
kyllä
ei

aina

usein

joskus harvoin en koskaan

13. Osaan korjata vaatteeni
kyllä
ei

pisteet aluksi:

15. Tiedän,miten kotimme sähkö on tuotettu
kyllä
ei

pisteet lopuksi:

16. Tiedän, mistä kotimme lämpö saadaan
kyllä
ei
17. Olen muuttanut tapojani sähkön
sääästämiseksi
kyllä

ei

Pisteet:

+2p

+1p

kyllä

kyllä

aina

usein

0p

-1p

-2p

ei

ei

joskus harvoin en koskaan

ei

kyllä
ei

kyllä

en koskaan harvoin joskus

usein

aina

61 - 74 pistettä Huippukunto!

Sinun huoneesi on ekoihme. Olet saavuttanut
huippukunnon sitkeydellä ja päättäväisyydellä.
Sinulta löytyy intohimoa tavoitteiden saavuttamiseksi ja olet valmis käytännön toimiin maapallon pelastamiseksi. Sinä et koe luopuneesi
mistään vaan toteutat omaa unelmaasi niin huoneesi sisustuksessa kuin omassa elämässäkin.
Varo, kuitenkin tyrkkyttämästä omia näkemyksiä
muille liian innokkaasti, luultavasti se on mahdotonta, mutta yritä olla kärsivällinen: Kyllä he
vielä huomaamat kuinka helppoa ja mukavaa
ekoelämäkin voi olla!

31 - 60 pistettä Hyvä pohja!

Huoneesi ja ekotapasi kotosalla kelpaisivat
kohta pieneillä muutoksilla ja skarppauksella
ekolehtien kotiesittelyihin! Sinulla on hyvä peruskuntopohja, jonka olet saanut tekemällä fiksuja ratkaisuja. Vielä vähän pientä viilaamista
ja omien tottumusten pohdintaa. Et ehkä ole
huomannut kaikkia mahdollisuuksia toimia maapallon puolesta tai sitten jotkut muut hidastavat
menoasi. Positiivista mieltä ja muutaman juoni
muun perheen houkuttelemiseksi mukaan, niin
saat varoa ylikuntoa!

1 - 30 Rapakunto!

Huoneesi ja ekotapasi ovat hunningolla. Et
kuitenkaan ole täysin toivoton tapaus, huoneesi
sekä maapallo ovat vielä pelastettavissa. Tuttavapiiriisi kuuluu takuulla joku, joka on valmis
auttamaan sinua. Ehkä he ovat jo yrittäneetkin,
mutta olet kuitannut heidän apunsa olankohautuksella tai vitsillä. Tai katso löytyisikö tästä oppaasta edes muutama sinulle sopiva toimintavinkki, jolla pidennät kaikkien elinikää. Sinulla on
kaikki mahdollisuudet päästä vielä huippukuntoon; Tartu haasteeseen ja haasta kaverisikin,
maapallon hinnalla mukaan!

0 - (-74) Tekohengitystä!

Nyt tarvitaan tekohengitystä! Tällä menolla
voimavarat loppuvat kaikilta; huoneesi hukkuu
uusiin ja korjattaviin tavaroihin, lämpö vuotaa
harakoille ja maapallolle sekä siinä samassa sinullekin käy huonosti. Olet itsepäinen, etkä aina
halua tehdä asioita niinkuin muut ja saati uskoa
kaikkea mitä sinulle sanotaan. Nyt onkin aika
käyttää omaa päätäsi ja tehdä valinta: haluatko
olla toimimatta ja suhtautua negatiivisesti kaikkiin ympäristötekoihin vai tehdä pienellä vaivalla
muutaman asian, jolla voit parantaa kaikkien
elämää. Kun vain valitset ympäristötekoja, jotka
ovat mielekkäitä ja merkityksellisiä sinulle, saatat löytää avaimen omaan vihreään omatuntoosi.
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3. Napa jäässä talvisäässä vai
sisätiloissa pipo päässä

S

uomessa kotien energiankulutuksesta haukkaa suurimman
osan lämmitys (50 %) ja laitteet ja valaistus (30 %). Usein
unohtuu veden lämmittämiseen menevä energiankulutus (20 %), joten vähentämällä lämpimän veden käyttöä
vähennät myös energiankulutustasi. Kotien lämpötilatottumukset ovat erilaiset.
Jonkun mielestä kotona pitää voida olla
bokserit jalassa ja toisen t-paita päällä,
vaikka ulkona pakkanen paukkuu. Toisille
taas on itsestään selvää pukeutua kotona
villasukkiin ja pitkähihaiseen. Miten itse
pukeudut huoneessasi? Sopiva lämpötila
sisällä on 20-22 astetta ja nukkumatiloissa
pari astetta alhaisempi. Lämpötilan laskeminen asteella vähentää lämmityskuluja
5 prosentilla. Tästä voi jo päätellä, mikä
vaikutus alhaisemmalla huonelämpötilalla
on energiankulutukseen ja ympäristön
tilaan.

Maapallotehtävät
1. Asteet haltuun

2. Lämpö hukassa

3. Pyörivät sukat

Miltä huoneesi lämpötila tuntuu? Onko
siellä sinusta liian kuuma tai kylmä? Tämän
jälkeen mittaa huoneesi lämpötila lämpömittarilla kahdesta eri kohdasta, joissa
oleskelet paljon. Mitä mittari kertoo? Pohdi, onko syytä muuttaa huoneesi lämpötilaa. Juttele asiasta tarvittaessa vanhempiesi kanssa. Säätäkää patterit sopiviksi, ja
tee tarkastusmittaus parin päivän päästä
uudelleen. Pyri vähentämään lämpötilaa
ainakin asteella.

Onko patterin edessä huonekaluja tai pitkät verhot? Toivottavasti ei, sillä ne estävät
lämmön siirtymistä muuhun huoneeseen,
ja lämpöä menee hukkaan. Mieti, voitko
järjestellä huonettasi uudelleen siten, että
patterin edusta jää vapaaksi. Muista vetää
verhot ikkunan eteen iltaisin. Näin vältät
ikkunoiden aiheuttaman turhan lämmönhukan.

Pyörivätkö sukat jalassa, tuuleeko huoneessasi? Tarkista, vetääkö ikkunoista.
Ota ohut paperi ja kuljeta sitä ikkunan
puitteita pitkin. Tai kokeile samaa palavalla
tulitikulla. Jos paperi tai liekki lepattaa,
on tiivistyksen aika. Jos ei, ovat ikkunan
tiivisteet kunnossa. Tarkista tiivisteiden
kunto. Uusi ne tarvittaessa yhdessä
vanhempiesi kanssa tai teippaa talveksi
ikkunoiden puitteet ikkuna- tai maalarinteipillä.

Näin vaikutat
- ENERGIA
* Yhden asteen vähennys lämpötilassa
tarkoittaa
säästöä 220 kWh = n. 22 euroa = 44
kg vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa.
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4. Pakollinen vessaosuus

E

lämä olisi kuivaa ja oikeastaan
mahdotontakin ilman vettä. Tarvitsemme vettä juotavaksi sekä
ruoanlaittoon, peseytymiseen ja
puhtaanapitoon. Jokainen meistä
kuluttaa vettä keskimäärin 155 litraa vuorokaudessa. Ison osan vedämme vessasta alas
(26 %= 40,3 l). Vesi on elämänehto, eikä sitä
kannata juoksuttaa turhaan. Erityisen tarkkana
on syytä olla lämpimän veden kanssa. Mitä
vähemmän lämmintä vettä kuluu, sitä enemmän säästyy veden lämmitykseen käytettävää
energiaa.
Maapallolle ei tule uutta vettä mistään, vaan
sama vesi kiertää aina uudelleen ja uudelleen.
Vaikka käyttämämme vesi puhdistetaan, siitä
ei saada yhtä puhdasta kuin se ollut. Jäteveden puhdistus on kallista ja kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja. Lisäksi siihen tarvitaan
tuhottomasti erilaisia kemikaaleja. Henkilökohtaisesta hygieniasta ei tarvitse tinkiä,
mutta kiinnitä vedenkulutukseen huomiota
vessassakin.

Maapallotehtävät
1. Loputon vesijuoksu
Muistatko lapsuudesta käsien pesun opettelun? Harvalla asia
muistuu mieleen. Kun menet käsipesulle seuraavan kerran,
katso miten toimit. Lue sitten eteenpäin ja muuta tarvittaessa
tapojasi vettä säästävämmäksi.
1. Laita hana päälle, vesi virtaamaan keskinopeasti ja
kastele kädet.
2. Sammuta hana saippuoinnin ajaksi.
3. Laita hana päälle ja huuhtele viileällä vedellä.
4. Sammuta hana ja kuivaa kädet.

2. Huuhdo pihistellen
Vessankin voi vetää monella tavalla, joku jopa jättää vetämättä. Laske, montako kertaa päivässä vedät vessan. Arvioi,
kuinka monta ämpärillistä vettä siihen kuluu. Vähennä veden
kulutusta jollakin seuraavista tavoista:
* Laita wc-pöntön vesisäiliöön litran lasi- tai muovipullo
täytettynä vedellä (vähentää huuhteluun käytettävän
veden määrää).
* Käytä iso hätä/pikku hätä -nappulaa, jos sellainen on.
* Mieti huuhtelun tarve.

3. Vetinen roskis
Omatunto kolkuttaa. Mitä tulikaan heitettyä vessanpönttöön;
pumpulipuikko, tamponi, kondomi vai tulitikku? Tarkista, että
teillä on vessassa roskis. Se on oikea paikka vessassa syntyneelle jätteelle. Vessanpönttö ei myöskään pidä salaisuuksia
niin hyvin kuin ajatellaan. Jos roskista ei löydy, hankkikaa se
pikaisesti ja muista käyttää sitä.

SI
Näin vaikutat - VE
oinnin
* Kun suljet hanan saippu
pesukerralla n. 15 l.
ellä
yhd
ajaksi vettä säästyy
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5 ja 6. On mulla puhelin,
digitaalikamera ja musiikkisoitin

S

ähkönkulutuksessa on eri
ihmisten välillä suuria eroja.
Tähän vaikuttavat erilaiset
käyttötottumukset, sähkölaitteiden määrä ja laitteiden
energiatehokkuus, eli minkä verran sähköä
laite tarvitsee toimiakseen. Esimerkiksi
kerrostalossa asuva yksi ihminen voi
helpostikin kuluttaa 1250 kWh sähköä

vuodessa, vaikka hänellä olisi meidän mittapuullamme aivan tavallinen varustetaso.
Jos varustetaso on korkea, voi kulutus
olla 2650 kWh/vuosi. Tiedätkö, paljonko
kulutat sähköä ja miten kotona kuluttamasi sähkö on tuotettu? Voit valita myös
ympäristön kannalta parempaa, uusiutu-

villa energialähteillä tuotettua sähköä:
tuuli- tai vesivoimaa, aurinkoenergiaa,
puusta tai biomassasta tuotettua energiaa,
ns. vihreää sähköä.

Maapallotehtävät
1. Jatkuva virta
Kuulutko siihen runsaslukuiseen ihmi
sjoukkoon,
jonka mielestä kännykän laturin paik
ka on pistorasiassa? Ja siinä se on, vaikka lataus ei
olisikaan
käynnissä. Jos vastasit kyllä, pysähdy
hetkeksi ja
pohdi miksi näin on. Ehkä et ole ikinä
ajatellut
asiaa tai tiennyt, että kännykän latur
i kuluttaa virtaa koko ajan seinässä ollessaan. Vois
itko muuttaa
toimintatapaasi, ja mitä se sinulta vaati
i?

2. Kertakäyttöinen ongelma
Kuuntelet koulumatkalla lempimusiikki
a, kesken
kaiken virta loppuu. Sähkölaitteet kulu
ttavat
paljon kertakäyttöisiä paristoja. Harv
a käyttää
ladattavia pattereita. Miten sinä toim
it, ja minne
käytetyt paristot joutuvat? Nykyään
laitteet
toimivat akulla. Silloin ne voidaan lada
ta esim.
usb-liitännän kautta tai kytkemällä latur
i sähköverkkoon. Etsi kotoa käytetyt paris
tot ja vialliset
akut ja toimita ne oikeaan keräyspis
teeseen.

3. Tunnetko laitteesi?
Tietokoneesta kuuluu kilahdus, linnu
nlaulua tai
lempibiisi. Olet varmaankin asettanut
tietokoneellesi erilaisia sinua miellyttäviä toim
intoja.
Entä oletko ottanut käyttöön laitteiden
energiansäästöohjelmia? Selvitä käyttämä
si tietokoneen näytön ja kovalevyn virranhal
linta-asetukset ja muuta ne energiankäytön ja itses
i kannalta
järkeviksi. Entä muut elektroniikkalaitte
et, onko
niissä energiansäästöohjelmia? Tutu
stu ja ota
käyttöön!

Näin vaikutat
- ENERGIA
* Kun irrotat laturin seinästä, säästyy
energiaa 43,8 kWh = n. 4,40 euroa
= 0,9 kg vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa
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tteina
Kodin sähkönkulutus prosen

O

letko huomannut, miten
sähkölaitteet valtaavat
maailman? Löydätkö
kotoasi laitteita, jotka
eivät toimi sähköllä, siis
a, paristoilla tai akulla?
rrall
verkkovi
Kotitalouksen sähkönkulutus on
Suomessa vuosina 1993-2006
kasvanut 45 %. Vaikka muun muassa
kylmäkalusteiden energiankulutukseen on kiinnitetty huomiota, on
kodin viihde-elektroniikkalaitteiden
sähkönkulutus lisääntynyt voimakkaasti. Kotitaloussähköön sisältyvät
kaikki kotona olevat sähköä kuluttavat laitteet sekä valaistus. Viihdelaitteiden ja tietokoneiden osuus
on tästä kolmannes. Laitteiden
valmiustilat kuluttavat kotitaloussäh
köstä arviolta 5-10 %. Jos kaikki
euroopassa asuvat sammuttaisivat
myös valmiustilassa olevat laitteet,
energiaa säästyisi vuoden energiantarpeeksi Belgian kokoiselle maalle.

4. Maapallotehtävät
Tätä tehtävää varten hätistä muut kotoa. Sammuta valot asunnosta. Kulje
pimeässä
ja katso, kuinka monta sähkölaitetta on hereillä. Ovatko laitteet päällä, vaikka
kukaan
ei niitä käytä, tai palavatko laitteiden valmiusvalot? Kuinka moni on sinun
jäljiltäsi?
Opettele sulkemaan laitteet, myös valmiusvalot, kun et käytä niitä. Ja jos
kärsivällisyys riittää, opeta myös muut perheenjäsenet sulkemaan laitteet fiksusti.

5. Viisi vai viisitoista

6. Kivikaudelle!

Arvaa, kuinka monta sellaista laitetta sinulla on, jotka tarvitsevat sähköä toimiakseen.Viisi vai viisitoista? Huomioi myös
erilaiset paristoilla ja akuilla toimivat laitteet. Laske huoneesi ja
kodin muut käytössäsi olevat sähkölaitteet. Valitse laitteet, joita
käytät päivittäin, ja yritä arvioida niiden sähkönkulutusta. Vertailkaa tuloksia ja pohtikaa, voitteko toiminnallanne vähentää
laitteiden sähkönkulutusta.

Palataan hetkeksi menneeseen. Osa sähkölaitteista mahdollistaa aivan uusia asioita, joista aiemmin ei edes uneksittu. Osa
laitteista taas on kehitetty korvaamaan mekaanisia laitteita tai
työtapoja. Tehkää lista, johon kokoatte käyttämiänne sähkölaitteita ja merkitkää niiden viereen, miten asiat on ennen
ko.laitetta hoidettu. Katsokaa kalenterista, milloin vietätte
yhdessä sähkölaitteetonta päivää.

Näin vaikutat - ENERGIA

= säästöä 13,20- 26,50
lat, säästyy sähköä n. 132,5-265 kWh
* Kun sammutat laitteiden valmiusti
.
ioksidipäästöjä vuodessa
euroa = 2,65-5,3 kg vähemmän hiilid
selvyys. Mitä seuraisi,
joissa kodin jääkaappi ei ole itsestään
* Osa elektroniikasta tehdään maissa,
on?
a määrä laitteita kuin meillä
jos kaikilla maailman kodeilla olisi sam
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7. Monta eri pönttöä
vai lauma pönttöpäitä

K

annattaa lajitella ja kierrättää
eikä olla pönttöpää. Lajittelemalla jätteesi vähennät kaatopaikkajätteen määrää ja autat
hyödyntämään raaka-aineita,
esimerkiksi paperia uudelleen. Näin
säästyy luonnonvaroja ja energiaa. Jätelaki
edellyttää jätteiden hyödyntämistä ensin
materiaalina (uudelleenkäyttö ja kierrätys)
ja vasta sen jälkeen energiana. Kaatopaikka on siten se viimeinen vaihtoehto. Biojäte ja paperi aiheuttavat metaanipäästöjä
hajotessaan kaatopaikalla. Metaani on
hiilidioksidia huomattavasti voimakkaampi
kasvihuonekaasu. Kun lajittelet ja kierrätät, et kaasuta ilmakehäämme. Paperi
on hyvä esimerkki siitä, miten raaka-ainetta voidaan hyödyntää yhä uudelleen. Jos
laitat päivittäisen sanomalehden paperinkeräykseen, säästät vuodessa 100 kWh
sähköä ja yhden puun sekä vähennät 20 kg
hiilidioksidipäästöjäsi.

Maapallotehtävät
1. Paperi kiertoon
Muistilappuja, A4 arkkeja, kirjekuoria, lehtiä ja suttupaperia. Oletko huomannut,
että paperiroskaa tulee aivan tolkuttomasti. Mieti keinoja, joilla voisit vaikuttaa
paperinkulutukseesi. Ota käyttöön ainakin kaksi sinulle uutta tapaa vähentää
paperinkulutusta, esimerkiksi
* käytä paperit kaksipuolisesti
* varaa suttupaperille oma laatikko
* tulostinasetuksia muuttamalla voit tulostaa useampia sivuja yhdelle arkille

2. Lajitellen säästöä
Jätteet aiheuttavat kustannuksia niin kukkarolle kuin ympäristöllekin. Lajittelu on
helppo tapa pitää huolta molemmista. Selvitä, mitä jätteitä kotonasi lajitellaan.
Löytyykö jätekatoksesta astioita jätteille, joita ette lajittele. Voisitteko toimittaa
erillisiin keräyspisteiseen esim. metallitölkit. Ota selvää kunnan jätemääräyksistä.
Sopikaa kotona yhteiset jätesäännöt. Tarvittaessa lupaudu hoitamaan oma osasi
esim. kompostorin hoidossa.

3. Lipsahdus?
Jäteasiat kunnossa kotona, toivottavasti! Mutta entä oma huoneesi? Minne joutuvat banaaninkuoret, juomatölkit ja kynttilänpätkät? Eivät kai yhteen ja samaan
roskikseen. Hoida asia kuntoon. Tutki viikon ajan, mitä jätteitä sinulla syntyy huoneessasi. Sen jälkeen päätä, minne aiot roskasi jatkossa laittaa. Olisiko tarvetta
omille astioille esim. paperia ja energiajätettä varten?

Näin vaikutat - KULUTUS
* 100 kpl kaksipuolisia tulosteita säästää luonnonvaroja 5,6
kg. Jos tulostaa kaksipuolisia ja pienentää kaksi sivua arkille,
niin luonnonvaroja säästyy 8,4 kg.
* Jotkut yhtiöt saattavat taloudellisen voiton nimissä
käyttää hyväkseen maiden sisäisiä ristiriitoja, heikompia
ympäristömääräyksiä ja polkea ihmisten oikeuksia omaan
ruoantuotantoon.
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8. Rakkaita esineitä, tarpeellisia käyttötavaroita vai turhaa
roinaa

O

maan huoneeseen kannattaa
kerätä vain sellaista tavaraa,
mistä pitää ja mikä on tarpeellista. Jos olet vahingossa hankkinut jotain sellaista, mistä
et pidä, niin siitä kannattaa hankkiutua
eroon. Jokaisen tavaran valmistaminen
ja kuljettaminen kuluttaa luonnonvaroja
ja energiaa. Kannattaa ostaa kestäviä ja
pitkäikäisiä tuotteita, joita voi tarvittaessa
korjauttaa. Yllättävän suuri määrä tavaroistamme on todellisuudessa kertakäyttöisiä. Unohdamme niiden huoltamisen ja
korjauttamisen, tai se maksaa samanverran kuin uusi vastaava tuote. Mieti, mitä
ostat itsellesi ja miksi. Ehkä sinulle tulisi
parempi olo, jos tekisit shoppailun sijaan
jotain muuta. Tarvitsetko kaikkea sitä, mitä
huoneessasi on? Turhat ja tarpeettomat
roinat vievät tilaa ja saavat huoneesi näyttämään epäsiistiltä.

Maapallotehtävät
1. Hujan hajan
rat
Meissä kaikissa asuu pieni hutilus; tava
eleajatt
ja
eivät löydä paikoilleen. Kiire
mattomuus aiheuttavat vahinkoja.
nyt
Muistele, mitä viime aikoina on men
ja
rikki, kun olet ollut hutilus. Pelikortte
n
Jote
.
muja
naar
puuttuu, ja levyissä on
n
ataa
tuhl
ja
t
uude
itaan
hank
,
vanhat pois
muu
se
Valit
!
mitä
Eikä
.
aroja
nonv
luon
tama tavara, esim. levyt, joista alat pitää
inhuolta. Arvioi myöhemmin, onko toim
käyt
en
roid
tava
tusta
vaiku
ollut
si
nalla
.
eesi
töikään ja omaan rahatilantees

LUTUS
Näin vaikutat - KU

roja 1,64 kg.

tamiseen kuluu luonnonva
* Uuden cd-levyn valmis

2. Tavarat kuntoon
ja turha roina pois
Tylsää ja tekemisen puutetta? Käy huoä
neesi läpi ja tee tavarainventaario. Kerä
joita
eet,
vaatt
ja
yhteen kasaan ne tavarat
et enää tarvitse. Kerää toiseen kasaan
korjattavat tavarat. Ne voi erotella sen
ä
mukaan, mitä voit korjata itse ja mitk
en
amin
korja
Jos
ksi.
ttava
pitää viedä korja
kalla
poru
ää
pitäk
ltä,
ikävä
uu
yksin tunt
a,
korjauspaja. Etukäteen kannattaa sopi
ta
vara
tte
osaa
mitä korjaatte, jotta
Turhat
oikeanlaisia tarvikkeita ja työkaluja.
ille ja
emm
vanh
ää
näytt
attaa
kann
rat
tava
ää ne
Viek
e.
teett
sopia yhdessä, mitä niille
aa
ittak
lahjo
sä,
netis
kää
myy
kirpputorille,
tai
seen
ätyk
kierr
tai
een
syyt
eväi
ntek
hyvä
reiden
järjestäkää tavaranvaihtopäivä. Kave
a
isest
aika
pitkä
s
myö
kanssa voi sopia
isia,
lainasta. Jotkin tavarat voivat olla sella
a
vass
että ne ovat kivoja, mutta jatku
tulee
käytössä niihin kyllästyy. Kun tavara
ja
lta
kiva
taas
uu
tunt
se
isin,
lainasta taka
merkittävältä.
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9. Stailausta ekotyyliin

J

okainen kaipaa joskus vaihtelua.
Oman huoneen ilmeen muuttaminen antaa siihen mahdollisuuden ja on lisäksi mukavaa
puuhaa. Kotona saa viihtyä ja
tuntea olonsa mukavaksi, siihen on
syytä panostaa. Tärkeää on löytää oma
tyyli ja tehdä huoneesta oman näköinen.
Välillä oman tyylin löytäminen vie aikaa.
Sisustamisessa on hyvä huomioida myös
ympäristönäkökohdat. Tällöin keskeisellä
sijalla on mm. huonekalujen muunneltavuus, tekstiilien puhdistamisen helppous ja omat mieltymykset. Pystytkö
hyödyntämään vanhaa, jo sinulla olevaa?
Uudista verhojen, huonekalujen ja
tyynyjen ilmettä, yhdistä vanhaa ja uutta.
Jos tarvitset jotain uutta, niin käy ensin
kirpputorilla tai kierrätyskeskuksessa tai
kysele kavereilta, onko heillä jotain mitä
he eivät enää tarvitse.

Maapallotehtävät
1. Hämärän rajalla

2. Tykkään huomenna

3. Muuntautumisia

Mikä vaikuttaa väreihin, tunnelmaan ja
näkökykyyn? Valo, tietenkin. Valaistus
kannattaa ottaa sisustuksessa tarkoin huomioon. Millaisia lamppuja käytät ja missä?
Kohdevalaisimilla voi luoda tunnelmaa
ja tehdä tarkkuutta vaativia töitä pienelläkin wattimäärällä. Vaihda viimeistään
nyt valaisimiisi hehkulamppujen tilalle
energiansäästölamput. Nykyään löytyy
erilaisia kauniitakin malleja. Muista myös
luonnonvalo!

Tänään kivaa, huomenna ei! Jokainen on
joskus hankkinut jotain, mitä ei myöhemmin ymmärrä. Kotona tavarat eivät näytä
samalta kuin kaupassa. Pitää muistaa, että
on tavaroita, jotka ovat hyvännäköisiä
ja kivoja, eivätkä ne silti sovi itselle tai
omaan tyyliin. Katso mitä olet hankkinut.
Mistä et huoneessasi pidä, miksi et?
Kokeile tehdä siitä kiva ja huoneeseesi
sopiva. Näin vältyt uuden hankkimiselta ja
saat itsellesi jotain persoonallista ja tyyliisi
sopivaa.

Harmaata ja ikävää. Tarvitset piristystä!
Nyt on aika uudelle järjestykselle. Suunnittele huoneeseesi uusi järjestys. Huomioi
ympäristönäkökulma. Riko perinteitä ja
muista, että esineitä voi laittaa vinoon tai
jopa ylösalaisin. Pienillä muunnoksilla saa
uuden ilmeen, ilman rasittavaa shoppailukierrosta. Ja jos ranttaliksi pistää,
saa vanhoista verhoista tyynynpäällisiä ja
lakanoista verhoja. Julisteisiin voi tehdä
kehyksiä ja laatikoista pöydän.

Näin vaikutat
- ENERGIA
säästölamppuun
* Hehkulampun vaihtaminen energian
a = 9 kg vähemmän
euro
säästää sähköä n. 45 kWh = n. 4,5
.
essa
hiilidioksidipäästöjä vuod
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10. Tee itse - Lämmintä jalkaan

V

illasukat ovat kohtuullisen
helpot tehdä, ja ne lämmittävät mukavasti jalkoja. Itse
tehdyistä sukista saat juuri sen
näköiset kuin haluat. Tässä
yksi ohje. Ohjeita löytyy internetistä,
käsityölehdistä tai tekstiilityön kirjoista.
Valitettavasti ohjeet vaativat yleensä jo
perustietoa neulomisesta. Jos sinulla on
hankaluuksia, ota työ mukaan kouluun tai
nuorisotalolle, ehkä joku osaa auttaa.

1. Silmukoiden luominen ja varsi
Luo silmukat 40 (48) 56 silmukkaa ja jaa ne
neljälle puikolle esim. 12, 8, 12, 8. Yhdistä
työ suljetuksi neulokseksi. Joustinneuletta
on helpompi neuloa (kaksi oikein, kaksi
nurjaa), jos jaat silmukat puikoille niin,
että jokainen puikko alkaa oikeilla silmukoilla. Tästä alkaa sukan varsi. Varren voit
neuloa niin pitkäksi kuin haluat.

2. Kantalappu
Tarkista, että I ja IVpuikolla on yhtä monta
silmukkaa kuin II ja III puikoilla yhteensä.
Kantalappu neulotaan vain I ja IV puikon
silmukoilla. Neulo I puikon silmukat IV
puikolle. Käännä työ.
1.krs: Nosta 1. silmukka nurin neulomatta
ja neulo puikon loput silmukat nurin (sukan sisäpuoli). Käännä työ.
2 krs: Nosta 1. silmukka oikein neulomatta
ja neulo puikon loput silmukat oikein
(sukan oikea puoli). Käännä työ.
Toista kerroksia 1.-2. kunnes korkeus senteissä on n. ¾ osaa kantalapun leveydestä.
Viimeiseksi neulo oikea kerros.

3. Kantapohja
Jaa kantalapun silmukat kolmeen ryhmään, laita vaikka langanpätkät jakokohtiin. Jos jako ei mene tasan, sijoita liiat
silmukat keskimmäiseen osaan. Neulottaessa molempien reunaryhmien silmukat
kavennetaan yhteen keskimmäisten
silmukoiden kanssa. Tästä keskimmäisestä
osasta muotostuu kantapohja. Jokaisella
kerroksella vähenee yksi reunaryhmän
silmukka keskiosan lopussa seuraavasti.
1.krs: Nosta 1. silmukka nurin neulomatta
ja neulo muut silmukat nurin keskiryhmän
viimeiseen silmukkaan saakka. Neulo
keskiosan viimeinen silmukka nurin yhteen
reunaryhmän 1. silmukan kanssa. Käännä

työ ja jätä loput reunaryhmän silmukat
neulomatta.
2.krs: Nosta 1. silmukka oikein neulomatta
ja neulo muut silmukat oikein keskiryhmän viimeiseen silmukkaan saakka. Neulo
keskiosan viimeinen silmukka ylivetäen yhteen eli nosta 1 silmukka ja neulo seuraava
silmukka ja vedä nostettu silmukka
neulotun yli.
Toista kerroksia 1.-2. kunnes olet kaventanut pois kaikki sivusilmukat. Viimeinen
kavennuskerros on oikea.

rosten väliin yhtä monta välikerrosta (tai
yksi vähemmän) kuin kavennusten välissä
on silmukoita. Esim. jos silmukoita on
puikolla 12, jää kavennusten väliin 4 silmukka eli välikerroksia tulee 4 tai 3 ennen
seuraavaan kavennuskerrosta.
Jatka kaventamista, kunnes kullakin puikolla on vain 2 silmukkaa. Katkaise lanka ja
vedä se silmukoiden läpi.

6. Viimeistely
Päättele langanpäät huolellisesti. Tarvittaessa voit myös prässätä sukat kostean
puuvillakankaan läpi.

4. Terän kavennusosa
Poimi silmukat kantalapun reunoilta.
Aloita poimiminen siitä mihin kantalapun
neulominen päättyi. Vie puikko jokaisen
neulomatta nostetun silmukan molempien reunojen alta ja vedä langasta uusi
silmukka. Pidä koko työn oikea puoli
itseesi päin. Poimi reikien ehkäisemiseksi
pari lisäsilmukkaa II ja II puikon ja III ja IV
puikon väleistä.
Jaa kantapohjan silmukat tasan I ja IV
puikoille. Neulo kerros oikein suljettuna
neuloksena. Sen jälkeen toteuta kiilakavennukset seuraavasti:
Kavenna puikoilta I ja IV pois kantapohjasta siirretyt silmukat. Jatka oikein neulomista ja neulo I puikon lopussa kaksi oikein
yhteen ja IV puikon alussa ylivetämiskavennus. Tee kavennuksia joka toisella
kerroksella, kunnes jokaisella puikolla on
alkuperäinen määrä silmukoita.
Kavenna joka toisella kerroksella, kunnes
jokaisella puikolla on alkuperäinen määrä
silmukoita.

5. Sukan terä ja kärkikavennus
Jatka neulomista kunnes pikkuvarvas
peittyy.
Toteuta sukan kärkeen sädekavennus
seuraavasti: Tee joka puikon alussa ja keskellä kavennukset. Näin joka kerrokselle
tulee yhteensä 8 kavennusta. Jaa puikkojen silmukat kahteen ryhmään ja kavenna
kummankin ryhmän kaksi ensimmäistä
silmukkaa oikein yhteen. Jos silmukka luku
on pariton, jätä ensimmäiseen ryhmään
ylimääräinen silmukka ja neulo kerros, jolloin kavennat vain puikon alussa.
Laske yhden puikon kavennusvälien
silmukoiden lukumäärä. Tee kavennusker-
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11. Lopusta alkuun

Huoneesi ekokunto nyt!

Nyt on aika palata alkuun. Tee huoneesi kuntotesti uudelleen eri värisellä
kynällä. Onko toiminnassasi tapahtunut muutoksia ja mihin suuntaan?

Yhdessä säästetyt luonnovarat

Jutelkaa, mitkä tehtävät olivat kivoja ja mitkä vaikeita. Miksi? Mitkä taas sujuivat ongelmitta? Laskekaa seuraavaksi tähän koko luokan ympäristösäästöt.
Käyttäkää pohjana Näin vaikutat -sarakkeen laskelmia. Halutessanne voitte
etsiä lisää lukuja esim. internetistä.
Luokassamme säästyi:
kWh
hiilidioksidipäästöjä
luonnonvaroja
vettä
puuta
						

Ekotekojen ilo ja hyöty juuri sinulle!

Maapallotehtävissä esitetään erilaisia tapoja, joilla voit muuttaa elämäntapojasi vähemmän ympäristöä rasittavaan suuntaan. Joidenkin tehtävien kohdalla on
tuotu myös esiin eettisiä näkökulmia aiheeseen. Mutta entä sinä itse? Mitä iloa
ja hyötyä näistä ympäristöteoista on ollut sinulle tai lähipiirillesi? Keskustelkaa
asiasta vielä lopuksi, koska meidän omat tarpeet ja toiveet tulee myös huomioida. Ne eivät kuitenkaan saa vahingoittaa meitä tai muuta ympäristöä.
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