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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!
Elokuussa 2011
Heli Konivuori ja Jaana Hiltunen
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1. Katse peiliin

S

anotaan, että on asioita, joille
ei voi mitään; sen lisäksi toisia
ei voi muuttaa. On siis vain
katsottava peiliin ja muutettava
itseään. Karuudessaan väite
pitää paikkaansa, mutta sen voi tulkita
myös siten, että muuttamalla itseään,
omia tapojaan ja ajatteluaan, muuttaa
samalla muita ja maailmaa. Kyse on katsontakannasta. Nyt katsotaan itseä peilistä
ihan kirjaimellisesti ja käydään ulkonäköön
ja pukeutumiseen liittyvien ympäristöasioiden kimppuun.

Nyt on oikea aika ottaa vastuuta omista
vaatteista ja niistä huolehtimisesta. Kun
opettelet niksit, voit toimia kuten haluat,
ympäristövastuullisestikin. Vanhemmat
ovat luultavasti vain tyytyväisiä, kun
huolehdit itse vaateasioistasi. Saatat jopa
hyötyä siitä.
Ulkonäkö on osa persoonallisuutta.
Siksi siihen liittyvät valinnat ovat henkilökohtaisempia kuin esim. astioiden pesu.
Olemme tarkkoja ulkonäöstämme, mutta
silti lykkäämme kehoomme vaikka mitä.
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Harva meistä osaa lukea salaperäisiä INCIkoodeja. Asiaa meikeistä, pesuaineista ja
vaatteista olisi vaikka kirjaksi asti, mutta
aloitetaan jostakin. Älä säikähdä, jos aihe
tempaa sinut mukaasi, koska tämän osion
tehtävät ovat todella niitä, joista sinä voit
itse päättää, vaikka asutkin kotona ja olet
riippuvainen vanhempien rahapussista.
Kyse on omista valinnoistasi!

2. Testaa ulkoisen olemuksesi
ekokunto
Tee tämä testi heti alussa, ennen maapallotehtäviä. Tsekkaa, miten huomioit
ympäristöasiat ulkoasuun ja -näköön
liittyvissä asioissa. Merkitse vastauksesi,
laske saamasi pisteet ja lue kuntotestin
tulos. Toista testi Katse peiliin -osion
maapallotehtävien toteuttamisen jälkeen.
Muuttuivatko tulokset?

Vesikäyttäytymisen abc
1. Annostelen pesuaineita ja hygieniatuotteita
mieluummin liian vähän kuin liian paljon
kyllä
ei
2. Käytän vesistöissä hajoavia pesuaineita (mm.
shampoot, hammastahnat, pyykinpesuaineet)
aina
usein joskus harvoin en koskaan
3. Värjään/permanenttaan hiuksiani tuotteilla,
jotka sisältävät luonnossa hajoamattomia
kemikaaleja
ei
kyllä
4. Toimitan kuivahtaneet kynsilakat ja ponnekaasupullot ongelmajätekeräykseen
aina
usein joskus harvoin en koskaan
5. Käytän kynsilakkaa
ei
kyllä
6. Käytän ponnekaasupulloja
ei
kyllä
7. Käytän ympäristömerkittyjä pesuaineita
aina

usein

joskus harvoin en koskaan

8. Osaan lukea hygienia- ja kosmetiikkatuotteiden valmistusainelistaa
kyllä

ei

9. Vältän erilaisia kemikaaleja käyttämissäni
tuotteissa
aina
usein joskus harvoin en koskaan
10. Suosin luonnonkosmetiikkatuotteita
kyllä
ei

Kestäviä hankintoja
vai turhaa jätettä!
1. Minulla on paljon vaatteita, joita en käytä
ei

kyllä

2. Hankin vaatteita, joita tiedän pitäväni kauemmin kuin yhden kesän
kyllä
ei
3. Huollan ja korjaan vaatteitani pidentääkseni
niiden käyttöikää
kyllä
ei

6. Olen tutustunut reilun kaupan pelisääntöihin
kyllä
ei
7. Käytän vaatteita tai kenkiä, joissa on reilun
kaupan merkintä
aina
usein joskus harvoin en koskaan
8. Käytän luomuraaka-aineista valmistettuja
vaatteita
aina
usein joskus harvoin en koskaan
9. Olen tutustunut entisaikaan käytettyihin
kuitukasveihin, esim. hamppuun ja nokkoseen
kyllä
ei
10. Käytän vaatteita, joiden valmistuksessa on
käytetty hamppu- tai nokkoskuitua
aina
usein joskus harvoin en koskaan
11. Vien kenkäni tarvittaessa korjattavaksi
suutarille
aina
usein joskus harvoin en koskaan
12. Pidennän kenkieni käyttöikää huoltamalla
niitä säännöllisesti
kyllä
ei
13. Lainaan tai vuokraan juhlavaatteita
aina
usein joskus harvoin en koskaan
14. Käytän kertakäyttötuotteita
ei
kyllä
15. Ostan eläinkokeetonta kosmetiikkaa ja
hygieniatuotteita
kyllä
ei
16. Käytän eläinkokeettomia puhdistusaineita
kyllä
ei
17. Käytän tuotteita, joiden pakkaukset voi täyttää uudelleen, esim. pesuaineita
aina
usein joskus harvoin en koskaan

Sähköistä energiaa!
1. Poistan vaatteistani pienet tahrat pesun
sijaan
aina
usein joskus harvoin en koskaan
2. Tuuletan vaatteitani
kyllä

ei

3. Käytän pyykinpesussa matalia lämpötiloja
(max 40c°)
aina

usein

joskus harvoin en koskaan

4. Täytän pesukoneen aina täyteen pyykkiä
kyllä

ei

4. Valitsen vaatteiden materiaalin käyttötarkoituksen mukaan
kyllä
ei

5. Annan pyykin kuivua itsestään
aina
usein joskus harvoin en koskaan

5.Käytän turkiksia tai turkissomisteita tai -koruja

6. Käytän hiustenkuivaajaa

ei

kyllä

pisteet aluksi:

aina

usein

joskus harvoin en koskaan

Pisteet:
+2p

+1p

kyllä

kyllä

aina

usein

0p

-1p

-2p

ei

ei

joskus harvoin en koskaan

ei

kyllä

46 - 67 pistettä Huippukunto!

Sinun käyttämäsi kosmetiikka- ja hygieniatatuotteet,
pesuaineet ja vaatekomero ovat todellisen luonnonystävän. Olet suorittanut tämän kaikkein haastellisimman osuuden huippupisteillä! Tähän on vaadittu
todellista tahtoa ja päättäväisyyttä. Sinulta löytyy intohimoa tavoitteiden saavuttamiseksi ja olet valmis
käytännön toimiin maapallon, eläinten ja ihmisten
pelastamiseksi. Ei tähän voi muuta sanoa kuin Äiti
Maa kiittää!

21 - 45 pistettä Hyvä pohja!

Olet suorittanut tämän kaikkein haasteellisimman
tehtävän hyvällä pohjakunnolla! Luultavasti voisit
jo nyt esitellä joko vaatehuoneesi tai käyttämäsi
hygienia- ja kosmetiikkatuotteet osana ekologista
elämäntapaa. Olet jo tehnyt paljon fiksuja ekotekoja! Et ehkä ole huomannut kaikkia mahdollisuuksia
toimia maapallon puolesta, tai sitten jotkut muut
hidastavat menoasi. Jos taloudelliset esteet osoittautuivat hankaliksi ylittää, ota viisaat älynystyräsi
käyttöön ja keksi keinoja, jolla voit toteuttaa ekotavoitteitasi ilman rahaa. Positiivista mieltä ja muutaman juoni muun perheen houkuttelemiseksi mukaan, niin saat varoa ylikuntoa!

1 - 20 Rapakunto!

Nyt ovat ekotavat hunningolla, ainakin vaatetuksen,
pesuaineiden, kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden
osalta. Tai sitten kuulut niihin, joiden vanhemmat
huolehtivat vaatteista ja pyykinpesusta, etkä käytä
mitään hygieniatuotteita hammastahnaa lukuunottamatta. Jälkimmäinen ei ole mikään huono asia,
mutta pikku hiljaa voisit ottaa vastuuta omasta vaatetuksesta, tai ainakin opastaa vanhempiasi näissä
ekoasioissa. Katso, löytyisikö tästä oppaasta edes
muutama sinulle tai perheellesi sopiva toimintavinkki, joilla pidennät vaatteiden elinikää ja säästät luonnonvaroja! Sinulla on kaikki mahdollisuudet päästä
hyvään peruskuntoon tässä kaikkein haastavimmassa osiossa. 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.

pisteet lopuksi:
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3. Hyvännäköistä energiaa

U

seimmat meistä haluavat
näyttää hyvältä, ja mikäs sen
tärkeämpää onkaan kuin
huolehtia omasta ja vaatteiden puhtaudesta. Vaatteista
huolehtiminen pidentää niiden käyttöikää,
ja siinä samalla tulee säästäneeksi myös
luonnonvaroja. Aina uusien vaatteiden
hankkiminen lisää luonnonvarojen kulutusta ja tuottaa erilaisia päästöjä. Huolellisella hoidolla pidennät myös lempivaatteiden käyttöikää.

Kun vaatteiden pesun perusniksit ovat hallussa, kaikki hyötyvät.
1. Lajittele pyykit värin, likaisuuden ja
pesulämpötilan mukaan.

5. Valitse sopiva pesulämpötila ja
linkousnopeus.
6. Älä unohda vaatteita kosteina
pesukoneeseen (homehtumisvaara ja
rypistyvät turhaan).

2. Opettele käyttämään pyykkikonetta.
7. Kuivata pyykit.
3. Täytä kone täyteen.
4. Annostele pesuaine alakanttiin
( valmistajat laittavat yleensä liian
suuren määrän menekin lisäämiseksi ).

Maapallotehtävät
1. Pesemättä paras
Milloin vaatteet tarvitseva
t pesua? Jos rinnuksiin tip
ahtaa jäätelötahra, laitatko koko puseron sam
antien pyykkiin? Helpomm
alla pääset, kun poistat
tahrat ja tuuletat tunkka
iset vaatteet pesemisen
sijaan. Opettele pikkutahrojen poisto vaatteista.

2. Fiksut pyykit
Läjä pyykkiä ja pesukone.
Kuulutko niihin,
jotka laittavat nupit kaakko
on, oli laite
mikä tahansa, ja jättävät
käyttöohjeet
lukematta. Pyykinpesuss
a se ei kuitenkaan
ole järkevää: ei vaatteide
n kestävyyden,
ympäristön ja rahan suh
teen. Opettele
pyykkäyksen perusasiat.
Säästä energiaa
ja vettä käyttämällä alhais
ia pesulämpötiloja. Normaalipyykki puh
distuu jo 40
asteessa. Pese täysiä kon
eellisia.

3. Luonnontuulivoim

aa

Peseytymishommat on hoi
dettu, ja niin
pyykki kuin hiukset kimme
ltävät vesipisaroista. On tullut kuivaa
misen aika.
Miten toimit? Otatko säh
köiset laitteet
avuksi vai käytätkö aikaa,
pyyhettä ja luonnontuulivoimaa? Kun seu
raavan kerran
kuivaat pyykkiä tai hiuksi
asi, jätä sähköiset
apuvälineet käyttämättä
. Mieti, ovatko ne
tarpeellisia ja millaisissa
tilanteissa niiden
käytölle on tarvetta.

Näin vaikutat
- ENERGIA
* Kun peset vaatteet ja annat niiden kuivua pyykkinarulla etkä käytä kuivausrumpua tai -kaappia,
säästät energiaa 2,2 kWh joka pesukerralla. Jos
peset pyykkiä kaksi kertaa viikossa, säästyy energiaa 228,8 kWh = 22,88 euroa = 4,58 kg vähemmän
hiilidioksidipäästöjä vuodessa.
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4. ja 5. Vaatteet on mun aatteet

V

aatteet suojaavat meitä
kylmältä ja ilman epäpuhtauksilta. Nyky-yhteiskunnan
normeihin kuuluu yleisen
alastomuuden suojaamisen
lisäksi myös erilaisia pukeutumiskoodeja.
Virallisissa ja juhlatilaisuuksissa odotetaan
toisenlaista pukeutumista kuin kotona tai
kavereiden kesken. Tämän kaiken keskellä
rakennamme identiteettiämme pukeutumisen kautta. Kaikki meistä ovat halunneet
tai haluavat kuulua joukkoon tai erottua
siitä jossain elämämme vaiheessa, ja
mikäs sen helpompaa kuin viestiä sitä
omalla ulkonäöllään ja vaatetuksellaan.
Tästä syystä emme myöskään oikein kestä

pukeutumiseemme liittyvää arvostelua.
Mutta ei hätää, nyt ei tehdä sitä. Nyt funtsitaan, miten voimme säästää luonnonvaroja. Kaikkien tuotteiden, myös vaatteiden,
valmistaminen ja kuljettaminen kuluttavat
luonnonvaroja ja aiheuttavat erilaisia
päästöjä kuten hiilidioksidia. Ympäristöongelmien lisäksi vaatetuotantoon liittyyy
myös eettisiä kysymyksiä, esim. lapsityövoima ja eläinten oikeudet.
Vaatteita valmistetaan öljyperäistä keinokuiduista, erilaisista luonnonkuiduista ja
eläinperäisistä materiaaleista. On jatkuvan
kiistelyn kohteena, ovatko muovipohjaiset
vaatteet ympäristön kannalta huonompia

1. Lyhytikäinen

kuin paljon vettä kuluttava ja torjuntaaineita käyttävä puuvillan viljely. Luonnonvarojen kulutuksen kannalta oleelliseksi onkin muodostunut, kuinka monta
käyttökertaa vaatteella on. Siitä syystä
on tärkeää, että valitsemme vaatteita ja
kenkiä, joista pidämme, käytämme ne loppuun saakka ja olemme valmiit näkemään
vähän vaivaa niiden kestämiseksi. Onko
meidän mahdollista valita kengät, jotka
kestävät pitkään, vai käyttää neljät tennarit vuodessa? Vai tarvitseeko meidän edes
valita eri tyylien välillä? Löytyisikö jostakin
tennarit, jotka kestäisivät kaksi kertaa
pidempään kuin normaalisti?

Maapallotehtä
vät
muoti

Tsekkaa vaatekaap
pisi sisältö. Millaisi
a vaatteita
sieltä löytyy? Autta
matta muodista jää
neitä, joita et
enää pakottamallak
aan laittaisi päälles
i vai käteviä
perusvaatteita, joi
ta voit piristää muo
din mukaisesti
erilaisilla asusteilla
ja väreillä? Erottele
vaatteet, joita
käytät usein, harvoin
ja et lainkaan. Mon
et huomaavat, että käyttävät
arkisin aika samoja
vaatteita,
niitä lemppareita.
Valitse vaatteistasi
alusvaatteiden
lisäksi muutamat kä
yttövaatteet. Käytä
niitä vaatteita
2 viikon ajan (muis
ta kuitenkin puhtau
s). Jutelkaa
kavereiden kanssa
, oliko tämä vaikeaa
ja muuttiko se
elämääsi, vai käyti
tkö niitä vaatteita,
joita olisit pitänyt
muutenkin? Voisitko
kokemuksesi peru
stella vähentää
vaatteiden hankkim
ista jatkossa?

Näin vaikutat
- KULUTUS

2. 100 risaista p

aria

Käy läpi kenkävaras
tosi. Monta kenkäp
aria omistat?
Kuinka monia tode
llisuudessa käytät?
Tarkastele
kenkiäsi: Millä tav
oin voit pidentää nii
den käyttöikää?
Voisitko suojata ke
nkiäsi kosteudelta
lankkaamalla
niitä? Oletko aiheu
ttanut omalla toim
innallasi (kiinantossut sadesäällä)
kengien huonon ku
nnon? Millaiset
jalkineet ovat hyviä
ympäristön kannalt
a? Kerää rikkinäiset kengät ja vie
ne suutarille korja
ttavaksi. Entä
onko sinulla kenkiä,
joita ei voi korjata
, miksi?

3. Lainahöyh

enet

Juhlat tulossa,
mutta ei sopivi
a kuteita. Ei hä
käänny ystävies
tää,
i tai vaikka mui
den perheenjäs
puoleen ja sopi
enten
kaa lainasta. Ju
hlavaatteita vo
taessa vuokrata
i tarvitkin. Ja kuka sano
o, ettei arkivaatt
takin voisi lain
ata kavereilta ku
ein vaihtelunhal
(informoikaa ku
u iskee
itenkin vanhem
pia asiasta). Ko
keile!

* Uuden T-paidan valmistamiseen
kuluu luonnonvaroja 4484,2 kg
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Maapallotehtävät
4. Tuohivirsut ja
hamppukengät
Kuituhamppua ja nokkoskuitua? Täh!
lit
Monet entisaikaan käytetyt materiaa
ten
vähi
Eikä
n.
istaa
tulem
a
uutt
tekevät
helppokasvuisuutensa vuoksi, jolloin
on
mm. veden ja lannoitteiden kulutus
ovat
isia
Tälla
a.
illall
puuv
kuin
pienempää
Etsi
.
onen
nokk
ja
uitu
ppuk
ham
.
esim
kin
jokin vaate, joka on valmistettu josta
jopa
tai
sta
uidu
nonk
luon
sta
vaihtoehtoise
anto
tuot
itä
Selv
.
lista
eriaa
mat
ätys
kierr
t?
pidä
tapa, hinta ja saatavuus. Mitä

6. Kettumaista

5. Reilut tennarit
jotka
Edelleen kaupoista löytyy vaatteita,
hyvin
ten
muu
tai
lla
oima
ityöv
laps
ään
tehd
a.
lkall
mipa
mini
epäinhimillisissä oloissa
aina
t
eivä
aan
ajatk
istutt
Vaatteiden valm
, joissa
tiedä todellisia olosuhteita tehtaissa
itä,
Selv
aan.
heidän tuotteitaan valmistet
n
Reilu
saa
teita
asus
mitä vaatteita ja
kaupan merkillä varustettuna tai onko
.
muita FairTrade-merkintöjä vaatteille
osta
ja
sa
kans
iesi
emp
Juttele asiasta vanh
Saana.
reilu
ita
t-pa
tai
arit
tenn
seuraavat
tat saada samalla myös luomua!

uisKettua hupun kauluksessa ja korvakor
et
ka
Vaik
lla?
sinu
sa? Ei minulla, entä
aa
varsinaisia turkiksia käyttäisikään, saatt
sinulla olla turkissomisteisia vaatteita
tai koruja. Seuraavan kerran ostoksia
osta
tehdessäsi varmista, ettet vahingossa
ä
pyyd
,
tiedä
ei
jä
myy
Jos
ista.
turk
aitoa
askaup
i
asio
tai
häntä varmistamaan asia
a.
tteit
istuo
turk
än
mitä
sa, joka ei myy

Näin vaikutat
- KULUTUS
* Kun ostat kenkäparin, joka kestää
käytössäsi kolme
vuotta, säästät luonnonvaroja 426,7
kg.
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6. Kertakäyttöistä hygieniaa

K

äytämme päivittäin
useampaa kosmetiikkaja hygieniatuotetta.
Laske pikaisesti, mitä
olet jo tänään käyttänyt: hammastahna... Ja mitä
pidemmälle päivä kuluu, sen
useampaa ainetta on tullut jo
tungettua iholle ja viemäriin. Ja
tämä asia kuuluu myös pojille!
Suomalainen käyttää hygieniatuotteisiin rahaa n.150 € vuodessa. Seuraavissa tehtävissä on
tuotu esiin muutama tuotteisiin
liittyvä ympäristönsuojelullinen
ja eettinen näkökulma. Niiden
lisäksi kosmetiikan raaka-aineita
tehoviljellään voimakkailla lannoitteilla, jotka aiheuttavat esimerkiksi
vesistöihin päästessään rehevöitymistä. Harvinaisten kasvien
käyttö ja haitallisilla kemikaaleilla
kyllästetyt työolot ovat edelleenkin
arkipäivää maailmalla. Valitsemalla
huolella tuotteet, joita käytät, voit
vaikuttaa moniin eri ongelmiin.

Maapallotehtävät
1. Kestävää hoitoa
Kertakäyttökulttuuri kukoistaa edelleen
hygienia- ja kosmetiikkatuotteissa. Mitä sellaisia tiedät? Tee
lista itse käyttämistäsi
kertakäyttötuotteista ja valitse niistä
ainakin yksi, jonka
jatkossa korvaat vastaavalla kestotuo
tteella tai jollain muulla
vaihtoehtoisella tavalla.

2. Eläinten meikit
Monet pesuaineet, hygienia- ja kosm
etiikkatuotteet tai niiden
ainesosat testataan yhä eläimillä. Selv
itä asiaa ja etsi tuotteita, joita ja joiden ainesosia ei testa
ta eläimillä. Mistä asiasta
saa tietoa? Asiasta voi kysyä myös tuott
eiden valmistajilta tai
maahantuojilta. Jos asiasta ei ole kaup
an hyllyllä varmuutta,
kannattaa valita jo pitkään käytössä
ollut tuote. Vaihda
eläinkokeita käyttävä tuotemerkki eläin
kokeettomaan vastaavaan tuotteeseen.

3. Pakkaussäästöä
Hyödynnätkö täyttöpakkauksia? Mitä
hyötyä siitä on?
Tiedätkö, mitä tuotteita saa ostettua
ilman pakkauksia, omiin
pakkauksiin tai valmistajan uudelleen
täytettäviin pakkauksiin? Vaihda sinun tai koko perheen
käyttämä tuote vastaavaan tuotteeseen, jonka saa ostamatt
a aina uutta pakkausta.

Näin vaikutat - KU
LUTUS
* Kun vaihdat vaihtopää
hammasharjaan, viedää
n kaatopaikalle
yläasteaikanasi yhteensä
12 hammasharjaa vähem
män. Jos kaikki
luokkasi oppilaat tekisiv
ät niin (22 x 12), kaatopaik
alle
päätyisi 264
hammasharjaa vähemmä
n.
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7. ja 8. Kemikaalicoktailit

V

aikka vesi sataa taivaalta,
ei sitä todellisuudessa tule
maapallolle yhtään lisää. Niin
kuin olemme jo alaluokilla oppineet, sama vesi kiertää luonnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että juomme
ja koostummme samoista vesimolekyyleistä kuin dinosaurukset aikanaan. Tätä
ajatellessa vesien suojelun merkitys
korostuu. Meille täällä Suomessa puhdas
vesi on itsestäänselvyys, vaikka täälläkin

on ilmennyt tapauksia, jossa pohjavedet
ovat saastuneet esim. torjunta-aineista,
ja vesistöihin on päässyt puhdistamatonta
jätevettä. Maapallon väestöstä n. 2 miljardillla ei ole riittävästi puhdasta vettä juotavaksi ja peseytymiseen. Ei ole järkevää
kuljettaa vettä maapallon toiselle puolelle,
mutta voimme omalla asenteellamme
ja toiminnallamme vaikuttaa siihen, että
maapallolla kiertävä vesi säilyy mahdollisimman puhtaana.
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Vedenpuhdistusprosessi on suunniteltu
eloperäistä jätettä ajatellen. Nykyään veden puhdistamiseen käytetään eloperäistä
jätettä syöviä bakteereja, jotka saattavat
vahingoittua erilaisten puhdistusaineiden
ja hygienia- ja kosmetiikkatuotteiden
kemikaaleista. Koska bakteerit eivät pysty
käsittelemään näitä kemikaaleja, päätyvät
ne usein luontoon. Käytä siis tuotteita,
jotka ovat sataprosenttisesti biohajovia.

Maapallotehtävät
1. Turhaa vaahtoa

2. Ympäristömerkit

3. Ongelmia kynsissä

Annosteletko tuotteet oikein? Minkä verran on tarpeeksi? Suurempi määrä esim.
saippuaa ei anna parempaa pesutulosta,
vaan aiheuttaa pikemminkin erilaisia
ongelmia: ihon kuivumista, turhaa veden
kulutusta ja kemikaalien puhdistamista
jätevedestä. Tarkista käyttämiesi tuotteiden, myös pesuaineiden, annosteluohjeet ja omat käyttötottumukset. Muuta
niitä tarvittaessa ja aloita esim. hammastahnasta.

Millaisia ympäristömerkkejä löydät
hygienia- ja kosmetiikkatuotteista, entä
pesuaineista? Mitä ne todellisuudessa kertovat? Mitkä kriteerit ovat sinulle tärkeitä?
Esim. pakkauksen kierrätettävyys, tuotteen biohajoavuus, tuotteen valmistamiseen käytetyn energian tuotantotapa.

Olemme vähentäneet esimerkillisesti
erilaisten liuotinpohjaisten maalien käyttöä. Usein kuitenkin unohdamme omaan
ulkonäköön liittyvät kemikaalit, kuten
kynsi- ja hiuslakat. Kynsilakat sisältävät
edelleen ympäristölle pieninäkin määrinä
haitallisia aineita (haju on hyvä tunniste),
joten ne ja hiuslakkapullot pitäisi toimittaa ongelmäjätekeräykseen. Löydättekö
vaihtoehtoisia tuotteita? Selvitä kuntasi
ongelmajäteohjeet ja keräyspaikat.

4. Väriä hiuksiin

5. Salaperäiset ainesosat

6. Kauneutta luonnosta

Kuinka monella luokassasi on värjätyt tai
vaalennetut hiukset, entä permanentatut?
Eli kemikaaleja on laitettu päähän ja
viemäreihin oikein kunnolla. Selvittäkää,
onko saatavissa vähemmän kemikaaleja
sisältäviä ja ympäristölle vähemmän
haitallisia tuotteita? Voitko vähentää omaa
ympäristökuormitustasi jollain tavoin?

Selvitä jostakin käyttämästäsi hygienia- tai
kosmetiikkatuotteesta, mitä tuotteen aineosat ovat ja mikä niiden käyttötarkoitus
on. Etsi tietoa myös kyseisten tuotteiden
valmistamisesta ja muista ympäristövaikutuksista. Vaikuttivatko etsiväntyösi
tulokset tuotteen käyttöön jatkossa? Onko
sinun tarpeen vaihtaa tuotetta ja miksi?

Oletko tutustunut luonnonkosmetiikkaan? Ja nyt ei tarkoiteta tuotteita,
joita vain markkinoidaan luonnollisina,
kun ne sisältävät marjauutteita tai ovat
säilöntäaineettomia. Luonnonkosmetiikan
raaka-aineet ovat kokonaan luonnollista
alkuperää, ja niiden tulee olla biohajoavia.
Luonnonkosmetiikkatuotteet eivät saa
sisältää mm. silikonia tai alumiinikloridia.
Tutustu luonnonkosmetiikan kriteereihin
ja merkintöihin. Vaihda ainakin yksi käyttämäsi tuote, esim. aurinkovoide, luonnonkosmetiikkaan!

- VESI
* Kun vähennät käyttämiesi kemikaa
lien
määrää, vähentyy vedenpuhdistustarv
ekin. Esimerkiksi Espoon Suomenojan
puhdistamolla käytetään yksi säiliöauto
llinen (15 t) kemikaaleja päivässä vede
npuhdistukseen.
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9. Tee itse – huulivoide

H

oitotuotteiden tekeminen itse
tai pienellä kaveriporukalla
on kivaa. Sen lisäksi tietää,
mitä tuote sisältää, ja näin voi
välttää keinotekoisia haju-,
maku- ja säilöntäaineita. Alla on perusohje
huulirasvalle. Jos et löydä kaikkia aineita
tavallisesta kaupasta, kysy luontaistuotekaupasta tai apteekista. Yksi vaihtoehto
on, että viet tämän ohjeen nuorisotilalle
ja tilaatte sinne tarvittavat tarvikkeet ja
teette huulirasvoja ihan urakalla. Muista
valita luomua ja kotimaista!
Muista, että eteerisiä öljyjä käytetään vain
todella pieniä määriä. Niitä ei saa käyttää sisäisesti eikä laittaa suoraan iholle.
Öljyt sekoitetaan aina johonkin toiseen
pohjaöljyyn ennen käyttöä.
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Huulirasva
20 g

mehiläis-, soija- tai
hamppuvahaa

½ dl

kylmäpuristettua
rypsiöljyä

10 g

kaakaovoita

2-3 tippaa eteeristä öljyä
(ei tuoksuöljyä) tai
jotain muuta
kosmetiikkaan
tarkoitettua
makuöljyä

1. Kuumenna öljy höyryäväksi
vesihauteessa. Vesihauteessa
kattilaan laitetaan vettä ja
pienempi sulatusastia laitetaan
isomman kattilan sisään. Isompaa kattilaa kuumennetaan varovasti keittolevyllä. Varo veden
roiskumista öljyyn.
2. Lisää kaakaovoi ja vaha joukkoon. Kun ainekset ovat sulaneet
ota astia pois vesihauteesta ja
sekoita. Lisää seokseen muutama
tippa eteeristä öljyä ja sekoita.
3. Kaada seos puhdistettuihin
rasioihin. Toimi ripeästi, koska
vahat kovettuvat nopeasti. Jos
näin pääsee käymään sulata seos
uudelleen. Anna jäähtyä rauhassa ennen kuin laitat kannen
paikalleen.

10. Lopusta alkuun
Ulkoisen olemuksesi ekokunto nyt!

Nyt on aika palata alkuun. Tee ulkoisen olemuksesi 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
jätettä
vettä
kemikaaleja
					

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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