NUORTEN EKOTIIMI osio 3
MINÄ JA LAJITOVERIT
NUORTEN

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. Minä ja lajitoverit

N

uoruus on välillä rankkaa
aikaa, mutta niin on aikuisuuskin. On asioita, jotka
eivät muutu. Yksi niistä on
sosiaalisten kontaktien eli
ystävien ja muiden ihmsiten näkemisen
tarve, tunne siitä, että on hyväksytty ja
minusta välitetään. Olemme valmiita
tekemään uskomattomiakin asioita, jotta
meistä pidettäisiin. Liian usein tästä seuraa
kiivasta kilpavarustelua, jossa raha saattaa
ratkaista. Kovan kilpailun huumassa saat-

taa suhteellisuuden taju ja huoli luonnosta
kadota kokonaan!
Tässä osiossa tarkastellaan ympäristöasioita ihmissuhteiden näkökulmasta.
Kaveripiirin lisäksi katse käännetään kohti
perhettä ja yhdessäoloa. Voitteko tehdä
yhdessä asioita, jotka ovat kivoja, mutta
eivät tuhlaa valtavia määriä luonnonvaroja? Osaatko jotakin, millä ratkaiset tulevat
lahjaongelmat alta aikayksikön ilman ostamista ja uusien tuotteiden hankkimista?
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Kaveriporukassa pelataan yhteisillä säännöillä eikä niistä poikkeamista katsota
hyvällä. Joskus voi olla vaikea ottaa joitakin ympäristöasioita esille ilman ituhipin
leimaa. Mutta aina voi keksiä muita perusteita ympäristöystävälliselle toiminnalle.
On todennäköistä, että joka kaveriporukasta löytyy ekotekoja, joita ei edes sellaisiksi
mielletä. Oveluutta kehiin!

2. Testaa ihmissuhteiden
ekokunto
Tee tämä testi heti alussa, ennen maapallotehtäviä. Tsekkaa miten huomioit
ympäristöasiat ihmissuhteisiin liittyvissä
asioissa. Merkitse vastauksesi, laske
saamasi pisteet ja lue kuntotestin tulos.
Toista testi Minä ja lajitoverit -osion
maapallotehtävien toteuttamisen jälkeen.
Muuttuivatko tulokset?

1. Käyn suihkussa enintään kerran päivässä
ei

2. Olen vähentänyt suihkussa viettämääni aikaa
kyllä

8. Lainaan pelejä tai muita tavaroita säännöllisesti
kyllä

ei

9. Järjestän juhlia mahdollisimman vähäjätteisesti
kyllä
ei

Vesikäyttäytymisen abc
kyllä

7. Vanhempani ovat opettaneet minulle hyödyllisiä taitoja, esim. pyöränhuoltoa tai vetoketjun
korjausta viimeisen kuukauden aikana
kyllä
ei

ei

3. Olen korvannut suihkuja osittaisella peseytymisellä mm. intiimihygienian osalta
aina
usein joskus harvoin en koskaan

10. Ostan juhliin kertakäyttöastioita tai
-koristeita
en koskaan harvoin joskus usein

aina

12. Ostan elokuvia omaksi
usein

aina

4. Pesen hiukset päivittäin
ei
kyllä

13. Katson elokuvani sähköisesti
aina
usein joskus harvoin en koskaan

5. Juoksutan vettä täysillä suihkussa käydessäni
en koskaan harvoin joskus usein
aina

14. Katson elokuvia porukalla kotona elokuviin
menon sijaan
aina
usein joskus harvoin en koskaan

6. Käytän suihkussa peseytymiseen haaleaa
vettä
aina
usein joskus harvoin en koskaan
7. Suljen hanan saippuoidessa
kyllä
ei

en koskaan harvoin joskus

usein

Päästöille kyytiä!
1. Kuljen lyhyet matkat pyörällä, kävellen tai
skeitaten
kyllä
ei
2. Kuljen pidemmät matkat julkisilla tai pyörällä
kyllä
ei

8. Vedän vessanpöntön aina virtsaamisen
jäkeen, myös öisin
aina

Kestäviä hankintoja
vai turhaa jätettä!

3. Käytän kimppakyytejä, jos julkisia kulkuvälineitä ei ole saatavilla
aina
usein joskus harvoin en koskaan

1. Olen pohtinut oman elämäntyylini
ympäristövaikutuksia
kyllä
ei

4. Kuljen julkisilla tai pyörällä harrastuksiin,
vanhempani eivät kyyditse
aina
usein joskus harvoin en koskaan

2. Olen vähentänyt oman elämäntyylini
ympäristökuormitusta

5. Pidän yhteyttä ystäviini ja sukulaisiin muutoinkin kuin menemällä käymään
kyllä
ei

kyllä

ei

3. Ostan tavaroita tms. vain siksi, että muillakin
on
en koskaan harvoin joskus usein
aina
4. Minulla pitää olla aina uusin malli laitteista,
vaikka vanha olisikin yhä käyttökelpoinen
en koskaan harvoin joskus usein
aina
5. Ostan tavaroita, syötävää, vaatteita tms.
lohdun vuoksi
en koskaan harvoin joskus usein
aina
6. Olen luvannut ja teen yhden kotityön, jos
muu perhe tekee jonkun asian ympäristöystävällisemmin kuin ennen
kyllä
ei

pisteet aluksi:

6. Kun matkustan, matkustan ajan kanssa
aina
usein joskus harvoin en koskaan
7. Hoidan asioita tekstarein ja netissä ilman liikkumista paikasta toiseen
aina
usein joskus harvoin en koskaan
8. Internet on vähentänyt paikasta toiseen liikkumisen tarvettani
kyllä
ei
9. Olen saanut uusia kavereita ja pitänyt
ystävyyssuhteita yllä välimatkojenkin takaa
internetin avulla
kyllä

ei

+2p

+1p

kyllä

kyllä

aina

usein

0p

-1p

-2p

ei

ei

joskus harvoin en koskaan

ei
en koskaan harvoin joskus

11. Annan eettisiä ja ekologisia lahjoja
aina
usein joskus harvoin en koskaan

en koskaan harvoin joskus

Pisteet:

kyllä
usein

aina

41 - 55 pistettä Huippukunto!

Olet kaveriporukkasi ekoihme, tai sitten olette koko
porukka, perhettä unohtamatta. On vaikea sanoa,
oletko saavuttanut huippukunnon tässä osiossa jo
muissa osioissa hankituilla elämäntapamuutoksilla,
mutta eipä sillä väliä! Joka tapauksessa toimit ja toteutat ekologista elämäntapaa ja otat ympäristön
lisäksi huomioon myös muut ihmiset. Ja mikä ihmeellisintä, viet huomaamattasi tai tietoisesti näitä
hienoja ekotekoja myös muille, ja vielä hoitamalla ihmissuhteitasi aivan normaalisti. Hienoa - nyt ei löydy
tyrkyttämisen makua!

21 - 40 pistettä Hyvä pohja!

Pientä skarppausta, niin sinä ja lähipiirisi saavutatte
huippukunnon. Nyt on hyvä pohja rakentaa vaikka
mitä. Olet jo tehnyt, ehkä huomaamattasi tai ihan
luontaisesti, fiksuja ekoratkaisuja. Nyt kiinnität vain
huomiota pieniin arkipäivän tekoihin ja otatte suurennuslasin alle jonkun tietyn osa-alueen, jota lähdettä parantamaan. Ja siinä se on! Positiivista mieltä
ja mietintämyssy päähän!

1 - 20 Rapakunto!

Ekotapasi ovat hunningolla. Et kuitenkaan ole täysin
toivoton tapaus. Ja muista, ettei tämä testi mitannut sinun ihmissuhteittesi kuntoa, siinä saatat olla
aivan pro, vaan joitakin kaveripiiriin ja perheeseen
liittyviä ympäristönäkökulmia. Nyt vain rohkeasti ongelmien kimppuun, ja sitähän sinulta tuskin puuttuu.
Jos kaveriporukassa oli edes yksi, joka sai paremmat
pisteet, niin antakaa hänelle edes viikoksi pomon
hommat ja katsokaa löytyykö tahtoa tekoihin. Maapallo on vielä pelastettavissa, sinunkin avullasi.Tai
katso, löytyisikö tästä oppaasta edes muutama sinulle sopiva toimintavinkki. Tartu haasteeseen ja
haasta kaverisikin - maapallon hinnalla - mukaan!

0 - (-55) Tekohengitystä!

Nyt tarvitaan tekohengitystä! Tällä menolla voimavarat loppuvat kaikilta. Arvostuksen puutteesi
saattaa levitä kaikkialle, tai on ehkä jo levinnytkin.
Hukut turhiin tavaroihin, kinuat autokyytiä joka
paikkaan ja varaat suihkun koko aamuksi. Nyt on
aika käyttää omaa päätäsi ja tehdä valinta: haluatko
olla toimimatta ja suhtautua negatiivisesti kaikkiin
ympäristötekoihin vai tehdä pienellä vaivalla muutaman asian, joilla voit parantaa kaikkien elämää. Katsele kavereitasi ja perhettäsi ja kaikkea toimintaanne
uusin silmin. Saattaa olla, että muilla olisikin halua
toimia ympäristöä suojellen, mutta sinä olet vastarannankiiskenä huomaamattasi jarruttanut menoa.
Anna muillekin mahdollisuus. Mutta muista valita
sellaisia ekotekoja, jotka ovat mielekkäitä ja merkityksellisiä sinulle, niin pääset hyvään alkuun.

pisteet lopuksi:
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3. Käytöstä edustukseen

E

ri kulttuurien ja yhteisöjen tavat ja
niiden merkitykset eroavat toisistaan,
myös tavaroiden osalta. Jotkut tavarat,
esim. aikuisilla auto, korut ja merkkivaatteet, saattavat edustaa omistajalleen aivan jotain muuta kuin tavaran varsinainen
käyttötarkoitus. Tätä osaavat markkinavoimat
käyttää hyödykseen. Haluamme tavaroita tai juuri
tiettyä tavaraa esimerkiksi vain kuuluaksemme
joukkoon tai osoittaaksemme, että meillä menee
hyvin. Onko sinun kaveripiirissäsi esineitä, joiden
varsinaisella käyttötarkoituksella on toissijainen
merkitys? Tekevätkö ne meidät paremmiksi ja
onnellisemmiksi? Mikä merkitys kulutuksella ja
omistamisella on identiteetillemme: Mittaammeko omaa arvoamme kulutuksen kautta? Onko
tavaroiden edustama maailma ihmissuhteita
tärkeämpää?

Maapallotehtävät
1. Statustavarat
Mitkä tavarat ovat ryhmässäsi sellaisia, joilla on statusarvoa?
Onko sinulla sellaisia, ja mitä hyötyä on ollut niiden omistamisesta? Onko mahdollinen uusi malli ollut käyttökelpoisempi
kuin vanha? Olisitko todellisuudessa pärjännyt vanhalla? Jätä
seuraavalla kerralla statustavarat hankkimatta, jos sinulla on jo
vastaava toimiva tavara.

2. Ihmisten korvikkeet
Mitä todellisuudessa ostamme kaupasta? Siellä ei myydä
onnellisuutta, mutta silti haemme tavaroista lohtua ja iloa.
Siinä sinänsä ei ole mitään väärää, jos vain pidämme järjen
kädessä tässäkin asiassa emmekä tee sitä jatkuvasti ja unohda
ystäviämme. Kun seuraavan kerran kaipaat lohduttavaa shoppailua, ota puhelin käteesi ja pirauta jollekin kaverillesi tai vaikka
mummolle ja papalle. Puhelusta saatava hyvä mieli korvaa
tavaranhimon, ja laskukin on luultavasti pienempi.

3. Mitä haluan olla

Näin vaikutat
- KULUTUS
* Kun jätät ostamatta uuden 37” LCD-television,
säästyy luonnonvaroja 5233 kg.
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Meillä on erilaisia yhteisöön kuulumisen tunnusmerkkejä, esim.
tietyn väriset ja tyyliset vaatteet ja korut. Viime kädessä valitsemme itse oman tyylimme ja sen hyvät ja huonot puolet. Onko
omassa elämäntyylissäsi ja ulkoasussasi joitakin ympäristön
kannalta haitallisia puolia? Entä ympäristöä vähän kuormittavia
seikkoja? Tee niistä listat ja keskustele asiasta kavereiden kanssa.
Valitse joukosta yksi asia, jonka muutat jatkossa ympäristöystävällisempään suuntaan.

4. Haaskuuta juhlahengessä

S

anotaan, että terveyden kannalta on enemmän merkitystä sillä,
mitä syö uuden vuoden
ja joulun välissä kuin
sillä, mitä syö joulun ja uuden
vuoden välissä. Näin voi myös
ajatella arjen ja juhlan kulutuksesta. On merkityksellisempää,
kuinka toimimme jokapäiväisessä
elämässä kuin elämän suurissa
juhlissa. Elämä koostuu kuitenkin
monista pienistä juhlahetkistä,
joten juhliinkin valmistautuessa
kannattaa muistuttaa itseään kestävien elämäntapojen merkityksestä. Etenkin kuin juhlahetket ja
juhlapyhät muistuvat mieleemme
pitkin elämää ja muistuttavat
meitä tärkeistä henkilöistä ja
asioista myöhemmälläkin iällä.
Jos tulevaisuuden omaatuntoaan
haluaa rauhoittaa jo nyt, kannattaa juhlissakin välttää ylenpalttista
luonnonvarojen tuhlausta.

Maapallotehtävät
1. Lahjan ulottuvuudet
Tarvitseeko lahjan olla tavaraa? Lahj
an
tarkoitus on ilahduttaa sekä lahjan saaja
a
että antajaa. Entä jos lahjan tuoma ilo
onkin vähäisempi kuin siitä aiheutuv
at
haitat. Onko se ylipäätään mahdollista?
Millaisista lahjoista sinä ilahdut, ja mitk
ä
ovat niiden vaikutukset ympäristöön?
Keksitkö kivoja, eettisiä ja ekologisia lahja
vaihtoehtoja? Anna kaverillesi tällainen
lahja.

2. Kertailoa
Juhlitaan helmat katossa ja juhlien jälke
en
roudataan jätettä roska-astiaan selkä
vääränä (tai vanhemmat kantavat). Suun
nitelkaa juhlat, joissa syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Huomioikaa
asia
tarjoilussa, pukeutumisessa, ohjelmas
sa ja
koristelussa. Niin ja pitäkää ne bilee
t kans!

3. Mietitty leffa
Paras tapa katsoa leffa: vuokraus, kave
rilta
lainaaminen, verkosta lataaminen, leffa
teatteri, televisio, oma dvd jne. Mitä
hyviä
ja huonoja puolia eri tavoissa on, ja
millaisiin tilanteisiin ne sopivat? Mitä vaiku
tuksia leffatavoilla on ympäristöön? Valit
kaa
kavereiden kanssa mielestäsi ympärist
öä
vähiten kuormittava tapa ja kokeilkaa
sitä.
Vaatiko se enemmän vaivaa kuin ylee
nsä,
tai vähensikö se leffanautintoa? Mite
n
katsot leffasi jatkossa?

Näin vaikutat
- KULUTUS
* Kun annat jätteettömän lahjan kave
rillesi, esimerkiksi teet runon, laulat laulu
n
tai viet kaverisi kävelylle meren rant
aan,
tuotat jätettä kaatopaikalle 0 kg.
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5. Kotona perheen kanssa

J

a nyt siihen arjen kulutukseen.
Nykypäivänä kulutamme luonnonvaroja velaksi, eli enemmän kuin
luonto pystyy niitä meille tuottamaan. Vuonna 2011 maailman
ylikulutuspäivä osui elokuulle. Vuodessa
se siirtyi reilun kuukauden aiemmaksi.
Ylikulutuspäivä tarkoittaa sitä, että siihen
päivään mennessä ihmiset ovat jo käyttäneet kaikki sen vuoden luonnonvarat.
Loppuvuoden kulutus onkin velkaa Äiti
Maalta. Ei ihme, että jotkut ajattelevat
velanmaksun ajan koittavan piankin.

Voimme kuitenkin vähentää velkataakkaa
opettelemalla muutaman vihreän säännön. Laita koko perhe oppiin, ja alkakaa
yhdessä soveltaa tulevaisuuden antishoppailuperiaatteita.

1. ilmankin pärjätä, siis onko tarve
edes todellinen
2. korvata palveluilla
3. lainata tai vuokrata

Selvitä aina, voiko haluamaasi tavaraa,
vaatetta tai mitä tahansa ostosta

4. yhteiskäyttää

Maapallotehtävät
1. Jätediili

2. Lautapeli-ilta

Vanhemmat jaksavat välillä nurista
kaiken maailman asioista, kuten sängyn petaamisesta, roskien viennistä
jne. Jotta nurina vähenee, tee perheen
kanssa diili. Lupaa jatkossa hoitaa
osuutesi, jos muu perhekin hoitaa
velvollisuutensa puhtaamman
ympäristön puolesta. Esim. suostut
viemään roskat, jos ne on lajiteltu
huolella.

Kotona - ja tylsää. Haasta perheesi
jännittävään lautapeli-iltaan. Toteuta
ilta mahdollisimman vähäisellä luonnonvarojen kulutuksella. Jos kaikki
pelit ovat jo tuttuja, lainaa uusi peli
kaverilta, nuorisotilalta tai kirjastosta.

3. Usko tai älä
Elämässä tulee hetkiä, nyt tai myöhemmin, jolloin vanhempien taidoista
on hyötyä. Joku osaa korjata mopon tai pyörän, tehdä kortteja ja tekstata, korjata vetoketjun tai leipoa korttelin parasta pitsaa. Kun vanhemmat
vaativat sinua seuraavan kerran viettämään koti-iltaa, ehdota heille yhteistä työskentelyhetkeä. Useimmat iloitsevat voidessaan jakaa taitojaan
muille. Tuskin vanhempasikaan poikkeavat tästä ja jos niin tekevät, ehkä
kavereiden vanhemmat ovat suopeampia ajatukselle. Sinäkin voit opettaa vanhemmillesi jotakin vaikka tietotekniikan saralta.

Näin vaikutat
- KULUTUS
* Jokainen suomalainen tuottaa jätett
ä 478 kg
vuodessa. Kun lajittelet jätteesi koto
na, pienennät
kaatopaikalle menevän jätteen mää
rää noin 200 kg
vuodessa.
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6. Käsi kädessä kuljemme

M

onesti matka junalla tai linjaautolla on henkilöautossa köröttelemistä mielenkiintoisempaa:
omituisia sattumuksia tapahtuu
koko ajan ja muut ihmiset ovat
yllättävän kiinnostavia. Myöhemmällä iällä
voit myös nauttia siitä, että sinun ei tarvitse
ajaa, vaan voit keskittyä juttelemaan ystäväsi
kanssa, ottaa torkut tai lukea päivän lehden.
Jos autolla on mentävä, miettikää, riittäisikö
yksi auto. Kimppakyydit matsiin, kouluun
ja pitkilläkin matkoilla ovat kannatettavia.
Tietenkin auto kuluttaa polttoainetta ja
aiheuttaa jonkin verran enemmän päästöjä,
mitä useampi siinä on. Se on kuitenkin pientä
verrattuna siihen, että kaikki matkustaisivat
yksinään autolla.
Hiilidioksidipäästöt:
mopo 60 g/hkm
henkilöauto bensa 105 g/hkm
linja-auto 50-60 g/hkm
kävely 0 g/hkm
pyöräily 0 g/hkm
Henkilökilometri
Henkilökilometri (hkm) on mittayksikkö, joka
kuvaa henkilöiden kulkemaa matkaa jollakin
liikennevälineellä.

Maapallotehtävät
1. Kevyesti kimpassa
Haaveiletko lyhyestä kahdenkeskisestä hetkestä tyttö- tai poikakaverin kanssa? Oletko mopolla kyyditsijä tai kyyditettävä,
vai onko yhteinen kotimatka kävellen sinun juttusi? Vai miten
olisi romanttinen hetki katseilta suojassa yhdessä bussia odotellen? Laske haaveittesi hinta.

2. Hengailua ja kyytejä
Tee kartta parin viime päivän kulkemisistasi. Merkitse karttaan, miten olet matkat kulkenut ja oletko matkannut yksin,
kavereiden vai vanhempien kanssa. Tarkastele, voisiko liikkumistasi järkeistää ja vähentää päästöjä. Mikä on pääasiallinen
kulkureittisi ja -välineesi, entä miten kuljet kavereiden kanssa?
Voisiko joillekin reiteille harkita julkisia kulkuneuvoja, pyörää
tai kimppakyytejä? Muuta jokin yleisesti kulkemasi matka
ympäristöystävällisemmäksi.

3. Su(k)kuloiden
Roudaavatko vanhemmat sinua joka paikkaan? Nyt on aika katkaista napanuora ja
alkaa kulkea itsenäisesti. Ehdota vanhemmillesi, että saisit oman bussikortin tai pyörän,
jolla voi kulkea pitkiäkin matkoja. Anna
vanhemmillesi hetki omaa aikaa ja ala kulkea
ainakin yksi heidän roudaamansa matka
omin neuvoin.

Näin vaikutat
- LIIKENNE
tuotat
* Kun liikut kävellen tai lihasvoimalla,
mmän.
vähe
m
hiilidioksidipäästöjä jopa 105 g/hk
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7. Virtuaaliyhteyksiä, ja
etanakin kulkee

I

nternetissä ja nykypäivän sähköisessä viestinnässä on paljon hyviä
ja huonoja puolia. Yksi hyvä puoli
on, että se vähentää turhaa liikkumista. Monet asiat, joita varten
ennen täytyi matkustaa, hoituvat nykyään
joko puhelimella tai tietokoneella. Näin
säästyy aikaa, rahaa ja luontoa. Mutta silti
ei pidä unohtaa kavereiden tapaamista.
Suorat kontaktit kasvotusten ovat tärkeitä.
Ne merkitsevät muutakin kuin vain asioiden hoitoa. Monet vanhukset kokevat
yksinäisyytensä lievittyvän jo pelkällä
kauppareissulla, muutama sana ystävällisen kassan kanssa ja muiden kasvojen
näkeminen piristää ketä vain.

Maapallotehtävät
1. Etanaposti
Oletko kirjoittanut kirjettä? Perinteine
n
itse kirjoitettu kirje tai kortti on edel
leen oiva tapa muistaa läheisiään ja
kertoa kuulumisia. Se on myös huom
attavasti ekologisempaa kuin pikapyrä
hdys
kaukaisella paikkakunnalla. Näin saat
myös
omaa aikaa ja tilaa kertoa sinulle ja
viestin
saajalle yhteisistä asioista. Vierailulla,
isossa porukassa, se ei aina ole mah
dollista. Kirjoita kirje tai kortti esim. isova
nhemmillesi. Jos haluat haastetta tehtävää
n, tee
se mahdollisimman ympäristöä sääs
täen.
Älä kuitenkaan unohda kyläreissuja:
Tee
ne ajan kanssa.

3. Verkossa kiinni
Maailma on avartunut internetin kautt
a.
Välimatkat ovat kadonneet, kun ei enää
tarvitse matkustaa paikasta toiseen
tutustuakseen uusiin ihmisiin. Onko
sinulla
kavereita, joihin olet tutustunut netis
sä?
Mikä merkitys netillä on kaverisuhteiss
asi?
Vähentääkö sinun netin käyttösi liikku
misen tarvettasi vai päinvastoin? Mieti
,
mitkä ovat netissä kavereiden tapaamiseen liittyvät ruusut ja risut.

2. Kännykällä säästöä
Kännyköistä voi olla montaa
mieltä; jatkuva piippaus ja näppäily voivat hermostuttaa. Fiksusti käyttäen se ei ole kuitenkaan
hullumpi yhteydenpitoväline.
Tarkastele viikon soittojasi ja
tekstareitasi. Valitse niistä asiat,
jotka olisivat ilman kännykkää
vaatineett liikkumista paikasta toiseen. Seuraavalla kerralla voitkin
perustella suurta puhelinlaskua
ympäristösyillä.
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Näin vaikutat - LIIKENNE
* Kun lähetät kirjeen sen sijaan, että
kävisit henkilöautolla kylässä
sadan kilometrin päässä, tuotat hiilid
ioksidipäästöjä 18,8 kg
vähemmän.

8. Riittävän puhdas

P

eseytyminen on
osa päivittäisiä
rutiinejamme.
Mutta mietimmekö
useinkaan miksi
pesedymme ja miten? Milloin
pitää käydä kokonaan suihkussa, milloin riittäisi vain
kainaloiden peseminen? Peseytymisessäkin on vaikea löytää
kultaista keskitietä: mistä
tietää, milloin läträä liikaa ja
aiheuttaa enemmän ongelmia
kuin hyötyä. Iho ja vesistö eivät
kummatkaan tykkää ainaisesta
peseytymisestä ja saippuoinnista. Mistä taas tietää, milloin
huono hygienia alkaa vaikuttaa
omaan ja muiden hyvinvointiin
niin, että kaveritkin alkavat
kadota? Suomalaiset käyttävät
vettä n.155 litraa päivässä.
Tästä suuri osa valuu aivan
turhaan viemäristä alas ja vielä
lämmitettynä.

Vedenkulutus 155l / vrk / hlö

Maapallotehtävät
1. Läträämättä paras

2. Liika on liikaa

3. Pönttötavat

Kuinka kauan olet suihkussa?
Miten toimit siellä? Käy suihkussa
ja tarkkaile toimiasi. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:
aika, veden lämpötila, veden virtausnopeus, onko suihku auki, kun
saippuoit itseäsi. Valitse ainakin
yksi keino, jolla jatkossa vähennät veden kulutusta suihkussa
käydessäsi.

Kuinka usein peseydyt? Yleensä
sanotaan, että peseytyminen kerran päivässä ja urheilusuoritusten
jälkeen riittää. Käytkö aina suihkussa, vaikka esim. strategisten
paikkojen ja kainaloiden peseminen riittäisi? Entä hiukset? Ovatko
ne jo tottuneet joka päiväiseen
pesuun ja rasvoittuvat sen vuoksi
todella nopeasti? Niin ihoon kuin
hiuksiin kuuluu pieni suojaava
rasvakerros. Pidä viikon ajan
päiväkirjaa suihkuista ja muista
peseytymiskerroista (myös saunomisesta). Olisiko tavoissasi jotain,
millä voisit lisätä omaa tai muiden
ja ympäristön hyvinvointia?

Ilman sen suurempia
esipuheita: tarvitseeko
vessanpönttö vetää
jokaisen lirun jälkeen?

Näin vaikutat
- VESI
* Kun lyhennät suihkussa käynnin viiteen
minuuttiin ja säädät veden virtaamaan 12 l/
min, säästät vettä 165 l joka suihkuttelukerralla.
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9. Tee itse – jelppiä
kuminpaikkaukseen!

O

letko paikannut itse polkupyöräsi kumin? Jos et ole, on
aika opetella. Se on taito, joka
jokaisen pyöräilijän kannattaa
osata.

Anna kaverillesi, sisaruksillesi tai vaikkapa
vanhemmillesi oiva lahja: paikkaa heidän
pyöriensä rikkoutuneet kumit. Soveltuu hyvin aineettomaksi ja itse tehdyksi
lahjaksi, joka ei takuulla ole nössö! Joten
ei kun kauppaan hankkimaan parin euron
paikkapakkaus. Se sisältää kumipaikkoja ja
tarvittavan liiman.
1. Varaa hommaan pesuvati, jossa on
vettä, työkaluja pyörän irrottamiseen ja se
paikkapakkaus.
2. Irrota koko rengas pyörästä.
3. Päästä ilma renkaasta ja irrota päällyskumi vanteen päältä. Tässä voi joskus
joutua käyttämään jotain työkalua. Ole
kuitenkin varovainen, ettet vahingoita
päällyskumia.
4. Irrota sisäkumi ja tutki löytyykö vuotokohta. Paikkaa havaitsemasi reikä kumilapulla ja pidä paikkaa kiinni tarvittava
aika (tarkempi ohje löytyy pakkauksesta).
Jos sisäkumi on todella hauras tai reikiä
on tuhottomasti, kannattaa harkita uuden
sisärenkaan ostamista.
5. Ennen kuin asetat sisärengasta paikalleen, kannattaa tarkistaa, ettei paikka
vuoda ja sisärenkaassa ole muita reikiä.
Nämä näkyvät hyvin, kun laitat renkaaseen
hieman ilmaa ja pyörität sitä pesuvadissa.
Siinä missä veteen syntyy ilmakuplia, on
reikä.
6. Kun kaikki reiät on paikattu, aseta sisäkumi vanteelle ja ulkorengas sen päälle.
Kohdista sisäkumin venttiili ulkorenkaan
aukkoon. Pumppaa rengas täyteen. Ja
homma on valmis!
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10. Lopusta alkuun
Ihmissuhteitten ekokunto nyt!

Nyt on aika palata alkuun. Tee ihmissuhteittesi 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
jätettä
						

Ekotekojen ilo ja hyöty juuri sinulle!

Lähteet
Oy.
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
ungin
kaup
on
Espo
:
Lotta
äki
Palom
. 2009.
nuorisopalveluiden ekotukikoulutus
tajätteet
Tilastokeskus: Jätetilasto – Yhdyskun
2009. www.stat.fi/til/jate/2009
ilohttp://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henk
s.htm
aben
tot/h
iloau
henk
nne/
eliike
ne/ti
liiken
www.itella.fi

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 vahingoitttaa meitä tai muuta ympäristöä.

www.motiva.fi
lka-

ita/se
www.nuukuusviikko.fi/toimintaideo
reppukilpailunvastaukset.pdf
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