
N U O R T E N  E K O T I I M I  - O H J E L M A

atkuva informaatiotulva: loppuvat 
luonnonvarat, taistelut öljystä ja 
puhtaasta vedestä, huoli ilmaston-
muutoksesta ja lajien sukupuu-
tosta... 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 mah-
dollisuus 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 pai-
notus 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 pie-
niltä, 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 

15 000 kg hiilidioksidipäästöjä vuodessa. 
Kun toimit materiaalissa olevien ohjeiden 
mukaan, pystyt helposti vähentämään 
hiilidioksidipäästöjäsi jopa kolmanneksella 
vuodessa. 

Materiaali on jaettu yhdeksään eri tee-
maosiooon: Valtakuntani, Katse peiliin,
Minä ja lajitoverit, Pöperöt puntarissa,
Hyvää oloa, Hengaillen, Harkitut harras-
tukset, 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 kysy-
myksiä, joihin kaipaat vastausta, voit 
lähettää osoitteeseen ekotiimi @ gmail.
com. Materiaalipaketit ovat myös ladat-
tavissa internetistä www.ekotiimi.fi.

Olemme iloisia, että olette lähteneet 
mukaan! 
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apaa-aikaa ei ole mielestämme 
ikinä riittävästi, velvollisuudet 
ja tehokkuuden tarve ovat osa 
nuortenkin arkea. Koulunkäynti 
voi olla hyvinkin raskasta, eten-

kin tenttikausien aikana, eikä se lapsuuden 
loppuminen ja aikuisuuden kohtaaminen-
kaan aina niin herkkua ole. Siis nauti 
vapaa-ajasta! Nuorten ekotiimissä vapaa-
aika on jaettu kahteen osaan: harrastuksiin 
ja tähän yleiseen hengailuun. Vapaa-aikaa 
ei pidä kuormittaa ylimääräisillä vaatimuk-
silla ja ahdistuksella, mutta käytä nyt tovi 
omien menojesi ja hengailun funtsimi-

1. Hengaillen

seen. Mistä vapaa-aikasi koostuu, ja mitkä 
ovat sinulle niitä must-juttuja? 

Tässä osiossa ei ole tarkoitus osoitella 
sormella, mikä on hyvää vapaa-aikaa ja 
huvittelua, joten jos sellainen fiilis tulee, 
niin pahoittelut. Keskitytään nyt vain niihin 
ympäristövaikutuksiin, sellaisiin asioihin, 
joita ei ole tule vapauden huumassa 
ajateltua. Käytä hyödyksi mahdollisuus 
hypätä hetkeksi vapaa-aikasi maailmaan 
keskellä koulupäivää, ja tee vapaa-ajastasi 
vihreän omantuntosi näköinen. 
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Tee tämä testi heti alussa, ennen maa-
pallotehtäviä. Tsekkaa, miten huomioit 
ympäristöasiat vapaa-ajan menossa. 
Merkitse vastauksesi, laske saamasi 
pisteet ja lue kuntotestin tulos. Toista 
testi Hengaillen -osion maapallotehtävien 
toteuttamisen jälkeen. Muuttuivatko 
tulokset?

2. Testaa hengailusi ekokunto
12. Olen laittanut itselleni tarpeettomia kirjoja 
ja lehtiä muiden luettavaksi

13. Käyn paikoissa, joissa on eläimiä pidetään 
vangittuna ihmisten viihdyttämiseksi

14. Olen tutustunut eläinten elämään nettika-
meran avulla

15. Käyn erilaisissa viihdekeskuksissa kuten 
huvi- ja vesipuistoissa

16. Käyn mielummin järviuinnilla kuin altaassa

17. Olen korvannut laskettelun pulkkamäellä ja 
murtomaahiihdolla luonnonympäristöissä

18. Käyn risteilyillä 

Sähköistä energiaa!
1. Kuuntelen musiikkia sähköisessä muodossa.

2. Tietokoneeni lataa koko ajan musiikkia, 
elokuvit tms. netistä

3. Olen vähentänyt musiikin kuuntelemisen 
ympäristöhaittoja 

4. Käytän hakukoneita tuttujen www-osoittei-
den hakemiseen

5. Olen vähentänyt kuuklettamista 

6. Olen säätänyt pelikoneiden energiansäästö-
asetukset kohdilleen

7. Pelaan monipelejä, sen sijasta, että kaikki 
pelaisivat pelikoneillaan yhtäaikaisesti

8. Käytössäni (kotona) on vain yksi pelikone

9. Pelikoneet ovat käytössä monta tuntia 
päivässä 

Päästöille kyytiä!
1. Olen tutustunut polttoainetta säästäviin 
ajotapoihin

2. Käytän ajaessani säästäviä ajotapoja

3. Oleellinen osa vapaa-aikaani on autolla tai 
muulla moottoriajoneuvolla cruisailu

4. Olen vähentänyt autoilua ja mopoilua

5. Huollan kulkupelini säännöllisesti

Vesikäyttäytymisen abc
1. Pissaan vesistöihin

2. Käytän pesuaineita järvi- tai merivedessä

3. Huuhtelen hiukseni uidessa

4. Heitän roskia vesistöihin

5. Siivoan omat jälkeni rannoilta

6. Kerään tarvittaessa myös muiden roskat 
rannoilta 

Kestäviä hankintoja vai turhaa 
jätettä!
1. Vietän aikaa paljon kauppakeskuksissa ja 
ostareilla

2. Meidän porukalla on oma paikka, jossa saa 
rauhassa kokoontua

3. Siivoamme jälkemme ja laitamme paikat kun-
toon poistuessamme kokoontumispaikoilta

4. Vapaa-ajan rahankäyttöni on vähäistä

5. Minulla on kävelymatkan päässä mielipaikka

6. Käyn lukemassa kirjastossa lehtiä

7. Olen pyytänyt tilaamaan kirjastoon minua 
kiinnostavia lehtiä

8. Kirjojen omistaminen on minulle tärkeää

9. Lainaan luettavani kirjastosta

10. Jos tarvitsen jotain kirjaa tai lehteä enem-
män hankin sen käytettynä

11. Olen tutustunut paikkakuntani antikvariaat-
teihin

21 - 45 pistettä Hyvä pohja!

Pientä skarppausta, niin sinä ja lähipiirisi saavu-
tatte huippukunnon. Nyt on hyvä pohja rakentaa 
vaikka mitä. Olet jo tehnyt, ehkä huomaamat-
tasi tai ihan luontaisesti, fiksuja ekoratkaisuja. 
Ota tilaa  itsellesi ja tee pieniä tai isompiakin 
ekotekoja, näin säästät myös rahaa ja rahanval-
taa elämässässi! Ja siinä se on! Positiivista mieltä 
ja hengailua hyvällä omallatunnolla!

46 - 70  pistettä Huippukunto!

Olet kaveriporukkasi ekoihme, tai sitten olette 
koko porukka, perhettä unohtamatta. On vaikea 
sanoa, oletko saavuttanut huippukunnon tässä 
osiossa jo muissa osioissa hankituilla elämän-
tapamuutoksilla, mutta eipä sillä väliä! Ja mikä 
ihmeellisintä, viet huomaamattasi tai tietoisesti
näitä hienoja ekotekoja myös muille, ja vielä 
elämällä aivan normaalisti. Hienoa -  nyt ei löydy 
tyrkyttämisen makua! 

0 - (-60) pistettä Tekohengitystä! 

Nyt tarvitaan tekohengitystä ja urakalla! Tällä 
menolla vedet ovat uintikelvottomia, rahaa ja 
luonnonvaroja palaa!  Arvostuksen puutteesi 
saattaa levitä kaikkialle, tai on ehkä jo levinnyt-
kin.  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, myös omaasi.  
Katsele elämää uusin silmin! Valitse kuitenkin al-
kuun sellaisia ekotekoja, joista sinulle tulee hyvä 
mieli ja joita voit tehdä itsenäisesti. Näin pääset 
hyvään alkuun! 

1 - 20  pistettä Rapakunto! 

Ekotapasi ovat hunningolla. Et kuitenkaan ole 
täysin toivoton tapaus. Ja muista, että vapaa-
ajan hengailuun liittyy oleellisesti myös kaveri-
porukan toiminta. Jos kaveriporukassa oli edes 
yksi, joka sai paremmat pisteet, niin antakaa 
hänelle edes viikoksi pomon hommat ja katso-
kaa, löytyykö tahtoa tekoihin. Maapallo on vielä 
pelastettavissa, sinunkin avullasi. Tartu haastee-
seen ja haasta kaverisikin - maapallon hinnalla 
- mukaan!
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uorten kokoontumisia katso-
taan pahalla silmällä. Ovatpa 
jotkut kauppakeskukset 
kokeilleet erilaisia nuorten kar-
koituskeinoja unohtaen, että 

heidän myyntituotteistaan osa on nuorille 
suunnattuja. Maailma on täynnä ristiriitai-
suuksia. Mutta missä sitten saa olla? Ja 
onko paheksuntaan joskus jopa aihetta? 
Miksi ja miten valitsemme paikat jossa 
hengailemme? Miten paikat vaikuttavat 
meihin? Onko kokoontumisella ostarilla tai 
leikkikentällä eroa? Vaikuttavatko mainok-
set meihin huomaamattamme, entä melu? 
Lisääkö kaupallisuuden ilmapiiri yleistä 
välinpitämättömyyttä ja itsekkyyttä? Ovat-
ko muut kuin kaupalliset tahot kiinnostu-
neita nuorista? Joka paikassako pitää ostaa 
ja maksaa saadakseen vain olla? Ottakaa 
itsellenne tilaa ja antakaa nuoruuden ilon 
näkyä! Huomioikaa samalla myös muut: 
huolehtikaa, että paikat jäävät hyvään 
kuntoon ja kylän akat eivät pääse teitä sen 
varjolla nujertamaan. 

3. Loisimisen monet muodot

Näin vaikutat
- KULUTUS
* Kun viet yhden alumiintölkin kierrä-

tykseen joka päivä vähennät hiilidiok-

sidipäästöjäsi 27 kg vuodessa.  

1. Aikuisten karkottimet

Onko teillä oma paikka, jossa viihdytte ja vietätte aikaa kave-

reiden kanssa? Saatteko missään olla porukalla rauhassa? Vai 

ovatko aikuiset koko ajan häätämässä teitä pois ettekä saisi 

näkyä ja kuulua lainkaan? Kysykää kunnan nuorisosihteeriltä, 

olisiko heillä osoittaa teille jokin paikka, jossa saisitte rauhassa 

skeitata, istuskella ja vähän melutakin, ilman että koko ajan 

ollaan valittamassa. Vastineeksi luvatkaa pitää paikka siistinä. 

2. Ostarit ja kauppakeskukset
 
Ostarit ja kauppakeskukset ovat puolijulkisia tiloja, joissa saa 

liikkua ja istuskella aika vapaasti. Mutta valitettavasti rahaa 

palaa ja luonto huutaa. Kokoontukaa viikon ajan muualla, va-

paana kaupallisista paikoista. Katsokaa viikon päästä rahava-

rojanne; vähenikö ostaminen? Entä löytyikö jotain muuta 

kivaa paikkaa, jossa voisi jatkossa viettää ainakin osan ajasta?

3. Lempimesta 

Mikä on sinun lempipaikkasi? Missä mieluiten olet, kun olet 

yksin, ja mitä teet? Sulje silmäsi ja rentoudu. Millaisia ääniä 

siellä on? Onko se oma huone, rauhallinen puistonpenkki vai 

maantien piennar? Yllättävän monet hakeutuvat luonnon rau-

haan, puistoon tai metsään, jotkut taas viihtyvät nojaamassa 

graffitiseinään ja kuumalla asfaltilla. Etsi kodin läheltä itsellesi 

paikka, johon voit kävellen paeta maailman pahuutta. Pikku 

hiljaa ala huolehtia paikasta ja ottaa vastuuta sen kunnosta.

Maapallotehtävät
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uomessa on vallalla vahva 
mielikuva vesistöjemme 
puhtaudesta. Sinilevälautat 
ja hapettimet jään päällä 
ovat syöneet tätä kuvaa vain 

vähän. Suhtaudumme jopa erilaisiin vettä 
ihmisen toiminnalta suojeleviin asetuksiin 
negatiivisesti, samalla kun pörhistelemme 

4. Vesileikit

Näin vaikutat - VESI
* Kun keräät roskat talteen, vähennät mm. vesistöihin 
päätyvän jätteen määrää. Esimerkiksi maailman valtame-
riin päätyy vuosittain n. 45 000 tonnia muovijätettä.  

tuhansilla järvillä muille. Meillä on tehty 
sitkeää vesistöjen suojelutyötä, kehitetty 
arvostettuja hoitomenetelmiä ja onnis-
tuttu puhdistamaan haisevia ja uintikelvot-
tomia järviä. Ihmetyttää, että käytämme 
maailman meriä samaan aikaan kaatopaik-
koina ja huusseina sekä ruokavarastona. 
Riskialtista touhua, vaarannetaan niin 

herkät ekosysteemit kuin ihmistenkin 
terveys. Kaveriporukka, kesäilta sekä 
ranta ovat yhdessäoloa parhaimmil-
laan. Hauskanpidon lomassa on joskus 
vaikea muistaa ihan perusasioitakin, saati 
rehevöitymistä. Älkää kuitenkaan katselko 
maailmaa pinkkien lasien läpi, vaan otta-
kaa vastuu ainakin omasta toiminnasta. 

1. Pissaamatta paras
Kuka tunnustaa pissanneensa joskus järvi- tai meriveteen? Jätevesiä laitetaan kuriin ympäri maata hintavilla ratkaisuilla. Ja samaan aikaan harrastetaan pissaamista vesistöihin, vähän niin kuin koirankujee-na. Vaikka tällaiset pissalirut ovat pieniä osatekijöitä rehevöitymisessä, niin samoista ainesosista siinä on kyse. Valitse jatkossa huussi tai sopiva puska useam-man metrin päästä rantaviivasta ja unohda laiturilta ja veneestä liruttelut.

2. Vaahtopäät
 
Shampoo hiuksiin ja järveen huuhtelemaan? Auts! Ja taas pesuaineet ovat suoraan järvessä. Huuhtele saippuat jatkossa sisätiloissa viemärin äärellä. Kätevää retkishampoota voi tehdä itse: Pilko muutama koivun lehti vesipulloon ja ravista. Laita hiuksiin ja huuhdo järvessä.

3. Pohjamudat 

Oletko saanut saapasta ongella? Toivottavasti et. Vuo-sittain järvien ja meren pohjasta nostetaan valtavia määriä polkupyöriä, autonrenkaita ja muuta metalli- ja muoviromua ja niitä kenkiä. Veteen heitetään mm. tölkkejä ja kännyköitä. Seuraavan kerran, kun menette rannalle viettämään aikaa, ottakaa mukaan oma pussi roskille. Ja kerätkää rantaviivasta ja matalikosta näkyvät muidenkin heittämät roskat pussiin ja roskik-seen.

Maapallotehtävät
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Näin vaikutat - LIIKENNE
* Kun kevennät kaasujalkaa ja opettelet taloudellisen ajotavan, vähennät polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 12 %.

5. Menestyksekästä cruisailua

engailua kyläkeskustoissa, vauhdin hur-
maa ja moottorin pärinää! Monen nuoren 
irtiotto kotoa. Etenkin maaseudulla moottori 
mahdollistaa kavereiden kokoontumisen 
vapaa-ajalla. Vapaus-nimisen kolikon toinen 

puoli on tässä oma tulevaisuus: Puhdas ympäristö on se, 
mitä kaikki tarvitsemme, emme voi elää tekonurmien ja 
-metsien keskellä ja hengittää pienhiukkasia sairastumatta. 
Oman hiilijalanjäljen pientäminen on mahdollista ottamalla 
käyttöön säästäviä ajotapoja. Hiilijalanjälkihän kertoo siitä, 
kuinka paljon esim. henkilö aiheuttaa kasvihuonepäästöjä 
elämänsä aikana. Se on mittari, jolla vertaillaan valintojen 
ja toimintojen, kuten autoilun ja mopoilun, vaikutuksia 
ilmaston lämpenemiseen. Niksejä on monia, mm. suuret 
ajovaihteet, oikeat rengaspaineet, jarrutusten ja liikkeelle 
lähtöjen välttäminen ja tasaiset ajonopeudet. Ja jos imago 
ei anna periksi ekotekoihin, näitä eivät muut huomaa!

1. Ajotavat syyniin
Kaasua! Ja vauhdilla eteenpäin niin paljon kuin lähtee, ja sitten tankkaamaan. Kevennä kaasu-jalkaa, vähennä vauhtia ja aja tasaisesti. Näin tankilla käymiskerrat vähenevät ja säästät rahaa ja ympäristöä. Laske, kuinka monta kilometriä ajat nykyisin yhdellä tankillisella. Ota säästävän ajotavan niksit käyttöön ja seuraa, miten se vaikuttaa bensii-nin kulutukseen. Unohda tyhjäkäynti! 

2. Kyläralli
 
Nyt jätetään kotiin kavereiden autot ja traktorit!  Vaihda viikonlopun moottoricruisailut ja auto-rundit fillarimeininkiin ja kävelypeliin. Kävellen on helpompi tutustua ihmisiin ja vaihtaa tuttujen kanssa kuulumisia. Vähennä perjantai-iltojen ralleja puolella entisestä.

3. Pelit huoltoon 

Tässä on uudenvuoden lupausta kerrakseen. Anna säännölliset elämäntavat ajokillesi ja pidennä sen elinikää. Näin saat myös sinä hyötyä: tien päälle jäämisen riskit ja yllättävät korjauskulut vähenevät sekä luonnonvarat säästyvät. Tarkista mopon, mönkijän tai pyörän kunto vähintään kerran kuussa sekä puhdista ja öljyä tarvittavat osat huolella.

Maapallotehtävät
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apaa-aikaan kuuluvat monilla oleellise-
na osana elokuvat, musiikki, internet, 
pelikoneet ja telkkari. Joku sanoisi, 
että kaikki nuo ovat turhaa höttöä, jota 
tuotetaan mitään ymmärtämättömille 

nuorille luonnon kustannuksella. Samaan aikaan 
nuo totuudentorvet saattavat itse käydä teattereis-
sa, konserteissa ja urheilutapahtumissa. Monesti 
tuo mollaaminen johtuu lähinnä siitä, ettei sisältö 
kolahda, ei niinkään itse tuotannon aiheuttamien 
luonnonvarojen tuhlauksesta. On kuitenkin totta, 
että esim. elokuvien ja musavideoiden valmistus 
on usein kestämättömällä pohjalla, internetin 
valtavasta energiakapasiteetin tarpeesta puhumat-
takaan. Mutta turha tuhlata energiaa sen pohtimi-
seen, onko jokin vapaa-aika parempaa kuin toinen. 
Pitää vaikuttaa omilla teoilla ja vähentää viihteen 
kertakäyttökulttuuria. Pienten tekojen lisäksi kan-
nattaa kuitenkin pohtia omia toiveitaan vapaa-ajan 
suhteen sekä asioiden taustoja.

6. Sähkösyöpöt viihteellä

1. Muotopuolta musaa

Miten hankit musiikkisi? Ostatko levyjä 

vai lataat netistä? Molemmilla on hyvät 

ja huonot puolensa. Fyysisten tuotteiden 

valmistaminen vaatii aina enemmän luonnon-

varoja, mutta jatkuva lataaminen ja koneen 

päällä pitäminen ei myöskään ole järkevää. 

Vähennä musiikin kuuntelusi aiheuttamia 

ympäristöhaittoja ainakin kahdella eri tavalla. 

2. Älä kato kuuklesta
 
Katsotko netistä? Ei koko osoitetta tarvitse 

kirjoittaa; internet tietää ja hakukoneet vielä 

enemmän. Mutta mikä kuuklettaminen on 

järkevää ja mikä vain laiskuutta?  Arvioi, 

kuinka monta hakua olet tehnyt eri haku-

palvelimille viikossa. Sen jälkeen tsekkaa 

yhden päivän haut. Pitikö keskiarvo yhtään 

paikkaansa? Vähennä kuuklettamista tietoi-

sesti, vähintään 33 %:lla.

3. Pelikoneiden juhlat 

Pari biisiä, futispeliä, tietovisaa ja pari 

tuntia on mennyt ihan siivillä. Ja on mennyt 

sähköäkin, jopa jääkaapin veroises-ti. Älä 

jää odottamaan, että vanhemmat tajuavat 

sähkölaskun suurenemisen johtuvan talossa 

aina hyrräävistä pelikoneista. Vähennä en-

ergiankulutusta jo etukäteen, ja jos teillä on 

useampi pelikone, lopettakaa yhtäaikainen 

käyttö ja sopikaa pelivuoroista tai pela-

tkaa yhdessä. Säädä pelikoneiden ener-

giansäästöasetukset kohdilleen.

- ENERGIA
* Kun kirjoitat nettiosoitteen suoraan, etkä etsi sitä 

hakukoneella, tuotat hiilidioksidipäästöjä 12 g vähem-

män joka kerta.
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yt ei ole tarkoitus moittia 
lukemista tai väittää, että 
lukeminen on turhaa 
ajan ja luonnonvarojen 
haaskausta. Päinvas-

toin. Ehkä kiinnittämällä huomiota 
lukemisen ympäristövaikutukseen, 
paranee myös lukemisemme laatu, 
eli keskitymme siihen, mitä teemme. 
Älä vielä älähdä, ettei koske sinua, 
ettet lue mitään. Suurin osa meistä 
selailee ainakin lehtiä. Monissa 
kodeissa on lehtipinoja odottamassa 
lukemista, ja joululahjoiksi annamme 
kirjoja, joita ei ehkä koskaan avata. 
Tälläiset pikkujutut kerryttävät 
monien muiden pienten asioiden 
lisäksi meidän jokaisen ekologista 
jalanjälkeä, aivan turhaan. Kirjoissa 
myös korostuu omistamisen merki-
tys: on jotenkin parempi omistaa 
kirjoja kuin esim. leffoja. Harva 
kuitenkaan lukee kirjoja tai katsoo 
leffoja muutamaa kertaa enempää. 
Miksi siis pitää niitä hyllyssä pölyä 
keräämässä?

7. Selailua vai selailua

1. Lehtiparatiisi
Onko paikkakuntasi kirjastossa nuorten lehtiä tai kiinnostavia harrastelehtiä? Käy lähikirjastossa lukemassa lehdet, jotka haluaisit tilata tai ostaa. Jos lehteä ei löydy, voit pyytää, että se tilataan sinne. Muista myös, että kirjastoissa lainataan lehtien vanhempia numeroita, leffoja ja jopa pelejä. 

2. Jatkuvaa lainaa
 
Käyttöä enemmänkin! Kun lainaat yhtä ja samaa kirjaa aina uudelleen ja kirjaston muut asiakkaat eivät saa vuoroa ollen-kaan, on aika harkita kannattaisiko ko. opus hankkia itselle. Älä kuitenkaan ensimmäiseksi suunnista kirjakauppaan, vaan etsi kuntasi antikvariaatit, joissa myydään käytettyjä lehtiä ja kirjoja. Hanki suunnittelemasi lehti tai kirja käytettynä.

3. Toisen onni 
Oletko koskaan löytänyt  vapautettua kirjaa? Ne tunnis-taa etulehden tai kannen tekstistä, jossa kerrotaan esim. ”luettuasi laita tämä kirja eteenpäin muiden löydettäväksi”. Tällaiset kirjat ovat kaikkien luettavissa. Maailmalla näitä kiertäviä lehtiä ja kirjoja näkee enemmän. Vapauta joku kirjasi tai lehtesi maailmalle! Jätä se oheisella tekstillä varustettuna kahvilaan, nuorisotilaan, linja-autoon tms.
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oulujen loma-aikaan kuuluu huvittelu. 
Syyslomalla käydään risteilyillä, talvella 
laskettelemassa ja vesipuistoissa, kesällä 
kierretään huvipuistosta toiseen. Ilman 
huvittelua elämä on tylsää! Huvitteluun 

pätevät kuitenkin samat pelisäännöt kuin muu-
toinkin elämässä. Vaikka kiusaamisesta puhutaan 
paljon, harvoin ajattelemme, että sehän on haus-
kanpitoa tai oman egon pönkittämistä muiden 
kärsimyksellä. Näin ajateltuna pieni kissanleikkikin 
näkyy uudesssa valossa. Mutta entäs meidän huvit-
telu!  Aiheuttaako se kärsimystä tai vahingoittaako 
se muita tai muiden elinolosuhteita? Ulps. Äkkiä 
tulevat mieleen delfinaariot, sirkuseläimet, huvit-
telupaikkojen rakentamisen ja käytön aiheuttama 
eläinten kotipaikkojen katoaminen sekä huviristei-
lyjen riskit muutoinkin maailman vilkkaimmalla sisä-
merellä, Itämerellä. Älä nyt kuitenkaan säikähdä, 
ota vain vähän iisimmin ja keksi omalletunnollesi 
sopivia huvittelumahdollisuuksia. 

8. Lomailun vapaus – ja
vapaus valita

Näin vaikutat
- LIIKENNE
* Kun jätät risteilemättä Tukholmaan tuotat 250 kg vähemmän hiilidioksidipäästöjä. 

1. Eläinviihde
Trooppisia eläimiä terraarioissa, delfiinejä altaissa ja 
leijonia häkissä? Suomessakin elää eläimiä vankeudessa 
ihmisten viihdyttämiseksi. Taustalla piilee tietenkin 
raha. Mutta raha ei virtaa, jos ei kukaan maksa eläinten 
katsomisesta. Nykymaailmassa eläimiin voi tutustua mm. 
internetin nettikameroilla, joilloin myös elintavat tulevat 
paremmin tutuiksi. Seuraavan kerran, kun joku ehdot-
taa vierailua tällaisessa paikassa, kieltäydy lähtemästä ja 
tutustu johonkin eläimeen nettikameran välityksellä. 

2. Pulkalla mäkeen
 
Laskettelun hurmaa ja talviurheilun riemua! Talviurhei-
lukeskukset ovat houkuttelevia vapaa-ajan viettopaik-
koja, kuten myös erilaiset vesipuistot, huvipuistoista 
puhumattakaan. Ilon ja riemun lisäksi ne kuitenkin ovat 
aikamoisia energiasyöppöjä! Lähde seuraavalla kerralla 
uimalan sijasta järveen pulikoimaan, laskettelun sijasta 
pulkkamäkeen ja jätä huvipuistovierailut harvinaiseksi 
herkuksi.

3. Risteillen 

Huviretki Itämerellä? Risteilyt ovat arkipäiväistyneet, ja 
lippuja on saatavilla edullisesti. Huvittelumahdollisuu-
detkaan eivät juuri poikkea muista mestoista. Joten miksi 
risteilylle? Mieti asiaa omalta osaltasi. Kuinka usein käyt 
risteilyllä ja voisitko vähentää niiden määrää jatkossa? 
Mitä menettäisit? Ota periaatteeksi, että enintään yksi 
laivaretki Itämerellä vuosittain.
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ätevä tapa kompostoida pieniä 
määriä on perustaa mato-
kompostori. Erityisen kätevä 
se on paikoissa, joissa jätettä 
ei synny paljoa, kuten esim. 

kerhotiloissa tai omassa huoneessa. Mato-
kompostoria asuttavat tunkiolierot, joille 
annetaan biojätteitä ruoaksi. Näin biojät-
teet hajoavat ja syntyy lierojen kakkaa, 
multaa. Madoista pitää vain pitää huolta 
niin kuin muistakin eläimistä: huolehdi 
riittävästä ravinnosta ja kosteudesta. 
Kompostori on puhdistettava noin kerran 
vuodessa ja tarvittaessa vähennettävä 
matokantaa (ylimäärämadot voi antaa 
kavereille tai laittaa kukkaruukkuihin). 

Kokeile, helppoa kuin mikä! Tässä yksinker-
tainen matokompostorin ohje. Halutessasi 
voit tehdä sen muovista, jolloin voit tehdä 
sinne myös ilmareikiä tai poistoletkun 
liialle vedelle. Alla olevalla ohjeella voi ma-
tokompostorin saada toimimaan kymme-
nenkin vuotta!

9. Tee itse – matokompostori

1. Hanki pieni esim. lasinen akvaario kier-
rätyskeskuksesta.

2. Laita pohjalle isorakeista soraa tai 
savipalloja.

3. Täytä akvaario puolilleen mullalla.

4. Hanki akvaarioon tunkiolieroja (mm. 
paikkakunnan kierrätyskeskuksesta voit 
kysellä, tai jos tiedät jonkun, jolla on 
matokompostori, niin takuulla muutama 
joutaa). Voit kokeilla myös tavallisia 
kastematoja, mutta ne ovat vaativampia ja 
voivat pyrkiä kompostorista ulos. Pienessä 
terraariossa n. 20 tunkiolieroa on sopiva 
määrä. 

5. Varmista, että multa on kosteaa: purista 
multaa tiukasti nyrkissä, siitä pitäisi tippua 
ihan pieni pisara, ei enempää.

6. Laita madoille ruokaa, esim. kasvinsosia 
tai perunankuoria. Tarvittaessa voit peittää 
antamasi ruoat, ainakin aluksi.

7. Myöhemmin voit jopa istuttaa pieniä 
ruukkukasveja kompostorin koristeeksi ja 
matoja viihdyttämään! 
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Hengailusi ekokunto nyt! 
Nyt on aika palata alkuun. Tee hengailusi 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 su-
juivat ongelmitta? Laskekaa seuraavaksi tähän koko luokan ympäristösäästöt. 
Käyttäkää pohjana Näin vaikutat -sarakkeen laskelmia. Halutessanne voitte 
etsiä lisää lukuja esim. internetistä. 

Luokassamme säästyi:
 hiilidioksidipäästöjä
 luonnonvaroja
 jätettä
     
Ekotekojen ilo ja hyöty juuri sinulle!
Maapallotehtävissä esitetään erilaisia tapoja, joilla voit muuttaa elämäntapoja-
si 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 huomioi-
da. Ne eivät kuitenkaan saa vahingoittaa meitä tai muuta ympäristöä. 

10. Lopusta alkuun

Lähteet 
Antila Katja: Pysäytä ilmastonmuutos : suoma-

laisen arjen valintoja. Edita Prima Oy. 2008

Hough Rich: Sinä voit pelastaa maapallon 

helppoja keinoja suojella ympäristöä joka 

päivä. Suom. Leskinen Terhi. Kustannus-

Mäkelä Oy, Karkkila 2008.

Luonto-Liitto. Kemppi Reetta: Eettistä elektro-

niikkaa? Luonto-Liiton opas kulutuselektro-

niikan ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin. 

2009.

www.ecodriving.com/fin/

http://www.kierratyskeskus.fi/files/4058/Ja-

tetaanko_vahemmalle.pdf
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