
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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yt ympäristöohjat omiin käsiin 
ja muuttamaan koulun kurssi 
harmaasta vihreäksi. Tässä 
Nuorten ekotiimi -materiaalin 
osiossa tarkastellaan koulu-

työn ympäristövaikutuksia ja ennen kaik-
kea sitä, mitä sinä ja luokkatoverisi voitte 
tehdä, jotta koulu olisi parempi paikka   
myös ympäristön kannalta. 

1. Nuoret ohjaksissa

Tee tämä testi heti alussa, ennen maapal-
lotehtäviä. Tsekkaa, miten sinä ja koulusi 
huomioitte ympäristöasiat. Merkitse 
vastauksesi, laske saamasi pisteet ja lue 
kuntotestin tulos. Toista testi Nuoret 
ohjaksissa -osion maapallotehtävien 
toteuttamisen jälkeen. Muuttuivatko 
tulokset?

7. Olen ollut mukana   järjestämässä jotakin 
koulutyöhön liittyvää ympäristöaiheista kam-
panjaa 

8. Koulun lajitteluohjeet ovat näkyvät ja selkeät

9. Koulun vedensäästöohjeet ovat näkyvät ja 
selkeät

10. Koulun energiansäästöohjeet ovat näkyvät 
ja selkeät

11. Olen ollut mukana tekemässä koulun 
ympäristöohjeita

3. Olen tutustunut oman kouluni ympäristö-
ohjelmiin

4. Olen tutustunut Oppilaitosten kestävän kehi-
tyksen sertifikaattiin ja Vihreä lippu -ohjelmaan

5. Olen esittänyt koululleni Kestävän kehityksen 
sertifikaattiin tai Vihreä lippu- ohjelmaan osal-
listumista 

6. Olen ollut mukana järjestämässä jotakin 
koulun ympäristöteemapäivää

Temppupäivistä arkeen
1. Koulullani on oma ympäristöohjelma

2. Koulullani on Oppilaitosten kestävän kehityk-
sen sertifikaatti tai Vihreä lippu 

Koulussa välitetään yhdeksän vuoden ajan 
valtavat määrät tietoa. Kuitenkin koulua 
vaivaa suurissa määrin sama ongelma kuin 
koko yhteiskuntaa ja vallitsevaa kulttuuria: 
tieto ei muuta ihmisten toimintaa. Opit 
eivät välity edes koulun omaan toimin-
taan. Oletko huomannut, että samaan 
aikaan kuin teille opetetaan esim. öljyva-
rojen rajallisuutta ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia, niin koulun parkkipaikkoja laa-
jennetaan, vessat vuotavat ja valot palavat 
yötä päivää? Kaikkialla näin ei kuitenkaan 
ole; monet koulut ovat  ymmärtäneet, että 
ympäristövastuullisuus kuuluu myös niille. 
Ja ketkä olisivatkaan parhaimpia tuuletta-
maan jämähtäneitä asenteita ja käytäntöjä 
kuin nuoret. Mutta koska koulu on myös 
opettajien ja monen muun työpaikka, 
muistakaa ottaa heidätkin mukaan! 

Vaikka tässä osiossa käytetäänkin sanaa 
koulu, monet tehtävistä soveltuvat myös 
nuorisotiloille tai muihin vapaa-ajan mes-
toihin. Lukekaa avarin mielin, kyseenalais-
takaa ja pitäkää tehtäviä toteuttaessanne 
myös kivaa! 
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2. Testaa koulupäivän ekokunto

12.Oppilailla on jokin tapa esim. infotaulut 
tai tietoiskut, miten kertoa ympäristöasioista 
koulussa

13. Olen osallistunut koulun ympäristöasioista 
kertomiseen 

Vesikäyttäytymisen abc
1. Otan ruokaa vain sen verran kuin syön

2. Olen vähentänyt ruoan roskikseen heit-
tämistä 

3. Olen ehdottanut viikottaista kasvis-
ruokapäivää

4. Olen informoinut ruoka-asioista vastaavia 
ruoan ympäristövaikutuksista ja piiloveden 
määrän  vähentämisestä

5. Koulullani on viikottainen kasvisruokapäivä

6. Olen suunnitellut  mm. kotitaloudessa ate-
rian, jossa on minimoitu maailman vesivarojen 
kulutus

Kestäviä hankintoja vai turhaa 
jätettä!
1. Ruokalassa lajitellaan biojäte erikseen

2. Biojätteen lajittelu on mahdollista myös 
muualla koulussa

3. Olen selvittänyt, että koulussamme lajitellaan 
jätemääräysten mukaisesti

4. Lajittelen jätteet koulussa

5. Koulun lajittelu toimii

6. Tiedän, mitä kemikaaleja koulussamme 
käytetään

7. Jätän koulutöissä käyttämättä myrkylliset 
pääkallomerkillä varustetetut tuotteet esim. 
maalit 

8. Jätän koulutöissä käyttämättä X-merkillä 
varustet tuotteet esim. pesuaineet

0 - (-83) Tekohengitystä! 
Nyt tarvitaan tekohengitystä! Tällä menolla arvokas-
ta aikaa kuluu hukkaan, ja toiminnan  aloittaminen 
on aina vain vaikeampaa. Muut turhautuvat, ja 
opetuksen tavoitteetkaan eivät toteudu. Ehkä sinuun 
on tarttunut välinpitämätön ilmapiiri, ja arvostuksen 
puute on levinnyt kaikkialle. Saattaa olla, että muilla 
olisikin halua toimia ympäristöä suojellen, mutta ku-
kaan ei oikein saa aikaiseksi. Nyt pitää nousta har-
maasta usvasta ja valita vaikka vain yksikin seikka, 
jonka jatkossa teet koulupäivän aikana toisin. Jos 
tuntuu hankalalta muuttaa koko koulun kurssia, niin 
aloita itsestäsi! Se on jotain jo sekin!

1 - 40 pistettä Hyvä pohja!
Plussan puolelle pääseminen on tässä testissä haas-
tavaa – joten onnittelut! Omat tekosi muodostivat 
vain yhden osan pisteistäsi. Koulun tapa toimia ja 
sen antamat puitteet olivat testin toinen puoli. Nyt 
vaikuttaakin siltä, että joko koulu tai sinä jarrutatte 
toisianne. Nyt kannattaa lyödä hynttyyt yhteen, niin 
hommat etenevät mallikkaasti kaikkien kannalta, ja 
maailma pelastuu. Tee sinä aloite ja ota ohjat käsiin 
yhdessä kavereidesi kanssa. Jos koulu hankaa vas-
taan ja eikä sana ympäristö mene läpi, niin käyttäkää 
mielikuvitusta ja antakaa toiminnallenne joki muu 
nimi. Pieni peitetoimnta hyvän asian puolesta on 
ihan sallittua! 

41 - 85  pistettä Huippukunto!
Nyt on hommat mallillaan! Käyt koulua, jossa op-
pilaiden annetaan toimia, ja sinä olet tarttunut 
tilaisuuteen. Olet kaveriporukkasi aktiivinen, yh-
teistyökykyinen ja asioita kriittisesti tarkasteleva 
ekoihme, tai sitten olette samanhenkisiä koko 
porukka. Hyvän tuloksen saamiseen tässä testissä 
ei kuitenkaan riittäneet vain sinun omat ansiosi ja 
ekologinen otteesi, vaan nyt mitattiin myös koulun 
toimia. Koulusi on ympäristömyönteinen, mutta 
takuulla sieltäkin löytyy vielä monenmoista tehtävää. 
Sinun tarvitsee vain tarttua härkää sarvista ehdot-
taessasi muutoksia, ja toimia ympäristön puolesta. 
Rohkeasti vain suu auki ja luotsaamaan koulua aina 
vihreämpään suuntaan.  

Pisteet:

9. Olen ehdottanut pääkallo tai X-merkillä
varustettujen tuotteiden korvaamista vähem-
män haitallisilla

10. Olen käyttänyt koulutöissä kierrätysmateri-
aaleja ja kierrätyksestä hankittuja tavaroita

11. Olen käyttänyt koulutyössä yritysten hukka- 
tai virheellisiä tuotteita

12. Olen ollut mukana hankkimassa koululle 
sisätilojen viihtyisyyttä ja hengitysilmaa paran-
tavia viherkasveja

13. Olen ollut mukana hankkimassa tai istut-
tamassa koulun pihalle pensaita tai puita

Sähköistä energiaa!
1. Luokissa pidettäviä oppitunteja ja esitelmiä 
toteutetaan myös ilman sähkölaitteita

2. Tunneilla sähkölaitteet ovat päällä vain 
käytettäessä

3. Olen tarvittaessa pyytänyt sulkemaan säh-
kölaitteet, jos niitä ei käytetä

4. Hyödynnetäänkö luokissa luonnonvalo

5. Sammutetaanko valot ja sähkölaitteet luo-
kasta poistuessa

6. Tiedän, missä luokissa toimitaan ener-
giansäästön osalta mallikkaasti

7. Koulussa on yhteiset energiansäästöön
liittyvät pelisäännöt

8. Toimin koulussa sähköä säästäen

9. Olen ehdottanut oppituntien pitämistä 
ulkosalla

Päästöille kyytiä! 
1. Koululla on riittävästi tilaa pyörien parkkee-
raamiseen

2. Jos koululla ei ole riittävästi tilaa pyörille, olen 
välittänyt tietoa asiasta eteenpäin

3. Koulupäivän aikana tapahtuva liikkuminen 
paikasta toiseen on mahdollista tehdä kävellen 
tai pyörällä

4. Kävelen, pyöräilen tai skeittaan koulupäivän 
aikana tapahtuvia matkoja

5. Luokkamme luokkaretki järjestetään koti-
maassa

6. Luokkamme luokkaretki toteutetaan 
vähäpäästöisesti
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oulujen ympäristövaikutusten 
kuriin saattamiseksi on kehi-
tetty erilaisia työkaluja, joista 
tärkeimmät ovat Oppilaitosten 
kestävän kehityksen sertifiointi 

sekä Vihreä lippu -ohjelma. Työn aloitta-
miseksi tarvitaan pieni aktiivinen joukko, 
joka innostaa muut mukaan, ja mikäpä 
estäisi lähtölaukauksen ympäristötyöhön 
tulevan oppilailta. Jotta ei kuitenkaan 
ammuta harhaan ja tuhlata voimavaroja jo 
tehtyihin asioihin, kannattaa aloittaa eko-
kartoituksella. Sen voi tehdä yhdessä luok-
kahuoneessa, koko koulussa tai yhdestä 
ympäristöteemasta, esim. vedenkulutuk-

3. ja 4.
Sammaloidut kivet vierimään

sesta. Ideana on, että ekokartoituksen 
jälkeen tiedetään, kuinka paljon koulussa 
kulutetaan ja miten hommat on järjestetty 
nyt. Hyviä kysymyksiä ovat esim. kuinka 
paljon lämmintä vettä kulutetaan, entä 
energiaa. Lasketaanko haitallisia ainei-
ta viemäriin? Ekokartoituksen jälkeen 
sovitaan yhdessä, mitä tehdään ja milloin. 
Hommat mallilleen!
 
Etenkin Vihreä lippu  -ohjelmassa edel-
lytetään, että oppilaat ovat koulun 
ympäristötyössä mukana. Ketkä olisivat-
kaan parhaimpia tuulettamaan jämähtä-
neitä asenteita ja käytäntöjä kuin nuoret. 

Voitte järjestää koululla paljon omaa 
toimintaa niin oppituntien sisällä kuin
niiden ulkopuolellakin. Tehkää koulus-
tanne teidän näköisenne paikka, jossa 
huomioidaan sekä ympäristö että ihmiset, 
myös ne opet. Näin hommat sujuvat 
jouhevasti ja kaikkien tarpeet ja toiveet 
huomioidaan. Myös turha tiukkaotsaisuus 
kannattaa jättää toiseen kertaan ja käyttää 
apuna ennemminkin huumoria kuin syyt-
tävää sormea. Tunnustakaa silti tosiasiat ja 
antakaa satikutia sinne, minne se kuuluu. 
Puhelahjat käyttöön ja pää pystyssä yhteis-
työtä tekemään! 
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3. ja 4.
Sammaloidut kivet vierimään

Näin vaikutat
- VESI
* Kun korjaat vuotavan hanan
säästyy vettä 30 m3 (= 30 000 l) vuodessa.  

* Kun liitytte Vihreä lippu -ohjelmaan väheneevedenkulutus 5-46 % , kaatopaikkajätteen määrä20-50 % ja energiaa säästyy 5-10 %. 

Maapallotehtävät

1. Koulun ekotase

Tietääkö kukaan, miten teillä todellisuudessa hoidetaan ympäristö-

asiat? Vuotavatko hanat ja pöntöt? Lajittelevatko siistijät muiden 

puolesta, ja kopiokone laulaa jatkuvasti? Ottakaa asioista selvää. Teh-

kää koulussanne ekokartoitus, pohtikaa tuloksia ja julkaiskaa tulokset: 

Jakakaa ruusut ja risut sinne, minne ne kuuluvat. 

2. Sanahelinää vai tekoja?

Tiedätkö, kenelle ilmoitat vuotavasta WC-pöntöstä tai tiputtavasta 

hanasta? Entä palaneesta lampusta? Miten tavoitat kyseisestä asiasta 

vastaavan henkilön? Tässä vaiheessa saattaa monelle mennä sormi 

suuhun, ja asioiden annetaan olla. Mutta mistä vastuuhenkilöt tietävät, 

että kaikki ei ole kunnossa, jos asiasta ei ilmoiteta. Selvitä kenelle  ja 

mihin oppilaat voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Jos kou-

lussanne ei löydy asiasta selkeää systeemiä, luokaa se. 

3. Apujoukkoja 

Selvittäkää, onko koulullanne oma ympäristöohjelma tai -järjestel-

mä, erilaisia vastuullisesta ympäristönhoidosta kertovia tunnuksia, 

esim. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti, tai osallistuuko 

koulunne esim. Vihreään lippuun. Tutustukaa näihin ohjelmiin, ja jos 

ne herättävät mielenkiintoa, esitelkää niitä koulunne opettajille ja 

rehtorille.

4. Temppupäivät

Autoton päivä, ilmastopäivä, nuukuusviikko jne. Erilaisia teemapäiviä 

riittää joka lähtöön. Vaikka pelkät teemapäivät eivät pelasta maailmaa, 

voivat ne toimia mielenkiinnon herättäjinä, sopivasti annosteltuina. 

Järjestäkää mieleisenne teemapäivä tai pidempikestoinen kampanja 

ympäristön puolesta ja haastakaa muut mukaan!

5. Posterointi

Joskus saattaa olla niin, että lajitteluroskikset löytyvät, muttei kukaan 

käytä niitä. Syy ei välttämättä ole piittaamattomuus, vaan ohjeistuk-

set saattavat olla hukassa. Tarkastakaa,  löytyykö koulultanne selkeät 

ohjeet veden- ja energiansäästöön sekä lajitteluun. Jos ei löydy tai ne 

ovat puuttellisia, tehkää sellaiset itse, ja omannäköiset, tietty.

6. Teot julki

Valtakunnassa kaikki hyvin? Loistavaa. Usein unohdamme onnitella 

itseämme onnistumisista. Miettikää, millä tavoin, esim. infotauluin, 

tietoiskuin, humoristisin sketsein voisitte välittää tietoa muille oppi-

laille ja opettajille aikaansaannoksistanne tai tulevasta toiminnasta. Ja 

epäkohdistakin pitää kertoa!
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- ENERGIA
* Kun atk-luokan tietokoneiden näytöt

sammutetaan välituntien ajaksi, sähköä 

säästetään kouluvuoden aikana 

570 kWh = 57 euroa = 114 kg vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä. 

5. Ensi askel – tunnustetaan 
laiteriippuvuus

ähkötön koulupäivä? Vielä 
60-luvulla oli kouluja, joissa 
ei ollut sähköä ja talkkari 
lämmitti luokkia puilla. Nyt 
sähkötön koulupäivä tuntuu 

mahdottomalta; vaikka lämmitys, 
ilmastointi ja kylmälaitteet pidettäisiin 
toiminnassa, opetus menisi uusiksi. 
Riippuvuus sähkölaitteista ei ole vain 
yksittäisten ihmisten ongelma, vaan 
se koskee koko yhteiskuntaa. Elämää 
helpottavat laitteet ovat lisänneet 
yhteiskunnan haavoittuvuutta sekä 
riippuvuutta suuryhtiöistä ja kaukaisista 
luonnonvaroista. Täällä käytettävien 
sähkölaitteiden valmistus ja energian-
tuotantoon liittyvien materiaalien ja 
polttoaineiden louhinta aiheuttavat 
ympäristö- ja terveysvaikutuksia 
kaivospaikkakunnilla. Siinä valossa 
tietokoneen näytön sammuttaminen 
jo viiden minuutin tauon ajaksi tuntuu 
turhalta, mutta koko kunnan mitta-
puussa silläkin on jo merkitystä. Vielä 
parempi on jättää kone avaamatta tai 
ostamatta. 

1. Diaesitysten lumoa
Onko luokassanne aina päällä datatykki tai jokin muu säh-
kölaite? Piirtääkö kukaan enää taululle? Tuijotatteko vain 
kaikki päivät isoa valkokangasta? Jos näin on, niin nyt ohjat 
omiin käsiin ja vähentämään silmien rasitusta, jatkuvaa humi-
naa ja energiankulutusta. Vähintä, mitä voit tehdä, on pyytää 
sulkemaan datatykin, kun sitä ei käytetä.  

2. Valoa kansalle 

Kun astut luokkaan, mitä näet? Ovatko valot ja laitteet päällä? 
Tai napsautatteko automaattisesti kaikki valot päälle, vaikka 
vähempikin riittäisi. Entä miten toimitte luokasta poistuessa, 
jäävätkö kaikki laitteet ja valot päälle? Tee viikon ajan luok-
kakohtaista tarkastusta asiasta. Huomauta turhasta energian-
kulutuksesta tarvittaessa ja sopikaa niin opettajan kuin 
oppilaiden kanssa yhteiset pelisäännöt. 

3. Ulkoistutaan
 
Nyt luokkahuone vaihtoon ja ulos opiskelemaan! Ei opiskelu 
vaadi pulpetteja, diaesityksiä ja loistelamppuja! Hankkikaa 
itsellenne kirjoitus- ja peppualustat ja siitä vain ulos. Takuulla 
teidänkin koulun pihalta tai lähistöltä löytyy hyvä, myös opet-
tajaa tyydyttävä ”luokkahuone”. 

sivu 6 // Nuorten ekot i imi 08 NUORET OHJAKSISSA

S Maapallotehtävät



6. Ruokalan vesijäljet

uokaratkaisuilla apua maail-
man vesipulaan ja epätasa-
arvoisuuden poistamiseen? 
Kyllä vain, sillä maksaakseen 
velkojaan köyhät maat tuot-

tavat rikkaille maille esim. hedelmiä ja 
kahvia ja käyttävät samalla jo usein heik-
koja vesivarojaan muiden hyväksi. Samalla 
vaarannetaan oman väestön ruoan ja 
veden saatavuus. Kaikkien tuotteiden 
valmistus kuluttaa vettä, sitä kutsutaan 
piilovedeksi. Ruoan osuuden piilovedestä 
arvioidaan olevan  65 %. Maataloudessa 
eniten vettä kuluu liha- ja maitotuotteiden 
valmistamiseen. Viljelykasvien kärkisijoilla 
ovat riisi, kahvi ja puuvilla. Vesijalanjälki 
kertoo, paljonko esim. valtio tai ihminen 
kuluttaa makeaa vettä. Silloin lasketaan 
talousveden lisäksi tuotteiden ja palve-
luiden tuottamiseen kuluva vesi sekä 
tuotannosta aiheutunut saastunut vesi. 
Suomen vesijalanjäljestä yli 40 % muodos-
tuu muualla. Suositaan kotimaista, kauden 
tuotteita sekä kasvisruokaa myös koulussa. 

1. Aivot lautaselle

Jääkö sinulla ruokaa lautaselle? Usein ruoanottamiseen ei tule 

keskityttyä kylliksi; unohtuu juttelemaan kaverin kanssa, ja 

tärkeämmät asiat pyörivät päässä. Ruokalassa pystytään aika 

hyvin arvioimaan, minkä verran mitäkin ruokaa otetaan. Sen 

mukaan sitä valmistetaan. Se on keittäjien salainen ammat-

tiase. Mutta mikä määrä ruokaa on roskiksessa? Ota lusikka 

kauniiseen käteen ja jatkossa ota ruokaa sen verran kuin syöt. 

Arvioi vähintään viikon ajalta, kuinka paljon sinulta menee 

ruokaa roskikseen, ja muuta tapojasi tarvittaessa. 

2. Vesikevyt lounas 

Koulun ruokalassa vietetään usein erilaisia teemapäiviä; on 

intialaiset viikot, kasvisruokapäivä tai kotimaisten kasvisten 

päivä. Ne ovat kuitenkin kertaluonteisia tapahtumia. Nyt 

on aika siirtyä tempuista jatkuvaan toimintaan. Ryhtykää 

viettämään joka viikko kasvisruokapäivää! Jotta myös ruoan 

piiloveden määrä vähenee, vähentäkää myös maitotuotteiden 

käyttöä. Houkutelkaa koulunne ruokahuolto mukaan, tai teh-

kää asiasta ehdotus kunnanvaltuustolle. Jos tämä ei onnistu, 

suunnitelkaa ja toteuttakaa kotitalouden tunnilla vesikevyt 

ateria. 

3. Taitolaji
 
Onko ruokalassa lajitteluastiat? Tai kerätäänhän ainakin bio-

jätteet erikseen? Selvitä, mitä jätelajeja koulussanne kerätään, 

ja tee pistotarkastus. Toimiiko lajittelu? Puuttuuko jotakin? 

Tarvittaessa voit ottaa selvää kuntanne jätemääräyksistä, siellä 

kerrotaan mitä kouluissa pitää lajitella. 

Maapallotehtävät
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yöräilyn puolesta puhutaan 
paljon, ja kaikki kaupungit 
haluavat olla pyöräilymyön-
teisiä. Harvoin kuitenkaan teot 
ovat samaa luokkaa kuin sanat. 

Kun mietitään erilaisia liikkumisratkaisuja, 
mennään yleensä aina autoilun ehdoilla. 
Turvallisuudesta puhutaan, mutta miksi 
meillä ei näe alueita esim. koulujen piho-
ja, missä autoilu olisi kielletty? Kouluja 
rakennetaan suuriliikenteisten teiden 
varsille, jotka ovat melun lisäksi myös 

7. Keksitään pyörä uudelleen 

Maapallotehtävät

1. Pyöräpysäkointi
Parkkipaikkojen vähyydestä valitetaan 
helposti, mutta entä pyöräpysäköinti? 
Löytyykö koulustanne riittävästi tilaa 
pyörille? Entä onko niitä mahdollista säilyt-
tää turvallisesti ja jopa sateelta suojat-
tuna? Tehkää gallupkysely oppilaiden ja 
opettajien keskuudessa ja selvittäkää onko 
koulunne pyöräilymyönteinen.

2. Liikkamaikka mukaan 

Laske, kuinka monta kertaa ja kuinka 
monta kilometriä olet kulkenut koulupäi-
vien aikana viimeisen kuukauden kuluessa. 
Millä olet matkasi taittanut? Onko mah-
dollista vähentää liikkumisesta aiheutuvia 
päästöjä, kulkea matkoja ajan kanssa pyö-
rällä tai kävellen tai jopa jättää turhat liik-
kumiset pois? Onko koulupäivänä tapah-
tuva liikkuminen sopivaa vähäpäästöistä 
hyötyliikuntaa? Jos ei vielä ole, muuttakaa 
se sellaiseksi. 

3. Retkirenkaat 

Luokkaretki, nyt heti vai vasta parin vuo-
den päästä? Minne ja milloin? Onko teillä 
kanttia miettiä kohdetta ja kulkemistanne 
uudelleen? Mikä olisi vähäpäästöisin tapa 
matkata kohteeseenne? Mitkä ovat sen 
haitat ja plussat? 

täynnä ilmansaasteita. Nämä ovat isoja 
kaupunkisuunnitteluun liittyviä ratkaisuja, 
joihin voi vaikuttaa pitkällä aikavälillä ja 
tekemällä mm. aloitteita asiasta kunnan-
valtuustoille. Se on mahdollista myös 
nuorille. Koulun pyöräilymyönteisyys on
itsestäänselvyys, vai onko? Täyttyykö 
koulun piha opettajien autoista ja moot-
toriliikenteestä, ja seassa juoksevat ja 
pyöräilevät oppilaat? Mutta ei osoitella 
vain aikuisia syyttävällä sormella. Miten 
itse kuljet?

sivu 8 // Nuorten ekot i imi 08 NUORET OHJAKSISSA

P

Näin vaikutat
- LIIKENNE

* Kun menette luokkaretkelle 

junalla (900 km) tuotatte hiilidiok-

sidipäästöjä 550 kg vähemmän 

kuin bussimatkalla. 



iten sinä jatkat lausetta: 
”Koulu on kuin...”? Valitet-
tavan monet mieltävät 
koulun harmaaksi ja tylsäksi 
paikaksi. Tähän vaikuttavat 

sisällön lisäksi usein myös paikan yhteis-
henki ja yleisten tilojen viihtyvyys. 
Monissa firmoissa panostetaan työ- ja 

8. Taukotilojen design

Maapallotehtävät
1. Pääkallot kuriin

Pääkalloja purkkien kyljissä? Kyse ei ole tämän hetken muoti-

ilmiöstä, vaan ne kertovat tuotteen myrkyllisyydestä. Tutki 

tarkkaan sisustushommissa käyttämänne tuotteet. Jos ne 

sisältävät pääkalloja tai haitallisuudesta kertovia X-merkkejä, 

jättäkää tuotteet hankkimatta ja käyttämättä. Tsekatkaa, 

myös koulussa käytettävät kemikaalit. Tehkää kemikaalirat-

sia siivouskomeroon, opehuoneeseen ja käsityöluokkiin. Ja 

aikuinen mukaan! Ovatko löytämänne aineet tarpeellisia, ja 

voisiko niitä korvata vähemmän haitallisilla? Neuvottelutaidot 

peliin!

2. Värejä ja uusiohetkiä 

Kierrätyskeskuksesta verhoiltava sohva ja maalattavia tuoleja? 

Tai löytyisikö jonkun kotoa ylimäääräistä kangasta? Maaleja 

etsitään teknisen työn luokasta tai jopa kaupasta. Sävytys-

virheellisiä maaleja voi saada jopa ilmaiseksi, kun kerrotte 

sisustusprojektistanne. Sisustakaa nurkkanne omannäköiseksi 

erilaisilla kierrätysmateriaaleilla ja hukkatuotteilla.

3. Vihervaltaus 

Viherkasveilla sisustaminen on hauskaa ja antoisaa. Niillä 

saa nopeasti lisää viihtyisyyttä ja tunnelmaa niin pihalle kuin 

sisällekin. Ottakaa yhteyttä läheiseen puutarhamyymälään tai 

kunnanpuutarhuriin ja aloittakaa vihervallankumous. Muista-

kaa välttää yleisesti allergisoivia kasveja etenkin sisätiloissa.

taukotilojen viihtyvyyteen. Viihtyisät tilat 
parantavat ilmapiiriä ja tehokkuutta sekä 
ovat osa ympäristömyönteistä ajattelua. 
Tiloja, jotka ihmiset kokevat omakseen, 
kunnioitetaan aivan toisin kuin ns. yleisiä 
kaikille kuuluvia paikkoja. Entä jos alkaisit-
tekin ajatella koulun käytäviä ja pihaa 
oppilaiden taukotiloina. Millaisia niiden 

pitäisi olla, jotta yleinen siisteys paranisi ja 
te viihtyisitte? Kysykää lupa omalle sisus-
tus- tai pihaprojektille. Käyttäkää ainoas-
taan ympäristölle vähemmän haitallisia 
tuotteita ja kierrätysmateriaaleja. 
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uotava hana tai vessanpöntön 
tiiviste jää usein vaihtamatta, 
vaikka työ itsessään on melko 
helppo toteuttaa. Harva aikui-
nenkaan osaa hommaa tai on 

edes ajatellut, että sen voi tehdä itse. 
Koulussa tiivisteiden vaihdon hoitaa 
huoltofirma. He kuitenkin tarvitsevat 
tiedon, että pöntöt vuotavat. Osassa kou-
luista seurataan veden kulutusta pitkällä 
aikavälillä ja yllättävät vuodot havaitaan. 
Nopeaa selvitystyö ei kuitenkaan ole, sillä 
vedenkulutus voi vaihdella esim. vuoden-
ajasta, uusista laitteista tai tilojen iltakäyt-
täjistä riippuen. 

Kantakaa kortenne kekoon  ja ottakaa 
esim. teknisen työn opettaja mukaan ja 

9. Tee itse – vessanpöntön
tiivisteiden vaihto

selvittäkää, vuotavatko koulunne vessan-
pöntöt. Kysykää kuitenkin lupa huoltofir-
malta, vesivahingot eivät ole leikin asia. 
Edettäessä oikeassa järjestyksessä, talkkari 
saattaa ottaa teidät mukaan opettelemaan 
koko tiivisteen vaihdon alusta lopppuun. 

1. Avatkaa vessanpöntön vesisäiliö. Kaikis-
sa malleissa se ei tapahdu ilman työkaluja, 
mutta tässä teknisen työn opettaja on 
varmastikin avuksi.

2. Laittakaa vesisäiliöön jotain voimakasta  
myrkytöntä väriä, esim. vanhentunutta 
karkkiväriä. Odottakaa.

3. Jos vessanpytyn puolelle valuu väriä,
vesisäiliö vuotaa, ja on todennnäköistä, 

että tiiviste on vaihdon tarpeessa. 
Muistakaa vahtia, ettei kukaan ole vetä-
nyt pönttöä odotellessanne. Toistakaa 
koe, ja jos väri edelleen valuu pöntön 
puolelle, ilmoittakaa vuotavat pöntöt 
huoltoyhtiölle.

4. Voit myös halutessasi tarkastaa asian 
kotona, yhdessä vanhempien kanssa. Jo-
kainen malli on hieman erilainen. Oleellis-
ta kuitenkin on, että vuodon paikannettua-
si irrotat käyttöohjeen mukaan tiivisteen ja 
otat vanhan tiivisteen mukaan mennessäsi 
ostamaan uutta rautakaupasta.
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Koulupäivän ekokunto nyt! 
Nyt on aika palata alkuun. Tee koulun 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:
kWh
hiilidioksidipäästöjä
luonnonvaroja
vettä
jätettä

      
Ekotekojen ilo ja hyöty juuri sinulle!
Maapallotehtävissä esitetään erilaisia tapoja, joilla voit muuttaa elämän-
tapojasi 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 lähipiiril-
lesi? Keskustelkaa asiasta vielä lopuksi, koska meidän omat tarpeet ja toiveet 
tulee myös huomioida. Ne eivät kuitenkaan saa vahingoittaa meitä tai muuta 
ympäristöä.

10. Lopusta alkuun

Lähteet 
Sahlberg Katriina: Pro gradu -tutkielma. Helsin-

gin yliopisto.2004.

Siemenpuusäätiö. Toimittanut Anja portin: 

Kirja vedestä. 2010.

www.hsvesi.fi

www.nuukuusviikko.fi/taustatietoa/2008/

kodin-tavarat

www.tts.fi/kodin energiaopas

www.vesijalanjalki.org

www.vr-konserni.fi/fi/index/ymparisto/liiken-

nepaastolaskuri_18.html

Nuorten ekot i imi 08 NUORET OHJAKSISSA // s ivu 11


