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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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yö omena päivässä, niin pidät 
lääkärin loitolla, sanoo Suomes-
sakin käytetty sananlasku. Tätä 
ohjetta käytetään Hyvää oloa 
-osion ohjenuorana. Tämän 

osion avulla voit löytää ympäristöystäväl-
lisiä tapoja hoitaa omaa hyvinvointia, jotta 
sinne lekuriin ei tarvitsisi mennä eikä nap-
sia naamaansa kemiallisia lääkeyhdisteitä. 

Hyvä olo löytyy meidän jokaisen sisältä, ja 
vaikka tuntuukin vähän nipolta, niin sano-
taan silti: väsynyt ihminen ei jaksa nauraa 

1. Hyvää oloa

eikä iloita! Joten riittävästi unta, niin me-
nokin taas maistuu. Nauru pidentää ikää! 
Ja kakkahuumori on sallittu! Säännöllinen 
suolentoiminta on hyvän olon perusedel-
lytys. 

Tutustu osion maapallotehtäviin ennak-
koluulottamasti ja ota ilo irti hulluiltakin 
kuulostavista tehtävistä. Naapurin koira ja 
riippumatossa laiskottelu kuuluvat kaik-
kien perusoikeuksiin. Heitä liika tehokkuus 
roskikseen ja lähde rennolla fiiliksellä 
etsimään eko-oloa!
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Tee tämä testi heti alussa, ennen maa-
pallotehtäviä. Tsekkaa, miten huomioit 
ympäristöasiat omaan terveyteesi liitty-
vissä asioissa. Merkitse vastauksesi, laske 
saamasi pisteet ja lue kuntotestin tulos. 
Toista testi Hyvää oloa -osion maapallo-
tehtävien toteuttamisen jälkeen. Muut-
tuivatko tulokset?

2. Testaa ekokuntosi

6. Kävelen metsässä tai ulkona piristyäk-
seni tai rentoutuakseni

7 Käyn shoppailemassa piristääkseni 
itseäni

8. Osaan rentoutua tuhlaamatta luonnon-
varoja ja energiaa

Sähköistä energiaa!

1. Tuuletan iltaisin oman huoneeni

2. Olen selvittänyt, voiko laitteet sammut-
taa yön ajaksi kokonaan

3. Sammutan kaikki laitteeni kokonaan 
yöksi

4. Olen hankkinut jatkojohdon, jossa on 
katkaisin

5. Olen vähentänyt käyttämäni kofeiinin 
määrää

Päästöille kyytiä!

1. Käyn ulkoiluttamassa omaa tai tuttavan 
koiraa

2. Menen kuntoilemaan kävellen, pyöräil-
len tai skeitaten

3. Käytän tarvittaessa julkisia liikenne-
välineitä tai kimppakyytiä mennessäni 
urheilemaan

4. Vähennän päästöjä ja saan liikuntaa 
arkiaskareiden lomassa mm. käymällä 
kioskilla kävellen ja käyttämällä portaita

Vesikäyttäytymisen abc

1. Toimitamme vanhentuneet lääkkeet 
apteekkiin hävitettäväksi

2. Olen korvannut yhden itsehoitolääk-
keen luonnontuotteella

3. Olen ottanut selvää eri ehkäisyvaih-
toehtojen ympäristövaikutuksista

4. Olen etsinyt tietoa esim. piharatamon 
käytöstä

5. Käytän luonnonkasveja pienten vaivojen 
hoitoon

6. Hoidan päänsärkyä juomalla vettä tai 
hieromalla ohimoitani ja hartioitani

Kestäviä hankintoja vai turhaa 
jätettä!

1. Käytän appelsiinimehun sijasta kotimai-
sia marjamehuja

2. Käytän mustaviinimarjamehua flunssas-
sa

3. Olen tutustunut vaihtoehtoisiin hoito-
muotoihin

4. Olen kokeillut eteerisiä öljyjä

5. Edistän terveyttäni liikkumalla 
ympäristöystävällisesti

0 - (-41)
Tekohengitystä! 

Nyt tarvitaan tekohengitystä! Tällä menolla voi-
mavarat loppuvat. Akkujen lataaminen on tain-
nut unohtua kauppakeskuksen vilinään ja kunto-
salin jytkeeseen ja siinä sivussa unohtuu helposti 
myös ympäristöstä huolehtiminenkin. Vaikka 
vessanpöntöstä alas ei pidäkään vetää mitään 
ylimääräistä, niin nyt sinne joutavat tehokkuusa-
jattelu ja liika nuoruuden hoppu. Mieti, haluatko 
unohtaa ympäristön merkityksen terveyteesi ja 
jatkaa nykymenolla vai tehdä pienellä vaivalla 
muutaman ekoteon, jotka parantavat kaikkien 
elämää? Nyt voit hyödyntää mahdollista itsepäi-
syyttäsi, halua tehdä asioita muista poiketen 
ja hyvää kyseenalaistamiskykyäsi: etsi sinulle 
sopivia vaihtoehtoisia tapoja edistää terveyttä ja 
maapallon hyvinvointia! 

1 - 20 pistettä
Ponnistellen tuloksiin!

Elämä on jatkuvaa tasapainoilua. Sinun 
elämästäsi löytyy asioita, joissa toimit sekä ter-
veyden ja ympäristön kannalta viisaasti. Olet 
tehnyt niitä ehkä sen enempää miettimättä tai 
sitten kuulut niihin, jotka malttavat edetä pienin 
askelin kohti asettamiaan tavoitteita. Nyt pidät 
vain huolta, ettet lipsahda liian usein, niin pysyt 
plussan puolella. Ekokuntoon päästäksesi voit 
ottaa suurennuslasin alle jonkun tietyn osa-
alueen, jota lähdette yhdessä kaveriporukalla 
parantamaan. Stressitöntä toimintaa itsesi ja 
ympäristön hyväksi! 

21 - 41  pistettä
Huippukunto!

Hatun nosto! Olet nuoresta iästäsi huolimatta 
ehtinyt saavuttaa huippukunnon, johon kaik-
ki eivät pääse koko elämänsä aikana. Sinulla ja 
ehkä perheelläsikin on rohkeutta yhdistää men-
nyttä ja nykypäivän tietoa ja toimia teille sopi-
valla tavalla. Olet vahvoilla omien ratkaisujesi 
kanssa ja osaat takuulla keskustella muiden 
kanssa rakentavasti valitsemastasi ekologisesta 
elämäntavasta. Käytä taitojasi fiksusti! Älä latele 
kaveripiirissäsi ehdottomia totuuksia ja tyrkytä 
heille omia ratkaisujasi, vaan herätä uteliaisuut-
ta ja kiinnostusta. Ympäristön ja terveyden vaa-
liminen kulkevat käsi kädessä ja sen sinä todella 
osaat!

Pisteet:
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uomessa jätevesiä ei 
lasketa puhdistamattomina 
takaisin luontoon. Meillä
käytetään suhteellisen 
tehokkaita puhdistuspro-

sesseja. Kuitenkaan kaikkia aineita ei 
saada prosessissa kokonaan pois, ja ne 
kulkeutuvat luonnon kiertokulkuun. 
Luonnossa mm. erilaisten lääkkeiden 
ainesosat, kuten antibiootit ja hor-
monit, kulkeutuvat osaksi ravinto-
ketjua ja päätyvät kasvien ja eläinten 
kautta ihmiseen. Nämä vierasperäiset 
aineet aiheuttavat ekosysteemissä 
yllättäviäkin seurauksia. Jos animaa-
tiosarjassa esiintyi ydinvoimalan 
lähistöllä kolmisilmäinen kala, niin 
tosielämässä tiedetään kalojen 
vaihtaneen sukupuoltaan vesistöihin 
joutuneiden hormonien vuoksi. Tämä 
on hyvä esimerkki siitä, miksi meidän 
pitää olla erityisen varovaisia lääk-
keiden kanssa. Ympäristön nimissä 
pidetään itsestämme hyvää huolta, 
ennaltaehkäistään sairauksia ja 
käytetään lääkkeitä vain tarvittaessa. 

3. Vesiselvänä

Maapallotehtävät

Näin vaikutat - VESI
 * Suomessa käytetään ibuprofeiinia

 110 000 kg/vuosi, 20 g/hlö. Jätevedessä 

 sitä on 1000 kg, josta puhdistusprosessin 

 jälkeen vesistöihin päätyy 50 kg

 vuodessa.

1. Vanhentuneet pois
Minne joutuvat vanhentuneet lääkkeet? Toivottavasti ette heitä 

lääkkeitä tavalliseen roskikseen tai vessanpöntöstä alas. Lääkkeet 

sisältävät pieninäkin määrinä haitallisia aineita ympäristölle. 

Käykää kotona läpi lääkekaapin lääkkeet. Ottakaa vanhentuneet 

lääkkeet (lääkkeissä pitää olla päivämäärät) ja toimittakaa ne 

apteekkiin oikein hävitettäväksi. 

2. Lääkekaapin järki
Käykää vanhempien kanssa lääkekaappi lävitse. Onko siellä itse-

hoitolääkkeitä, joita kukaan ei käytä? Voisitteko jatkossa korvata 

joitakin itsehoitolääkkeitä luonnontuotteilla?

3. Hormonit kuriin
Ehkäisy on tärkeä juttu, ja kondomin käyttö pitää muistaa. Jos-

sain elämäsi vaiheessa tulet kuitenkin tilanteeseen, jossa mietitte 

partnerisi kanssa erilaisia ehkäisyvaihtoehtoja. Selvitä mitä erilai-

sia ehkäisyvaihtoehtoja on ja mitkä ovat niiden ympäristövaiku-

tukset, esim. jätekuormitus, hormonien vaikutukset vesistöissä ja 

muut kemikaalit.
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n tavattomasti ruokia, joista 
pidät ja joita syöt. Tässä on 
kuitenkin tarkistamisen paikka. 
Vaikka syöt eri ruokalajeja 
terveellisesti, tulisi kuitenkin 

säilyttää tasapaino eri ruoka-aineiden 
kesken. Ruokavaliolla ja eri ravintoai-
neiden saannilla on terveyden kannal-
ta suuri merkitys. Vaikka kuinka söisit 
hyvin ja pitäisit itsestäsi huolta, saattaa 
valitettavasti silloin tällöin flunssa iskeä, 
päänsärky vaivata tai vatsa sekoilla. Sil-
loin pitää ottaa aikalisä ja levätä. Levon 
lisäksi voi itsehoitona käyttää isoäidiltä 
perittyjä luonnon niksejä. Kysy joskus, 
mitä heidän lapsuudessaan käytettiin, 
kun lääkkeet eivät olleet samalla tavoin 
yleisiä ja saatavilla kuin meillä nykyään. 
Luontaistuotekaupatkin ovat hyviä tiedon 
lähteitä esim. yrttijuomien vaikutuksista. 
Ole kuitenkin varovainen, eikä ilman 

4. ja 5. Pienet vaivat luonnon 
keinoin

Maapallotehtävät

1. Isoäidin mehu
Appelsiinimehua mukissa? Vaihda appel-
siinimehu kotimaiseen mehuun, esim. 
viinimarjamehuun. Jos teillä ei ole itse-
tehtyä, pyydä vanhempiasi ostamaan 
seuraavalla kerralla sitä kaupasta. Jos 
vanhemmat eivät innostu ajatuksesta, 
pyydä viinimarjamehua ainakin ollessa-
si seuravan kerran flunssassa; takuulla 
menee läpi. Mitä muita perinteisiä tapoja 
flunssan häätämiseksi tiedät? Kokeile. 

2. Ratamoa haavaan, voi-kukkaa suolistolle
Pieni naarmu, eikä laastaria lähellä ja vielä 
jännitysvatsa. Voi tätä elämää! Valitse 
jokin sinulle tuttu luonnonkasvi tai ruoka-
kaapin aines esim. piharatamo tai kaali. 
Etsi tietoa, miten sitä voi käyttää itsensä 
hoitamiseen ja kokeile. Esim. ruuansula-
tusta voi parantaa vaikkapa nauttimalla 
voikukkateetä viikon ajan. 

3. Elämän lähde
Päätä särkee ja vaikka mitä tekemistä? 
Päänsärky voi johtua monesta asiasta, 
esim. lihasten jännittämisestä tai neste-
hukasta. Seuraavan kerran, kun päänsärky 
iskee, juo lasi vettä, hiero hieman ohimoita 
tai hartioitasi ja odota hetki. Jos vointisi 
parani, jätä särkytabletti ottamatta. 

vanhempien valvontaa pidä tehdä mitään 
extremekokeiluja.

Eri kulttuurien tavat hoitaa terveyttä ja 
ennaltaehkäistä erilaisia vaivoja ovat hyvin 
vaihtelevia. Jotkut kulttuurit ovat jopa 
kuuluisia erilaisista terveyttä edistävistä 
tavoistaan: Meillä viitataan usein italia-
laisen oliiviöljyn käyttöön tai kiinalaisten 
harrastamaan taiji:iin. Monet näistä 
tavoista ja vaihtoehtoisista hoitomuodois-
ta sekä liikunnasta ovat meistä eksoot-

tisia ja toisille arkipäivää. Kannattaa pitää 
korvat ja silmät auki ja tutustua näihin 
avoimin mielin, mutta järki kädessä, koska 
niistä voi olla sinullekin hyötyä. 

Ympäristön kannalta esimerkiksi taiji ja 
jooga ovat hyviä, koska niitä voi harjoit-
taa ulkona ja kotona, eivätkä ne tarvitse 
erikseen rakennettuja tiloja eikä välineitä. 
Jos saat jaksamiseen apua eteerisistä 
öljyistä, et lisää jätemäärää tai vesistöjen 
kuormitusta. 
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- KULUTUS
* Kun vaihdat appelsiinimehut 
kotimaiseen marjamehuun, säästät 
luonnonvaroja 2 kg joka mehupurkin 
ostokerralla.

4. Kirjatietoa
Oletko kuullut ns. vaihtoehtoisista hoito-
muodoista? Tai miten muualla maailmassa 
esim. Kiinassa tai Intiassa hoidetaan ter-
veyttä? Tutustu johonkin vaihtoehtoiseen 
hoitomuotoon. 

6. Älä jumita
Kokeile jotain uutta terveyttä edistävää 
ja ympäristöystävällistä liikuntamuotoa. 
Olisiko lajisi avantouinti tai seinäkiipeily? 
Jos nämä tuntuivat liian hurjilta, venyt-
tele itsesi vetreäksi. Kokeile vaikka joogaa, 
taiji:tä, chi kung:ia, shindoa tai pilatesta. 
Väliin mahtuu vaikka mitä, älä jumita.

5. Tuoksun voimaa
Piparintuoksu ja koivuvihta tuovat mieleen 
muistoja ja herättävät mielikuvia. Kokeile 
saunatuoksua, tuoksulamppua tai -kiveä. 
Nenä on herkkä kapistus. Testaa omasi. 
Jos haluat virkistyä, laita muutama tippa 
sitruuna- tai piparminttuöljyä tuoksulamp-
puun. Rentoutumiseen auttaa esim. laven-
teli. Kun käytät eteerisiä öljyjä, muista, 
ettei niitä saa laittaa laimentamattomana 
suoraan iholle eikä nauttia sisäisesti. 
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atkuva stressi vaivaa ihmisiä jo 
nuorena. Jos ei ole tarkkana, ilo 
ja nauru katoavat elämästä, ja ne, 
jos mitkä kuuluvat nuoruuteen. Älä 
anna liikojen suorituspaineiden ot-

taa valtaa. Nauru on ominaista ihmisolen-
noille, nykyään puhutaan jopa naurutera-
piasta ja harrastetaan naurujoogaa. Nauru 
parantaa - stimuloi sydämen toimintaa, 
vilkastuttaa verenkiertoa ja aktivoi suolis-
toa. 

Myös luonnossa oleilu rentouttaa ja saa 
hyvälle mielelle. Meillä Suomessa myös 
kaupunkilaisilla on metsää tai ainakin puis-
toalueita kävelymatkan päässä. Näissä 
maisemissa voimme kuunnella hiljaisuutta 
ja antaa mielemme rentoutua. Onnea ja 
iloa varten ei tarvita ostoskeskuksia eikä 
rahaa! 

6. Rennosti iloista mieltä

1. Metsäkansa pirteäksi
Suomalaisilla sanotaan olevan läheinen suhde metsään ja 
moni virkistyykin kävellessään luonnonhelmassa luonnon-
ääniä kuunnellen. Kun seuraavan kerran mieltä painaa, 
lähde metsään. Jos metsää ei ole lähellä, pieni kävelylenkki 
ulkoilmassakin piristää. Jos mieltä pitää purkaa kaverille, ota 
kaverikin mukaan.
 

2. Shoppailematta 

Hyvä tuuli kateissa? Kauppakeskukseen ostoksille tai vähin-
tään suklaata. Mieti, millä keinoin saat itsesi hyvälle mielel-
le, nauramaan ja rentoutumaan ilman shoppailua. Valitse 
tavoista yksi, joka mielestäsi kuormittaa ympäristöä vähiten. 
Kokeile tätä, kun seuravaan kerran tarvitset piristystä. Vaih-
takaa kokemuksia.

3. Kesä ja riippumatto
 
Vanha kunnon laiskuri ei tuhlaa luonnonvaroja, kuluu vain 
hengitysilmaa ja ehkä sohva. Muista kaiken kiiren keskellä 
ottaa joskus ihan vain omaa aikaa itsellesi ja rentoudu teke-
mättä mitään. Ota välillä pienet torkut ja mieli lepää. 
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Näin vaikutat
- KULUTUS
* Yksi täysikasvuinen puu voi tuottaa hap-

pea nelihenkiselle perheelle vuodeksi ja 

suodattaa jopa 27 kg ilmansaasteita. 



arhut ja muumit nukkuvat 
talven ylitse. Naureskelemme 
noin pitkille unille. Mutta 
nukummeko tässä kiireisessä 
ja hälyisessä valomeressä itse 

riittävästi? Vaikuttavatko liian lyhyet unet 
jaksamiseemme ja keskittymiskykyymme 
päivittäin? Ehkä emme kykene tekemään 
edes arvojemme mukaisia valintoja, kun 
emme ole levänneet tarpeeksi. Unessa 
elimistö ja hermot lepäävät mahdollistaen 
kehon toipumisen ja heräämisen pirteänä. 
Voimme parantaa unen laatua pienillä ja 
kaiken lisäksi myös ympäristön kannalta 
fiksuilla pikkukikoilla. Kuinka moni meistä 
nukkuu edes kahdeksan tunnin hyvät 
unet? Tavoitteena on nukkua kolmannes 
elämästä. 

7. Unipoweria

3. Liian tehokas?
Väsyttää ja nuutunut olo. Joten energia-
juomatölkki auki tai kahvi valumaan. Laske 
paljonko käytät kofeiinia päivässä, voisiko 
sitä vähentää? Miksi meidän pitäisi aina 
olla pirteitä ja jaksaa niin paljon? Vähennä 
kofeiinin käyttöä pikkuhiljaa ja korvaa 
kahvi teellä tai yrttijuomalla ja energia-
juoma B-vitamiinilisällä. 

1. Unituuletus
Tunkkainen ilma? Olet varmaan huoman-
nut, että usein aamuisin makuuhuo-
neessa on tunkkaista ja tuulettaminen 
on tarpeen. Mutta myös illalla kannattaa 
tulettaa päivän tapahtumat pois mielestä, 
näin unenlaatukin paranee. Ota tavak-
sesi tuulettaa ennen nukkumaanmenoa. 
Muista kuitenkin, että alle 5 minuutin 
tuuletus on paras tuuletus mukavuuden ja 
energiansäästön kannalta.

2. Valoisat unet
Onko missään nykyään aivan pimeää? 
Saamme katuvalojen loisteen poistettua 
verhoilla, mutta jätämme huoneeseen 
palamaan ja pahimmassa tapauksessa vilk-
kumaan erilaisten laitteiden valot. Selvitä, 
voiko laitteet sammuttaa yön ajaksi, myös 
valmiusvalot. Jos tämä onnistuu, hanki 
jatkojohto, jossa on katkaisin. Näin saat 
illalla unta häiritsevät ja energiaa syövät 
laitteet pois päältä yhdellä napsautuksella.  

Maapallotehtävät

sivu 8 // Nuorten ekot i imi 05 HYVÄÄ OLOA

K

Näin vaikutat
- ENERGIA
* Kun jätät yhden alumiinitölkin (0,5l)
ostamatta joka päivä, säästyy energiaa
(0,048 kWh x 365) =17,52 kWh vuodessa.



Maapallotehtävät
1. Häntä heilumaan

Haluaisitko koiran tai muun 
lemmikin? Oletko huomannut, 
että lemmikit ovat oiva tapa 
jakaa hellyyttä ja saada lähei-
syyttä? Nykyään lemmikkieläimiä 

käytetään piristämään sairaita 
ihmisiä. Ehkäise masennusta ja vie 

oma tai naapurin koira kävelyret-
kelle ulos. Piristää takuulla molem-

pia, äläkä unohda silittelyhetkeä. 

2. Stressivapaa
liikunta

Suoraa liikuntaa vieroksuva voi 
keksiä monta muuta tapaa kuin 
hikinen väkisin puurtaminen 
pysyäkseen kunnossa. Keksi kolme 

tapaa parantaa kuntoa arkiaska-
reiden lomassa samalla ympäristö 

huomioiden, ja ota ne tavaksi. 

3. Autolla
kuntoilemaan

Kuinka monta kertaa olet itse men-

nyt kuntoilemaan autolla? Sijait-
seeko urheilupaikkasi todellakin 
niin kaukana, ettei pyöräileminen 

tai käveleminen ole mahdollista. 
Kokeile. Jos tuntuu aluksi rankalta 

tai vaivalloiselta, mene meno-
matka kävellen ja hoida alkuverryt-

tely samalla, ja palaa julkisilla tai 
kimppakyydillä.

eho tarvitsee liikuntaa, mutta aina ei 
tarvitse lähteä punttisalille tai juoksu-
hölkälle. Jos on kekseliäs, voi saada 
hyvää harjoitusta eri tavoilla, esim. 
portaiden kiipeämisellä hissin sijasta 

tai kävelemällä pari pysäkinväliä. Nämä esimerkit 
ovat myös ympäristöystävän tapoja liikkua. Ne ovat 
normaalia arkipäivän toimintaa, jota kutsutaan 
hyötyliikunnaksi. Sillä voimme lisätä kehon ter-
veyttä edistävää kuormitusta vähentämällä samalla 
ympäristökuormitusta. Hämmentävä piirre autois-
tuneessa yhteiskunnassamme on kuntoilupaikkaan 
meneminen autolla. Välistä näkee aikuisia ihmisiä, 
jotka tulevat parin kilometrin päähän autolla 
lähteäkseen juoksemaan tai ulkoiluttamaan koiraa! 
Liikenne ja liikenteen haitathan syntyvät juuri joko 
ihmisten tai tavaroiden paikasta toiseen kulkemi-
sesta, joten ehkä tässä on meille itse kullekin keino, 
jolla voimme järkevällä tavalla vähentää hengitys-
ilman haitallisia pienhiukkasia. 

8. Vahinkoliikuntaa
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Näin vaikutat - LIIKENNE
* Kun kävelet tai menet pyörällä, etkä käytä autoa, tuotat hengitys-

elimille haitallisia pienhiukkaspäästöjä 0,28 g vähemmän/km.



ää tuntuu raskaalta, ja koko 
keho on jumissa. Onneksi apu 
on lähellä. Omat kädet! 
Tässä on hierontaohje niska-
hartiaseudun rentouttamiseksi 

itse toteutettaen. Kokeile ja opettele. 

Voit toteuttaa hartiahieronnan ystäväl-
lesikin ja hän vastavuoroisesti sinulle. 
Silloin voi hierottavana keskittyä kokonaan 
rentoutumiseen! Varo liian jämeriä otteita, 
pienikin kosketus jo rentouttaa. Muista, 
että hierontaa ei pidä antaa tulehtuneelle 
alueelle eikä muutoinkaan sairaalle tai 
flunssaiselle ihmiselle. 

1. Taivuta päätäsi taaksepäin ja pusertele 
kummankin käden sormin niskan tyven 
lihaksia selkärangan molemmin puolin. 
Laske pääsi painumaan hitaasti alas ja pidä 
samalla puserrusote. Anna niskan venyä 
noin 10 sekuntia ja kohota sitten pää 
pystyyn.

2. Lämmitä niskaasi sivelemällä sitä mo-
lemmin käsin ylös ja alas. Tee sitten sor-
milla pyörittäviä painalluksia kaikkialle nis-
kanseutuun (ei kuitenkaan selkärankaan).

3. Laita vasen kätesi oikealle hartialle ja 
puserra hartian yläosan lihaksia. Jatka 
puserrusta samalla kiertäen olkapäätä hi-
taasti taaksepäin. Tee sama käsittely oikeal-
la kädella vasempaan hartiaan. 

4. Purista vasen käsi löyhään nyrkkiin ja ta-
puttele sillä tiuhaan tahtiin oikeaa hartiaa-
si, niin että verenkierto vilkastuu. Pidä sa-
malla oikeaa kättä vasemman kyynärpään 
tukena ja taputtelevan/takovan käden ran-
netta löysänä. Tee sama liike vasemmalle 
hartialle.

5. Sivele tukevin ottein rintalastasta 
ulospäin painaen sormia kylkiluiden väliin. 
Ulota sively kylkiin asti, palaa keskelle ja 
toista liike. Keskity tunnustelemaan ja kä-
sittelemään rintalihaksista löytyviä kireitä 
kohtia.

9. Tee itse – 
kosketuksella helpotusta 
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Terveytesi ekokunto nyt! 
Nyt on aika palata alkuun. Tee terveytesi kuntotesti uudelleen eri värisellä kynäl-
lä. 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:
luonnonvaroja
vettä
vesistöpäästöjä 
kWh
pienhiukkaspäästöjä

      
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 huomi-
oida. Ne eivät kuitenkaan saa vahingoittaa meitä tai muuta ympäristöä.  

10. Lopusta alkuun
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