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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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Gap Finland - Kestävän elämäntavan
yhdistys
tietoja:
© GAP Finland - Kestävän elämäntavan yhdistys ry.
2011. Käyttö ja kopiointi opetus- ja kasvatustyössä
sallittu, ei kaupallisiin tarkoituksiin.
Teksti: Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori
Taitto ja kuvitus: Juha Harju
Tuotettu Ympäristöministeriön, Opetusministeriön,
Sparbanksstiftelsen i Helsingforsin, Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston sekä Lahden
kaupungin tuella.
Yhteistyössä Luonto-liitto, Okka-säätiö, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen ympäristökasvatuksen seura.

N u o r ten eko ti i mi 0 7 H A RK I N TA A H A RRASTU K SIIN // s ivu 1

1. Harkitut harrastukset

K

aikille tuttu kysymys: mitä sinä
harrastat? Osa meistä vastaa
pikaisesti pitkällä litanialla,
toiset yhdellä ytimekkäällä
sanalla, ja jotkut puistelevat
päätään mutisten.
Jos kuulut ensimmäiseen joukkoon, jolla
on paljon erilaisia harrastuksia, niin älä
säikähdä. Tarkastele näitä ekoasioita maltilla ja aina tehtävään sopivan harrastuksen osalta. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti!
Jos kuulut jälkimmäiseen ryhmään, joka
ei harrasta mitään, niin ole rauhassa. Saat
aikasi kulumaan. Käytät vain päätäsi ja
sovellat tehtäviä omaan elämääsi toisaalla.
Harrastukset ovat osa vapaa-aikaa, mutta
koska meistä suurin osa mieltää harrastukset tiettyyn aikaan tietyssä paikassa
tapahtuvaksi, Nuorten ekotiimi -materiaalissa vapaa hengailu kavereiden kanssa on

eritelty omaksi osiokseen. Harrastukset
ovat hämmentävä teema. On harrastuksia,
joissa toimitaan koko ajan ryhmänä, jolloin
muiden huomioiminen ja yhdessä sopiminen erilaisista käytänteistä on tärkeää.
Sitten on harrastuksia, joissa ollaan ryhmässä, mutta silti tehdään omaa hommaa.
Tällöin osan ympäristöteoistaan voi tehdä
itsenäisesti, ilman sen suurempaa hälyä.
Silti osaa ryhmään ja tilaan liittyvistä
asioista voi ollakin yllättävän vaikea ottaa
esille. Tsemppiä siihen! Yksin harrastaessa
vaikeutena saattaa ollakin juuri yksinolo;
ei ole ketään, keltä kysyä ja kenen kanssa
pohtia. Hyödynnä nyt ekotiimiryhmäsi
tuki!
Harrastukset ovat oma valinta! Sinun on
myös valittava: avaatko suusi ja toimit
edelläkävijänä harrastuksesi ekokuntoon
saattamisessa vai unohdatko koko jutun?
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1 - 20 Rapakunto!

Nyt ovat ekotavat hunningolla! Ehkä kuulut niihin hyvin paikka- ja aikasidonnaisiin ihmisiin, jotka toimivat hyvin erilailla esim. koulussa tai kotona ja tässä tapauksessa harrastuksissa. Nyt vain
mietintämyssy päähän ja tuumaustauko. Katso,
löytyisikö tästä oppaasta edes muutama sinun
harrastuksiisi sopiva toimintavinkki, joilla vähennät uusien tarvikkeiden määrää, pidennät niiden
käyttöikää ja vähennät liikenteen päästöjä. Sinulla on kaikki mahdollisuudet päästä hyvään
peruskuntoon vapaa-ajankin osalta. Tartu haasteeseen ja haasta harrastusryhmäsi - maapallon
hinnalla - mukaan!

0 - (-81) Tekohengitystä!

Nyt tarvitaan tekohengitystä! Tällä menolla voimavarat loppuvat kaikilta; luonnonvarat hupenevat, ilmasto lämpenee ja rakennetaan aina
vain enemmän energiantuotantolaitoksia. Nyt
pitää varoa, ettei käy huonosti. Olet itsepäinen,
etkä aina halua tehdä asioita niin kuin muut, saati uskoa kaikkea, mitä sinulle sanotaan. Vai onko
nyt niin, että muu porukka on jääräpäinen eikä
tahdo huomioida sinun vihreitä näkemyksiäsi.
Nyt onkin aika käyttää omaa päätäsi ja tehdä
valinta: haluatko tyytyä osaasi vai onko sinulla
jopa kanttia vaihtaa harrastusta tai harrasteryhmää? Tai jos sinun pitää ensiksi katsoa omaan
peiliin, niin tarkastele kunnolla ja valitse sitten ympäristötekoja, jotka ovat mielekkäitä ja
merkityksellisiä sinulle. Saatat löytää avaimen
omaan vihreään omaantuntoosi.

2. Testaa harrastustesi ekokunto
Tee tämä testi heti alussa, ennen maapallotehtäviä. Tsekkaa, miten huomioit
ympäristöasiat harrastusryhmässä ja
muihin harrastuksiin liittyvissä asioissa.
Merkitse vastauksesi, laske saamasi
pisteet ja lue kuntotestin tulos. Toista testi
Harkitut harrastukset -osion maapallotehtävien toteuttamisen jälkeen. Muuttuivatko tulokset?

Temppupäivistä arkeen
1. Olen miettinyt harrastusteni ympäristövaikutuksia
kyllä
ei

3. Käytän samoja välineitä yhteisesti muiden
kanssa
aina
usein joskus harvoin en koskaan

2. Harrastan ulkosalla; kesällä kesälajeja, talvella
talvilajeja
aina
usein joskus harvoin en koskaan

4. Olen ostanut harrastusvälineitä käytettynä
aina
usein joskus harvoin en koskaan

3. Harrastan säännöllisesti jotain, minkä mahdollistaminen vaatii paljon energiaa (lämmittäminen ja jäähdyttäminen)

5. Tiedän, mistä raaka-aineista harrastustarvikkeeni tehdään
aina
usein joskus harvoin en koskaan
6. Olen selvittänyt ainakin yhden harrastuksen osalta raaka-aineiden ja materiaalien
ympäristövaikutuksia sekä niiden eettisyyttä
kyllä
ei

2. Olen muuttanut ainakin yhtä harrastustani
ympäristöystävällisempään suuntaan
kyllä
ei

7. Olen siirtynyt käyttämään ympäristöystävällisempiä ja eettisempiä harrastemateriaaleja ja
-tarvikkeita
aina
usein joskus harvoin en koskaan

3. Harrastukseni sopii hyvin kestävään elämäntapaan
kyllä
ei

8. Olen aiheutttanut harrastusvälineiden hajoamista huolimattomuudellani ja tahallani

4. Harrastukseni liittyy luontoon tai
ympäristöön
kyllä
ei

9. Huollan harrastevälineitäni säännöllisesti
kyllä
ei

5. Harrastukseni luonne vähättelee ympäristönsuojelua
ei
kyllä
6. Harrastusryhmässäni on keskusteltu
nikseistä, joilla vähennetään harrastuksen
ympäristökuormitusta
aina
usein joskus harvoin en koskaan
7. Harrastusryhmässäni on yhteiset ekosäännöt
kyllä

ei

8. Toimin harrastaessani mahdollisimman
ympäristöystävällisesti
aina

usein

joskus harvoin en koskaan

Vesikäyttäytymisen abc
1. Käytän omaa vesipulloa harrastaessani
kyllä

ei

2. Puhdistan harrastusvälineet juoksevan veden
alla
ei
kyllä
3. Harrastuksessani käytetään vaarallisia kemikaaleja
ei
kyllä
4. Hävitän harrastuksessani syntyvät ongelmajätteet oikein
kyllä
ei
5. Olen vähentänyt kemikaalien käyttöä
harrastuksissani
kyllä
ei

Kestäviä hankintoja vai turhaa
jätettä!
1. Olen selvittänyt harrastusvälineiden yhteiskäyttöä ja vuokraamista
kyllä
ei

en koskaan harvoin joskus

usein

aina

10. Olen saanut pidennettyä harrastusvälineideni käyttöikää
kyllä
ei
11. Olen korjannut tai korjauttanut harrastusvälineitäni tai -asujani
aina
usein joskus harvoin en koskaan
12. Olen tuunannut harrastusvälineitäni ja
-asujani
aina
usein joskus harvoin en koskaan
13. Kierrätän itselleni tarpeettomat harrastevälineet ja -asut
kyllä
ei
14. Minulla on omat kotona tehdyt eväät mukana harrastaessani
aina
usein joskus harvoin en koskaan
15. Evääni ovat kertakäyttö- tai yksittäispakkauksissa
en koskaan harvoin joskus usein
aina
16. Käytän välipaloina tuoreita tai kuivattuja
hedelmiä ja marjoja
aina
usein joskus harvoin en koskaan
17. Käyn haukkaamassa välipaloja pikaruokaloissa
en koskaan harvoin joskus

usein

aina

18. Käytän paljon eineksiä ja valmisruokia
ei
kyllä
19. Jätän käyttämättä keinotekoiset lisäravinteet
aina
usein joskus harvoin en koskaan
20. Pyrin saamaan tarvitsemani vitamiinit
ruoasta
aina
usein joskus harvoin en koskaan

Sähköistä energiaa!

2. Vuokraan harrastusvarusteita
aina
usein joskus harvoin en koskaan

1. Suurin osa harrastuksistani vaatii isoja rakennelmia ja rakennuksia
ei
kyllä

pisteet aluksi:

pisteet lopuksi:

ei

kyllä

4. Olen vähentänyt harrastusteni energiankulutusta
kyllä
ei

Päästöille kyytiä!
1. Harrastuksissa käytetään kimppakyytejä ja
yhteiskuljetuksia
kyllä

ei

2. Harrastusryhmäni matkustaa lähinnä lähiseudulla
kyllä
ei
3. Harrastusryhmäni matkustaa lentokoneella
en koskaan harvoin joskus

usein

aina

4. Harrastusmatkoja ulkomaille on harvoin ja ne
ovat useamman päivän mittaisia
kyllä
ei
5. Voin kulkea suurimpaan osaan harrastuksistani kävellen
kyllä
ei
6. Minua viedään ja haetaan harrastuksiin
autolla
en koskaan harvoin joskus usein
aina

Pisteet:
+2p

+1p

kyllä

kyllä

aina

usein

0p

-1p

-2p

ei

ei

joskus harvoin en koskaan

ei
en koskaan harvoin joskus

kyllä
usein

aina

46 - 80 pistettä Huippukunto!

Nyt ovat kohdanneet luonnonystävän harrastukset ja luonnonystävä. Olet suorittanut toisen
puoliskon vapaa-ajastasi huippupisteillä! Tämä
tuskin on vahinko. Sinun on täytynyt todella panostaa harrastustesi ekologiseen kestävyyteen.
Olet tahdon ja päättäväisyyden esimerkki. Sinulta löytyy intohimoa tavoitteiden saavuttamiseksi, ja olet valmis käytännön toimiin maapallon,
eläinten ja ihmisten pelastamiseksi. Ei tähän voi
muuta sanoa kuin Äiti Maa kiittää!

21 - 45 pistettä Hyvä pohja!

Olet suorittanut tämän vapaa-ajan toisen puoliskon hyvällä pohjakunnolla! Luultavasti voisit
jo nyt viedä kuvausryhmän harrastusryhmääsi
ja esitellä toimianne maapallon pelastamiseksi.
Olet jo tehnyt paljon fiksuja ekotekoja! Et ehkä
ole huomannut kaikkia mahdollisuuksia toimia
maapallon puolesta, tai sitten jotkut muut hidastavat menoasi. Lähde pöllön viisaudella ja
harkinnalla viemään harrasteryhmässäsi asioita
eteenpäin. Positiivista mieltä ja muutama juoni
muiden houkuttelemiseksi mukaan, niin saat varoa ylikuntoa!
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3. Mielikuvista todellisuuteen

H

arrastus valitaan, ainakin
toivottavasti, omien
mieltymysten mukaan.
Valintaan vaikuttavat sen
lisäksi ainakin tarjonta,
ajankohta ja maksut. Mutta entä
jos tähän joukkoon lisättäisiin myös
harrastuksen ympäristövaikutukset? Harrastuksista kertyy helposti
matkoineen ja oheistapahtumineen
useamman tunnin juttu viikossa,
harrastuksesta riippuen. Tällöin ei
ole myöskään ympäristön kannalta

merkityksetöntä, mitä ja miten harrastat.
Ei ole olemassa mitään listaa ympäristöystävällisistä harrastuksista. Äkkiseltään
ympäristöystävälliseltä kuulostavaa
harrastusta, esim. lintubongausta, voidaan
toteuttaa kestämättömällä tavalla matkustaen aina henkilöautoilla ja lentokoneella
pitkiä matkoja. Näin ei varmaankaan
suuri osa lintubongareista toimi, mutta
esimerkki osoittaa, että sillä, miten itse
toimii, saattaa olla enemmän merkitystä
kuin itse harrastuksella.

Maapallotehtävät
1. Ne pienet erot
Postimerkkeily, lätkä, teatteri, hiilipiirus
tus, leffakerho...
Harrastuksia riittää joka menoon. Lista
a harrastuksesi ja
laita ne järjestykseen ympäristöystäväl
lisyyden mukaan.
Valitse niistä yksi, jonka laitat ekokunto
on niin hyvin kuin
pystyt.

2. Näkymättömät viestit
Pakokaasuja ja auton pärinää? Linnun
ääniä ja metsässä
samoilua? Eri harrastukset luovat miel
ikuvia niin harrastajista, harrastuksesta kuin harrastuksen
ilmapiiristä. On
rikkaiden touhuja,”parempia” korkeaku
lttuurinautintoja
ja joukkuepelejä – muutamia mainiten.
Mutta millaisia
arvoja ja asenteita harrastukset tode
llisuudessa välittävät?
Onko retkeily aina ympäristöystäväl
listä vai myydäänkö
sen mielikuvalla todellisuudessa ihan
jotain muuta? Mieti
minkälaisia arvoja ja asenteita sinun
harrastuksesi välittävät.

3. Seuraleikit
Miten teidän ryhmässänne toimitaan
? Onko teillä sovittuja ympäristöohjeita tai suosituksia?
Harrastus on mikä
on, mutta silti sen ympäristövaikutu
ksia kyetään yleensä
pienentämään. Selvitä, onko yhdistyk
sellä, jonka piiriin
harrastuksesi kuuluu yhteisiä pelisäänt
öjä ja toimintatapoja ympäristökuormituksen vähentäm
iseksi. Jos ei ole,
tehkää yhdessä omalle pienelle poru
kalle vaikka viisi
ohjetta, joita kaikki sitoutuvat noudattam
aan.

Näin vaikutat
- KULUTUS
* Kun valitset kävelymatkan päässä olevan
harrastuksen, jossa ei tarvita rakennettua
ja lämmitettyä harrastushallia, kulutat
luonnonvaroja 1240,2 kg vähemmän
jokaista harrastustuntia kohden.
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4. Harrasta vähällä

K

atsomalla asuinpaikkasi karttaa huomaat, että yllättävän
paljon rakennuksia ja alueita on varattu harrastamista
varten. Osaa rakennuksista tarvitaan sitä varten, että
voimme harrastaa läpi vuoden ilman vuodenaikojen
tuomia muutoksia. Näitä rakennuksia pidetään kesällä
kylminä ja talvella kuumina kuluttamalla samalla paljon energiaa.
Harrastusten ympäristövaikutuksista merkittävimmät liittyvätkin
maankäyttöön, energian kulutukseen ja liikkumiseen. Onneksi
meillä osataan rakentaa myös monitoimipaikkoja, joissa voidaan
harrastaa useita eri lajeja tai toimintoja. Ympäristön kannalta hyvä
ratkaisu on harrastus, joka voi hyödyntää jo olemassa olevia rakennuksia, esim. kouluja tai nuorisotiloja, tai joka ei tarvitse rakennelmia tai suuria maanmuokkauksia lainkaan.

Maapallotehtävät
1. Katotta
Tarvitseeko harrastuksesi isoja rakennuksia? Teatteri- ja konserttisaleja,
isoja stadioneja tai halleja? Vai ovatko ne
silmänlumetta? Voisiko amatööriharrastaja
toteuttaa itseään ulkosalla? Miten toteutettaisiin kuvataidekerho ulkona? Ideoi,
miten harrastustasi voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa ulkosalla. Ja toteuttakaa
ainakin kerran suunnittelemasi idea.
Mielikuvitus peliin!

2. Vuodenaikojen vaihtelua
Millaiset tilat sinun harrastuksesi tarvitsee? Vai onko kyse siitä, millaiset tilat sinä
tarvitset harrastuksesi toteuttamiseen?
Haluatko harrastaa läpi vuoden, vaikka se
vaatisi paljon energiaa? Ovatko vuodenaikoja noudattavat harrastukset menettäneet merkityksensä? Uintia ja jääkiekkoa voi harrastaa nykyään koko vuoden
rakennetuissa halleissa. Vähennä harrastustesi ympäristökuormitusta siirtymällä
yhden harrastuksen osalta vuodenaikojen
rytmiin.

3. Energiarosvot kuriin

Näin vaikutat
- ENERGIA

Energiarosvoja! Mikä on sinun harrastuksesi tai harrastuspaikkasi suurin yksittäinen energiarosvo? Onko se kuntosalin
sauna, suuri videonäyttö vai lämmittävät spotit? Ovatko nämä tarpeellisia
harrastuksesi kannalta? Vaativatko ne
jatkuvaa käyttöä, vai ovatko ne todellisuudessa vain ylimääräistä lisää, kuten
kuntosalin sauna? Laita energiarosvot
kuriin: tee tai pyydä toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet energian säästämiseksi
tai vaihda tarvittaessa paikkaa, esim.
kuntosaleja löytyy myös ilman saunomismahdollisuutta.

* Kun valitset kuntosalin
, jossa ei ole
saunaa, säästät energiaa
26 280 kWh
= 2628 euroa = 5256 kg
hiilidioksidipäästöjä vähemmän vuo
dessa.
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5. Matkustusrumba

H

arrastuksiin liittyy monenlaista
kulkemista: tapahtumia ja
kilpailuja, matkat harrastuspaikkaan ja takaisin, sekä
harrastukseen itseensä
kuuluva liikkuminen paikasta toiseen tai
radalla. Kimppakyydeillä ja yhteiskuljetuksilla ovatkin mm. urheiluseurat pystyneet
vähentämään harrastuksen aiheuttamaa
ympäristökuormitusta merkittävästi. Harvaan asutuilla seuduilla, missä välimatkat
ovat pitkiä, on luonnollista sopia yhteisistä kuljetuksista. Tässä kaupunkilaisilla
olisi parantamisen varaa, monet vanhemmat kun vierastavat nuorten myöhäisiä
itsekseen kulkemisia. Koska harrastusten
osalta on kohtuulllisen helppoa vaikuttaa
liikenteessä syntyviin hiilidioksidipäästöihin, valitse bussilippu, jalat tai kimppakyyti! Näin lasket merkittävästi harrastustesi
aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja
hiilijalanjälkeä.

Maapallotehtävät
1. Rumbaten
On kisamatkaa, peliturnausta, tanssitapahtumaa ja teatterinäytöstä. Moneen aktiviteettiin liittyy yhteistä osallistumista ja
matkustamista. Joskus kaikki kokoontuvat yhteen vasta tapahtumapaikalla, ja joskus etenkin kauemmaksi matkataan yhdessä.
Ehdota seuraavalla kerralla julkisia kulkuneuvoja tai jopa pyöräilyä tai ainakin yhteiskuljetusta ja kimppakyytejä. Unohtakaa
lentäminen ja lyhyet ulkomaanmatkat.

2. Lähtöviiva
Lähiharraste? Harrastus, jota voit toteuttaa omalla asuinalueellasi ja jonne voit mennä kävellen. Vaikka reviirin laajentaminen ja
kotipihalta lähteminen on osa normaalia kehitystä, mieti voisitko
toteuttaa osan aktiviteeteistasi lähialueella.

3. Irti helmoista
Viimeinen linja-auto jo mennyt, ja iltapimeä? Ei ihme, että
äidin autonvalot valaisevat harrastusmestan pihaa. Vähennä
harrastuksesi ympäristökuormistusta merkittävästi. Valitse
harrastuksesi siten, että ehdit kotiin vielä julkisilla kulkuneuvoilla
tai on turvallista kulkea (vanhempienkin mielestä) itsekseen
kotiin. Siirry vanhempien kyydityksistä julkisten kulkuneuvojen
käyttöön.

Näin vaikutat
- LIIKENNE
* Kun jätät lentomatkan Helsingistä
Milanoon lentämättä
tuotat 228,89 kg vähemmän hiilidioks
idipäästöjä.
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6. ja 7. Reppu selkään ja
menoksi

T

rooppisia puulajeja, elohopeaa
ja lapsityövoimaa? Todellisuutta 2000-luvun alussa.
Tuotteen alkuperää kannattaa
aina kysellä. Vaikka myyjä ei
tietäisikään, mistä materiaalista tai missä
tuote on valmistettu, hyvä myyjä selvittää
asiaa. Joskus se on oikeaa salapoliisityötä,
ja etenkin valmistusolosuhteista voi olla
hankala saada tietoa. Mutta jo kysymällä
välität viestiä eteenpäin - ostajia kiinnostaa tuotteiden alkuperä! Luonnonvaroista öljyn loppumisesta puhutaan eniten.
Silloin tulevat automaattisesti mieleen
polttoaineet. Mutta kun katsoo ympärilleen, niin kaikkialla on muovia, jokapaikan öljyä. 1960-70 -luvulla muovi yleistyi
nopeasti, ja ajan myötä sen arvostus
katosi. Voit vain arvata, kuinka monta
muovipakkausta ja pussia heitetään nyt
roskiin, kun ne ennen olisi käytetty uudelleen. Harrastusvälineet ja -asut eivät ole
poikkeuksia, luonnonvaroja tarvitaan
niidenkin valmistamiseen.
Jokaisella tuotteella on näkymätön
ekologinen selkäreppu. Repun paino
kertoo kiloina, kuinka paljon tuotteen
valmistaminen, käyttö ja hävitys kuluttaa
luonnonvaroja. Luvussa huomioidaan mm.
veden ja ilman kulutus ja saastuminen
sekä raaka-aineiden valmistus ja eroosio.
Ekologisen selkärepun rinnalla kuulee
myös puhuttavan Mipseistä. Ne taas mittaavat sitä, kuinka suuri hyöty tavaraan tai
palveluun kulutetuista luonnonvaroista
saadaan. Mipsien avulla eri asioita, esim.
harrastuksien luonnonvarojen kuluttamista, voidaan verrata keskenään. Käsitteet
kuitenkin sikseen. Ne on hyvä tietää, ja niihin kannattaa tutustua, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä? Mitä vähemmän
ostat ja hankit raaka-aineita, tarvikkeita
ja välineitä sitä parempi. Mitä pidempään
saat ne kestämään niin vielä parempi.
Ja kun keksit niille vielä uusiokäyttöä
jätekasan sijaan, niin se on huippua!
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Maapallotehtävät
1. Lompakko käteen
Löysitko taas kerran elämäsi harrastu
ksen?
Parin kerran jälkeet huomaat, ettei se
ollutkaan sinun juttusi – ja taas on hank
ittu
turhaan välineitä ja treeniasuja. Ja vaik
ka
harrastaisitkin säännöllisesti, kannattaa
harkita, tarvitsetko omia välineitä vai
voiko niitä vuokrata samaan tapaan
paikan
päältä kuin keilakenkiä tai laskettelu
suksia.
Tai voisivatko treenikämpän kaikki kitar
istit
käyttää samaan vahvistinta? Selvitä
harrastusvälineiden ja -asujen vuokraamisen
ja
yhteiskäytön mahdollisuus ainakin yhde
n
harrastuksen osalta.

2. Välinelesoilua
Onko uusi aina parempi? Millä mittarilla
?
Kun olet hankkimassa itsellesi harrastu
svälineitä ja -asuja, voisitko hankkia käyt
ettyä? Näin säästät luonnonvaroja ja usei
n
myös rahaa. Usein harrastusten eriko
isliikkeet myyvät myös käytettyjä tarvikke
ita,
kysy rohkeasti. Netti ja harrastajien
omat
sivut voivat olla myös avuksi. Osta seur
aava harrastuksiin liittyvä väline käytettyn
ä.

3. Sylttytehtailua
Oletko ikinä ajatellut mitä ovat pääs
iäisenä
käytettävät värikkäät höyhenet? Oike
ita
kanan höyheniä, jotka on vain värjätty,
vai muovista valmistettuja tekohöyh
eniä?
Kuka tietää? Selvitä yhden harrastukses
i
tarvikkeiden ja välineiden raaka-aineet
ja
materiaalit. Sen lisäksi koeta saada tieto
a
niiden valmistusolosuhteista. Ovatko
ne
sinun mielestäsi eettisiä ja ympärist
öystävällisiä?

4. Huolellisuutta peliin
Tavarat paikalleen ja huolellinen käsitt
ely!
Kuulostaa ihan päiväkoti-ikäisen ohje
ilta
– niin ne ovatkin. Pienenä opitut asiat
seuraavat meitä myöhemmälläkin iällä
. Ja
tuo ohje sisältää luonnonvarojen kulu
tuksen vähentämisen abc:n. Käsittelemäll
ä
harrastusvälineitäsi huolella, pidennät
niiden käyttöikää. Mieti, oletko taha
llasi
tai huolimattomuudellasi aiheuttanut
uusien välineiden hankinnan. Ota tava
ksi
ainakin yksi toimi, jolla pidennät välin
eittesi käyttöikää.

5. Viilaten ja höyläten
Kertakäyttökulttuuri ei ole enää tren
dikästä! Nyt tuunataan ja tee se itse
-kulttuuri on nousussa. Liity joukkoon
,
ryhdy korjaamaan ja uudistamaan harr
astusvälineitäsi. Pienet korjaukset voit
toki
tehdä itsekin, mutta tarvittaessa kään
ny
ammattilaisen puoleen. Korjaa tai korja
uta
jokin rikkimennyt ja unhoon jäänyt harr
astusväline tai -asu.

6. Uutta kohti
Pursuavatko kellari, vintti ja eteisen
nurkat
käyttämättömiä harrastusvälineitä?
Entä
pieneksi jääneet asut? Käy käyttämä
ttömät tavarat ja vaatteet läpi ja toim
ita
ne kierrätykseen. Harrastusvälineiden
liikkeet saattavat jopa maksaakin niist
ä. Tai
järjestä oman porukan kesken välineide
n
ja asujen kierrätystori. Kysy lupa kuite
nkin
vanhemmilta.
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Näin vaikutat
- KULUTUS
* Uuden teräsrunkoisen polkupyörän
valmistaminen kuluttaa luonnonvaroja
400 kg ja alumiinirunkoisen 12 000 kg.
istimen
* Kun ostat sähkökitaran ja vahv
kg.
2637
aroja
nonv
luon
tyy
käytettynä sääs

8. Puhtailla vesillä

S

uora vedenkulutus
on helppo huomioida
harrastaessa. Enemmän kyse on siitä, että
hahmotetaan harrastustoiminnan merkitys vesistöjen
suojelussa. Kuulostaa äkkiseltään
hullulta, että sama henkilö pesee
pensselit juoksevan lämpimän veden
alla, mutta kuorii perunat vadissa
ja pesee hampaat mukissa. Näin
kuitenkin tapahtuu. Tapamme ovat
hyvin aika- ja paikkasidonnaisia. Tavallaan se on helpottavaa, kukaan ei
ole pyhimys ympäristöasioissakaan.
Harrastuksissa pätevät aivat samat
vedensäästön niksit kuin muuallakin:
Vedenvaluttaminen minimoidaan ja
vältetään lämpimän veden kuluttamista. Unohdetaan tarpeettomat
kemikaalit ja niiden viemäriin valuttaminen. Sen lisäksi vähentämällä
kaikkea kulutusta vähennämme
tuotteisiin sidotun piiloveden kuluttamista. Näin taas vaikutamme
tuotteiden alkuperämaan vesistöjen
tilaan.

Maapallotehtävät
1. OPM
oritusten tai paljon puhumista
Oma pullo mukaan! Etenkin urheilusu
en tulee huolehtia riittävästä
vaativien aktiviteettien aikana ja jälke
juoksuttamiselta, kun varaat
n
veden juonnista. Vältyt turhalta vede
on kätevä!
se
si
lisäk
en
oman pullon mukaan. Kaik

2. Välinepesu
eitäsi? Käykö tässä samoin
Joudutko puhdistamaan harrastevälin
juoksevan veden alle vaan,
ssä:
mise
kuin joillekin hampaiden pese
tetaan kunnolla. Mieti hetki:
käytetään vielä lämmintä vettä ja loro
Miten sen voisi tehdä mahMikä on paras tapa puhdistaa välineet.
an vähällä tuhlaamisella?
simm
dolli
dollisimman tehokkaasti ja mah
tuu toimivaksi, ota se käyttöön
Testaa tätä uutta tapaa. Jos se osoittau
ja kerro siitä muillekin!

3. Myrkkykuorma
edes tuotepakkauksessa, ei
Vihreää maalia viemäriin! Vihreä väri,
ävällisyydestä. Mm. maalauksessa
kuitenkaan ole merkki ympäristöyst
jopa myrkyllisiä aineita, jotka
ja valokuvauksessa käytetään haitallisia
tämä, myös kun peset niiden
sta
Mui
pitää hävittää ohjeiden mukaan.
Selvitä omassa harrastuksessasi
kanssa kosketuksissa olleita välineitä.
dollisuuksien mukaan ja huokäytettävät kemikaalit, vältä niitä mah
lehdi, että ne hävitetään oikein.

- VESI
* Kun peset pensselit kyl
mällä vedellä
astiassa säästät vettä n.
5 l ja energiaa
0,2 kWh.
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9. Suuhunpantavaa

K

oulun jälkeen juostaan
pelaamaan, tai minne kukakin
harrastamaan rientää. Siinä
välissä ruoan tankkaaminen
unohtuu tai jää pikaruoan
tasolle. Sen lisäksi, ettei pikaruoka ole
ravintoarvoltaan kehuttavaa, tulee
helposti ostettua yksittäispakattuja, lisäaineilla höystettyjä eineksiä ja patukoita.

Lisäaineet ja erilaiset esim. urheilussa
käytetyt lisäravinteet ovat enimmäkseen
keinotekoisesti tuotettuja ja kaukana alkuperäisistä luonnon raaka-aineista. Milloin
maailmamme on mennyt tähän? Tuoteselosteessa lukee mansikanmakuinen,
ei mansikka. Ostamme erilaisia jugurtti-,
energia- ja hedelmäjuomia. Osa niistä ei
ole oikeita marjoja ja hedelmiä nähnyt-

kään. Muutoinkin on järkevämpää mm.
tuotteen valmistamiseen kuluvan energian, kuljetuksen päästöjen ja pakkausmateriaalien kemikaalien ja raaka-aineiden
kannalta vaihtaa mehut hedelmiin.

Maapallotehtävät
1. Roskaruokaa
Vanhempien keksimä sana kaikelle kivalle naposteltavalle ja
ruoalle? Ainakin välillä siltä tuntuu. Kuitenkin se lisäaineiden
määrä, joka mätetään lihiksien, pitsojen ja hampurilaisten
mukana, on valtava. Lisäksi yksittäispakattujen einesten
roskavuori on sekin valtava. Ota viikon ajalta talteen kaikki
pakkausjäte, joka välipaloistasi tulee. Kirjaa lisäaineet ylös, ja
punnitse jätteet. Vähennä sekä lisäaineiden määrää että jätevuorta kolmasosalla. Kokeile, auttaisivatko kotona etukäteen
valmistetut eväät asiaa.

2. Hedelmät vs. mehu
Juotko hedelmäsi? Luonnonvarojen ylimääräisen kuluttamisen lisäksi onnistut jättämään hyödyntämättä hedelmien
sisältämät terveelliset kuidut. Siirry välipalamehujen ja
-juomien sijasta käyttämään aitoja hedelmiä. Marjat marjoina
ja vesi vetenä.

3. Keinolihakset
Urheiletko paljon? Oletko käyttänyt lisäravinteita? Vaikka et
olisi niitä vielä käyttänytkään, saattaa tulevaisuudessa houkutus olla suuri. Monet ravinteista ovat kuitenkin keinotekoisesti
tuotettuja. Mieti, löytyykö luonnollisia raaka-aineita, joilla
teolllisesti tuotetut lisäravinteet voisi korvata? Mitä merkitystä tällä on oman hyvinvointisi ja ympäristön kannalta? Ja
huomaa, että tämä sama asia pätee purkkivitamiineihinkin!

Näin vaikutat
- KULUTUS
* Kun vähennät eineksien
ja valmisruokien
syöntiä puolella, syöt n.
3 kg vähemmän
lisäaineita vuodessa.
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10. Tee itse – kasvata ruokaa

M

ikään ei maistu paremmalta
kuin itse kasvatetut tomaatit
ja salaatti. Sato ei välttämättä
ole kovin runsas, ainakaan
aluksi, mutta pikkuhiljaa taitojen kartuttua voi kaupunkilainenkin kasvattaa vihanneksia ja yrttejä enemmänkin.
Kokeile! Tässä muutama vinkki parveke- tai
ikkunalautaviljelyn aloittamiseksi.

2. Etsi kotoa erilaisia ruukkuja, ämpäreitä
ja purkkeja. Mitä pidemmät juuret kasvilla
on, sitä syvemmän astian tarvitset. Esimerkiksi pesuvadissa ja parvekelaatikossa voi
kasvattaa herneitä, pinaattia, retiisejä ja
tomaattia. Perunat vaativat jo ämpärin tai
saavin.

6. Jos viljelet parvekkeella, voit halutessasi
alkuun pitää taimien suojana harsoa suojaamassa niitä kylmyydeltä ja tuholaisilta.

3. Hanki siemenet ja viljelyyn soveltuvaa
multaa.

1. Valitse kasvatettavat kasvit. Helppoja
kasveja ovat esim. salaatit, yrtit, pinaatti ja
retiisit. Valmiit taimet lähtevät kasvamaan
myös hyvin.

4. Pohjien isommat reiät voit peittää esim.
pahvilla tai sanomalehdellä, pienet reiät
peittyvät kätevästi soralla. Soraa kannattaa aina laittaa pieni kerros pohjalle. Näin
liiat vedet valuvat purkin pohjalle eivätkä
mädätä kasvien juuria tai siemeniä.

8. Nokkosvesi valmistetaan laittamalla
kannelliseen ämpäriin nokkosia ja kuumaa
vettä. Annetaan hautua pari viikkoa, ja sumutetaan kasveille. Haju on mahtava, joten muista käyttää kantta, ja eikä astiakaan
ehkä sovellu enää muuhun käyttöön.

7. Muista kastella. Lannoittaa voit maltillisesti. Käytä kuitenkin luonnonlannoitteita,
esim. nokkosvettä.

9. Juttele kasveille ja nauti sadosta!

5. Täytä astiat mullalla. Lisää siemenet
sopivin välein (ohjeen mukaan) ja peitä
kevyesti. Kastele.
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11. Lopusta alkuun

Harrastusten ekokunto nyt!

Nyt on aika palata alkuun. Tee harrastusten 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
lisäaineita
						

Ekotekojen ilo ja hyöty juuri sinulle!

Maapallotehtävissä esitetään erilaisia tapoja, joilla voit muuttaa elämäntapojasi vähemmän ympäristöä rasittavaan suuntaan. Joidenkin tehtävien kohdalla on
tuotu myös esiin eettisiä näkökulmia aiheeseen. Mutta entä sinä itse? Mitä iloa
ja hyötyä näistä ympäristöteoista on ollut sinulle tai lähipiirillesi? Keskustelkaa
asiasta vielä lopuksi, koska meidän omat tarpeet ja toiveet tulee myös huomioida. Ne eivät kuitenkaan saa vahingoitttaa meitä tai muuta ympäristöä.
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