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J

atkuva informaatiotulva: loppuvat
luonnonvarat, taistelut öljystä ja
puhtaasta vedestä, huoli ilmastonmuutoksesta ja lajien sukupuutosta... Huh! Ei ihme, että välillä
tuntuu, ettei jaksa ja on helpompi pistää
pää peiton alle. Onko sillä edes väliä, mitä
minä teen? Kyllä on!
Tämän materiaalin avulla sinulla on mahdollisuus tarttua toimeen ja helpottaa
omantunnon kolkutusta ympäristöasioissa
ihan jokapäiväisessä elämänmenossa. Älä
säikähdä, sinusta ei tarvitse tulla mitään
ekohippiä, vaikka maailma tarvitsee
heitäkin. Riittää, että pohdit rauhassa
maailman menoa (tässä materiaalissa painotus on ympäristössä) ja mietit, mitä itse
siitä ajattelet ja mitä olet valmis tekemään
asioiden hyväksi. Voiko ostoboikoteilla
lakkauttaa sotia, pelastaa sademetsiä tai
vaikuttaa suuryritysten toimintaan?
Vaikka jotkut yksittäiset jutut tuntuvat pieniltä, saamme yhdessä aikaan suuria, kun
meistä jokainen tekee jotain konkreettista.
Tämä materiaali koostuu yksittäisistä
teoista, niistä jokapäiväisistä valinnoista,
joilla me vaikutamme ympäristön tilaan.
Jokainen suomalainen tuottaa keskimäärin

EKOTIIMI

-OHJELMA

15 000 kg hiilidioksidipäästöjä vuodessa.
Kun toimit materiaalissa olevien ohjeiden
mukaan, pystyt helposti vähentämään
hiilidioksidipäästöjäsi jopa kolmanneksella
vuodessa.
Materiaali on jaettu yhdeksään eri teemaosiooon: Valtakuntani, Katse peiliin,
Minä ja lajitoverit, Pöperöt puntarissa,
Hyvää oloa, Hengaillen, Harkitut harrastukset, Nuoret ohjaksissa, ja Minä isona.
Voitte käydä teemat läpi haluamassanne
järjestyksessä, mutta Minä isona -teema
kannattaa jättää viimeiseksi.
Kerätkää oma ryhmä ja päättäkää, missä
järjestyksessä käytte teemaosiot läpi.
Jokainen teemaosio koostuu alku- ja
lopputestistä, teema-alustuksesta sekä
18 - 22 tehtävästä. Näistä tehtävistä
voitte toteuttaa haluamanne, vähintään
yhden joka sivulta. Lopuksi voitte yhdessä
laskea, kuinka paljon olette ekoteoillanne
vähentäneet luonnonvarojen kulutusta tai
pienentäneet hiilidioksidipäästöjä.
Tehtäviä tehdessäsi käytä maalaisjärkeä.
Jos olet epävarma siitä, kuinka joku juttu
tehdään, kysy neuvoa vanhemmiltasi tai
joltain asiantuntijalta. Jos apua ei löydy,

jätä tehtävä tekemättä, ettet vahingossa
riko mitään laitteita tms.
Materiaaliin liittyvää palautetta ja kysymyksiä, joihin kaipaat vastausta, voit
lähettää osoitteeseen ekotiimi @ gmail.
com. Materiaalipaketit ovat myös ladattavissa internetistä www.ekotiimi.fi.
Olemme iloisia, että olette lähteneet
mukaan!
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1. Minä isona

T

ulevaisuuden maailmaa rakennetaan jo tänä päivänä.
Päätöksenteossa, oli kyse
sitten omasta elämästä tai
yhteiskunnallisista ratkaisuista,
pitäisi miettiä asioita pitkällä tähtäimellä.
Tähän ajatukseen pohjaa myös Nuorten
ekotiimi -materiaaali. Tekemällä nyt pieniä
arkipäivän tekoja ympäristön puolesta,
hahmottaa iän karttuessa nopeammin
ongelmien taustoja, mahdollisia motiiveja
ja yhteiskunnan muutostarpeita. Tulevai-
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suuden yhteiskunta ei todellakaan ole
valmis. Osa kehityksestä voidaan ennustaa, mutta läheskään kaikkea ei. Tässä
Minä isona -osiossa lähdetään rakentamaan unelmamaailmaa ja -asuinpaikkaa
sinun toiveistasi ja tarpeistasi lähtien.
Muista, että sinä olet luomassa tulevaisuuden maailmaa. Vain mielikuvitus on
rajana!
Voit lähteä työstämään tulevaisuuttasi
kirjoittamalla, maalaamalla tai vaikka

ranskalaisin viivoin riippuen siitä, mikä on
sinulle luonnollisin tapa käsitellä asiaa.
Piirtäessä jotkin asiat hahmottuvat helpommin, esim. etäisyydet.
Minä isona -osiossa ei ole testejä. Lopussa
käydään henkilökohtaista päästökauppaa
valintojen viidakossa. Sinä valitset!

2. Pilvenhattaroita ja
päiväunelmia

M

illaisessa maailmassa sinä
haluaisit asua? Entä jos
sinulla olisi kaikki maailman valta? Synnyttäisitkö
diktatuurin, jossa kaikki olisi
mallillaan eikä kenenkään tarvitsi kärsiä
puutetta, mutta sinun tahtosi olisi laki. Vai
luotatko ihmisten kykyyn päättää omista
asioistaan? Olisiko luonto ylimääräinen
juttu, ja korvaisit sademetsät muovilla ja
rakentaisit jättimäisen avaruustutkimuskeskuksen? Valitettavasti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yhden lajin sukupuuttoon
kuoleminen aiheuttaa muutoksia ekosysteemissä, ja tasapainon löytyminen vie
kauan. Voit tarkastella muutoksia oman
elämän kautta tekemällä vihreän kolmion.
Vihreän kolmion kulmissa ovat raha,
terveys ja ympäristö. Teit minkä tahansa
valinnan, se vaikuttaa kaikkiin kolmeen
ulottuvuuteen. Ne ovat miltei samat
kuin kestävän kehityksen ulottuvuudet:
yhteiskunnallinen, henkinen ja ekologinen
kehitys, tai usein käytetyt taloudellinen,
sosiaalis-kulttuurinen ja ekologinen kestävyys. Kokeile!

Maapallotehtävät
1. Maailman napa
Millaisesta tulevaisuudesta unelmoit? Mitä haluat elämältäsi?
Oman elämän pohtiminen on tärkeää. Välillä kuitenkin tulee
muistaa, että maailma ei pyöri oman navan ympärillä. Vaikka
sinulla menisi hyvin, on maailmassa muita, joilla elämä ei ole
mallillaan. Mieti mielestäsi kymmenen pahinta epäkohtaa ja
keskustele niistä kavereiden kanssa. Mitä voit tehdä nyt tai
tulevaisuudessa parantaaksesi tilannetta? Ja nyt ei vaivuta
epätoivoon, vaan muistetaan, että yksi hymy voi pelastaa
monen ihmisen päivän!

2. Ystävyyden maa
Jokainen meistä haluaa kavereita ja muita ihmiskontakteja.
Joillekin tärkeintä on perhe, toisille kaverit ja jotkut odottavat
innolla sen oman puolison ja lapsien kuvioihin ilmaantumista.
Toiset meistä haluavat ottaa rinkan selkään ja lähteä tutustumaan uusiin kulttuureihin, yksin. Mistä sinä unelmoit? Mikä
on unelmiesi hinta? Piirrä, maalaa tai kirjaa unelmasi ja mieti,
mitä ympäristövaikutuksia niillä on? Tee päätös ja ota ensimmäinen askel unelmiasi kohti.

3. Ilma, jota hengitän
Mitä tarvitsemme pysyäksemme hengissä ja terveinä? Mitkä
ovat elämän edellytykset täällä maapallolla? Ovatko ne erilaiset lajista riippuen? Mitä sinä tarvitset? Jos fyysinen terveytesi olisi turvattu, voisitko elää ilman järviä, peltoja ja metsiä?
Millaisessa ympäristössä sinä haluat elää nyt ja tulevaisuudessa? Piirrä tai listaa asioita millainen unelmapaikkasi luonto
on. Valitse näistä kaksi asiaa joiden, suojelua ja hyvinvointia
alat edistää luonnon ja oman tulevaisuutesi nimissä.
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3. Koti on siellä, missä on...

M

ielikuvissa eletään ekologista
elämää maalla, ja kasvatetaan ruoka itse. Todellisuus
on kuitenkin toinen. Eivät
kaikki viljele, matkat palveluihin ovat pitkät ja työpaikat kaukana.
Kulkeminen aiheuttaa paljon päästöjä.
Olisiko tiivisti rakennettu kaupunki lyhyine
matkoineen ja tehokkaine yhdyskuntatek-

niikkoineen ekovaihtoehto? Tähän ei ole
yksiselitteistä vastausta. Lisäksi asuminen
on henkilökohtainen juttu, ja tarpeet ovat
meillä jokaisella hyvin erilaisia. Tulevaisuuden unelmista päätät sinä. Haluatko
asua pilvenpiirtäjässä, jonka kattopuutarhassa kasvatat ruokasi, vai riittääkö sinulle
riippumatto ja reppu? Asumisella on
keskeinen sija yhdessä ruoan ja liikku-

misen kanssa, kun lasketaan ekologista
jalanjälkeä. Sen avulla tarkastellaan omien
valintojen vaikutuksia maapallon hyvinvointiin. Ekologista jalanjälkeä mitataan
maa-alassa. Voidaankin kysyä, kuinka
monta maapalloa tarvitaan, jos kaikki
eläisivät niinkuin sinä?

Maapallotehtävät
1. Kevyt koti
Auringonvalon mukaan pyörivä talo, perinteinen puutarha vai hiilivapaa kerrostalo, jossa on kattopuutarha.
Minkälaisessa talossa haluat asua? Jatka unelmapaikkasi
työstämistä, hahmottele siihen asumisesi puitteet. Unelmoitko omakotitalosta maaseudulla vai pilvenpiirtäjästä
kaupunkikeskustassa? Valitse talosi ja sinulle sopivat
ekoratkaisut. Muista, että nyt rakennetaan tulevaisuutta,
ja asuntosi voi sisältää tieteissarjastakin kuulostavia
ratkaisuja. Kootkaa hyvät ideat ja laittakaa ne jakoon, ehkä
niistä tulee jonakin päivänä totta!

2. Omavaraista?
Lääkäri, lastenhoito, ostospaikka, turvallisuusjoukot,
uskonnonharjoittamispaikka, lainauspiste, työpaikka jne.
Mitä palveluja tarvitset tulevaisuuden asuinpaikaltasi? Vai
onko unelmasi elää elämää, jossa et tarvitse lähipalveluja?
Entä ruoka ja vaatteet, pystyttekö tuottamaan itse kaiken
tarvitsemanne? Merkitse asiat unelmapaikkaan.

3. Sinne ja tänne
Kuinka paljon olet valmis kulkemaan? Kuinka pitkiä
matkoja voit ajaa pyörällä ja missä säässä? Entä autoilu?
Mieti, miten unelmapaikkasi liikkuminen järjestetään,
onko siihen olemassa jo nyt olemassa sopivat, ympäristön
huomioivat ratkaisut? Merkitse asiat unelmapaikkaan
ja tarkastele, miten unelma-asuipaikkasi on muuttunut.
Vieläkö se vastaa unelmiasi?
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4. Mieltä murkkujen työhön

M

ikä minusta tulee isona?
Onneksi nykyään voi kouluttautua usempaan ammattiin elämänsä aikana. Näin
tulevaisuudessakin, toivottavasti. Mutta miksi työtä? Onko kyse
mielekkäästä tekemisestä, rahan saamisesta vai toiminnasta tärkeiksi koettujen
asioiden puolesta? Vai onko työ kansalaisvelvollisuus? Työntekoon on monia motiiveja. Ei tarvitse olla sisar hento valkoinen
tehdäkseen työtä, jonka kokee merkittäväksi. Eri ammateilla on erilaisia päämääriä, ja joskus ne voivat olla ristiriidassa
ihmisen henkilökohtaisen vakaumuksen
kanssa. Hyvin ympäristötietoisen ihmisen
voi olla vaikea myydä koriste-esineitä,
mutta luonnonkosmetiikan esittelijänä
hän saattaa olla aivan pro. Oman alan ja
siellä oikean itseä tyydyttävän homman
löytyminen vie aikaa. Pysähdy välillä ja
mieti, mikä on sinun juttusi. Tulevaisuuden
työstä ja ammateista emme tiedä vielä
paljoakaan. Harva olisi 20 vuotta sitten
uskonut matkapuhelimiin liittyvien töiden
määrää.

Maapallotehtävät
1. Toiveammatti

2. Työn mieli

3. 24/7

Insinööri, lastenhoitaja, rallikuski,
malli, veturinkuljettaja, copywriter
- monenlaisia ammatteja. Mikä on sinun
unelma-ammattisi? Mieti, mitkä ovat
sinun mahdollisen ammatinvalintasi
ympäristövaikutukset?

Esittelisitkö mallina turkiksia, vaikka et
niitä muuten käyttäis,i tai haluaisitko
myydä ikimetsiä hakkaavien yhtiöiden
osakkeita? Monelta aikuiselta on kadonnut työnilo. Yksi syy voi olla se, että jotkut
toimivat työssään omien arvojensa vastaisesti. Tee lista ammateista, jotka eivät
kertakaikkiaan sovi sinulle tällaisten syiden
takia. Lopuksi käännä asia vielä toisinpäin:
voisitko toteuttaa ammattiasi toisin, ilman
ristiriitoja? Voiko malli ryhtyäkin turkistenvastaisen kampanjan keulakuvaksi ja
meklari edistää ympäristönsuojelua?

Valuuttaa? Sitä tarvitaan elämiseen.
Samoin yhteiskunnan pyörittäminen vaatii
tekijöitä. Sitä, miten työt organisoidaan
30 vuoden päästä emme voi vielä tietää;
yhteiskunta voi muuttua paljonkin. Muista
kuitenkin, että työ ei voi olla ainoa elämän
sisältö. Onko lähipiirissäsi ihmisiä, joiden
elämä pyörii liiaksi työn ympärillä? Mieti,
mitä voisit tehdä heidän hyväkseen, ja
toteuta se. Olisiko nyt kauan luvatun
yhteisen peli-illan tai mökkireissun aika?
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5. Apua onnipulaan

O

Onni on ystävä. Näin
meitä aina muistutetaan. Mutta onko meillä
todella niin vähän ystäviä, että joudumme
hakemaan tavaraa kaupasta (kun
ei sieltä rakkautta saa)? Tavaralla
on outo piirre: haluamme aina
vain lisää ja lisää. Ja vielä isompaa
ja enemmän kuin naapurilla. Tämä
kateellisuuden piirre ei toivon
mukaan ole vallitseva maailmassa.
Haluamme omistaa asioita,
jotkut jopa eläimiä ja ihmisiäkin.
Onkohan niin, että onni ja tavarat
muodostavat yhdessä Roope
Ankka -ilmiön? Omistamisesta
tulee itsetarkoitus, ja jossain vaiheessa se ei enää lisää onnelllisuutta, vaan aiheuttaa murhetta ja
huolta. Vaikka meillä olisi kaikkea
yllin kyllin, tai ainakin mahdollisuus hankkia kaikkea, vielä
tarkemmiksi omaisuudesta tulemme. Mihin meiltä ovat kadonneet yhteissaunat ja -pesukoneet.
Mikä on riittävästi sinulle?

Maapallotehtävät
1. Onnen elementit
Mistä asioista tulet onnelliseksi? Lisää
asiat unelmapaikkaasi ja muuta tarv
ittaessa unelmiasi siten, että onni saapuu
luoksesi myös isona. Katsele listaa, ja valit
se
siitä ainakin yksi, jonka toteutat seur
aavan
viikon aikana. Valitse sellainen asia,
jonka
voit tehdä hyvällä omallatunnolla vahi
ngoittamatta muita tai ympäristöä.
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2. Murhe vai onni
Oma auto ja oma talo? Miten olisikin
jäsenyys kimppa-autofirmassa ja asun
to
vuokralla? Nykypäivän kulttuuristam
me on
unohtunut hyvin pitkälle entisajan yhte
isomistuksen ja -käytön ajatus. Koem
me
hankalaksi sopia yhteisistä pelisäänn
öistä,
ja entä sitten, kun jotain sattuu. Kuka
korvaa? Mutta eivät ne murheet omistam
alla
lopu, ne vain muuttavat muotoaan.
Mitä
isompia tavaroita tai asioita voisit kuvi
tella
käyttäväsi muiden kanssa yhteisesti?
Keksikää, miten asian voisi käytännö
ssä
toteuttaa, vaikkapa sinun omassa tulevaisuuden unelmassasi? Ja mitä hyöt
yä
siitä olisi?

3. Jättipotti
Haaveena loton jättipotti? Suurin osa
meistä vastaa tähän kysymykseen auto
maattisesti kyllä. Mieti asiaa kuitenkin
tarkemmin. Miten käyttäisit lottopoti
n? Ja
nyt ei vastaukseksi kelpaa, että sääs
töön
aikuisuuden varalle. Kuvittele olevasi
jo
iso. Mitä asioita lottovoitto mahdolli
staisi,
ja tekisivätkö ne sinut onnelliseksi?
Mikä
olisi sinulle sopiva määrä rahaa tai muu
ta
aineellista hyötyä?

6. Kotiseudulta avaruuteen

L

oman odottelu ei häviä minnekään iän myötä. Päinvastoin. Lomaan ollaan valmiita
uhraamaamaan mielettömiä
summia. Unohtaakseen työnsä
ja rentoutuakseen aikuisten on hankittava mitä kummallisempia kokemuksia,
ja mitä kauempana kotoa, sen parempi.
Turismista on tullutkin yksi paikallisten ympäristöongelmien aiheuttaja,
lentämistä unohtamatta. Turisteja varten
raivataan luonnonvaraisia saaristoja ja
rakennetaan hotelleja, uima-altaita,
tennis- ja golfkenttiä. Liikenne lisääntyy,
turisteja ja ruokaa tuodaan valtavat
määrät. Syntyy jätevesiä ja roskavuoria.
Seudulla asuneet eläimet joutuvat muuttamaan elintapojaan, ja niille, jotka eivät
pysty mukautumaan muutoksiin, käy huonosti. Ja länsimaisen lomailijan paratiisi on
valmis. Aika karu kuva matkailusta.
Onneksi voi valita myös toisin. Mitä on
ekomatkailu? Mikä sinusta on lomalla
tärkeintä? Miten sinä haluat lomasi viettää?

Maapallotehtävät
1. Ihanneloma
Millainen on sinun ihannelomasi, jos saisit päättää asiasta
ilman mitään rajoituksia? Onko sinulle tärkeää saada
nukkua pitkään, juhlia aamuyöhön, nauttia hiljaisuudesta,
tutustua taiteeseen, käydä teatterissa, soudella järvellä,
vai haluatko valloittaa tuntemattomia paikkoja? Esittele
haaveesi muulle ryhmälle. Antakaa toistenne lomasuunnitelmille pisteitä sen mukaan, kuinka ympäristöystävällisiä ne ovat.

2. Loman henki
Säilytä vielä kuva unelmalomastasi. Tarvitseeko sinun
todella matkustaa kauas toteuttaaksesi haaveesi? Voisiko
samoja toimintoja tehdä lähempänä? Entä vahingot
lomapaikan luonnolle? Muuta lomasi mahdollisimman
ympäristöystävälliseksi, kuitenkin siten, että sinun lomatoiveesi täyttyvät. Keskustelkaa sen jälkeen, voisiko näin
oikeasti tehdä.

3. Ylimääräinen laukku
Kumma juttu, tavaraa on lomalta tullessa enemmän kuin
sinne lähtiessä. Millä laukut on täytetty? Onko siellä kiviä,
matkamuistokrääsää vai uhanalaisista eläimistä tehtyjä
koruja? Tutustu uhanalaisten kasvien ja eläinten listaan.
Millaiset matkamuistot ja tuliaiset ovat mielestäsi viisaita?
Millaisia tuliaisia olet itse saanut?
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7. Sinun näköisesi maailma

O

mat elämäntavat ovat
tärkeitä, mutta eivät
todellakaan ainoa tapa
muuttaa maailmaa.
Suomessa on lukuisia
järjestöjä ja ryhmiä, jotka tekevät
talkootyötä tärkeiden asioiden
puolesta. Liity mukaan joukkoon!
Aina ei aika kuitenkaan riitä ryhmässä toimimiseen. Silloin voi tehdä
raha- tai muita lahjoituksia. Myös
netti on kätevä väline kiireiselle
maailmanparantajalle. Siellä voi
perustaa omia topikkeja, osallistua
kyselyihin, aloittaa ja allekirjoittaa
vetoomuksia, kertoa mielipiteitään
ja vaikka mitä. Muista kuitenkin, että
maailma ei pyöri netin ympärillä,
vaikka välillä siltä tuntuukin. Tarvitaan suoria henkilökohtaisia
kontakteja, näkyviä tempauksia,
kampanjoita ja mielenosoituksia.
Välillä epätoivo voi kolkuttaa ovella
ja tuntuu, ettei mistään ole mitään
hyötyä, mutta entä jos et olisikaan
välittänyt etkä yrittänyt?

Maapallotehtävät
1. Yhdistysten maa

2. Uutta menoa

3. Nimiä alle

Mitä yhdistyksiä ja järjestöjä tiedät?
Entä kuulutko itse johonkin seuraan tai
yhdistykseen? Etsi itseäsi kiinnostava
ympäristönsuojelu- tms. järjestö ja tutustu sen toimintaan. Voitko nyt tai tulevaisuudessa osallistua siihen ja millä tavoin?

Ei mitään sopivaa, kaikkialla on kaavoihin
kangistuneita vanhoja partoja! Jos ei paikkakunnaltasi löydy tahoa, joka ajaisi juuri
sinua kiinnostavia asioita, tai toiminta ei
muuten miellytä, tartu itse toimeen ja
perusta kavereittesi kanssa oma toimintaryhmä. Toimintaa varten ei tarvitse
perustaa välttämättä yhdistystä. Tarvittaessa kunnan nuorisotyöntekijä/vapaaaikasihteeri auttavat. Perustakaa, jos ei
oikea, niin mielikuvitusryhmä tukemaan
esim. vesistöjen suojelua. Mitä haluatte
ja miten toimitte? Onko ideanne toteuttamiskelpoinen?

Vaikuttaakseen itselle tärkeisiin asioihin ei
välttämättä tarvitse kuulua yhdistykseen
tai toimintaryhmään. Voit aina kirjoittaa
mielipidekirjoituksia, osallistua keskustelupalstojen keskusteluun, perustaa oman
topikin kuulumassasi yhteisössä, allekirjoittaa tai perustaa nettivetoomuksia!
Ilmaise mielipiteesi!
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8. Putsataan hampaankolot
- mitä vielä?

J

os olet käynyt koko tämän
materiaalin lävitse, olet
kahlannut 181 tehtävää.
Huhhuh! Takuulla jotain jäi
toteuttamatta, vaikka itse
olisitkin halunnut. Joissakin tehtävissä saattoivat olla esteenä muut
ihmiset, jämähtäneet käytänteet
tai raha. Jotkut asiat taas tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Mutta
ei se mitään, putsaa nyt pöytä ja
suuntaa nokka kohti uusia tuulia.
Ryhmässäsi on varmastikin syntynyt
uusia ajatuksia, kehittyneempiä ja
monipuolisempi ekotekoja. Jos paukkuja riittää, mieti, mitä voisit vielä
tehdä, ja tartu toimeen! Ja ei huolta,
vaikka nyt et enempää jaksaisi.
Monet löytävät ekoasiat uudelleen
niukkoina opiskeluvuosina kämppäkavereiden kanssa. Olet tehnyt jo
enemmän kuin monet ikäisesi!

Maapallotehtävät
1. Hammastikut käyttöön
Mitä vielä? Olisitko halunnut toteuttaa nuorten
ekotiimiohjelmasta vielä jotakin? Jäikö joku
homma kesken, tai muuten vain kaivelemaan?
Palaa kohtaan kavereiden kanssa ja miettikää,
mitä asialle voisi vielä tehdä. Ja ryhtykää toimeen!

2. Tuttujen kesken
Yhteistä hyödyllistä tekemistä. Jotkut lähtevät
yhdessä pelaamaan, toiset teatteriin ja jotkut
kokoontuvat helpottamaan arkea yhteisesti.
Etenkin opiskeluaikoina voi olla rahasta tiukkaa, ja
silloin kannattaa turvautua kavereiden apuun ja
vähän rahan harrastuksiin. Perustakaa vaihto- tai
ruokapiiri. Mitä osaamista sinulla on, mistä muut
voisivat olla kiinnostuneita? Missä olet hyvä?

3. Lupaus
Etkö usko uudenvuoden lupauksiin? Ei haittaa,
tämän lupauksen voit silti tehdä. Tee ympäristölupaus, jossa lupaat tehdä jonkin asian ympäristöystävällisemmin kuin ennen. Laita lupauksesi
näkyviin puhelimen näytölle, jääkaapin oveen tai
lompakkoon. Oleellista on, että saat muistutuksen
lupauksestasi. Kertokaa ryhmässä lupauksenne
ja sopikaa, missä ajassa aiotte lupauksenne toteuttaa. Ja muistakaa palata asiaan!
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9. Tee itse – istuta puu

P

uun istuttaminen - aikaa
huomiselle, teko tulevaisuudelle. Vaikka elämme metsävaltaisessa maassa, harva meistä
on istuttanut puuta, monet
sitten sitäkin useampia. Istuta puu.
Puun taimia saa taimitarhoista tai esim.
metsäyhtiöiltä. Jos mahdollista, kysy
luomuna kasvatettua. Puun kasvattaminen
siemenestä on myös mahdollista, joskin
haastellista, mutta mielenkiintoista puuhaa.
Muutamia perusasioita, joita kannattaa
huomioida istuksen lomassa.
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1. Istuta puun kevällä tai syksyllä. Taimen
kannalta on tärkeää, että se saa riittävästi
vettä ja maa on sula.

4. Peitä juuristo kevyesti mullalla, ja täytä
kuoppa runsaalla vedellä. Kun vesi on
laskeutunut, lisää multaa ja tamppaa maa.

2. Valitse paikka siten, että huomioit puun
kasvattavan näkyvän osan lisäksi myös
juuret maan alla.

5. Tue hennot taimet istutuksen yhteydessä. Tuennassa on tärkeää, on että
tuentakepit ovat syvällä maassa ja etteivät
ne tai sidontanauha hankaa puuta. Tuentakepit voidaan poistaa parin vuoden
kuluttua, kun puun juuristo on kasvanut
riittävästi.

3. Varsinainen istutus pitää toteuttaa heti,
kun saat puun taimen. Kaiva riittävän
syvä kuoppa, n. 60-80 cm. Paakun pitää
mahtua kuoppaan niin hyvin, että juuret
suoristuvat. Poista mahdollinen ruukku,
säkkikankaisen suojan voit jättään paikoilleen, mutta avaa se päältä päin.

10. Lopusta alkuun
Olet suorittanut Nuorten ekotiimi -ohjelman loppuun.
Hieno saavutus!
Nyt on viimeisten tehtävien aika. Olet käynyt läpi ja toteuttanut
aika määrän tekoja ympäristön puolesta. Olet saattanut etsiä
asioista lisätietoa, ja olette yhdessä säästäneet aikamoisen
määrän luonnonvaroja. Laskekaa koko luokkanne kaikki luonnonvarasäästöt yhteen. Mitä ajatuksia ne herättävät?
Luokkamme on säästänyt luonnonvaroja seuraavasti:
kWh
hiilidioksidipäästöjä
luonnonvaroja
vettä
jätettä
kemikaaleja
lisäaineita
vesistöpäästöjä
pienhiukkaspäästöjä

Henkilökohtainen päästökauppa

Rakenna itsellesi henkilökohtainen päästökauppa. Kun teet
jotain, mistä omatunto alkaa soimata, lupaa korvata paheesi
jollain ”ylimäääräisellä” ympäristöteolla. Ajatus on samantyyppinen kuin se, että voit maksaa lentämisestä enemmän ja sillä
rahalla istutetaan puita korvaamaan lentämisen tuottamat
hiilidioksidipäästöt.
Käytännössä henkilökohtainen päästökauppa toimii seuraavasti:
Jos mopoilet nuorisotilalle, syöt illalla lämpimän leivän sijasta
kylmän juustottoman leivän. Jos ostat uudet tennarit, jätät
topin ostamatta ja tuunaat vanhasta t-paidasta kelvollisen.
Merkitse tähän ainakin kolme asiaa, joiden jälkeen teet muutaman ylimäääräisen ekoteon ja mitkä nämä ekoteot ovat.
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