
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy- Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab

Elena Saarikallio 
Tiina Väärämäki

Lennu Flygekorre 
och det stora mysteriet

Material till Lennu Flygekorres miljöklubb



Lennu Flygekorre 
och det stora mysteriet                                                              



Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab s miljöklubbsverksamhet började år 2002   inom 
Urban II utvecklingsprojektet genom Helsingfors Stads socialcentrals eftermiddagsklubbverksam
het för de minsta skolbarnen.  Miljöklubbprogrammet tillämpades också inom Ekoarki-projektet 
2003-2005 för fem invånar- och lekparker, samt för två skolor i Östra Helsingfors . Ekoarki var ett 
gemensamt projekt för Återanvändningscentralen och Sällskapet för Miljöfostran i Finland.

Över hundra lågstadie-elever deltog under dessa fyra år i Lennu klubbarna, som leddes av Återanv
ändningscentralens miljörådgivare.

Klubbens verksamhetsmodell utvecklades vidare inom Uusi Elämä projektet. Ett av syftena med 
detta projekt var att producera läro- och rådgivningsmaterial för att stöda utvecklingen av barnens 
miljöansvar och för att minska konsumtionen av naturresurser.

Europas Regionutvecklingsfond (EAKR) och Finlands och Estlands INTERREG IIIA- och UrbanII 
program har deltagit med medel för att producera detta klubbmaterial.

Beställningar av Lennu-klubbmaterialet

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab

Telefon (09) 310 88713

neuvonta@kierratyskeskus.fi

http://www.kierratyskeskus.fi

Det ursprungliga programmet planerades av 

Riikka Hietala, Laura Järvilehto, Elena Saarikallio ja Tiina Väärämäki

Elena Saarikallio & Tiina Väärämäki , Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2006 

Redigering    Marjo Soulanto 

Ombrytning  Satu Havukainen 

Översättning till svenska  Viveka Backström 2009

ISBN   952-473-591-1

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

Material för Lennu-Flygekorres miljöklubb 

Elena Saarikallio 

Tiina Väärämäki 

Lennu Flygekorre 
och det stora mysteriet

Material till Lennu Flygekorres miljöklubb
                                                              

Elena Saarikallio 
Tiina Väärämäki

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy- 
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab



Inledande text för ledaren i miljöklubben...............                              5

Första klubbträffen.................................................
En viktig uppgift
Ämnesområde: Soptippen, avfall, förhindrande av uppkomsten av avfall

Andra klubbträffen  ...............................................
Berättelsen om de tusentals sakerna 
Ämnesområde: Onödiga produkter

Tredje klubbträffen  ...............................................
Kosti gluttar fram
Ämnesområde: Kompostering

Fjärde klubbträffen ................................................
Kan man köpa lycka? 
Ämnesområde: Reklam

Femte klubbträffen  ...............................................
De märkeliga lådorna
Ämnesområde: Produktens livscykel och återvinning

Sjätte kubbträffen  ................................................
Skräpfesten
Ämnesområde: Engångsanvändning eller hållbara produkter

Sjunde klubbträffen ...............................................
Kaarlos hållbara utflykt
Ämnesområde: En utfärd utan skräp

Åttonde klubbträffen  ............................................
Nytt och roligt av gammalt
Ämnesområde: Skapande återanvändning

Nionde klubbträffen  ..............................................
En utfärd till reparationsverkstaden
Ämnesområde: Reparation och återanvändning

Tionde klubbträffen ...............................................
De vises klubb 
Ämnesområde: Sammanfattning, utdelning av klubbdiplom
Lekar för olika klubbträffar  ........................................
Hobbytips ................................................................
Fakta om djuren i berättelsen   ...................................
 
Kopierbart material
Breven från Kaarlo  ...................................................
Breven till Tant Kerttu   ..............................................
Bingosvar  ...............................................................
Klubbdiplom .............................................................

6

17

24

32

39

50

56

63

66

69

71
74
78

94
95
96

97

7

Berättelsen om Flygekorren 
Lennu

Miljöklubbens verksamhet är baserad på en berät-
telse vars huvudperson är  Lennu Flygekorre, som 
bor i den Gamla Urskogen. Kaarlo Björn fungerar 
som berättare och historien börjar då Ville Kråka, 
som bor i samma område som deltagarna i miljö-
klubben och Lennu, som bor litet längre bort rå-
kar i en brydsam situation. På området som skil-
jer de båda vännerna åt har det plötsligt börjat 
växa upp en soptipp. Soptippen sprider en otrev-
lig lukt i omgivningen och den förhindrar också de 
båda vännerna att kunna komma till varandra.

Klubbdeltagarnas uppgift blir att hjälpa Ville 
och Lennu att hitta på metoder med vilkas hjälp 
man kan förminska mängden avfall som förs till 
den gruvliga tippen. Målet är att få soptippen att 
försvinna. I berättelsen medverkar också Kosti 
Kompostmask, som trivs i komposten och stads-
räven Erkki Merkkinen, en mycket listig räv som 
hjälper vännerna att lösa problemet med det sto-
ra sopberget.

Temat för klubben är hållbar konsumtion
Lennu och Ville har mycket olika uppfattning om 
vilka saker som är nödvändiga och hur mycket 
saker man behöver. Lennu, som lever ute i sko-
gen klarar sig med ganska litet och bryr sig inte 
om att äga onödiga saker. Lennu tycker att allt är 
bra så länge det är varmt i boet och man har mat 
och gott sällskap. Ville har tagit modell av män-
niskorna i sin närmiljö och har fyllt sitt bo med 
allehands skräp. Ville tänker alltid bara på hur 
han skall kunna skaffa sig mera saker. Lennu för-
står sig inte på ett sådant hamstrande. Han kan 
inte förstå vad Ville skall göra med så mycket sa-
ker. Under berättelsens gång kommer också Ville 
underfund med nackdelarna med onödig konsum-
tion. Att äga  en mängd saker  gör inte heller ho-
nom lyckligare  än andra kråkor.

I klubben behandlas teman, som hänför sig till 
en hållbar livsstil och en måttfull konsumtion. Un-
der de tio klubbträffarna hinner man diskutera bla. 
onödiga och viktiga ägodelar, slit- och slängkultu-
ren och reklamens inverkan på vårt beteende. 
Dessutom funderar man över  vardagens konsum-
tionsval. Avsikten är att man genom att delta i 
klubben kan få en  helhetsyn av frågan om kon-
sumtion och avfall och hur man kan undvika slö-
seri med resurser. Tillverkning, användning och 
bortslängande av den minsta lilla saken tär på jor-
dens resurser och lämnar spår i vår miljö. Man kan 

trots allt genom egna val och handlingar påverka 
resursanvändningen och uppkomsten av avfall.
Ämnet behandlas genom berättelser, samt olika 
uppgifter och lekar. Dessutom väcks barnens in-
tresse för den egna närmiljön och hur man kan 
skydda och vårda den. Lennu klubben skiljer sig 
dock tydligt från traditionella naturklubbar.

Miljöklubbens verksamhet och material
Miljöklubbens material är riktat närmast till barn i 
grundskolans 1-2 klass. Det här klubbpaketet inne-
håller förutom klubbmaterialet också all behövlig 
bakgrundsinformation som ledaren behöver.

Det utförliga bakgrundsmaterialet gör att klub-
ben väl kan dras av en intresserad person, som 
inte tidigare har djupare kunskaper om konsum-
tions- och resursfrågor. Man kan också använda 
materialet som helhet, eller delar av det inom un-
dervisning och miljöfostran också för äldre barn. 
Programmet är planerat så att klubben skulle 
sammanträffa en gång i veckan under tio veckors 
tid. En klubbträff beräknas räcka ca en och en 
halv timme. Materialet innehåller en berättelse, 
högläsning, samt övningar, uppgifter och lekar. 
Under några klubbtillfällen ger man sig också ut 
på en utfärd i näromgivningen. 

Man kan planera klubbtillfällena enligt delta-
garnas specialbehov och önskemål. För att under-
lätta specialanpassningen har det här inkluderats 
en större mängd olika lekar och uppgifter.

•  Det kan vara bra att tillverka ett mjukdjur 
som föreställer Lennu. Om man har möjlighet 
kan man också tillverka djur som föreställer 
de övriga figurerna i historien.

•  Barnens klubbmaterial är ett häfte där barnen 
samlars breven från Kaarlo.

•   I början av varje klubbträff läser man högt 
upp det nya brevet från Kaarlo.

•  Klubbdeltagarna kan få ett märke som varje 
klubbtillfälle delas ut för att limmas på den 
nya klubbsidan. Märket kan vara en stickers 
eller någon annan limbild.  Klubben kan gärna 
själv tillverka sina klubb-bilder.

Vi önskar alla klubbdeltagare riktigt trevliga stun-
der med Lennu och hans vänner.

Helsingfors 2.5.2006
Elena & Tiina

Inledande ord till ledaren för miljöklubben
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I klubbens egen postlåda finner vi Kaarlos 
första brev. I brevet berättar Kaarlo om Len-
nu Flygekorre och Ville Kråka och om det be-
svärliga problem de råkat ut för. I området 
mellan de två vännerna har det vuxit upp en 
stor soptipp. Under det första klubbtillfället 
skall klubbdeltagarna tillverka en väggaffisch 
där man avbildar området i berättelsen.
 • Lennus hem i den Stora Urskogen
 • Villes bo i ett träd, som växer i                

barnens näromgivning
Därtill bygger man på planschen upp en sop-
tipp av olika sorters bortkastade saker. 

Planschen kommer att användas också un-
der de följande klubbtillfällena. Man tar då bort 
föremål från soptippen, (t.ex. saker som kan 
återvinnas, repareras och onödiga saker). 

Vid tillverkningen av olika produkter går 
det alltid åt naturresurser. Därför kan man så 
småningom då man tar bort föremål från sop-
tippen sätta till inbesparade naturresurser på 
planschen (träd, vatten, moln, ren luft, ste-
nar). Samtidigt kan man se att soptippen blir 
mindre.

En viktig uppgift

Första klubbträffen

  ÄMNESOMRÅDEN: Soptippen, avfall, möjligheter att undvika uppkomsten av avfall

Inledning

Ändamålet är att lösa en viktig uppgift till-
sammans med Lennu. Soptippen som hindrar 
Lennu att komma till Ville försöker vi få bort 
genom olika metoder att undvika avfall. Av-
sikten med den första klubbträffen är att få 
barnen att fundera på frågan om varför det 
finns soptippar och varför vi kastar bort så 
mycket. Kaarlo berättar och frågar barnen 
om de vet hur det är på soptippen och varför 
det finns soptippar. Genom de två vännerna 
Lennu och Ville får barnen bekanta sig med 
olika uppfattnigar om nödvändigheten att äga 
saker.

Dessutom kan man fundera över hur till-
verkningen och anskaffningen av saker kan 
hänga ihop med soptippen. 

Bakgrundsmaterialet till det första klubb-
tillfället innehåller allmän information om 
soptippar och problemen med dem. En annan 
bakgrundstext behandlar möjligheten att 
minska avfallsmängden. I bakgrundsmateria-
let ingår också material om växthuseffekten 
och klimatförändringen.
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Material

Soptipparna är problematiska 
på många sätt

År 2000 fanns det 300 soptippar i bruk i Fin-
land, år 2005 fanns endast 50-80 soptippar 
kvar i bruk. Lagstiftningen skärps kontinuer-
ligt och det här har lett till att sophanteringen 
koncentreras till moderna större enheter, där 
man försöker minimera utsläppen till miljön. 
Därtill strävar man till att minska mängden 
och miljöfarligheten för avfallet som depone-
ras, samt att öka nyttoanvändningen av av-
fallsmaterial.

Små och dåligt skötta soptippar börjar allt-
så delvis höra till historien. Problemen som 
soptipparna ger upphov till hör dock långt 
ifrån till en förgången tid. En soptipp kräver 
ett mycket stort område i anspråk och ingen 
vill förståelsevis nog ha en sådan i sitt grann-
skap. Det är dock bäst att soptipparna finns i 
närområdet till tätorterna, annars blir trans-
porten av avfallet dyr och konsumerar onö-
digt mycket energi.

Finlands största soptipp Käringmossen är 
belägen i Esbo. Den här avfallshanteringscen-
tralen är medelstor i europeisk skala. Soptip-
pens areal är 70 hektar. På området finns det 
också en nyligen nedlagd tipp som är 74 hek-
tar. Tillsammans har dessa avstjälpningsplat-
ser en yta som är lika stor som 300 fotbolls-
planer. 

För att inte avfallet skall ta för stor plats 
krossas avfallet och massan tätas med hjälp 
av en soptippsvält. Tätningen leder till att det 
uppkommer syrefria förhållanden i tippen. 
Nedbrytningen av organiskt avfall är långsam 
då det inte finns tillgång till syre (anaeroba 
förhållanden). Man har gjort undersökningar 
av gamla soptippar och i en del har det tom 
hittats frukt och grönsaker, som bibehållits 
onedbrutna i åratal.

 Inne i soptippen bildas det som en följd av 
nedbrytningen av det organiska avfallet olika 
soptippsgaser. Mer än hälften av gaserna är 
metan (CH4), vilket är en mycket stark växt-
husgas. Metan bidrar till att värma upp at-
mosfären ungefär 25 gånger effektivare än 
koldioksid (CO2). I Finland produceras unge-
fär 45 procent av alla metanutsläpp av mänsk-
ligt ursprung på soptippar. Vid anaerob ned-
brytning av organiskt avfall uppstår det också 
illaluktande gaser. 

Problemen med soptipparna kan delvis av-
hjälpas genom noggrann planering och sköt-
sel av tippen. Det är dock bäst att förebygga 
problemen genom att undvika onödig avfalls-
produktion och genom att dirigera avfallet till 
nyttoanvändning.
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 °  Varje finländare konsumerar 

     över 210 kg papper årligen.

 °  Tyskarna konsumerar i medeltal årligen 

     190 kg , esterna ca 50 kg och indierna 

     endast fyra kg papper.

 °   Om alla jordens innevånare skulle använda 

     lika mycket papper som vi i Finland, 

     skulle det leda till att pappersproduktionen 

     i världen skulle fyrdubblas. Jordens 

     skogsresurser skulle inte räcka till för det här!

Visste du det här?
Varför borde man undvika att 
producera avfall?

Vi producerar hela tiden mera avfall. Om man 
inte gör något för att förhindra detta kommer 
avfallsmängden att stiga med 43 procent från 
år 1995 till år 2020 (OECD:s uppskattning). 
En trygg avfallsbehandling innebär betydande 
kostnader. Transporten och behandlingen av 
avfallet leder bl.a. till att trafikens utsläpp 
ökar. 

Det största problemet är dock att använd-
ningen av råvaror är slösaktig, vilket bl.a. 
syns som en stor mängd avfall. Över 90 pro-
cent att de naturresurser som människor tar i 
bruk omvandlas till avfall redan under till-
verkningen av olika produkter. Mänskligheten 
använder och flyttar omkring så stora mäng-
der materia att en stor del av de naturlevande 
organismerna är hotade. Enligt FN är närma-
re en fjärdedel av däggdjuren hotade av ut-
rotning.

Vi använder olika naturresurser och föräd-
lar dem till förnödenheter, som tyvärr är allt 
mer kortlivade. Vi lever i en slit och släng kul-
tur, vi slänger lätt bort stora mängder med 
saker och skaffar nya i stället. En hållbar ut-
veckling skulle dock kräva att att vi avsevärt 
skulle minska vår konsumtion och effektivare 
återvinna olika material. 

Miljöförstöringen är det pris vi får betala 
för vår materiella välfärd. En riklig använd-
ning av energi leder till att klimatuppvärm-
ningen förstärks. Därtill har en ohållbar an-
vändning av förnyelsebara råvaror och om-
vandlingen av olika miljöer lett till att den 
biologiska mångfalden minskat. Vi förändrar 
miljön genom olika nedsmutsande utsläpp 
och samtidigt ökar vi avfallsbergen i naturen.

Målet med EU:s avfallspolitik och Finlands 
avfallslagstiftning (1994) är att främja en 
vettig användning av naturresurser och att 
förhindra skadlig påverkan av avfall och av-
fallshanteringen. Lagen anger att man i första 
hand bör förhindra uppkomsten  av avfall, i 
andra hand bör man försöka utnyttja avfallet 
till nyttoanvändning. 

Det enklaste sättet att förhindra uppkomsten 
av avfall och också annan miljöbelastning är 
att konsumera mindre. Då blir det inte så 
mycket avfall varken av produkten i sig eller 
från tillverkningsprocessen. Konsumtionen av 
naturresurser och energi blir också mycket 
mindre. 

•  föra saker till loppmarknader och själv 
köpa begagnade saker

•  återanvända förpackningar
•  föra pantflaskor och -burkar till butikens 

mottagningsplats
•  reparera saker som gått sönder hellre än 

att slänga dem 
•  anlita en tjänst eller använda en sak ge-

mensamt med andra hellre än att köpa en 
sak  som man sällan behöver (tex låna 
böcker i biblioteket, använda husbolagets 
tvättstuga)

Det uppkomna avfallet bör i första hand an-
vändas så att materialet nyttoanvänds (åter-
vinning, kompostering). I andra hand kan 
man utnyttja avfallet som energikälla (för-
bränning). Först i sista hand kommer sedan 
deponering av avfallet på en välplanerad och 
-skött soptipp.
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Växthuseffekten och 
klimatförändringen

Somliga gaser i atmosfären fungerar på sam-
ma sätt som glaset i ett växthus, de släpper 
igenom solens strålar, men hindrar en del av 
solvärmen att rymma tillbaka ut i rymden. 
Dessa gaser i vår atmosfär gör för övrigt vårt 
jordklot drägligt att bo på, utan växthuseffekt 
skulle medeltemperaturen på jorden vara -
18oC eller med andra ord  33oC kallare än 
det är nu.

Problem uppkommer för att mänskligheten 
producerar ofantliga mängder växthusgaser, 
som förstärker den naturliga växthuseffekten. 
Som en följd av detta kan man märka att kli-
matet förändras. De viktigaste växthusgaser-
na, som människorna släpper ut är koldioxid 
(CO2), metan (CH4) och kväveoxidul (N2O).

De viktigaste utsläppskällorna är använd-
ningen av fossila bränslen så som stenkol, 
olja och jordgas inom energiproduktion och 
som trafikbränsle. Växthusgaser uppkommer 
också t.ex. vid skogsbränder, i industripro-
sesser, på soptippar och inom jordbruket. 

Koldioxidhalten i atmosfären har till en 
följd av människans påverkan vuxit med en 
tredjedel jämfört med tillståndet före den in-
dustriella revolutionen. Metanhalten har mer 
än fördubblats. Koldioxidens mängd i atmos-
fären är nu högre än den någonsin varit på 
kanske 20 miljoner år.

Jordens medeltemperatur har stigit med 
0,6oC sedan 1850 talet. September år 2005 
var enligt USA:s meteorologiska institut den 
varmaste september månaden globalt sett 
under hela den tid som temperaturen har re-
gistrerats. Ju närmare nutiden vi kommer, 
desto klarare kan människans påverkan på 
klimatet märkas

•  kommer att höja havens yta så att öriken 
och låga områden vid kusten blir över-
svämmade.

•  minskar naturens mångfald.
•  ökar och förstärker extrema väderfeno-

men så som översvämningar, perioder av 

torka, starka stormar  och virvelvindar.
•  ökar spridningen av tropiska sjukdomar 

så som malaria till områden där de inte ti-
digare funnits.

Inom den internationella politiken har man 
fäst uppmärksamhet vid klimatförändringen 
sedan slutet av 1980.-talet. I Rio ingicks år 
1992 FN:s klimatavtal, varvid industriländer-
na lovade att fram till år 2000 frysa sina ut-
släpp till nivån från 1990.

Kioto avtalet är det första bindande kli-
matavtalet. I slutet av år1997 förband sig in-
dustriländerna att minska sina klimatgasut-
släpp med sammanlagt fem procent fram till 
år 2008- 2012 jämfört med nivån 1990. Kli-
matavtalet har ratificerats av nästan alla värl-
dens stater mer än 170 länder. Alla andra in-
dustriländer är med i avtalet förutom USA och 
Australien. Kioto-avtalet är dock inte tillräck-
ligt för att hindra en ökning av utsläppen. Må-
len bör därför skärpas vid nästa avtal.

Källa: www.ilmasto.org 



Brevet från Kaarlo

Välkomna till Lennu 
Flygekorres miljöklubb!

Jag heter  Kaarlo och jag är en björn. Jag är  
reseledare på er resa till Lennus och hans 
vänners värld.

Jag har bott i den stora skogen långt borta 
från era hem i hela mitt liv. Jag vet att ni bor 
nära mina vänner Kosti, Ville och Erkki. Men 
Lennu bor långt borta i den stora urskogen. I 
själva verket vet jag inte riktigt vilken hans 
adress är.

Jag tror nog att ni har träffat någon av 
mina vänner- eller åtminstone sett en skymt 
av någon. Då ni hör på mina berättelser kan 
ni fundera på när och var ni har mött Lennu, 
Ville, Erkki, Kosti eller kanske mig björnen 
Kaarlo.

Lekstund

Skogsgympa

Innan vi lyssnar på historien är det ändå bäst 
att litet värma upp ögon, öron, händer och 
fötter. Prova på Kaarlos skogsgympa! I skogs-
gympan är det viktigaste att händerna, föt-
terna, öronen och i synnerhet nästippen blir 
varm. Så börjar vi gympa då!

• Vi rör fötterna med händerna 1...2...3...4.
• Vi rör händerna med fötterna  

1...2...3...4.
• Sedan rör vi öronen med händerna  

1...2...3...4.
• Och så rör vi fötterna, händerna och kom-

pisens öron med näsan 1..2...3...4.

Berättelsen 

Ville Kråka och Lennu Flygekorre

Nu skall jag berätta om mina vänner. Långt 
borta, men ändå inte så väldigt långt borta 
härifrån finns det en gammal, hög tall. Högt 
uppe i tallen finns det ett bo. Det är nästan 
omöjligt att se boet om man står på marken. 
Man kan upptäcka boet bara om man flyger 
högt uppe ovanom trädens toppar. 

I det här boet bor Ville Kråka. Ingen vet 
egentligen varifrån Ville kommer. Det som är 
säkert är att Ville hör till den här omgivningen 
lika väl som du och dina vänner. Ville trivs här 
i sitt eget bo och i det här bostadsområdet. 
Ville tycker att det här världens bästa område 
att bo på!

       •  Tycker du om ditt bostadsområde?
       •  Vad är trevligt i ditt bostadsområde ?
       •  Tycker du att något är otrevligt i 
          ditt   område?
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Ville tycker om olika saker. Ville tycker att i 
synnerhet allt som glimrar och glittrar är väl-
digt fint. På dagarna brukar Ville förutom att 
äta, söka efter nya, fina saker. Ville vet att 
det alltid är väldigt modernt att skaffa sig nya 
fina saker.

Ville kan dock inte gå till butiken för att 
skaffa nya saker för han är ju en kråka. Inte 
har man väl sett en kråka gå och skuffa på en 
köpvagn i köpcentret? Han  måste därför nöja 
sig med att fylla sitt hem med saker som 
människorna har kastat bort.

Ville har en god vän som heter Lennu. Len-
nu är en flygekorre och han bor i den Gamla 
Urskogen som finns rätt långt från det här 
bostadsorådet. Lennu kan inte flyga på sam-
ma sätt som Ville, men han kan glida i luften 
från träd till träd. Han har då hjälp av sin bre-
da svans och hudflikar som finns vid tassarna. 
Lennu är en mycket snäll och trevlig kompis.

Ett konstigt berg

Ville har under många kvällar tittat mot Len-
nus hemskog. Nu kan man inte mera se sko-
gen för  framför den har det vuxit upp ett 
väldigt berg! Det verkar som om berget växer 
hela tiden. En mängd bilar kör hela tiden mot 
berget, det kommer långtradare och lastbilar 
fyllda med skräp. Det kommer också konstiga 
lukter från berget.

          • Vad kan det vara för ett konstigt 
             berg som luktar och som hela 
             tiden bara växer? 

Lennu tycker också att berget   luktar illa 
och ser fult ut. Tidigare   fanns där skog, och 
med hjälp av träden som växte där kunde 
Lennu snabbt ta sig till sin vän Ville när han 
ville hälsa på. Nu finns det inte några träd 
kvar, bara en ful hög som består av skräp och 
all sorts smörja.

Det jättestora berget har redan blivit så 
stort, att det  skymmer utsikten från Lennus 
bo. Lennu kan inte längre se Villes träd och 
inte ens soluppgången som han tycker så 

mycket om. Lennu tycker att detta är mycket 
tråkigt och ledsamt. 

Lennu har en solklocka som visar vilken tid 
det är. Men då soluppgången inte mera syns  
fungerar inte klockan heller längre. Det har 
hänt några gånger att Lennu har försenat sig 
från flygskolan som han går i. Det är mycket 
förargligt. En morgon försenade han sig från 
lektionen som lärde ut hur man glider mellan 
träd, och det var ju ändå flygskolans vikti-
gaste lektion.

Varför växer berget?

Nu har man börjat fälla mera träd kring det 
konstiga berget och högen växer alltmer. 
Snart kommer den väl ända fram till Lennus 
träd. Lennu är mycket bekymrad. Han beslöt 
sig därför att ge sig ut och undersöka varifrån 
sopbilarna kommer och så hamnade han till 
ert bostadsområde.

Ville lovade att han skulle hjälpa sin vän. 
Ville hittade också på att de skulle be er i mil-
jöklubben om hjälp. Lennu har lovat att kom-
ma till er klubb varje vecka.

 Jag Kaarlo tror nog att det där berget är 
en soptipp. Jag har hört om sådana tidigare. 
Träd fälls för att sådana berg skall få plats  
och dessa berg sprider otrevlig lukt. Jag tyck-
er också att Lennus bekymmer är viktigt för 
vem vill nu bo invid en hög med sopor och 
skräp!

Jag skulle också vilja göra vad jag kan för 
att lösa den här soptippsfrågan. Men vi björ-
nar är inte särskilt bra på att ensamma lösa 
stora problem. Jag ber er därför hjälpa oss att 
utreda varför det där berget bara blir större 
och vad vi kunde göra för att rädda Lennus 
boträd, innan det är för sent!

Er klubbledare känner säkert till hur man 
borde göra för att lösa det här problemet. 
Lyssna alltså noggrant. Till nästa klubbtillfälle 
skall jag skriva och berätta mer om Villes 
konstiga hobby. Ni kommer att märka att Vil-
le inte är en helt vanlig kråka.

Hoppas att ni i er klubblokal 
har en postlåda för viktiga brev!
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    Huvuduppgift

            Väggplansch

• På planschens vänstra sida kommer Len-
nus hemskog  (vi ritar eller klipper ut bil-
der ur tidningar). På den högra sidan 
kommer Villes hem, som också är klubb-
deltagarnas egen omgivning.

•  Mellan Lennus och Villes bo-områden  gör 
vi soptippen, som en stor hög. På tippen 
fästs olika saker, som barnen tycker att 
människor brukar kasta bort. Skräpen ri-
tas eller klipps ur tidningar och fäst med 
häftmassa på tippen.

• På soptippen finns det  skräp av olika sort 
(bioavfall, packningar av papp och kar-
tong, saker som gått sönder, gamla klä-
der, glas- och metallburkar, tidningar 
mm.

• På bilden kan man också ta med  djuren i 
berättelsen: Ville, Lennu och Kaarlo, samt 
också  djuren som kommer med i senare 
avsnitt: Kosti Kompostmask och stadsrä-
ven Erkki Merkkinen 

• Under kommande klubbtillfällen  är det 
meningen att vi tar bort  saker från sop-
tippen  olika saker vid de olika klubbträf-
farna beroende på temat.

            En televisionsnyhet

• Soptippsärendet är viktigt, därför berättas 
det om den i televisionen. Vi gör en TV av 
en gammal papplåda. (Anvisningar 
sida...)

• Barnen planerar tillsammans hur man 
skall berätta nyheten om den växande 
soptippen och Lennus hotade boträd.

• Nyheten läses upp för de övriga klubbdel-
tagarna.

• Nyheten kan också framföras på vår- eller 
julfesten i skolan eller under en föräldra-
kväll.

• Man kan också göra nyheten som en ra-
dioutsändning. Då kan nyhetsuppläsaren 
till exempel sitta bakom en skärm så att 
han/hon inte syns.

            Lennu bingo.

I bingospelet repeterar vi på ett roligt sätt 
huvudpunkterna i Kaarlos berättelse. Den här 
metoden kan användas också för senare av-
snitt då man vill repetera det man lärt sig.

• Man ritar ett rutfält med 4x4 rutor (16 ru-
tor)

• Sedan numrerar man rutorna så att varje 
ruta får en siffra 1-16. Det är inte me-
ningen att man fyller siffrorna i ordnings-
följd, men det är bra att börja med 1 och 
sluta med 16 så att alla siffror kommer 
med.

• Klubbdeltagarna får ett papper med de 
rätta svaren på bingofrågorna (man kan 
ha gemensamt svarspapper med sitt par)

• Man går igenom svaren på pappret till-
sammans, så att också de som inte läser 
så bra kan hänga med i spelet

• Varje fråga har ett lämpligt svar på svars-
pappret som klubbdeltagarna har fått. De 
här svarens nummer plockar man sen in i 
den egna bingorutan.

Sedan är det bara att börja spela bingo!

• Ledaren frågar den första frågan och ber 
klubbdeltagarna att finna ett lämpligt svar 
i sina svarspapper.

• Nästa fråga tas först då alla har hunnit 
kruxa av svaret på sina bingofält

• Den klubbdeltagare som först har fått en 
bingorad (fyra rutor lodrätt eller vågrätt 
eller i diagonal) ropar BINGO!

• Oftast lönar det sig att fortsätta spelet tills 
man gått igenom alla frågorna, då har 
också alla i allmänhet fått en bingorad.

1

Uppgifter

2

3
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            Klubbdeltagarnas 
            brev till Kaarlo

Klubbdeltagarna berättar olika saker om sig 
själva och klubbledaren skriver upp dem, el-
ler så skriver varje klubbdeltagare själv ett 
brev till Kaarlo.

Kaarlos  önskan.

(läses upp för klubbdeltagarna)

Nu när den första klubbträffen snart är slut 
skulle jag önska att ni klubbdeltagare i er tur 
skulle berätta något om er själva för mig 
Kaarlo så att jag vet vem det är jag skriver 
mina brev till.

Jag skulle gärna höra vad ni tycker om. 
Jag själv tycker mycket om honung på som-
maren, men på vintern tycker jag mest om 
att sova! Jag skulle vilja höra vad ni har för er. 
Jag själv gör allt möjligt spännande, men på 
vintern snarkar jag mest.

Sätt ert brev i postlådan, så för björnpos-
ten det till mig. Kom ihåg att skriva mottaga-
ren på brevet: Till Kaarlo Björn!

Lekar4

1

2

            Namnbingo

• Var och en ritar upp ett rutfält där det 
finns lika många rutor som deltagare.

• Meningen är att alla skall samla de andra 
deltagares namn i  rutorna.

• Då man skriver sitt namn säger man ock-
så det högt.

• Då alla har fått sina rutfält fyllda börjar 
man spela bingo.

• Klubbledaren läser upp deltagarnas namn 
och alla prickar av namnen i sina rutfält.

• Den som först har fått en bingorad (våg-
rätt, lodrätt eller diagonalt) vinner.

Obs det måste finnas åtminstone 9 deltagare 
så att man får ett rutfält på 3x3 rutfält. Om 
man inte får rutfältet fyllt med klubbdeltagar-
nas namn kan man också använda namn från 
berättelserna t.ex. Lennu, Kaarlo och Ville.

            Ett eget djurnamn.

• Klubbdeltagarna hittar på åt sig ett eget 
djurnamn så att djurets namn börjar på 
samma bokstav som det egna förnamnet, 
t.ex. Ulla Utter, Roger Räv .

• Djuret skall gärna vara ett inhemskt djur.
• Sedan sätter man sig i en ring där var och 

en presenterar sig genom att i tur och 
ordning ställa sig i mitten av ringen. Sam-
tidigt säger man det egna namnet och 
kombinerar det med ett läte eller en rö-
relse, som är typiskt för det egna djuret.

• Alla deltagare upprepar namnet och ljudet 
eller rörelsen.

• Presentationen fortsätter tills att alla har 
presenterat sig .

• Man kan gärna upprepa namnen så att 
man står i ring och utelämnar presenta-
tionen inne i ringen.

Bingos frågor
1.   Vad är Lennu för ett slags djur?
2.   Vilket är namnet på Lennus klubb?
3.   Var bor Ville?
4.   Vad heter skogen där Lennu bor?
5.   Vad heter Kaarlo i efternamn?
6.   Vad är det för något som har 
      kommit  emellan Lennus och Villes hem?
7.   Vad tycker Lennu om soptippen?
8.   Ville kan flyga, men vad kan Lennu göra ?
9.   Vilken är Villes hobby?
10. Vad skall klubbdeltagarna 
      lösa tillsammans med Lennu och Ville?

Svaren
1. Lennu Flygekorres miljöklubb
2. Glida
3. Problemet med det konstiga 
    berget eller med andra ord soptippen
4. Eländig
5. Flygekorre
6. Björn
7. Gamla  Urskogen
8. Nära klubblokalen
9. En soptipp
10. Ville samlar på saker
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           Lennu Flygekorres         
           presentationslek

Version 1.
Den här presentationsleken kräver ett gott 
minne och koncentrationsförmåga

 
• Vi sitter i en ring och lekledaren börjar: 

Lennu Flygekorre beger sig ut för att lösa 
det stora mysteriet och tar med sig ( eget 
namn)

• Den som sitter bredvid fortsätter : Lennu 
Flygekorre beger sig ut för att lösa det 
stora mysteriet. och tar med sig  (föregå-
ende namn, eget namn).

• Leken fortsätter så här tills alla i ringen är 
med.

Version 2.
Man kan göra leken svårare genom att alla 
hittar på ett djurnamn förutom sitt förnamn. 
Djurnamnet skall då börja på samma bokstav 
som det egna förnamnet, t.ex. Henrik Hare, 
Ulla Utter. Presentationsleken kan gärna 
kombineras med lek 2 (ett eget djurnamn).

           Gissa vem som ljuder!

• Deltagarna sitter i en ring.
• Man väljer en frivillig som ställer sig i 

ringens mitt. Man binder en duk för ögo-
nen på den som är i mitten (blindbock).

• Rringen vandrar runt tills blindbocken sä-
ger stopp.

• Bblindbocken pekar nu på någon i ringen 
och säger låt som Kaarlo Björn (eller en 
traktor, en ko, en hund osv).

• Dden som blindbocken pekat på säger 
försöker låta som en björn.

• Bblindbocken försöker då gissa vem han/
hon pekat på.

• Oom det är fel fortsätter leken.
• Oom det är rätt blir den som framställde 

lätet ny blindbock.

3 4
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Inledning
Under den andra klubbträffen bekantar vi oss 
närmare med Lennu och Ville. Lennu har 
märkt att Ville drabbats av “grunkfeber”. 
Symtom på samma åkomma kan man se hos 
många människor. Allt det man skulle vilja 
skaffa sig är inte på långt när nödvändigt att 
äga. Under den här klubbträffen bekantar vi 
oss med obehövliga saker och med en mått-
full konsumtion. 

Alla konsumerar vi naturresurser och med-
verkar till att göra soptipparna större. Genom 
våra egna personliga val kan vi ändå inverka 
på konsumtionen av naturresurser. Är alla sa-
kerna verkligen nödvändiga? Och hur kan vi 
förlänga användningstiden för alla de saker 
vilkas tillverkning och transport har konsu-
merat naturresurser på vår jord. 

Låt oss göra en forskningsresa till saker-
nas värld. Det är ofta inte svårt att skilja på 
nödvändiga och inte nödvändiga saker. Ofta 
räcker det med att ta sig en titt in i skåpens 
gömmor eller i skolväskan. Vi har alla nog sa-
ker som vi säkert genast kunde avstå ifrån.

Ett liv utan onödiga saker innebär dock 
inte att vi behöver göra stora uppoffringar. 
Skulle någon av oss vara olyckligare  om man 
inte alls uppfunnit äggkokaren? Lennu tror 
inte heller att Ville skulle vara så mycket 
olyckligare om han inte hade en ångkokare. 
Tillsammans med Lennu skall vi nu fundera 
på vad vi egentligen behöver för att vara nöj-
da och lyckliga.

• Vid klubbträffen går vi igenom de onödiga 
saker som deltagarna kommer på att de 
äger. Vi gör en omröstning om vilka saker 
man har hemma som kan räknas till onyt-
tigheter.

• Vi hittar tillsammans på en berättelse om 
vad som skulle hända om Roskis-Rane, 
som kör sopbilen en dag bestämde att 
han slutar göra sitt jobb.

• Dessutom plockar vi bort alla onödiga sa-
ker vi hittar på klubbplanschens soptipp.

Som bakgrundsmaterial har vi tagit med någ-
ra texter: Tillväxt eller måttfullhet? och Onö-
dig konsumtion. Därtill finns det en lista med 
tips hur man lätt kan undvika onödigt avfall.

         Berättelsen om de tusentals sakerna
ВВВВAndra klubbträffen

ÄMNESOMRÅDE :obehövliga saker 

Visste du det här?
• De första plastpåsarna togs i bruk i 

USA år 1957 som förpackningsmate-
rial för bröd, smörgåsar, frukt och 
grönsaker.

• År 2002 tillverkades det sammanlagt 
4000-5000 miljarder ( eller 4 000 
000 000 000 st) plastkassar i värl-
den, alltifrån stora plastsäckar till 
tunna fruktpåsar.

Källa: Worldwatch-institutet: Tillståndet i 
världen år 2004 sid 46. Gaudeamus
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Material

Tillväxt eller måttfullhet?

Varför måste ekonomin alltid växa? Varför mås-
te också tillväxten växa? Få av oss kan förstå 
detta. Vad var det egentligen för fel på livet år 
1995 eller 1975? Då var konsumtionen mindre 
än nu. Det är inte lätt att säga om livet då var 
lyckligare eller olyckligare än nu. De som kän-
ner  och älskar livet inser att det inte är en 
särskilt väsentlig fråga. Man levde då som nu 
utan att fundera på det. Livet skulle inte ta slut 
om vi  hamnade tillbaka till år 1975.

Hushållspengarna går till ytterligare en bil, 
till en tredje television, till eftermiddagstid-
ningen, till ett och annat. Pengarna används i 
alla fall. Alla pengarna.

Man kan inte matematiskt ange hur myck-
et bättre livet blir då familjen får sin tredje 
television. I bruttonationalprodukten kan man 
se det som tillväxt. Det är fråga om en av den 
västerländska kulturens ödesfrågor: förhål-
landet mellan värderingar och medel. Är me-
ningen med livet ytterligare två och en halv 
procent?

Utdrag ur Hannu Raittilas text: 

“Tyytyykö tyytyväinen”. 

Helsingin Sanomat 9.4.2003

Den växande ekonomin förväntas hela tiden 
öka välståndet. Bruttonationalprodukten an-
vänds som mått för ekonomisk verksamhet, 
men den mäter bristfälligt eller inte alls de 
tjänster och funktioner som naturen bjuder 
på. Allt vilar dock på dessa naturtjänster. 
Ändå får man ökat BNP genom olika verk-
samheter som förorenar naturen och gör att 
naturtjänsterna utarmas.

Det finns också andra mätare för välfärd. 
En av dem kallas ISEW och är en mätare för 
hållbar ekonomisk välfärd. I den här model-
len  inräknas  tex. allmän hälsovård, trafiksä-
kerhet, kostnader  som uppkommer genom  
föroreningen av vatten och luft , buller, samt 
användningen av icke förnyelsebara naturre-
surser. Enligt den här mätaren har t.ex. Stor-

britanniens välstånd minskat sedan början av år 
1980, men mätt som BNP har välståndet ökat. 

En orsak till att den ekonomiska tillväxten 
inte märkbart har ökat  lyckan i de rika län-
derna, är konsumtionsvanorna och -valen. Vi 
använder för mycket tid och pengar på att 
konsumera olika saker som förr eller senare 
går sönder eller blir omoderna. Särskilt kon-
sumtionen av olika konsumtionsvaror ger en 
rätt kortvarig lycka.

 Vi har hamnat in i en spiral, vi vänjer oss 
med allt  nytt mycket snabbt och väntar oss 
att framtiden skall ge oss ännu mera kon-
sumtionsupplevelser. Därför måste vi hela ti-
den konsumera bättre och finare saker för att 
vi skall vara nöjda.

Pengar ger oss inte lycka och det beror på 
att vi upprätthåller felaktiga förväntningar. Vi 
har en snedvriden inställning då vi jämför till-
gångar som kostar något och sådana som är 
gratis. Vi beger vi oss ut för att shoppa i stäl-
let för att tillbringa vår tid tillsammans med 
familjen eller goda vänner. Vi slösar våra 
pengar på allsköns prylar i stället för att an-
vända dem tex. till att  upprätthålla vår hälsa.

Onödig  konsumtion.

Produkter som man lika bra kunde klara sig 
utan har prisbelönats med titeln Årets Onyt-
tighet sedan år 2000. Saker som korats till 
Årets Onyttighet har varit bland annat lövblå-
saren, blöjgömmaren, drickbar yoghurt, lek-
saker som kommer med hamburgermåltiden.

Suomen Luonto-tidningens råd valde ut-
ländskt källvatten förpackat i engångsflaskor  
till Årets Onyttighet år 2002. I övriga delar av 
Europa och i USA har man haft som vana att 
dricka källvatten på flaska redan i åratal. Till 
oss har vanan  kommit först under de senaste 
åren. En av medlemmarna i rådet kommente-
rade att det är lika galet att importera vatten 
till Finland som det skulle vara att föra sand 
till Sahara.
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Exempel på saker som föreslagits 
som kandidater till Onyttighetspriset 
åren 2003-2004:

Leksaker som ingår 
i hamburgermåltidsförpackningar
Drickbar yoghurt i plastflaska
Äggskalspickare
Engångsgrill
Engångsstädtrasa
Parfym för hundar
Popcornsmaskin
Ägg på burk
Toapappersradio
Soffvibrator
Artificiell bastukvast
Slickepinnsroterare
Engångsförpackade ostskivor
Engångsförpackat WC-papper

Tips för den som vill minska 
avfallet

Det är inte något radikalt man måste ta till för 
att kunna krympa sin soppåse. Var och en 
kan gradvis förändra sina konsumtionsvanor 
så att de blir mera miljömedvetna och så att 
man producerar mindre avfall.

Säg nej tack till onödiga saker!

• Köp bara det du verkligen behöver. En 
onödig pryl innebär slöseri med naturre-
surser.

• Sätt upp en Nej Tack till Reklam lapp på 
din postlåda. Mängden pappersavfall 
minskar då betydligt.

• Adresserad reklam blir man av med näs-
tan helt och hållet genom att fylla i ett 
kort med meddelande om att du inte vill 
ha reklampost till Suomen Suoramarkki-
nointiliitto (korten finns på postkontoren).

• Om man inte tittar på reklam så mycket 
får man mindre lust att skaffa sig nya saker.

Undvik problemavfall

• Med en mikrofiberduk får man bort smut-
sen utan att använda tvättmedel: Hän-
derna hålls också mjuka då man inte be-
höver sätta dem i starka tvättmedelslös-
ningar.

• Produkter som innehåller problemavfall 
kan ofta ersättas med mindre giftiga eller 
giftfria alternativ. Man kan tex ersätta gif-
tiga rengöringsmedel med tvålbaserade 
tvättmedel och ättika.

•  Man kan undvika onödiga batterier genom 
att välja mekaniska alternativ eller an-
vända uppladdningsbara batterier

Man behöver inte själv äga allt

• Saker som man sällan använder är det 
bättre att hyra eller låna än att skaffa sig 
själv. Husbolagen kan tex  gemensamt 
skaffa förnödenheter som de boende säl-
lan själva behöver. Sådana saker kan 
vara olika apparater, hobbyutrustning, 
motionsapparater mm. Man kan också ar-
rangera en cirkulering av veckotidningar, 
böcker mm. Genom att flera använder en 
vara ökar effektiviteten och minskar onö-
digt avfall och slöseri med naturresurser.

• Om du inte själv har tillräckligt med kärl 
då du vill ordna en stor fest är det bättre 
att låna eller hyra mera kärl än att använ-
da engångskärl. Riktiga kärl är dessutom 
festligare och trevligare att använda och 
det uppkommer mycket mindre avfall.

• Olika veckotidningar och magasin kan 
man gärna prenumerera på tillsammans 
med några grannar. På så sätt blir det 
mycket mindre avfall och man får pengar 
över. Också dagstidningen kan man gärna 
dela med en granne.

Källor
1.  http://www.sll.fi/kestava/kohtuus.html. 
2. Tatu Hirvonen & Esa Mangeloja: ”Miksi tutkia onnel-
lisuutta Maassa, jossa kahdeksan kymmenestä ilmoittaa 
olevansa onnellisia?” Tieteessä tapahtuu 5/2005.
3. Suomen Luonto 12/2002, 12/2003 ja 12/2004.



Kaarlos brev

Hej klubbdeltagare, hälsningar här 
från blåbärsskogen

Jag skriver nu till er från skogen där jag sitter 
mitt bland blåbärsriset. Jag skall nu berätta 
för er om Ville och om grunkfebern.
Ville är Lennus goda vän som gillar att vara 
näbbig. Ville har många underliga flygande 
idéer. Han tycker ätt det är viktigt att få nya 
fina saker, som alltid är litet finare och mo-
dernare än de som de andra kråkorna i trak-
ten har. 

Ville skulle nog vilja vara kejsare i varor-
nas rike. Hemma i sitt bo har han redan sam-
lat en jättehög med saker, men han är inte 
nöjd med de gamla ägodelarna och därför 
försöker han täcka över de gamla sakerna 
med nya. Ville har inte kommit på något an-
nat sätt att lösa problemet med sin växande 
hög av ägodelar.

• Varför vill Ville hela tiden ha nya saker?
• Varför vill människor hela tiden skaffa sig 

nya saker?

Ville harmar sig över att ju mer saker han 
samlar i sitt bo desto sämre ryms hans vän-
ner in är. Villes vänner börjar också tröttna 
på att höra på då Ville skall förevisa sina nya 
saker. De kan inte förstå vad en kråka gör 
med en ångkokare eller med en rakapparat. 
Ville har inte ens tid att leka längre, all tid går 
åt till att syssla med de saker han redan har 
och till att jaga efter mera saker.
Lennu bryr sig däremot inte om saker. Lennu 
tycker att det är viktigast att man har sin 
egen bohåla, där det är varmt och trevligt och 
där hans vänner ryms då de kommer på be-
sök. Lennu tror inte att han skulle bli gladare, 
fast han skulle få en väldigt fin ögonfransbö-
jare eller en äggskärare! Lennu använder 
hellre sin tid till att glida från träd till träd än 
till att samla på saker. Det är trevligt att kun-
na glida i luften och man behöver inte ens nå-
gon utrustning till det, nej inte ett enda grej.

•  Lennu behöver värme i sitt bo. Vad annat 
tror du att han behöver?

• Vad är nödvändigt för människor för att 
de skall trivas i sina hem?

• Vad finns det för roliga saker man kan 
göra utan olika tillbehör?

Lennu tycker att onödiga ägodelar är tråkiga 
och dumma, det blir bara onödigt skräp och 
oljud av saker. Ville påstår då “det är inte i 
alla fall någon skada med att ha saker”. Len-
nu är av annan åsikt Han tycker att Ville har 
blivit sjuk av alla sakerna, han har fått grunk-
feber. Det typiska symptomet på grunkfeber 
är att den som drabbats använder all sin tid 
till att skaffa sig nya saker.

Lennu undrar över var alla sakerna till slut 
hamnar. Inte är det väl bara så att grunkfe-
bern är orsak till att soptippen bara växer? 
Om det är så måste man verkligen försöka 
undvika den dumma sjukdomen, och i stället 
för att skaffa sig nya saker, kunde man ex-
empelvis leka flygkurragömma eller skatna-
ta!

Lennu tycker att man borde bekämpa grunk-
febern genast då de första symptomen på 
sjukdomen har visat sig. Lennu har skrivit 
upp symtomen på den här sjukdomen. Om 
någon av era vänner har drabbats av grunk-
febern kan ni så här snabbt försöka hjälpa så 

• Vilken är den viktigaste saken som du har?
• Vilken är då din mist nödvändiga pryl?
• Var hamnar  bortkastade saker?
• Vad kan det vara för fel på att skaffa 
    sig onödiga saker?
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Symptom på grunkfeber
• Man vill hela tiden ha nya saker
• Man gillar att shoppa
• Man sitter och stirrar på reklam
• Man börjar slösa pengar
•  Man drömmer om allt nytt som man skall 

skaffa sig

Så här sköter man grunkfeber. 

• Det finns många sätt att bota grunkfeber. 
Först bör man undersöka om den smitta-
de kanske skulle vara intresserad av lekar 
och pyssel, som man inte behöver fina 
saker till.

• Grunkfebern går om av sig själv om bara 
den drabbade märker att man inte behö-
ver skaffa sig nya saker hela tiden, och 
att för mycket saker ger också negativa 
verkningar.

• Ett bra sätt att bota grunkfeber är att 
bjuda den drabbade på besök och bjuda 
på hemlagad gräddtårta och andra läcker-
heter

• Man kan försiktigt påpeka för den drabba-
de att det går åt mycket naturresurser till 
att tillverka och transportera alla sakerna, 
också de onödiga.

I mitt nästa brev skall jag berätta för er om 
en kufisk typ som bor här alldeles i närheten 
av era hem. Han kanske kunde lösa en del av 
problemet med soptippen!

 *  Följande text läses ifall man 
     senaste   klubbträff skrev brev tll Kaarlo.

Tack så mycket förresten för breven som ni 
skev! Jag läser dem alltid på kvällen och jag 
bevarar dem på en säker plats i min bohåla 
vid roten av den tredje tallen.
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Uppgifter

Huvuduppgift

        Väggplanschen

Titta på sakerna ni samlat på 
väggplanschens soptipp. Fundera över:

• Vilka saker har någon gång varit nödvän-
diga för sina ägare?

• Vilken av sakerna har varit minst nödvändig?
• Vilken av sakerna skulle du helst själv vil-

ja skaffa? Varför?
• Vilka av sakerna skulle inte alls ha skaf-

fats om människorna då hade funderat:
    Vad behöver jag egentligen?
    Vad har jag glädje av en lång tid?
    Hur mycket påverkar 
    framställningen, transporten, 
    användningen  och bortkastande av 
    saken vår jord?

Ta nu bort en eller flera av de saker 
som verkar vara mest onödiga från 
soptippen på er plansch.

 

         Onödiga saker i hemmet

• Klubbdeltagarna gör en lista på onödiga 
saker som de hittat hemma eller i sitt 
eget rum.

• Klubben röstar sedan om vilken av dessa 
saker som är mest onödig.

• Om man inte vill rösta om klubbdeltagar-
nas egna saker kan man i stället använda 
listan på årets onyttigheter (sid   )

• Varje deltagare har tre röster, som kan 
ges åt tre olika saker. Den sak som sedan 
fått mest röster koras till klubbens onyt-
tighet.

1

2

3

4

           Berättelsen om 
           Roska-Rane

Roska-Rane är en glad och ordentlig sopbil-
chaufför. Vi hittar tillsammans på en histo-
ria:

• Vad händer om Roska-Rane en dag be-
stämmer att han slutar köra sopor?

• Man kan bygga upp historien om vad som 
händer i hela samhället, eller bara i en fa-
milj efter det att Roska-Rane beslutat att 
inte köra bort soporna mera.

• Man kan också göra berättelsen som en 
serieteckning.

• Varje barn eller grupp kan då rita en bild i 
serien.

           Hemuppgift: 
           Den onödigaste              
           saken hemma

Jag Kaarlo kan inte komma hem till er, men 
det skulle vara väldigt trevligt att få veta nå-
got om era egna hembon!

• Ta nästa gång med er en onödig eller en 
nödvändig sak hemifrån. Er ledare kan 
sedan skicka mig uppgifter om vad allt 
man kan hitta hemma hos deltagarna i 
Lennu-klubben.

• Gör sedan en utställning över nödvändiga 
eller onödiga saker. Ni kan ha utställning-
en i klubblokalen, i skolan, biblioteket el-
ler på någon annan lämplig plats.

Man kan också använda saker som klubble-
daren har tagit med sig om inte barnen vill 
hämta saker hemifrån.

23

Lekar

1 2          Villes grunkfeber

• Som material behöver man en 
    lämplig mängd föremål. Lika 
    många föremål, som det finns deltagare
• Klubbdeltagarna bildar två lag.
• Lagen ställer upp sig med ansikten mot 

varandra så att det är ca 10 meter mellan 
leden.

• Varje deltagare i lagen får ett nummer. I 
vartdera laget finns det alltså en deltaga-
re med samma nummer.

• Mitt emellan lagen sätter man sedan ett 
föremål, som skall representera en av Vil-
les onyttiga grejer.

• När ledaren ropar ett nummer rusar de 
båda lekdeltagarna som har samma num-
mer mot saken i mitten.

• Man får ett poäng om man lyckas få hem 
föremålet, eller lyckas röra den som nap-
pat föremålet, innan det förts till lagets 
hem.

• Leken håller på så länge man fått alla fö-
remålen till lagens hem.

• Det vinnande laget avgörs på basen av 
hur många poäng lagen har fått.    

     Vad  behöver Ville inte hemma?

Leks på samma sätt som ett skepp 
kommer lastat, fast omvänt

Leken går ut på att man skall hitta på onö-
diga föremål som börjar på en viss bok-
stav  (tex  bokstaven a):

• Var och en säger i tur och ordning en sak 
som börjar på bokstaven man kommit 
överens om:

Ville behöver inte....
• Om någon inte kan hitta på någon sak 

faller den bort ur leken.
Man kan också gå igenom hela alfabetet och 

se vem som hittar på flest onyttiga saker 
per bokstav.
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Inledning

Kaarlo presenterar en ny bekantskap för 
klubbmedlemmarna: Kosti Kompostmask. 
Kosti och hans många vänner bor i en kom-
postlåda på en gård i grannskapet. Hans hob-
by är maskgympa ,och han kan framställa fin 
mylla av gamla matrester. Vid det här klubb-
tillfället kommer vi att lära oss hur Kostis ar-
bete kan hjälpa Lennu och Ville att lösa pro-
blemet med den förhatliga soptippen.

Matens väg till matbordet finns som en 
historia (sid    ). Ledaren kan läsa denna för 
klubbdeltagarna. Huvuduppgiften vid klubb-
tillfället är att bygga en gemensam mask-
kompost. Härefter kommer vi vid varje klubb-
träff att följa med hur maskkomposten fung-
erar. Vi gör också ett nedbrytningsförsök, 
med vilket man lätt kan påvisa vilka ämnen 
som bryts ned i naturen. Det här försöket kan 
dock bara göras då marken inte är frusen. 

Vid det här klubbtillfället är det också 
lämpligt att fundera tillsammans på varifrån 
maten kommer. En lämplig uppgift är då Fru-
kostens väg till tallriken (uppgift 4).

I materialet finns material om komposte-
ring och om vår mat. Den första historien 
handlar om vikten att bara ta en så stor por-
tion som man orkar äta. Som bakgrundsinfor-
mation har vi här samlat material om nyttan 
med kompostering. I texten: Det lönar sig att 
kompostera berättas också mer om problemet 
med bioavfall på soptippen. Dessutom ingår 
det i materialet anvisningar om hur man an-
lägger och sköter en maskkompost.

Kosti gluttar fram
Tredje klubbträffen

ÄMNE :Kompostering 

• Det bor över en million människor i 
huvudstadsregionen. Var och en ger 
upphov till ca 300 kg hushållsavfall 
årligen. Ungefär en tredjedel av 
hushållsavfallet består av bioavfall. 
Om bioavfallet sorteras för sig och 
komposteras, kommer det mycket 
mindre avfall till soptippen som då 
tillväxer långsammare.

• De växande sopbergen ser tråkiga 
ut, men det värsta med dem är de 
problem de förorsakar miljön. Bio-
avfall som kommer in i den syrefria 
delen av en soptipp börjar ruttna 
och ger då upphov till metan, som 
är en gas, med starkt klimatuppvär-
mande verkan.

• I allmänhet anser man att mat är en 
självklarhet, utan att närmare fun-
dera på hur den har hamnat på tall-
riken. Bakom varje matportion finns 
det i likhet med andra produkter en 
lång produktionskedja, som har be-
lastat naturen på många sätt. Av den 
här orsaken är det  viktigt att undvi-
ka onödigt bioavfall. Man bör alltså 
bara ta så mycket mat på tallriken 
som man orkar äta.

Visste du det här?
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          Material

Ta bara så mycket som du 
orkar äta

Då jag fyllde sju år började ett spännande 
nytt liv. Jag började i folkskolan i grannbyn 
Lyöttilä. Min lärare hette Sylvi Teräväinen, 
och hon höll sträng disciplin i klassen. Vi för-
staklassister trodde fullt och fast på henne då 
hon sade att hon hade ögon också i nacken, 
någonstans där under det gråa håret. Hon 
sade att hon nog kan se vad barnen sysslar 
med bakom ryggen på henne då hon står 
vänd mot svarta tavlan. 

Vi åt vår skollunch i klassen. Var och en 
fick i tur och ordning gå och avhämta sin tall-
rik från lärarinnan som portionerade ut maten 
på tallriken. Reglerna var mycket klara: man 
måste äta all mat som bjöds, och man måste 
alltid äta upp allt på tallriken. Om det var så-
dan mat som man inte tyckte om kunde man 
säga: Tack bara litet. Då fick man en mindre 
portion. 

Hemma hade jag lärt mig att äta all mat 
som mamma lagade. Vi var sex barn i famil-
jen, och min pappas lön räckte bara nätt och 
jämt till allt nödvändigt. Maten hemma hos 
oss var enkel men näringsrik. Den smakade 
bra då man var så hungrig. Vi lekte och rörde 
oss mycket utomhus, och då blir man ju or-
dentligt hungrig.

I skolan serverades det nya maträtter. 
Många avskydde blodpalt, som man kallade 
för skosulor. Jag tyckte ändå att det var rik-
tigt gott, bara man fick ta mycket lingonsylt 
till. Det fanns egentligen bara en maträtt som 
jag inte kunde tåla, snålsoppa. I det heta 
mjölkiga spadet guppade det bitar av blom-
kål, morot och potatis. Jag började alltid må 
illa, då jag fick sopptallriken framför mig. Jag 
var rädd att jag skulle kasta upp då jag bör-
jade sleva i mig soppan.

Det fanns ett sätt att undvika att äta snål-
soppan. Om man tog riktigt mycket knäcke-
bröd, och åt det väldigt långsamt fick man 
hela matrasten att gå. Då blev det rast, och 
då gick lärarinnan i allmänhet ut. Om någon 
ännu hade mat på tallriken fick de stanna i 
klassen och äta färdigt.

När lärarinnan hade gått gick jag snabbt ut 
till köket med min sopptallrik. Kokerskan 
tömde då tallriken i slaskämbaret. Hon var 
snäll och förstod lyckligtvis att jag inte för-
mådde äta soppan. Jag skämdes ändå och 
var ledsen för att maten måste hällas bort. 
Jag hade ju redan lärt mig hemma att man 
inte skall kasta bort mat.

Då jag flyttade ihop med min man till vårt 
nya hem började ett nytt äventyr. Min man är 
en ivrig kock och då han är skapande till sin 
natur, skapade han de mest fantasifulla rätt-
ter. Ibland var kanske kryddorna inte de rik-
tigt rätta, och maten kunde smaka ganska 
konstigt. Allt var nog ändå helt ätligt.

Nuförtiden har vi ofta finare mat än den 
som bjuds på de finaste restauranger.  På 
menyn har vi njure, tunga, gädda, flundra, 
jordärtskocka, palsternacka,  linser, bönor, 
polentaris, vinbladsdolmar och allt möjligt 
annat gott. Vår son har redan som liten lärt 
sig att äta allt möjligt. Han har alltid själv fått 
servera sig en lämplig portion, och han har 
också lärt sig att man bör äta upp det man 
lagt upp på tallriken. Snålsoppa har jag inte 
blivit bjuden på åratal.

Silja Huuhtanen. “ Man bör äta upp allt 
på tallriken” SAD Avfallshantering.



• Kompostering är naturens eget sätt att bryta 
ned organiskt material så

    att näringsämnena kommer tillbaka till växter-
na i användbar form. Nedbrytningsorganis-
merna- bakterier, svampar, strålsvampar och 
ryggradslösa djur behöver syre för att bryta 
ned organisk materia till koldioxid (CO2), vat-
ten och näringsrik humus. Ifall syre inte finns 
tillgängligt (tex. inne i en tät soptipp), bryts 
avfallet ned anaerobt, dvs. det ruttnar och då 
bildas det metan (CH4) och illaluktande gaser.

• Då man komposterar hjälper man naturen ge-
nom att skapa optimala förhållanden för ned-
brytarna. Man använder en komposteringslåda 
och i den kan man lätt ordna så att nedbryt-
ningen blir effektiv.

• Kompostering är vid sidan av att undvika att 
avfall uppkommer, det effektivaste sättet att 
minska skadeverkningarna med avfall. I hus-
hållen, restauranger och butiker bildas det 
mycket organiskt avfall, och detta bidrar till 
att öka problemen på soptipparna. Genom att 

Varför borde man kompostera?
kompostera kan man därför minska proble-
men med sopor. Komposten ger näringsrik 
mull till trädgården, rabatten och till blom-
krukan. 

• Det är dessutom ekonomiskt vettigt att 
kompostera. Om man komposterar på sin 
egen gård kan man i vissa fall minska kost-
naderna för avfallshanteringen, särskilt ifall 
fastigheten inte har separat insamling av 
bioavfall, då alltså allt avfall sätts i blandav-
fallskärlet. Då man komposterar minskar 
mängden avfall, och så behöver man inte 
heller tömma avfallskärlet lika ofta som tidi-
gare.

• Ur samhällets synpunkt är i synnerhet kom-
postering i små fastigheter vettig. Kompos-
teringen stöder avfallshanteringslagens mål 
och minskar samhällets kostnader för av-
fallshantering, både miljömässigt och eko-
nomiskt. Komposteringen har stor betydelse 
för att minska Finlands utsläpp av växthus-
gaser, för det är ett effektivt och relativt 
billigt sätt att minska metanutsläppen.

Berättelsen

Matens väg till tallriken

* Kan läsas upp högt.

Jussi Jordbrukare jobbar hårt på sin gård. 
Han odlar säd, som det sedan blir bröd, gröt 
och andra maträtter av. Kaarlo går också i 
bland och smakar litet på säden vid åkerkan-
ten, innan den skördas. 

Odlingen börjar med att Jussi plöjer och 
gödslar jorden. Sedan behandlar han jorden 
med bekämpningsmedel mot ogräs och ska-
deinsekter. Jussi har en traktor, som han an-
vänder vid jordbruket och för att köra trak-
torn behövs det bränsle. Bränslet till traktorn, 
gödselmedlen och bekämpningsmedlen köper 
Jussi i butiken.
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Vi anlägger en maskkompost

Maskkomposten lämpar sig för inomhusbruk, 
men den är mera en rolig kuriositet eller en 
metod för miljöfostran, än ett effektivt sätt 
att behandla hushållets bioavfall. Kompost-
maskarna trivs i rumstemperatur. De funge-
rar bäst då temperaturen är 20-25 grader. 
Om det blir lägre än 5 grader eller högre än 
30 grader klarar sig inte maskarna längre 
utan dör. Maskarna skyr ljus och därför skall 
deras låda gärna vara på en mörk plats, till 
exempel inne i ett skåp. 

Maskkomposten kan anläggas i en trälåda, 
en tom karamellåda eller ett gammalt akva-
rium. Först gäller det att skapa ett lämpligt 
växtunderlag för maskarna.

• På bottnen lägger man ett ca tio centime-
ter tjockt lager med fuktigt underlag: 
sönderrivna äggaskar, halm, träflis, torv 
eller halvnedbrutna blad.

• Man kan gärna blanda i litet sand eller 
lera, för det stimulerar maskarnas mat-
smältning

• Man bör också reservera täckmaterial för 
att täcka avfallet som läggs i maskkom-
posten

• Underlaget är lämpligt fuktigt om det 
droppar ut litet vätska då man kramar det 
i handen

• Man bör sedan vattna komposten ca en 
gång i veckan, beroende på maskkom-
postens storlek och form. Maskarna andas 
genom huden, därför måste man hålla 
underlaget fuktigt. Bara då huden är fuk-
tig kan masken andas genom den.

• Maskarna sätts sedan i lådan tillsammans 
med litet maskmat. Om man i början har 
bara få maskar skall man sätta mycket li-
tet avfall i lådan så att det inte börjar 
mögla. Maskarna matas ungefär en gång i 
veckan.

• Maskkompsten täcks med ett “lock” av 
papp, faner eller dylikt. Locket hjälper att 
bihålla fuktigheten i lådan.

• Locket bör vara sådant att luften kan 
komma in i lådan. Man kan t.ex. göra hål 
i pappen eller faneren, eller så kan man 
sätta locket på, så att det blir lufthål i nå-
gon kant.

Bränslet kommer från utlandet, och det gör 
också de flesta gödselmedlen. Gödsel och be-
kämpningsmedel tillverkas i en fabrik. Det 
går mycket energi åt i synnerhet till tillverk-
ningen av gödsel. Då man tillverkar och trans-
porterar de giftiga bekämpningsmedlen mås-
te man vara mycket försiktig, för ämnena är 
farliga för människor och miljön. En del av 
gödselmedlen och bekämpningsmedlen ham-
nar nog ändå ut i naturen.

Jussis granne heter Veikko och han odlar 
naturenligt. Det innebär att han inte använ-
der några giftiga bekämpningsmedel eller in-
dustriellt tillverkat gödsel. Han gödslar sina 
åkrar med komposterad hönsspillning. Det 
går åt mindre naturresurser om man odlar 
naturenligt, men det kräver mera arbete.

Då Jussi och Veikko har fått sin del av ar-
betet färdigt transporteras den torkade säden 
vidare till en fabrik, där det tillverkas olika 
produkter av den. Produkterna förs sedan till 
butiken. Till slut lagar man mat av dem, kan-
ske gröt som Kerttu får på sin tallrik.

            •  Men om Kerttu inte vill äta allt 
               och slänger bort en del?

Då är det inte bara en liten grötskvätt som 
går till spillo utan, allt det arbete och de re-
surser som använts för att producera gröt-
flingorna:
• Bränslet som använts för att köra traktorn 

och alla bilarna som transporterat säden 
och de färdiga grötflingorna.

• Gödseln som använts vid odlingen.
• Bekämpningsmedlen.
• Jussis, Veikkos och alla fabriksarbetarnas 

och chaufförernas arbetsinsats.
• Energin som används för att torka säden, 

driva fabriken, hålla igång butiken och till 
att koka gröten

Därför bör man inte köpa eller sätta mer mat 
på tallriken än man orkar äta.

Kosti Kompostmask tar sedan gärna hand om 
skal från frukt och rotsaker och annat sådant 
som inte människor kan äta.

Kosti Kopostmasks delikatessrecept: 
Låt skalen från ett äpple mjukna 
långsamt i kompostmullen. 
Avnjut därefter denna delikatess. 
Inga tänder behövs det ens!
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Hur skall man sköta 
kompostmaskarna?

Maskarna gillar nästan all sorts organiskt av-
fall: skal av frukt och grönsaker, matrester 
och vått hushållspapper. Kött-, fisk-och mjölk-
produkter bör man inte sätta i maskkompos-
ten om man vill undvika luktproblem.

Avfallet bör finfördelas, för då bryts det 
snabbare ned. Maskarna kan bara äta mjuk 
mat. Av den här orsaken försvinner skal av 
kokt potatis snabbare än råa skal. Maskarna 
lämnar de råa skalen att mjukna innan de 
börjar äta upp dem.

Då man lägger matrester i kompostlådan 
bör man täcka dem med täckmaterial, eller 
gräva ned dem i myllan. Täckmaterialet reg-
lerar förhållandena och förbättrar strukturen, 
samt gör komposten luftig och förhindrar 
dessutom problem med lukt- och flugor. Dess-
utom balanserar täckmaterialet kompostmas-
karnas näringsintag.

Maskarna skall matas med cirka en veckas 
mellanrum. Man skall inte ge för mycket mat 
i gången, så att den inte börjar ruttna och 
lukta illa i lådan. Maskarna kan äta ungefär 

lika mycket som de väger per dag. Maskarna 
förökar sig rätt snabbt. Under gynnsamma 
förhållanden kan mängden fördubblas på ett 
par månader.

Kompostmaskar finns det inte nästan alls 
ute i naturen. Det är därför lättast att få mas-
karna till kompostlådan av någon annan som 
redan har en maskkompost. Man kan också 
leta på någon plats, där man tömt ut en van-
lig hushållskompost.

Tillägsinformation
Huvudstadsregionens återanvändningscentral Ab, 
miljörådgivning, www.kierratyskeskus.fi/neuvon-
ta. telefon:
(09) 310 88717

Brevet från Kaarlo.

Hej Lennu Klubbens deltagare!

Hälsningar här från stubben. Den här gången 
lämnar vi Ville så han får bota sin grunkfeber 
i fred och nu gör vi en forskningsresa till bak-
gården i ett gammalt hus. 

Huset finns alldeles nära Villes boträd. 
Varje dag kan man se någon i huset kånka ett 
ämbar med skämd mat, matrester och 
fruktskal till en låda nere på gårdsplanen. Ef-
ter det att lådan byggdes har sopbilen börja 
besöka huset med mycket längre mellanrum.

Inne i den där lådan tycks det hela tiden 
ske små under, sådana som man inte kan se 
med bara ögonen. En gång såg jag något 

Litteratur
- Komposteringsguide. SAD 2008
- Näin tunkiolierot touhuilemaan, matokomposti sisätiloihin. 
  Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2005. 
- Koski, Eija: Matokomposti. Rakennusalan kustantajat 1995.
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posten innan de hugger in på den. Sedan när 
maten är tillräckligt mjuk kan de äta den.

Vid sidan av att äta och tillverka mull syss-
lar Kosti med gymnastik. Kostis maskgympa 
tycker alla invånarna i komposten om! Ni kan 
också prova på den här i klubben!

I komposten bor det alltså också andra 
varelser än Kosti och hans släktingar. Där bor 
det också en mängd representanter för små-
djurens olika släkten. I dessa släkten kan var 
och en hitta hundratals ja kanske tusentals 
kusiner. Ni kan bara föreställa er hur mycket 
mat det går åt när de firar släktbjudning i 
komposten.

           •  Vad vill Kosti inte ha i komposten?
           •  Vad händer med matresterna 
               som man satt i komposten?

 
Kosti gör vad han förmår så att inte soptippen 
skall växa med en så våldsam fart. Kosti är 
alltså med oss då vi försöker rädda Lennus 
boträd. En värld utan mull skulle förresten 
vara en helt omöjlig värld. Där skulle inte ens 
finnas blommor eller träd!

Kosti vill också påminna oss att det alltid är 
onödigt och tråkigt då man slösar. Det är 
verkligen att slösa om man sätter ätbar mat i 
komposten. Kosti gillar också skal av grönsa-
ker och frukt bättre än vanlig människomat.
“Den maten är nog för er” säger Kosti.
All mat är gjord med någon människas och 
någon masks arbetsinsats, och det är då dumt 
att slösa bort andras arbete genom att slänga 
bort maten!

Har ni förresten hört talas om skrattmaski-
nen? Tror ni att Kosti skulle vilja ha en egen 
skrattmaskin? Nästa klubbtillfälle skall jag 
berätta mer om den här maskinen.

konstigt, man grävde svart mull ut ur lådan. 
Då tänkte jag att den där lådan, den är nog 
en trollerilåda. Lyckligtvis har jag inte själv 
hamnat i den lådan. Om lådan trollar gamla 
matrester till fin mylla, vad skulle den då trol-
la mig till- kanske en pudel!

                 • Vet du vad det är för en 
                    låda som finns där på gården?

In i den lådan flyttade Kosti Kompostmask för 
en tid sedan. Kosti är Lennus goda vän. Han 
är ganska fåordig och stillsam. Kosti ser inte 
riktigt likadan ut som Kaapo Daggmask, men 
lika slingrande är han nog också. Kostis hem 
är inte en postlåda utan en komPOSTlåda. I 
en kompostlåda sätter man inte kort och 
brev, utan nedbrytbart material, så som mat-
rester. Matresterna förändras genom kom-
posteringsskjutsen till mull, och i mull kan 
man ju odla ny mat till dig och mig! Efter en 
tid får Kosti och hans vänner sedan förhopp-
ningsvis nya matrester att äta upp. 

Komposten är en bra plats för kompost-
maskarna att bo, där finns det mat och vär-
me. Kosti trivs utmärkt i sitt eget hem. Hans 
huvuduppgift är att göra mull av matrester. 
Kosti och hans vänner tycker mycket om t.ex. 
tepåsar. men de lagar inte te som vi, som 
brukar ta en tepaus och dricka te ur en mugg, 
utan de äter upp hela tepåsen. Kanske de 
tänker att de på så sätt sparar på tid och vat-
ten.

Kosti är därtill ett sådant ljushuvud, att 
han inte behöver någon lampa i sitt hem. 

Lennu bad mig ännu berätta en tokig sak: 
Kosti och hans släktingar saknar något som 
är mycket viktigt för oss björnar och er män-
niskor. Tänder! Och inte har någon av dem 
ens funderat på att skaffa löständer.

Då de inte har några tänder låter Kosti och 
hans vänner maten först  mjukna en tid i kom-

       •  Vad skulle hända om det inte fanns 
           någon mull eller växter i världen?
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Huvuduppgiften

           Väggplanschen

Titta noga på klubbens plansch. Finns det på 
soptippen någonting som man hellre kunde 
sätta i Kostis och hans vänners kompostlåda? 
Plocka bort det från soptippen.

           Vi bygger en                   
           maskkompost

Kosti har många släktingar som ännu inte har 
en egen maskkompost att bo i. Kanske ni i 
klubben kunde inreda en låda för dem. Lådan 
behöver inte vara stor, några maskar får nog 
plats i en liten låda. Ni kan sedan följa med 
maskarnas förehavanden under kommande 
klubbträffar.
• Ni måste komma ihåg att sätta till litet 

vatten i masklådan ibland
• Sätt också till mera mat åt de hungriga 

maskarna.

          Nedbrytningsexperiment

Kostis släktingar och andra smådjur jobbar 
också ute i naturen. De omvandlar alt möjligt 
som någon gång har varit levande till fin mull. 
Ni kan göra ett nedbrtyningsexperiment och 
undersöka vad Kosti och hans kompisar tyck-
er om att äta:

• Samla ihop olika sorts avfall i två nätpå-
sar.

• I den ena påsen lägger man avfall som är 
lätt nedbrytbart, t.ex. matrester och hus-
hållspapper.

• I den andra påsen sätter man avfall som 
är dåligt nedbrytbart, t.ex. plast och metall.

• Det är bra om man snör ihop påsarna 
med ett färggrant band så att de är lätta 
att hitta senare.

• Gräv ned påsarna i marken, i en kompost 
eller något annat ställe där Kosti och hans 

kompisar kan tänkas bo.
• Anteckna noga var ni grävde ned påsarna.
• Gräv sedan upp påsarna efter några veck-

or eller en månad så kan ni se vad Kosti 
och de andra nedbrytarna har tyckt om 
och vad som inte dugt.

            Frukostens väg 
            till tallriken

Om man är hungrig, och det är Kaarlo för det 
mesta, lönar det sig att fundera på matens 
väg till tallriken. Kaarlos mat kommer främst 
från postpaket som tant Kerttu skickar ho-
nom. I paketen finns det sylt och honung. Va-
rifrån kommer er mat då?

• Fundera först på vad för sort mat man 
brukar äta till frukost.

• Ta sedan reda på vad maten är gjord av. 
Flingor är t.ex. ofta gjorda av majs. Bru-
kar man odla mycket majs i Finland? Vari-
från kommer då mjölken och saften?

• Samtidigt kan ni fundera på varför man 
inte bör ta en så stor portion att man inte 
orkar äta upp den?

          Vi odlar med Kostis mull

Kosti har skickat en påse med fin mull till 
klubben. Kosti har själv tillverkat mullen till-
sammans med sina kompisar. Ni får den i 
present. Plantera en blomma eller en kryd-
dört i den.

• Som planteringskärl kan man t.ex. använ-
da en gammal mjölk- eller en yoghurt-
burk. En lämplig växt att plantera är solros.

• Man kan gärna välja någon annan växt 
som lämpar sig för säsongen, påskgräs, 
en blomlök eller vetekorn.

Uppgifter

1

2

3

4

5

Tilläggsmaterial: 
Finfoodin opetusmateriaali: http://www.finfood.fi/opetus. 
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Den snabbaste                           
  kompostmasken

• De lekande delar sig på två eller flera lag, 
och ställer sig på rad vid startlinjen.

• Den som är först i raden sätter sig på 
knäna med händerna på marken och de 
övriga tar i vaderna på den som står 
framför. Alla är alltså på alla fyra och bil-
dar så en kompostmask.

• Ledaren ger en signal och kompostmas-
karna skall ta sig till målet som är på ca 
20-30 meters avstånd. De tävlande får 
inte släppa greppet om den framförvarande.

• Om någon kompostmask brister faller 
dess lag ut ur tävlingen.

• Det lag, vilkets mask utan att brista kom-
mer först i mål vinner. 

             Kompostmaskgympa

• De lekande ställer upp sig efter varandra 
och håller i varandra vid midjan. 

• Den som är främst i ledet är kompost-
maskens huvud, och den som är längst 
bak är svanstipp.

• Huvudet försöker få tag i svansen som 
försöker springa undan.

• Om ledet brister avbryts leken en stund. 
Den som tappade greppet om den fram-
förvarande hamnar nu sist i ledet.

• Leken tar slut då huvudet får fatt på 
svanstippen.

             Vem är rädd för 
             kompostmasken?

Version I
• Man ritar upp två streck på ca 50 meters 

avstånd från varandra
• Mitt emellan strecken ställer sig  Kosti 

Kompostmask.
• De andra ställer sig vid det ena strecket.

• Kosti ropar “Vem är rädd för kompost-
masken?”

• De andra svarar “Inte jag i alla fall” och 
försöker springa till det andra strecket,

• Kosti försöker ta fast de andra.
• De som Kosti fått tag i blir Kostis med-

hjälpare och försöker ta fast de andra.

Version II
Leks på samma sätt som ovan men Kostis 
medhjälpare får inte springa omkring utan 
står bara på en plats varifrån de försöker ta 
fast dem som springer mellan strecken.

            Kom alla till komposten

• Två gränser på ca 15 m avstånd från var-
andra ritas upp.

• Een frivillig väljs till att vara Kosti.
• Kosti stannar bakom det ena strecket och 

de andra står bakom det andra.
• Kosti ropar “Kom alla till komposten!”. De 

andra svarar “Ja men på hur då?”
• Kosti hittar på något som lämpar sig för 

komposten och ropar: “Som bananskal”, 
“Som mögliga brödskivor” eller “Som blö-
ta servetter”

• De andra skall då försöka röra sig som 
Kosti angett.

• Kosti kan sedan säga vem han tycker har 
rört sig mest på det sätt han angett.

•  Denna blir sedan ny Kosti och får hitta på 
hur de andra skall röra sig.

Lekar

1

2

3

4



 Visste du det här?
Också reklamen i sig gör av med 
naturresurser och skapar onödigt avfall:

• Redan år 1994 användes det 28 millio-
ner kilo papper för att publicera reklamen 

    som ingick i Helsingin Sanomat
• Årligen levereras ca 400 miljoner di-

rektreklamförsändelser till finländar-
nas postlådor.  Man kan bara gissa hur 
mycket papper som går åt till detta.
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     Kan man köpa lycka?
Fjärde klubbträffen

     
ÄMNESOMRÅDE: Reklam

Material

Jag förstår nog modets betydelse. Om inte 
mode fanns skulle ju konsumenterna leta i 
sina egna överfulla klädskåp, och inte i kläd-
butiken då de söker något att sätta på sig. 
Den fiffiga konsumenten kan nog göra fynd 
också genom arkeologiska utgrävningar i de 
egna klädlagren.”Den djärva mannen klär sig 
i vår i byxor med halvlånga ben” deklamerade 
Vatevas modemäklare. Jag är säker på att 
min konfirmationskostym finns i förvar nå-
gonstans!

Modet ger också den fördelen att lopp-
marknaderna är fulla av nästan moderna klä-
der i gott skick. Jag har också beslutat att jag 
ännu i ett par år tänker fortsätta att vara mo-
dern enligt föregående säsong. Jag litar också 
på att grått alltid kommer tillbaka i modet 
med sådär fem års intervall. Min ulster kom-
mer då igen att vara högmodern.

Utdrag ur texten: 

Pauli Välimäki “Epämuodikas juttu” 2001. 

www.paulivalimaki.net

Inledning

Under den fjärde klubbträffen bekantar vi oss 
närmare med reklam och hur reklamen på-
verkar oss. Lennu upptäcker så småningom 
att reklam används för att man skall få män-
niskorna att köpa mera saker. Lennu kan 
ändå inte förstå varför det skall vara nödvän-
digt. Han tror att reklamen kan vara en för-
klaring också till Villes grunkfeber. Vi vänder 
oss nu till Kaarlos tant Kerttu, för att se om 
hon kunde hjälpa till att bota Ville.

Uppgifterna vid det här klubbtillfället tar 
oss till reklamens värld. Avsikten är att vi 
skall lära oss att särskilja reklam från övrig 
information. Dessutom funderar vi om det 
finns något samband mellan reklam och kon-
sumtion, onödiga saker och allt skräpet som 
hamnar på soptippen.

När man ser på reklamen med humor och 
ironi i blicken förändras ofta bilden som rekla-
men vill förmedla. Det som reklamen vill 
framställa som nödvändigt, verkar vara helt 
onödigt.

Som bakgrundsmaterial har vi använt två 
texter: Miksi mainoksia tehdään? och Nuoret 
ja kuluttajakasvatus. I texterna framförs 
några allmänna aspekter på reklam och kon-
sumentuppfostran.
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Varför görs det reklam?

Reklam är en del av marknadsföringsinforma-
tionen, varvid avsikten är att öka försäljning-
en. Avsikten är helt enkelt att få människor att 
köpa varan antingen genast eller kanske se-
nare. Man försöker övertala människor att 
göra köpbeslut. Avsikten är att man skall lyck-
as sälja olika produkter och tjänster, även om 
konsumenten inte alltid skulle behöva dem.

Människor får dagligen hundratals, ja tom. 
tusentals reklambudskap. En del undersök-
ningar hävdar att det skulle vara så mycket 
som 5000. Denna mängd av reklam når oss 
genom olika kanaler:

• dagstidningar
• lokal- och gratistidningar
• vecko- och månadstidningar
• direktadresserad reklam
• televisionen
• radion
• filmer
• utomhusreklam
• anslagstavlor
• internet
• e-post och textmeddelanden.

Reklamens mål är dels att informera om de 
produkter som finns på marknaden och om 
produkternas egenskaper, dels att påverka 
konsumenternas värderingar och beteende 
så att de får en positiv uppfattning om pro-
dukten i fråga.

Man har karakteriserat reklamens påverk-
ningsprocess med AIDA-modellen (Attention, 
Intress, Desire, Action). Enligt den här mo-
dellen bör reklamen

• väcka uppmärksamhet
• väcka konsumenternas intresse
• få konsumenterna att vilja ha produkten
• få konsumenterna att köpa produkten.

Källa

Jani Kaaro & Mirja Noland (red.): Ekokatalogi 2000, 

Gummerus Oy, Jyväskylä

De unga och 
konsumentuppfostran.

Ett av målen för konsumentuppfostan är att 
barn och unga skulle känna mekanismen för 
reklamens påverkan och ha resurser att tol-
ka, analysera och förhålla sig kritiskt till re-
klam och andra kommersiella budskap.

• Vad är reklam, vad är information, nyhe-
ter, underhållning?

Marknadsföringsmekanismerna utvecklas 
och reklamens budskap förändras så att det 
ofta är svårt att identifiera dem som reklam. 

Barn och unga konsumerar numera en be-
tydande del av hushållens medel. Därför har 
reklamen för varor och olika tjänster riktad 
till de unga konsumenterna ökat betydligt.

Barn och unga lockas ofta att bli kund i ett 
företag genom att man skapar en positiv och 
ungdomlig bild av företaget. Konsumtionsva-
norna man har som vuxen har ofta skapats 
redan under barndomen och ungdomsåren. 
Genom olika marknadsföringsmetoder som 
är riktade till barn kan man ge barnen positi-
va bilder grundade på t.ex. upplevelser. Den 
positiva bilden hålls sedan kvar ännu senare i 
livet. 

En produkt kan symbolisera framgång, 
status, kärlek och lycka. Också tidningar, fil-
mer, televisionen och musiken skapar bilder 
om vad som är eftersträvansvärt och fram-
gångsrikt för ett lyckat liv. Till de produkt-
märken som är bäst kända bland finländska 
ungdomar hör Nike, Adidas, NHL, Kalle Anka, 
Harry Potter, Pippi Långstrump, Play Station, 
Game Boy, Coca Cola, Fanta och MacDo-
nalds.

Källa

Kuluttajaviraston sähköiset opetusmateriaalit.



34

Hej ni speciellt utmärkta 
medlemmar i Lennu-klubben!

Jag Kaarlo började här nu fundera på vad 
som riktigt var källan till Villes grunkfeber. 
Alla saker brukar ha sin källa och det är nog 
inte källan som finns i närheten av min bo-
håla här i skogen. 

Lennu har sin egen uppfattning om hur Vil-
les samlande av olika saker började. Lennu 
har märkt att det runt om i staden finns stora 
bilder som föreställer olika saker. Ville börjar 
alltid önska sig de här sakerna om han tittar 
bilderna.

       • Vad är det för bilder som Ville 
          brukar se på?
       • Finns det sådana bilder också på 
         andra ställen? Har du själv sett dem?

Lennu misstänker att det är fråga om reklam-
bilder. Sådana bilder visar alltid någonting, 
som alla borde skaffa sig och äga. Lennu fun-
derar :”Är det verkligen helt nödvändigt att 
skaffa sig allt som visar i reklamerna”. Nog är 
det besvärligt att man varje dag måste se på 
reklamen för att veta vad som just den dagen 
är nödvändigt.

Flygekorrar vet nog lyckligtvis vad de be-
höver. Lennu önskar sig egentligen bara bra 
flygvind och en hemlig godisgömma. Något 

sådant har han inte sett i reklamerna. Kon-
stigt att man inte gör reklam för sådant som 
verkligen skulle behövas.

Lennu har på känn att alla de där sakerna 
som enligt reklamerna är oumbärliga så små-
ningom transporteras till soptippsberget. 
Kanske de är så nödvändiga just för att man 
skall kunna få soptippen att växa. Inte skulle 
det väl bildas så mycket skräp, om man inte 
hela tiden bara köpte nytt och kastade bort 
sina gamla saker.

Lennu hade hört att Ville i staden under en 
dag kunde se tusentals olika reklamer.”Nog är 
det något helt på tok” funderade Lennu. Var-
för verkar inte någon annan tycka att det är 
konstigt med sådana mängder av reklam för 
olika saker ?

• Vad skulle hända om alla köpte allting 
som visas i reklamer? 

Lennu hade hört att Ville en dag hade beställt 
en skrattmaskin från kråkornas postorderka-
talog Kraxet. Ville försökte få maskinen att 
fungera, men den verkade vara i olag. Inget 
skratt kom det ur den. Ville höll på att börja 
gråta då han fick räkningen för maskinen. 
Den kostade flera hundra kråk-kronor eller 
fjädertofsar.

Brevet från Kaarlo
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  Visste du det här?
• Reklam är en del av barns, ungdo-

mars, vuxnas och åldringars vardag. 
Vi kan bara delvis värja oss emot 
reklam. Man är inte tvungen att se 
på TV, men det kan vara svårt att 
undkomma reklam i gaturummet, 
eller  på kvällstidningarnas löpsidor.

• Barn och ungdomar lever mitt i ett 
visuellt informationsflöde. Ofta är 
budskapet i informationen kommer-
siellt. Reklamen utnyttjar också den 
osäkerhet som ungdomar känner 
under tonårstiden. Reklamen utlovar 
att man genom att skaffa kläder, 
skor, skönhetsmedel och olika sorts 
varor kan bli vacker och självsäker 
och känna gemenskap och lycka.

•  Alla de saker vi skaffar oss är natur-
ligtvis långt ifrån nödvändiga, utan 
vi köper dem påverkade av rekla-
mens budskap och modet. Modet 
kan numera växla tom. åtta gånger 
om året.

Ville beslöt sig för att returnera den skrattlösa 
maskinen, och i stället bjuda sina vänner hem 
till sig. Hela kvällen satt man sedan och skrat-
tade åt att det finns så dumma saker.

Villes grunkfeber har nu blivit så allvarlig 
att jag skulle rekommendera att vi frågar tant 
Kerttu om råd. Kerttu vet i allmänhet hur man 
skall bota  krämpor och sjukdomar av alla 
sort. Senast föreslog hon att jag skulle sova 
mera när jag var så trött. Ni kan aldrig tro hur 
bra hennes råd hjälpte mot min trötthets-
krämpa. Tant Kerttu har under sitt långa liv 
lärt sig det ena och det andra, hon har säkert 
tidigare också stött på grunkfebern!

Jag skulle bara inte själv nu ha lust att 
skriva till Tant kerttu, för hon frågar alltid om 
jag har ätit tillräckligt med blåbär. Därför ber 
jag nu att ni i Lennu-klubben skulle fylla i de 
delar i brevet som saknas. Jag börjar själv 
här på brevet. 

Kom nu bara ihåg att posta brevet snabbt.
Adressen är :

Kerttu Björn
Stubbvägen 2
Käpälämäki

Till slut vill jag fråga er om ni på senaste tiden 
har sätt något märkligt? Nästa gång skall jag 
skriva om olika burkar och den märkliga rä-
ven Merkkinen.



Hej Kaarlos                                         tant Kerttu!

Vi är                              deltagare i Lennu-klubben. 

Vi skulle behöva din hjälp, för vi hörde att 

du är                                                                      . 

Kaarlo har en vän som heter Ville och han 

har en                                                  grunkfeber. 

Ville bara                                               sig saker 

och samlar                                                  skräp. 

Villes fjädertofs har redan blivit 

helt                                                              , och 

hans bo ser                                                      . 

Har du några                                              råd om 

hur man sköter grunkfeber? 

Vi skulle vara väldigt tacksamma 

och                                                     för alla råd.

Hälsningar                                                         

Brevet till tant Kerttu
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Huvuduppgift

            Väggplanschen

Ta bort några sådana saker från er vägg-
plansch som ni har sett i olika reklamer. Fun-
dera på om de här sakerna är nödvändiga, 
eller skulle man ha kunnat ersätta dem med 
några andra mera mångsidigare saker?

            Vad är en reklam?

Vi söker reklamer och annonser i tidningar 
och andra tryckalster. Vi funderar tillsam-
mans på vad det är för skillnad på en reklam 
och en annons.

• Till en början lönar det sig att söka efter 
reklamer och annonser som till sin natur 
klart skiljer sig från varandra. Reklamerna 
och annonserna ordnas i respektive 
grupp.

• Vi försöker identifiera hur reklamerna är 
uppbyggda och vilka effekter man använt 
i marknadsföringen.

Vid diskussionen om reklamernas uppbygg-
nad kan man fundera på följande saker:

• Vilka reklamer visar klart vad som det 
görs reklam för?

• Vilken reklam tycker du är bäst och var-
för?

• Vem är reklamen riktad till?
• Vilka saker tycker du att verkligen är nöd-

vändiga och vilka är det inte av det som 
visas i reklamerna?

• Behöver Lennu eller Ville de där sakerna 
som det görs reklam för i annonserna? 
Behöver du dem? Vem skulle absolut be-
höva produkten? Finns det någon som be-
höver den?

           Reklam för                                  
    skrattmaskinen

• Vi hittar tillsammans på en reklam för en 
produkt som inte ännu finns, (t.ex. en 
skrattmaskin eller en vänskapsrobot).

• Kan man tillverka en sådan?
• Hur skulle ni göra reklam för den?

Ni kan göra maskinen av återvinningsmate-
rial ifall ni har tid. Gör också en reklam som 
ni skulle använda vi marknadsföringen av 
maskinen. Om ni vill kan ni föra reklamerna 
till skolan eller biblioteket, eller hänga upp 
dem på väggen i klubblokalen.        

           En egen                                       
    televisionsreklam

Vi tillverkar en television av en stor papplåda.

• Man skär ut en lucka i en av sidorna på 
papplådan (bildrutan)

• Man kan måla lådan och sätta fast olika 
knappar och rattar på den (använd åter-
vinningsmaterial)

• Lådan bör vara så stor att televisionspra-
taren ryms att sitta i den och förevisa re-
klamer. Alternativt kan man använda en 
mindre låda placerad på en pall. Reklam-
prataren sitter då på golvet och stöder sig 
med händerna mot pallen.

• Man kan börja reklamföreställningen med 
en övning så att alla i tur och ordning får 
presentera innehållet i sin penal. Senare 
kan man göra reklam för olika produkter, 
som man klippt ut ur tidningen.

Uppgiften blir särskilt rolig om man gör re-
klam för klart onödiga saker. Varje finländare 
måste absolut skaffa sig ett motionsredskap 
för att stärka magmusklerna. Även Ville har 
ett sådant!

Uppgifter

1

2

3

4
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Lekar

1

2

3           Gissa vilken reklam!

• Klubbledaren väljer på förhand olika re-
klamer och klipper bort texterna från 
dem.

• Klubbdeltagarna försöker gissa vad det är 
för en reklam, vad som marknadsförs och 
till vem reklamen är riktad.

• Finns det reklam som fungerar också utan 
text? Hurudana tankar och önskningar 
väcker en sådan reklam?

           Reklamcitat

• Vi läser texter eller beskrivningar som 
plockats ur olika reklamer. Varje deltaga-
re eller grupp får gissa vilken sorts pro-
dukt det är fråga om.

• Vi söker i tidningar efter reklamslogan.
• Vi väljer någon produkt, som verkar vara 

ganska onödig och hittar på en lämplig 
reklamslogan för den.

• Goda exempel på produkter för den här 
uppgiften hittar man kandidatlistan för 
Årets onyttighet, vilken årligen publiceras 
i tidskriften Suomen Luonto (se sid    )

           Reklampantomim

• Barnen väljer parvis någon reklam som 
de känner väl och förevisar den för de an-
dra som en pantomim.

• Ledaren kan också ha välbekanta TV-re-
klamer uppskrivna på papperslappar.  
Barnen förevisar reklamerna antingen 
parvis eller en och en.

• Om uppgiften verkar vara för svår kan 
man göra den lättare genom att berätta 
vilken produktgrupp reklamen hänför sig 
till (t.ex. leksaker, mat).

• Därtill kan man gnola lättigenkännliga 
musiksnuttar från reklamer.

Till slut funderar vi på hur nödvändiga, håll-
bara och återvinningsbara de produkter som 
vi gjort reklam för är. Om någon produkt inte 
är hållbar och återvinningsbar, hittar vi till-
sammans på en ersättande produkt.
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De märkeliga lådorna
Femte klubbträffen

         
ÄMNESOMRÅDE: Produkternas livscykel och återvinning

Inledning
Under den femte klubbträffen gör vi bekant-
skap med den klipska stadsräven Erkki Merk-
kinen. Erkki följer också noga med vad män-
niskorna i hans omgivning sysslar med. Erkki 
har lagt märke till att invånarna som bor nära 
hans gryte brukar bära olika sorts förpack-
ningar och annat material till olika insam-
lingslådor. Med hjälp av klubbdeltagarna och 
Lennu får Erkki reda på vad de märkeliga lå-
dorna är för något.

Vi leker också sorteringsleken. Avsikten 
med den leken är att lära sig vikten av att 
sortera avfallet, att sortera rätt och att fun-
dera på hur man skulle kunna undvika att det 
uppkommer så mycket avfall. Med leken får 
klubbdeltagarna själva sortera avfallet, fun-
dera på alternativ som skulle ge upphov till 
mindre mängd avfall och upptäcka hur liten 
del av avfallet som sist och slutligen hör hem-
ma på soptippen om man bara gör sig besvä-
ret att sortera sitt avfall.

Vi gör också en karta över insamlingspunk-
terna i barnens bostadsområde. På så sätt 
blir sorteringen mera konkret för barnen, man 
kan gärna ta med olika sorts sorterat avfall 
att sätta i de olika insamlingslådorna. Man 
kan också bekanta sig med livscykeln för oli-
ka produkter genom att rita serier som visar 
de olika skedena i för till exempel en tidning.

Som bakgrundsmaterial har här inklude-
rats två texter, vilka belyser livscykeln för 
olika produkter: En produkts livscykel och 
Skräpets tunga börda, vilken belyser en fil-
burks olika skeden. Därtill finns det informa-
tion om återvinningen av papper, glas och 
metall.

Närmare anvisningar om sortering av olika 
sorts avfall finns i samband med sorteringsleken.

Material
Produktens livscykel och 

återvinning

• Med en produkts livscykel avses alla ske-
den under produktens livstid.

• Livscykelanalys innebär att man undersö-
ker miljöpåverkan under produktens olika 
skeden.

Livscykeltänkandet uppkom redan på 1960 
talet på grund av behov att spara på energi- 
och råvaruresurser. På 1970 talet inkludera-
des också en bedömning av produktens mil-
jöpåverkan under hela livscykeln. Livscykela-
nalysen är viktig, för med hjälp av den kan 
man identifiera de skeden som har de största 
miljöpåverkningarna under produktens livs-
cykel.  På så sätt är det lättare att sätta in 
insatser för att minska miljöpåverkan.
Sedan 1990 talet har man inom livscykelana-
lyserna speciellt fäst uppmärksamhet på att 
undvika avfall och på avfallets miljöpåverkan.
De olika skeden i en produkts livscykel är
• utvinning av råvaror 
• framställning och förädling av produkten
• vidare förädling
• distribution och transporter
• användning och reparation
• återanvändning och återvinning
• avfallsbehandling

Under livscykeln alla skeden uppkommer det 
miljöbelastning av olika slag så som
• konsumtion av energi
• transporter
• utsläpp till marken, vatten och luften
• buller
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Olika produkter har olika miljöpåverkan. 
Papprets miljöpåverkan härrör sig främst till 
tillverkningsprocessen, medan tvättmedlens 
främsta miljöpåverkan kommer först efter att 
de använts och tvättvattnet släpps ut.

Det finns inte heller några helt miljövänliga 
produkter. En del produkter har  en mindre 
och andra har en större miljöpåverkan.

Källa 

Ritva Mononen (red.): Eko-Elmerin löytöretki Roska-Re-

pen jäljillä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2001.

 

Skräpets tunga börda!

•  Låt oss granska en filburks liv och dess 
livscykel. Hur och var börjar filburkens liv 
och hur tar det slut?

Filburken är tillverkad av plast, vilken tillver-
kas är råolja. Det är inte lätt att utvinna oljan 
djupt ur marken. Det behövs djupa borrar 
och pumpar. På havet måste man bygga en 
oljeplattform. Byggandet kräver naturresur-
ser så som olika metaller. Metallerna måste 
också de förädlas efter det att man utvunnit 
dem som malm.

Från oljeborrplattformen transporteras ol-
jan till raffinaderiet, där det produceras rå-
vara till plasten.

Plastråvaran transporteras vidare till fabri-
ken, där förpackningarna tillverkas. Här får 
filburken sin slutliga form.

Förädlingsprosessen och transporterna 
mellan de olika tillverkningsskedena kräver 
energi och ger upphov till utsläpp. Dessutom 
använder man mycket maskiner i de olika 
förädlingsskedena, och de har också krävt 
mycket naturresurser, speciellt olika metall-
ler.

De färdiga filburkarna transporteras sedan 
till mejeriet där filen fylls i dem. Burkarna får 
ett lock av plast eller aluminium. Till slut 
transporteras de färdiga filburkarna till buti-
kernas centrallager. Först därifrån transporte-
ras de till butikerna.

Innan konsumenten kan beundra filens 
läckra gräddiga yta har det alltså gått åt en 
hel del naturresurser bara till att tillverka fil-

förpackningen och till olika transporter.
I det sista skedet då man ätit upp filen och 

skall slänga bort burken finns det inte mycket 
mera att göra. Avfallet har uppkommit. Det 
uppkommer så mycket förpackningsavfall 
från engångsförpackade varor att det är 
omöjligt att hitta på någon vettig återanvänd-
ning för alla. Industrin har inte heller verkliga 
möjligheter att använda plastavfallet till nyt-
ta. Oftast hamnar engångsburkarna på de 
växande soptipparna. En del används för en-
ergiproduktion.

Uppenbarligen borde man ha gjort något 
tidigare under filburkens livscykel. I fråga om 
fil kunde man kanske ha valt yoghurt, som 
man kan skaffa i större kartongförpackningar, 
vilka är lättare att återvinna.

Det här är ett riktigt bra alternativ, men 
räcker det? Kartong går inte  heller att åter-
vinna i det oändliga. Därtill går det naturre-
surser till transporter och behandling av kar-
tongavfallet.

Ännu effektivare kan man spara naturre-
surser genom att utveckla och använda me-
toder som leder till att det inte uppkommer 
något avfall alls. Är man då tvungen att helt 
avstå från morgonfilen ifall man inte vill öka 
mängden plastavfall på soptippen? I själva 
verket behöver inte undvikande av avfall be-
tyda att man avstår från det mesta. I stället 
krävs det en del skapande tänkande.

Det är roligt att lägga egen fil!

• Skaffa en burk fil.
• Värm upp en liter mjölk nära kokpunkten, 

och låt den sedan svalna så att den blir 
handvarm.

• Blanda filen i mjölken, täck över bunken 
med ett lock och låt stå över natten.

• Kyl ned och avnjut.
• Kom ihåg att spara litet fil som ymp till 

nästa sats.
På detta sätt kan man spara både naturresur-
ser och pengar. Dessutom är det både lätt 
och roligt att tillverka sin egen fil.

Källa
Vähä-Jaakkola, Kati: Kestävien valintojen taito 
–  ekotehokkuus ja kohtuus koulussa. 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 1999. 
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Ensio Aalto / Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2005

Filburk utflykt
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Återanvändning eller 
återvinning?

Återanvändning och återvinning är två helt 
olika saker, men de blandas ofta samman 
med varandra.
• Vid återvinning används en produkt på 

nytt antingen i sin ursprungliga funktion 
(t.ex. pantflaskor) eller i någon annan 
funktion (t.ex. en glasburk som penn-
ställ).

• Återvinning betyder att man utnyttjar av-
fallets material som råvara (t.ex. pap-
pers-, glas- och metallinsamling)

Det är miljömässigt bättre att undvika att 
producera avfall och att återanvända saker 
än att utnyttja avfallet som råvara för nya 
produkter. Återvinningen tär också på natur-
resurserna, eftersom den ofta innebär rätt 
mycket transporter och bearbetning av mate-
rialet. I allmänhet är dock åtgången av energi 
och naturresurser mindre då man använder 
återvunnet material än då en produkt tillver-
kas från nya råvaror. Om det uppkommer nå-
got avfall för vilket man inte kan hitta på en 
återanvändningsmetod, är det alltså bäst 
med återvinning av materialet. 

Papprets nya liv

Om man använder returpapper vid pappers-
tillverkningen sparar man både träråvara och 
energi. Därtill minskar återvinningen av pap-
per mängden avfall som forslas till soptippar-
na. Om man inte hade någon pappersåtervin-
ning skulle träresurserna minska snabbt och 
soptipparna skulle fyllas allt snabbare.

Pappersavfallet sorteras i olika fraktioner 
beroende på hurdana fiber man kan få ur det. 
Tidningspapper, mjukpapper och hylskartong 
är några produkter som tillverkas av olika sorts 
fiber. Nästan hälften av råvarorna för papper 
och kartong kommer från returpapper. 

Ju bättre kvalitet på det insamlade mate-
rialet, desto bättre massa och slutprodukter 
får man av den. Om man redan vid källan 
sorterar olika sorts papper noga i olika insam-
lingskärl sparas det tid och pengar vid till-
verkningsprocessens senare skeden.

Glas kan återvinnas för evigt.

De viktigaste råvarorna vid tillverkningen av 
glas är sand, soda och kalk. Tillverkningen av 
glas konsumerar alltså mycket naturresurser.

Då man återvinner glas sparar man förut-
om råvarorna också mycket energi. Retur-
glasmassan har en lägre smältpunkt än mas-
sa som tillverkas av nya råvaror. På grund av 
den lägre smältpunkten sparar man också 
mycket energi om glas tillverkas av återvun-
net material.

Andelen återvunnet glas ökar inom till-
verkningen av glasförpackningar. Detta gör 
att det inte behövs så mycket soda, vilken är 
en utländsk råvara. Förutom till glasförpack-
ningar används det insamlade glaset vid till-
verkningen av glasull.

På samma sätt som för papper är det lätt-
tare och billigare att återvinna glas om sorte-
ringen görs noggrant, och det inte finns all-
sköns orenheter i returglasråvaran. 

Metall duger till mycket

Metall som insamlats som returråvara mins-
kar på behovet att ta ut malmer ur jorden. 
Energianvändningen och övrig miljöpåverkan 
blir betydligt mindre då man använder åter-
vunnen metall än då man använder jungfrulig 
metall. Till exempel sparar man 91 % av en-
ergimängden som går åt till tillverkning av 
aluminium om man använder återvunnet alu-
minium jämfört med nytt aluminium. För stål 
är inbesparingen av energi 75%.

En del av den insamlade metallråvaran 
sänds på export och en del kan utnyttjas i 
den inhemska industrin. Stålet från en gam-
mal kastrull kan exempelvis få ett nytt liv som 
en gaffel. Råvarorna för stålbestick består till 
ca. 50% av returmetall.
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Visste du det här?
• Konsumtion ger upphov till avfall. Alla 

de naturresurser som vi tar i bruk 
kommer förr eller senare att bli till 
avfall. Ju mer naturresurser vi använ-
der, desto större miljöproblem upp-
kommer det genom den här använd-
ningen bland annat som avfall och oli-
ka utsläpp.

• Enligt vår avfallslag är avfallspolicyns 
främsta mål att förhindra uppkomst 
av onödigt avfall. Först därefter beto-
nar man återvinning och övrig nytto-
användning av avfallet. De flesta 
människor känner dock bättre till nyt-
toanvändningen än hur man kan för-
hindra uppkomsten av avfall.

Brevet från Kaarlo
Hej medlemmar i Lennu-klubben.

Jag skriver det här brevet vid foten av min 
hembjörk. Jag fick hälsningar från Lennu. 
Han tycker att det är trevligt att följa med hur 
fiffigt ni verkar i den där klubben. Lennu är 
säker på att problemet med soptippen snart 
kommer att lösa sig.

Jag hörde att Erkki Merkkinen också har 
förundrat sig över den allt mer växande, luk-
tande högen. Erkki är en räv med yvig svans, 
vars gryte finns alldeles i närheten av Villes 
boträd där i parken. Det är dock litet svårare 
att få syn på Erkki än på Ville.

Erkki är inte listig, men klok är han. Han 
kan en hel del nödvändiga och fantastiska sa-
ker, som till exempel att det blir höst efter 
sommaren och att rönnbären är sura. 

Erkki är förutom ståtlig med sin yviga 
svans också en tänkare. Han är mycket vetgi-
rig och som hela Merkkinens släkt är han ock-
så märklig.

Erkki tillbringar mycket av sin tid till att 
bekanta sig med de övriga invånarnas liv. I 
närheten av hans gryte har människorna 
byggt en plats dit det förs olika saker. Där 
finns det många olika sorters lådor. Till de här 
lådorna bär människorna allt möjligt. Dit för 
de mjölkförpackningar, flingpaket, glasburkar 
och tidningar och sorterar dem i  de olika lå-
dorna. Sedan går de tomhänta hem. 

Ibland kommer det också stora bilar som 
tömmer alla de stora lådorna. Erkki har följt 
med allt det här ända sedan förra julen. Erkki 
vet nog också att allt som människorna släng-
er bort oftast hamnar på den växande soptip-
pen. Men i fråga om de här lådorna har han 
på känn att det som människorna för till de 
här lådorna konstigt nog inte kommer till sop-
tippen.
“Var göms det här skräpet då ?” undrar Erkki.

• Varför för människorna gamla förpack-
ningar och tidningar till de här lådorna, 
från vilka det insamlade materialet förs 
till en fabrik och inte till soptippen?

• Finns det några sådana lådor i närheten 
av ditt hem?



Erkki är irriterad över att han inte vet var mjölk-
burkarna hamnar från de här lådorna. Han be-
sluter sig därför att själv ta reda på saken. På 
den stora insamlingslådan finns det lyckligtvis 
en bild fastlimmad. Erkki tittar på bilden och får 
då reda på att burkarna återvinns.

“Återvinning verkar inte betyda att saker-
na snurrar runt, fast man kunde tro det av 
bilden,” funderar Erkki. 

På bilden visas mjölkburkens färd. Mjölk-
burken reser mycket mera än Erkki någonsin 
gjort! Bilden visar först bara ett träd, ett så-
dant högt träd som liknar trädet Erkki har sin 
lya vid. “Varför har man ritat ett träd på bil-
den” funderar Erkki. Kanske mjölkburken 
också kommer från ett trevligt bo under mar-
ken vid trädets rot?

              •  På vilket sätt hänger trädet ihop 
                  med mjölkburken av kartong?
     
På bildserien ser man också mjölkburkens 
färd från mejeriet till butiken, från butiken 
hem och från hemmet till återvinningslådan i 
närheten av Erkkis lya. Efter insamlingen 

tycks mjölkburken göra en ny resa till en fa-
brik, där den förvandlas till en märklig papp-
rulle.  Är det fråga om trolleri?

Är det kanske möjligt att mjölkburken för-
vandlas till en papprulle i den där snurrning-
en, eller vad man nu kallar återvinningen? 
“Men var och varför” funderar Erkki.

Kanske man kan sätta saker i alla de där 
lådorna, som sedan förvandlas till andra sa-
ker. “Vad händer det då med en glasburk” 
funderar Erkki.

             •  Vet du vad det blir av glasburkar 
                 som förts till återvinning?

Erkki vet att människor brukar slänga bort 
allt möjligt fint och användningsbart, så som 
metallburkar och gamla cykelhjul.

            •  Vad skulle man kunna göra av 
               gamla metallburkar och cykelhjul?

Märkligt är det också att Ville hade en stor 
fest. Vad som hände på den festen skall jag 
berätta i mitt nästa brev.
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Huvuduppgift

          Väggplanschen

Tag bort allt det som man skulle kunna föra 
till återvinningsinsamlingen från väggplan-
schens soptipp. (t.ex. mjölkburkar, tidningar, 
metallburkar mm.)

         Konstiga saker i Villes bo

Ledaren har med sig en påse grejor som hon 
eller han fått av Ville. Fundera tillsammans på 
varifrån dessa saker har kommit. Vilken his-
toria har de här sakerna?
• Varför har någon kastat bort just den sa-

ken?
• Hur skulle man ännu kunna använda och 

utnyttja den här saken?
• Vilka naturresurser har det krävts för att 

producera den här saken?
• Skulle man ha kunnat ersätta den med en 

tjänst eller en mångsidigare produkt?

Man kan också fundera på de här frågorna 
gruppvis. varje grupp kan ha sin egen sak 
som de funderar över.

Man kan också ta någon eller några av de 
bortkastade sakerna på klubbens plansch och 
tillsammans fundera över de ovannämnda 
frågorna.

          En serie som visar något                     
   föremåls livscykel

Idéen är här att visa de olika skedena i ett 
föremåls livscykel genom att rita dem som en 
serie. Man kan till exempel rita livscykeln för 
en produkt tillverkad av papper, plast, metall 
eller glas.

Rita upp följande skeden i livscykeln
• tillverkning
• transport
• användningen
• återanvändning, -vinning eller bortkastande 

          En återvinningskarta

Erkki har beslutat att han skall ta reda på var 
alla insamlingsplatserna för nyttoavfall finns i 
hans närområde. Han prickar in dem på en 
karta och den skall han sedan visa för Ville.
Det här är ändå en ganska svår uppgift för en 
räv att klara av på egen hand. Han har därför 
bett att ni klubbmedlemmar kunde hjälpa ho-
nom med den här uppgiften.

• Först gör man av återvinningsmaterial en 
enkel karta över området.  Man kan t.ex. 
ta modell av kartan i telefonkatalogen.

• På kartan märker man in skolans och lek-
platsens plats.

• Sedan beger man sig ut med kartan för 
att leta upp återvinningsplatserna i när-
området, (en del barn känner säkert till 
några av dem).

• Lennu och de övriga maskotarna kan gär-
na tas med för att de också skall få be-
kanta sig med insamlingslådorna.

• Insamlingslådorna som man hittar prickas 
in på kartan, man kan använda olika färg 
för insamlingslådor för olika sorts material.

• Efter rundan kan man också på kartan 
pricka in barnens hem och gärna också 
Villes och Erkkis hem.

          En återvinningsguide för                       
   områdets invånare.

Då vi har tagit reda på alla återvinningsplat-
serna i området kan vi förmedla kunskapen 
också till andra som bor där. Vi kan göra en 
guide av vår återvinningsplatskarta. Guiden 
kan sedan delas ut åtminstone till tarnas hem. 
I guiden kan man inkludera också uppgifter 
om vad det är för nytta med insamlingen av 
de olika materialen, och vad som tillverkas av 
det insamlade nyttoavfallet. Man kan också 
rita bilder av produkternas livscyklar.

Återvinningsguiden kan också bestå en-
dast av teckningar. Man kan fråga lov av sko-
lan, biblioteket, butiken mm. om man kan få 
hänga upp bilderna där. På detta sätt kan 
klubbmedlemmarnas kunskaper om möjlig-
heterna att återvinna avfall spridas till områ-
dets övriga invånare.

Uppgifter
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       Lekar
1            Sorteringsleken

• Före det man börjar leken tillverkar man 
“sorteringslådor”, dvs. underlag som de 
sorterade avfallen placeras på.

• Klubbdeltagarna får en påse “skräp”, som 
de skall sortera i de olika “sorteringslå-
dorna”.

• Klubbledaren förklarar kort vad för sorts 
avfall man kan sätta i de olika lådorna.

• Samtidigt kan man fundera på var klubb-
deltagarna har sett insamlingslådor. Man 
bör också beakta de lokala förhållandena, 
på alla orter har man inte tex. lådor för 
energiavfall.

• Då man har bekantat sig med med sorte-
ringsprincipen sprider man ut underlagen, 
som representerar sorteringslådorna på 
golvet. 

Sorteringsunderlag för följande slags avfall 
behövs:

• Återanvändning (lopptorg, hobbyverk-
samhet mm.)

• Glas
• Returburkar och -flaskor
• Papper
• Kartong
• Papp
• Metall
• Problemavfall
• Bioavfall
• Blandavfall
• (Energiavfall , om insamling finns på orten)

Soppåsens innehåll

• Tepåse
• Fönsterkuvert
• Dagstidning
• Glasburk
• Limonadburk (utan pant)
• Mjölktetra
• Safttetra
• Batteri
• Mobiltelefonsbatteri
• Plastmugg
• Plastpåse 
• Yoghurtburk
• Ett dynvar eller en handduk
• Pantflaska- eller -burk

Man kan leka leken antingen som en tävling 
eller som en övning. Ifall man tävlar delas 
laget i två lag och vartdera laget får sorte-
ringsunderlag och varsin påse med skräp. 
Observera då att skräppåsarna bör ha ett 
möjligtvis lika innehåll, så att svårighetsnivån 
är likadan för vartdera laget.

• Grupperna sorterar skräpet på sorterings-
underlagen. Om man gör sorteringen som 
en tävling är det bra att vardera gruppen 
har egna underlag. Om man gör det som 
en övning räcker det med gemensamma 
underlag.

• Efter sorteringen går man igenom alla 
skräpet och funderar tillsammans på hur 
de borde sorteras.

• Man räknar poäng, så att man får ett po-
äng för varje rätt sorterat skräp.

• I sorteringstävlingen vinner det laget som 
sorterat flest skräp rätt.

• Observera hur litet skräp det egentligen 
kom till blandavfallet ( i det här fallet 3 
st,  och alla kunde ha placerats i energi-
avfallet om sådan finns på orten).

Därtill kan man fundera på hur man hade 
kunnat undvika uppkomsten av avfallet t.ex.
• Yoghurt kan man köpa i en stor kartong-

förpackning, som kan återvinnas på de 
flesta orter.

• Plastmuggen kan ersättas med en hållbar 
kopp

• Plastpåsen( t.ex. fruktpåse) kan undvikas 
om man använder en hållbar påse, eller 
återanvänder plastpåsar.

Lösning

• Bioavfall komposterbart avfall, blir till 
mull, hit hör tepåsen

• Papper råvara vid tillverkning av nytt 
papper, hit hör fönsterkuvertet, man be-
höver inte ta bort fönstret och tidningen.

• Glas, råvara vid tillverkning av returglas-
massa. Klart glas och färgat glas insamlas 
oftast separat. Glasburken hör hit, locket 
bör tas av, det duger till metallråvara
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• Metall, hit hör tex. konservburkar, pantlö-
sa dryckesburkar, metallock, kapsyler 
mm. Locket till glasburken och den pant-
lösa limonadburken hör hit.

• Papp, om det produceras mycket ren 
papp sorteras det skilt för sig, Används 
som råvara för tillverkning av ny papp. 
Hit hör papplådan. Nuförtiden samlas kar-
tong och papp från hushållen i allmänhet i 
samma insamlingslåda (kartong).

• Returkartong, Olika förpackningar av kar-
tong och papp samlas in som råvara för 
att tillverka hylsor mm. Till kartonginsam-
lingen hör - mjölk- och safttetran av kar-
tong. Metallen på insidan av safttetran 
stör inte.

• Problemavfall, hit hör allt som farligt för 
människor eller naturen, dvs. sådant som 
innehåller giftiga ämnen, starkt frätande 
baser eller syror, explosiva ämnen osv.

    Av innehållet i skräppåsen sorteras batte-
riet och mobiltelefonens batteri som pro-
blemavfall. Problemavfall får aldrig kastas 
i blandavfallskärlet. Batterier kan nuförti-
den returneras till butiker som säljer bat-
terier. Mobiltelefonens batteri kan föras 
till stationer som tar emot problemavfall.

• Återanvändning. Innan man slänger något 
är det skäl att fundera om någon kan ha 
nytta av den saken. Dynvaret och hand-
duken duger som sådana till återanvänd-
ning, de kan föras till en insamlingslåda 
för kläder eller till återvinningscentralen. 
Också om dessa textiler kanske har nå-
gon fläck kan man nog bra använda dem 
: man kan t.ex. färga textilerna, man kan 
sy tygblöjor av dem, man kan applicera 
bilder på fläckarna osv.

• Bandavfall förs till soptippen eller bränns i 
avfallsförbränningsverk. i sorteringspåsen 
fanns det tre skräp av plast, de skulle lätt 
ha kunnat undvikas genom att välja håll-
barare alternativ.

             Pappersåtervin-
             ningsgymnastik

Återvinningsgympan lämpar sig väl då man 
talar om någon produkts livscykel. Med hjälp 
av den är det lätt att åskådliggöra alla de oli-
ka skeden en produkt kan genomgå innan en 
är färdig och hur man skulle kunna återan-
vända eller -vinna produkten.

Innan man börjar gymnastisera är det bra 
att gå igenom huvuddragen i papprets (eller 
den produkt man valt) livscykel. Man kan 
göra det här till exempel genom att fråga 
“bakvänt”. Vet någon

• vilka råvaror papper är tillverkat av?
• var man tillverkar papper?
• hur man transporterar det?
• var träden växer och vad de behöver för 

att kunna växa?

Man kan gärna också rita upp de olika ske-
dena som en serieteckning.
Det är viktigt att den som leder gymnastiken 
helt lever sig in i historien, och gör rörelserna 
så att deltagarna kan se dem och samtidigt 
berättar historien. Man bör också reservera 
tillräckligt med plats så att det inte händer 
några olyckor.

Under gympan är det viktigt att prata lugnt 
och vid behov hålla pauser. Man kan gärna 
göra gymnastikrörelserna också utan att man 
hela tiden pratar. Man kan också sätta på nå-
gon trevlig bakgrundsmusik. Berättelsen är 
bara avsedd som modell. Man kan gärna mo-
difiera som man vill.

            Återvinningslek

Version I
• Man ritar upp tre streck på marken och 

benämner dem efter olika insamlingskärl 
t.ex. bio-, kartong- och problemavfall .

• Man repeterar snabbt vilket sorts avfall som 
kan sorteras i de olika sorteringskärlen.

• Deltagarna ställer upp sig på led.
• Ledaren ropar upp något sorts avfall och 

lekdeltagarna skall då springa och ställa 
sig bakom  strecket som representerar 
rätt insamling.
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• Om någon ställer sig bakom fel streck, el-

ler springer först då han/hon ser var de an-
dra ställer sig faller han eller hon ut ur leken.

• Den som är kvar sist vinner tävlingen. 
Vinnaren får leda tävlingen nästa omgång.

Version II
• I stället för att rita upp streck på marken 

kan man välja ställen på gården, t.ex. 
flaggstången, en stor björk, sandlådan 
och så vidare.

Man kan också gärna ta med återanvänd-
ning t.ex. återvinningscentralen som ett 
av ställena.

             Skulptören

• En av klubbdeltagarna väljs till skulptör
• Skulptören tar i tur och ordning tag i han-

den på de övriga och snurrar runt några 
varv och släpper lös.

• Den som snurrats stelnar till en staty i det 
läge han eller hon råkade hamna.

• När alla de lekande har snurrats hittar 
alla på vad de föreställer (något avfall el-
ler någon onödig sak).

• Därtill skall man berätta vad man borde 
göra med den här saken efter att den an-
vänts (bioavfall, lopptorg, repareras osv.)
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Berättelsen

Vi börjar från fröet.
Alla kryper ihop till små frön. Oj så trevligt 
och varmt solen skiner och värmer fröets 
blanka sida. Och oj så uppfriskande regnet 
faller över fröna. Härligt. Jag känner att jag 
börjar växa (man stiger upp så småning-
om till stående), mina grenar sträcks upp 
mot ljuset (sträcker upp händerna mot 
taket).

Jag har redan vuxit upp till ett stort träd och 
jag har upplevt många olika sorts väder. Nu 
skiner solen skönt och det är trevligt att bre-
da ut sina grenar i solen (man sträcker på 
armarna åt olika håll). Men oj då, det där 
molnet ser farligt mörkt ut och vinden ökar! 
Oj så min stam och mina grenar gungar i 
blåsten (man sträcker sig åt olika håll). 
Och så kom det en farlig blixt också, lycklig-
tvis träffade den inte! Så småningom mojnar 
vinden och solen börjar skina igen.

Men vad ser jag där borta? Det kommer kon-
stiga maskiner (man kan sätta handen 
över ögonen och spana). Nej inte kan det 
väl vara skogsmaskiner! Jo det är just det de 
är. Jag har hört andra berätta om dessa far-
liga maskiner. Nu kommer de också till vår 
skogsdunge och nu börjar de också såga av 
våra stammar. Oj nu faller jag också, hjäälp 
(lägger sig ned på golvet, det är bäst att 
fortsätta så att man ligger på mage).

Jag känner hur skogsmaskinens stora gap 
lyfter upp mig på bilens flak och så börjar fär-
den.  Å så gropigt det är (man hoppar och 
krälar på golvet), huj så det skakar! Men 
vart är vi egentligen på väg? (Barnen sva-
rar vart de tror stockarna är på väg, och 
du kan svara. Visst ja till fabriken är 
stockarna på väg.) Där syns ju fabriken re-
dan. Oj då det är en jättestor fabrik!

Oj nu tippas flaket på bilen och vi faller ut på 
ett löpande band huller om buller. (Man kan 
stiga upp emellanåt och böja sig åt olika 
håll,eller så kan man rulla på golvet). Hu, 
nu kommer det också vatten på oss stockar 
och också något annat som verkar otäckt 
(skakar på sig).

Hjääälp, hemska taggiga sågbett närmar sig 
oss! Nu verkar det som också jag blir till trä-
flis (man kan lägga sig på golvet på nytt). 
Men ännu är man kvar i livet. Men vad nu nu 
blir vi alldeles platta (försök att ligga allde-
les platt mot golvet). Nej vi har ju blivit till 
papper!

Nu får vi ännu bilder och text på oss (man 
kan förvånat granska sin kropp). Vi har ju 
blivit tidningar! Så bär det igen av på flaket 
till en lastbil (man kan stiga upp och låt-
sas hoppa upp på flaket till en bil). Resan 
är igen lika gropig (man hoppar omkring). 
Nu verkar farten minska. Hoppsan nu faller 
man in genom ett postinkast (hoppar igen). 
Vem tar nu tag i mig? Det tycks vara en trev-
lig liten pojke. Det är verkligen trevligt att bli 
läst (gungar fram och tillbaka). 

Men vad nu? Var hamnade jag nu då? (Hop-
par på huk). Är det här den där insamlings-
lådan som kompisarna berättat om? Inte är 
det väl blandavfallskärlet, varifrån man ham-
nar man till en dyster och illaluktande sop-
tipp. Nej den här lådan är ju grön. Det är ju 
pappersinsamlingslådan! Titta där kommer ju 
pappersinsamlingsbilen, jaha nu blir det att 
åka bil igen. (hoppar upp). Nu bär det av till 
återvinningsfabriken. Man kan sluta papper-
såtervinningsgympan här, men det är roligare 
att fortsätta åtminstone en omgång till. 

Vi åker till pappersfabriken, blir till nya tid-
ningar, delas ut och blir lästa. Man kan litet 
variera transporterna (hoppiga bilar mm). 
Livscykelbeskrivningen blir klarare om någon 
till slut råkar sätta tidningen i blandavfalls-
kärlet och tidningen hamnar på soptippen. 
Där ligger den och sörjer och tänker på hur 
roligt det hade varit att bli återvunnen till nå-
got nyttigt igen. Lyckligt det papper som 
skulle få gympa hela sitt liv i återvinningspro-
cessen.

Källa
Lilja, Hanna: ”Paperinkierrätysjumppa.” 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2001.

Version III
• Leks på ovan beskrivet sätt men som nata.
• Ledaren ropar upp någon insamlingslåda, 

och om man kommer dit är man trygg.
• Den som är nata försöker få fast de övriga. 
• De som natan fått fast blir också de natorna.
•  Vinnaren är den som sist är kvar.
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Sopfesten
Sjätte klubbträffen

ÄMNESOMRÅDE: Engångsprodukter eller återanvändingsbara produkter

Inledning
I det sjätte brevet till klubbdeltagarna berät-
tar Kaarlo om kalaset som Ville anordnade. 
Festen gick annars helt bra, man lekte näbb-
knackning och hade det trevligt. Problemet 
var bara att det uppkom så mycket sopor. 
Skräpkorgarna blev överfyllda då kråkorna 
använde engångstallrikar, -muggar och -be-
stick.

Ville är inte alls ensam med sitt problem, 
för användningen av engångsprodukter är ty-
piskt för vår tids vardag. Nu skall vi bekanta 
oss med hur man kan ersätta engångspro-
dukter med hållbara produkter. Vår uppgift är 
nu att planera en hållbar utfärd, som vi skall 
bege oss ut på nästa klubbträff. Alternativt 
kan man planera en hållbar fest för Ville och 
hans kråkkompisar.

I bakgrundsmaterialet finns det två olika 
begrepp, som kan användas för att beskriva 
en produkts ekologiska effektivitet. Den eko-
logiska ryggsäcken visar hur mycket natur-
resurser det har använts för en produkt under 
hela dess livscykel. MIPS är ett sätt att be-
räkna hur effektivt naturresurserna används 
och MIPS beräkningen innefattar också livs-
cykelns alla skeden.

Därtill innehåller materialet en berättelse 
om en familj som skulle lösa problemen med 
disk, genom att använda engångskärl på 
sommarstugan.

Material
Vad menar man med den 
ekologiska ryggsäcken och 
med MIPS?

Den ekologiska ryggsäcken beskriver den 
mängd naturresurser, som en produkt eller 
en tjänst kräver under sin livscykel. Man in-
kluderar både biotiska och abiotiska resurser, 
så som malmer, olja, jordmassor och odlings-
växter. Man beaktar också den mängden vat-
ten som använts och erosionen av marken.

Varje finländare samlar under en vecka på 
sig en ekologisk börda som väger ca ett och 
ett halvt ton. Den här mängden motsvarar ca 
300 butikskassar naturresurser. Den ekolo-
giska ryggsäcken ger ett generellt mått på 
hur miljöbelastande en produkt är. Den eko-
logiska ryggsäcken är alltså ett grovt mått på 
användningen av naturresurser. Ryggsäcken 
säger alltså inte något om olika utsläpps far-
lighet eller om buller uppstått. Med mätaren 
kan man inte jämföra hur giftiga produkterna 
är eller om de har negativ inverkan på natu-
rens mångfald.

Som exempel har man beräknat den eko-
logiska ryggsäcken för leksaksbilar tillverkade 
av olika material:

MIPS (material input per service unit) är en 
mätare som jämför den ekologiska ryggsäc-

  Leksakens vikt Den ekologiska ryggsäcken
Bil av aluminium 46 g     44,4 kg
(plastdäck)      
Bil av plast  45 g      3,3 kg
Bil av trä  45 g      0,5 kg
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ken och nyttan som man har av en produkt. 
Man beaktar då hur mycket och miljöbelas-
tande material som använts, och beaktar 
därtill också hur stor nytta man har av pro-
dukten. MI i MIPS står för materialanvänd-
ningen under produktens hela livscykel, bör-
jande med råmaterialet och de maskiner som 
använts vid tillverkningen och slutande med 
sophanteringen för produkten. MI mäts som 
gram, kilogram eller ton och i praktiken är MI 
det samma som den ekologiska ryggsäcken+ 
produktens egen vikt.

S i MIPS står för nyttan som man kan få av 
produkten. S uttrycks som kilometer, tvät-
tomgånger, läsomgånger eller andra mått på 
användning. Nyttoanvändningen blir då ex-
empelvis låg för engångsprodukter, för dessa 
hamnar i sopkorgen efter bara en använd-
ningsgång. Saker som man kan använda flere 
gånger, t.ex. kärl av porslin, har en betydligt 
större nyttofaktor. 

Engångskärl kan vara praktiska t.ex. vid 
en stor tillställning, men har den negativa 
följden att det uppkommer mycket avfall. Om 
man har en tillställning där 100 000 personer 
använder engångstallrikar uppkommer det ca 
4500 kg avfall. Tillverkningen av dessa en-
gångskärl konsumerar då ca 56 ton naturre-
surser.

För enskilda engångskärl har man räknat 
ut följande MIPS värden, Man har här antagit 
att de hållbara kärlen används 2500 gånger 
(medelvärde för restauranganvändning)

Genom att öka användningsgångarna S i 
MIPS  (i det här fallet fler användningsgånger 
än 2500 gånger) kan man öka ekoeffektivite-
ten och få mera nytta av produkterna. En-
gångskärlen används ju bara en gång (S=1) 
vilket oftast leder till att nyttan blir liten.

      produktens vikt (g)   MIPS(g/kärl eller bestick)
      Tallrik porslin 558           2,232
      Mugg porslin 214  0,856
      Sked stål    39  0,1092
      Tallrik kartong   12,88      236,1
      Mugg kartong     4,69        89,4
      Sked PE-plast     3,23        29,33

Visste du detta?
• Tanken på engångsbruk föddes år 

1895 då en kringresande försäljare 
vid namn King Camp Gilette kom på 
iden med ett utbytbart rakblad- en 
produkt som användaren skulle vara 
tvungen att förnya med jämna mel-
lanrum då det gamla bladet blivit ut-
tjänt. Den här iden, som började som 
en affärsmans påhitt hur man kan 
skaffa sig förtjänster genom en pro-
dukt som snabbt slits ut, har seder-
mera utvecklats till en allmänt omfat-
tad produktionsmodell.

• Drygt hundra år efter uppfinningen 
av det utbytbara rakbladet har slit 
och släng tänkandet gått så långt att 
Walt Disney-bolaget år 2003 medde-
lade att man i stället för videokasset-
ter för uthyrning tar i bruk engångs-
dvd-skivor. Dessa dvd-skivors inne-
håll förstörs av sig själv 48 timmar 
efter att de tagits i bruk och därvid 
förvandlas skivan till avfall.

     Källa
     Worldwatch-institutet
     Tillståndet i världen s.131, Gaudeamus 2004 

Källa 
www.sll.fi/toiminta/kestava/ekotehokkuus/tietopankki/astiasto. 
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Engångskärl

Vem sade att engångskärlen är praktiska att 
använda i sommarstugan? Jag kommer ihåg 
senaste midsommar. Vi satt i en tio beaforts 
storm insvepta i våra regnkläder vid grillplat-
sen. Vi hade försett oss med engångstallrikar 
av kartong. Tallrikarna blev våta i ösregnet 
och stormbyarna slängde iväg tallrikarna i al-
buskarna genast om man glömde hålla i dem. 
För att nu inte tala om kopparna. Pappmug-
garna klarade någorlunda barnens saft, men 
då man skulle hälla i starkare drycker började 
muggarna läcka i fogarna och innehållet rann 
ut på festdeltagarnas frusna händer.

Våra måltider med engångskärl slutade 
också alltid i samma gnabb om man kan 
bränna kärlen i bastuugnen eller inte. Svärfar 
ansåg att kärlen nog var tillräckligt rena för 
att man skulle kunna bränna dem, men den 
yngre generationen var av annan åsikt. Man 
kan bara gissa vilka förfärliga gifter som skul-
le bolma ut med röken och lägga sig på grön-
sakslandet, då våra salthaltiga matrester 
bränns i den ineffektiva ugnen. Om vi i stället 
skulle slänga engångskärlen i vår soptunna 
skulle den ju väldigt snabbt bli proppfull med 
luktande sopor, och på stugan töms avfalls-
kärlet bara några gånger i året.

Engångskärlen vållade huvudbry också på 
butiksresorna. Var det nu mat- eller brödas-
sietter vi skulle köpa? Vi måste också hitta 
djupa tallrikar av stabilare sort. Senast fick 

vår yngsta telning hela soppan i famnen då 
han tryckte på tallrikskanten med sin sked. 
Visa av erfarenheten från midsommarfesten 
hade vi beslutat oss att inte köpa muggar av 
kartong längre, kanske plastbägare skulle 
hålla bättre? Men kan man verkligen dricka 
heta drycker ur plast? Måste man då också 
skaffa en mugghållare så att inte fingertop-
parna bränns? Mormor som upplevt krigsti-
dens knapphet samlar ändå i smyg ihop alla 
kopparna och diskar dem för att ha om nya 
kristider slår till. Den äldre generationen för-
håller sig också annars en aning reserverat 
till dagens slösaktiga penninganvändning.

Nästa sommar tänker åtminstone inte jag 
falla för reklammakarnas slogan om det lätta 
semesterfirandet med engångskärl. Jag tän-
ker ta fram porslinskärlen och glasen, som nu 
i några år samlat damm i skåpen. De flyger 
inte bort, de vippar inte och dryckerna hålls i 
glasen. Barnen får också lära sig handdiskan-
dets ädla konst, i stadslägenheten stoppas ju 
alla kärlen bara i diskmaskinen. De inbespa-
rade slantarna kunde användas till familjens 
semesterkassa eller kanske till ett glasskalas. 
Eller kanske man någon gång skulle skaffa 
riktiga vinglas också till stugan?

Projektchef

Riitta-Liisa Hahtala,

SAD Avfallsbehandling
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Tips för den som vill undvika 
avfall

• Engångsprodukter så som påsar, kassar, 
engångsrakbett, kärl, blöjor, näsdukar 
och kameror kan ofta ersättas med ett 
hållbart alternativ.

• Då man torkar bordet går det bra att an-
vända en tygtrasa i stället för hushålls-
papper.

• Man kan skaffa ett hållbart kaffefilter i 
stället för engångsfilter av papper.

• Då man bakar eller lagar mat kan man 
ersätta pappers- och aluminiumformar 
med hållbara formar.

• Aluminiumformarna kan diskas och an-
vändas på nytt.

• Välj hållbara frysburkar till infrysning av 
bär mm. De håller i många år, och är 
bättre än tunna engångsfrysburkar.

• Servetter av tyg är miljövänligare och 
festligare än engångsservetter av papper.

• Ett bättre alternativ på utflykten än små 
safttetror, är att ta med sin egen saftflas-
ka. Saftflaskan har också den fördelen att 
man kan tillsluta den emellanåt, så att 
man inte är tvungen att dricka upp all saft 
på en gång.



Hej igen Lennu-klubbmedlemmar!

Nu har jag något riktigt festligt att berätta för 
er. Då Ville hörde att ni i Lennu-klubben skul-
le hjälpa till med att lösa problemet med sop-
tippen, beslöt han sig för att ordna en fest. 
Han skickade inbjudningskort till hela sin sto-
ra släkt och till sina många vänner. Alla de 
släktingar som bara hade kläckts kom till Vil-
les fest. På festen lekte man skatnata och  
“mammas lilla kråka.” Ville höll ett festtal 
som troligtvis hördes ända till er hemgård. 
Alla deltagare uppförde sig riktigt näbbigt och bra.

Villes farbror Verneri hade bakat kråk-
bärspiråg som serverades på engångstallrikar 
av papper. Ville hade nämligen sett en re-
klam, som sade att livet blir lättare om man 
använder engångskärl. Pappersmuggar skulle 
det också vara, man skaffade stora travar 
med muggar, trots att man inte ens bjöd på 
något drickbart. Bordet dukades också med 
skedar och gafflar av plast. Till slut slängde 
man sedan alla plastskedarna- och -gafflarna 
oanvända i soporna. Engångsbesticken gjor-
de inte alls kråkornas liv lättare, näbben var 
alltid i vägen då man skulle äta med sked och 
gaffel.

Alla deltagarna fick roliga engångshattar 
och engångsglasögon. Gästerna förundrade 
sig nog över hur någon hade hittat på hattar, 

som man bara kan använda en gång. Vem 
skulle nu tröttna på sin hatt efter bara en 
dags användning?

Festen blev mycket lyckad, men gästerna 
tyckte nog att det var tråkigt att hela Villes bo 
fylldes med sopor efter festen. Lyckligtvis 
kom farbror Verneri på att också skräpet från 
festen kunde föras till er klubb så att ni skulle 
hitta på en lösning på sopproblemet. Ville 
lämnade hela skräppåsen utanför klubbloka-
len och önskade att ni skulle ge honom råd 
om vad man kunde göra åt den högen. Det är 
ju inte alls roligt att ordna en fest om man får 
så mycket bekymmer med skräpet!

Ville kan inte komma hit och se hur ni skul-
le ordna en fest som inte ger upphov till 
mängder med skräp. Kanske ni ändå kunde 
visa honom gott exempel? Ville kan sitta i 
trädtoppen och titta på då ni går på en festut-
färd till parken eller till skogen.

Jag Kaarlo föreslår då alltså att ni visar 
Ville ett gott exempel och beger er ut på Kaar-
los hållbara utfärd för att fira en klubbfest! 
Under en hållbar utfärd slösar man inte i onö-
dan på naturresurser och man producerar 
inte onödigt skräp. Utfärden ger i stället upp-
hov till en massa gott humör och nya fina 
idéer.

Brevet från Kaarlo
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            Kaarlos hållbara utflykt

Vi planerar Kaarlos hållbara utflykt, som vi 
beger oss på nästa klubbtillfälle.

• Vad skall vi ta med för vägkost?
• Hur skall de vara förpackade?
• Varför skall vi ta med just sådan vägkost?

Alternativt kan vi planera en ny hållbar fest 
för Ville och hans släktingar. Avsikten är att 
det inte alls skall uppkomma något skräp vid 
den här festen.

            Väggplanschen

Ta bort alla engångsprodukter från 
soptippen på er plansch.

            Kim-lek

• För den här leken behöver man en tyg-
duk, en engångsduk och en lämplig 
mängd föremålspar, av vilka den ena är 
mindre skadlig för naturen än den andra 
(tex. engångsmugg och hållbar mugg. 
plastleksak och träleksak, safttetra och 
saftflaska). Man kan välja föremålen så 
att de lämpar sig för något särskilt tema 
så som en födelsedagsfest eller en utfärd.

• Klubbdeltagarna sätter sig i ring runt en-
gångsduken.

• Alla engångsföremålen sätts på duken och 
deltagarna i leken tittar noga på dem och 
försöker lägga dem på minnet så noga 
som möjligt. 

• Alla lekdeltagarna stänger ögonen och le-
daren plockar bort ett föremål från duken.

Uppgifter och lekar

• Var och en får i tur och ordning försöka 
komma ihåg vilket av föremålen som ta-
gits bort.

• Därefter funderar man tillsammans på vil-
ket av de hållbara föremålen man borde er-
sätta det borttagna engångsföremålet med.

• Då man kommit överens om rätt alterna-
tiv tar man det ur den “hållbara” påsen 
och placerar det på duken.

• Till slut finns det bara de hållbara alterna-
tiven på engångsduken.

• Slutligen byter man ut engångsduken till 
en vanlig duk av tyg.

            Då jag går till 
            butiken köper jag inte

• Den här leken är en minneslek, som man 
leker sittande i en ring. Leken går ut på 
att inte köpa onödiga saker.

• Den första deltagaren säger till exempel 
så här: När jag går till butiken köper jag 
inte en engångskamera. Nästa deltagare 
fortsätter: När jag går till butiken köper 
jag inte en engångskamera eller en en-
gångsmugg. Den tredje fortsätter: När 
jag går till butiken köper jag inte en en-
gångskamera, en engångsmugg eller en 
WC-doft.

• Var och en tillägger således ett onödigt 
inköp och samtidigt måste man komma 
ihåg allt som de andra tidigare nämnt.

• Man kan leka leken så att barnen i tur och 
ordning får svara, eller så att den som se-
nast svarat kastar en boll till någon av 
deltagarna, som då alltså kommer i tur 
att svara.
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Inledning
Kaarlo leder klubbgänget ut på den hållbara 
utflykten någonstans i naturen nära klubblo-
kalen. Avsikten med utfärden är att klubbdel-
tagarna skall få naturupplevelser och göra 
iakttagelser i den egna närmiljön.

På utflykten njuter vi av verksamhet utan 
onödiga lekverktyg. En lämplig plats för ut-
färden är en park, skog eller äng i närheten 
av barnens bostadsområde. 

En vardag utan onödigt avfall möjliggörs 
av vardagens små val. Kom överens om att 
klubbdeltagarna skall ta med sig vägkost som 
inte ger skräp. Alla borde ha med sig en smör-
gåslåda och en egen saftflaska. På så sätt kan 
man undvika olika plast-, folie- eller pappers-
förpackningar. En egen flaska är ett bättre al-
ternativ än en engångsmugg eller en saftte-
tra. Saftflaskan är också bra för att man kan 
stänga den, så att man inte behöver dricka 
upp all saft på en gång. En safttetra är svår 
att transportera öppnad på utfärden.

Om klubben står för vägkosten är det bra 
att skicka “köket” uppgifter om att vägkosten 
skall vara avfallssnål. Det är också bra att 
komma överens med personalen hur man får 
arrangemanget att fungera på ett sätt som 
alla är nöjda med

Vi har inkluderat några uppgifter om hur 
man bör uppföra sig då man går på utfärd i 
naturen och uppgifter om allemansrätten. Det 
är bra att komma ihåg detta då man samlar 
in naturmaterial för hobbybruk mm. Dessut-
om berättas något om förpackningar, vilket 
kan vara bra att veta för utfärdens väg-
kost.....?

Källa

Fiksu Koululainen.-opetusaineisto jätteen ehkäisystä 

alaluokille.YTV 2005.

     Kaarlos hållbara utflykt
Sjunde klubbträffen

ÄMNESOMRÅDE: En skräpfri utflykt

• Man får gott humör och en vackrare och tryggare miljö 

för djuren om utfärden görs så skräpfri som möjligt. 

• Man kan gärna också ta med en påse och handskar på 

utfärden och passa på att städa upp skräp, som andra 

har lämnat efter sig i. naturen
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 Visste du det här?
• Ännu på 1990-talet användes det all-

mänt små smörförpackningar inpacka-
de i aluminiumpapper i skolornas mat-
salar. Lyckligtvis har dessa smörför-
packningar redan närmast blivit musei-
föremål, och i stället har man tagit i 
bruk större smörkärl.

• Enbart genom den här förändringen 
sparar Finlands skolelever 90 000 kg 
aluminium per år, vilket är tillräckligt 
för att tillverka 30 000 cykelstommar.

     Källa 
     SAD 2005.

Material
På utfärd i naturen

Också i staden kan man mycket väl bege sig ut 
i naturen på utflykt. Till och med mitt inne i sta-
den hittar man olika växter och djur, och också 
i de mest tättbebyggda områden finns det i 
allmänhet parkområden att gå på utflykt till.

Genom att göra utflykter till den närlig-
gande naturen kan man få estetiska upple-
velser och mental och fysisk tillfredsställelse. 
Endast genom positiva upplevelser och sin-
nesupplevelser kan  man skapa ett positiv 
känslomässigt förhållande till närmiljön. Ge-
nom att som barn bekanta sig med den lo-
kala parken, kan man få en känsla för natu-
ren som räcker hela livet.

Man behöver inte gå långa vägar på utfär-
den. Det går bra att göra naturiakttagelser 
också i utkanten av en skog eller en park. 
Huvudsaken är att man har möjlighet att nju-
ta av naturen utan brådska och att inte utfär-
den blir för fysiskt ansträngande för något av 
barnen.

Det är alltid lika oförklarligt trevligt att äta 
sin vägkost ute i naturen. Mellanmålet sma-
kar speciellt bra då man är ute i parken, eller 
har slagit sig ned på några närbelägna klippor.

Man kan använda naturmaterial till olika 
hobbyarbeten, det är både ekonomiskt och 
miljövänligt. Genom att kombinera tyglappar 
och färgglada höstlöv kan man exempelvis 
skapa unika och fantastiska konstverk. Na-
turmaterialen är till på köpet gratis.

Allemansrätten

Med allemansrätten avses var och ens rätt att 
röra sig i naturen oberoende av vem som 
äger eller besitter området.
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Man behöver inte skaffa sig markägarens till-
stånd eller betala ersättning då man rör sig 
på ett område, eller plockar bär och svamp. 
Man får dock inte åstadkomma skada eller 
störa då man rör sig på andras område. Man 
får tex. inte bryta grenar eller göra upp eld. 
Allemansrätten är en allmänt omfattad sed i 
landet, och den grundar sig på olika lagar.

Man får plocka
       • bär
       • svamp
       • örter, som inte är fridlysta
       • blommor, som inte är fridlysta
       • kottar, ris, nötter och annat material                                                                                            

      som finns på marken

Man får inte ta 
       • vedmaterial (tex. döda eller fallna träd)
       • kvistar
       • mossa
       • lav

Förpackningar

Förpackningarnas uppgift är att skydda varan 
under dess långa distributionskedja. Man an-
vänder papper, papp, wellpapp, kartong, 
plast, glas och metall som förpackningsmate-
rial. Rätt planerade förpackningar hjälper till 
sänka helhetskostnaderna  genom att möjlig-
göra en effektiv logistik av produkten.

Förpackningsavfallets sammansättning
       • Papper och kartong 39%
       • Plast 27%
       • Papp 17%
       • Metall 9%
       • Glas 8 %

Det effektivaste sättet att minska mängden 
förpackningsavfall är att undvika varor som 
är onödigt mycket förpackande. Nuförtiden 
förpackas produkterna ofta i flerdubbla om-
slag, eller i små portionsförpackningar. De 
överförpackade produkterna är ofta dyrare i 
inköp och därtill kommer kostnaderna för be-
handlingen av förpackningsavfallet. Man kan 
minska mängden förpackningsavfall genom 
att favorisera returförpackningar, och genom 
att välja varor förpackade i lätt återvinnings-
bart material.

Exempel på returförpackningar är flaskor 
av glas, som kan återanvändas 20-30 gånger. 
Exempel på förpackningar som är tämligen 
lätta att återvinna som material är olika för-
packningar av kartong eller glas, samt också 
en del andra material. Många förpacknings-
material kan också användas för energipro-
duktion. Hemma i bastuspisen kan man brän-
na kartong och pappförpackningar, och på en 
del ställen insamlas också plastförpackningar 
som energiavfall. Hemma skall man dock inte 
bränna plast.
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Tips på hur man kan minska 
avfallet

Praktiska tips på hur man kan minska 
förpackningsavfallet och utnyttja det till 
nyttoändamål

• Packa lösviktsvaror i egna påsar, kassar 
och burkar.

• Välj återanvändningsbara förpackningar 
så som pantflaskor.

• Återanvänd förpackningar t.ex. som frys-
förpackningar eller som hobbymaterial.

• Välj gärna förpackningar som är tillverka-
de av returmaterial  (grönt glas, retur-
plast och -kartong).

• Välj förpackningar som är tillverkade av 
bara ett material, eller material som lätt 
kan separeras.

• Välj förpackningar, som kan återpåfyllas.
• Välj hellre koncentrat än färdigt utspädda 

varor (t.ex. saft).
• Välj förpackningar tillverkade med miljö-

sparande teknik (t.ex. oblekt papper).
• Undvik mångdubbelt förpackade varor 

(exempelvis många kexpaket).
• Undvik små engångsförpackningar (ex-

empelvis små yoghurtburkar. Välj hellre 
en större förpackning av kartong).

• Undvik sådant förpackningsmaterial som 
det inte finns återvinningsmöjligheter för 
på den egna orten.

• Undvik förpackningar som kan ge upphov 
till farliga utsläpp (t.ex. förpackningar av 
PVC-plast).

 

Överförpackade varor

• I en varas pris ingår kostnader för be-
handlingen av avfallet.

• Förpacka din vägkost i en hållbar matbox, 
undvik olika plast- och metallfolier.

• Storköken borde göra sina inköp i så sto-
ra partier som möjligt. Ju större förpack-
ning, desto mindre förpackningsavfall.

• Smör, margarin, socker, senap och ket-
chup borde serveras i stora förpackning-
ar, så att var och en kan ta åt sig en 
lämplig mängd.

• Man kan servera semlor och pitabröd utan 
engångstallrik om de insveps i en servett. 
Sallad kan serveras på ätbara taco-tallrikar.

Förpackningar som kan 
återanvändas

• En returflaska av glas återanvänds i med-
eltal 30 gånger och duger därefter som 
material till att tillverka nya flaskor. Däre-
mot används en returburk av aluminium 
endast en gång, varefter den återvinns 
som metallråvara.

• I stället för att köpa en plast- eller pap-
perskasse i butiken lönar det sig att ta 
med en egen butikskasse. Fruktpåsarna 
av plast kan man ersätta med påsar syd-
da av nättyg. Man kan också återanvända 
butikens plastfruktpåsar och limma den 
nya  prisetiketten ovanpå den gamla.

• Kosmetik och tvättmedel kan man också 
köpa i lösvikt.
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Hej deltagarna i den hållbara 
utfärden!

Jag hoppas att ni har en riktigt björntrevlig 
klubbträff! Jag Kaarlo känner ju alla skogens 
stigar, rutter och hemligheter. Men det gör 
nog Lennu också.

       • Känner du till en trevlig rutt i 
          din när skog?
       • Känner du till en stig eller ett 
          gömställe som ingen annan vet om?

Jag har visst inte kommit ihåg att berätta om 
en hemlighet som jag hörde av Lennu för en 
tid sedan. Hyss nu skall ni vara alldeles tysta.  
Vi skall lyssna på följande historia alldeles 
stilla. Historien handlar om Stilles skatt. Lennu 
vet att det vid er utfärdsplats i dag också finns 
en skatt gömd. Vill du höra mera om den?

I varje skog, park, åker och på alla ställen 
där ni människor går på utfärd finns det gömt 
en magisk sten, Stilles skatt. Under tidens 
lopp har den här stenen kanske fallit i bitar så 
att magin har fördelats på flera än bara en 
sten. Den som hittar stenen blir lugn och frid-
full, och sparar ett vackert minne av sin na-
turutflykt.

Stilles skatt är märklig på det sättet, att 
magin fungerar bara om du är alldeles tyst då 
du lyfter stenen och tittar på den. När du hit-
tar stenen borde du vara tyst litet längre än 
bara en liten kort stund. Du borde vara tyst 

en stund som är ungefär lika lång, som det 
tar att ta ett björnkliv. Mycket tyst.

Jag har inte varit på er utfärdsplats på 
många år så jag vet inte alldeles säkert var 
skatten finns för tillfället. Jag uppmanar er i 
alla fall att pröva er fram alldeles stilla.

Jag föreslår att var och en får sin egen ro 
att söka skatten. Det berättas att Ville också 
har försökt få stenen i sin ägo för en stund, 
men kan kunde inte  ens en liten stund låta 
bli att kraxa. Därför har skatten också hållits 
dold för honom.
Om du finner skatten behöver du inte berätta 
det för någon. Inte ens för mig, trots att jag 
nog är mycket nyfiken. Du kan lagra hemlig-
heten i något av dina hemliga minnesfack. Du 
kommer väl ihåg att man alltid måste lämna 
Stilles skatt på den plats, där man fann den.

Ni har nu kommit ut på utfärden för att fira 
er fest. Därför skall ni också ge varandra små 
presenter som avslutning på matpausen. Var 
och en får hitta på vad han eller hon skulle 
vilja ge hela klubbgänget som present. Pre-
senten får dock inte vara sådan, att den i nå-
got skede skulle kunna hamna på soptippen, 
utan något som inte är en sak, och som spri-
der glädje och gott humör. Jag Kaarlo önskar 
mig åtminstone sådana presenter. Så som 
solstrålar och en god tupplur!

Kaarlos brev
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Uppgifter och lekar

            Skräputfärden

Man kan koppla skräpsamling med utfärden. 
Under skräputfärden plockar man upp skräp 
som ligger i närmiljön.

• Barnen säger till exempel ”hepp” då de 
hittar ett skräp.

• Klubbledaren plockar upp skräpet i en 
plastpåse eller i en korg.

• Vid slutet av utfärden går man igenom 
skräpet, som man plockat upp och funde-
rar på hur det kommit ut i naturen

• Skulle man ha kunnat undvika nedskräp-
ningen?

 

            Kostis naturtest

• Klubbdeltagarna ställer sig i ring med 
händerna bakom ryggen.

• Ledaren lägger i var och ens hand någon 
sak plockad från naturen (t.ex. en kotte, 
en bit av en gren, eller en bit näver) eller 
något skräp (t.ex. en tom karamellpåse 
eller en plastmugg).

• Var och en gissar i tur och ordning vad 
det är för föremål i hans/hennes hand.

• Till slut visar alla vad de hade i handen, 
och barnen berättar i tur och ordning om 
föremålet hör till naturen eller inte.

                                                                
 

            Erkkis                             
            kottkastningstävling

Version I
• Vi kastar kottar i ett ämbar.
• Avsikten är att var och en får tre träffar.
• Man behöver inte begränsa antalet kottar, 

men det är bäst att var och en håller räk-
ning på hur många kottar han kastat inn-
an han fick de tre träffarna.

Version II
• Man ritar en måltavla på marken (på 

samma sätt som en pilkastningstavla), så 
att man får olika många poäng på olika 
områden av tavlan.

• Man kan också “rita” upp tavlan på berg ge-
nom att avgränsa områdena med pinnar.

• Efter varje kast räknar man hur många 
träffar och hur många poäng kastaren 
hade fått.

            Vad hör inte hemma 
            i Lennus skog?

• Vid utfärdsplatsen gömmer ledaren utan 
att klubbdeltagarna ser det olika saker 
som inte hör hemma i naturen (exempel-
vis tio saker), t.ex. en pappersrulle, en 
trådrulle, en karamellpåse, en konstgjord 
blomma, en tygbit osv.

• Föremålen kan gömmas på marken, i 
träd, i en stubbe, i buskar eller bakom en 
sten.

• Klubbdeltagarna försöker hitta alla saker, 
som inte hör till naturen.

• Önskvärt är att man inte väljer ett områ-
de, som är mycket skräpigt från förut.

            Lennus diaförevisning

Gamla löv som redan förmultnat en aning är 
särskilt fina då man ser på dem emot ljuset. 
Lövens struktur kommer speciellt fint fram.
  
• Varje klubbdeltagare får en tom diaram 

utan glas (gärna begagnad)
• Var och en letar ett vackert löv och sätter 

fast det i diaramen.
• Man ställer sig i ring och så börjar dia-

förevisningen under tystnad.
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• Först tittar alla på sitt eget löv, klubbleda-
ren ger sedan ett ljudmärke och så skick-
ar man dian vidare till nästa i ringen.

• Man byter dior till dess att alla sett alla 
lövdiorna.       

            Kaarlos lapptäcke

• Klubbdeltagarna bygger lapptäcken eller 
mattor ute i naturen. De olika rutorna eller 
ränderna görs alla olika naturmaterial (ob-
servera allemansrättens begränsningar)

• Man kan göra en ruta av kottar, en annan 
av löv, en tredje av barr, en fjärde av ste-
nar och så vidare

• Man kan göra flera rutor av samma material.
• Lapptäcket kan göras av hela gruppen, el-

ler så kan man göra flera lapptäcken i 
mindre grupper.

            Ett fotografi eller 
            en tavla till Lennu

Naturen “fotograferas” inom en ram

Version I
• Fotoramar av kartong tillverkas.
• Man söker ett lämpligt objekt eller vy och hål-

ler ramen så att “fotografiet” blir inramat.

Version II
• Man ritar en ram på marken, eller 
    så gör man ramen av pinnar.
• Inom ramen lägger man olika 
   vackra saker från naturen.

            Kaarlos bo

• En frivillig väljs att vara Kaarlo.
• Kaarlo går och gömmer sig och de övriga 

räknar med slutna ögon tex till trettio.
• Därefter beger sig alla ut för att 
   leta efter Kaarlo.
• Då någon finner Kaarlo gömmer 
   han/hon sig också på samma plats.
• Till slut är alla i gömman i Kaarlos bo.

6
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            Vi letar spår efter djur

• På utfärdsplatsen letar vi spår efter djur 
som rört sig på området.

• Vi diskuterar vilken sorts bohåla som 
skulle lämpa sig för olika djur (tex. för 
Lennus vänner), och vilket träd som skul-
le vara ett bra boträd för Ville och hans 
släktingar.

• Klubbdeltagarna kan tillsammans hitta på 
vad djuren kan ha gjort på platsen. Har 
där kanske firats grötfest, eller har Len-
nus flygskola hållit lektion där?

 
            Lennu-räppi

• burkar och muggar
• snören
• papp och kartong
• pÅttonde klubbträffen

9
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        Nytt och roligt av gammalt
Åttonde klubbträffen

ÄMNE: Skapande återanvändning

Inledning
Den här gången låter vi fantasin flöda. Vi ord-
nar en pysselstund och tillverkar saker som 
lämpar sig för någon speciell årstid eller fest-
lighet, t.ex. jul-,påsk-,halloween- eller vän-
dagsprydnader. Som material kan man gärna 
använda olika sorters överblivet material, 
som man inte har annan användning för.
Som inspiration för pysseltillfället kan man an-
vända stycket pyssla med restmaterial. Det här 
stycket innehåller också recept på trolldeg.

Mera ideer
Luonnonvarojen säästäjän askarteluopas, 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy,   
www.kierratyskeskus.fi/askartelu/index.php.

Material

Pyssla med restmaterial

Att göra olika hobbyarbeten med rest- och 
naturmaterial är både naturvänligt och för-
månligt. Restmaterial är gratis och nyttoan-
vändningen minskar avfallsmängderna, som 
annars skulle hamna på soptippen. Hobbyar-
beten är alltså ett bra sätt att minska upp-
komsten av avfall, det gäller bara att i stället 
för att skaffa nytt material välja sådant hob-
bymaterial, som annars skulle slängas bort.

Hobbymaterial finns det i vart och ens 
hem. Därtill finns det i många företag över-
skottsmaterial som kan användas för hob-
byändamål. Med tyglappar och granna höst-
löv kan man skapa ypperliga konstverk. 

Nästan vilket sorts material som helst är vär-
defullt för den, som tycker om hobbyarbete 
och att skapa saker med sina egna händer. 
Lämpliga material för hobbyverksamhet är

• färggrant kopieringspappersspill
• bilder från tidskrifter
• äggkartonger
• bykknipor
• trådrullar
• formar
• tändstickor
• tändsticksaskar
• hyvelspån
• sågspån
• papprör
• WC-pappersrullar
• garnstumpar
• tyg- och läderbitar
• filmburkar
• bitar av presentpapper
• naturmaterial
• kartonglådor
• kassar
• plastflaskor
• konservburkar
• gamla kläder och assesoarer
• slitna och trasiga kärl, glasburkar och 

flaskor
• allehanda söndriga saker i det oändliga!

Det är naturligtvis inte någon ide att köpa sa-
ker eller förpackningar bara för att få hobby-
material. Det är inte heller värt att köpa en-
gångsförpackningar med motiveringen att 
man i alla fall kan använda dem som hobby-
material. Världen är ändå full av för övrigt 
överflödigt material som inspirerar till olika 
hobbyarbeten. Det är bara att ta det i bruk.
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Det viktigaste är att det man tillverkar är an-
vändbart och uppskattat. Det är verkligen frus-
trerande för barnen som bär hem skrotkonst 
ifall de inte får ha det framme för sin mamma, 
som vill ha det välstädat och stilfullt hemma.

Man kan göra en katt av en toapappers-
rulle eller ett hus av en mjölkkartong, om man 
i en lek eller en utställning behöver en katt 
eller ett hus. Det är knappast lönt att tillverka 
en katt av toapappersrullen bara för den gläd-
jen att man kan göra något av rullen.

Det är inte fråga om att man skall göra 
något särskilt efter modell utan om skapande 
återanvändning. Vad kan man då hitta på att 
tillverka av skrotmaterialet?

• Till att börja med lönar det sig att betrak-
ta föremålens form och egenskaper, och 
helt glömma bort deras ursprungliga an-
vändningsändamål. Vad ger formen för 
associationer? Hur känns föremålet? Är 
det blankt, är det böjligt, är det elastiskt?

Brevet från Kaarlo

Hej igen klubbdeltagare

Jag Kaarlo har också funderat på den där 
soptippssaken. Man för ju gamla saker till 
soptippen.  Gamla saker kunde ju också an-
vändas till att tillverka nya. Alla borde ta ex-
empel av Lennu. Jag skall nu berätta för er 
om några av Lennus hobbyn.

Lennu tycker mest om att glida fram i luf-
ten, men dessutom tycker han om att snickra 
och reparera olika saker. Lennu har snickrat 
många nyttiga föremål av gamla saker och 
tyger. Han har till exempel gjort sig en häng-
matta. Lennu har också en fickspegel, som 
han gjort av en gammal söndrig spegel. Len-
nu har nog inte så mycket användning av 
den, för flygekorrar har inte några fickor.

• Det lönar sig att använda sig av föremå-
lets ursprungliga form och exempelvis 
måla eller klä över det . Man kan till ex-
empel skapa en fisk av en platt flaska ge-
nom att sätta till huvud, stjärt och fenor 
av exempelvis kartong.

• Kombinera- ibland är mycket vackert. 
Små enkla detaljer kan för sig vara tråki-
ga, men kombinerade kan de ge en fasci-
nerande helhet.

• Tag fram- ibland är litet vackert
• Färga, måla, klä över, kanske en ny färg 

eller en ny struktur räcker för att göra ett 
slitet föremål som nytt.

• Klipp, limma och foga ihop.
• Fläta, tvinna, sy, sticka och virka.
• Spika och hamra

Källa
Kurttio Tuovi.Askarteluopas luonnonvarojen säästäjälle. 
pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.2004

Lennu har märkt att man för en mängd sa-
ker till soptippen som ännu kunde repareras 
eller göras om till annat. 

Ville har för sin del lärt sig att många män-
niskor vill ha nya saker för att de tycker om 
nya saker, men också för att deras saker så 
ofta går sönder. Ville har hört att ett beprövat 
knep är bättre än en hel påse nya.

“Kanske det ändå är så att en ny sak är bättre 
än en soppåse gamla saker?” funderar Ville.

• Lönar det sig att reparera saker?
• Kan man reparera alla sorts saker?
• Vilken sak har du senast reparerat?
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Uppgifter och lekar

Huvuduppgift

            Väggplanschen

Plocka bort sådana saker som kunde repare-
ras från soptippen på er väggplansch.

            Trolldeg

Man kan tillverka nästan vad som helst av 
trolldeg, prydnader till en krans eller till jul-
granen, en dörrkrans, lekmat till dockstugan, 
smycken...

Man behöver
•  Lika delar vetemjöl och salt, tex. 1 dl mjöl 

och 1 dl salt
•  Litet vatten ( 2 dl torra ingredienser krä-

ver ca 5 matskedar vatten)
•  Ett kärl att blanda degen i
•  Bakugn och bakplåt (bakplåtspapper)

Gör så här
•  Häll mjölet och saltet i en bunke
•  Tillsätt vattnet. Om du vill ha färg på de-

gen, blanda vattenfärg i vattnet innan du 
häller i det

•  Forma dina “bakverk”
•  Gör hål i saker som skall hängas upp inn-

an du gräddar dem
•  Grädda i 150 grader i 30-40 minuter
•  De färdigt gräddade trolldegsföremålen är 

hårda och hållbara. Man kan måla dem med 
hobby- eller täckfärg och lackera dem.

            Den bästa iden

Lennu har fått en ide. Soptippen skulle inte 
alls växa om man skulle reparera sakerna i 
stället för att bara slänga bort dem. Därtill är 
det ju roligt att snickra och reparera allt möjligt!
         
• Ställ fram möjligtvis många restföremål, 

flaskor, burkar, kartonger och tygbitar.
• Varje klubbdeltagare väljer ett föremål 

och försöker hitta på så många olika sätt 
att återanvända föremålen som möjligt.

• Användningssätten kan vara verkliga eller 
helt fantasifulla. Ju trevligare använd-
ningssätt desto bättre.

• Dra nytta av era idéer genom att t.ex. an-
vända föremålen för era hobbyarbeten.



66

Inledning
Under den näst sista klubbträffen leder Kaar-
lo sina klubbvänner till en lämplig repara-
tions- eller återanvändningsverkstad för att 
bekanta sig med verksamheten där. Vi ser 
hur gamla saker blir som nya och hittar nya 
ägare. 

•  (Brevet från Kaarlo läses innan man ger 
sig av på utflykten)

Lämpliga utfärdsmål kan vara en loppmark-
nad, en återanvändningscentral, en skoma-
karverkstad eller en möbelreparationsverkstad.
Kaarlos brev läses före utfärden.

Det finns knappast något slag av konsum-
tion som inte ger upphov till avfall, men man 
kan undvika onödigt avfall på många olika 
sätt. Naturresurserna räcker bättre till om 
produkterna är hållbara och man använder 
dem länge. Samtidigt minskar belastningen 
på soptipparna.

Nästan alla saker kräver att man sköter om 
dem regelbundet. Nuförtiden glömmer man 
tyvärr ofta bort att man kan reparera saker. Vi 
är så vana vid att köpa nya saker, använda 
dem tills de går sönder och sedan slänga dem. 
Man kan ju alltid köpa nya saker!

Saker som gått sönder eller blivit slitna 
kan dock i allmänhet repareras. Att reparera 
och använda saker så länge som möjligt är 
ett av de effektivaste sätten att minska slöse-
riet med naturresurser. På så sätt behöver 
man inte köpa en ny ersättande vara och så 
går det inte åt naturresurser i onödan.

Redan då man skaffar produkten bör man 
ta reda på om det går att reparera den. Alla 
produkter är inte ens gjorda så att man skall 

                       Utfärd till en reparationsverkstad
       Nionde klubbträffen

         ÄMNE: Reparation och återanvändning

kunna reparera dem och att föra dem till ser-
vice kan också vara dyrt. Särskilt viktigt är 
det då man köper olika sorts maskiner att 
välja långlivade maskiner av god kvalitet, 
som kan repareras och som går att återvinna 
efter att de inte mera används.

Förändringen av konsumtionsvanorna från 
engångsprodukter och kortlivade varor till-
baka till långlivade produkter, som kan repa-
reras är ett steg mot att minska mängden 
avfall. Produkternas livstid kan förlängas ge-
nom att man sköter om och reparerar dem, 
och på så sätt kan man motverka att de skul-
le hamna på soptippen i förtid. Genom att re-
parera saker sparar man ofta också pengar 
jämfört med att man skulle köpa nya saker. 

Användningen av olika reparationstjänster 
har dock minskat klart under de senaste två 
decennierna.  Exempelvis är reparation av 
skor, kläder och klockor nuförtiden nästan en 
helt obetydlig utgiftspost i finländarnas kon-
sumtion. Det här påverkas av konsumenter-
nas inställning, om man önskar satsa på kva-
litet eller inte.  Huvuduppgiften vid den här 
klubbträffen och bakgrundsmaterialet ingår i 
Kaarlos brev. Det är fråga om en slags detek-
tivuppgift.

Källa

Fiksu koululainen – opetusaineisto jätteen synnyn 

ehkäisystä alaluokille. YTV 2005.
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Kaarlos brev

Hej på er medlemmar i Lennu-
klubben!

Jag önskar att ni kunde vara detektiver och 
lösa en knepig fråga. Vi björnar tycker om att 
lösa olika gåtor, men vi tycker inte om att 
röra oss bland människorna, för så många 
människor är rädda för oss.

Ville är mycket orolig, vänta så skall jag 
berätta. Det var en regnig dag för en tid se-
dan som Ville hittade någonting mycket vär-
defullt och nödvändigt i en sopkorg i närheten 
av sitt boträd. Det var en kopp av porslin som 
Ville hittade. Koppen hade ett trevligt möns-
ter och den var av Villes favoritfärg.

Ville tog med sig koppen hem till sitt hem 
och ställde upp den på hedersplats. Proble-
met var dock att den här vackra koppen för-
svann på ett mystiskt sätt. Koppen har senast 
setts på en gammal gummas fönsterbräde 
men därifrån har den nu också senare för-
svunnit. Jag har hört ett rykte att koppen 
skulle ha setts på (nämn en plats som ni kom-
mer att besöka senare). 

Om ni skulle råka se koppen, skulle det 
vara fint, om ni kunde berätta för mig var den 
finns. Om ni kan hitta den här skatten blir 
Ville säkert glad. Det skulle förstås vara trev-
ligt om ni också skulle berätta något annat 
som ni upplevde på er utfärd till de begag-
nade sakernas värld.

I fråga om en ny vara kom jag på nya frågor:

• Fick man garanti för produkten?
Garanti anger att produkten är avsedd att 
vara hållbar.

• Kan man reparera produkten?
Om produkten är sammanfogad med 
skruvar kan man ta upp den och reparera 
den. Om den är limmad eller nitad kan 
man däremot inte i allmänhet reparera 
den.

• Finns det reservdelar till produkten
Det borde finnas tillgång till reservdelar 
så länge man kan vänta sig att produkten 
är i användning

Jag önskar er en trevlig utfärd!

      • Vilken är den trevligaste saken 
          som ni såg på er utfärd?
      • Vad kostade den?
      • Vilka sorts material skulle krävas om 
          man skulle tillverka saken som ny?
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Huvuduppgift

Hitta på ett utfärdsmål som lämpar sig för er 
klubb. I stället för att bege er till skomakar-
verkstaden eller till återanvändningscentral 
kan ni bekanta er med någon annan repara-
tionsverkstad eller en loppmarknad.

Om ni bestämmer er för en skomakare kan 
ni ta med er ett par trasiga skor att repare-
ras. Ni kan också ta med er någon sak till 
återanvändningscentralen eller skaffa något 
till klubblokalen därifrån.

Alternativ I : Skomakaren
I närheten av Erkki Merkkinens boplats bodde 
familjen Makkonen. Under en nattlig utfärd 
hittade Erkki ett par svarta skor i Makkonens 
soplåda. De var tydligen på väg till soptippen.

Erkki märkte att den ena skon var litet 
sönder. Skorna skulle komma att bidra till 
soptippsbergets tillväxt, trots att de säkert 
ännu skulle kunna repareras. Därför smög sig 
Erkki till skomakaren och lämnade in skorna 
för reparation.

Erkki är dock ganska blyg och han önskar 
att ni kunde ta reda på om skorna är färdigt 
reparerade. Erkki kan sedan smyga sig dit för 
att hämta dem.

          •  Vad är det för nytta med att man 
              i stäl let för att kasta bort skorna                                                                                              

           för dem till skomakaren.

Alternativ II: Soptippen
Jag önskar att ni kunde verka som detektiver 
i en knepig fråga. Vi björnar gillar att lösa al-
lehanda gåtor, men vi kan inte röra oss ute 
bland människorna för det är så många som 
är rädda för oss. Erkki Mennonen har funde-
rat mycket på hur man skulle kunna rädda 
Lennus skog undan den hotande soptippen 
som breder ut sig. Nu skulle han behöva någ-
ra uppgifter för sina beräkningar:

            •  Hur många sopbillass förs 
                det dagligen till soptippen?

Hoppas ni hittar svaret på den här frågan. Ni 
kan säkert få svaret lättare än jag eller Erkki. 
Jag vet inte ens vilken buss man skall ta sig 
till soptippen med. Jag vet inte heller om 
björnar kan få rabatt på bussbiljetten.

            Väggplanschen

Tag bort några saker som kan repareras från 
soptippen på er väggplansch.
Fundera på hur och vem som skulle kunna 
laga sakerna.

            Föremålen berättar  

Ibland har föremål som hållit länge varit i 
många människors ägande och har sett ett 
och annat under sin livscykel. Om sakerna 
kunde tala skulle man kunna få reda på myck-
et intressanta saker.

Ränderna i trasmattan som mormor vävde 
kan kanske berätta om roliga händelser och 
trevliga fester inom familjen, kanske flera ge-
nerationer tillbaka i tiden.

Också återanvändningscentraler och auk-
tioner är fyllda av gamla föremål. Man kan 
bara föreställa sig vilka historier dessa saker 
kunde berätta.  Alla gamla föremål har en 
egen historia att berätta. Ibland år den sann, 
ibland är den det inte.

Källa: Fiksu koululainen – opetusaineisto jätteen synnyn 
ehkäisystä ala- luokille. YTV 2005.

• Klubbdeltagarna gör en berättelse om nå-
gon gammal saks “livshistoria”. Alla får i 
tur och ordning berätta något om vad 
som hänt i sakens liv.

• Har sakerna används under årtionden?
• Har sakerna reparerats och blivit omvår-

dade eller har de kastats bort?

Utfärd till en skomakarverkstad eller 
           till en återanvändningscentral

Uppgifter

Inledning
Under den sista klubbträffen firar man att 
Lennus och hans vänners skog har räddats! 
Lennu-klubben har nu kommit på flera olika 
sätt att förhindra uppkomsten av avfall som 
annars skulle transporteras till soptippen. Nu 
är det tid att klubbdeltagarna får sina välför-
tjänta diplom för att de löst problemet med 
soptippen.

De vises klubb
Tionde klubbträffen

            ÄMNE: Sammanfattning, utdelning av klubbdiplomen

Brevet från Kaarlo

Kära välmeriterade klubbdeltagare!
 
Utan er hjälp skulle den här historien aldrig 
blivit till. Vänta så skall jag berätta. 

En morgon vaknade Lennu upp ur sina 
drömmar, gäspade och kikade sin vana trogen 
ut genom fönstergluggen i sin lilla bohåla.

Om det inte funnits några överraskningar 
här i värden skulle Lennu ha sett det vanliga 
soptippsberget och sopbilar som transporte-
rar ännu mera sopor till tippen. Lennus dag 
skulle redan från morgonen blivit förstörd av 
den bedrövliga synen. Inte ens glidflygning 
känns roligt efter ett sådant uppvaknande.

Sällan har Lennu blivit så förvånad som 
denna morgon. Den här morgonen var soptip-
pen borta, kvar fanns endast en liten hög med 
plastskräp. Där skräpberget hade funnits, stod 
Lennus många vänner i den granna solupp-
gången och träden och buskarna grönskade.

Nu fanns det plats att leka och rasa. All 
djuren sniffade i luften, den var inte mera il-
laluktande och dålig.  Det som gjorde Lennu 
allra gladast var att han och hans vänner igen 
kunde se soluppgången i skogen.

Lennu hade igen fått en lättframkomlig väg 
till Villes boträd. Lennu funderade en stund 
på vart allt skräp från soptippen hade för-
svunnit och hur det inte mera uppkom något 
nytt skräp. Sedan kom han ihåg er klubb och 
förstod att skräpet hade omvandlats till nyt-
tiga råvaror och till användningsbara saker.

Genom er hjälp hittade skräpet vägen till 
komposten, till kartongfabriken, till lopp-
marknaden, till reparationsverkstaden och till 
återanvändningscentralen. Dessutom lycka-
des ni ju undvika att avfall överhuvudtaget 
alls uppkom genom att undvika onödiga sa-
ker och genom att tillverka nytt av gammalt.

Soptippen var tidigare en trist plats, nu 
hade den blivit en onödig plats. 

Klubbdeltagarna har genom sin verksam-
het meriterat sig till att bli medlemmar i de 
Vises Klubb. Som tecken på detta får de ett 
klubbdiplom, som ledaren eller klubbdeltagar-
na tillsammans tillverkat. Under avslutnings-
tillfället kan man förevisa en liten dockteater. 
Till sist skriver vi ett brev till Kaarlos tant 
Kerttu där vi berättar de goda nyheterna.
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Lyckigtvis kunde Lennu lätt ta sig till Ville, 
som var nu i behov av hjälp och råd av Lennu. 
Ville var på kråkors vis i färd att flytta till ett 
nytt bo. Problemet var inte flyttningen i sig, 
utan att Ville hade blivit trött på alla saker, 
både att skaffa nya och att syssla med de sa-
ker han redan hade. Ville har följt med er 
klubbverksamhet och han har insett att saker 
kan ha en dålig inverkan. Man måste fälla 
träd och gräva stora hål i marken för att få 
material till sakerna.  Dessutom tillverkar man 
onödiga saker, vilka efter en tid åker i väg till 
soptippen där de sedan ligger och luktar.

Den sista klubbträffen skall vi nu fira att 
Lennus och hans vänners skog har räddats! 
Vi här i klubben har hittat på många sätt att 
undvika soptippsavfall och därför är det på 
tiden att ni får era diplom för att ni varit så 
duktiga och löst problemet med soptippen.
Klubbmedlemmarna har utmärkt sig till att bli 
medlemmar i de vises klubb. Som ett tecken 
på denna ära får de ett klubbdiplom, som le-
daren eller klubbdeltagarna tillsammans 
framställt. Vid avslutningstillfället kan man 
ha en liten (dock)teaterföreställning. Till slut 
skriver vi ett brev där vi berättar den goda 
nyheten för Kaarlos tant Kerttu.

Tillsammans med Ville grundade Lennu de 
vises klubb. De gjorde klubbens första visa 
gärning och skänkte Villes onödiga saker till 
de av Villes vänner som behövde dem. En del 
av sakerna förde de till återanvändningscen-

tralen där de kom till salu på loppmarknaden.
Lennu,Ville och jag Kaarlo, har bestämt att 

ni klart har utmärkt er att vara med i de visas 
klubb.

Medlemmarna i de visas klubb kan också 
ge råd i soptippsfrågan, hur man skall undvi-
ka att soptipparna uppkommer och breder ut 
sig. De vise kan också komma till hjälp då alla 
andra har insjuknat i grunkfeber. Medlem-
marna kan alltid ge råd om hur grunkfeber 
kan botas.

Då ni nu är meriterade medlemmar i de 
Vises Klubb får ni mycket ära och ett diplom. 
Det är endast några få utvalda som kan bli 
medlemmar i de Vises Klubb, så ni kan ge er 
själva en ordentlig applåd så att det hörs ända 
hem till min bohåla.

Till slut ber jag er ännu att hjälpa med att 
skriva ett brev till tant Kerttu. Jag tycker att 
vi borde berätta för tant Kerttu att Lennus 
hem inte mera är hotat.

Jag Kaarlo, Lennu, Ville, Erkki, Kosti och 
alla våra vänner vi tacka er ni fiffiga och ut-
märkta klubbmedlemmar för vår gemensam-
ma tid! Vi bugar oss och önskar att ni i fort-
sättningen också skall undersöka er omgiv-
ning. Kanske Ville sitter där och kraxar, kan-
ske ni ser en skymt av Erkkis yviga svans, 
kanske ni ser Kosti glutta fram ur marken, 
kanske Lennu glidande fram i luften eller så 
kanske ni ser mig Kosti skrivande ett brev.

På återseende! På återhörande!

Hej Tant Kerttu!

Jag berättade tidigare för dig om ett__________________problem 

som gällde Lennus hem. Nu har en _________________________ 

lösning på problemet hittats. Det var de____________________________

klubbdeltagarna i Lennu klubben som klarade av det! 

Den____________________ soptippen har slutat växa. Lennu kan 

igen se den________________________soluppgången. Ville har 

lärt sig____________________saker och han har 

blivit ____________________.  Erkki är ännu mera__________________.

Allt är nu ________________________här i staden.

___________________hälsningar från Kaarlo Björn 

och Lennu klubbens deltagare.
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Huvuduppgift

            Väggplanschen

Om det ännu finns något skräp kvar på er 
soptippsplansch skall vi nu tillsammans fun-
dera hur man skulle kunna bli av med det. 
Kanske man kan hitta på ett sätt att inte skrä-
pet överhuvudtaget skulle ha uppkommit? 
Kanske man skulle kunna återanvända det, 
eller ta tillvara materialet som det är gjort 
av?
Nu när soptippen har krympt till bara en ynka 
liten hög kan vi rita träd på platsen. Lennu 
kan igen glida fram från träd till träd då han 
skall ta sig till sin vän Ville. 

            (Dock)teater         

Vi gör en dockteater eller en teaterföreställ-
ning om soptippen som växer och om Lennus 
och hans vänners liv i skogen. Föreställningen 
kan också handla om något annat som hänför 
sig till miljöklubbens tema.

Uppgifter

• Som handdockor används dockor gjorda 
av strumpor eller sockor eller käppdockor 
gjorda av papp med en käpp att hålla i.

• Rekvisitan kan vara enkel och förevisan-
det kan ske t.ex. bakom ett bord.

• Vi hittar tillsammans på berättelsen i tea-
terföreställningen.

• Alternativt kan man planera och förevisa 
teaterföreställningen i mindre grupper, på 
så sätt har man också en publik.

• Om man har ont om tid kan klubbdelta-
garna förevisa enstaka scener ur Lennus 
och hans vänners liv. På så sätt använder 
man inte onödigt tid på att bygga upp en 
hel teaterföreställning.

Teaterideer
 • Ville som lider av grunkfeber i en stormarknad.
 • Lennu och Stilles skatt.
 • Mjölkburkens resa.

Lekar för olika klubbtillfällen

            Avfallspantomim

• Lämpliga ämnen för pantomim är sorte-
ring av bioavfall, sköljning av mjölkbur-
kar, uppköp i återanvändningscentralen och 
så vidare. Det är inte lönt att välja för in-
vecklade motiv så att leken inte blir för svår.

• Man väljer ett lag om fem personer, fyra 
av dem går ut (t.ex. Lisa, Maja, Kalle och 
Jonas går ut)

• Inne i rummet blir Sara som får höra vad 
hon skall förevisa

• Lisa kommer in och hon får se på Saras 
pantomimföreställning.

• Därefter kallas Jonas in och nu får Lisa göra 

1
pantomimen, så som hon uppfattade den.

• Nu kallas Maja in och Jonas förevisar pan-
tomimen.

• Till slut kommer Kalle in och Maja förevi-
sar pantomimföreställningen.

• Kalle får sedan göra pantomimen, och så 
frågar man honom vad han tror att han fö-
revisade. Också alla de andra berättar vad 
de trodde att pantomimen handlade om.

• Pantomim kan också göras så att man har 
flera lag där alla i laget tillsammans före-
visar pantomimen, och de övriga är publik 
och gissar vad föreställningen handlar om.
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    Det är bäst att leka den här versionen ut-
omhus på gräset, eller inomhus på mad-
rasser eller annat mjukt underlag.

           Minnesspel

• Var och en i klubben ritar två möjligtvis 
lika bilder på spillpappersbitar.

• Motiven på bilderna är varelserna från 
Lennu berättelsen eller olika händelser i 
berättelsen.

• Bilderna kan t.ex. vara av storleken 5x5 cm.
•  De färdiga bilderna färgläggs och limmas 

på bitar av returpapp av samma storlek.
• Minnesspelet kan spelas parvis eller i 

grupper med några deltagare.

           Sopleken

• Deltagarna står i en ring och i mitten står 
den som skall ropa

• De som står i ringen skall var och en före-
ställa något sorts avfall eller skräp.

• Man bestämmer på förhand hurudant 
skräp man väljer, alla kan t.ex. vara olika 
sorts bio- eller pappersavfall. Deltagarna 
kan vara exempelvis bananskal, potatis-
skal, reklampost, en kexförpackning osv. 

• Det skall finnas en jämnt antal av alla 
sorts avfall.

• Om den som ropar säger “potatisskal” by-
ter potatisskalen snabbt plats och då skall 
den som är i mitten av ringen försöka ta 
någons plats.

6

5

2           Sammansatta ord

• Orden bör väljas så att de är bekanta från 
klubbens verksamhet, eller på annat sätt 
sådana att barnen bra känner till dem 
(t.ex. mask-kompost, butiks-kasse, sop-
tipp, flyg-ekorre).

• Varje par får en lapp med ett sammansatt ord.
• Den ena i paret förevisar det ena ordet 

och den andra det andra ordet.
• Publiken försöker gissa vilket ordet är.

         
          Vilken figur-vilket avfall?

• Lekledaren fäster en lapp som anger nå-
got djur, eller något sorts avfall i pannan 
på varje deltagare.

• Var och en försöker få reda på vad det 
står på lappen.

• Man får fråga de övriga frågor, som man 
bara får svara ja eller nej på.

• Frågan kan vara t.ex. har jag fyra ben? Är 
jag tillverkad av trä?

• Man fortsätter leken till dess att alla har 
kunnat gissa vad det står på lappen.

 

           Björnar och flygekorrar

Version 1
• De lekande ställer sig i armkrok i en tät ring.
• Ledaren säger att han/hon kommer att 

viska olika djurs namn åt var och en (det 
kan också vara någon onödig vara) och 
att därefter säga de här namnen högt.

• Då ett djurs namn sägs skall den som fått 
namnet så snabbt som möjligt försöka 
komma ned på huk.

• De som är på vardera sidan försöker då 
förhindra detta.

Version II
• Ledaren viskar nu i stället samma namn i 

allas öra.(till exempel björn)
• I början av leken ropar ledaren upp olika 

namn så som hare, lokatt, flygekorre osv. 
och ingen försöker då sätta ned sig.

• Till slut säger ledaren: björn. Då försöker 
förstås alla sätta sig på en gång.

           Finn paret

• Det här är en variation av leken vatten i skon.  
• Lekens ide är att man föreslår saker som 

är bra för miljön för sitt eget par, men så-
dant som inte är så bra för de andra del-
tagarna.

• Gruppen delas i två lag : Erkki och Ville 
gruppen.

• De som är Erkki gruppen är på väg för att 
hälsa på Lennu och de vill ha med sig en 
kompis ur Ville gruppen.

• Alla barnen i Erkki gruppen går ut ur rummet.
• Inne i rummet bestämmer Ville lagdelta-

garna vem som är par med vem.
• Ville laget ställer upp sig i en halvcirkel.
• Erkki lagdeltagarna kommer in en och en 

och frågar någon Ville: Är du min vän?
• Om Ville svarar: “Jo, jag är det om du 

hjälper mig att gömma batterier i sko-
gen”, svarar Erkki “nå nej aldrig” och 
återvänder till de andra bakom dörren.

• Om Ville däremot ger ett miljövänligt 
svar, t.ex. “Jo, om du hjälper mig att ald-
rig mera köpa engångsvaror”, vet Erkki 
att han hittat sitt par.

•  Då paret hittats får de gå till Lennu på visit.
• Varje Erkki frågar i tur och ordning alla de 

i Ville laget, som är kvar om de är hans vän.
• Leken fortsätter tills alla har hittat sitt par 

och alla har samlats i Lennus bo.
• Leken kan göras lättare så att alla Ville del-

tagare före lekens början färdigt hittar på 
ett miljövänligt och ett miljöovänligt svar.

           Ljugarnas klubb

I den här leken är det bäst att välja avfall 
som går att återvinna. Till slut diskuterar man 
hur man bäst skulle ha kunnat utnyttja avfal-
let. Man kan också påpeka att huvudsaken 
inte är återanvändningen av olika avfall, utan 
att man bör använda sunt förnuft.

• Några klubbdeltagare väljer åt sig ett 
sorts skräp eller en onödig sak som de 
genom ett överdrivet prisande får att ver-
ka mycket nödvändig.

• Varje deltagare prisar högt sitt skräp och 
hur man kan använda det till allt möjligt- 

i den här leken får man överdriva hur 
mycket man vill.

• Till slut röstar man om vem som kunde 
övertyga bäst.

           Berättelsen om Lennu

Version I
• Deltagarna sitter i en ring på golvet eller 

runt ett bord.
• ledaren sprider ut spelbrickor från Lennu 

memoryspelet (uppgift 5, sid 72) med 
baksidan upp i mitten av ringen. Det skall 
finnas lika många spelbrickor som delta-
gare i leken.

• Varje deltagare tar en spelbricka och vän-
der den med bildsidan upp.

• En frivillig börjar berätta en berättelse om 
sin egen bild. Huvudsaken är att berättel-
sen hänför sig till bilden.

• Berättelsen fortsätter i gruppen antingen 
så att deltagarna i tur och ordning fort-
sätter, eller så att den föregående berät-
taren väljer vem som skall berätta  nästa 
del av historien. Alla deltagarna skall be-
rätta sin del av historien.

Version II
Historien hittas på utan bilder.
• Var och en deltar i historien, så att de 

fortsätter med några satser.
• Om man så önskar kan ledaren skriva upp 

historien, och så läser man till slut högt 
upp den.

Version III
• Man delar ut en lämplig mängd bilder till 

deltagarna parvis, eller i små grupper. 
Grupperna hittar tillsammans på en kort 
historia på basen av bilderna.

• Historien kan ändras genom att man ord-
nar bilderna i den ordning man önskar.

• De färdiga historierna kan berättas för de 
övriga grupperna.

• Det gör inget fastän de olika grupperna 
skulle ha samma bilder. Det är rätt så sä-
kert att inte grupperna ändå hittar på li-
kadana historier.
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Hobbytips

            Pappersmassa
      
Man kan modellera pappersmassa. Man 
kan också sätta fast olika föremål i den 
som garnering. Man kan tillverka vad 
som helst av pappersmassa, också 
stora arbeten, om man använder 
t.ex. hönsnät som stomme. Man kan 
också tillverka riktigt små arbeten 
exempelvis smycken.

Tillbehör

Rivet eller strimlat papper.
• Man kan använda äggkartonger, 
   vanligt kontorspapper i strimlor. 
   silkespapper, förpackningspapper.
• Man kan också användas tidnings-

papper, men det blir ganska grått 
   beroende på att det finns så mycket 

trycksvärta.
• Glansigt tidskrifts- och reklam-
   papper kan inte användas.
• Ifall man kan få tag på spill av färgat 

kopieringspapper får man färgad 
massa utan att behöva tillsätta färg.

Vatten

Olika tillsatser så som,
• Tapetklister (gör massan lättare 
    att forma)
• Lim
• Linolja (en liten skvätt ökar 
   modellerbarheten)
• Nejlikolja (ökar hållbarheten)
• Gipspulver
• Sågspån
• Karamellfärg (för att färga massan)

En kastrull som är tillräckligt stor 
och kokmöjligheter. En stavmix eller 
en borrmaskin med målfärgsblanda-
re. 8Om man bara tillverkar litet pap-
persmassa kan man finfördela pappret 
med händerna eller t.ex. med hjälp av en 
gaffel)

1

2

3

4
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3 4
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Gör såhär
• Strimla pappret i små bitar och 
    lägg dem i en kastrull.
• Om du använder papper från en 
    papperstrimlare behöver du inte riva 

pappret.

• Tillsätt så mycket vatten att det strimlade 
pappret täcks.

• Koka blandningen åtminstone 20 minuter.

• Tillsätt mera vatten och mosa pappret.
• Man kan ha rätt så mycket vatten då man 

mosar så är det lättare att arbeta och om 
man använder en apparat så blir den inte 
överbelastad.

• Blanda tills pappersmassan blir jämnt mo-
sad.

• Häll bort överlopps vatten. Man kan hälla 
vattnet genom en sil.

Kom ihåg att de små pappersbitarna lätt täp-
per till avloppet. Försök därför undvika att 
hälla det i handfatet ifall du inte har silat bort 
pappersmassan. Pappersmassan som stan-
nar i silen kan man med gärna sätta tillbaka i 
byttan med pappersmassan.

• Tillsätt en skvätt olja och tapetklister en 
matsked i sänder.

Framställning av pappersmassan:

• Knåda massan som en bulldeg tills den 
blir jämn och fast och glansig på ytan.

• I början är massan grynig, men då man 
fortsätter knåda blir den snart som mo-
dellera.

• Pappersmassan kan också färgas med ka-
ramell- eller textilfärg. Färgpulvren är 
dryga, så tillsätt färgen försiktigt.

Om massan är färdigt färgad behöver man 
inte måla de färdiga arbetena. Blanda i fär-
gen till dess massan får rätt nyans. torkad 
massa är ljusare än den fuktiga massan.

• Då pappersmassan har fått torka i åt-
minstone ett dygn kan man måla arbetet 
med till exempel täckfärg.

• Färdig pappersmassa kan uppbevaras 
svalt i ett lufttätt kärl och håller på detta 
sätt i månader.

Om man inte sätter för mycket lim i massan 
kan man också torka den för senare bruk. 
Pressa små bollar av pappersmassan och sätt 
dem på tork på en välluftad plats. De torkade 
pappersmassbollarna håller i evighet och man 
kan snabbt tillverka användningsbar pappers-
massa av dem genom att tillsätta vatten.

Tips för större arbeten med en stomme 
av hönsnät: Beklä hönsnätet med 1-2 lager 
papper (limma fast med potatismjöls- eller 
tapetklister). Fäst sedan pappersmassa på 
pappren.
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Materialen

• Det lättaste restmaterialet för 
    tillverkning av schabloner 
    är använd overhead-film eller 
    andra plastfilmer.
• Om man vill ha stadigare 
    schabloner kan man använda 
    gamla plastfickor.
• Inredningsplast är också använd-

bart. Plastmattor blir till mycket 
stadiga schabloner, man kan 

    skära ut dem med en kirurgkniv.
• Gamla röntgenbilder är också ett 

utmärkt material att göra schablo-
ner av.

• Man kan också göra schabloner av 
misslyckade fotografier, kartongbi-
tar och gamla kuvert. Schabloner 
av dessa material håller dock en-
dast för några användningsgånger.

• Om man arbetar med tyg är det 
bäst att använda tygfärger, om 

   man arbetar med papper kan man 
använda nästan vilka sorts färger 
som helst.

1

2
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Gör så här:

• Rita bilden som du vill använda direkt på 
schablonmaterialet eller på ett papper, 
som du lägger under ett genomskinligt 
schablonmaterial.

• Kom ihåg att färgen kan sprida sig under 
schablonen, och kanske blandas med nå-
gon annan färg du har använt.

• Klipp ut schablonen med en mattkniv 
(tjockt material) eller med sax. Oftast är 
det lättast att klippa detaljrika schabloner 
med en sax.

• Med den färdiga schablonen kan du upp-
repa ett motiv upprepade gånger på det 
material och med de färger du valt.

• Du kan använda en skumgummituss för 
att stöppla på flytande färg.

• Du kan måla med pensel över schablo-
nen. Motivets kanter blir inte nödvändigt-
vis särdeles skarpa så metoden kräver li-
tet övning.

• Du kan sprida ut färg vid schablonens 
gränser, färgen kan sedan spridas försik-
tigt med fingrarna in mot motivets mitt. På 
deta sätt får man mönster med skarpa 
kanter men med diffusare färg mot mitten.

2       Schabloner av restmaterial

77
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Brunbjörn     Ursus arctos

• Det största rovdjuret i Finland och hela 
Europa

• Honan kan väga 170 kg och hannen till 
och med 300 kg

• Färgen på pälsen varierar från mörkbrunt 
till ljust gulgrått

• I Finland bor det åtminstone 1000 indivi-
der. Björnen är utrotningshotad

• Björnhonan föder1-4 ungar under det att 
hon ligger i vinteride

• Björnen kan bli rätt gammal. Under na-
turförhållanden blir björnen upp till 30 år

• Huvudfödan är bär, svamp och annan 
växtföda. Björnen äter också insekter, 

  Uppgifter om djuren i historierna

Kråka     Corvus corone

• Fjäderdräkten är askgrå, med undantag av 
huvudet, strupen, fötterna, näbben, ving-
arna och stjärten som är blankt svarta.

• Äter bland annat avfall, kadaver och säd.
• Fåglarna bygger varje år ett nytt bo av 

torra kvistar, lera och förna. Boet byggs 
oftast i toppen av ett barrtröd. Boet in-
reds med dun, hår, tygbitar med mera.

• I april-maj läggs 3-6 ägg, som är gröna 
till färgen med brun mönstring. Äggen ru-
vas i ca 20 dygn.

larver från murknande träd och myror 
som björnen får tag på genom att söndra 
myrstackar.

• På vintern ligger björnen i ide. Normalt 
kan vintersömnen räcka ca 6 månader.

Björnen var ett fruktat men också ett heligt 
och uppskattat djur för fornfinnarna. Det finns 
också många smeknamn för björnen. Enligt 
sägnena har björnen kommit fallit ned till jor-
den från Stora Björns stjärntecken. I flera 
nordiska folks mytologi är björnen släkt med 
människan och också de forna finnarna har 
kanske tänkt så här. Björnen är Finlands na-
tionaldjur.

Kråkorna flyger i gryningen till sin samlings-
plats, exempelvis till taket på en byggnad, el-
ler till ett högt träd. Därifrån sprider de på sig 
åt olika håll för att leta mat.
Vid middagstid vilar sig kråkorna i skydd av 
grenarna på något stort träd. På eftermidda-
gen fortsätter letandet efter föda och då det 
skymmer på kvällen samlas kråkorna igen till 
sin vanliga övernattningsplats i grandungen. 
Där samlas kråkorna från ett rätt stort om-
råde, men de rör sig så tyst att det enda man 
kan höra är kråkornas tysta vingslag.

Rödräv    Vulpes vulpes

• Det rovdjur som har störst utbredning av 
landrovdjuren i världen.

• En fullvuxen räv är ca 75 cm lång, därtill 
kommer svansen som är ca 40 cm.

• Vikten är ca 7 kg.
• Födan består närmast av gnagare, men 

växtföda och kadaver duger också åt rä-
ven. Räven jagar bland annat möss, ha-
rar, hönsfåglar och fiskar också en del.

Rävens revir är 5-20 kilometer stort och i mit-
ten av reviret finns rävgrytet, som  har en 
kännspak lukt. Räven använder ofta ett gam-
malt grävlingsgryte, eller en annan färdig 
håla för sitt bo. Boet utnyttjas av flera rävge-
narationer efter varandra.

Räven beskrivs ofta i folkloristik som som 
ett klipskt och listigt djur. De här historierna 
har säkert också en verklighetsbakgrund, ef-
tersom räven har en så vid utbredning och 
har klarat sig trots att den jagats mycket.
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Flygekorren Pteromys volans

• Flygekorren hör hemma i den sibiriska 
taigaskogszonen. Finland är det enda land 
i Europa där flygekorre förekommer.

• Hör till de arter som är stängast skyddade 
i Finlands och EU:s naturskyddslagstiftning.

• Längd 13-20 cm, därtill kommer svansen 
som är 9-14 cm lång.

• Honan väger ca 150 g, hannen något mer.
• Flygekorrens ögon är stora. Pälsen är 

ljustgrå, magsidan är ljusare och vid hal-
sen finns en mörk rand som sträcker sig 
ut mot framtassarna.

• Mellan fram och baktassarna finns det ett 
löst hudveck som används då flygekorren 
glider fram i luften.

• Flygekorren äter blad, bladknoppar, skott 
och frön från lövträd, bär och nötter och 
tillfälligtvis fågelägg och -ungar.

• Får två till tre ungar
• Flygekorren kan bli ca fem år gammal

Flyg-ekorren favoriserar gamla blandskogar. 
Det är viktigt att grunda skyddsområden för 
att flygekorren skall ha lämpliga biotoper. 
Flygekorren är aktiv främst under kvällen och 
på natten. Den tar sig fram i skogen genom 
att glida från träd till träd. Flygekorren an-
vänder svansen som roder och den kan glid-
flyga med hjälp av hudflikar på sidan av krop-
pen. Då den spänner ut fram- och baktas-
sarna åt sidan kan den glida i luften nästan 
hundra meter.
Då ungarna är små ger sig honan ut efter mat 
också dagtid. Under vintern kan flygekorren 
sova några dygn i sträck, men den går inte i 
ide så som björnen gör.
Boet byggs helst i ett gammalt hackspettshål, 
men flygekorren kan nog också välja en star-
holk som boplats. Skägglav är det bästa bo-
materialet om sådan finns tillgänglig. Det 
lättaste sättet att upptäcka flygekorrens bo-
plats är genom den orangegula spillningen,som 
man kan hitta vid foten av boträdet eller på 
taket till holken.

   Källa: http://fi.wikipedia.org/wiki/

Maskar

Många maskarter som hör till .....................
...................... kallas för daggmaskar. De 
största arterna som kan påträffas i Finland är 
daggmasken och metmasken.

Maskarna föda är främst växtmaterial, som 
de tar fram ur jordmånen. Maskarna kan grä-
va långa gångar i marken. Dessa gångar kan 
gå ned på flera meters djup och masken äter 
samtidigt jordmaterial då den gräver sina 
gångar. Maskarna är på många sätt nyttiga 
genom att göra jordmånen lucker och genom 
att förbättra odlingsmarkerna. Maskarna för-
flyttar jord material från djupare skikt mot 
markens yta, och de för organiskt material 
från ytan ned till djupare skikt.

Maskarna har en mycket viktig roll vid ned-
brytningen av förnan, dvs barr och löv som 
fallit till marken. Så snart förnan flyttats in i 
marken börjar nedbrytningen av den att ske 
snabbt, i nedbrytningen deltar också mpnga 
nedbrytningsmikrober så som bakterier och 
svampar, samt olika ledmaskar. Då maskarna 
gräver sina gångar i marken gör det också att 
regnvattnet lättare kommer ned på djupet 
och att marken hålls välluftad.

Daggmasken trivs inte om temperaturen 
stiger till över 15 grader. Den dör därför om 
man tar in den inomhus.

Kompostmasken Eisenia fetida

•  Påminner om den vanliga daggmasken, 
men den är mindre (5-8 cm), smalare och 
mörkare till färgen. 

•  Kompostmasken skiljer sig från daggmas-
ken också på så sätt att den trivs i varma 
och fuktiga omgivningar.

Källor: Tieteen kuvalehti 82001 Näin tunkiolierot tou-

huilemaan, s.21.
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Lennu Flygekorre 
och det stora mysteriet
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Första klubbträffen

Välkomna till Lennu 
Flygekorres miljöklubb!

Jag heter Kaarlo och jag är en björn. Jag är 
reseledare på er resa till Lennus och hans 
vänners värld.

Jag har bott i den stora skogen långt borta 
från era hem i hela mitt liv. Jag vet att ni 
bor nära mina vänner Kosti, Ville och Erkki. 
Men Lennu bor långt borta i den stora ur-
skogen. I själva verket vet jag inte riktigt 
vilken hans adress är.

Jag tror nog att ni har träffat någon av 
mina vänner- eller åtminstone sett en 
skymt av någon. Då ni hör på mina berät-
telser kan ni fundera på när och var ni har 
mött Lennu, Ville, Erkki, Kosti eller kanske 
mig björnen Kaarlo.

Nu skall jag berätta om mina vänner. Långt 
borta, men ändå inte så väldigt långt borta 
härifrån finns det en gammal, hög tall. Högt 
uppe i tallen finns det ett bo. Det är nästan 
omöjligt att se boet om man står på mar-
ken. Man kan upptäcka boet bara om man 
flyger högt uppe ovanom trädens toppar. 

I det här boet bor Ville Kråka. Ingen vet 
egentligen varifrån Ville kommer. Det som 
är säkert är att Ville hör till den här omgiv-
ningen lika väl som du och dina vänner. 
Ville trivs här i sitt eget bo och i det här 
bostadsområdet. Ville tycker att det här 
världens bästa område att bo på!

Ville tycker om olika saker. Ville tycker att 
i synnerhet allt som glimrar och glittrar är 
väldigt fint. På dagarna brukar Ville förut-
om att äta, söka efter nya, fina saker. Ville 
vet att det alltid är väldigt modernt att 
skaffa sig nya fina saker.

Ville har en god vän som heter Lennu. Len-
nu är en flygekorre och han bor i den Gam-
la Urskogen som finns rätt långt från det 
här bostadsorådet. Lennu kan inte flyga på 
samma sätt som Ville, men han kan glida i 
luften från träd till träd. Han har då hjälp 
av sin breda svans och hudflikar som finns 
vid tassarna. Lennu är en mycket snäll och 
trevlig kompis.

Det jättestora berget har redan blivit så 
stort, att det skymmer utsikten från Lennus 
bo. Lennu kan inte längre se Villes träd och 
inte ens soluppgången som han tycker så 
mycket om. 

Lennu tycker att detta är mycket tråkigt 
och ledsamt. 

Lennu har en solklocka som visar vilken tid 
det är. Men då soluppgången inte mera 
syns  fungerar inte klockan heller längre. 
Det har hänt några gånger att Lennu har 
försenat sig från flygskolan som han går i. 
Det är mycket förargligt. En morgon förse-
nade han sig från lektionen som lärde ut 
hur man glider mellan träd, och det var ju 
ändå flygskolans viktigaste lektion.

Nu har man börjat fälla mera träd kring det 
konstiga berget och högen växer alltmer. 
Snart kommer den väl ända fram till Len-
nus träd. Lennu är mycket bekymrad. Han 
beslöt sig därför att ge sig ut och under-
söka varifrån sopbilarna kommer och så 
hamnade han till ert bostadsområde.

Ville lovade att han skulle hjälpa sin vän. 
Ville hittade också på att de skulle be er i 
miljöklubben om hjälp. Lennu har lovat att 
komma till er klubb varje vecka.
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 Jag Kaarlo tror nog att det där berget är 
en soptipp. Jag har hört om sådana tidiga-
re. Träd fälls för att sådana berg skall få 
plats och dessa berg sprider otrevlig lukt. 
Jag tycker också att Lennus bekymmer är 
viktigt för vem vill nu bo invid en hög med 
sopor och skräp!

Jag skulle också vilja göra vad jag kan för 
att lösa den här soptippsfrågan. Men vi 
björnar är inte särskilt bra på att ensamma 
lösa stora problem. Jag ber er därför hjälpa 
oss att utreda varför det där berget bara 
blir större och vad vi kunde göra för att 
rädda Lennus boträd, innan det är för 
sent!

Er klubbledare känner säkert till hur man 
borde göra för att lösa det här problemet. 
Lyssna alltså noggrant. Till nästa klubbtill-
fälle skall jag skriva och berätta mer om 
Villes konstiga hobby. Ni kommer att mär-
ka att Ville inte är en helt vanlig kråka.

Hoppas att ni i er klubblokal har en post-
låda för viktiga brev!
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Jag skriver nu till er från skogen där jag 
sitter mitt bland blåbärsriset. Jag skall nu 
berätta för er om Ville och om grunkfe-
bern.

Ville är Lennus goda vän som gillar att vara 
näbbig. Ville har många underliga flygande 
idéer. Han tycker ätt det är viktigt att få 
nya fina saker, som alltid är litet finare och 
modernare än de som de andra kråkorna i 
trakten har. 

Ville skulle nog vilja vara kejsare i varornas 
rike. Hemma i sitt bo har han redan samlat 
en jättehög med saker, men han är inte 
nöjd med de gamla ägodelarna och därför 
försöker han täcka över de gamla sakerna 
med nya. Ville har inte kommit på något 
annat sätt att lösa problemet med sin väx-
ande hög av ägodelar.

Ville harmar sig över att ju mer saker han 
samlar i sitt bo desto sämre ryms hans 
vänner in är. Villes vänner börjar också 
tröttna på att höra på då Ville skall förevisa 
sina nya saker. De kan inte förstå vad en 
kråka gör med en ångkokare eller med en 
rakapparat. Ville har inte ens tid att leka 
längre, all tid går åt till att syssla med de 
saker han redan har och till att jaga efter 
mera saker.

Lennu bryr sig däremot inte om saker. Len-
nu tycker att det är viktigast att man har 
sin egen bohåla, där det är varmt och trev-
ligt och där hans vänner ryms då de kom-
mer på besök. Lennu tror inte att han skul-
le bli gladare, fast han skulle få en väldigt 
fin ögonfransböjare eller en äggskärare! 
Lennu använder hellre sin tid till att glida 
från träd till träd än till att samla på saker. 

Det är trevligt att kunna glida i luften och 
man behöver inte ens någon utrustning till 
det, nej inte ett enda grej.

Lennu tycker att onödiga ägodelar är trå-
kiga och dumma, det blir bara onödigt 
skräp och oljud av saker. Ville påstår då 
“det är inte i alla fall någon skada med att 
ha saker”. Lennu är av annan åsikt Han 
tycker att Ville har blivit sjuk av alla sa-
kerna, han har fått grunkfeber. Det typiska 
symptomet på grunkfeber är att den som 
drabbats använder all sin tid till att skaffa 
sig nya saker.

Lennu undrar över var alla sakerna till slut 
hamnar. Inte är det väl bara så att grunk-
febern är orsak till att soptippen bara väx-
er? Om det är så måste man verkligen för-
söka undvika den dumma sjukdomen, och 
i stället för att skaffa 
sig nya saker, kunde man exempelvis leka 
flygkurragömma eller skatnata!

Lennu tycker att man borde bekämpa 
grunkfebern genast då de första sympto-
men på sjukdomen har visat sig. Lennu har 
skrivit upp symtomen på den här sjukdo-
men. Om någon av era vänner har drab-
bats av grunkfebern kan ni  så här snabbt 
försöka hjälpa så att inte sjukdomen blir 
värre.

Symptom på grunkfeber
• Man vill hela tiden ha nya saker
• Man gillar att shoppa
• Man sitter och stirrar på reklam
• Man börjar slösa pengar
• Man drömmer om allt nytt som man 

skall skaffa sig

Andra klubbträffen

Hej klubbdeltagare, 
hälsningar här från blåbärsskogen
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Så här sköter man grunkfeber
• Det finns många sätt att bota grunkfe-

ber. Först bör man undersöka om den 
smittade kanske skulle vara intresserad 
av lekar och pyssel, som man inte be-
höver fina saker till.

• Grunkfebern går om av sig själv om 
bara den drabbade märker att man inte 
behöver skaffa sig nya saker hela ti-
den, och att för mycket saker ger också 
negativa verkningar.

• Ett bra sätt att bota grunkfeber är att 
bjuda den drabbade på besök och bju-
da på hemlagad gräddtårta och andra 
läckerheter

• Man kan försiktigt påpeka för den drab-
bade att det går åt mycket naturresur-
ser till att tillverka och transportera alla 
sakerna, också de onödiga.

I mitt nästa brev skall jag berätta för er om 
en kufisk typ som bor här alldeles i närhe-
ten av era hem. Han kanske kunde lösa en 
del av problemet med soptippen!
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Tredje klubbträffen

Hej Lennu Klubbens 
deltagare!

Hälsningar här från stubben. Den här gång-
en lämnar vi Ville så han får bota sin grunk-
feber i fred och nu gör vi en forskningsresa 
till bakgården i ett gammalt hus. 

Huset finns alldeles nära Villes boträd. Var-
je dag kan man se någon i huset kånka ett 
ämbar med skämd mat, matrester och 
fruktskal till en låda nere på gårdsplanen. 
Efter det att lådan byggdes har sopbilen 
börja besöka huset med mycket längre 
mellanrum.

Inne i den där lådan tycks det hela tiden 
ske små under, sådana som man inte kan 
se med bara ögonen. En gång såg jag nå-
got konstigt, man grävde svart mull ut ur 
lådan. Då tänkte jag att den där lådan, den 
är nog en trollerilåda. Lyckligtvis har jag 
inte själv hamnat i den lådan. Om lådan 
trollar gamla matrester till fin mylla, vad 
skulle den då trolla mig till- kanske en pu-
del!

In i den lådan flyttade Kosti Kompostmask 
för en tid sedan. Kosti är Lennus goda vän. 
Han är ganska fåordig och stillsam. Kosti 
ser inte riktigt likadan ut som Kaapo Dagg-
mask, men lika slingrande är han nog ock-
så. Kostis hem är inte en postlåda utan en 
komPOSTlåda. I en kompostlåda sätter 
man inte kort och brev, utan nedbrytbart 
material, så som matrester. Matresterna 
förändras genom komposteringsskjutsen 
till mull, och i mull kan man ju odla ny mat 
till dig och mig! Efter en tid får Kosti och 
hans vänner sedan förhoppningsvis nya 
matrester att äta upp. 

Komposten är en bra plats för kompost-
maskarna att bo, där finns det mat och 

värme. Kosti trivs utmärkt i sitt eget hem. 
Hans huvuduppgift är att göra mull av mat-
rester. Kosti och hans vänner tycker myck-
et om t.ex. tepåsar. men de lagar inte te 
som vi, som brukar ta en tepaus och dricka 
te ur en mugg, utan de äter upp hela tepå-
sen. Kanske de tänker att de på så sätt 
sparar på tid och vatten.

Kosti är därtill ett sådant ljushuvud, att 
han inte behöver någon lampa i sitt hem. 

Lennu bad mig ännu berätta en tokig sak: 
Kosti och hans släktingar saknar något som 
är mycket viktigt för oss björnar och er 
människor. Tänder! Och inte har någon av 
dem ens funderat på att skaffa löständer.
Då de inte har några tänder låter Kosti och 
hans vänner maten först  mjukna en tid i 
komposten innan de hugger in på den. Se-
dan när maten är tillräckligt mjuk kan de 
äta den.

Vid sidan av att äta och tillverka mull syss-
lar Kosti med gymnastik. Kostis maskgym-
pa tycker alla invånarna i komposten om! 
Ni kan också prova på den här i klubben!

I komposten bor det alltså också andra 
varelser än Kosti och hans släktingar. Där 
bor det också en mängd representanter för 
smådjurens olika släkten. I dessa släkten 
kan var och en hitta hundratals ja kanske 
tusentals kusiner. Ni kan bara föreställa er 
hur mycket mat det går åt när de firar 
släktbjudning i komposten.

Kosti gör vad han förmår så att inte soptip-
pen skall växa med en så våldsam fart. 
Kosti är alltså med oss då vi försöker rädda 
Lennus boträd. En värld utan mull skulle 
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förresten vara en helt omöjlig värld. Där 
skulle inte ens finnas blommor eller träd

Kosti vill också påminna oss att det alltid är 
onödigt och tråkigt då man slösar. Det är 
verkligen att slösa om man sätter ätbar 
mat i komposten. Kosti gillar också skal av 
grönsaker och frukt bättre än vanlig män-
niskomat.
“Den maten är nog för er” säger Kosti.
All mat är gjord med någon människas och 
någon masks arbetsinsats, och det är då 
dumt att slösa bort andras arbete genom 
att slänga bort maten!

Har ni förresten hört talas om skrattmaski-
nen? Tror ni att Kosti skulle vilja ha en egen 
skrattmaskin? Nästa klubbtillfälle skall jag 
berätta mer om den här maskinen.
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Femte klubbträffen

Hej medlemmar 
i Lennu-klubben.

Jag skriver det här brevet vid foten av min 
hembjörk. Jag fick hälsningar från Lennu. 
Han tycker att det är trevligt att följa med 
hur fiffigt ni verkar i den där klubben. Len-
nu är säker på att problemet med soptip-
pen snart kommer att lösa sig.

Jag hörde att Erkki Merkkinen också har 
förundrat sig över den allt mer växande, 
luktande högen. Erkki är en räv med yvig 
svans, vars gryte finns alldeles i närheten 
av Villes boträd där i parken. Det är dock 
litet svårare att få syn på Erkki än på Ville.

Erkki är inte listig, men klok är han. Han 
kan en hel del nödvändiga och fantastiska 
saker, som till exempel att det blir höst ef-
ter sommaren och att rönnbären är sura. 

Erkki är förutom ståtlig med sin yviga svans 
också en tänkare. Han är mycket vetgirig 
och som hela Merkkinens släkt är han ock-
så märklig.

Erkki tillbringar mycket av sin tid till att be-
kanta sig med de övriga invånarnas liv. I 
närheten av hans gryte har människorna 
byggt en plats dit det förs olika saker. Där 
finns det många olika sorts lådor. Till de här 
lådorna bär människorna allt möjligt. Dit för 
de mjölkförpackningar, flingpaket, glasbur-
kar och tidningar och sorterar dem  i  de 
olika lådorna. Sedan går de tomhänta hem. 

Ibland kommer det också stora bilar som 
tömmer alla de stora lådorna. Erkki har 
följt med allt det här ända sedan förra ju-
len. Erkki vet nog också att allt som män-
niskorna slänger bort oftast hamnar på den 
växande soptippen. Men i fråga om de här 
lådorna har han på känn att det som män-

niskorna för till de här lådorna konstigt nog 
inte kommer till soptippen. “Var göms det 
här skräpet då?” undrar Erkki.

Erkki är irriterad över att han inte vet var 
mjölkburkarna hamnar från de här lådorna. 
Han besluter sig därför att själv ta reda på 
saken. På den stora insamlingslådan finns 
det lyckligtvis en bild fastlimmad. Erkki tit-
tar på bilden och får då reda på att bur-
karna återvinns.

“Återvinning verkar inte betyda att sakerna 
snurrar runt, fast man kunde tro det av bil-
den,” funderar Erkki. På bilden visas mjölk-
burkens färd. Mjölkburken reser mycket 
mera än Erkki någonsin gjort!
Bilden visar först bara ett träd, ett sådant 
högt träd som liknar trädet Erkki har sin 
lya vid. “Varför har man ritat ett träd på 
bilden” funderar Erkki. Kanske mjölkbur-
ken också kommer från ett trevligt bo un-
der marken vid trädets rot?

På bildserien ser man också mjölkburkens 
färd från mejeriet till butiken, från butiken 
hem och från hemmet till återvinningslådan 
i närheten av Erkkis lya. Efter insamlingen 
tycks mjölkburken göra en ny resa till en 
fabrik, där den förvandlas till en märklig 
papprulle.  Är det fråga om trolleri?

Är det kanske möjligt att mjölkburken för-
vandlas till en papprulle i den där snurr-
ningen, eller vad man nu kallar återvinning-
en? “Men var och varför” funderar Erkki.

Kanske man kan sätta saker i alla de där 
lådorna, som sedan förvandlas till andra 
saker. “Vad händer det då med en glas-
burk” funderar Erkki.
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Sjätte klubbträffen

Hej igen Lennu-
klubbmedlemmar!

Nu har jag något riktigt festligt att berätta 
för er. Då Ville hörde att ni i Lennu-klubben 
skulle hjälpa till med att lösa problemet 
med soptippen beslöt han sig för att ordna 
en fest. Han skickade inbjudningskort till 
hela sin stora släkt och till sina många vän-
ner. Alla de släktingar som bara hade 
kläckts kom till Villes fest. På festen lekte 
man skatnata och  “mammas lilla kråka.” 
Ville höll ett festtal som troligtvis hördes 
ända till er hemgård. Alla deltagare upp-
förde sig riktigt näbbigt och bra.

Villes farbror Verneri hade bakat kråk-
bärspiråg som serverades på engångstallri-
kar av papper. Ville hade nämligen sett en 
reklam, som sade att livet blir lättare om 
man använder engångskärl. Pappersmug-
gar skulle det också vara, man skaffade 
stora travar med muggar, trots att man 
inte ens bjöd på något drickbart. Bordet 
dukades också med skedar och gafflar av 
plast. Till slut slängde man sedan alla plast-
skedarna- och -gafflarna oanvända i sopor-
na. Engångsbesticken gjorde inte alls krå-
kornas liv lättare, näbben var alltid i vägen 
då man skulle äta med sked och gaffel.

Alla deltagarna fick roliga engångshattar 
och engångsglasögon. Gästerna förundra-
de sig nog över hur någon hade hittat på 
hattar, som man bara kan använda en 
gång. Vem skulle nu tröttna på sin hatt ef-
ter bara en dags användning?

Festen blev mycket lyckad, men gästerna 
tyckte nog att det var tråkigt att hela Villes 
bo fylldes med sopor efter festen. Lycklig-
tvis kom farbror Verneri på att också skrä-
pet från festen kunde föras till er klubb så 
att ni skulle hitta på en lösning på soppro-

blemet. Ville lämnade hela skräppåsen ut-
anför klubblokalen och önskade att ni skul-
le ge honom råd om vad man kunde göra 
åt den högen. Det är ju inte alls roligt att 
ordna en fest om man får så mycket be-
kymmer med skräpet!

Ville kan inte komma hit och se hur ni skul-
le ordna en fest som inte ger upphov till 
mängder med skräp. Kanske ni ändå kunde 
visa honom gott exempel? Ville kan sitta i 
trädtoppen och titta på då ni går på en 
festutfärd till parken eller till skogen.

Jag Kaarlo föreslår då alltså att ni visar Vil-
le ett gott exempel och beger er ut på 
Kaarlos hållbara utfärd för att fira en klubb-
fest! Under en hållbar utfärd slösar man 
inte i onödan på naturresurser och man 
producerar inte onödigt skräp. Utfärden 
ger i stället upphov till en massa gott hu-
mör och nya fina idéer.    
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Sjunde klubbträffen

Hej igen Lennu-
klubbmedlemmar!

Nu har jag något riktigt festligt att berätta 
för er. Då Ville hörde att ni i Lennu-klubben 
skulle hjälpa till med att lösa problemet 
med soptippen beslöt han sig för att ordna 
en fest. Han skickade inbjudningskort till 
hela sin stora släkt och till sina många vän-
ner. Alla de släktingar som bara hade 
kläckts kom till Villes fest. På festen lekte 
man skatnata och  “mammas lilla kråka.” 
Ville höll ett festtal som troligtvis hördes 
ända till er hemgård. Alla deltagare upp-
förde sig riktigt näbbigt och bra.

Villes farbror Verneri hade bakat kråk-
bärspiråg som serverades på engångstallri-
kar av papper. Ville hade nämligen sett en 
reklam, som sade att livet blir lättare om 
man använder engångskärl. Pappersmug-
gar skulle det också vara, man skaffade 
stora travar med muggar, trots att man 
inte ens bjöd på något drickbart. Bordet 
dukades också med skedar och gafflar av 
plast. Till slut slängde man sedan alla plast-
skedarna- och -gafflarna oanvända i sopor-
na. Engångsbesticken gjorde inte alls krå-
kornas liv lättare, näbben var alltid i vägen 
då man skulle äta med sked och gaffel.

Alla deltagarna fick roliga engångshattar 
och engångsglasögon. Gästerna förundrade 
sig nog över hur någon hade hittat på hat-
tar, som man bara kan använda en gång. 
Vem skulle nu tröttna på sin hatt efter bara 
en dags användning?

Festen blev mycket lyckad, men gästerna 
tyckte nog att det var tråkigt att hela Villes 
bo fylldes med sopor efter festen. Lycklig-
tvis kom farbror Verneri på att också skrä-
pet från festen kunde föras till er klubb så 

att ni skulle hitta på en lösning på soppro-
blemet. Ville lämnade hela skräppåsen ut-
anför klubblokalen och önskade att ni skul-
le ge honom råd om vad man kunde göra åt 
den högen. Det är ju inte alls roligt att ord-
na en fest om man får så mycket bekym-
mer med skräpet!

Ville kan inte komma hit och se hur ni skul-
le ordna en fest som inte ger upphov till 
mängder med skräp. Kanske ni ändå kunde 
visa honom gott exempel? Ville kan sitta i 
trädtoppen och titta på då ni går på en 
festutfärd till parken eller till skogen.

Jag Kaarlo föreslår då alltså att ni visar Vil-
le ett gott exempel och beger er ut på Kaar-
los hållbara utfärd för att fira en klubbfest! 
Under en hållbar utfärd slösar man inte i 
onödan på naturresurser och man produce-
rar inte onödigt skräp. Utfärden ger i stället 
upphov till en massa gott humör och nya 
fina ideer.
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Åttonde klubbträffen

Hej igen klubbdeltagare

Jag Kaarlo har också funderat på den där 
soptippssaken. Man för ju gamla saker till 
soptippen.  Gamla saker kunde ju också 
användas till att tillverka nya. Alla borde ta 
exempel av Lennu. Jag skall nu berätta för 
er om några av Lennus hobbyn.

Lennu tycker mest om att glida fram i luf-
ten, men dessutom tycker han om att 
snickra och reparera olika saker. Lennu har 
snickrat många nyttiga föremål av gamla 
saker och tyger. Han har till exempel gjort 
sig en hängmatta. Lennu har också en fick-
spegel, som han gjort av en gammal sönd-
rig spegel. Lennu har nog inte så mycket 
användning av den, för flygekorrar har inte 
några fickor.

Lennu har märkt att man för en mängd sa-
ker till soptippen som ännu kunde repare-
ras eller göras om till annat. 

Ville har för sin del lärt sig att många män-
niskor vill ha nya saker för att de tycker om 
nya saker, men också för att deras saker så 
ofta går sönder. Ville har hört att ett beprö-
vat knep är bättre än en hel påse nya.

“Kanske det ändå är så att en ny sak är 
bättre än en soppåse gamla saker?” funde-
rar Ville.

     Nionde klubbträffen

Hej på er medlemmar i 
Lennu-klubben!

Jag önskar att ni kunde vara detektiver och 
lösa en knepig fråga. Vi björnar tycker om 
att lösa olika gåtor, men vi tycker inte om 
att röra oss bland människorna, för så 
många människor är rädda för oss.

Ville är mycket orolig, vänta så skall jag 
berätta. Det var en regnig dag för en tid 
sedan som Ville hittade någonting mycket 
värdefullt och nödvändigt i en sopkorg i 
närheten av sitt boträd. Det var en kopp av 
porslin som Ville hittade. Koppen hade ett 
trevligt mönster och den var av Villes favo-
ritfärg.

Ville tog med sig koppen hem till sitt hem 
och ställde upp den på hedersplats. Proble-
met var dock att den här vackra koppen 
försvann på ett mystiskt sätt. Koppen har 
senast setts på en gammal gummas föns-
terbräde men därifrån har den nu också se-
nare försvunnit. Jag har hört ett rykte att 
koppen skulle ha setts på (nämn en plats 
som ni kommer att besöka senare). 

Om ni skulle råka se koppen skulle det vara 
fint om ni kunde berätta för mig var den 
finns. Om ni kan hitta den här skatten blir 
Ville säkert glad. Det skulle förstås vara 
trevligt om ni också skulle berätta något 
annat som ni upplevde på er utfärd till de 
begagnade sakernas värld.

Jag önskar er en trevlig utfärd!



Tionde klubbträffen

Kära välmeriterade 
klubbdeltagare!

 
Utan er hjälp skulle den här den här histo-
rien aldrig blivit till. Vänta så skall jag be-
rätta. 

En morgon vaknade Lennu upp ur sina 
drömmar, gäspade och kikade sin vana 
trogen ut genom fönstergluggen i sitt lilla 
bohåla.

Om det inte funnits några överraskningar 
här i värden skulle Lennu ha sett det van-
liga soptippsberget och sopbilar som trans-
porterar ännu mera sopor till tippen. Len-
nus dag skulle redan från morgonen blivit 
förstöd av den bedrövliga synen. Inte ens 
glidflygning känns roligt efter ett sådant 
upvaknande.

Sällan har Lennu blivit så förvånad som 
denna morgon. Den här morgonen var sop-
tippen borta, kvar fanns endast en liten 
hög med plastskräp. Där skräpberget hade 
funnits stod Lennus många vänner i den 
granna soluppgången och träden och bus-
karna grönskade.

Nu fanns det plats att leka och rasa. All 
djuren sniffade i luften, den var inte mera 
illaluktande och dålig.  Det som gjorde Len-
nu allra gladast var att han och hans vän-
ner igen kunde se soluppgången i skogen.

Lennu hade igen fått en lättframkomlig väg 
till Villes boträd. Lennu funderade en stund 
på vart allt skräp från soptippen hade för-
svunnit och hur det inte mera uppkom nå-
got nytt skräp. Sedan kom han ihåg er 
klubb och förstod att skräpet hade om-
vandlats till nyttiga råvaror och till använd-
ningsbara saker.

Genom er hjälp hittade skräpet vägen till 
komposten, till kartongfabriken, till lopp-

marknaden, till reparationsverkstaden och 
till återanvändningscentralen. Dessutom 
lyckades ni ju undvika att avfall överhu-
vudtaget alls uppkom genom att undvika 
onödiga saker och genom att tillverka nytt 
av gammalt.

Soptippen var tidigare en trist plats, nu 
hade den blivit en onödig plats.
Lyckigtvis kunde Lennu lätt ta sig till Ville, 
som var nu i behov av hjälp och råd av Len-
nu. Ville var på kråkors vis i färd att flytta 
till ett nytt bo. Problemet var inte flyttning-
en i sig, utan att Ville hade blivit trött på 
alla saker, både att skaffa nya och att syss-
la med de saker han redan hade. Ville har 
följt med er klubbverksamhet och han har 
insett att saker kan ha en dålig inverkan. 
Man måste fälla träd och gräva stora hål i 
marken för att få material till sakerna.  
Dessutom tillverkar man onödiga saker, 
vilka efter en tid åker i väg till soptippen 
där de sedan ligger och luktar.

Den sista klubbträffen skall vi nu fira att 
Lennus och Lennus vänners skog har räd-
dats! Vi här i klubben har hittat på många 
sätt att undvika soptippsavfall och därför är 
det på tiden att ni får era diplom för att ni 
varit så duktiga och löst problemet med 
soptippen.

Klubbmedlemmarna har utmärkt sig till att 
bli medlemmar i de vises klubb.. Som ett 
tecken på denna ära får de ett klubbdipom, 
som ledaren eller klubbdetagarna tillsam-
mans framställt. Vid avslutningstillfället 
kan man ha en lien (dock)teaterföreställnin
g. Till slut skriver vi ett brev där vi berättar 
den goda nyheten för Kaarlos tant Kerttu.

Tillsammans med Ville grundade Lennu de 
vises klubb. De gjorde klubbens första visa 
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gärning och skänkte Villes onödiga saker 
till de av Villes vänner som behövde dem. 
En del av sakerna förde de till återanvänd-
ningscentralen där de kom till salu på lopp-
marknaden.

Lennu, Ville och jag Kaarlo har bestämt, att 
ni klart har utmärkt er att vara med i de 
visas klubb.

Medlemmarna i de visas klubb kan också 
ge råd i soptippsfrågan, hur man skall und-
vika att soptipparna uppkommer och bre-
der ut sig. De vise kan också komma till 
hjälp då alla andra har insjuknat i grunkfe-
ber. Medlemmarna kan alltid ge råd om hur 
grunkfeber kan botas.

Då ni nu är meriterade medlemmar i de Vi-
ses Klubb får ni mycket ära och ett diplom. 
Det är endast några få utvalda som kan bli 
medlemmar i de Vises Klubb, så ni kan ge 
er själva en ordentlig applåd så att det hörs 
ända hem till min bohåla.

Till slut ber jag er ännu att hjälpa med att 
skriva ett brev till tant Kerttu. Jag tycker 
att vi borde berätta för tant Kerttu att Len-
nus hem inte mera är hotat.

Jag Kaarlo, Lennu, Ville, Erkki, Kosti och 
alla våra vänner vi tacka er ni fiffiga och 
utmärkta klubbmedlemmar för vår gemen-
samma tid! Vi bugar oss och önskar att ni i 
fortsättningen också skall undersöka er 
omgivning. Kanske Ville sitter där och krax-
ar, kanske ni ser en skymt av Erkkis yviga 
svans, kanske ni ser Kosti glutta fram ur 
marken, kanske Lennu glidande fram i luf-
ten eller så kanske ni ser mig Kosti skri-
vande ett brev.

På återseende! På återhörande!

93



Hej Kaarlos                                         tant Kerttu!

Vi är                              deltagare i Lennu-klubben. 

Vi skulle behöva din hjälp, för vi hörde att 

du är                                                                      . 

Kaarlo har en vän som heter Ville och han 

har en                                                  grunkfeber. 

Ville bara                                               sig saker 

och samlar                                                  skräp. 

Villes fjädertofs har redan blivit 

helt                                                              , och 

hans bo ser                                                      . 

Har du några                                              råd om 

hur man sköter grunkfeber? 

Vi skulle vara väldigt tacksamma 

och                                                     för alla råd.

Hälsningar                                                         
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Hej Tant Kerttu!

Jag berättade tidigare för dig 
om ett                                                                                
problem som gällde Lennus hem. 
Nu har en                                                                               
lösning på problemet hittats. 
Det var de                                                                              
klubbdeltagarna i Lennu klubben som klarade av det! 
Den                                                       soptippen har slutat växa. 
Lennu kan igen se den                                            soluppgången. 
Ville har lärt sig                                                             saker och 
han har blivit                                                                              .  
Erkki är ännu mera                                                                   .
Allt är nu                                                                 här i staden.

                                                                            hälsningar från           
Kaarlo Björn och Lennu klubbens deltagare.
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Svaren
1. Lennu Flygekorres miljöklubb

2. Glida
3. Problemet med det konstiga 
    berget eller med andra ord 

soptippen
4. Eländig

5. Flygekorre
6. Björn

7. Gamla  Urskogen
8. Nära klubblokalen

9. En soptipp
10. Ville samlar på saker

Bingos frågor
1.   Vad är Lennu för ett slags djur?

2.   Vilket är namnet på Lennus 
klubb?

3.   Var bor Ville?
4.   Vad heter skogen där Lennu bor?

5.   Vad heter Kaarlo i efternamn?
6.   Vad är det för något som har 
      kommit  emellan Lennus och 

Villes hem?
7.   Vad tycker Lennu om soptippen?

8.   Ville kan flyga, men vad kan 
Lennu göra ?

9.   Vilken är Villes hobby?
10. Vad skall klubbdeltagarna 

      lösa tillsammans med 
Lennu och Ville?
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DIPLOM

____________________________________

Har tillsammans med Lennu, Ville, Erkki, Kaarlo, Kosti och 
de övriga deltagarna i Lennu-klubben löst det Stora Mysteriet och

hjälpt till att få bort det stora Soptippsberget som vuxit 
upp mellan Lennus och Villes hem.

Lennu utnämner härmed honom (henne) med glädje till

Den här hederstiteln får du nu använda med 
kraft av det här diplomet.

Tid och plats_______________________________

           Lennu och hans kompisar och klubbledarna

           _______________________________________

Mestarklubbmedlem!
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Elena Saarikallio
Tiina Väärämäki

Lennu-Flygekorre och 
det stora mysteriet

Material för Lennu-Flygekorres miljöklubb

Lennu Flygekorre och Ville Kråka har hamnat i en 
brydsam situation. Mellan de båda vännernas hem 
har det vuxit upp en otäck soptipp. Medlemmarna 
i miljöklubben får som uppgift att hjälpa Lennu 
och Ville att lösa problemet med soptippen. Kaarlo 
Björn fungerar här som berättare. Han skriver 
varje klubbtillfälle ett nytt roligt brev där han be-
rättar om Lennu och Ville och soptippsmysteriet.

Avsikten med den här boken är att hjälpa barnen 
att ta till sig iden om hur man kan undvika att pro-
ducera onödigt avfall. Under klubbträffarna funde-
rar man på vilka saker som är onödiga och vilka 
som är nödvändiga, på reklamens metoder, vad 
som är en måttfull konsumtion, på återanvänd-
ning och återvinning av avfall samt pysslar med 

skapande återanvändning. Därtill gör man utfär-
der till barnens närmiljö och uppmanar barnen att 
uppskatta och ta väl vara på naturen som finns vid 
den egna husknuten. Förutom berättelser ingår 
det i materialet faktarutor, uppgifter, lekar och ut-
färdstips. 

Boken är närmast riktad till fostrare för elever i 
grundskolans 1-2 klass. Bokens rikliga material 
kan väl användas också enskilt för undervisning i 
olika miljöteman också för litet äldre barn och för 
barn i förskoleåldern.

Boken innehåller ett digert bakgrundsmaterial som 
är riktat till miljöklubbens ledare och andra fost-
rare. Därtill ingår klubbmaterial att kopiera.
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