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Alkusanat ympäristökerhon ohjaajille
Lennu Liito-oravan tarina
Ympäristökerhon toiminta perustuu kertomukseen,
jonka päähenkilö on Vanhassa Aarnimetsässä asustava Lennu Liito-orava. Kaarlo Karhun kertoma
tarina alkaa siitä, kun kerholaisten asuinalueella
elävä Ville Varis ja kauempana asuva Lennu joutuvat
outoon tilanteeseen. Ystävysten asuinalueiden välille
on kasvanut kaatopaikka, josta leviää ympäristöön
epämiellyttävää hajua ja joka estää estää kaveruksia
tapaamasta toisiaan.
Kerholaisten tehtävänä on auttaa Lennua ja Villeä selvittämään keinoja, joiden avulla vähennetään
kurjan tuntuiselle kaatopaikalle ajautuvaa jätettä.
Tavoitteena on saada kaatopaikka häviämään.
Tarinassa ovat mukana myös matokompostissa
puuhasteleva Kosti Kompostimato ja kaupunkikettu
Erkki Merkkinen, joiden avustuksella kaverukset
ratkovat roskavuoreen liittyviä pulmia.

Teemana kohtuullinen kuluttaminen
Tarinan Lennulla ja Villellä on toisistaan poikkeavat käsitykset tavaran tärkeydestä. Metsässä asuva
Lennu tulee toimeen vähällä eikä piittaa turhista
tavaroista. Lennun mielestä asiat ovat hyvin niin
kauan kuin pesäkolossa riittää lämpöä, ruokaa ja
seuraa. Ihmisten tavoille oppinut Ville puolestaan on
täyttänyt kotinsa kaikenlaisella rojulla.
Ainainen tavaran hamuaminen on pistänyt variksen pään pahasti pyörälle. Lennua moinen touhu
kummastuttaa, eikä se voi käsittää, mihin kaikkea
tavaraa tarvitaan. Tarinan edetessä myös Villelle
selviää, mitä haittapuolia turhalla kuluttamisella voi
olla. Omistaminen ei myöskään tee sitä muita variksia onnellisemmaksi.
Kerhossa käsitellään teemoja, jotka liittyvät kestävään elämäntapaan ja kohtuulliseen kuluttamiseen. Kymmenen kerhokerran aikana puhutaan
muun muassa turhista ja tärkeistä tavaroista sekä
mainonnasta ja kertakäyttöisyydestä. Lisäksi pohditaan arkipäivän kulutustottumuksia.
Kaikkiaan kerhoprosessin tarkoituksena on saada
aikaan selkeä ja kokonainen näkemys kuluttamisesta, jätteen syntymisestä ja sen ehkäisemisestä:
Pienenkin tavaran valmistaminen, käyttäminen ja
pois heittäminen kuluttavat maapallon luonnonvaroja ja jättävät jälkiä ympäristöömme. Ihmisillä on
kuitenkin mahdollisuuksia vähentää jätteen syntymistä omilla valinnoillaan ja toiminnoillaan.

Aiheita käsitellään tarinoiden ja erilaisten toiminnallisten tehtävien ja leikkien parissa. Lisäksi herätellään lasten innostusta oman asuinalueen lähiympäristöstä välittämiseen ja huolehtimiseen. Ero
perinteisiin luontokerhoihin on kuitenkin selkeä.

Ympäristökerhon toiminta ja materiaali
Ympäristökerhon materiaali on suunnattu lähinnä
peruskoulun 1–2-luokkalaisten ohjaukseen. Tästä
kerho-ohjaajalle tarkoitetusta paketista löytyy kerhomateriaalin lisäksi kaikki olennainen aihepiiriin
liittyvä taustatieto.
Kerhoja voi vetää myös sellainen asiasta innostunut, jolla ei ole aiempaa tuntemusta käsiteltävästä
aiheesta. Toimintakokonaisuutta tai sen osia voi käyttää soveltaen myös yksittäisissä oppimistuokioissa
sekä esiopetuksessa ja vanhempien lasten ympäristökasvatuksessa.
Esimerkkiohjelma on suunniteltu niin, että kerho
kokoontuu kerran viikossa kymmenen viikon ajan.
Yksi kerhokerta kestää noin puolitoista tuntia. Materiaali sisältää jokaisella kerralla luettavan tarinan
sekä harjoituksia, tehtäviä ja leikkejä. Muutamalla
kerhokerralla tehdään myös retki lähiympäristöön.
Kunkin kerhokerran voi suunnitella kohderyhmän toiveiden ja erityispiirteiden mukaan. Tätä varten materiaaliin on koottu runsaasti aihepiiriin sopivia leikkejä ja tehtäviä.
• Kerhoa varten kannattaa valmistaa Lennua
esittävä pehmolelu sekä mahdollisuuksien
mukaan muut tarinassa esiintyvät hahmot.
• Lasten kerhomateriaalina toimii oma vihko,
johon kerätään Kaarlon kirjoittamat kirjeet.
• Kaarlon kirjeet luetaan ääneen jokaisen
kerhokerran aluksi.
• Osallistujille voidaan jakaa jokaisella kerralla
tarinasivulle liimattava kerhomerkki, kuten
tarra tai muu liimattava kuva.

Antoisia hetkiä kaikille Lennu-kerholaisille!
Helsingissä 2.5.2006
Elena & Tiina
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Tärkeä tehtävä
Ensimmäinen kerhokerta
AIHEPIIRI: Kaatopaikka, jätteet, jätteiden synnyn ehkäisy

Johdanto
Kerhon omasta postilaatikosta löydetään Kaarlon
ensimmäinen kirje. Siinä Kaarlo kertoo Lennu Liitooravasta ja Ville Variksesta ja heidän monin tavoin
harmillisesta ongelmastaan: Ystävysten asuinalueiden välille on kasvanut kaatopaikka. Aloituskerran
tehtävänä on valmistaa seinäjuliste, johon hahmotellaan tapahtumapaikat:
• Lennun koti Vanhassa Aarnimetsässä sekä
• Villen pesäpuu, joka sijaitsee kerhopaikan
läheisyydessä.
Lisäksi tauluun kootaan erilaisista pois heitetyistä
tavaroista kasaantunut kaatopaikka.
Julistetta käytetään opetuksen apuna myös seuraavilla kerhokerroilla. Siitä poistetaan aina kerhokerran teemaan liittyen tietyn tyyppisiä tavaroita (korjattavia, lainattavia, turhia).
Jätteeksi päätyvien tuotteiden valmistamiseen
kuluu aina luonnonvaroja. Siksi kuvaan voi vähitellen lisätä myös säästynyttä luontoa (puita, vettä, pilviä, puhdasta ilmaa, kalliota). Samalla kaatopaikka
pienenee.

Tavoitteena on ratkaista Lennun kanssa tärkeä
tehtävä: Kaatopaikka on saatava häviämään erilaisilla jätteen välttämisen keinoilla.
Ensimmäisen kerhokerran tarkoituksena on auttaa lapsia pohtimaan kaatopaikka-asiaa. Kaarlo kertoo ja kyselee lapsilta, millaista kaatopaikalla on ja
miksi kaatopaikka on olemassa. Villen ja Lennun
persoonien kautta tutustutaan erilaisiin näkemyksiin tavaran tarpeellisuudesta.
Lisäksi pohditaan jo hieman sitä, miten tavaroiden hankkiminen voisi liittyä kaatopaikka-asiaan.
Aloituskerran tausta-aineistoon on koottu yleistä
esittelytekstiä kaatopaikoista ja niihin liittyvistä
ongelmista. Toisessa tekstissä esitellään tarkemmin
keinoja vähentää syntyvän jätteen määrää.
Mukana on myös tietoa voimistuneesta kasvihuoneilmiöstä ja siihen liittyvästä ilmastonmuutoksesta.

Aineisto
Monin tavoin ongelmalliset
kaatopaikat
Suomessa oli vuonna 2000 käytössä 300 kaatopaikkaa. Vuonna 2005 niitä oli jäljellä enää 50–80. Jatkuvasti tiukentuva lainsäädäntö keskittää jätteet nykyisin suuriin yksiköihin, joissa päästöt ympäristöön
koetetaan minimoida. Lisäksi pyritään jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja hyötykäytön
tehostamiseen.
Vaikka pienet ja huonosti hoidetut kaatopaikat
ovatkin jo osittain historiaa, ei kaatopaikoista aiheutuvien ongelmien aika ole ohi. Alueet vievät runsaasti
tilaa, eikä niitä ymmärrettävästi haluta naapuriksi.
Kaatopaikkojen pitäisi kuitenkin sijaita siellä missä
jätettä syntyy, jotta jätteen kuljetus ei olisi kohtuuttoman kallista.
Suomen suurin kaatopaikka, Espoossa pääkaupunkilaisten jätteet vastaanottava Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, on Euroopan mittakaavassa
keskisuuri. Se on pinta-alaltaan 74 hehtaaria, ja 70
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hehtaarin laajennusalue mukaan lukien sen kokonaisala vastaa 300 jalkapallokenttää.
Tilan säästämiseksi jätteet murskataan ja tiivistetään kaatopaikkajyrällä. Tiivistäminen merkitsee
hapettomia oloja jätemassassa. Eloperäinen jäte
hajoaa hitaasti hapettomissa (anaerobisissa) oloissa.
Vanhoja kaatopaikkoja tutkittaessa voidaankin löytää
jopa vanhoja hedelmiä, jotka ovat säilyneet ennallaan
vuosikausia.
Jätekasojen uumenissa muodostuu eloperäisen
aineksen mätänemisen seurauksena kaatopaikkakaasuja. Yli puolet syntyvästä kaasusta on metaania
(CH4), joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu.
Metaani lämmittää ilmakehää noin 25 kertaa hiilidioksidia (CO2) voimakkaammin. Suomessa kaatopaikat tuottavat noin 45 prosenttia kaikista ihmistoiminnan aiheuttamista metaanipäästöistä. Eloperäisen
jätteen mätänemisessä syntyy myös hajuhaittoja.
Kaatopaikkojen ongelmia voidaan helpottaa huolellisella suunnittelulla ja hyvällä hoidolla, mutta erityisesti välttämällä jätteen syntyä ja ohjaamalla syntyvä jäte hyötykäyttöön.

Miksi jätteen syntyä pitäisi ehkäistä?
Jätemäärä kasvaa koko ajan voimakkaasti. Jollei asialle tehdä mitään, yhdyskuntajätteen määrä kasvaa 43
prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2020 (OECD:n arvio).
Jätteiden turvallisesta käsittelystä aiheutuu huomattavia kustannuksia. Jätteiden kuljetus ja käsittely
lisäävät muun muassa liikenteen päästöjä.
Suurin ongelma on kuitenkin luonnonvarojen
tuhlaus ja ylikäyttö, joka aiheuttaa runsaan jätteen
tuotannon. Lisäksi yli 90 prosenttia niistä luonnonvaroista, jotka ihminen ottaa käyttöön, muuttuu jätteeksi jo hyödykkeiden valmistuksen aikana.
Ihminen käyttää ja siirtää niin suuria määriä
ainetta, että ympäristön muutos uhkaa jo suurta osaa
eliölajeista sukupuutolla – YK:n mukaan lähes neljännes nisäkkäistä on uhanalaisia.
Luonnosta ammennetaan luonnonvaroja, jotka
jalostetaan hyödykkeiksi – valitettavasti yhä lyhytikäisemmiksi. Elämme kertakäyttökulttuurissa: heitämme valtavat määrät tavaroita pois ja hankimme
tilalle uusia, vaikka kestävän tulevaisuudenkehityksen kannalta olisi välttämätöntä vähentää tuntuvasti
kulutusta ja kierrättää materiaaleja.
Ympäristön pilaantuminen on materiaalisen
hyvinvoinnin hinta. Runsas energiankulutus kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Lisäksi uusiutuvien
luonnonvarojen kestämätön käyttö ja luonnon muokkaus ovat vähentäneet biologista monimuotoisuutta.
Muutamme ympäristöä saastuttavilla päästöillä ja
samalla kasvatamme jätevuoria.
EU:n jätepolitiikan sekä Suomen jätelain (1994)
tavoite on edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä
ja ehkäistä jätteen haittavaikutuksia. Säännökset
velvoittavat ensisijaisesti välttämään jätteen syntymistä, toiseksi jäte pitää mahdollisuuksien mukaan
hyödyntää.
Yksinkertaisin keino vähentää jätettä sekä kulutuksen aiheuttamaa muuta ympäristökuormitusta on
vähentää kulutusta. Jos jätettä ei synny, sen valmistaminen, kuluttaminen ja jätehuolto eivät vaadi energiaa eivätkä aiheuta päästöjä. Jätettä voidaan välttää
myös esimerkiksi
• viemällä tavaroita kirpputoreille
ja ostamalla niitä käytettyinä
• käyttämällä pakkauksia uudelleen
• viemällä panttipullot keräyspisteisiin
• pidentämällä tuotteiden käyttöikää
(korjaaminen)
• korvaamalla uuden tuotteen
hankkimisen palvelulla tai yhteiskäytöllä (esim. kirjastot, asukkaiden yhteiset
pyykinpesukoneet).

Syntyneen jätteen ensisijainen hyödyntämistapa on
kierrättää jätteen sisältämä materiaali (kierrätys
raaka-aineeksi, kompostointi). Toissijaista on hyödyntää aineen sisältämä energia (jätteen poltto).
Vasta viimeinen vaihtoehto on jätteen turvallinen loppusijoitus kaatopaikalle.

Kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos
Eräät ilmakehän kaasut toimivat samaan tapaan
kuin kasvihuoneen lasi: ne päästävät auringon valon
maan pinnalle mutta estävät osaa lämmöksi muuttuneesta säteilystä karkaamasta takaisin avaruuteen.
Näiden kasvihuonekaasujen aiheuttama kasvihuoneilmiö pitää planeettamme elämälle suotuisana:
ilman sitä keskilämpötila maapallolla olisi -18°C eli
33°C nykyistä kylmempi.
Ongelmia aiheuttaa se, että ihmiskunta tuottaa
valtavia määriä kasvihuonekaasuja, jotka voimistavat luonnollista kasvihuoneilmiötä. Sen seurauksena
ilmasto muuttuu. Merkittävimpiä ihmisen tuottamia
kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani
(CH4) ja dityppioksidi (N2O).
Merkittävin päästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun käyttäminen
energiantuotannossa ja liikenteessä. Kasvihuonekaasuja syntyy myös muun muassa metsäpaloissa,
teollisuuden prosesseissa, kaatopaikoilla ja maataloudessa.
Hiilidioksidin määrä on ihmisen toiminnan seurauksena kasvanut kolmanneksella esiteolliseen
aikaan verrattuna, ja metaanin pitoisuus on noussut yli kaksinkertaiseksi. Hiilidioksidin pitoisuus on
ihmistoiminnan takia korkeammalla kuin ehkä 20
miljoonaan vuoteen.
Maapallon keskilämpötila on noussut 1850-luvulta
0,6°C. Vuoden 2005 syyskuu oli maailman kuumin
koskaan tilastoitu syyskuu Yhdysvaltain ilmatieteen
laitoksen mukaan. Mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä merkittävämmäksi käy ihmisen osuus
ilmaston muuttamisessa.
On arvioitu, että ilmastonmuutos
• nostaa merenpintaa hukuttaen saarivaltioita ja alavia rannikkoseutuja
• vähentää luonnon monimuotoisuutta
• heikentää satoja monilla alueilla
• lisää tai voimistaa äärimmäisiä
sääilmiöitä, kuten tulvia, kuivuuskausia ja pyörremyrskyjä
• laajentaa trooppisten tautien,
kuten malarian, levinneisyyttä.
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Kansainvälisessä politiikassa ilmastonmuutokseen
on kiinnitetty huomiota 1980-luvun lopulta lähtien.
Riossa solmittiin vuonna 1992 YK:n ilmastosopimus,
jonka mukaan teollisuusmaat lupasivat jäädyttää
hiilidioksidipäästönsä vuoden 1990 tasolle vuoteen
2000 mennessä.
Kioton pöytäkirja on ensimmäinen sitova ilmastosopimus. Loppuvuodesta 1997 teollisuusmaat sitoutuivat vähentämään päästöjä yhteensä noin viisi prosenttia vuosiin 2008–2012 mennessä. Sopimuksen
ovat allekirjoittaneet lähes kaikki maailman valtiot
– yli 170 maata, kaikki teollisuusmaat lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Australiaa. Sopimus ei kuitenkaan riitä pysäyttämään päästöjen kasvua, vaan
tavoitteita pitää tiukentaa myöhemmissä kokouksissa.
Lähde: www.ilmasto.org

Tiesitkö
tämän?
• Suomalainen kuluttaa paperia yli 210 kiloa
vuodessa.
• Keskivertosaksalaisen vuotuinen
paperinkulutus on 190 kiloa, virolaisen
viitisenkymmentä kiloa ja intialaisten vain
neljä kiloa.
• Jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat
paperia yhtä paljon kuin suomalaiset,
maapallon paperintuotanto nelinkertaistuisi.
Tähän eivät maapallon metsät riitä.

Kaarlon kirje

Tervetuloa Lennu Liito-oravan
ympäristökerhoon!
Minun nimeni on Kaarlo Karhu. Olen teidän matkanjohtajanne matkalla Lennun ja hänen ystäviensä
maailmaan.
Olen asunut koko ikäni metsässä kaukana teidän
kodeistanne. Tiedän, että te asutte aivan lähellä ystäviäni Kostia, Villeä ja Erkkiä. Mutta Lennu Liito-orava
asustaa Vanhassa Aarnimetsässä, jonka osoitetta en
aivan tarkalleen tiedä.
Uskon, että olet tavannut jonkun ystävistäni – tai
ainakin nähnyt vilaukselta! Kun kuuntelet kertomusta, mietipä, milloin ja missä olet saattanut kohdata Lennun, Villen, Erkin tai ehkä minutkin, Kaarlo
Karhun.
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Leikkihetki

Korpijumppa
Ennen tarinaa teidän on kuitenkin hyvä vetreyttää
silmät, korvat, jalat ja kädet. Kokeilkaapa Kaarlon
Korpijumppaa! Korpijumpassa tärkeintä on, että
jalat, kädet, korvat ja ennen kaikkea nenä tulevat
lämpimiksi. Siis jumppaamaan!
•
•
•
•

Kosketamme käsillä jalkoja 1… 2… 3… 4.
Kosketamme jaloilla käsiä 1… 2… 3… 4.
Sitten kosketamme käsillä korvia 1… 2... 3… 4.
Ja nyt kosketamme nenällä jalkoja, käsiä ja
kaverin korvia 1… 2… 3… 4.

Tarina

Ville Varis ja Lennu Liito-orava
Nyt haluaisin kertoa teille ystävistäni. Kaukana, mutta
ei niin kovin kaukana täältä, kasvaa korkea, vanha
honkapuu. Tuon korkean honkapuun latvassa tuuheimpien havujen keskellä on pesä. Pesää on lähes
mahdoton nähdä alhaalta maasta. Sen voi nähdä
vain, jos lentää korkealla puiden yläpuolella.
Pesässä asuu Ville Varis. Villen alkutaipaleesta ei
kenelläkään ole tarkkaa tietoa. Varmaa on vain se,
että Ville kuuluu tähän asuinpaikkaan yhtä lailla kuin
sinä ja ystäväsi. Ville viihtyy täällä, omassa pesässään ja tällä asuinpaikalla. Villen mielestä tämä on
maailman paras paikka asua!
• Mitä mieltä sinä olet kotipaikastasi?
• Mitä mukavaa kotipaikassasi on?
• Entä mitä ikävää täällä on sinun
mielestäsi?
Ville pitää kaikenlaisista tavaroista. Villestä hienoa on
kaikki välkkyvä ja hohteleva! Päivät Ville käyttää, paitsi
ruokailuun, myös uusien, hienojen tavaroiden keräilyyn. Ville tietää, että uusien tavaroiden hankkiminen
on aina suurta muotia.
Ville ei kuitenkaan voi hankkia uusia tavaroita kaupoista, koska hän on varis. Koska varisten on vaikea
liikkua ostoskärryjen kanssa marketeissa, on Ville
tyytynyt täyttämään kotipesäänsä sellaisilla tavaroilla,
joita ihmiset heittävät pois.
Villellä on ystävä, Lennu Liito-orava, joka asuu
Vanhassa Aarnimetsässä tämän asuinpaikan ulkopuolella. Lennu ei koskaan lennä niin kuin Ville,
mutta hän osaa liidellä puusta toiseen. Hän käyttää apunaan leveää häntää ja tassujen välissä olevaa
ihopoimua.
Lennu on hyvin lempeä ja leppoisa luonteeltaan.

Kummallinen vuori
Ville on katsellut monena iltana kohti Lennun kotimetsää. Nyt hän ei enää näekään metsää. Maisemaan
on noussut valtava vuori! Vuori tuntuu kasvavan koko
ajan. Vuoren suuntaan ajaa koko ajan autoja: rekkoja
ja kuorma-autoja täynnä roskaa. Vuoren suunnalta
lemahtelee kummallista hajua.
• Mikä tuo haiseva, koko ajan kasvava
vuori mahtaa olla?

Lennunkin mielestä vuori haisee pahalle ja näyttää
rumalta. Vuoren paikalla oli ennen metsä, jonka puiden oksia apuna käyttäen Lennu pääsi nopeasti Villen luokse kyläilemään. Nyt puita ei enää ole. On vain
kurja kasa roskaa ja monenmoista moskaa.
Valtaisa vuori on kohonnut jo niin suureksi, että
se peittää Lennun kodista näköalan. Lennu ei näe
enää Villen kotipesää eikä edes auringonnousua,
josta hän kovasti pitää. Lennusta se on perin ikävää
ja surullista.
Hankalaa on lisäksi se, että kun auringonnousua
ei näy, niin aurinkokellokaan ei käy. Eräänä aamuna
Lennu myöhästyi liito-oppikoulusta, ja sekös häntä harmitti. Toisena päivänä Lennu myöhästyi puidenvälitunnilta, ja se on sentään liito-oppikoulun tärkein tunti.

Miksi vuori kasvaa?
Nyt vuoren tieltä kaadetaan taas lisää puita, ja kasa
kasvaa. Pian se ulottuu varmaan Lennun pesäpuulle
asti! Lennua huolestuttaa! Siksi hän päätti lähteä tutkimaan roska-autojen reittiä ja päätyi tänne teidän
asuinpaikkaanne.
Ville lupasi auttaa ystäväänsä. Ville ehdotti, että
Lennu voisi pyytää myös teitä kerholaisia apuun.
Lennu on luvannut käydä kerhossanne joka viikko.
Minä, Kaarlo, kyllä luulen, että kummallinen vuori
on kaatopaikka. Nimensä se on varmaan saanut siitä,
että sen tieltä kaatuu aina kaikki: pesäpuut ja kolopuut. Ymmärrän, että Lennun asia on tärkeä, eihän
kukaan halua asua roskakasan vieressä!
Minäkin haluan auttaa ratkaisemaan kaatopaikka-asian. Mutta me karhut emme yksinään ole
kovin hyviä ratkaisemaan isoja ongelmia. Auttakaa
te meitä selvittämään, miksi tuo vuori vain laajenee
ja mitä me voimme tehdä pelastaaksemme Lennun
pesäpuun! – Ennen kuin on liian myöhäistä!
Kaatopaikka-asiassa ohjaajanne takuulla tietää,
miten tulee toimia, jotta ratkaisu tähän pulmaan löytyy. Kuunnelkaa siis tarkasti. Ensi kerhokerraksi kirjoitan teille lisää Villen omituisesta harrastuksesta.
Tulette huomaamaan, että Ville ei ole ihan tavallinen
varis.
Toivottavasti teillä on kerhossa postilaatikko tärkeitä
kirjeitä varten!
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Tehtäviä
Päätehtävä

1 Seinäjuliste
• Kerhopaikan seinälle askarrellaan juliste
Lennun ja Villen asuinympäristöistä.
• Julisteen vasemmalle puolelle tehdään
Lennun kotimetsä (piirretään tai leikataan
lehdestä kuvia). Julisteen oikealle puolelle
tehdään Villen koti, joka on kerholaisten
oma ympäristö.
• Näiden kahden alueen väliin, keskelle
julistetta, tulee kaatopaikka: siihen
kiinnitetään sinitarralla piirrettyjä tai
lehdestä leikattuja kuvia kaatopaikalle
joutuneista tavaroista.
• Kaatopaikalla on monenlaisia roskia
(biojätteitä, rikkimenneitä käyttöesineitä,
kartonkipakkauksia, vaatteita, lasipurkkeja, sanomalehteä).
• Kuvassa voivat olla esillä myös eläinhahmot: Ville, Lennu ja Kaarlo sekä myöhemmin mukaan tulevat Kosti Kompostimato
ja kaupunkikettu Erkki Merkkinen.
• Tulevilla kerhokerroilla kaatopaikalta
otetaan pois aina se tavara, joka liittyy
sen kerran aiheeseen.

2

Televisiouutinen

Koska kaatopaikka-asia on tärkeä, on siitä kerrottava
televisiossa.
• Tehdään televisio esimerkiksi vanhasta
pahvilaatikosta. (Ohje s. 29.)
• Kerholaiset suunnittelevat pienissä ryhmissä kaatopaikan kasvamiseen ja Lennun pesäpuun kohtaloon liittyvän uutisen.
• Uutinen luetaan muille kerholaisille.
• Uutinen voidaan esittää myös esimerkiksi
kevät- tai joulujuhlassa tai vanhempainillassa.
• Uutisen voi suunnitella myös radioon.
Radiouutisia luettaessa on tärkeää,
että kaikilla kuulijoilla on silmät kiinni.
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3 Lennu-bingo
Tehtävässä kerrataan hauskalla tavalla Kaarlon kertomaan tarinaan liittyviä asioita. Tätä ideaa voi käyttää myös muilla kerhokerroilla käsiteltävien asioiden
kertaamiseen.
• Kerholaiselle annetaan pala paperia
(myös vihko käy).
• Piirretään neljä kertaa neljä (4x4) ruudukko.
• Ruudukkoon numerot yhdestä kuuteentoista (1–16) siten, että jokaiseen ruutuun
tulee yksi numero. Tässä kannattaa korostaa, että numeroita ei laiteta ruudukkoon
järjestyksessä pienimmästä suurimpaan.
Silti on hyvä aloittaa ykkösestä ja edetä
numerojärjestyksessä sattumanvaraisesti
ruudusta toiseen, kunnes kaikki ruudut
on täytetty.
• Kerholaisille annetaan tämän jälkeen vastauspaperi (oma tai yhteinen parin kanssa),
josta löytyvät kaikki vastaukset kohta esitettäviin kysymyksiin.
• Vastaukset käydään läpi yhdessä, jotta lukutaidon puute ei hankaloita pelin kulkua.
• Jokaiseen kysymykseen löytyy paperilta
yksi sopiva vastaus, jonka numero rastitetaan omasta bingoruudukosta. Vastauspaperin voi kopioida vihkon lopusta.
Sitten bingoamaan!
• Ohjaaja kysyy ensimmäisen kysymyksen
listasta ja pyytää siihen oikean vastausnumeron.
• Bingoamista jatketaan seuraavalla kysymyksellä vasta sitten, kun kaikki ovat saaneet rastitettua oikean vastausnumeron
bingoruudukosta.
• Kerholainen, joka ensimmäiseksi saa
rastitettua vaaka- tai pystysuoran tai kulmasta kulmaan ulottuvan rivin, huutaa:
BINGO!
• Usein bingoleikki kannattaa jatkaa
loppuun, jolloin kaikki kysymykset
tulee käytyä läpi. Tällä tavoin kaikki
pelaajat yleensä myös saavat bingon.

Bingon kysymykset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mikä eläin Lennu on?
Mikä on Lennun kerhon nimi?
Missä Ville asuu?
Mikä on Lennun kotimetsän nimi?
Mikä on Kaarlon sukunimi?
Mikä Lennun ja Villen kotien välille on ilmestynyt?
Millainen kaatopaikka on Lennun mielestä?
Ville osaa lentää, mutta mitä Lennu osaa?
Mitä Ville harrastaa?
Mitä kerholaisten on ratkaistava yhdessä
Lennun ja Villen kanssa?

Vastaukset
1. Lennu Liito-oravan ympäristökerho.
2. Liitää.
3. Kummallisen vuoren eli kaatopaikan ongelma.
4. Kurja.
5. Liito-orava.
6. Karhu.
7. Vanha Aarnimetsä.
8. Kerhopaikan lähellä.
9. Kaatopaikka.
10. Tavaroiden keräilyä.
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Kerholaisten kirje Kaarlolle

Kerholaiset kertovat asioita itsestään ja ohjaaja kirjoittaa ne ylös tai kukin kerholainen kirjoittaa Kaarlolle oman kirjeen.
Kaarlon pyyntö
Luetaan kerholaisille

Kerhokerran lopuksi toivon, että te kerholaiset puolestanne kerrotte minulle, Kaarlolle, jotain itsestänne. Onhan se mukava tietää, kenen kanssa kirjoittelee!
Kuulisin oikein mielelläni, että mistä te pidätte.
Minä pidän kesällä hunajasta ja talvella nukkumisesta! Haluaisin myös tietää, mitä teille muuten kuuluu. Minulle kuuluu kaikkea jännää, ja talven tullessa
kuuluu vain kuorsausta.
Laittakaa valmis kirje postilaatikkoon, niin karhuposti tuo sen minulle. Muistakaa kirjoittaa kirjeeseen
saajan nimi: Kaarlo Karhu!

Leikkejä
1 Nimibingo
• Jokainen tekee itselleen paperille ruudukon,
jossa on yhtä monta ruutua kuin osallistujia.
• Tarkoituksena on kerätä jokaisen kerholaisen
nimikirjoitus omaan ruutuunsa.
• Kun nimi kirjoitetaan, se sanotaan samalla
ääneen.
• Kun kaikkien ruudukot ovat täynnä, alkaa
bingo.
• Ohjaaja luettelee leikkijöiden nimiä ja jokainen rengastaa nimen omassa ruudukossaan.
• Se, joka saa ensimmäisenä rengastettua
yhden rivin pysty- vaaka- tai vinosuunnassa,
on voittaja.
Huom. Osallistujia pitää olla vähintään 9, jolloin saadaan tehtyä 3x3 ruudukko. Jos ruudukkoa ei saada
täytettyä kerholaisten nimillä, voidaan siihen kirjoittaa myös Lennun, Villen ja Kaarlon nimet.

2 Oma eläinnimi
• Kerholaiset keksivät kukin itselleen
oman eläinnimen siten, että eläimen
nimi alkaa oman etunimen alkukirjaimella (Sanna Saukko).
• Eläin saisi mielellään olla kotimainen.
• Asetutaan piiriin, jossa jokainen esittelee
itsensä asettumalla vuorollaan piirin keskelle. Samalla sanotaan oma nimi ja esitetään siihen liittyvä ääni tai liike.
• Esittäytymisen jälkeen kaikki piirissä
olevat toistavat saman.
• Jatketaan, kunnes kaikkien nimet on
käyty läpi.
• Muistin virkistykseksi sama voidaan
toistaa ilman omakohtaisia esittelyjä.
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3

Lennu Liito-oravan
tutustumisleikki

I versio
Tämä tutustumisleikki vaatii hyvää muistia ja keskittymiskykyä.
• Istutaan piirissä ja leikinjohtaja aloittaa:
”Lennu Liito-orava lähtee selvittämään
suurta mysteeriä ja ottaa mukaansa
(oma nimi).”
• Aloittajan vieressä istuva jatkaa:
”Lennu Liito-orava lähtee selvittämään
suurta mysteeriä ja ottaa mukaansa
(edellisen nimi, oma nimi).”
• Jatketaan samaan tapaan. Nimilista
kasvaa kasvamistaan, kun piirissä edetään.
II versio
Leikkiä voi vaikeuttaa keksimällä jokaiselle oman
etunimen ensimmäisellä kirjaimella alkavan nimen.
Esimerkiksi Sanna Saukko, Kaisa Kärppä ja niin
edelleen. Leikkiä voi myös yhdistellä leikkiin 2 (Oma
eläinnimi).
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Arvaa, kenen ääni!

• Osallistujat muodostavat piirin.
• Piirin keskelle valitaan yksi vapaaehtoinen, jonka silmät sidotaan.
• Piiri pyörii ja pyörii, kunnes keskellä
oleva sanoo: ”Stop!”
• Seuraavaksi keskellä oleva osoittaa
jotakuta piirissä olevaa ja sanoo esimerkiksi: ”Ääntele kuin Kaarlo Karhu!”
(Tai traktori, mopo, lintu...).
• Se jota on osoitettu, vastaa: ”Murr!”
• Keskellä oleva yrittää arvata, kuka
on kyseessä.
• Jos arvaus on väärä, leikki jatkuu.
• Jos arvaus on oikein, se, joka on
ollut vastausvuorossa, tulee keskelle.

Tuhansien tavaroiden tarina
Toinen kerhokerta
AIHEPIIRI: Turhat tavarat

Johdanto
Toisella kerhokerralla tutustutaan paremmin Lennuun ja Villeen. Lennu on huomannut Villen potevan ”rojupöhöä”. Samoja oireita on monilla ihmisillä.
Kaikki se, minkä haluaisimme hankkia, ei läheskään
aina ole tarpeellista. Tämän kerhokerran aihepiirinä
ovat turhat tavarat ja kohtuullinen kulutus.
Me kaikki kulutamme luonnonvaroja ja kasvatamme kaatopaikkoja. Henkilökohtaisilla valinnoilla
voimme kuitenkin vaikuttaa tähän asiaan. Ovatko
kaikki tavarat sittenkään välttämättömiä? Ja miten
pidämme huolta tavaroista, joiden valmistaminen ja
kuljettaminen ovat kuluttaneet oman maapallomme
luonnonvaroja?
Tehdään tutkimusmatka tavaramaailmaan. Turhien ja tärkeiden tavaroiden tunnistaminen ei ole
kovin vaikeaa. Usein siihen riittää pelkkä kurkistus
kaappien kätköihin tai omaan koulureppuun. Jokaisella meistä on esineitä, joista voisimme luopua
vaikka heti.
Elämä ilman turhia tavaroita ei tarkoita kuitenkaan välttämättä luopumista. Vai olisiko joku meistä
onnettomampi, jos munankeitin olisi jäänyt kokonaan keksimättä? Tuskin olisi Villekään onneton
ilman höyrykeitintä, epäilee Lennu. Yhdessä Lennun
kanssa pohditaan, mitä me kaikki loppujen lopuksi
tarvitsemme.
• Kerhokerran tehtävissä kootaan yhteen
jokaisen omistamia turhia tavaroita ja
järjestetään äänestys jokakodin turhakkeista.
• Keksitään myös yhdessä tarina siitä, mitä
tapahtuisi, jos lähiseudun jäteautonkuljettaja
Roska-Rane päättäisi lopettaa työt kokonaan.
• Lisäksi poimitaan kerhojulisteen kaatopaikkakasalta pois kaikki turhat tavarat.
Tausta-aineistoon on koottu aihepiiriä käsittelevät
tekstit Kasvua vai kohtuutta? sekä Turhaa kulutusta.
Erilaisia keinoja välttää jätteen syntymistä löytyy Jätteen välttäjän vinkeistä.

Tiesitkö tämän?
• Ensimmäiset muovipussit otettiin Yhdysvalloissa käyttöön vuonna 1957 leivän,
voileipien, hedelmien ja vihannesten
pakkaamiseen.
• Vuonna 2002 maailmassa valmistettiin
yhteensä 4000–5000 miljardia
(eli 4 000 000 000 000 kpl) muovikassia
isoista jätesäkeistä ohuisiin vihannespusseihin.
Lähde
Worldwatch-instituutti:
Maailman tila 2004, s. 46. Gaudeamus.

Aineisto
Kasvua vai kohtuutta?
Miksi talouden pitää kasvaa? Miksi kasvunkin pitää kasvaa? Harva meistä ymmärtää sitä. Mitä perustavanlaatuista vikaa oli vuodessa 1995 tai 1975, jolloin kulutus
oli nykyistä vähäisempää? Ei ole helppoa sanoa, oliko
elämä silloin onnellisempaa vai onnettomampaa. Ne,
jotka elämää ymmärtävät ja rakastavat, aavistavat, ettei
se ole kovin olennaistakaan. Sitä vain elettiin silloin niin
kuin nytkin. Ei elämä loppuisi, jos jouduttaisiin vuoteen
1975.
Kotitaloudessa lisärahat menevät kakkosautoon,
kolmostelevisioon, iltapäivälehteen, milloin mihinkin.
Joka tapauksessa ne menevät aina. Kaikki.
Ei voida ilmaista matemaattisesti, kuinka paljon
paremmaksi elämä muuttuu kolmannen television
yleistyessä. Bruttokansantuotteessa se kyllä näkyy
mitattavana kasvuna. Kyse on länsimaisen kulttuurin
kohtalonkysymyksestä: arvojen ja välineiden suhteesta.
Onko elämän tarkoitus vielä uudet kaksi ja puoli prosenttia?
Ote Hannu Raittilan tekstistä: ”Tyytyykö tyytyväinen”.
Helsingin Sanomat 9.4.2003.
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Talouden kasvun oletetaan jatkuvasti lisäävän hyvinvointia. Taloudellisen toiminnan mittari, bruttokansantuote, mittaa kuitenkin vain puutteellisesti tai ei
lainkaan luonnon tarjoamia hyödykkeitä ja palveluja,
joiden varassa kaikki muu lepää. Monet toiminnot,
jotka saastuttavat tai ehdyttävät luonnon pääomaa,
kasvattavat BKT:tä.
Muitakin hyvinvoinnin mittareita on kehitetty. Yksi
näistä on kestävän taloudellisen hyvinvoinnin mittari
(ISEW). Siihen on laskettu mukaan esimerkiksi julkiset terveysmenot, auto-onnettomuudet, vesien ja
ilman saastumisen sekä meluhaittojen aiheuttamat
kustannukset ja uusiutumattomien luonnonvarojen
käyttö. Tämän mittarin mukaan esimerkiksi IsonBritannian hyvinvointi on laskenut 1980-luvun alusta
lähtien, vaikka BKT on jatkanut kasvuaan.1
Syy siihen, miksi taloudellinen kasvu ei ole merkittävästi lisännyt rikkaiden maiden onnellisuutta,
liittyy kulutustottumuksiin ja -valintoihin. Kulutamme liian paljon aikaa ja rahaa hyödykkeisiin, joiden tuoma hyöty ennemmin tai myöhemmin kuluu
pois. Juuri kulutushyödykkeistä saatu onnellisuutta
lisäävä hyöty on kestoltaan lyhyttä.
Olemme joutuneet kierteeseen: koska totumme
kaikkeen uuteen nopeasti ja odotamme tulevaisuudelta enemmän, meidän tulee kuluttaa aikaisempaa
enemmän ja laadultaan parempia hyödykkeitä, jotta
pysyisimme tyytyväisinä.
Se, miksi raha ei tuo onnea, perustuu tässä
valossa vääränlaisiin odotuksiin. Vertailu rahallisten
ja ei-rahallisten hyödykkeiden välillä on vääristynyttä. Sen sijaan, että viettäisimme enemmän aikaa
perheen ja ystävien parissa ja käyttäisimme kasvaneet tulot terveyden ylläpitoon, ostamme lisää asioita, joista saatu hyöty kuluu nopeasti pois.2

Turhaa kulutusta
Tuotteita, joita ilmankin voisi pärjätä, on palkittu Suomessa Vuoden turhake -tittelillä vuodesta 2000 lähtien. Voittajia ovat olleet muun muassa lehtipuhallin,
vaipankätkijä, hampurilaisaterian kylkiäinen ja juotava jogurtti.
Vuoden 2002 turhakkeeksi Suomen Luonto -lehden raati valitsi ulkomailta rahdatun pulloveden. Pullotettua vettä on juotu muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa vuosikausia. Meille tapa on kotiutunut viime
vuosina. Eräs turhaketta äänestäneistä kommentoi
ulkomaisen pulloveden tuontia Suomeen yhtä älyttömäksi kuin hiekan vientiä Saharaan.

Turhake-ehdokkaita vuosina 2003 ja 2004
Hampurilaisaterioiden kylkiäiset
Juotava jogurtti muovipullossa
Kananmunanrikkoja
Kertakäyttögrilli
Kertakäyttöinen siivousliina
Koiran hajuvesipullo
Popcornin valmistuskone
Purkitettu kananmuna
Radio wc-paperitelineessä
Sohvantäristin
Tekovihta
Tikkarinpyörittäjä
Yksittäispakattu sulatejuustoviipale
Yksittäispakattu wc-paperi 3

Jätteen välttäjän vinkit
Tekojen, joilla roskapussia voidaan pienentää, ei
tarvitse olla suuria. Jokainen voi muuttaa omia
tottumuksiaan vähitellen luontoa säästävään ja
vähemmän jätettä tuottavaan suuntaan.
Ei kiitos turhalle!
• Osta vain tarpeeseen. Turha tuote on turhaa
luonnonvarojen kulutusta.
• Ei mainoksia, kiitos -tarra ovessa vähentää
kertyvän paperijätteen määrää huomattavasti.
• Osoitteellisesta mainonnasta pääsee eroon
lähes kokonaan täyttämällä Suomen Suoramarkkinointiliiton kortin postikonttorissa.
• Jos katselee mainoksia vähemmän, tekee
myös vähemmän mieli erilaisia tavaroita.
Kaikkea ei tarvitse omistaa
• Harvoin käytettävät tuotteet on järkevämpää
vuokrata tai lainata kuin ostaa itselle.
Esimerkiksi taloyhtiöt voivat hankkia harvoin
käytettäviä tavaroita yhteiskäyttöön. Yhteiskäyttö tehostaa tuotteen käyttöä ja ehkäisee
jätteen syntyä ja luonnonvarojen tuhlausta.
• Jos omat astiat eivät riitä juhlien järjestämiseen, kertakäyttöastiat eivät ole ainoa vaihtoehto. Astioita voi vuokrata suurellekin joukolle. Kestoastiat ovat kertakäyttöisiä juhlavampia ja miellyttävämpiä käyttääkin.
• Lehtiä, joita luetaan vain kerran, kannattaa
tilata yhdessä ja kierrättää naapurilta toiselle.
Lähteet
1. http://www.sll.ﬁ/kestava/kohtuus.html.
2. Tatu Hirvonen & Esa Mangeloja: ”Miksi tutkia onnellisuutta
Maassa, jossa kahdeksan kymmenestä ilmoittaa olevansa onnellisia?”
Tieteessä tapahtuu 5/2005.
3. Suomen Luonto 12/2002, 12/2003 ja 12/2004.
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Ongelmajätteiden välttäminen
• Mikrokuituliinalla lika lähtee helposti ilman
pesuainetta. Kädetkin pysyvät pehmeinä,
kun ei tarvitse lutrata vahvojen puhdistusaineiden kanssa.
• Ongelmajätteitä sisältäviä tuotteita voi usein
korvata vähemmän myrkyllisillä tai myrkyttömillä vaihtoehdoilla. Esimerkiksi myrkylliset
puhdistuskemikaalit voi korvata saippuapohjaisilla pesuaineilla ja etikalla.
• Turhia paristoja voi välttää suosimalla mekaanisia laitteita ja ladattavia paristoja.

Kaarlon kirje
Hei kerholaiset,
terveisiä mustikkametsästä!
Kirjoitan teille täällä varpujen seassa muutaman tärkeän asian Ville Variksesta ja rojupöhöstä.
Ville on Lennun nokkapokkaa harrastava ystävä.
Villellä on paljon omituisia, lentäviä ajatuksia.
Hänestä on tärkeää saada lisää aina vain hienompia
tavaroita. Villestä on hienoa se, että hänellä on paljon
tavaroita, jotka ovat ainakin vähän uudempia ja muodikkaampia kuin seudun muilla variksilla.
Ville haluaa olla tavarakasan keisari. Kotipesän
nurkkaan kertynyt suuri tavarakasa ei kuitenkaan
miellytä Villen silmää, ja siksi sitä pitääkin jatkuvasti
peittää uusilla tavaroilla. Muuta ratkaisua Ville ei ole
keksinyt kasvavan tavarakasan ongelmaan.
• Miksi Ville haluaa aina vain uusia
tavaroita?
• Miksi ihmiset haluavat aina vain uusia
tavaroita?
Villeä harmittaa se, että mitä enemmän kotipesään
kertyy tavaraa, sitä huonommin sinne mahtuu ystäviä kyläilemään. Ystävät ovat muutenkin jo vähän kyllästyneet siihen, että Ville vain aina esittelee uusia
tavaroitaan. He eivät ymmärrä, mitä varis tekee höyrykeittimellä ja partakoneella. Ville ei enää ehdi leikkiäkään, kun kaikki aika menee tavaroiden kanssa
puuhaillessa ja niitä haalien.

Lennu ei niinkään välitä tavaroista. Lennulle on tärkeää, että hänellä on oma pesäkolo, jossa on lämmin ja tilaa ystävien kyläillä. Lennu ei usko tulevansa
sen iloisemmaksi, vaikka hänellä olisi kuinka hieno
ripsikiharrin tai kananmunanleikkuri! Lennu käyttää
mieluummin aikaansa liitelyyn kuin tavaroiden keräilyyn. Liitely on mukavaa, eikä siihen tarvita tavaroita,
ei yhden yhtäkään.
• Lennu tarvitsee kodissaan lämpöä.
Mitä muuta arvelet hänen välttämättä
tarvitsevan?
• Mitä ihminen välttämättä tarvitsee
kodissaan?
• Mitä mukavaa voi tehdä ilman tavaroita?
Tavarat ovat Lennun mielestä tylsiä ja turhia, niistä
vain syntyy turhaa melua ja roskaa. ”Ei tavaroista
mitään haittaakaan ole”, väittää Ville. Lennu on eri
mieltä. Lennun mielestä Villellä on liiasta tavarasta
tullut rojupöhö. Rojupöhön tunnistaa esimerkiksi
siitä, että tartunnan saatuaan henkilö käyttää kaikki
päivät uusien tavaroiden hankintaan.
Lennu pohtii sitä, mihin kaikki tavarat lopulta päätyvät. Ei kai vain ole niin, että rojupöhö täyttää myös
kaatopaikkaa? Jos niin on, rojupöhöä todella pitäisi
välttää ja ostamisen sijaan kannattaisi leikkiä vaikka
lentopiiloa tai harakkahippaa!
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• Mikä on tärkein tavara, jonka sinä omistat?
• Entä turhin tavarasi?
• Minne pois heitetyt tavarat päätyvät?
• Mitä haittaa voi olla siitä, että hankkii
turhia tavaroita?
Lennusta rojupöhö tulisi torjua heti ensioireiden
ilmaantuessa. Lennu onkin kirjoittanut oireet muistiin, niin että te voitte tarttua heti toimeen, jos jollakulla tuttavallanne ilmenee rojupöhöä.
Rojupöhön oireet
• Tavaroiden alituinen haaliminen
• Shoppailun ihannointi
• Mainosten tuijottaminen
• Säästäväisyyden unohtaminen
• Kaikesta uudesta haaveilu

• Rojupöhö paranee itsestään, kunhan henkilö
itse huomaa, ettei kaikkea uutta tarvitse
hankkia ja että tavaroiden hankkimisesta on
myös haittaa.
• Rojupöhöä voi yrittää karkottaa vaikkapa kutsumalla tartunnan saanut kylään ja tarjoamalla
hänelle itse tehtyä kermakakkua tai muita
herkkuja.
• Rojupöhöstä kärsivälle voi varovasti mainita,
että jokaisen tavaran valmistaminen ja kuljettaminen on kuluttanut maapallon luonnonvaroja.
Seuraavassa kirjeessäni kirjoitan teille yhdestä
matalasta tyypistä, joka asuu aivan teidän kotienne
lähellä. Hänellä saattaa olla yksi keino kaatopaikkaongelman ratkaisuun!

Rojupöhön hoito
• Rojupöhön hoitoon on monta keinoa. Ensin
kannattaa selvittää, voisiko tartunnan saanut
innostua sellaisesta tekemisestä tai puuhailusta, johon ei tarvita tavaroita.

Seuraava teksti luetaan kerholaisille vain, jos kerholaiset
* kirjoittivat
Kaarlolle edellisellä kerralla kirjeitä.

Kiitos muuten teille kirjeistä! Luen niitä aina iltaisin
ja säilytän ne varmassa tallessa kolmannen männyn
juurella olevassa kolossa.

Tehtäviä
Päätehtävä

1

Seinäjuliste

Pohtikaa kerhon seinällä olevan julisteen kaatopaikan tavaroita.
• Mikä tavaroista on ollut joskus omistajalleen
tarpeellisin?
• Mikä on ollut turhin?
• Minkä tavaroista haluaisit mieluiten itse
hankkia? Miksi?
• Mikä tavara olisi jäänyt ostamatta, jos ihminen
olisi sitä ostaessaan miettinyt tähän tapaan:
Mitä minä todella tarvitsen?
Mikä tuottaa minulle iloa pitkään?
Miten paljon tavaran valmistaminen, kuljettaminen ja pois heittäminen kuluttaa ja
muuttaa maapalloa?
Ottakaa pois kaatopaikalta yksi tai muutama turhimmalta tuntuva tavara.
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2 Jokakodin turhakkeet
• Kerholaiset listaavat kotoa tai omasta
huoneesta löytyviä turhia tavaroita.
• Äänestetään, mikä niistä on kaikkein turhin.
• Turhake-voittaja voidaan äänestää myös
vuoden turhakelistasta (sivu 14).
• Jokaisella äänestäjällä on kolme ääntä,
jotka annetaan omille ehdokkaille.

3

4

Tarina Roska-Ranesta

Roska-Rane on huolellinen ja iloinen roska-auton
kuljettaja. Keksitään yhdessä tarina:
• Mitä tapahtuu, jos Roska-Rane päättää
lopettaa roskien kuljettamisen?
• Voidaan kertoa tarina koko asuinalueen tai
vain yhden perheen elämästä Roska-Ranen
tarinan päätöksen jälkeen.
• Tapahtumista voidaan tehdä myös sarjakuva.
• Jokainen kerholainen tai ryhmä voi piirtää
yhden kuvan tapahtumien etenemisestä.

Kotitehtävä: Kodin turha tavara

”Minä, Kaarlo, en voi tulla kylään teidän kotiinne,
mutta olisi kovin mukavaa tietää jotain teidän kotipesistänne!”
• Tuokaa seuraavalla kerhokerralla mukananne turha tai tarpeellinen tavara kodistanne. Ohjaajanne voi sitten lähettää minulle
tietoa, että mitä kaikkea Lennu-kerholaisten
kotipesistä löytyykään.
• Järjestäkää turhista tai välttämättömistä
tavaroista näyttely kerhoon, kouluun,
kirjastoon tai muuhun sopivaan tilaan.
Keskustelun pohjana voidaan käyttää myös
ohjaajan tuomia tavaroita.

Leikkejä
1

Villen rojupöhö
• Tarvikkeet: Sopiva määrä erilaisia tavaroita,
siis yhtä monta tavaraa kuin joukkueissa on
leikkijöitä.
• Kerholaiset jakautuvat kahteen
joukkueeseen.
• Joukkueet asettuvat vastakkain
kahteen riviin. Rivit ovat noin kymmenen metrin päässä toisistaan.
• Jokaiselle osallistujalle annetaan numero siten, että toisessa joukkueessa on
joku, jolla on sama numero.
• Joukkueiden keskelle laitetaan esine,
joka kuvaa Villen turhaa tavaraa.
• Kun ohjaaja huutaa jonkin numeron,
ne kaksi, joilla on kyseinen numero,
ryntäävät kohti esinettä.
• Pisteen saa kuljettamalla esineen
oman joukkueen pesään tai koskettamalla sitä, jolla esine on.
• Peli lopetetaan, kun kaikki esineet on
kerätty pesiin.
• Voittajajoukkue ratkeaa pisteiden
perusteella.

2

Mitä Ville ei tarvitse kotona?

Laiva on lastattu -idea käännettynä
Leikissä keksitään sellaisia turhia tavaroita, jotka
alkavat aina samalla kirjaimella (kuten a-kirjaimella):
• Jokainen sanoo vuorollaan jonkin sovitulla
kirjaimella alkavan turhan esineen:
Ville ei tarvitse...
• Se, joka ei keksi uutta sanaa, tippuu pois
pelistä.
• Voidaan myös edetä aakkosissa ja katsoa joka
kirjaimesta voittaja eli se, joka keksii eniten
sanoja.
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Kosti kurkistaa
Kolmas kerhokerta
AIHEPIIRI: Kompostointi

Johdanto
Kaarlo esittelee kerholaisille uuden tuttavuuden:
Kosti Kompostimadon. Kosti asustaa ystävineen
erään pihan perällä kompostilaatikossa. Hän harrastaa matojumppaa ja valmistaa vanhoista ruuantähteistä ravinteikasta multaa. Tällä kerralla opitaan,
miten Kostin työ auttaa Lennua ja Villeä kaatopaikkaongelman ratkaisemisessa.
Ruuan matka lautaselle on kirjoitettu tarinaksi
(sivu 19), jonka ohjaaja voi lukea kerholaisille. Kerhokerran päätehtävänä on rakentaa yhteinen matokomposti. Kompostin toimintaa seurataan tästä
eteenpäin jokaisella kerhokerralla. Maatumiskokeen
avulla voi lisäksi seurata erilaisten tuotteiden biologista hajoamista ulkona sulan kelin aikana.
Tällä kerhokerralla on myös hyvä miettiä, mistä
ruoka tulee. Sopiva tehtävä tähän on Aamiaisen
matka lautaselle (tehtävä 4).
Aineistoon on koottu ruoka- ja kompostiaiheista
materiaalia, joista ensimmäinen käsittelee ruuan
järkevää annostelua. Tausta-aineistoon on kerätty
perustietoa kompostoinnista ja sen hyödyistä. Kompostointi kannattaa -tekstissä kerrotaan lyhyesti myös
biojätteen ongelmista kaatopaikalla. Lisäksi aineistossa on tietoa siitä, miten perustetaan matokompostori.

Tiesitkö tämän?
• Pääkaupunkiseudulla asuu noin miljoona

ihmistä, joista jokainen tuottaa 300 kiloa
kotitalousjätettä vuodessa. Tästä jätemäärästä biojätettä on noin kolmasosa.
Kompostointi vähentää olennaisesti kaatopaikoille kuljetettavaa jätettä ja hidastaa
siten kaatopaikkojen kasvua ja uuden tilan
tarvetta.

• Kasvavat jätevuoret ovat ikävän näköisiä,

mutta ennen kaikkea ne aiheuttavat ongelmia ympäristölle. Esimerkiksi hapettomissa
oloissa mätänevä biojäte tuottaa ilmastoa
lämmittävää kasvihuonekaasua, metaania.

• Yleensä ruokaa pidetään itsestäänselvyytenä

ajattelematta, miten se on päätynyt lautaselle.
Jokaisen annoksen taustalla on kuitenkin muiden tuotteiden tavoin pitkä tuotantoketju, joka
on kuluttanut luontoa monella tavalla. Tästä
syystä myös biojätteen määrän vähentäminen
on olennainen osa jätteen synnyn ehkäisyä.
Lautaselle on siis syytä ottaa ruokaa vain sen
verran kuin jaksaa syödä.

Aineisto
Ota vain sen verran kuin jaksat syödä
Kun täytin seitsemän vuotta, koitti jännittävä uusi elämä. Lähdin kansakouluun
naapurikylään Lyöttilään. Opettajani Sylvi Teräväinen piti tiukan kurin luokassa.
Meihin ekaluokkalaisiin meni täydestä, kun hän sanoi, että hänellä on silmät
päässään myös takana, harmaiden hiusten alla. Kun hän siis vaikkapa kirjoittaa
taululle, niin hän kyllä näkee, mitä lapset sillä aikaa puuhaavat selän takana.
Söimme kouluruoan omassa luokassa. Kukin haki vuorollaan lautasen luokan edestä. Opettaja laittoi ruoan lautaselle ja säännöt olivat selvät: kaikkea
ruokaa piti syödä ja lautanen piti syödä tyhjäksi. Jos ei pitänyt jostakin ruoasta,
sai sanoa: Kiitos, vähän. Silloin sai lautaselleen pienemmän annoksen.
Olin oppinut kotona syömään kaikkea, mitä äiti laittoi. Perheessämme oli
kuusi lasta ja isän palkka riitti juuri ja juuri kaikkeen tarpeelliseen. Ruoka oli
yksinkertaista, mutta ravitsevaa. Se maistui hyvälle, kun oli nälkä. Leikimme ja
liikuimme paljon ulkona, joten nälkähän siinä tuli.
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Koulussa tuli eteen uusia ruokalajeja. Monet inhosivat veripalttua, jota nimitettiin kengänpohjiksi. Minusta se oli kuitenkin ihan hyvää, kun laittoi paljon
puolukkahilloa päälle. Oli ainoastaan yksi ruokalaji, jota en voinut sietää. Kesäkeitto. Kuumassa maitoliemessä killui kukkakaalin, porkkanan, pavun ja perunan paloja. Aloin voida aina pahoin, kun sain lautasen eteeni. Pelkäsin, että
yökkään heti, jos laitan sitä suuhuni.
Oli yksi keino, jolla saattoi välttää kesäkeiton syömisen. Kun otti paljon näkkileipää ja söi sitä oikein hitaasti, koko ruokatunti kului siihen. Sitten alkoi välitunti ja opettaja lähti yleensä ulos. Ne, joilla oli vielä ruokaa lautasella, saivat
jäädä luokkaan syömään.
Kun opettaja oli lähtenyt, vein kesäkeittolautasen keittiöön. Siellä keittäjä
kaatoi sen likaämpäriin. Hän oli onneksi ystävällinen ja ymmärsi, että en pystynyt syömään sitä. Häpesin kuitenkin ja olin pahoillani siitä, että ruoka piti kaataa
pois. Olin oppinut jo kotona sen, että ruokaa ei saa haaskata.
Kun muutin asumaan yhteen mieheni kanssa, alkoi uusi seikkailu. Mieheni
kokkasi innokkaasti, ja luovana ihmisenä hän kehitteli mitä ihmeellisimpiä ruokalajeja. Aina eivät mausteet osuneet ihan kohdalleen ja maku saattoi olla vähän
kummallinen, mutta kaikki on ollut kuitenkin syötävää.
Nykyään arkiruokamme päihittää hienot ravintolat. Meillä syödään munuaisia, kieltä, haukea, kampelaa, maa-artisokkaa, palsternakkaa, linssejä, papua,
tofua, polentaa, viininlehtikääryleitä ja milloin mitäkin. Poikamme on oppinut
pienestä pitäen syömään kaikkea. Hän on saanut ottaa itselleen sopivan annoksen ja hänkin on oppinut syömään lautasen tyhjäksi.
Kesäkeittoa ei ole tarjoiltu enää vuosiin missään.
Silja Huuhtanen: ”Lautanen pitää syödä tyhjäksi”. YTV Jätehuolto.

Tarina

Ruuan matka lautaselle

* Voidaan lukea ääneen kerhossa.

Jussi Maamies tekee tilallaan ahkerasti työtä. Hän
kasvattaa viljaa, josta sitten valmistetaan leipää, puuroa ja muuta ruokaa. Kaarlokin käy joskus ennen elonkorjuuta syömässä viljaa Jussin pellon reunassa.
Ennen kuin Jussi voi korjata pellosta valmiin
sadon, hän muokkaa ja lannoittaa maata ja käsittelee
varttuvia kasveja erilaisilla torjunta-aineilla. Tähän
hän käyttää traktoria, joka puolestaan tarvitsee polttoainetta. Polttoaineen, lannoitteet ja torjunta-aineet
Jussi ostaa kaupasta.
Polttoaine tuodaan ulkomailta, samoin suuri osa
torjunta-aineista. Lannoitteita ja torjunta-aineita
valmistetaan tehtaissa. Etenkin lannoitteiden valmistamiseen kuluu paljon energiaa. Torjunta-aineiden
valmistamisessa ja kuljettamisessa täytyy olla tosi
tarkka, koska aineet ovat vaarallisia. Osa lannoitteista
ja torjunta-aineista joutuu väistämättä luontoon.
Jussin naapuri Veikko on luomuviljelijä. Se tarkoittaa, että hän ei käytä torjunta-aineita eikä kaupasta
ostettavia lannoitteita. Ravinteet hän saa pellolleen
lähinnä kompostoidusta karjanlannasta. Luomuviljely kuluttaa vähemmän luonnonvaroja, mutta työtä
on enemmän.

Kun Jussi ja Veikko saavat oman osansa työstä valmiiksi, kuivattu vilja kuljetetaan käytettäväksi. Erilaisissa tehtaissa siitä voidaan valmistaa monia tuotteita,
jotka taas kuljetetaan kauppaan myytäväksi. Lopulta
ruoka, vaikkapa puuro, päätyy Kertun lautaselle.
• Entä jos Kerttu päättääkin heittää osan
pois?
Silloin hukkaan ei joudu vain pieni nokare puuroa, vaan
myös kaikki sen tuottamiseksi tarvitut panokset:
• traktorin ja kaikkien kuljetusten vaatima
polttoaine
• viljelyssä käytetyt lannoitteet
• torjunta-aineet
• Jussin ja kaikkien kuljetuksissa, jalostuksessa ja kaupassa mukana olleiden
ihmisten työpanos
• viljan kuivauksessa, tehtaassa, kaupassa ja
kotona ruoanvalmistuksessa käytetty energia.
Siksi ei kannata ostaa eikä ottaa lautaselleen enempää ruokaa kuin syö.
Kosti Kompostimato pitää sitten mielellään huolen hedelmien ja juuresten kuorista ja muusta sellaisesta, mitä ihminen ei voi syödä.
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Miksi kannattaa kompostoida?
• Kompostoituminen on luonnon oma tapa hävit-

tää kuollut materiaali ja palauttaa sen sisältämät ravinteet takaisin kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Lahottajaeliöt – bakteerit, sienet,
sädesienet ja selkärangattomat eläimet –
tarvitsevat happea, kun ne hajottavat eloperäisen aineksen hiilidioksidiksi (CO2), vedeksi
ja ravinteikkaaksi humukseksi. Hapettomissa
oloissa (mm. tiiviissä jätekasoissa kaatopaikoilla) aine sen sijaan mätänee, mikä tuottaa
haisevia rikkikaasuja ja metaania (CH4).

• Kompostoinnissa ihminen auttaa hajottaja-

eliöitä luomalla mahdollisimman hyvät olosuhteet niiden toiminnalle. Kompostori on säiliö,
jossa lahoamista tehostetaan kokoamalla jäte
hoidettuun kasaan.

• Kompostoiminen on ympäristönäkökulmasta

merkittävimpiä jätteen käsittelyyn liittyviä ekotekoja jätteen synnyn ehkäisyn ohella. Eloperäistä
jätettä syntyy runsaasti, ja se lisää kaatopaikkojen ongelmia. Siksi kompostoimalla voidaan

vähentää kaatopaikkojen ympäristöhaittoja.
Kompostoinnista saa ravinteikasta multaa kotipuutarhaan, pihalle ja kukkapurkkiin. Lisäksi
kompostointi on taloudellisesti järkevää.

• Syntypaikkakompostoinnilla voidaan joissakin

tapauksissa vähentää kiinteistön jätehuoltokustannuksia – erityisesti silloin, kun se ei kuulu
biojätteen erilliskeräyksen piiriin vaan biojäte
on hävitetty sekajätteen kanssa. Kompostointi
pienentää kallista sekajätekuormaa, eikä astiaa
tarvitse tyhjentää niin usein.

• Erityisesti jätteen syntypaikalla tapahtuva kom-

postointi on myös yhteiskunnan kannalta järkevää. Se tukee jätelain tavoitteita ja vähentää
jätteistä huolehtimisen yhteiskunnallisia kustannuksia – sekä ympäristöllisiä että taloudellisia. Kompostoinnilla on suuri merkitys Suomen
kasvihuonekaasujen vähentämisessä, sillä se
on tehokas ja suhteellisen edullinen keino välttää metaanikaasupäästöjä.

Matokompostorin perustaminen
Mato- eli lierokompostorit sopivat sisätiloihin, mutta
ovat enemmänkin hauska kuriositeetti ja ympäristökasvatusväline kuin tehokas biojätteen käsittelijä.
Tunkiolierot viihtyvät huoneenlämmössä. Tehokkaimmin ne toimivat 20–25 asteen lämpötilassa. Alle
5 ja yli 30 asteen lämpötilassa madot kuolevat. Koska
lierot kaihtavat valoa, saa niiden koti mielihyvin olla
pimeässä paikassa, vaikkapa kaapissa.
Matokompostorin voi perustaa puulaatikkoon,
irtokarkkilaariin tai vanhaan akvaarioon. Kompostoriin luodaan ensin lieroille otollinen kasvualusta.
• Pohjalle pannaan noin kymmenen sentin
paksuinen kerros kostutettua seosainetta:
silputtuja munakennoja tai olkia, oksahaketta,
turvetta tai hieman maatuneita puiden lehtiä.
• Joukkoon voi sekoittaa hiukan hiekkaa tai
savea, sillä ne edistävät lierojen ruuansulatusta.
• Samaa seosainetta käytetään jätteiden
peittämiseen.
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• Kasvualusta on sopivan kostea, jos siitä
tihkuu muutama pisara vettä, kun sitä
puristaa nyrkissä.
• Lierokompostoria täytyy kastella tarpeen
mukaan, yleensä noin kerran viikossa riippuen laatikon koosta ja muodosta. Madot
hengittävät ihonsa kautta, joten mullan
tulee olla kosteaa. Vain kostea iho mahdollistaa hapensaannin ihon läpi.
• Madot laitetaan uuteen kotiin eväillä varustettuna. Jos lieroja on aluksi vähän, annetaan niille vain vähän ruokaa kerrallaan.
Madot ruokitaan viikon välein.
• Laatikko kannattaa peittää paperilla,
kartongilla, vanerilla tai muovilla. ”Katto”
estää kosteuden haihtumista.
• Lierojen hapensaanti varmistuu, kun
katto rei’itetään tai sen reunoille jätetään
avointa tilaa.

Pehmeät
ruuanjätteet
ovat minulle
namiherkkua!

Miten lieroja
hoidetaan?

Madoille kelpaa lähes kaikki eloperäinen jäte: hedelmien ja vihannesten kuoret, ruuantähteet ja märät
talouspaperit. Liha-, kala- ja maitotuotteita kompostoriin ei kannata laittaa.
Jätteet kannattaa pilkkoa, jotta ne hajoavat nopeammin. Madot kykenevät syömään vain pehmeää ruokaa. Tämän vuoksi esimerkiksi keitetyt perunankuoret häviävät laatikosta nopeammin kuin raa’at, jotka
lierot jättävät ensin pehmenemään.
Kompostoriin laitetut jätteet peitetään seosaineella tai haudataan multaan. Seosaine tasaa kompostorin olosuhteita ja parantaa sen rakennetta sekä
tekee kompostista ilmavan ja estää haju- ja kärpäshaittoja. Lisäksi seosaine tasapainottaa lierojen ruokavaliota.
Matoja ruokitaan noin viikon välein. Jätettä ei
tule antaa liikaa kerralla, sillä se voi alkaa mädäntyä
ja haista. Lierot syövät suunnilleen oman painonsa

verran päivässä ja lisääntyvät nopeasti. Suotuisissa
oloissa niiden määrä voi kaksinkertaistua parissa
kuukaudessa.
Lieroja ei ole suomalaisessa metsämaassa juuri
lainkaan, joten niitä on helpointa saada toisesta
matokompostorista.
Lisätietoa
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n
ympäristöneuvonta, www. kierratyskeskus.fi/neuvonta
puh. (09) 310 88717.
Kirjallisuus
- Kompostin hoitajan opas. YTV 2005.
- Näin tunkiolierot touhuilemaan, matokomposti sisätiloihin.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2005.
- Koski, Eija: Matokomposti. Rakennusalan kustantajat 1995.

Kaarlon kirje
Hei, Lennu-kerholaiset!
Terveiset täältä kannon ääreltä. Tällä kertaa jätämme
Villen parantelemaan rojupöhöään ja teemme tutkimusretken vanhan talon takapihalle. Talo on aivan
lähellä Villen pesäpuuta. Tiedättehän, sen korkean
mäntypuun vieressä.
Vanhan talon pihalla on mukava laatikko. Se on
täynnä puoliksi pureskeltua vanhaa ruokaa ja multaa! Joka päivä joku talon asukkaista kantaa ämpärissä laatikkoon lisää pilaantunutta ruokaa, ruuanjätteitä ja hedelmien kuoria. Sen jälkeen, kun laatikko
rakennettiin, roska-auto on käynyt tuossa pihassa
paljon harvemmin.
Taitaa laatikossa tapahtua koko ajan pieniä
ihmeitä, sellaisia, joita ei voi silmällä nähdä. Kerran
minä näin jotakin omituista: laatikosta otettiin mustaa multaa! Silloin ajattelin, että se taitaakin olla taikalaatikko. Onneksi en ole itse joutunut laatikkoon.
Jos ruuasta tulee laatikossa multaa, niin mitä se
tekisikään isosta karhusta – kenties villakoiran!

• Tiedätkö sinä, mikä tuo laatikko pihan
perällä on?
Laatikkoon muutti vähän aikaa sitten Kosti Kompostimato. Kosti on Lennun uskottu ystävä, aika vähäpuheinen ja vähäeleinen. Kosti ei näytä aivan samalta kuin
Kaapo Kastemato, mutta yhtä luikeroinen hän on.
Kostin uusi koti ei ole postilaatikko, vaan komPOSTIlaatikko. Kompostissa eivät kulje kortit ja kirjeet,
vaan aine. Ruuan tähteet muuttuvat tässä kompostikyydissä mullaksi. Ja mullassahan kasvaa uutta ruokaa sinulle ja minulle! Ruuan tähteet sitten taas päätyvät toivottavasti ruuaksi Kostille ja Kostin ystäville.
Komposti on sopiva asuinpaikka madoille; siellä
on ruokaa ja lämpöä. Kosti viihtyy mainiosti omassa
kodissaan. Kostin päätyö on tehdä ruuan tähteistä
multaa. Kosti sukulaisineen ja ystävineen käyttää
mielellään esimerkiksi teepusseja. Tosin he eivät
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pidä teehetkiä ja hörpi teetä mukista, vaan syövät
teepussit sellaisenaan. Taitavat ajatella, että niin
säästyy vettä ja aikaa.
Kosti on kaiken lisäksi niin välkky, että hän ei tarvitse kotiinsa lainkaan valoa!
Lennu pyysi minua vielä kertomaan yhden hassun seikan: Kostilta ja hänen sukulaisiltaan puuttuu jotain meille karhuille ja teille ihmisille tärkeää.
Nimittäin hampaat! Eikä kukaan heistä ole edes harkinnut tekohampaiden hankkimista.
Hampaiden puuttumisen vuoksi Kosti ja hänen
sukulaisensa antavat ruuan aina ensin rauhassa
pehmentyä kompostissa. Vasta sitten, kun ruoka on
pehmeää, he syövät sen.
Syömisen ja mullan tekemisen lisäksi Kosti harrastaa voimistelua. Kostin matojumppa on koko kompostin asukkaiden ilonaihe – kokeilkaa tekin sitä kerhossa!
Kompostissa asuu siis muitakin asukkaita kuin
Kosti ja hänen sukulaisensa. Se on myös pieneliöiden suuren suvun koti. Siinä suvussa jokaiselta löytyy
serkkujakin ainakin monta sataa, ellei tuhatta. Voitte
siis vain kuvitella, miten paljon ruokaa sukujuhlilla
tarvitaan, jotta pöytä saadaan koreaksi.

Kosti Kompostimadon herkkuresepti:
Anna omenan kuoren pehmetä hitaasti
kompostimullassa. Nauti sen jälkeen
ateriasta, johon ei hampaita tarvita!
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• Mitä Kosti ei halua kompostiin?
• Mitä vanhoille ruuan tähteille tapahtuu
kompostissa?
Kosti tekee työtä, jotta kaatopaikka ei kasvaisi niin
hurjaa vauhtia. Kosti on siis meidän mukanamme
pelastamassa Lennun pesäpuuta. Maailma ilman
multaa olisi sitä paitsi ihan mahdoton maailma:
kukaton ja puuton.
Kosti haluaa myös muistuttaa, että tuhlaus on aina
turhaa ja tylsää. Kunnon ruuan laittaminen kompostiin on tuhlausta. Kosti pitää enemmän vihannesten
kuorista kuin ihmisille sopivasta valmiista ruuasta.
”Se kuuluu teille kerholaisille”, sanoo Kosti.
Kaikki ruoka on tehty jonkun ihmisen ja jonkun
madon kotialueen antimista, eikä sellaisia antimia
saisi tuhlata!
• Mitä tapahtuisi, jos maailmassa ei olisi
yhtään multaa ja kasveja?
Oletteko muuten kuulleet naurukoneesta? Haluaisikohan Kosti oman naurukoneen? Kerron teille
naurukoneesta ensi kerhokerralla.

Tehtäviä
Päätehtävä

1

Seinäjuliste

Onko kerhon kaatopaikalla jotakin, joka sopisi Kostin ja kumppanien ruuaksi? Jos on, ottakaa se pois
kaatopaikalta!

2

• Kastelkaa kompostoria tarpeen mukaan.
• Lisätkää nälkäisille madoille sopivaa
ruokaa.

Maatumiskoe

Kostin sukulaiset ja muut pienet ötökät tekevät työtään myös maassa. Ne muuttavat mullaksi kaikenlaista, mikä on ollut elävää. Tutkikaa kokeen avulla,
mistä Kostin sukulaiset ja muut ötökät pitävät:
• Kerätkää roskia kahteen eri harsokangaspussiin.
• Laittakaa yhteen pussiin maatuvia jätteitä.
Maatuvat jätteet sisältävät eloperäistä
ainesta, kuten ruuantähteitä ja pehmopaperia.
• Toiseen pussiin laittakaa maatumattomia
jätteitä, kuten muovia tai metallia.
• Pussit kannattaa sitoa kiinni värillisellä
langalla, jotta ne löytyvät myöhemmin.
• Haudatkaa pussit maahan, kompostiin tai
muuhun paikkaan, jossa ötökät ja Kostin
sukulaiset voisivat asustaa.
• Merkitkää paikat muistiin.
• Kaivakaa pussit ylös muutaman viikon tai
kuukauden kuluttua, niin näette, millaisesta
ruuasta Kosti ja kumppanit ovat ilahtuneet
ja mikä heille ei maistunut.

Aamiaisen matka lautaselle

Jos on nälkä, niin kuin Kaarlolla aina, kannattaa
miettiä, mistä ruoka tulee lautaselle. Kaarlon ruoka
tulee pääasiassa Kerttu-tädin lähettämistä hilloa ja
hunajaa sisältävistä postipaketeista, mutta entä teidän ruokanne?

Matokompostorin
rakentaminen

Kostilla on paljon sukulaisia, jotka ovat vielä vailla
kotia. Voitteko rakentaa kerhotilaan kotikompostin
kodittomille madoille? Kodin ei tarvitse olla suuri,
muutama kompostiliero sopii touhuilemaan pieneenkin astiaan.
Voitte seurata matojen puuhasteluja seuraavilla
kerhokerroilla.

3

4

• Miettikää aluksi, mitä kaikkea erilaista
ruokaa vaikka aamiaisella syödään.
• Selvittäkää, mistä ruoka on peräisin.
Esimerkiksi murot on tehty usein maissista,
mutta kasvaako maissia Suomessa?
Entä mistä maito ja mehu tulevat?
• Pohtikaa samalla, miksi lautaselle ei
kannata jättää ruokaa.
Lisätietoa
Finfoodin opetusmateriaali: http://www.ﬁnfood.ﬁ/opetus.

5

Kostin multa hyötykäyttöön

Kosti on lähettänyt kerholle pussillisen hyvää multaa,
jonka hän on tehnyt itse kumppaneidensa kanssa.
Saatte sen lahjaksi! Istuttakaa siihen vaikka kukan
tai yrtin siemen.
• Istuttakaa vaikka vanhoihin maitotölkkeihin
tai jogurttipurkkeihin auringonkukan
siemen.
• Voitte valita myös muun kauteen sopivan
kasvin: rairuohoa, kukkasipulin tai vehnänorasta.
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Leikkejä
1

Nopein kompostimato
• Leikkijät jakautuvat kahteen tai useampaan
ryhmään ja asettuvat lähtöviivalle jonoihin.
• Jonon ensimmäinen panee kätensä maahan
ja toiset tarrautuvat edessään olevan
nilkkoihin. Jokainen leikkijä kulkee siis
nelinkontin ja muodostaa kompostimadon.
• Vetäjä antaa merkin ja madot kulkevat
mahdollisimman nopeasti 20–30 metrin
päässä olevan maaliviivan taakse irrottamatta otettaan.
• Joukkue, joka hajoaa, tippuu kilpailusta
pois.
• Ensimmäinen maaliin tuleva ehjänä
säilynyt joukkue voittaa.

2 Kompostimatojumppa
• Leikkijät muodostavat pitkän jonon
ja ottavat toisiaan vyötäröltä kiinni.
• Jonon etupää on kompostimadon
pää ja takapää sen häntä.
• Pää yrittää saada kiinni hännän, joka
juoksee karkuun.
• Jos jono katkeaa, leikki keskeytyy
hetkeksi. Se, jonka ote kirposi, joutuu
jonon viimeiseksi.
• Leikki loppuu, kun pää saa madon
hännän kiinni.
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3 Kuka pelkää kompostimatoa?
I versio
• Maahan piirretään kaksi viivaa reilun 50
metrin päähän toisistaan.
• Keskelle viivojen väliin asettuu Kosti
Kompostimato.
• Muut leikkijät asettuvat toiselle viivalle.
• Kosti huutaa:”Kuka pelkää kompostimatoa?” Leikkijät huutavat:”En minä
ainakaan!” ja yrittävät juosta toiselle
viivalle jäämättä kiinni.
• Kiinni jääneet ryhtyvät Kostin kanssa
ottamaan muita kiinni.
II versio
Kiinni jääneet jäävät aloilleen seisomaan ja saavat
ottaa kiinni vain paikaltaan käsiään ojentamalla.

4

Tulkaa kaikki kompostiin
• Merkitään kaksi rajaa noin 15 metrin
päähän toisistaan.
• Kerholaisista valitaan yksi halukas Kostiksi.
• Kosti jää yhden viivan taakse ja loput
asettuvat toisen viivan taakse.
• Kosti huutaa:”Tulkaa kaikki kompostiin!”
Muut kerholaiset vastaavat: ”Mutta miten?”
• Kosti keksii jonkin kompostiin sopivan
ruuanjätteen ja huutaa esimerkiksi:
”Kuten banaaninkuoret!”tai
”Kuten homehtuneet leipäpalat!” tai
”Kuten märät lautasliinat!”
• Kerholaiset liikkuvat, niin kuin Kosti
on käskenyt.
• Kosti voi lopuksi valita sen, joka hänen
mielestään esitti tällä kertaa parhaiten.
Tästä kerholaisesta tulee uusi Kosti ja
näin leikki jatkuu.

Voiko onnea ostaa?
Neljäs kerhokerta
AIHEPIIRI: Mainonta

Johdanto
Neljännellä kerhokerralla paneudutaan mainontaan
ja sen keinoihin vaikuttaa kuluttajaan. Lennulle selviää pikku hiljaa, että mainoksia tarvitaan, jotta saataisiin ihmiset ostamaan lisää tavaroita. Lennu ei
kuitenkaan ymmärrä, miksi näin pitää olla.
Mainonta taitaa olla yksi selitys myös Villen rojupöhöön, johon etsitään nyt ratkaisua kysymällä apua
Kaarlon Kerttu-tädiltä.
Tämän kerhokerran tehtävissä sukelletaan mainonnan maailmaan. Tarkoituksena on opetella erottamaan mainoksia muusta viestinnästä. Lisäksi
mietitään, miten mainokset liittyvät kuluttamiseen,
turhiin tavaroihin ja kaatopaikalle ajettavan roskan
määrään.
Kun mainostamista tarkastellaan huumorin ja
ironian valossa, saattavat käsitykset mainostettavista tavaroista muuttua: tarpeellinen muuttuu tarpeettomaksi.
Tausta-aineistona on kaksi tekstiä: Miksi mainoksia tehdään? sekä Nuoret ja kuluttajakasvatus. Teksteissä tuodaan esille muutamia yleisiä mainontaan ja
kuluttajakasvatukseen liittyviä seikkoja.

Tiesitkö tämän?
• Mainonta on osa lasten, nuorten, aikuisten

ja vanhusten arkea. Voimme suojautua siltä
vain osittain: televisiota ei ole pakkoa katsoa,
mutta esimerkiksi katumainoksia ja iltapäivälehtien lööppejä ja etuvisun kuvia emme
voi olla näkemättä.

• Lapset ja nuoret elävät jatkuvan kuvallisen

viestinnän keskellä, jossa sanomilla on usein
kaupallinen tarkoitus. Mainonnassa käytetään hyväksi myös murrosikään liittyvää epävarmuutta. Vaatteiden, kenkien, kauneudenhoitotuotteiden ja erilaisten tavaroiden kautta
luvataan kauneutta, varmuutta, yhteenkuuluvuutta ja onnea.

• Läheskään kaikki hankkimamme tavarat

eivät tietenkään ole välttämättömiä, vaan
niitä ostetaan mainoksissa esitettyjen mielikuvien ja muodin takia. Muoti voi vaihtua
jopa kahdeksan kertaa vuodessa!

Lisätietoa
Kuluttajavirasto, www.kuluttajavirasto.ﬁ, puh. (09) 77261.

Aineisto
Ymmärrän kyllä muodin merkityksen. Ilman sitä kuluttajat etsisivät vaatteensa
ylitsepursuavista vaatekomeroistaan, eivät kaupoista. Toki nokkela kuluttaja voi
tehdä muodikkaita löytöjä myös komeronsa arkeologisista kerrostumista. ”Rohkea mies pukee ylleen vajaamittaiset housut”, yllytti Vatevan muotimeklari. Olen
varma, että rippipukuni on vielä tallessa jossakin.
Muodista on sekin hyöty, että kirpputorit ovat nykyään täynnä hyväkuntoisia,
lähes muodikkaita vaatteita. Olenkin päättänyt olla vielä pari seuraavaa vuotta
viime kevään muodin kannattaja. Luotan myös siihen, että harmaa palaa takaisin noin viiden vuoden kuluttua. Ulsterini on silloin jälleen muotiasu.
Ote tekstistä Pauli Välimäki: ”Epämuodikas juttu”, 2001. www.paulivalimaki.net.
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Miksi mainoksia tehdään?

Nuoret ja kuluttajakasvatus

Mainonta on osa markkinointiviestintää, joka pyrkii
myynnin edistämiseen. Sen tavoitteena on yksinkertaisesti myydä heti tai myöhemmin. Ihmisiä suostutellaan tekemään ostopäätöksiä. Mainosten tarkoituksena on myydä tuotteita ja saada ihmiset ostamaan
niitä, vaikka ne eivät olisikaan tarpeellisia.
Ihmiset eri puolilla maailmaa vastaanottavat päivittäin satoja, jopa tuhansia mainosviestejä. Eräiden
arvioiden mukaan luku on peräti 5000. Valtava määrä
mainoksia välittyy lukuisista kanavista, joita ovat
• sanomalehdet
• paikallis- ja ilmaisjakelulehdet
• aikakauslehdet
• televisio
• radio
• elokuva
• ulkomainokset
• ilmoitustaulut
• internet.

Yksi kuluttajakasvatuksen tavoitteista on, että lapset ja nuoret tuntevat mainonnan tarkoitusperät ja
pystyvät tulkitsemaan, analysoimaan sekä tarkastelemaan kriittisesti mainoskuvia ja muita kaupallisia
sanomia.

Mainonnan tavoitteena on sekä tiedottaa tarjolla
olevista tuotteista ja niiden ominaisuuksista että
vaikuttaa asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen
myönteisen tuotekuvan aikaansaamiseksi kuluttajan mielessä.
Mainonnan vaikutusprosessia on luonnehdittu
AIDA-mallin avulla (Attention, Intres, Desire, Action).
Mallin mukaan mainonnan on
• herätettävä huomiota
• herätettävä kuluttajan mielenkiinto
• saatava kuluttaja haluamaan tuotetta ja
• saatava kuluttaja ostamaan tuote.
Lähde
Jani Kaaro & Mirja Noland (toim.): Ekokatalogi 2000.
Gummerus Oy, Jyväskylä.

• Mikä on mainontaa, mikä tiedottamista,
uutisia, viihdettä?
Markkinointimenetelmät kehittyvät ja viestit sekoittuvat; mainonta muuttuu entistä vaikeammin tunnistettavaksi.
Lapset ja nuoret kuluttavat nykyisin huomattavan
osan kotitalouksien käytettävissä olevista varoista.
Siksi juuri heihin kohdistetaan voimakas tuotteiden
ja palveluiden mainonta.
Lapsia ja nuoria houkutellaan yrityksen asiakkaiksi luomalla yrityksestä ja sen tuotteista positiivinen mielikuva. Aikuisiän kulutustottumukset ovat
saattaneet muovautua jo lapsena ja nuorena: tietynlaisilla lapsiin kohdistuvilla markkinointikeinoilla voidaan antaa lapselle tuotteesta sellaista elämyksellistä tietoa, jonka muuttaminen jälkeen päin voi olla
mahdotonta.
Tuote saattaa symbolisoida menestystä, statusta,
rakkautta ja onnea. Myös lehdet, elokuvat, televisio ja
musiikki luovat käsityksiä inhimillisen elämän tavoitteista. Suomalaislasten ja nuorten keskuudessa tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat Nike, Adidas, NHL, Aku
Ankka, Harry Potter, Peppi Pitkätossu, Play Station,
Game Boy, Coca-Cola, Fanta ja McDonald's.
Lähde
Kuluttajaviraston sähköiset opetusmateriaalit.

Tiesitkö tämän?
Ostettavien tuotteiden lisäksi myös itse mainoksiin liittyy jätenäkökulma:
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•

Helsingin Sanomissa mainosten julkaisuun
käytettiin jo vuonna 1994 28 miljoonaa kiloa
paperia.

•

Vuosittain suomalaisiin postiluukkuihin
jaetaan noin 400 miljoonaa suoramarkkinointilähetystä, joiden paperimäärää voi
vain arvella.

Kaarlon kirje
Hei, erityisen erinomaiset
Lennu-kerholaiset!
Minä, Kaarlo, aloin tässä miettiä, että missä piilee
Villen rojupöhön alkulähde. Kaikilla asioilla kun on
alkulähteensä, eikä se välttämättä aina ole minun
kotini lähellä oleva metsälähde.
Lennulla on oma ideansa siitä, mistä rojupöhö
olisi voinut saada alkunsa. Lennu on huomannut,
että ympäri kaupunkia on isoja kuvia erilaisista tavaroista. Lennu tietää, että katsellessaan noita kuvia
Villekin aina innostuu haluamaan juuri sellaista esinettä, joka kuvassa on.
• Mitä Villen näkemät kuvat ovat?
• Onko sellaisia kuvia muualla; oletko sinä
nähnyt niitä?
Lennu epäilee, että kyse on mainoksista. Sellaisissa
kuvissa on aina jotakin, mitä kaikkien pitäisi hankkia
ja omistaa. ”Onkohan kaiken mainostetun ostaminen
aivan välttämätöntä?” miettii Lennu. On aika hankalaa, kun täytyy aina mainoksista selvittää, että mitä
tänään ihan välttämättä tarvitsee.
Liito-oravat onneksi tietävät itse, mitä tarvitsevat. Lennu oikeastaan toivoo saavansa vain hyvää
liitotuulta ja salaista herkkupiiloa. Sellaisia ei kyllä
koskaan näe mainoksissa. Niitä sietäisi mainostaa,
koska niille olisi oikeasti käyttöä!
Lennusta tuntuu, että ne kaikki välttämättömiksi
mainostetut tavarat kuljetetaan kaatopaikkavuorelle.
Ehkä ne ovatkin välttämättömiä siksi, että tuo kaatopaikkavuori saadaan suuremmaksi ja suuremmaksi!
Eihän roskaa syntyisi niin paljon, jollei aina ostettaisi
uutta ja heitettäisi vanhaa pois.
Lennu oli kuullut, että kaupungissa Ville voi nähdä
päivässä tuhansia erilaisia mainoksia. ”Kyllä tässä
on jotain mätää”, miettii Lennu. Miksei kukaan muu
tunnu ihmettelevän mainosten ja erilaisten tavaroiden paljoutta?

koneesta. Sen hinta oli monta sataa variksen kruunua tai sulkatöyhtöä.
Ville päätti palauttaa koko härvelin ja kutsua
kylään ystävät. Koko ilta sitä sitten naurettiin mokomalle turhalle vempeleelle. ”Saihan se rakkine viimein naurua aikaiseksi”, totesi Ville.
• Onko teidän kerhonne kaatopaikalla sellaisia tavaroita, joista olette nähneet
mainoksia?
• Mitä kivaa voi tehdä niin, että tekemisestä
ei synny roskaa?
Villen rojupöhö on kyllä tainnut tulla jo niin pahaksi,
että suosittelisin Kerttu-tädin apua. Kertulla on
yleensä oikea hoito vaivaan kuin vaivaan. Viimeksi
hän ehdotti, että nukkuisin enemmän, kun olin niin
väsynyt. Ette ikinä usko, miten hyvin se hoito tehosi
väsymisvaivaan! Kerttu-täti on oppinut elämänsä
aikana yhtä sun toista; hänelle rojupöhökään ei varmaan ole uusi tuttavuus!
En nyt viitsisi itse kirjoittaa Kertulle, hän kun aina
kyselee, että olenhan syönyt riittävästi mustikoita.
Pyytäisinkin, että te kerholaiset lisäisitte kirjeeseen
pääasiat. Minä vain vähän aloittelin kirjettä.
Muistakaa sitten postittaa kirje pikaisesti.
Osoite on tässä:
Kerttu-Karhu
Kantotie 2
Käpälämäki
Lopuksi haluaisin vielä tiedustella, että olettekos
nähneet viime aikoina mitään merkillistä? Purkeista ja merkillisestä Merkkisestä kirjoitan ensi
kerralla.

• Mitä tapahtuisi, jos kaikki ostaisivat
kaiken mitä mainostetaan?
Lennu oli kuullut, että Ville oli eräänä päivänä tilannut varisten Raakku-kataloogissa mainostetun naurukoneen. Ville yritti saada koneen toimimaan, mutta
se tuntui olevan epäkunnossa. Naurua ei tullut,
mutta Villelle meinasi tulla itku, kun hän sai laskun
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Hei, Kaarlon ______________ Kerttu-täti!
Olemme __________________ Lennu-kerholaisia.
Tarvitsisimme sinun apuasi, koska kuulimme,
että olet hyvin ____________. Kaarlolla on ystävä Ville,
jolla on ______________rojupöhö. Ville vain hankkii
_____________ tavaroita ja kerää ___________rojuja.
Villen sulkatöyhtökin on muuttunut aivan ____________
ja pesä näyttää _________________.
Onko Sinulla mitään ________________neuvoa rojupöhön
hoitoon? Olisimme hyvin kiitollisia ja _____________
kaikista neuvoista.
Terveisin ____________________
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Tehtäviä
Päätehtävä

1

Seinäjuliste

3

Ottakaa julisteen kaatopaikalta pois muutama sellainen tuote, joita olette nähneet mainoksissa. Ovatko
nämä tuotteet tarpeellisia vai voisiko ne korvata joillakin
toisilla vastaavilla, monikäyttöisemmillä tavaroilla?

2 Mikä on mainos?
Etsitään lehdistä ja muusta mahdollisesta materiaalista mainoksia ja ilmoituksia. Mietitään yhdessä,
miten mainos ja ilmoitus eroavat toisistaan.
• Aluksi kannattaa etsiä selkeästi toisistaan
poikkeavia ilmoituksia ja mainoksia. Ne ryhmitellään otsikoiden ”mainos” ja ”ilmoitus”
alle.
• Etsitään mainoksista niiden tunnuspiirteitä
ja tehokeinoja.
Mainoksista keskusteltaessa voidaan miettiä seuraavia kysymyksiä:
• Mistä mainoksista näkyy heti, mitä niissä
mainostetaan?
• Mikä on mielestäsi paras mainos ja miksi?
• Kenelle mainos on suunnattu?
• Mitkä tuotteista ovat todella tarpeellisia
ja mitkä eivät?
• Tarvitseeko Lennu tai Ville mainoksessa
esitettävää tuotetta? Entä sinä itse?
Kuka tarvitsee välttämättä tuotetta?
Vai tarvitseeko kukaan?

Naurukoneen mainos
• Miettikää yhdessä jokin tuote, jota ei vielä
ole olemassa (esim. naurukone tai
ystävärobotti).
• Voidaanko sellainen valmistaa?
• Miten sitä mainostaisitte?

Voitte askarrella tämän koneen kierrätysmateriaalista, jos teillä on aikaa. Tehkää tuotteestanne myös
mainos, jolla sitä mainostaisitte.
Halutessanne voitte viedä mainoksia vaikka kouluun
tai kirjastoon tai ripustaa niitä kerhopaikan seinään.

4

Oma televisiomainos

Valmistetaan isosta pahvilaatikosta televisio:
• Laatikon yhteen sivuun leikataan kuvaruudun suuruinen aukko.
• Laatikon voi maalata, ja siihen voidaan
kiinnittää jätemateriaalista erilaisia
nappuloita.
• Laatikon pitää olla niin iso, että esittäjä
mahtuu istumaan sen sisälle esittäessään mainoksia. (Vaihtoehto: pienempi
tv-laatikko voi olla jakkaralla, jolloin mainoksen esittäjä istuu sen takana lattialla
ja nojaa käsillään jakkaran reunaan.)
• Mainosten esittäminen voidaan aloittaa
harjoittelemalla siten, että jokainen esittelee
oman kynäkotelonsa sisällön. Myöhemmin
voidaan mainostaa tuotteita lehdistä leikattujen ilmoitusten mukaan.
Tehtävästä saa hulvattoman hauskan, kun mainostetaan erityisen tarpeetonta tai turhaa tavaraa: jokaisen suomalaisen on ehdottomasti hankittava vatsalihaslaite, jollainen saattaa olla myös Villellä!
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Leikkejä
1

Arvaa, mikä mainos!

• Ohjaaja leikkaa etukäteen valitsemistaan
mainoksista tekstit pois.
• Kerholaiset yrittävät ilman kuvatekstiä
päätellä, mitä tuotetta mainostetaan ja
kenelle mainos on suunnattu.
• Toimivatko jotkin mainokset ilman tekstiä?
Mitä ajatuksia tai toiveita ne silloin herättävät?

2

Mainoslauseet

Luetaan mainoksista poimittuja lauseita tai kuvailuja
jostakin tuotteesta. Jokainen ryhmä tai osallistuja
saa arvata, mikä tuote on kyseessä.
• Etsitään mainoslauseita lehdistä.
• Valitaan jokin turhalta tuntuva tuote ja
keksitään sille myyvä mainoslause.
Hyviä esimerkkejä tehtävään sopivista tuotteista löytyy vuosittain Suomen Luonto -lehdessä julkaistavasta
Vuoden turhake -ehdokaslistasta (sivu 14).
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3

Mainospantomiimi
• Lapset valitsevat pareittain jonkin itselleen
tutun mainoksen ja esittävät sen muille
pantomiimina.
• Ohjaajalla voi olla valmiina myös paperilapuille kirjoitettuja kaikille tuttuja tvmainoksia, joita esitetään yksin tai
pareittain.
• Jos tehtävä tuntuu liian vaikealta, voidaan
arvaajien tehtävää helpottaa kertomalla,
mistä tuoteryhmästä mainoksessa on kyse
(esim. lelut, ruoka).
• Lisäksi voidaan hyräillä mainosmusiikkia,
joka on helppo tunnistaa.

Lopuksi pohditaan mainostettavan tuotteen tarpeellisuutta, kestävyyttä ja kierrätettävyyttä. Jos tuote ei
täytä kestävyyden kriteeriä, keksitään sen tilalle korvaava tuote.

Merkilliset purkit
Viides kerhokerta
AIHEPIIRI: Tuotteiden elinkaari ja kierrätys

Johdanto
Viidennellä kerhokerralla mukaan tulee merkillinen
kaupunkikettu Erkki Merkkinen. Viisas kun on, Erkki
seuraa myös ihmisten menoa ja touhua. Erkki on
pistänyt merkille, että lähiseudun asukkaat kantavat kasseissaan tavaraa erilaisiin keräyslaatikoihin.
Kerholaisten ja Lennun avulla Erkille selviää, mistä
noissa laatikoissa oikein on kyse.
Lajitteluleikin tavoitteena on ymmärtää lajittelun
tarkoitus, oppia jätteiden lajittelua ja pohtia jätteiden
synnyn välttämistä. Leikissä kerholaiset pääsevät
itse lajittelemaan roskia, miettimään vähäjätteisempiä vaihtoehtoja ja havaitsemaan lajittelun vaikutukset kaatopaikkajätteen määrän vähentymiseen.
Karttatehtävässä lajittelua voidaan tehdä vielä
konkreettisemmin: viedään lajiteltavia roskia eri
keräyspisteisiin. Aiheeseen voi perehtyä myös piirtämällä sarjakuvan jonkin tuotteen, kuten paperin,
elinkaaresta.
Tausta-aineistoon on koottu kaksi tuotteen elinkaarta koskevaa tekstiä: Tuotteen elinkaari sekä Roskan kamala taakka, joka käsittelee viilipurkin elinkaaren vaiheita. Lisäksi mukana on aineistoa kolmen eri
materiaalin kierrätyksestä.
Tarkempaa tietoa lajitteluohjeista on lajitteluleikissä 1.

Tiesitkö tämän?
• Kulutuksesta syntyy jätettä. Kaikki käyttöön

ottamamme luonnonvarat päätyvät jätteeksi
ennemmin tai myöhemmin. Mitä enemmän
kulutamme luonnonvaroja, sitä enemmän
syntyy niiden käytöstä aiheutuvia ympäristöongelmia, muun muassa jätteitä ja erilaisia
päästöjä.

• Jätelain mukaan jätteiden synnyn ehkäisy on

jätepolitiikan ensisijainen tavoite. Vasta sen
jälkeen tulevat uudelleenkäyttö ja kierrätys,
jotka usein ovat kuitenkin kuluttajille tutumpia
käsitteitä.

Aineisto
Tuotteen elinkaari ja kierrätys
• Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan tuotteen
koko elinikään liittyviä vaiheita.
• Elinkaarianalyysillä tarkoitetaan tuotteen
elinkaaren ympäristövaikutuksia.
Idea elinkaariajattelusta syntyi jo 1960-luvulla energian ja raaka-aineiden säästötarpeista. 1970-luvulla
siihen otettiin mukaan tuotteen elinkaaren aikaisten
ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeää, koska sen avulla pystytään
tunnistamaan ympäristöä eniten rasittavat vaiheet
tuotteen elinkaaressa. Näin niitä pystytään myös
parantamaan.

1990-luvulta lähtien elinkaariajattelussa on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea jätteen määrän vähentämiseen ja jätteen laatuun.
Tuotteen elinkaaren eri vaiheita ovat
• raaka-aineiden ottaminen luonnosta
• valmistus tai jalostus
• jatkojalostus
• jakelu ja kuljetukset
• käyttö ja kunnossapito
• uudelleenkäyttö ja kierrätys sekä
• jätteiden käsittely.
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Tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa syntyy erilaisia ympäristökuormituksia, kuten
• energiankulutusta
• kuljetuksia
• päästöjä maahan, veteen ja ilmaan sekä
• meluhaittoja.
Erityyppiset tuotteet kuormittavat ympäristöä eri
tavoin. Esimerkiksi paperin suurimmat ympäristökuormitukset kohdistuvat valmistukseen, kun taas
pesuaineet kuormittavat ympäristöä eniten vasta
käyttövaiheessa.
Täysin ympäristöystävällisiä tuotteita ei ole olemassakaan; toiset vain rasittavat ympäristöä vähemmän kuin toiset.
Lähde
Ritva Mononen (toim.): Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen
jäljillä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2001.

Roskan kamala taakka!
• Tutkaillaanpa viilipurkin elämää ja sen
elinkaarta. Mistä ja miten tuotteen elämä
alkaa ja minne se lopulta päätyy?
Viilipurkki on valmistettu muovista, jonka raakaaineena käytetään raakaöljyä. Öljyn saanti syvältä
maasta ei ole yksinkertaista vaan vaatii melkoisia järjestelyjä. Merellä porattavaa öljyä varten on rakennettava öljynporauslautta. Rakentamiseen tarvitaan
luonnonvaroja, kuten erilaisia metalleja, joita myös
pitää louhinnan jälkeen jalostaa.
Lautalta öljy kuljetetaan öljynjalostamoon, jossa
siitä tuotetaan muovin raaka-ainetta.
Muovin raaka-aine kuljetetaan edelleen pakkauksia valmistavalle tehtaalle, jossa purkki saa lopullisen muotonsa.
Jalostusprosessi ja kuljetus eri vaiheiden välillä
vaatii energiaa ja tuottaa päästöjä. Lisäksi kaikissa
prosesseissa käytettyjen koneiden ja laitteiden valmistaminen on kuluttanut luonnonvaroja, erityisesti
erilaisia malmeja.
Valmiit purkit kuljetetaan meijereille, jotka valmistavat viiliä. Purkkeihin laitetaan muovista tai alumiinista valmistetut kannet. Lopuksi viilillä täytetyt
purkit kuljetetaan vähittäiskauppojen keskusvarastoihin. Vasta sieltä ne viedään kauppoihin.
Ennen kuin kuluttaja pääsee ihailemaan viilin
tyyntä pintaa, on kulunut huomattava määrä luonnonvaroja pelkästään purkin valmistamiseen ja kuljetuksiin.
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Viimeisessä vaiheessa, kun purkki on viilihetken
jälkeen päätymässä roskakoriin, ei ole enää paljoa
tehtävissä. Jäte on syntynyt. Kertakäyttöpakkauksia syntyy niin paljon, ettei niille kaikille ole mahdollista keksiä uusiokäyttöä. Myöskään teollisuudessa
ei tällä hetkellä ole todellisia mahdollisuuksia muovinkierrätykselle. Usein kertakäyttöpurkki päätyy
kasvattamaan kaatopaikan kumpua, ellei se päädy
energianpolttoon.
Asialle on mitä ilmeisimmin tehtävä jotain jo
aiemmin, elinkaaren alkupäässä. Viilin tapauksessa
voisimme vaihtaa jogurttiin, jota saa isoissa kartonkitölkeissä. Tölkit voidaan kierrättää uudelleen kartonkihylsyjen raaka-aineeksi.
Vaihtoehto on ihan hyvä, mutta riittääkö se? Kartonkikaan ei kierrä ikuisesti. Lisäksi sen kuljetuksiin
ja käsittelyyn kuluu luonnonvaroja.
Tehokkaimmin luonnonvaroja voi säästää miettimällä ja käyttämällä keinoja, joiden avulla voi estää
jätettä syntymästä lainkaan. Onko aamuisesta viilihetkestä luopuminen ainoa keino välttää valtaisia viilipurkkipinoja? Itse asiassa jätteen välttäminen ei tarkoita
välttämättä luopumista. Luovuutta tosin vaaditaan.

Viilin tekeminen on kivaa!
• Hanki purkillinen viiliä.
• Kiehauta litra maitoa ja anna sen jäähtyä
kädenlämpöiseksi.
• Sekoita maito viiliin ja anna seoksen seistä
yön yli lämpimässä paikassa.
• Viilennä ja nauti.
• Säästä kupin pohjalle siemen seuraavaa
satsia varten.
Näin säästyy sekä luonnonvaroja että rahaa. Lisäksi
omatekoinen viili on hyvää, ja sen tekeminen helppoa
ja hauskaa.
Lähde
Vähä-Jaakkola, Kati: Kestävien valintojen taito
– ekotehokkuus ja kohtuus koulussa.
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 1999.

Uudelleenkäyttö vai kierrätys?
Uudelleenkäyttö ja kierrättäminen ovat kaksi eri
asiaa, vaikka ne sotketaan usein toisiinsa.
• Uudelleenkäytössä tavara joko käytetään
sellaisenaan alkuperäiseen tarkoitukseensa
(panttipullojärjestelmä) tai sille keksitään
jotain uutta käyttöä (tehdään lasipurkista
kynäteline).
• Kierrätys tarkoittaa jätemateriaalin hyödyntämistä raaka-aineena (lasin-, metallin-,
paperinkeräys ym.)

1
Viilipurkin matka

2

3

4

5
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Jätteen vähentäminen ja uudelleenkäyttö on kierrätystä parempi vaihtoehto, koska kierrättäminenkin
kuluttaa ja kuormittaa ympäristöä. Yleensä kierrätyksen ympäristövaikutukset ovat silti pienempiä kuin
vastaavan neitseellisen raaka-aineen käyttöönotto ja
jalostaminen. Jos ja kun kuitenkin syntyy jätettä, jolle
ei enää keksi uudelleenkäyttöä, on kierrättäminen
paras vaihtoehto. Siispä myös kierrättäminen kannattaa.

Paperille uusi elämä
Keräyspaperin käyttö säästää puuraaka-ainetta ja
energiaa. Lisäksi paperinkierrätys vähentää kaatopaikoille kuljetettavan jätteen määrää. Ilman paperinkierrätystä puuvarat hupenisivat hetkessä ja kaatopaikat täyttyisivät entistä nopeammin.
Erilaisista keräyspapereista lajitellaan erilaisia
tuotteita, kuten pehmopaperia, sanomalehtipaperia
ja hylsykartonkia. Lähes puolet paperin ja kartongin
raaka-aineesta koko maailmassa on keräyspaperia.
Mitä parempi keräyspaperin laatu on, sitä parempaa massaa ja lopputuotetta siitä saadaan. Kun keräyspaperi lajitellaan jo alussa hyvin, säästyy aikaa ja
rahaa paperin myöhemmissä käsittelyvaiheissa.

Lasi voi kiertää ikuisesti
Lasin tärkeimmät neitseelliset raaka-aineet ovat
hiekka, sooda ja kalkki. Näin ollen myös lasin valmistus kuluttaa paljon luonnonvaroja.
Kun lasia kierrätetään, säästyy luonnonvarojen
lisäksi energiaa: kertaalleen sulatettu lasi sulaa näet
neitseellisiä raaka-aineita helpommin. Matalamman
sulamislämpötilan ja siten pienemmän energiantarpeen vuoksi syntyy vähemmän savukaasuja, joista on
haittaa ympäristölle.
Keräyslasin osuus pakkauslasin raaka-aineena
kasvaa koko ajan. Tämän seurauksena ulkomaisen
raaka-aineen soodan tarve vähenee. Pakkauslasin
lisäksi lasi kierrätetään Suomessa lasivillaksi.
Paperin tavoin myös keräyslasin puhdistus on sitä
helpompaa ja edullisempaa, mitä vähemmän epäpuhtauksia lasin sekaan laitetaan.
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Metallista on moneksi
Kaikki raaka-aineeksi päätynyt jätemetalli vähentää
tarvetta louhia malmeja maan uumenista. Uusiometallia käytettäessä energiankulutus ja muu ympäristökuormitus jää huomattavasti pienemmäksi
neitseellisen materiaalin käyttöön verrattuna. Esimerkiksi alumiinin kierrätyksessä säästetään jopa
91 prosenttia ja teräksen kierrätyksessä 75 prosenttia energiaa neitseellisen metallin käyttöönottoon
verrattuna.
Talteen saadusta metallista osa päätyy vientiin
ja osa aloittaa uuden elämän kotimaan metalliteollisuudessa. Esimerkiksi vanhan kattilan sisältämä
teräs voi jatkaa kiertoaan vaikkapa haarukassa.
Teräksisten ruokailuvälineiden raaka-aineesta noin
50 prosenttia on kierrätettyä.

Kaarlon kirje
Hei, Lennu-kerholaiset!
Kirjoittelen täältä kotikuusen juurelta. Sain Lennulta
terveisiä sieltä teidän kotienne läheltä. Lennun mielestä on mukava seurata, miten nokkelasti teidän
kerhossanne toimitaan. Lennu uskoo kaatopaikkaongelmankin pian ratkeavan.
Kuulin, että suuren haisevan vuoren kasvamista
on ihmetellyt myös Erkki Merkkinen. Erkki on tuuheahäntäinen kettu, jonka kotikolo on aivan Villen
lähellä puistossa. Erkkiä on vähän vaikeampi tavata
kuin Villeä.
Erkki ei ole viekas, mutta viisas hän on. Hän tietää
paljon kaikenlaista tarpeellista ja ihmeellistä, kuten
sen, että kesän jälkeen tulee syksy ja että pihlajanmarjat ovat happamia.
Erkillä on paitsi tuuhea häntä, myös paljon ajatuksia. Erkki on kovin tiedonhaluinen ja, kuten koko
Merkkisten suku, hyvin merkillinen.
Erkki viettää paljon aikaa tutustuen alueen muiden asukkaiden elämään. Hänen kotikolonsa viereen on rakennettu paikka, jonne ihmiset tuovat kaikenlaista tavaraa. Siellä on paljon erilaisia astioita.
Ihmiset tulevat tuolle paikalle kantaen maito- ja
mehutölkkejä, muropaketteja, lasipurkkeja sekä
sanomalehtiä – ja lähtevät kotiin tyhjin käsin.
Silloin tällöin sinne tulee autoja, joihin tyhjennetään kaikki isot astiat. Erkki on seuraillut tuota
liikennettä jo toissa joulusta asti. Vaikka Erkkikin
tietää, että yleensä kaikki pois heitetty päätyy kasvattamaan kaatopaikkavuorta, hänestä tuntuu, että
noihin astioihin tuodut roskat eivät kumma kyllä päädykään kaatopaikalle.
”Minne kummaan ne piilotetaan”, pohtii Erkki.
• Miksi ihmiset tuovat roskia paikkaan,
josta ne kuljetaan tehtaisiin, eikä kaatopaikalle?
• Onko sinun kotisi lähellä sellaista
paikkaa?

• Miten puu liittyy pahviseen maitotölkkiin?
Kuvasarjassa maitötölkki matkaa meijeristä kauppaan, kaupasta kotiin ja kodista Erkin pesän lähellä
olevalle kierrätyspaikalle. Kierrätyspaikalta tölkki
näyttää menevän taas tehtaaseen ja siellä muuttuvan merkillisesti pahvirullaksi. Onkohan kyseessä
taikatemppu?
Onkohan se mahdollista, että maitotölkki muuttuu tuossa pyörityksessä – tai miksi kierrätykseksi
sitä sanotaan – pahvirullaksi? ”Mutta missä ja miksi”,
miettii Erkki.
”Voikohan noita kaikkia astioihin laitettuja esineitä
pyörittää siinä kierrätyksessä? Millaisiksi lasipurkit
muuttuvat siinä kiertämisessä?” miettii Erkki.
• Tiedätkö sinä, mitä lasipurkeille tehdään
kierrätyksessä?
Erkki tietää, että ihmiset heittävät pois kaikkea hienoa ja käyttökelpoista, kuten metallipurkkeja ja vanhoja pyöränrenkaita.
• Mitä voisi tehdä vanhoista pyöränrenkaista ja metallipurkeista?
Merkillistä on myös se, että Villellä oli juhlat. Mitä
niissä tapahtuikaan, siitä taidan ehtiä kertoa vasta
ensi kerralla.

Epätietoisuus maitotölkkien kohtalosta vaivaa Erkkiä
niin, että hän päättää ottaa siitä selvää. Suuren astian
kylkeen on onneksi liimattu kuva. Erkki saa kuvasta
merkillisesti selville, että maitotölkit kierrätetään.
”Kierrättäminen ei taida tarkoittaa kiertämistä, ei
ainakaan kiertämistä ympäri”, ajattelee Erkki.
Kuvassa näytetään maitotölkin matka. Maitotölkkihän matkustaa enemmän kuin Erkki konsanaan!
Aluksi kuvassa kyllä on vain puu, sellainen korkea
puu, jonka juurella Erkinkin pesä on. ”Miksi kuvaan
on piirretty puu”, mietti Erkki. Onkohan maitotölkki
alun perin kotoisin puunjuuren kolosta?
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Tehtäviä
Päätehtävä

1

Seinäjuliste

Ottakaa julisteen kaatopaikalta pois muutama
sellainen tuote, jonka voi kierrättää (maito- ja
mehutölkki, lasipurkki, sanomalehti jne.).

2

Kummia tavaroita Villen
pesässä

Ohjaaja tuo kerhoon pussillisen tavaroita, joita on
saanut Villeltä. Miettikää yhdessä, mistä tavarat ovat
tulleet. Mikä on tavaroiden tarina?
• Miksi joku on heittänyt juuri sen tavaran pois?
• Miten sitä voisi vielä käyttää ja hyödyntää?
• Mitä tavaran valmistamiseen on tarvittu?
• Millä tavaran olisi voinut korvata?
Voitte myös pohtia kysymyksiä ryhmissä. Jokaisella
ryhmällä voi olla oma esine, jonka tarinaa ja tulevaisuutta (eli mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön) pohditaan.
Voidaan myös ottaa kerhon seinälle tehdystä kaatopaikasta yksi tavara tai tavararyhmä, tai voidaan
miettiä yhdessä muutamalle tavaralle uudelleenkäyttöideoita.

3

Sarjakuva tavaran elinkaaresta

Ideana on hahmottaa tavaroiden elinkaarta piirtämällä niiden eri valmistus- ja käyttövaiheista sarjakuva. Piirtämisen yhteydessä voidaan käsitellä
esimerkiksi paperin, muovin, metallin tai lasin eri
vaiheita.
Piirtäkää sarjakuvaan seuraavia tavaran vaiheita:
• tuotanto
• kuljetus
• käyttö
• hävittäminen, kierrätys tai uudelleenkäyttö.
Kannattaa muistaa, että jokaisen vaiheen väliin liittyy
yleensä kuljetus paikasta toiseen. Sarjakuvaan tulee
siis melkoinen määrä joko lentokoneella, laivalla tai
ajoneuvolla tapahtuvaa kuljetusta!
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4

Kierrätyskartta

Erkki on päättänyt selvittää, missä sijaitsevat lähialueen lajittelupaikat. Hän piirtää niistä ison kartan,
jonka voi sitten näyttää Villelle.
Ketulle tämä on kuitenkin yksinään aika hankala
tehtävä, joten Erkki on pyytänyt, että kerholaiset auttaisivat häntä kartan tekemisessä.
• Ennen lajittelupaikkojen sijainnin selvittämistä kannattaa tehdä valmiiksi yksinkertaistettu jätemateriaalista valmistettu kartta.
• Karttaan laitetaan valmiiksi muun muassa
koulun ja leikkipuiston sijainti.
• Sitten vaan kartta kainaloon ja lähialueen
kierrätyspisteitä etsimään (osa on lapsille
varmasti tuttuja).
• Lennu ja mahdolliset muut maskotit kannattaa ottaa mukaan katsomaan lajittelupisteitä.
• Löydetyt kierrätyspisteet merkitään karttaan
vaikkapa eri värisillä laatikoilla ja palloilla.
• Kierroksen jälkeen karttaan voidaan täydentää myös jokaisen kerholaisen ja esimerkiksi
Villen ja Erkin asuinpaikat.

5

Kierrätysopas alueen
asukkaille

Kun alueen lajittelupisteet on selvitetty, voidaan tietoa jakaa myös muille. Kierrätyskartasta voidaan
tehdä opas, ainakin kurssilaisten koteihin vietäväksi.
Oppaaseen voidaan sisällyttää alueen lajittelupisteiden lisäksi tietoa kierrätyksen hyödyistä ja esimerkiksi tuotteiden elinkaaresta. Opas voidaan toteuttaa
myös piirroksena.
Kirjastosta, lähikoulusta, kaupoista ja muista
sopivista paikoista voi pyytää luvan piirroksen ripustamiseen seinälle. Näin kerhossa kerätty tieto on
kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä.

Leikkejä
1

Lajitteluleikki

• Ennen leikkiä tehdään keräysastioita
esittävät lajittelualustat.
• Kerholaiset saavat pussillisen roskia, jotka
he joutuvat lajittelemaan keräysastioihin.
• Keräysastiat esitellään osallistujille kertomalla lyhyesti, mitä mihinkin astiaan
kerätään.
• Samalla on hyvä muistella, missä lähiympäristössään kerholaiset ovat nähneet
samantyyppisiä keräysastioita.
Kun keräysastiat on käyty läpi, levitetään niitä esittävät lajittelualustat riviin lattialle. Lajittelualustat
tarvitaan seuraaville lajiteltaville jätteille:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lasi
Biojäte
Paperi
Tölkit ja pullot (palautus)
Keräyskartonki/Pakkauskartonki
Paperi
Metalli
Pahvi
Ongelmajäte
Sekajäte
Uudelleenkäyttö

Roskapussin sisältö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teepussi
Ikkunallinen kirjekuori
Sanomalehti
Lasipurkki
Limutölkki
Maitotölkki
Mehutölkki
Paristo
Kännykän akku
Muovimuki
Muovipussi
Jogurttipurkki
Tyynyliina tai pyyhe
Palautuslimupullo ja -tölkki

Lajitteluleikin voi vetää joko kilpailuna tai harjoituksena. Kilpailussa osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja kummallekin ryhmälle annetaan roskia.
Kannattaa katsoa, että ryhmille tulee suunnilleen
saman tyyppisiä roskia, jotta tehtävä olisi saman
tasoinen molemmille ryhmille.

• Ensimmäinen ryhmä laittaa roskat niille
sopivien lajittelualustojen yläpuolelle.
• Kun ensimmäiset ovat valmiita, laittavat
toisen ryhmän osallistujat omat roskansa
alustojen alapuolelle.
• Lajittelun jälkeen käydään läpi kaikki roskat
ja mietitään, ovatko ne oikeissa paikoissa.
• Pisteet lasketaan antamalla yksi piste
jokaisesta oikein lajitellusta roskasta
(tai vaihtoehtoisesti yksi miinuspiste
väärin lajitellusta roskasta).
• Kilpailussa voittaa se joukkue, jolla on eniten
oikein lajiteltuja jätteitä.
• Huomioikaa, kuinka vähän roskia joutuukaan
kaatopaikalle, kun muistetaan lajitella roskat
oikein (luettelon roskista vain 3 kpl)!
Lisäksi kaatopaikalle joutuneille jätteille voi yhdessä
miettiä vähäjätteisempiä vaihtoehtoja, esimerkiksi
• jogurtin voi ostaa isommassa pakkauksessa
(jolloin syntyy vähemmän jätettä jogurttidesilitraa kohden)
• jogurtin voi ostaa kierrätettävässä
pakkauksessa
• muovimukin voi korvata kestomukilla.
Ratkaisu
• Biojäte
Maatuva jäte, josta kompostoidaan multaa.
- Teepussi: Kelpaa sellaisenaan madonruuaksi.
• Paperi
Valmistetaan uusiopaperia.
- Ikkunallinen kirjekuori: Kelpaa ikkunoinen
paperinkeräykseen.
• Lasi
Värillinen ja väritön lasi kerätään
erikseen (leikissä samalle alustalle), ja
niistä valmistetaan uusiolasia.
- Lasipurkki: Kansi tulee irrottaa ennen
keräykseen laittamista, mutta etiketti saa
jäädä purkkiin. Kansi käytetään metalliteollisuuden raaka-aineena.
• Tölkit ja pullot:
- Limutölkki: Myös pantittomat metallitölkit
kannattaa palauttaa kauppaan; silloin ne eivät
täytä turhaan kaatopaikkoja vaan päätyvät
teollisuuden raaka-aineeksi.
• Pakkauskartonki
Maito- ja mehutölkit sekä
muro- ynnä muut pakkaukset, joista valmistetaan kartonkia.
• Metalli
Säilyketölkit, metalliset purkkien ja
pullojen korkit ja kannet (vähäinen muovi
ei haittaa); käytetään metalliteollisuuden
raaka-aineeksi.
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• Ongelmajäte
Vaaralliset jätteet, jotka käsitellään
haitattomiksi.
- Paristo: Kaikki paristot kuuluu viedä
ongelmajätteen keräyspisteisiin tai erityisiin
paristo-keräyspisteisiin.
- Kännykän akku: Kaikki akut ovat ongelmajätettä.
• Sekajäte
Kaatopaikalle joutuva jäte, esimerkiksi kaikki
muovit tai asiat, joissa on useampia materiaaleja sekaisin (poikkeus: ikkunalliset kirjekuoret paperinkeräykseen).
- Muovimuki, muovipussi: Muovia ei voida
kierrättää.
- Jogurttipurkki: Voi käyttää uudelleen esimerkiksi retkellä tai askartelussa. Muuten
sekajätettä.
• Uudelleenkäyttö
Esineet, jotka voidaan käyttää sellaisenaan
uudelleen.
- Tyynyliina tai pyyhe: Vaatii korkeintaan pesun,
jonka jälkeen taas käyttökelpoinen. Ei
missään tapauksessa jätettä! Rikkinäisen voi
korjata tai käyttää riepuna.
- Palautuslimupullo: Kauppaan palautetut
pullot viedään limutehtaalle pestäviksi ja
käytetään sen jälkeen sellaisinaan uudelleen.

2

Paperinkierrätysjumppa

Kierrätysjumppa sopii käytettäväksi silloin kun puhutaan tuotteiden elinkaaresta. Sen avulla on helppo
havainnollistaa, mitä kaikkia elinvaiheita tuotteella voi
olla ja miten sitä voi kierrättää tai käyttää uudelleen.
Ennen jumppaa on hyvä selvittää paperin tai
muun materiaalin elinkaari osallistujille. Tämän voi
tehdä kyselemällä elinkaarta ”takaperin”: Tietääkö
kukaan,
• mistä raaka-aineesta paperi on tehty
• missä se tehdään
• miten kuljetetaan
• mistä puut kasvavat ja mitä ne kasvaakseen
tarvitsevat?
Ennen jumppaa voi myös piirtää sarjakuvan jonkin
tuotteen elinkaaresta.
Jumpassa on tärkeää, että vetäjä eläytyy itse täysillä mukaan ja tekee kaikki liikkeet malliksi muille
samalla tarinaa kertoen. Jumppaajille pitää varata
tarpeeksi tilaa, jotta haavereilta vältytään.
Jumpan aikana on hyvä puhua rauhallisesti ja
pitää välillä taukoja. Jumppaliikkeet voivat jatkua
ilman puhettakin, ja taustalle voi laittaa soimaan
kivaa musiikkia.
Viereisen sivun tarina on tarkoitettu vain malliksi
ja sitä voi muokata oman maun mukaan.
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3

Kierrätysleikki

Maa-meri-laiva-periaatteella
I versio
• Maahan piirretään kolme viivaa, jotka
nimetään haluttujen roska-astioiden
mukaan, esim. bio-, kartonki- ja ongelmajäte.
• Ennen aloitusta kerrataan nopeasti, mitä
jätettä mihinkin astiaan saa laittaa.
• Kerholaiset asettuvat riviin saman viivan
taakse.
• Ohjaaja huutaa jonkun roskan ja leikkijöiden
pitää juosta sille viivalle, jonne roska kuuluu.
• Väärälle viivalle menevä tai muita selvästi
matkiva juoksija putoaa pelistä pois.
• Leikin voittaa viimeiseksi jäljelle jäänyt
juoksija. Hän saa seuraavalla kierroksella
olla leikin vetäjä.
II versio
• Maahan piirrettyjen viivojen sijaan roskiksiksi valitaan huutoetäisyydellä olevia kohteita, kuten lipputanko, suuri koivu, hiekkalaatikko ja niin edelleen.
• Peliin voi ottaa mukaan lajitteluastioiden
lisäksi myös tavaroiden uudelleenkäytön ja
kierrätyskeskuksen.
III versio
• Leikitään edellisen tavoin hippana.
• Ohjaaja huutaa roska-astian nimen, jonne
juostaan turvaan hipan yrittäessä ottaa
juoksijoita kiinni.
• Kiinni jääneet muuttavat myös hipoiksi.
• Leikki loppuu sitten, kun viimeinenkin on
saatu kiinni.

Paperinkierrätysjumpan tarina
Aloittakaa siemenestä.
Käperrytään alas pieneksi siemeneksi. Kuinka
mukavasti aurinko alkaakaan lämmittää siemenen
kiiltävää kylkeä. Ja aah, niin virkistävä vesisade, ihanaa!! Kuinka tunnenkaan kasvavani (nouse vähitellen ylös), oksani kurkottelevat kohti valoa (ojentele
käsiäsi kohti kattoa).
Olen jo kasvanut suureksi puuksi ja nähnyt jo kaikenlaisia ilmoja. Nyt paistaa ihanasti aurinko, on
oikein mukavaa levitellä lehtiään auringon lämmössä
(venyttele käsiäsi eri suuntiin). Mutta voi, tuo pilvi
näyttää hurjalta, ja tuulikin yltyy! Voi, kuinka runkoni
ja oksani taipuvat tuulen voimasta (venyttele itseäsi
eri suuntiin). Oih, salama, onneksi se ei osunut!
Vähitellen tuuli tyyntyy ja aurinko alkaa taas paistaa.
Mutta mitä tuolla näenkään: kummallisia koneita
(voit laittaa käden silmien päälle ja tähyillä)! Ei kai…
kyllä, nuo taitavat olla niitä metsäkoneita, joista olen
kuullut muiden puiden kertovan. Voih, nyt ne tulevat tänne metsikköön ja alkavat sahata runkojamme
poikki! Kohta minä kaadun, aaaapuuuaaa (laskeudu
samalla lattialle, mahallaan on ehkä parempi jatkaa).
Tunnen, kuinka metsäkoneen suuri kita nostaa minut
rekan lavalle ja matka alkaa. Onpa kuoppaista (hyppelehdi ja kiemurtele lattialla), hui, kuinka ravistelee!
Minnehän me olemme menossa? (Lapset voivat vastata, silloin voit varmistaa: Niin tosiaan, tehtaalle.)
Tuollahan se matkanpää taitaakin jo häämöttää.
Onpas valtava tehdas!
Huuh, rekan lava kallistuu ja me tipahdamme isolle
liukuhihnalle sikin sokin (voit nousta ylös välillä ja
kallistella eri suuntiin). Hui, nyt tulee vettä niskaan
ja jotain muutakin inhottavan näköistä tököttiä (ravistele itseäsi).
Apuaaa, mitkä terät meitä lähestyvät! Nyt taitaa meikäläinen mennä silpuksi (voit kaatua takaisin lattialle
makaamaan). No, hengissä vielä ollaan. Mitäs nyt,
litistymme aivan littanaksi ja ohueksi (litisty lattiaa
vasten). Meistähän tuli paperia!

Ja saamme vielä kuvia ja kirjoitusta pintaamme (voit
katsella ihmetellen omaa kroppaasi). Mehän olemme
sanomalehtiä!
Ja ei kun taas auton lavalle (voit nousta ylös ja hypätä
muka auton lavalle). Onpas taas kuoppainen matka
(hyppelehdi). Nyt taitaa vauhti hidastua. Huis vaan
postiluukusta sisälle (hyppää uudestaan). Kukas
minuun nyt tarttuu? Onpa mukava pieni poika. Oi,
kyllä on mukava tulla luetuksi (heilu edestakaisin).
Mitäs nyt? Kopsis vaan, minne nyt jouduin (hyppää
kyykkyyn)? Onko tämä se roskis, josta kaverit ovat
kertoneet? Ei kai vaan se sekajäteroskis, josta joutuu synkälle ja ikävälle kaatopaikalle? Ei, tämähän on
vihreä. Tämä on paperinkeräyslaatikko!
Ja tuoltahan se keräysautokin jo tulee. Ei kun kyytiin
vaan (hyppää taas) ja kierrätykseen!
Jumpan voi lopettaa tähän, mutta kierrätysjumpatkaa
mieluummin uudelleen tehtaalle, lehdeksi ja luettavaksi. Toistetaan edellä tehty tehdasmatkasta eteenpäin hieman muokaten, tyyliin:
Kylläpä on taas kuoppainen matka (hyppelehdi),
mutta tuollahan se paperitehdas taas onkin. Ei kun
alas liukuhihnalle (hyppää)...
Havainnollistamisen vuoksi kierrätysjumpan voi lopettaa siihen, että joku laittaa paperin sekajäteroskikseen ja se joutuu ikäväkseen kaatopaikalle.
Jumppa päättyy, kun paperi lojuu haisevalla kaatopaikkavuorella eikä liiku sieltä enää kierrätykseen.
Onnellinen paperi tosin voi jumpata koko ikänsä.
Lähde
Lilja, Hanna: ”Paperinkierrätysjumppa.” Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy 2001.
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4

Kuvanveistäjä

• Yksi kerholaisista valitaan kuvanveistäjäksi.
• Kuvanveistäjä ottaa jokaista leikkijää vuorollaan kädestä kiinni, pyörittää muutaman
kerran ympäri ja päästää irti.
• Pyöritetty jää patsaaksi siihen asentoon,
mihin pyörityksen jälkeen sattuu
pysähtymään.
• Kun kaikki kerholaiset on pyöritetty, kukin
patsas keksii, mitä hän esittää (esim. turhaa
tavaraa tai jätettä, kuten banaaninkuorta).
• Lisäksi pitää kertoa, mihin kyseessä olevan
turhan tavaran tai jätteen voi käytön jälkeen
laittaa (biojäteastia tai komposti, kirpputori,
kaverille antaminen jne.).
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Roskakekkerit
Kuudes kerhokerta
AIHEPIIRI: Kertakäyttö vai uudelleenkäyttö?

Johdanto
Kuudennessa kirjeessään Kaarlo kertoo kerholaisille
Villen järjestämistä kutsuista. Juhlat sujuivat muuten oikein mukavasti nokkapokkaa pelaillessa, mutta
ongelmaksi koitui jätehuolto. Roskakorit täyttyivät
varisten juhlien jäljiltä kertakäyttöisistä lautasista,
mukeista ja ruokailuvälineistä.
Ville ei ole ongelmansa kanssa yksin, sillä kertakäyttöisyys on olennainen osa nykyajan arkipäivää.
Nyt on aika perehtyä siihen, miten kertakäyttöä
voi korvata kestävillä tuotteilla. Tehtävänä on suunnitella ensi kerhokerralla toteutettava kestävä retki.
Vaihtoehtoisesti voidaan suunnitella Villelle ja Villen
varisystäville kestävät kemut.
Tausta-aineistossa on kaksi erilaista määritelmää, joiden avulla voidaan kuvata tuotteiden ekologista tehokkuutta. Ekologinen selkäreppu kertoo
tuotteiden luonnonvarojen kulutuksesta niiden koko
elinkaaren aikana. MIPS:ssä laskentaan on otettu
mukaan ekologisen selkärepun lisäksi tuotteen käyttötehokkuus.
Lisäksi luettavana on kirjoitus, jossa kerrotaan
erään perheen kokemuksista kertakäyttöastioiden
käytöstä ja ”ihanuudesta” kesämökillä.

Tiesitkö tämän?
• Idea kertakäyttöisyydestä syntyi vuonna 1895,

kun kiertävä myyntimies King Camp Gillette sai idean vaihdettavasta partaterästä
– tuotteesta, joka pitäisi ostaa yhä uudelleen.
Tuotteiden tarkoituksellisesta vanhennuttamisesta, joka alkoi yhden liikemiehen tuottoisana keinona taata loputon myyntivirta, tuli
laajasti omaksuttu toimintamalli.

• Reilut sata vuotta myöhemmin vuonna 2003

Walt Disney -yhtiö ilmoitti uudesta vuokrattavan videokasetin korvaavasta kertakäyttöisestä dvd-levystä, joka tuhoutuu itsestään
48 tunnin jälkeen käyttöönotosta.
Lähde
Worldwatch-instituutti:
Maailman tila 2004, s. 131. Gaudeamus 2004.

Aineisto
Mitä tarkoittavat ekologinen
selkäreppu ja MIPS?
Ekologinen selkäreppu kuvaa sitä luonnonvarojen
määrää, jonka tuote tai palvelu vaatii elinkaarensa
aikana. Mukaan lasketaan sekä elottomat että elolliset materiaalit, kuten malmi, öljy, maamassat ja
viljellyt kasvit. Huomioon otetaan myös käytetty vesi
sekä maaperän kuluminen.
Jokainen suomalainen kerää viikossa puolentoista tonnin painoisen ekologisen taakan. Määrä
vastaa noin 300 kauppakassillista luonnonvaroja.
Ekologinen selkäreppu kertoo yleisellä tasolla
tuotteen ympäristökuormituksesta. Ekologinen selkäreppu on siis luonnonvarojen kulutuksen karkea
mittari. Se ei kerro esimerkiksi erilaisten päästöjen
laadusta tai aiheutuneesta melusta. Mittarin avulla
ei myöskään voi vertailla tuotteiden myrkyllisyyttä tai
vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Esimerkiksi eri materiaaleista valmistetuille leluautoille on laskettu seuraavat ekologiset selkäreput:

Alumiiniauto
(muovirenkaat)
Muoviauto
Puuauto

Lelun paino
46 g

Selkäreppu
44,4 kg

45 g
45 g

3,3 kg
0,5 kg

MIPS (material input per service -unit) on mittari, joka
vertaa tuotteen ekologista selkäreppua sen tarjoaman palvelun määrään. Tällöin materiaalin käyttöä
verrataan siihen hyötyyn, joka saadaan tuotettua.
MIPS:n MI on tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikainen materiaalinkulutus alkaen sen vaatimien laitteiden raaka-aineiden käyttöönotosta aina
jätehuoltoon asti. MI mitataan grammoissa, kiloissa
tai tonneissa. Käytännössä se on sama kuin ekologinen selkäreppu + tuotteen oma paino.
MIPS:n S on palvelusuorite, joka tarkoittaa tuotteen tarjoaman palvelun määrää eli saatua hyötymäärää, kuten matkustettuja kilometrejä, luku-,
pesu- tai muita käyttökertoja.
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Esimerkiksi kertakäyttötuotteiden kohdalla saatu
hyöty jää pieneksi, koska tuote joutuu yhden käyttökerran jälkeen roskakoriin ja kaatopaikalle. Kestoastioita käytetään sen sijaan useita kertoja, jolloin
käyttöteho paranee.
Vaikka kertakäyttöastiat saattavat olla esimerkiksi suurtapahtumissa helpompia käsitellä, on niiden ongelmana syntyvän jätteen määrä. 100 000
ruokailijan tapahtumassa kertakäyttöastioista syntyy noin 4500 kg jätettä. Astioiden luonnonvarojen
kulutus on tällöin noin 56 tonnia.
Yksittäisille kertakäyttöisille ja kestokäyttöisille
astioille on saatu seuraavat MIPS-arvot. Kestoastioiden käyttöiäksi on tässä oletettu 2500 käyttökertaa,
mikä on ravintolakäytön keskiarvo.
Lautanen (posliini)
Muki (posliini)
Lusikka (teräs)
Lautanen (kartonki)
Muki (kartonki)
Lusikka (pe-muovi)

Tuotteen paino (g)
558
214
39
12,88
4,69
3,23

MIPS (g/astia)
2,232
0,856
0,1092
236,1
89,4
29,33

Kasvattamalla MIPS:n S:ää (tässä käyttökertoja lisäämällä S=2500)
saadaan tuotteesta tai palvelusta enemmän hyötyä ja ekotehokkuus kasvaa. Kertakäyttötuotteista saadaan vain yksi palvelukerta
(S=1), eli hyöty jää usein pieneksi.
Lähde
www.sll.ﬁ/toiminta/kestava/ekotehokkuus/tietopankki/astiasto.

Kertakäyttöastiat
Kertakäyttöastiatko muka käteviä kesämökillä? Muistanpa edellisenkin juhannuksen. Istuimme sitkeästi
sadeviitat päällä kymmenen boforin tuulessa grillipaikalla. Siinä pahvilautaset vettyivät vesisateessa ja tuuli
puhalsi ne lähilepikköön heti kun syöjän ote kirposi.
Ja entä sitten ne juomakupit. Pahvikupit kestivät nipin
napin lasten mehutarjoilun, mutta aikuisten juhannuslämmikkeet vuosivat kupin saumoista välittömästi kohmeisille käsille.
Kertakäyttöruokailumme päättyy myös toistuvasti
kinasteluun siitä, saako astiat polttaa sytykkeinä saunan uunissa vaiko ei. Appiukon mielestä paperilautaset ovat riittävän puhtaita tulipesään, mutta nuoriso
on toista mieltä. Mitä lie myrkkyjä sieltä pöllyääkään
omalle kasvimaalle, kun suolaisia ruuanjämiä poltetaan huonosti palavassa uunissa. Jos taas kerta-astiat
laitetaan roskikseen, se täyttyy alta aikayksikön haisevista jätteistä, mikä kesämökillä on sitten taas oma
ongelmavyyhtensä.
Kerta-astiat aiheuttavat päänvaivaa kauppareissullakin. Olivatko sieltä nyt loppu ruoka- vai leipälautaset? Syvien lautasten kyllä täytyy olla edellisiä
tukevampia. Nuorimmainen kippasi päälleen koko
keittoannoksensa, kun astian reuna oli liian kiikkerä
pienelle pojalle. Myöskään niitä pahvikuppeja ei kannata enää ostaa, mutta ehkäpä täysmuovisissa pysyy
parempikin kesäjuoma. Kuumien juomien kanssa niillä
tosin sitten polttaa sormensa. Mummi kyllä sota-ajan
muistaen pyrkii salaa keräilemään käytetyt muovimukit
ja tiskaamaan niitä vaivihkaa uudelleenkäyttöä varten.
Muutenkin vanhempi polvi hieman karsastaa nykymenon turhaa rahankäyttöä.
Ensi kesänä en kyllä sorru mainostajan maalailuun helposta lomasta, vaan otan käyttöön kaapissa pölyttyneet posliiniastiat ja kunnon lasit.
Eivät kiiku eivätkä kallistele. Siinä saavat lapsetkin oman oppinsa astianpesun jalosta taidosta, se kun tuppaa
kotona koneaikana unohtumaan.
Säästyvät rahat voi vaikka luovuttaa perheen matkakassaan tai
jäätelöostoksiin tai kenties joskus voisi ostaa mökillekin kunnon viinilasit.
Projektipäällikkö
Riitta-Liisa Hahtala,
YTV Jätehuolto
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Jätteen välttäjän vinkkejä
Miten välttää kertakäyttöä?
• Kertakäyttötuotteet, kuten pussit, kassit,
partakoneet, astiat, vaipat, nenäliinat ja
kamerat, voi usein korvata kestävällä vaihtoehdolla.
• Pöytää pyyhkiessä kannattaa käyttää kestäviä kangasliinoja talouspaperin sijaan.
• Kahvinkeittimeen voi hankkia kestosuodattimen.
• Leivonnassa ja ruuanlaitossa paperi- ja
alumiinivuoat voi korvata kestovuoilla.
• Alumiinivuoat voi pestä ja käyttää uudelleen.

• Pakastuksessa vuodesta toiseen palvelevat
kestokäyttöiset muovirasiat ovat kertakäyttörasioita parempi vaihtoehto.
• Kankaiset lautasliinat ovat kertakäyttöisiä
ympäristöystävällisempi ja juhlavampi
vaihtoehto.
• Retkellä tai matkalla oma mehupullo on
kertakäyttöistä mehutetraa parempi
vaihtoehto siinäkin mielessä, että sen voi
sulkea, eikä kaikkea juomaa tarvitse
juoda kerralla loppuun.

Kaarlon kirje
Hei taas, kerholaiset!
Nyt minulla onkin teille juhlavaa kerrottavaa. Kun
Ville kuuli, että te Lennu-kerholaiset lupauduitte
auttamaan kaatopaikkaongelman ratkaisussa, hän
päätti pitää juhlat. Kutsut lähetettiin koko laajalle
suvulle ja ystäville. Paikalle saapuivatkin kaikki kuoriutuneet sukulaiset. Ohjelmassa oli nokkapokkaa ja
nokankoputusta. Ville piti juhlapuheen, joka lienee
kuulunut teidänkin pihalle asti. Kaikki vieraat käyttäytyivät oikein nokkavasti ja hienosti.
Villen Verneri-sedän tekemät variksenmarjapiirakat tarjoiltiin paperilautasilta. Ville oli näet kuullut mainoksesta, jossa luvattiin paperilautasten helpottavan elämää. Ja paperimukien. Siksi mukejakin
hankittiin kasapäin, vaikka kutsuilla ei tarjoiltukaan
juotavaa. Myös muovisia lusikoita ja haarukoita katettiin pöytään, ja lopuksi ne laitettiin käyttämättöminä
roskikseen. Niillä syöminen kun ei millään helpottanut varisten elämää, nokka oli tiellä aina lusikoidessa ja haarukoidessa.
Juhlissa jokaiselle vieraalle annettiin päähän kertakäyttöhattu ja kertakäyttösilmälasit. Vieraat eivät
kyllä ymmärtäneet, miksi kukaan oli keksinytkään
hattuja, joita voi käyttää vain kerran. Kuka sitä nyt
hattuunsa päivässä kyllästyy.

Juhlat onnistuivat muuten mainiosti, mutta vieraista
vain oli kurjaa, kun koko Villen pesä täyttyi juhlien
jälkeen roskasta. Onneksi Verneri-setä sai idean,
että tämäkin roska-asia voitaisiin tuoda kerhoon teidän ratkaistavaksenne. Ville siis jätti roskat kerhon
ovelle ja toivoo, että te neuvoisitte häntä: mitä tuolle
kasalle voisi tehdä? Eihän juhlien järjestäminen ole
ollenkaan iloinen asia, kun tulee noin paljon huolta
roskista!
Ville ei voi tulla luoksenne katsomaan sellaista
juhlimista, josta syntyy vain vähän roskaa. Voisitteko
te kuitenkin näyttää hänelle vähän esimerkkiä? Ville
voisi hyvin seurailla puiden latvoissa, jos tekisitte juhlaretken puistoon tai metsään.
Minä, Kaarlo, ehdotankin, että näytätte Villelle
esimerkkiä ja lähdette Kaarlon kestoretkelle kerhojuhlaa viettämään! Kestoretkellä ei tuhlata turhaan
luonnon aineita eikä synnytetä roskaa, vaan ainoastaan oivalluksia ja hyvää mieltä.
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Tehtäviä ja leikkejä

Päätehtävä

1

Kaarlon kestoretki

Suunnitellaan seuraavalle kerralle Kaarlon kestoretki.
• Millaisia ja miten pakattuja eväitä otetaan
kestoretkelle mukaan?
• Miksi juuri sellaisia tuotteita?
Vaihtoehtoisesti voidaan suunnitella Villelle ja hänen
sukulaisilleen uudet, paremmat kemut. Tarkoitus
on, että näissä uusissa kemuissa ei syntyisi lainkaan
roskaa.

2

Seinäjuliste

Ottakaa julisteen kaatopaikalta pois kaikki kertakäyttötuotteet.

3

Kim-leikki

Leikkiä varten tarvitaan kangasliina ja kertakäyttöinen pöytäliina sekä sopiva määrä vaihtoehtoisia esineitä, joista toinen on ympäristölle vähemmän haitallinen (kestävämpi) kuin toinen (kertakäyttömuki ja
kestomuki, puulelu ja muovilelu, mehutetra ja mehupullo jne.).
Esineet voi valita tietyn teeman, kuten syntymäpäiväjuhlien tai piknikin, mukaisiksi.
• Kerholaiset muodostavat piirin kertakäyttöliinan ympärille.
• Kaikki kertakäyttöryhmän esineet asetellaan
liinalle ja leikkijät yrittävät hetken aikaa
painaa ne mahdollisimman tarkasti
mieleensä.
• Kerholaisia pyydetään sulkemaan silmänsä
ja yksi esineistä poistetaan liinalta.
• Jokainen saa omalla vuorollaan vastata,
mikä esine puuttuu joukosta.
• Oikean vastauksen löydyttyä ryhmä pohtii
yhdessä, millä ympäristölle vähemmän
haitallisella tuotteella kyseisen esineen voisi
korvata.
• Kun vaihtoehto on keksitty, otetaan kestävä
esine pussista ja asetetaan liinalle.
• Lopulta liinalla ovat vain kestävämmät vaihtoehdot ja esineiden alla oleva kertakäyttöliina.
• Leikin lopussa kerholaisten pitää keksiä
vaihtaa myös liina tavalliseen kankaiseen
pöytäliinaan.

44

4

Kun menen kauppaan,
jätän ostamatta

Piirissä leikittävä muistileikki, jossa jätetään ostamatta turhia tavaroita.
• Ensimmäinen sanoo esimerkiksi näin:
Kun menen kauppaan, jätän ostamatta
kertakäyttökameran. Seuraava jatkaa:
Kun menen kauppaan, jätän ostamatta
kertakäyttökameran ja kertakäyttömukin.
Kolmas jatkaa: Kun menen kauppaan, jätän
ostamatta kertakäyttökameran ja kertakäyttömukin ja WC-raikasteen.
• Jokainen lisää luettelon perään aina yhden
turhan tuotteen, eikä mitään jo mainittua
saa unohtaa luettelosta, jos haluaa pysyä
mukana pelissä.
• Vuoro voi vaihtua aina suoraan vierustoverille
tai heittämällä palloa jollekin
piirissä olevista.

Kaarlon kestoretki
Seitsemäs kerhokerta
AIHEPIIRI: Roskaton retki

Johdanto
Kaarlo johdattelee kerhoporukan kestävälle retkelle
lähiympäristöön. Retken tavoitteena on antaa kerholaisille mahdollisuus tehdä oivalluksia ja kokea aistihavaintoja omassa lähiympäristössään.
Retkellä nautitaan toiminnasta ilman turhia
tavaroita. Retkipaikaksi sopii mainiosti kerholaisten
asuinalueelta löytyvä puisto, metsä tai peltoaukea.
Vähäjätteinen arki syntyy käytännön valinnoista.
Sopikaa retkelle lähtiessä, että eväät ovat mahdollisimman vähäjätteiset. Kaikilla on hyvä olla mukana
oma eväsrasia ja juomapullo. Näin vältytään pakkaamasta eväitä turhiin kertakäyttöisiin muovi-, folio- ja
paperipakkauksiin. Juomapullo on parempi vaihtoehto kuin kertakäyttömuki tai tetramehu.
Pullon hyvänä puolena on paitsi jätteettömyys,
myös suljettavuus. Tetramehua ei voi kuljettaa avat-

tuna laukussa, vaan se on juotava tyhjäksi kerralla.
Jos eväät tulevat kerholta, kannattaa ”keittiölle” kertoa asiasta. Henkilökunnan kanssa on myös syytä
selvittää, miten järjestelyt saadaan toimimaan kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.
Aineistoon on koottu muutamia seikkoja luonnossa retkeilystä ja jokamiehenoikeuksista, jotka on
hyvä muistaa esimerkiksi kerättäessä luonnonmateriaalia askartelua varten. Lisäksi kerrotaan muutama seikka tuotepakkauksista, mikä liittyy olennaisesti retken eväshuoltoon.
Lähde
Fiksu Koululainen – opetusaineisto jätteen synnyn ehkäisystä
alaluokille. YTV 2005.

Vähäjätteisestä retkestä jää mukava mieli ja kauniimpi
ja eläimille turvallisempi ympäristö. Retkelle voi ottaa
mukaan pussin ja käsineet – toisten heittämien roskien
keräämistä varten.

Tiesitkö tämän?
• Vielä 1990-luvulla kouluissa käytettiin yleisesti
alumiinipaperiin pakattuja voinappeja.

• Nykyisin ne ovat onneksi jo melkein museo•

kamaa ja tilalle ovat tulleet suuremmat voiastiat.
Tällä muutoksella Suomen koululaiset säästävät vuodessa pelkästään alumiinia 90 000 kiloa
– riittävästi 30 000 polkupyörän rungon valmistamiseen!
Lähde
YTV 2005.
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Aineisto
Retkellä luonnossa

Pakkaukset

Kaupunkialueellakin pääsee luontoon retkelle. Kasveja ja eläimiä löytyy keskeltä kaupunkia ja tiiviisti
rakennetuissa lähiöissäkin puisto on usein aivan kulman takana.
Lähiluonnossa retkeilemällä voi saada esteettistä, henkistä ja fyysistä mielihyvää. Vain mielihyvää
tuottavien kokemusten ja aistihavaintojen kautta voi
syntyä myönteinen tunnepitoinen suhde lähiympäristöön. Tutustuminen läheiseen puistoon saattaa näin
omalta osaltaan rakentaa koko elämän mukana kulkevaa ympäristöherkkyyttä.
Retkellä ei tarvitse kulkea pitkää matkaa. Havaintoja voi tehdä metsän tai puiston laidallakin. Tärkeintä on, että retkellä on mahdollisuus nauttia kiireettömyydestä, eikä siitä muodostu yhdellekään
kerholaiselle fyysisesti liian rasittavaa.
Eväiden syömisellä ulkona on oma selittämätön
taikansa: välipalan syönti lähikalliolla tai puistossa
on aina yhtä mukavaa ja mieleenpainuvaa.
Luonnonmateriaaleista askarteleminen on ympäristöystävällistä ja edullista. Vaikkapa tilkkuja tai syksyn lehtiä käyttämällä saa aikaan ainutlaatuista ja
upeita taideteoksia. Luonnonmateriaali on kaiken
lisäksi ilmaista.

Pakkauksen tehtävä on suojella tuotetta sen pitkän
jakeluketjun ajan. Pakkausmateriaaleina käytetään
paperia, pahvia, aaltopahvia, kartonkia, muovia, lasia
ja metallia. Oikein suunniteltu pakkaus alentaa tuotteen kokonaiskustannuksia mahdollistamalla tuotteiden tehokkaan kuljetuksen ja käsittelyn.

Jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa
alueen tai on sen haltija.
Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita
maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa.
Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa
aiheuttaa haittaa tai häiriötä.
Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty
maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin.
Luonnosta saa ottaa
• marjoja
• sieniä
• yrttejä, joita ei ole rauhoitettu
• kukkia, joita ei ole rauhoitettu
• maassa olevia risuja, käpyjä ja pähkinöitä.
Toisen maalta ei saa ottaa
• kuivunutta tai kaatunutta puuta
• varpuja
• sammalta
• jäkälää.
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Pakkausjätteen koostumus
• Paperi ja kartonki 39 %
• Muovi 27 %
• Pahvi 17 %
• Metalli 9 %
• Lasi 8 %

Pakkausjätteen määrä vähenee parhaiten, kun liikaa
pakkaamista vähennetään. Nykyisin tuotteet ylipakataan moneen kääreeseen ja yksittäispakkauksiin. Ylipakattu tuote, joka jo kaupassa on yleensä kalliimpi,
tulee kalliiksi myös jätteeksi päätyessään. Pakkausjätettä ja ympäristöhaittoja voidaan vähentää suosimalla kiertopakkauksia ja sellaisia materiaaleja, joita
voi helposti käyttää uudelleen.
Pakkausten uudelleenkäytöstä esimerkkeinä ovat
muoviset ja lasiset virvoitusjuomapullot, joita voidaan
käyttää 20–30 kertaa. Materiaalin kierrätyksestä esimerkkinä ovat kartonkiset tölkit, lasi ja osittain myös
muut pakkausjätteet. Energiankierrätyksen tyyppiesimerkkinä on se, että pahvista ja paperista pakkausjätettä käytetään saunan lämmitykseen. Myös
osa pakkausmuoveista on energiakäyttöön sopivia,
joskin niiden hyötysuhde on heikko.

Jätteen vähentäjän vinkkejä
Käytännön esimerkkejä pakkausjätteen vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi:
• Pakkaa tuore irtotavara omiin pusseihin,
kasseihin ja rasioihin.
• Suosi uudelleenkäytettäviä pakkauksia,
kuten panttipulloja.
• Suosi kierrätettäviä pakkauksia, kuten
lasia ja kartonkitölkkejä.
• Hyödynnä pakkauksia, joita voi käyttää
esimerkiksi pakasterasioina tai askartelumateriaalina.
• Valitse uusiomateriaalista tehtyjä pakkauksia
(vihreä lasi, uusiomuovi- tai kartonki).

• Suosi mahdollisimman harvoista
materiaaleista tehtyjä pakkauksia.
• Suosi täyttöpakkauksia ja tiivisteitä.
• Valitse ympäristöä säästävällä teknologialla tehtyjä pakkauksia (esim.
valkaisemattomat paperit).
• Vältä moninkertaisia pakkauksia
(monet keksipaketit).
• Vältä pikkupakkauksia (purkkijogurtti
vs. tölkkijogurtti.)
• Vältä sellaisia pakkausmateriaaleja,
joita ei kierrätetä omalla paikkakunnalla.
• Vältä vaikeasti hävitettäviä pakkausmateriaaleja (esim. PVC -muovi).
Ylipakatut tuotteet
• Tuotteen hinnasta osa aiheutuu suoraan
jätteeksi menevästä pakkauksesta.
• Pakkaa eväät kestävään muovirasiaan,
ei kelmuun.
• Ruokaloiden ruokahankinnat kannattaa
tehdä mahdollisimman suurissa erissä.
Mitä suurempi pakkaus, sitä vähemmän
pakkausjätettä syntyy.

• Voi, sokeri, kahvikerma ja ketsuppi kannattaa
tarjota suurista pakkauksista, joista kukin
annostelee itselleen sopivan määrän.
• Sämpylän tai pitaleivän voi tarjoilla ilman
kertakäyttölautasta lautasliinaan tai paperitaskuun kääräistynä. Salaatin voi tarjoilla
syötävältä taco-lautaselta.
Pakkaukset, joita voi käyttää uudelleen
• Lasinen panttipullo palautuu täytettäväksi noin 30 kertaa ja kelpaa lopuksi
uuden tuotteen raaka-aineeksi. Palautettava
tölkki menee suoraan raaka-aineeksi.
• Kaupan muovi- tai paperikassin voi vaihtaa
kestokäyttöiseen kangaskassiin ja hedelmäpussit kestäviin harsokankaisiin pusseihin.
• Kosmetiikkaa ja pesuaineita saa ostaa myös
täyttöpakkauksiin.

Kaarlon kirje
Hei, kestoretkeläiset!
Toivotan teille kerrassaan kaarlomaista kerhokertaa!
Minä, Kaarlo, tunnen metsän reitit, polut ja salaisuudet, mutta niin tuntee Lennukin.
• Tiedätkö sinä mukavan reitin lähimetsässäsi?
• Tiedätkö polun tai piilopaikan, jota ei
kukaan muu tiedä?
En ole tainnutkaan muistaa kertoa salaisuudesta,
jonka kuulin Lennulta jokin aikaa sitten. Hys, aivan
hiljaa. Kuunnelkaa tämä tarina aivan hissukseen,
koska se kertoo Hissuksen aarteesta. Lennu tietää,
että teidänkin tämänkertaisessa retkipaikassa piilee
tuo aarre. Haluatte kai kuulla siitä lisää?

Jokaisessa metsässä, puistossa, peltoaukealla ja kaikkialla, missä te ihmiset retkeilette, on piilotettuna taikakivi, Hissuksen aarre. Aikojen saatossa tuo kivi voi
olla murentunut hyvin moneen osaan, joten taika voi
olla useammassa kuin yhdessä kivessä. Kivi tuo kantajalleen pieneksi hetkeksi hyvän ja rauhallisen mielen ja
jättää kauniin muiston.
Hissuksen aarre on siitä omituinen, että sen taika toimii vain, jos olet aivan hiljaa nostaessasi kiven ja katsellessasi sitä. Kun löydät kiven, sinun tulisi olla hissukseen
vähän pientä hetkeä pidempi hetki, sellainen karhun hiljaisen askeleen pituinen hetki. Hyvin, hyvin hiljaa.
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Minä en ole käynyt teidän retkipaikallanne moneen
vuoteen, joten en tiedä tarkalleen aarteen olinpaikkaa. Kehotan teitä kuitenkin kokeilemaan, aivan hissukseen.
Ehdotan, että jokainen saa aarteenetsintään oman
rauhan. Ville on kuulemma yrittänyt joskus saada
aarteen toviksi itselleen, mutta hän ei ole malttanut
lopettaa raakkumista hetkeksikään. Siksi aarre on
pysynyt häneltä piilossa.
Jos löydät aarteen, sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ei edes minulle, vaikka utelias olenkin. Salaisuuden voi tallentaa omaan muistojen salakoloon.

Muistathan, että Hissuksen aarre on jätettävä aina
löytöpaikalle.
Olette tulleet nyt retkelle juhlimaan! Antakaa siis
retken evästuokion lopuksi toisillenne lahjat. Jokainen kerholainen saa keksiä, mitä haluaisi antaa lahjaksi koko kerhoporukalle. Lahja ei saa olla sellainen, joka joskus päätyy kaatopaikalle, vaan jotakin,
joka ei ole tavaraa, mutta tuo hyvää mieltä ja iloa.
Sellaisia lahjoja ainakin minä, Kaarlo, aina toivon.
Kuten auringonsäteitä ja makoisia unia!

Tehtäviä ja leikkejä
1

Roskaretki

Retkeen on mahdollista liittää mukaan roskaretki.
Roskaretkellä poimitaan roskia lähiympäristöstä.
• Kerholaiset ilmaisevat roskat esimerkiksi
sanomalla ”hep”.
• Ohjaaja poimii roskat talteen muovipussiin
tai koriin.
• Roskaretken päätteeksi tutkitaan saalista
ja mietitään, miksi ja miten roskat ovat
ulos joutuneet.
• Millä jonkin roskan syntymisen olisi
voinut ehkäistä?

2

Kostin luontotesti
• Kerholaiset menevät piiriin ja laittavat
kädet selän taakse.
• Ohjaaja antaa jokaiselle käsiin jonkin
luonnosta poimitun esineen (esim.
käpy, oksa tai kaarnanpala) tai jätteen
(esim. karkkipussi tai kertakäyttömuki).
• Kukin kerholainen arvaa vuorollaan,
mikä esine omassa kädessä on.
• Lopuksi aarteet paljastetaan ja jokainen
arvaaja kertoo, kuuluvatko esineet luontoon vai eivät.
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3 Erkin kävynheittokilpailu
I versio
• Heitetään käpyjä sankoon.
• Tarkoitus on, että jokainen heittäjä
saa kolme osumaa.
• Käpyjen määrää ei ole välttämätöntä
rajoittaa, mutta jokainen kerholainen
voi merkata muistiin, kuinka monta
käpyä heitti, ennen kuin sai tarvittavat
kolme osumaa.
II versio
• Piirretään maahan heittotaulu (vrt.
tikkataulu), josta saa eri osumilla eri
määrän pisteitä.
• Taulu voidaan ”piirtää” kalliolle käyttämällä keppejä viivoina.
• Kunkin heittovuoron jälkeen lasketaan
osumat ja pisteet.

4

Mikä ei kuulu Lennun
kotimetsään?
• Retkipaikalle piilotetaan kerholaisten
näkemättä vaikka kymmenen luontoon
kuulumatonta esinettä, esimerkiksi
paperirulla, lankakerä, karkkipussi,
tekokukka, kangaspala.
• Esineet voidaan piilottaa maahan, puuhun,
kannonnokkaan, pensaaseen tai kivelle.
• Kerholaiset yrittävät löytää kaikki luontoon
kuulumattomat esineet.
• Olisi hyvä, että valittu alue ei olisi
valmiiksi kovin roskainen.

5

Lennun diashow

Vanhat, jo hieman maatuneet lehdet näyttävät valoa
vasten erityisen hienoilta, kun lehden rakenne tulee
näkyviin.
• Jokaiselle kerholaiselle jaetaan vanha,
käytöstä poistettu tyhjä diakehys.
• Etsitään maasta kaunis lehti ja laitetaan
se kehysten väliin.
• Asetutaan seisomaan rinkiin ja hiljaisuuden
vallitessa aloitetaan diashow'n katselu.
• Ensin katsotaan omaa lehteä valoa vasten
ja sovitun äänimerkin jälkeen annetaan
lehti seuraavalle.
• Toistetaan, kunnes lehdet ovat kiertäneet
kaikilla.

6

Kaarlon
tilkkutäkki

Kerholaiset rakentavat maahan tilkkutäkkiä tai mattoa, jossa eri ruudut rakentuvat erilaisista luonnon
asioista:
• Yhden ruudun voi tehdä kävyistä,
toisen lehdistä, kolmannen neulasista,
neljännen kivistä ja niin edelleen.
• Samoista asioista voidaan tehdä
useampia ruutuja.
• Tilkkutäkki voidaan rakentaa isolla
porukalla tai pienemmissä ryhmissä.

7

Valokuva tai taulu Lennulle

Luontoa ”valokuvataan” kehyksiin:
I versio
• Valmistetaan kartongista kehykset.
• Etsitään ympäristöstä kehyksiin sopiva
kohde tai näkymä.
II versio
• Maahan piirretään tai tehdään kepeistä
raamit, joiden sisäpuolelle kerätään
luonnosta kaikkea kaunista.
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8

Kaarlon pesä
• Valitaan yksi vapaaehtoinen Kaarloksi.
• Kaarlo menee piiloon ja muut laskevat
silmät kiinni vaikka kolmeenkymmeneen.
• Laskemisen jälkeen kaikki lähtevät
etsimään Kaarloa.
• Kun joku löytää Kaarlon, piiloutuu
hänkin samaan paikkaan.
• Lopulta kaikki ovat piilossa samassa
Kaarlon pesässä.

9

Etsitään jälkiä eläinten
elämästä
• Etsitään retkipaikalta merkkejä eläinten
liikkumisesta alueella.
• Pohditaan, mikä kolo sopisi millekin eläimelle (esim. Lennun ystävälle) ja mikä puu
olisi hyvä pesäpuu Villelle ja hänen sukulaiselleen.
• Kerholaiset voivat keksiä tarinan siitä, mitä
merkittävää paikalla on tapahtunut eläinten
kesken: onko paikalla järjestetty vaikka
puurojuhla tai Lennun liitokoulu.

10 Lennu-räppi
Kestoretkellä voidaan miettiä yhdessä kerholle oma
Lennu-räppi tai käyttää räppäämiseen oheista valmista sanoitusta.
• Räpätessä jokainen säe toistetaan kahdesti.
Näin räpille tulee pituutta ja sanat jäävät
mieleen.
• Kerholle voidaan sanoittaa myös oma
Lennu-laulu. Käyttäkää vaikka jonkin
tutun lastenlaulun säveltä.
Kaatisräppi
San. Tiina Väärämäki

Tiedän mäen haisevan,
se pilaa koko maiseman
Se kaatopaikka kurja on,
sen kasvu liian hurjaa on
Sinne roskat ajetaan
ja mäki kasvaa aina vaan
Me roskan syntyyn puututaan
ja säästäväisiks muututaan
Voi roskat muuttaa mullaksi
tai vaikka pahvirullaksi
Kun roskaa syntyy vähemmän,
jää meille tilaa enemmän.
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Uutta kivaa vanhasta
Kahdeksas kerhokerta
AIHEPIIRI: Luova uudelleenkäyttö

Johdanto
Tällä kerralla päästetään mielikuvitus liikkeelle. Järjestetään askarteluhetki, joka sopii meneillään olevaan vuodenaikaan tai juhlaan, kuten pääsiäiseen,
ystävänpäivään tai jouluun. Askarteluun sopivaa
materiaalia ei tarvitse aina ostaa uutena, vaan siihen
käy monenlainen ylijäänyt materiaali, jolle ei löydy
enää muuta käyttöä.

Kerhokertaa tukee aineistoteksti Askartele jätemateriaaleista. Aineistossa on myös taikataikinan tekoohje.
Lisää ideoita
Luonnonvarojen säästäjän askarteluopas,
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy,
www.kierratyskeskus.ﬁ/askartelu/index.php.

Aineisto
Askartele jätemateriaaleista
Kierrätetystä ja luonnonmateriaaleista askarteleminen on ympäristöystävällistä ja edullista. Kierrätetty materiaali on ilmaista ja sen käyttö vähentää
kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää. Askartelu on
siis hieno mahdollisuus toimia jätteen syntymisen
ehkäisemiseksi: valitaan vain sellaista askartelumateriaalia, joka muuten päätyisi jätteeksi (uusien
askartelumateriaalien sijaan).
Askarteluun kelpaavaa materiaalia syntyy jokaisen kotona. Lisäksi monilta yrityksiltä jää yli materiaalia, joka sopii hyötykäyttöön. Tilkkuja ja syksyn lehtiä
käyttämällä saa aikaan upeita taideteoksia.
Askartelevalle ja käsillä tekevälle on arvokasta
lähes mikä tahansa materiaali. Askarteluun sopivia
materiaaleja ovat
• värilliset hukkakopiot
• lehtikuvat
• kananmunakennot
• pyykkipojat
• lankarullat
• muotit
• tikut
• tulitikkurasiat
• höylälastut
• sahajauhot
• hylsyt
• vessapaperirullat
• langanpätkät
• kangas- ja nahkatilkut
• tyhjät ﬁlmipurkit
• lahjapaperin palaset

• luonnonmateriaalit
• pahvilaatikot
• purkit, tölkit ja pikarit
• narut
• pahvi ja kartonki
• pussit ja kassit
• muovipullot
• säilykepurkit
• vanhat vaatteet ja asusteet
• kuluneet ja rikkinäiset astiat,
lasipurkit sekä pullot
• kaikenlaiset risat kapineet, loputtomiin!

Ei ole tietenkään mitään järkeä ostaa turhaa tavaraa
tai pakkauksia siksi, että saisi niistä askartelutarvikkeita. Ei ole myöskään sen kunniallisempaa ostaa
kertokäyttöpakkauksia ajatellen, että niitä voi kumminkin vielä käyttää askartelussa. Kun maailma on
täynnä sellaisenaan käyttökelvotonta, mutta innoittavaa materiaalia, kannattaa säästää luonnonvaroja
ja ottaa se arvoiseensa käyttöön.
Tärkeintä on, että se, mitä tehdään, on käyttökelpoista ja mielekästä. On todella turhauttavaa,
jos lapset kantavat kotiin (jätemateriaali)askartelutöitä, joita siisteyttä ja tyylikkyyttä arvostava äiti ei
anna laittaa esille.
Vessapaperirullasta voi tehdä kissan tai maitotölkistä talon, jos meneillään on jotakin – vaikka leikki,
näytelmä tai näyttely – jossa tarvitaan kissaa tai talon
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pienoismallia. Vessapaperirullakissaa tuskin kannattaa tehdä vain siitä ilosta, että saadaan askarrella jotakin roskista.
Kyse ei ole malliaskartelusta vaan luovasta uudelleenkäytöstä. Mitä sitten jätemateriaalista voi keksiä?
• Aluksi kannattaa tarkastella esineiden
muotoa ja ominaisuuksia ja unohtaa niiden
alkuperäinen käyttötarkoitus. Mitä muoto
tuo mieleen? Miltä esine tuntuu: joustaako,
kiiltääkö, kääntyykö, vääntyykö?
• Työssä kannattaa käyttää hyväksi esineen
valmista muotoilua ja maalata tai päällystää se. Litteästä pullosta saa kalan
lisäämällä siihen kalan pään, pyrstön ja
evät vaikka kartongista – jos nyt tarvitsee
vaikka merenkuninkaan juhlien koristeeksi
kaloja.

• Yhdistele – joskus paljon on kaunista. Pienet
yksinkertaiset osat voivat olla erillään tylsiä,
mutta yhdistellen niistä voi luoda kiehtovan
kokonaisuuden.
• Nosta esiin – joskus vähän on kaunista.
• Väritä, maalaa, päällystä; kenties jo uusi
väri tai kuviointi muuttaa kauhtuneen
tavaran uudeksi.
• Leikkaa, liimaa ja liitä yhteen.
• Puno, letitä, ompele, neulo ja virkkaa.
• Naulaa ja vasaroi.

Lähde
Kurttio, Tuovi: Askarteluopas luonnonvarojen säästäjälle.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2004.

Kaarlon kirje

Hei taas, kerholaiset!
Olen minäkin, Kaarlo, miettinyt kaatopaikka-asiaa.
Kaatopaikalle tuodaan vanhaa tavaraa. Vanhasta
voisi kuitenkin tehdä uutta. Kaikki voisivat ottaa mallia Lennusta. Paljastankin teille nyt jotakin Lennun
harrastuksista.
Lennu pitää paitsi liitelystä, myös nikkaroinnista
ja tavaroiden korjaamisesta. Lennu on nikkaroinut
itselleen vanhoista tavaroista ja kankaista paljon hyödyllisiä esineitä, kuten riippukeinun. Lennu on tehnyt
itselleen myös vanhasta rikkinäisestä peilistä taskupeilin, mutta se ei ole hänelle kovin hyödyllinen,
koska liito-oravalla ei ole taskuja.
Lennu on huomannut, että kaatopaikalle kärrätään paljon sellaista, jonka voisi vielä muuttaa
uudeksi tai ehjäksi.
Ville puolestaan on oppinut, että useimmat ihmiset haluavat uusia tavaroita paitsi siksi, että he vain
haluavat, myös siksi, että tavarat menevät rikki. Ville
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on kuullut, että vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia.
”Onkohan se kuitenkin niin, että uusi tavara on
parempi kuin roskapussillinen vanhoja”, miettii Ville.
• Kannattaako tavaroita korjata?
• Voiko kaikenlaisia tavaroita korjata?
• Minkä rikki menneen tavaran sinä olet
viimeksi korjannut?

Tehtäviä ja leikkejä

Päätehtävä

1 Kaatopaikka

Ottakaa julisteen kaatopaikalta pois sellaiset roskat, joita voisi vielä käyttää korjauksen tai kunnostuksen jälkeen.

2 Taikataikina
Voit tehdä taikinasta lähes mitä vain: koristeita kranssiin tai joulukuuseen, kranssin oveen, ruokaa nukkekotiin, koruja...
Tarvitset
• yhtä paljon vehnäjauhoja ja suolaa,
esim. 1 dl jauhoja ja 1 dl suolaa
• hiukan vettä (2 dl kuivaa ainetta tarvitsee
noin 5 ruokalusikallista vettä)
• sekoitusastian
• uunin ja uunipellin (leivinpaperia)

3

Paras idea

Lennu on saanut ajatuksen. Kaatopaikka ei kasvaisi,
jos tavaroita korjattaisiin eikä aina vain heitetä roskiin ja kaatopaikalle. Nikkarointi ja korjailu on kaiken
lisäksi mukavaa!
• Laittakaa esille mahdollisimman monta
erilaista jätetavaraa, kuten pulloja,
purkkeja, rasioita ja kangastilkkuja.
• Jokainen kerholainen valitsee itselleen
yhden tavaroista ja yrittää keksiä sille
mahdollisimman monta erilaista tapaa
käyttää sitä uudelleen.
• Käyttötarkoitukset voivat olla todellisia tai
mielikuvituksellisia. Mitä mielekkäämpää
käyttöä tavaroille keksitään, sitä parempi.
• Hyödyntäkää ideoitanne esimerkiksi
askartelemalla.

Tee näin
• Laita kulhoon jauhot ja suola.
• Sekoita mukaan vesi. Jos haluat värillisen
taikinan, sekoita veteen vesiväriä ja kaada
vasta sitten.
• Muovaa esineet.
• Tee reikä ripustettavaan esineeseen
ennen paistamista.
• Paista valmiita muovailuja 150-asteisessa
uunissa 30–40 minuuttia.
• Paistettu taikataikinatyö on kova ja kestävä.
Voit maalata sen askartelu- tai peitevärein
sekä lakata sen.
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Retki korjaamolle
Yhdeksäs kerhokerta
AIHEPIIRI: Kunnostaminen ja uudelleenkäyttö

Johdanto
Toiseksi viimeisellä kerhokerralla Kaarlo johdattaa
kerhoystävänsä tutustumaan sopivaan korjaus- tai
uudelleenkäyttöpajaan, jossa vanhat tavarat saavat
uuden elämän taikka uuden omistajan. Vaihtoehtoina
voivat olla esimerkiksi kirpputori, kierrätyskeskus,
suutari tai verhoilija.
• Kaarlon kirje luetaan ennen retkeä.
Jätteetöntä kulutusta on tuskin olemassa, mutta
jätettä voi välttää monin tavoin. Luonnonvarat riittävät kauemmin, kun tuotteet ovat pitkäikäisiä eli
niitä käytetään kauan. Samalla myös kaatopaikkojen kuormitus vähenee.
Lähes kaikki tavarat vaativat säännöllistä huoltoa ja korjausta silloin tällöin. Nykyään korjaus valitettavan
usein pääsee unohtumaan.
On totuttu siihen, että kaikkea vain ostetaan, pidetään ja heitetään pois.
Saadaanhan kaupasta
uusia.
Rikki menneet tai
nuhraantuneet

tavarat olisivat kuitenkin useimmiten korjattavissa.
Vanhan korjaaminen on tehokkaimpia tapoja vähentää luonnonvarojen käyttöä. Jäähän silloin uusi korvaava tuote ostamatta ja sen valmistamisessa kuluvat
raaka-aineet käyttämättä.
Korjattavuus kannattaa selvittää jo hankintaa tehdessä: kaikkia tuotteita ei ole edes tarkoitettu korjattaviksi ja niiden huoltokin voi tulla kalliiksi. Etenkin
erilaisia koneita ostettaessa on tärkeää valita pitkäikäisiä ja laadukkaita tuotteita, joita on mahdollista
korjata ja huoltaa käytön aikana ja jotka voi käytön
jälkeen kierrättää.
Kulutustottumusten muutos kertakäyttöisistä ja
lyhytikäisistä tuotteista takaisin pitkäikäisiin, korjattaviin ja parannettaviin tuotteisiin on askel jätteen
määrän vähentämisen suuntaan. Tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää huoltamalla ja korjaamalla,
ja siten voidaan ehkäistä niiden ennenaikaista joutumista kaatopaikalle. Korjaamalla säästää lisäksi
usein rahaa uuden tavaran ostamiseen verrattuna.
Korjauspalveluiden käyttö on vähentynyt kahden
viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi. Esimerkiksi vaatteiden, jalkineiden ja kellojen korjauttaminen on lähes kadonnut menoerä suomalaisten
kulutuksessa. Tähän vaikuttaa paljolti kuluttajien
asennekysymys eli se, halutaanko laatuun panostaa.
Tämän kerran päätehtävä ja pohdittavaksi tarkoitettu
aineisto kerrotaan Kaarlon kirjeessä. Kyseessä on
eräänlainen salapoliisitehtävä.
Lähde
Fiksu koululainen – opetusaineisto jätteen synnyn
ehkäisystä alaluokille. YTV 2005.
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Kaarlon kirje
Hei, Lennu-kerholaiset!
Toivon, että voisitte tänään toimia salapoliiseina
kimurantissa asiassa. Me karhut kun mielellämme
ratkaisemme kaikenlaisia arvoituksia, mutta emme
voi liikkua ihmisten ilmoilla, kun niin moni pelkää
meitä.
Ville on erittäin huolissaan. Antakaahan, kun
kerron. Eräänä sateisena päivänä jonkin aikaa sitten Ville löysi kotipesänsä läheisestä roskakorista
jotakin hyvin tarpeellista ja arvokasta. Ville löysi kauniin posliinikupin. Posliinikupissa oli kuvioita ja Villen
lempivärejä.
Ville vei kupin tietenkin kotiinsa ja nosti sen näytille kodin kunniapaikalle. Ongelmana on nyt kuitenkin se, että tuo kaunis kuppi katosi salaperäisesti. Se
on viimeksi nähty erään vanhan mummon ikkunalla,
mutta sieltäkin se on myöhemmin kadonnut. Olen
kuullut huhun, että tuo kuppi olisi nähty (mainitse
kerholaisille valitsemasi tuleva vierailupaikka).
Jos te satutte näkemään kupin, niin kerrottehan
minulle ohjaajanne välityksellä pikimmiten! Mikäli
tuo aarre löytyy, saamme Villen varmasti iloiseksi.
Tietenkin olisi mukavaa, jos kertoisitte myös
jotain muuta retkestänne käytettyjen tavaroiden
maailmaan.

• Mikä on mukavin tavara, jonka näette
retkellänne?
• Mitä se maksaa?
• Jos samanlainen uusi tavara
tehtäisiin, mitä aineita siihen kuluisi?
Uudesta tavarasta tulikin mieleeni uusia
kysymyksiä:
• Myönnetäänkö tavaralle takuu?
Takuu on viesti siitä, että tuote on tarkoitettu
kestämään.
• Voiko tuotteen korjata?
Ruuveilla kokoonpantu laite voidaan purkaa
ja korjata toisin kuin liimaamalla tai niittaamalla koottu laite.
• Onko tuotteeseen varaosia?
Varaosia pitäisi olla saatavilla tuotteen
oletetun käyttöiän ajan.
Mukavaa retkeä teille kerholaisille!

Tehtäviä
Päätehtävä

1

Retki suutarille tai
kierrätyskeskukseen

Keksikää juuri teidän kerhollenne sopiva retki Kaarlon kirjeen ja muiden tehtävävaihtoehtojen pohjalta.
Voitte mennä paitsi suutarille tai kierrätyskeskukseen, myös muuhun vanhojen tavaroiden korjaamoon tai kirpputorille.
Jos menette suutarille, voitte viedä sinne kunnostettavaksi rikkinäiset kengät. Voitte myös viedä vanhaa tavaraa kierrätyskeskukseen tai hankkia sieltä
jotain kerhoon.

I vaihtoehto: Suutari
Erkki Merkkisen naapurissa asuu Makkosen perhe.
Yöllisellä tutkimusretkellään Erkki löysi Makkosten
roskakorista mustat miesten kengät. Ne olivat ilmiselvästi matkalla kaatopaikalle.
Erkki huomasi, että toinen kenkä oli vähän epäkunnossa. Kengät kasvattaisivat kaatopaikkavuorta,
vaikka ne varmaan voisi vielä korjata. Niinpä Erkki
hiipi suutarille ja vei kengät korjattavaksi.
Erkki on kuitenkin vähän ujo ja toivoo, että te tarkistaisitte, ovatko kengät jo valmiit. Erkki voi sitten
hiipiä niitä hakemaan.
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• Mitä hyötyä siitä on, että kengät vie kaatopaikan sijaan suutarille?
II vaihtoehto: Kaatopaikka
Toivon, että voisitte toimia salapoliiseina kimurantissa asiassa. Me karhut kun mielellämme ratkaisemme kaikenlaisia arvoituksia, mutta emme voi liikkua ihmisten ilmoilla, kun niin moni pelkää meitä.
Erkki Merkkinen on miettinyt paljon Lennun kotimetsän pelastamista kaatopaikan laajenemiselta.
Nyt hän kuulemma tarvitsee laskelmiaan varten tiedon (minä en kyllä tiedä, mitä hän mahtaa laskea, ei
ainakaan mäkeä varmaan):
• Kuinka monta roska-autollista päivässä
kaatopaikalle ajetaan?
Toivottavasti löydätte tuohon kysymykseen vastauksen. Vastauksen saaminen on teille varmasti helpompaa kuin Erkille ja minulle. Minä en edes tiedä,
millä linja-autolla täältä kotimetsästäni kaatopaikalle pääsisin. En myöskään tiedä, onko karhuille
erityistä alennusta lipuista.

2 Seinäjuliste
Ottakaa julisteen kaatopaikalta pois muutama
korjauskelpoinen tavara. Miettikää, miten tavaran voisi korjata ja kuka sen voisi tehdä.
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3 Tavaran tarina
Toisinaan pitkään kestäneet tavarat ovat saattaneet
olla usean eri henkilön omistuksessa ja nähneet yhtä
jos toista elinkaarensa aikana. Jos tavarat osaisivat
kertoa tarinoita, voisi niiden menneisyydestä selvitä
paljon mielenkiintoisia asioita.
Esimerkiksi mummon kutoman räsymaton raidoista saattaa löytyä riemukkaita kommelluksia
ja sattumuksia yhden tai useamman sukupolven
ajalta.
Myös kierrätyskeskukset ja huutokaupat ovat pullollaan vanhoja tavaroita. Niistä löytyvien esineiden
menneisyyttä voi useimmiten vain arvailla. Jokaisella
vanhalla tavaralla on kuitenkin aina tarina kerrottavanaan, oli se sitten totta tai kuvitelmaa.
Lähde
Fiksu koululainen – opetusaineisto jätteen synnyn ehkäisystä alaluokille. YTV 2005.

• Kerholaiset toteuttavat jatkokertomuksen
jonkin vanhemman tavaran ”elämästä”.
Jokainen saa kertoa muutaman lauseen
verran, mitä seuraavaksi tapahtuu.
• Ovatko tavarat säilyneet käytössä vuosikymmeniä?
• Ovatko tavarat tulleet hylätyiksi tai
korjatuiksi?

Viisasten kilta
Kymmenes kerhokerta
AIHEPIIRI: Yhteenveto, kerhodiplomien jako

Johdanto
Viimeisellä kerhokerralla juhlitaan Lennun ja ystävien kotimetsän pelastumista! Kerhossa on löydetty
useita tapoja estää kaatopaikalle päätyvän jätteen
syntymistä ja nyt on aika saada diplomit kaatopaikkaongelman ratkaisemisesta.
Kerholaiset ovat toiminnallaan pätevöityneet
Viisasten killan jäseniksi. Sen kunniaksi he saavat
ohjaajan valmistamat tai kerholaisten yhdessä tekemät kerhodiplomit. Päätöskerralla voidaan toteuttaa
pienimuotoinen (nukke)teatteri. Lopuksi kirjoitetaan
kirje, jossa kerrotaan hyvät uutiset Kaarlon Kerttutädille.

Kaarlon kirje
Hyvät, ansiokkaat kerholaiset!
Tätä tarinaa ei olisi koskaan syntynyt ilman teidän
apuanne. Odottakaas, kun kerron.
Eräänä aamuna Lennu heräsi yöuniltaan, haukotteli ja tapojensa mukaan kurkisti ulos pienestä
pesäkolonsa ikkunasta.
Jos elämässä ei olisi yllätyksiä, Lennu olisi kurkistaessaan nähnyt korkean kaatopaikan ja sinne
jätettä kaatavat roska-autot. Lennun päivä olisi taas
heti aamusta mennyt tuon maiseman näkemisestä
pilalle. Liitelykin olisi sellaisen herätyksen jälkeen
maistunut ihan koivupuulta.
Harvoin Lennu on ollut niin yllättynyt kuin tuona
aamuna. Ei näkynyt ikkunasta enää roskavuorta, vain
pienen pieni kasa muoviroinaa. Roskavuoren tilalla
kylpivät auringonnousun valossa monet Lennun
ystävät ja rehevät puut ja pensaat.
Kaatopaikan tilalla oli paikka leikkiä ja temmeltää. Kaikki eläimet nuuhkivat ilmaa, jossa ei enää
ollutkaan tunkkaista ja pahaa hajua. Mikään ei ole
koskaan ilahduttanut Lennua niin paljon kuin se, että
ihana auringonnousu oli palannut Lennun ja hänen
ystäviensä elämään.

Lennulla oli taas helppokulkuinen reitti Villen pesäpuulle. Lennu mietti hetken, minne kaikki kaatopaikan roskat oikein olivat joutuneet ja miksei roskaa
enää syntynytkään. Sitten hän muisti teidän kerhonne
ja ymmärsi, että roskat olivat muuttuneet hyödylliseksi raaka-aineeksi tai käyttökelpoisiksi tavaroiksi.
Ne löysivät teidän avullanne tien kompostiin, kartonkitehtaalle, kirpputoreille, korjaamoon tai kierrätyskeskukseen. Sitä paitsi joitakin jätteitä ei syntynyt
ollenkaan!
Kaatopaikka oli kurja paikka ja nyt siitä tulikin
turha paikka!
Onneksi Lennu pääsi vaivattomasti Villen luo, sillä
Ville tarvitsi Lennun apua ja neuvoja. Ville oli varisten
tapaan muuttamassa taas uuteen kotiin. Ongelma
ei ollut muutossa sinänsä, vaan siinä, että Ville oli
nokanpäätä myöten kyllästynyt tavaroihin, niiden
hankintaan ja niiden kanssa puuhasteluun.
Ville on teidän kerholaisten toimintaa tarkkailemalla ymmärtänyt, että tavaroista on loppujen
lopuksi kaikenlaista haittaa: metsiä kaadetaan ja
kuoppia kaivetaan, että saadaan tehtyä turhia tavaroita ja sitten ne tavarat viedään kaatopaikalle köllöttämään ja haisemaan.
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Yhdessä Lennun kanssa Ville sitten perusti Viisasten killan. He tekivät kiltalaisten ensimmäisen
historiallisen viisaan teon ja antoivat Villen tavarakasan tavarat ystävilleen, jotka niitä tarvitsivat. Osa
tavaroista vietiin kierrätyskeskukseen ja laitettiin
myyntiin kirpputorille.
Lennu, Ville ja minä, Kaarlo, päätimme, että te
kerholaiset olette selvästi pätevöityneet Viisasten
killan jäseniksi!
Viisasten killan jäsenillä on myös valmius neuvoa kaikkia kaatopaikka-asiassa – siinä, miten kaatopaikkojen syntyminen ja laajeneminen estetään. Viisasten killan jäsenillä on myös valmius tulla apuun
silloin, kun kaikki muut ovat rojupöhön kourissa.
Jäsenet voivat aina antaa ohjeita siitä, miten rojupöhöä pitää hoitaa.
Pätevinä kiltalaisina teidät palkitaan kunnialla ja
diplomilla. Viisasten kiltaan pääsevät vain harvat ja
valitut, joten voitte antaa itsellenne kunnon aplodit,
jotka kuuluvat tänne minun kotipesälleni asti.

Lopuksi vielä toivon, että voisitte kirjoittaa kirjeen
Kerttu-tädille. Kirjeestä Kerttu-täti saa tietää, että
Lennun kodilla ei ole enää hätää.
Minä, Kaarlo, Lennu, Ville, Erkki, Kosti ja kaikki
meidän ystävämme kiitämme Teitä, ﬁksut ja erinomaiset kerholaiset, tästä yhteisestä matkasta!
Kumarramme ja toivomme, että jatkossakin tutkitte
ja havainnoitte ympäristöänne: jospa jossain näkyisi
Ville raakkumassa, Erkin häntä vilahtamassa, Kosti
kurkistamassa, Lennu liitämässä ja minä, Kaarlo...
no, vaikkapa kirjettä rustaamassa.
Näkemiin, kuulemiin!

Hei Kerttu-täti!
Kerroin sinulle aiemmin siitä Lennun kotiin liittyvästä ongelmasta, joka on aika
______________. Asiaan on nyt löytymässä ____________ ratkaisu.
Sen ovat keksineet _________________ Lennu Liito-oravan kerholaiset!
____________________kaatopaikka on lakannut kasvamasta. Lennukin
näkee taas ________________ auringonnousun. Ville on oppinut paljon
___________________ asioita ja hänestä on tullut _______________.
Erkki on entisestään _________________. Asiat ovat kaupungissa nyt
_______________.
_________________terveisin Kaarlo-Karhu ja Lennu-kerholaiset
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Tehtäviä
Päätehtävä

1 Seinäjuliste
Jos seinäjulisteen kaatopaikalla on vielä roskia, mietitään yhdessä, miten niistä päästäisiin eroon. Löytyisikö keino, jolla voisi estää tuotteen syntymisen
kokonaan tai voisiko sitä käyttää uudelleen tai kierrättää?
Kaatopaikan tilalle voidaan piirtää esimerkiksi puita,
joita pitkin Lennu voi liidellä taas ystävänsä Villen
luokse.

2 (Nukke)teatteri
Tehdään nukketeatteriesitys tai teatteriesitys kasvavasta kaatopaikasta ja Lennun ja ystävysten elämästä. Näytelmän juonena voi olla myös jokin muu
ympäristökerhon teemaan liittyvä aihe.
• Käsinukkeina käytetään sukista tai lapasista
valmistettuja nukkeja tai pahvista ja
kepeistä tehtyjä ”keppinukkeja”.
• Näytelmän lavaste voi olla yksinkertainen ja
esittäminen onnistuu vaikkapa pöydän
takaa.
• Näytelmän juoni mietitään yhdessä.
• Vaihtoehtoisesti näytelmä voidaan suunnitella ja esittää pienryhmissä; näin esityksillä
on myös yleisöä.
• Mikäli aikaa on vähän, voivat kerholaiset
esittää käsinukeilla yksittäisiä kohtauksia
Lennun ja ystävien elämästä; tällöin aikaa
ei kulu kokonaisen tarinan rakentamiseen.
Juoniesimerkkejä
• Ville rojupöhön kourissa marketissa
• Lennu ja Hissuksen aarre
• Maitotölkin matka

59

Leikkejä eri kerhokerroille
1 Jätepantomiimi
Pantomiimiksi sopivia aiheita on biojätteen lajittelu,
maitotölkkien huuhtelu, ostosten tekeminen kierrätyskeskuksessa ja niin edelleen. Pantomiimiin ei
kannata suunnitella liian monimutkaista tai pitkää
esitystä, jotta leikistä ei tule liian vaikea.
• Valitaan viisi ihmistä, joista neljä menee
ulos. (Ulos menevät Maija, Liisa, Heikki
ja Kalle.)
• Pekka jää sisälle, ja hänelle kerrotaan,
mitä hän tekee.
• Sisälle kutsutaan Maija, joka katsoo Pekan
esittämän lyhyen pantomiimin.
• Tämän jälkeen kutsutaan Liisa sisään ja
Maija esittää esityksen.
• Jälleen kutsutaan Heikki sisään ja Liisa
esittää.
• Viimeisenä esittää Pekka. Pekalta kysytään
myös, mitä hän luuli esittäneensä.

2

Yhdyssanat

Sanat kannattaa valita siten, että ne ovat tavalla tai
toisella käsiteltyjä tai muuten tuttuja eri kerhokertojen aihepiireihin liittyviä sanoja (esim. matokomposti, kauppa-kassi, kaato-paikka).
• Pari saa lapun, jossa on jokin yhdyssana.
• Toinen parista esittää toista ja toinen
toista sanaa.
• Yleisö yrittää arvata sanan.

3

Mikä hahmo – mikä jäte?
• Leikinvetäjä kiinnittää jokaisen leikkijän
otsaan lapun, jossa on jonkin eläinhahmon tai jätteen nimi.
• Leikkijä yrittää saada selville, kuka
tai mikä hän on.
• Hän kyselee toisilta leikkijöiltä kysymyksiä, joihin voi vastata vain kyllä tai ei.
• Esimerkiksi: Onko minulla neljä jalkaa?
Onko minut valmistettu puusta?
• Leikkiä jatketaan kunnes jokainen on
saanut selville, kuka itse on.
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4

Karhut ja liito-oravat

I versio
• Leikkijät asettuvat käsikynkkään tiiviiseen piiriin.
• Vetäjä kertoo kuiskaavansa kaikille eri
eläinhahmon nimen (voi olla myös jokin
turha tavara) ja ryhtyvänsä sanomaan
hahmojen nimiä tämän jälkeen.
• Kun hahmon nimi sanotaan, tämän
nimen saanut yrittää päästä kyykkyyn
mahdollisimman nopeasti.
• Vierustoverit estävät kaveria pääsemästä kyykyyn.
II versio
• Vetäjä kuiskaakin kaikille saman eläinnimen (esim. karhu).
• Leikin aluksi vetäjä luettelee muita nimiä
(jänis, ilves tms.), jolloin kukaan ei
mätkähdä maahan.
• Lopulta vetäjä sanoo: karhu. Kaikki mätkähtävät silloin lattialle samaan aikaan.
• Leikkiä kannattaa leikkiä ulkona tai sisällä
pehmustettujen patjojen päällä.

5

Muistipeli
• Jokainen kerholainen piirtää uusiokäyttöpaperille kaksi mahdollisimman samanlaista kuvaa.
• Kuvien aiheina ovat Lennu-kerhon hahmot
tai tapahtumat.
• Yhden kuvan koko voi olla esim. 5X5 cm.
• Valmiit kuvat väritetään ja kiinnitetään
keräyspahvista leikatuille samankokoisille taustoille.
• Valmista muistipeliä voidaan pelata pareittain tai muutaman hengen ryhmässä.

6

Jäteleikki
• Osallistujat seisovat ringissä,
jonka keskellä seisoo huutaja.
• Ringissä seisovat esittävät kukin
jotain roskaa tai jätettä.
• Sovitaan, mitä roskia ringissä on:
esimerkiksi kaikki ovat biojätteitä
tai paperijätteitä.
Osanottajat voivat olla vaikka sanomalehtiä, mainoksia, säilykepurkkeja,
banaaninkuoria, perunankuoria,
lasipurkkeja.
• Kutakin roskaa on aina parillinen luku.
• Huutaja on nimetön roska, joka yrittää
vallata paikan ringissä
• Jos huutaja huutaa ”perunankuoret”,
perunankuoret vaihtavat nopeasti
paikkaa ja nimetön roska yrittää
vallata jomman kumman paikan.

7

Parin etsintä

Muunnelma vettä kengästä -leikistä

Leikin idea on siinä, että omalle parille ehdotetaan
ympäristön kannalta hyviä asioita, muille huonoja.
• Ryhmä jaetaan kahtia: Erkkeihin ja Villeihin.
• Erkit ovat menossa vierailulle Lennun luo
ja haluavat mukaansa kaverikseen Villen.
Kaikki Erkit menevät oven taakse.
• Sillä välin Villet sopivat keskenään,
kuka Erkeistä on kunkin Villen pari.
• Villet asettuvat puolikaareen lattialle.
• Erkit tulevat yksitellen sisälle ja kysyvät
joltakin Villeltä: ”Oletko ystäväni?”
• Jos Ville vastaa: ”Olen, jos autat minua
kätkemään paristoja metsään”, Erkki
sanoo: ”En ikinä!” ja palaa muiden
joukkoon oven ulkopuolelle.
• Jos Ville antaa ympäristöystävällisen
vastauksen: ”Olen, jos et osta mitään
kertakäyttöistä”, tietää Erkki, että
kyseessä on hänen parinsa.
• Kun oikea Ville löytyy, parit pääsevät
Lennun luokse vierailulle.
• Jokainen Erkki kysyy yhden kysymyksen
Villeiltä vuoron perään. Leikki jatkuu,
kunnes kaikki löytävät oman parinsa.
Leikkiä voi helpottaa siten, että kaikki Villet keksivät
itselleen valmiiksi sopivan hyvän ja huonon lausahduksen ennen leikin alkua.
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Valehtelijoiden klubi

Leikin yhteydessä kannattaa käyttää kierrätettäviä
jätteitä. Lopuksi keskustellaan, miten kutakin jätettä
voisi oikeasti hyödyntää. Keskustellaan myös siitä,
ettei jätteiden hyödyntäminen ole itsetarkoitus, vaan
siinä pitää käyttää järkeä.
• Muutama kerholainen valitsee itselleen
roskan tai turhan tavaran, jonka yrittää
kehumalla muuttaa käyttötavaraksi.
• Kukin valehtelija kehuu oman roskansa
käyttökelpoisuutta – tässä leikissä saa
liioitella!
• Äänestetään vakuuttavin kehu.

9

Tarina Lennusta

I versio
• Osallistujat istuvat piirissä lattialla tai
pöydän ympärillä.
• Ohjaaja levittää piirin keskelle nurin
päin muistipeliä (tehtävä 5, sivu 60) varten
tehdyt Lennu-aiheiset kuvat. Kuvia pitää
olla vähintään yhtä monta kuin osallistujia.
• Jokainen osallistuja nostaa itselleen
yhden kuvan.
• Valitaan vapaaehtoinen, joka ryhtyy
kertomaan tarinaa omasta kuvastaan.
Olennaista on, että tarinan kulku
liittyy kuviin.
• Tarina jatkuu ryhmässä joko satunnaisessa järjestyksessä tai vierustoverilta
seuraavalle.
II versio
Tarinaa keksitään ilman kuvia:
• Jokainen voi lisätä tarinaan muutaman
lauseen.
• Haluttaessa voidaan sopia, että ohjaaja
kirjoittaa tarinan muistiin ja lukee sen
vielä lopuksi ääneen.
III versio
• Jaetaan sopiva määrä kuvia pareille tai
pienille ryhmille, jotka keksivät kuvien
perusteella lyhyen tarinan.
• Tarinaa voi muokata asettelemalla
kuvia haluamaansa järjestykseen.
• Valmiit tarinat voidaan kertoa toisille
ryhmille.
• Ei haittaa, vaikka eri ryhmillä olisi
samoja kuvia, koska on varmaa, ettei
niistä synny kahta samanlaista tarinaa.
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Askarteluohjeita
1

Paperimassa

Paperimassaa voi muovailla. Siihen voi upottaa koristeeksi esineitä. Paperimassasta voi tehdä mitä vain
– myös isoja töitä, joissa runkona on kanaverkkoa. Tai
ihan pieniä töitä, kuten koruja.
Tarvikkeet

Tee näin

I • Silppua paperi pieniksi paloiksi ja laita

kattilaan.
• Jos käytät silppurilla silputtua paperia,
säästyt repimiseltä.

II • Lisää sen verran vettä, että silppu peittyy.

Revittyjä paperinpalasia
• Voit käyttää munakennoja, tavallista
silputtua toimistopaperia, pakkausten
silkkipapereita tai puotipaperia.
• Sanomalehtikin käy, mutta on hiukan
ankeaa, koska siinä on paljon painomustetta.
• Kiiltäväpintaiset aikakauslehti- ja
mainospaperit eivät käy.
• Värillisestä toimistopaperista saa
valmiiksi värillisen massan.

• Keitä seosta hiljaisella lämmöllä
vähintään 20 minuuttia.

III • Lisää vettä ja hienonna.

• Vettä saa hienonnettaessa olla runsaasti
niin, että työ sujuu hyvin ja koneita
rasittamatta.
• Sekoita, kunnes paperimassa muuttuu
mössöksi.
• Poista liika vesi. Voit siivilöidä massan
sihdin läpi.
Muista, että vedessä oleva hieno paperi tukkii
helposti viemärin. Koeta suodattaa kuidut mahdollisimman tarkoin talteen. Kaada vesi vaikka hiutuneen keittiöpyyhkeen tai sideharsovaipan läpi ennen
viemäriin laskemista. Näin talteen saadut kuidut
kannattaa palauttaa takaisin massaan.

Vettä
Maun mukaan lisäaineita, kuten
• liisterijauhetta (lisää massan
muovailtavuutta)
• liimaa
• pellavaöljyä (tilkka lisää muovailtavuutta)
• neilikkaöljyä (parantaa säilyvyyttä)
• kipsijauhetta
• sahanpuruja
• karamelliväriä (massan värjäämiseen).

• Lisää seokseen tilkka öljyä ja tapettiliisterijauhetta varovasti ruokalusikallinen kerrallaan.

IV • Vaivaa seosta kuin pullataikinaa,

kunnes se muuttuu kiinteäksi ja sen
pinta on liisteristä liukas.
• Vaivaamisen alussa paperimassa on
murumaista, mutta muuttuu muovailuvahamaiseksi.
• Paperimassaa voi värjätä esimerkiksi
kangas- tai karamelliväreillä.

Tarpeeksi suuri kattila ja keittomahdollisuus.
Tehosekoitin, sauvasekoitin tai porakone
ja maalinsekoitin. (Pienten määrien
hienontamiseen riittävät omat kädet
tai vaikka haarukka.)

Pigmenttivärit ovat riittoisia, joten käytä niitä varoen.
Jos paperimassa on valmiiksi värjätty, ei valmiita
tuotteita enää tarvitse maalata. Sekoita väriä massaan, kunnes saat haluamasi värisävyn. Kuivuneessa työssä väri on vaaleampi.

Paperimassan valmistaminen

I

II
III
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IV

• Kun paperimassasta valmistettu työ on
kuivunut ainakin vuorokauden ajan,
voidaan se maalata vaikka peiteväreillä.
• Valmis paperimassa säilyy viileässä,
ilmatiiviissä astiassa kuukausia.
• Jos massaan ei laita liikaa liimaa, sen
voi myös kuivata:
Puristele massasta pieniä palloja ja jätä ne kuivumaan ilmavaan paikkaan. Kuivat massapallot säilyvät ikuisesti ja muuttuvat askartelumassaksi käden
käänteessä: lisää vain vesi.

2

Vinkki isoihin töihin, joissa on runkona
kanaverkko:
Laminoi verkkorungon päälle 1–2 kerrosta
sanomalehtiä ja kiinnitä paperimassa laminoidun pinnan päälle.

Sabluunat vanhoista
materiaaleista

Tarvikkeet
• Tavallisin ja helpoin jätemateriaali sabluunaa varten on käytetty piirtoheitinkalvo tms.
• Käytetyistä ja nuhjaantuneista muovitaskuista saa paksumpia sabluunoita.
• Rakennusmuovi soveltuu myös. Se on
vahvaa ja sen voi leikata kirurginveitsellä.
• Vanhat röntgenkuvat ovat nekin oivaa
materiaalia sabluunojen tekoon.
• Lyhytikäisempiä (vain muutamaan
käyttöön) sabluunoita saa kurjista
valokuvista, kartongista ja kirjekuorista.
• Kankaille käytetään kangasvärejä,
paperille tai pahville voi käyttää melkein
mitä väriä hyvänsä.
Tee näin

III • Voit töpöttää juoksevaa väriä vaahto-

muovin kappaleella sabluunan reiän läpi
kankaalle tai paperille.
• Voit maalata värin pensselillä rohkein
vedoin reiän yli – reunoista ei tule välttämättä tyystin siistit, joten homma vaatii
hiukan opettelua.
• Voit levittää sopivaa väriä sabluunan reiän
reunoille ja pyyhkiä sen varovasti sormella
kohti kuvan keskustaa. Näin saat aikaan
reunoiltaan selvärajaisen, mutta keskustastaan utuisesti häipyvän ääriviivan.

Sabluunoiden askarteleminen

I

I • Piirrä kuva joko suoraan sabluuna-

II

materiaalille tai paperille, jonka laitat
läpikuultavan sabluunamateriaalin alle.
• Muista, että väri voi liueta sabluunaa
käyttäessäsi ja sekoittua käyttämääsi
väriin.

II • Leikkaa aukko mattoveitsellä tai muulla

terävällä veitsellä. Jotkut muodot saat
leikattua parhaiten saksilla.
• Sabluunan avulla voit toistaa saman
kuvion lukemattomia kertoja – haluamallesi materiaalille, haluamallasi väreillä.

III
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Tietoa eläimistä
Ruskeakarhu

Ursus arctos

• Suurin Suomessa ja koko Euroopassa
tavattavista petoeläimistä.
• Naaraat voivat painaa 170 kg ja
urokset jopa 300 kg.
• Turkin väritys vaihtelee miltei mustasta
vaalean kellanharmaaseen asti.
• Suomessa asustaa arviolta vähintään
1000 uhanalaista yksilöä.
• Karhuemo synnyttää talvipesään
yleensä 1–4 pentua.
• Karhut elävät luonnossa melko
vanhoiksi, jopa 30-vuotiaiksi.
• Pääravintoa kasvikunnan tuotteet, kuten
sienet ja marjat. Syö myös hyönteisiä,
toukkia puista ja muurahaisia mylläämällä
muurahaiskekoja.

Varis

Karhu on ollut muinaissuomalaisille pelätty,
mutta myös pyhä ja arvostettu eläin. Karhulle
on suomen kielessä monia kutsumanimiä: otso,
mesikämmen, kontio, metsän omena, metsän
kuningas, nalle.
Karhu on tarinan mukaan laskettu taivaalta
Otavan tähdistöstä. Usean pohjoisen kansan mytologiassa karhu on ihmisen sukua, ja ehkä myös
muinaiset suomalaiset ovat ajatelleet näin.
Karhu on Suomen kansalliseläin.

Corvus corone

• Höyhenpeite tuhkanharmaa lukuun
ottamatta kiiltävänmustaa päätä, kurkkua,
jalkoja, siipiä, nokkaa ja pyrstöä.
• Syö muun muassa jätteitä, raatoja, viljaa.
• Emolintu rakentaa joka vuosi uuden pesän
kuivista oksista, maasta ja savesta havupuun (harvoin lehtipuun) latvaan.
Pesämajassa on pehmusteina höyheniä,
karvoja, kankaanpaloja ym.
• Huhti-toukokuussa 3–6 vihreää ja
ruskeapilkkuista munaa, joita emo
hautoo noin 20 vuorokautta.

Punakettu

Varikset lentävät aamuhämärissä vakituiseen
kokoontumispaikkaansa, esimerkiksi rakennuksen katolle tai korkeaan puuhun. Sieltä ne hajaantuvat etsimään ruokaa.
Keskipäivällä varikset lepäilevät tuuhean puun
oksien kätköissä. Iltapäivän ne kiertelevät taas
ravinnonhaussa, kunnes illan tullen hakeutuvat
perinteiseen yöpymispaikkaansa kuusikkoon.
Variksia kokoontuu sinne paljon laajalta alueelta,
mutta ne liikkuvat niin äänettömästi, ettei paikalta
kuulu kuin siipien havinaa.

Vulpes vulpes

• Maailman levinnein maalla liikkuva
petoeläin.
• Täysikasvuisen ketun pituus ilman häntää
on noin 75 cm. Lisäksi häntä on noin
40 cm pitkä.
• Paino noin 7 kg.
• Ravinto koostuu lähinnä jyrsijöistä, mutta
ketuille kelpaavat myös kasvit ja raadot.
Ne jahtaavat hiiriä, jäniksiä, kanalintuja
ja kaloja.
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• Talvella karhut nukkuvat talviuntaan, joka
kestää noin kuusi kuukautta.

Kettujen reviiri on 5–20 kilometrin laajuinen, ja sen keskellä on hajustaan
kuuluisa ketunpesä. Ketut asettuvat
yleensä mäyrien tai muuhun valmiiksi
kaivettuun onkaloon. Pesää käyttää
usea kettusukupolvi peräkkäin.
Kettua kuvataan monissa kansantarinoissa ovelaksi ja viekkaaksi eläimeksi.
Tarinoiden taustalla on kai jotain perääkin, koska kettu on levinnyt niin moniin
ympäristöihin ja selvinnyt metsästyksestä huolimatta.

Liito-orava

Pteromys volans

• Siperian taigavyöhykkeen laji, jota esiintyy
Euroopassa vain Suomessa.
• Kuuluu Suomen ja EU:n lainsäädännössä
tiukimmin suojeltujen lajien joukkoon.
• Pituus 13–20 cm, lisäksi häntä on 9–14 cm
pitkä.
• Naaraan paino noin 150 g, koiraan hieman
vähemmän.
• Silmät ovat suuret ja turkki harmaa,
vatsa hieman selkäpuolelta vaaleampi.
Kaulan ja eturaajan taipeessa on
musta viiru.
• Etu- ja takaraajojen välissä liitopoimu.
• Syö lehtipuiden lehtiä, siemeniä, silmuja,
versoja, pähkinöitä, marjoja ja satunnaisesti
linnunmunia ja -poikasia.
• 2–3 poikasta.
• Elinikä noin viisi vuotta.

Liito-orava suosii vanhoja sekametsiä, minkä
takia sille on tärkeää perustaa suojelualueita.
Se on aktiivisimmillaan iltahämärissä ja öisin. Se
etenee metsässä liitäen puusta toiseen käyttäen
litteää häntäänsä peräsimenä. Etu- ja takaraajat
sivuille ojennettuina liito-orava pystyy liitämään
lähes sata metriä.
Poikasten ollessa pieniä naaras ruokailee
myös päivisin. Liito-orava ei vaivu karhun lailla
talviuneen, mutta pakkasella se saattaa nukkua
pari vuorokautta.
Naaras tekee pesänsä mieluiten käpy- tai pohjantikan aiemmin rakentamaan koloon, mutta ei
vierasta kottaraispönttöäkään. Paras pesänrakennusmateriaali on naava, mikäli sitä on saatavilla.
Parhaiten liito-oravan löytää pesäpuun tyvellä
tai pesäpöntön katolla olevien kelta-oranssien
papanoiden perusteella.
Lähde
http://ﬁ.wikipedia.org/wiki/

Lierot
Monia harvasukasmatoihin kuuluvia lierolajeja sanotaan kastemadoiksi. Suomessa tavattavista lajeista kookkaimpia ovat kasteliero ja
onkiliero.
Lierot käyttävät ravinnokseen ennen kaikkea kasviperäistä ainesta, jota ne seulovat
maaperästä. Ne tekevät pitkiä, jopa metrien
syvyyteen ulottuvia käytäviä ja syövät samalla
edessään olevaa maa-ainesta.
Lieroista ja muista madoista on paljon hyötyä maaperän kuohkeuttajina ja viljelymaan
parantajina. Ne siirtävät maa-ainesta syvemmistä kerroksista pintaan ja pinnan eloperäistä
ainesta syvemmälle.
Niillä on tärkeä rooli karikkeen eli maahan
varisseiden lehtien ja neulasten sekä kuolleen
aluskasvillisuuden hajotusprosessissa. Maan
sisään kuljetettua kariketta alkavat hajottaa
nopeasti myös muun muassa pieneliöt, kuten
bakteerit, sekä sienet ja erilaiset nivelmadot. Käytäviä kaivavien lierojen ansiosta myös
ilma ja sadevedet pääsevät helpommin maan
uumeniin.
Kastemato ei viihdy yli 15 asteen lämpötilassa, joten se kuolee sisätiloissa.

Tunkioliero Eisenia fetida
• Muistuttaa tavallista kastematoa, mutta
pienempi (5–8 cm), ohuempi ja väriltään
tummempi.
• Eroaa kastemadosta myös siinä, että
viihtyy kosteissa ja lämpimissä paikoissa.
Lähteet
Tieteen kuvalehti 8/2001.
Näin tunkiolierot touhuilemaan, s. 21.
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Lennu Liito-orava
ja suuri mysteeri

Monistettavat materiaalit
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Ensimmäinen kerhokerta

Tervetuloa
Lennu Liito-oravan
ympäristökerhoon!
Minun nimeni on Kaarlo Karhu. Olen teidän
matkanjohtajanne matkalla Lennun ja
hänen ystäviensä maailmaan.
Olen asunut koko ikäni metsässä kaukana
teidän kodeistanne. Tiedän, että te asutte
aivan lähellä ystäviäni Kostia, Villeä ja Erkki
Merkkistä. Mutta Lennu Liito-orava asustaa
Vanhassa Aarnimetsässä, jonka osoitetta en
aivan tarkalleen tiedä.

Villellä on ystävä, Lennu Liito-orava, joka
asuu Vanhassa Aarnimetsässä tämän
asuinpaikan ulkopuolella. Lennu ei koskaan
lennä niin kuin Ville, mutta hän osaa liidellä
puusta toiseen. Hän käyttää apunaan leveää
häntää ja tassujen välissä olevaa ihopoimua.

Uskon, että olet tavannut jonkun ystävistäni
– tai ainakin nähnyt vilaukselta! Kun
kuuntelet kertomusta, mietipä, milloin ja
missä olet saattanut kohdata Lennun, Villen,
Erkin tai ehkä minutkin, Kaarlo Karhun.

Lennu on hyvin lempeä ja leppoisa
luonteeltaan.
Ville on katsellut monena iltana kohti Lennun kotimetsää. Nyt hän ei enää näekään
metsää. Maisemaan on noussut valtava
vuori! Vuori tuntuu kasvavan koko ajan.
Vuoren suuntaan ajaa koko ajan autoja:
rekkoja ja pakettiautoja täynnä roskaa.
Vuoren suunnalta lemahtelee kummallista
hajua. Lennunkin mielestä vuori haisee
pahalle ja näyttää rumalta.

Nyt haluaisin kertoa teille ystävistäni.
Kaukana, mutta ei niin kovin kaukana
täältä, kasvaa korkea, vanha honkapuu.
Tuon korkean honkapuun latvassa kaikista
tuuheimpien havujen keskellä on pesä.
Pesää on lähes mahdoton nähdä alhaalta
maasta. Sen voi nähdä vain, jos lentää
korkealla puiden yläpuolella.

Vuoren paikalla oli ennen metsä, jonka
puiden oksia apuna käyttäen Lennu pääsi
nopeasti Villen luokse kyläilemään. Nyt
puita ei enää ole. On vain kurja kasa
roskaa ja monen moista moskaa. Valtaisa
vuori on kohonnut jo niin suureksi, että
se peittää Lennun kodilta, paitsi näköalan
Villen kotipesään, myös auringonnousun.
Lennusta se on perin ikävää ja surullista.

Pesässä asuu Ville Varis. Villen alkutaipaleesta ei kenelläkään ole tarkkaa tietoa.
Varmaa on vain se, että Ville kuuluu tähän
asuinpaikkaan yhtä lailla kuin sinä ja
ystäväsi. Ville viihtyy omassa pesässään ja
tällä asuinpaikalla. Villen mielestä tämä on
maailman paras paikka asua!

Hankalaa on lisäksi se, että kun auringonnousua ei näy, niin aurinkokellokaan ei
käy. Eräänä aamuna Lennu myöhästyi liitooppikoulusta, ja sekös häntä harmitti. Toisena
päivänä Lennu myöhästyi puidenvälitunnilta,
ja se on sentään liito-oppikoulun tärkein
tunti.

Ville pitää kaikenlaisista tavaroista. Villestä
hienoa on kaikki välkkyvä ja hohteleva!
Päivät Ville käyttää, paitsi ruokailuun, myös
uusien, hienojen tavaroiden keräilyyn. Ville
tietää, että uusien tavaroiden hankkiminen
on aina suurta muotia. Ville ei kuitenkaan voi
hankkia uusia tavaroita kaupoista, koska hän
on varis. Koska varisten on vaikea liikkua
ostoskärryjen kanssa marketeissa, on Ville
tyytynyt täyttämään kotipesäänsä sellaisilla
tavaroilla, joita ihmiset heittävät pois.

Jatkuu...
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...jatkuu
Nyt vuoren tieltä kaadetaan taas lisää
puita. Kasa kasvaa. Pian se ulottuu
varmaan Lennun pesäpuulle asti! Lennua
huolestuttaa! Siksi hän päätti lähteä
tutkimaan roska-autojen reittiä ja päätyi
tänne teidän asuinpaikkaanne.
Ville lupasi auttaa ystäväänsä. Ville ehdotti,
että Lennu voisi pyytää teitä kerholaisia
avukseen. Nyt tämä onkin myös Lennun
kerho. Lennu on luvannut käydä kerhossanne joka viikko.
Minä, Kaarlo, kyllä luulen, että kummallinen
vuori on kaatopaikka. Nimensä se on
varmaan saanut siitä, että sen tieltä
kaatuu aina kaikki: pesäpuut ja kolopuut.
Ymmärrän, että Lennun asia on tärkeä,
eihän kukaan halua asua roskakasan
vieressä!
Minäkin haluan auttaa ratkaisemaan
kaatopaikka-asian. Mutta me karhut emme
yksinään ole kovin hyviä ratkaisemaan isoja
ongelmia. Auttakaa te meitä selvittämään,
miksi tuo vuori vain laajenee ja mitä me
voimme tehdä pelastaaksemme Lennun
pesäpuun! – Ennen kuin on liian myöhäistä!
Kaatopaikka-asiassa ohjaajanne takuulla
tietää, miten tulee toimia, jotta ratkaisu
tähän pulmaan löytyy. Kuunnelkaa siis
tarkasti. Ensi kerhokerraksi kirjoitan teille
lisää Villen omituisesta harrastuksesta.
Tulette huomaamaan, että Ville ei ole ihan
tavallinen varis.
Toivottavasti teillä on kerhossa
postilaatikko tärkeitä kirjeitä varten!

Kaarlo
69

Toinen kerhokerta

Hei kerholaiset,
terveisiä mustikkametsästä!
Kirjoitan teille täällä varpujen seassa
muutaman tärkeän asian Ville Variksesta
ja rojupöhöstä.

Lennu pohtii sitä, mihin kaikki tavarat
lopulta päätyvät. Ei kai vain ole niin, että
rojupöhö täyttää myös kaatopaikkaa?
Jos niin on, rojupöhöä todella pitäisi
välttää ja ostamisen sijaan kannattaisi
leikkiä vaikka lentopiiloa tai harakkahippaa!

Ville on Lennun nokkapokkaa harrastava
ystävä. Villellä on paljon omituisia, lentäviä
ajatuksia. Hänestä on tärkeää saada lisää
aina vain hienompia tavaroita. Villestä on
hienoa se, että hänellä on paljon tavaroita,
jotka ovat ainakin vähän uudempia ja muodikkaampia kuin seudun muilla variksilla.

Lennusta rojupöhö tulisi torjua heti ensioireiden ilmaantuessa. Lennu onkin
kirjoittanut oireet muistiin, niin että te
voitte tarttua heti toimeen, jos jollakulla
tuttavallanne ilmenee rojupöhöä.

Ville haluaa olla tavarakasan keisari. Kotipesän nurkkaan kertynyt suuri tavarakasa
ei kuitenkaan miellytä Villen silmää, ja
siksi sitä pitääkin jatkuvasti peittää uusilla
tavaroilla. Muuta ratkaisua Ville ei ole
keksinyt kasvavan tavarakasan ongelmaan.

Rojupöhön oireet
• Tavaroiden alituinen haaliminen
• Shoppailun ihannointi
• Mainosten tuijottaminen
• Säästäväisyyden unohtaminen
• Kaikesta uudesta haaveilu

Villeä harmittaa se, että mitä enemmän
kotipesään kertyy tavaraa, sitä huonommin
sinne mahtuu ystäviä kyläilemään. Ystävät
ovat muutenkin jo vähän kyllästyneet
siihen, että Ville vain aina esittelee uusia
tavaroitaan. He eivät ymmärrä, mitä varis
tekee höyrykeittimellä ja partakoneella. Ville
ei enää ehdi leikkiäkään, kun kaikki aika
menee tavaroiden kanssa puuhaillessa ja
niitä haalien.

Rojupöhön hoito
• Rojupöhön hoitoon on monta keinoa. Ensin
kannattaa selvittää, voisiko tartunnan saanut
innostua sellaisesta tekemisestä tai
puuhailusta, johon ei tarvita tavaroita.
• Rojupöhö paranee itsestään, kunhan
henkilö itse huomaa, ettei kaikkea uutta
tarvitse hankkia ja että tavaroiden
hankkimisesta on myös haittaa.

Lennu ei niinkään välitä tavaroista. Lennulle
on tärkeää, että hänellä on oma pesäkolo,
jossa on lämmin ja tilaa ystävien kyläillä.
Lennu ei usko tulevansa sen iloisemmaksi,
vaikka hänellä olisi kuinka hieno ripsikiharrin
tai kananmunanleikkuri! Lennu käyttää mieluummin aikaansa liitelyyn kuin tavaroiden
keräilyyn. Liitely on mukavaa, eikä siihen
tarvita tavaroita, ei yhden yhtäkään.

• Rojupöhöä voi yrittää karkottaa vaikkapa
kutsumalla tartunnan saanut kylään ja
tarjoamalla hänelle itse tehtyä kermakakkua tai muita herkkuja.
• Rojupöhöstä kärsivälle voi varovasti mainita,
että jokaisen tavaran valmistaminen ja
kuljettaminen on kuluttanut maapallon
luonnonvaroja.

Seuraavassa kirjeessäni kirjoitan teille
yhdestä matalasta tyypistä, joka asuu aivan
teidän kotienne lähellä. Hänellä saattaa olla
yksi keino kaatopaikkaongelman ratkaisuun!

Tavarat ovat Lennun mielestä tylsiä ja turhia,
niistä vain syntyy turhaa melua ja roskaa.
”Ei tavaroista mitään haittaakaan ole”,
väittää Ville. Lennu on eri mieltä. Lennun
mielestä Villellä on liiasta tavarasta tullut
rojupöhö. Rojupöhön tunnistaa esimerkiksi
siitä, että tartunnan saatuaan henkilö käyttää
kaikki päivät uusien tavaroiden hankintaan.
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Kolmas kerhokerta

Hei, Lennu-kerholaiset!

Kosti on kaiken lisäksi
niin välkky, että hän ei
tarvitse kotiinsa lainkaan
valoa!

Terveiset täältä kannon ääreltä. Tällä kertaa
jätämme Villen parantelemaan rojupöhöään
ja teemme tutkimusretken vanhan talon
takapihalle. Talo on aivan lähellä Villen
pesäpuuta. Tiedättehän, sen korkean
mäntypuun vieressä.

Lennu pyysi minua vielä
kertomaan yhden hassun
seikan: Kostilta ja hänen sukulaisiltaan
puuttuu jotain meille karhuille ja teille
ihmisille tärkeää. Nimittäin hampaat!
Eikä kukaan heistä ole edes harkinnut
tekohampaiden hankkimista.

Vanhan talon pihalla on mukava laatikko.
Se on täynnä puoliksi pureskeltua vanhaa
ruokaa ja multaa! Joka päivä joku talon
asukkaista kantaa ämpärissä laatikkoon
lisää pilaantunutta ruokaa, ruuanjätteitä ja
hedelmien kuoria. Sen jälkeen, kun laatikko
rakennettiin, roska-auto on käynyt tuossa
pihassa paljon harvemmin.

Hampaiden puuttumisen vuoksi Kosti ja
hänen sukulaisensa antavat ruuan aina
ensin rauhassa pehmentyä kompostissa.
Vasta sitten, kun ruoka on pehmeää, he
syövät sen.

Taitaa laatikossa tapahtua koko ajan pieniä
ihmeitä, sellaisia, joita ei voi silmällä
nähdä. Kerran minä näin jotakin omituista:
laatikosta otettiin mustaa multaa! Silloin
ajattelin, että se taitaakin olla taikalaatikko.
Onneksi en ole itse joutunut laatikkoon.
Jos ruuasta tulee laatikossa multaa, niin
mitä se tekisikään isosta karhusta – kenties
villakoiran!

Syömisen ja mullan tekemisen lisäksi Kosti
harrastaa voimistelua. Kostin matojumppa
on koko kompostin asukkaiden ilonaihe –
kokeilkaa tekin sitä kerhossa!
Kompostissa asuu siis muitakin asukkaita
kuin Kosti ja hänen sukulaisensa. Se on
myös pieneliöiden suuren suvun koti. Siinä
suvussa jokaiselta löytyy serkkujakin ainakin
monta sataa, ellei tuhatta. Voitte siis vain
kuvitella, miten paljon ruokaa sukujuhlilla
tarvitaan, jotta pöytä saadaan koreaksi.

Laatikkoon muutti vähän aikaa sitten Kosti
Kompostimato. Kosti on Lennun uskottu
ystävä, aika vähäpuheinen ja vähäeleinen. Kosti
ei näytä aivan samalta kuin Kaapo Kastemato,
mutta yhtä luikeroinen hän on.

Kosti tekee työtä, jotta kaatopaikka ei
kasvaisi niin hurjaa vauhtia. Kosti on siis
meidän mukanamme pelastamassa Lennun
pesäpuuta. Maailma ilman multaa olisi sitä
paitsi ihan mahdoton maailma: kukaton ja
puuton.

Kostin uusi koti ei ole postilaatikko, vaan
komPOSTIlaatikko. Kompostissa eivät kulje
kortit ja kirjeet, vaan aine. Ruuan tähteet
muuttuvat tässä kompostikyydissä mullaksi.
Ja mullassahan kasvaa uutta ruokaa sinulle
ja minulle! Ruuan tähteet sitten taas päätyvät
toivottavasti ruuaksi Kostille ja Kostin
ystäville.

Kosti haluaa myös muistuttaa, että tuhlaus
on aina turhaa ja tylsää. Kunnon ruuan
laittaminen kompostiin on tuhlausta. Kosti
pitää enemmän vihannesten kuorista kuin
ihmisille sopivasta valmiista ruuasta. ”Se
kuuluu teille kerholaisille”, sanoo Kosti.

Komposti on sopiva asuinpaikka madoille;
siellä on ruokaa ja lämpöä. Kosti viihtyy
mainiosti omassa kodissaan. Kostin
päätyö on tehdä ruuan tähteistä multaa.
Kosti sukulaisineen ja ystävineen käyttää
mielellään esimerkiksi teepusseja. Tosin he
eivät pidä teehetkiä ja hörpi teetä mukista,
vaan syövät teepussit sellaisenaan. Taitavat
ajatella, että niin säästyy vettä ja aikaa.

Kaikki ruoka on tehty jonkun ihmisen ja
jonkun madon kotialueen antimista, eikä
sellaisia antimia saisi tuhlata!
Oletteko muuten kuulleet naurukoneesta?
Haluaisikohan Kosti oman naurukoneen?
Kerron teille naurukoneesta
ensi kerhokerralla.

Kaarlo
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Neljäs kerhokerta

Hei, erityisen erinomaiset
Lennu-kerholaiset!
Minä, Kaarlo, aloin tässä miettiä, että missä
piilee Villen rojupöhön alkulähde. Kaikilla
asioilla kun aina on alkulähteensä, eikä se
välttämättä aina ole minun kotini lähellä
oleva metsälähde.

epäkunnossa. Naurua
ei tullut, mutta Villelle
meinasi tulla itku, kun
hän sai laskun koneesta.
Sen hinta oli monta sataa
variksen kruunua tai sulkatöyhtöä.

Lennulla on oma ideansa siitä, mistä rojupöhö olisi voinut saada alkunsa. Lennu on
huomannut, että ympäri kaupunkia on isoja
kuvia erilaisista tavaroista. Lennu tietää,
että katsellessaan noita kuvia Villekin aina
innostuu haluamaan juuri sellaista esinettä,
joka kuvassa on.

Ville päätti palauttaa koko härvelin ja kutsua
kylään ystävät. Koko ilta sitä sitten naurettiin
mokomalle turhalle vempeleelle. ”Saihan se
rakkine viimein naurua aikaiseksi”, totesi Ville.
Villen rojupöhö on kyllä tainnut tulla jo niin
pahaksi, että suosittelisin Kerttu-tädin apua.
Kertulla on yleensä oikea hoito vaivaan
kuin vaivaan. Viimeksi hän ehdotti, että
nukkuisin enemmän, kun olin niin väsynyt.
Ette ikinä usko, miten hyvin se hoito tehosi
väsymisvaivaan! Kerttu-täti on oppinut
elämänsä aikana yhtä sun toista; hänelle
rojupöhökään ei varmaan ole uusi tuttavuus!

Lennu epäilee, että kyse on mainoksista. Sellaisissa kuvissa on aina jotakin,
mitä kaikkien pitäisi hankkia ja omistaa.
”Onkohan kaiken mainostetun ostaminen
aivan välttämätöntä?” miettii Lennu.
On aika hankalaa, kun täytyy aina mainoksista selvittää, että mitä tänään ihan välttämättä tarvitsee.
Liito-oravat onneksi tietävät itse, mitä tarvitsevat. Lennu oikeastaan toivoo saavansa
vain hyvää liitotuulta ja salaista herkkupiiloa.
Sellaisia ei kyllä koskaan näe mainoksissa.
Niitä sietäisi mainostaa, koska niille olisi
oikeasti käyttöä!

En nyt viitsisi itse kirjoittaa Kertulle, hän kun
aina kyselee, että olenhan syönyt riittävästi
mustikoita. Pyytäisinkin, että te kerholaiset
lisäisitte kirjeeseen pääasiat. Minä vain
vähän aloittelin kirjettä.

Lennusta tuntuu, että ne kaikki välttämättömiksi mainostetut tavarat kuljetetaan
kaatopaikkavuorelle. Ehkä ne ovatkin välttämättömiä siksi, että tuo kaatopaikkavuori
saadaan suuremmaksi ja suuremmaksi!
Eihän roskaa syntyisi niin paljon, jollei aina
ostettaisi uutta ja heitettäisi vanhaa pois.

Osoite on tässä:
Kerttu-Karhu
Kantotie 2
Käpälämäki

Muistakaa sitten postittaa kirje pikaisesti.

Lopuksi haluaisin vielä tiedustella, että
olettekos nähneet viime aikoina mitään
merkillistä? Purkeista ja merkillisestä
Merkkisestä kirjoitan ensi kerralla.

Lennu oli kuullut, että kaupungissa Ville voi
nähdä päivässä tuhansia erilaisia mainoksia.
”Kyllä tässä on jotain mätää”, miettii Lennu.
Miksei kukaan muu tunnu ihmettelevän
mainosten ja erilaisten tavaroiden paljoutta?
Lennu oli kuullut, että Ville oli eräänä päivänä tilannut varisten Raakku-kataloogissa
mainostetun naurukoneen. Ville yritti saada
koneen toimimaan, mutta se tuntui olevan
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Viides kerhokerta

Hei, Lennu-kerholaiset!
merkillisesti
selville, että
tuolla maitotölkit
kierrätetään.

Kirjoittelen täältä kotikuusen juurelta. Sain
Lennulta terveisiä sieltä teidän asuinpaikaltanne. Lennun mielestä on mukava seurata,
miten nokkelasti teidän kerhossanne toimitaan. Lennu uskoo kaatopaikkaongelmankin
ratkeavan.

”Kierrättäminen
ei taida tarkoittaa
kiertämistä, ei
ainakaan kiertämistä
ympäri”, ajattelee Erkki.

Kuulin, että suuren haisevan vuoren kasvamista on ihmetellyt myös Erkki Merkkinen.
Erkki on tuuheahäntäinen kettu, jonka
kotikolo on aivan Villen lähellä puistossa.
Erkkiä on vähän vaikeampi tavata kuin Villeä.

Kuvassa näytetään maitotölkin matka.
Maitotölkkihän matkustaa enemmän kuin
Erkki konsanaan! Aluksi kuvassa kyllä on
vain puu, sellainen korkea puu, jonka juurella Erkinkin pesä on. ”Miksi kuvaan on piirretty puu”, miettii Erkki. Onkohan maitotölkki
alun perin kotoisin puunjuuren kolosta?

Erkki ei ole viekas, mutta viisas hän on.
Hän tietää paljon kaikenlaista tarpeellista ja
ihmeellistä, kuten sen, että kesän jälkeen
tulee syksy ja että pihlajanmarjat ovat
happamia.

Kuvasarjassa maitötölkki matkaa meijeristä
kauppaan, kaupasta kotiin ja kodista Erkin
pesän lähellä olevalle kierrätyspaikalle.
Kierrätyspaikalta tölkki näyttää menevän
taas tehtaaseen ja siellä muuttuvan
merkillisesti pahvirullaksi. Onkohan
kyseessä taikatemppu?

Erkillä on paitsi tuuhea häntä, myös paljon
ajatuksia. Erkki on kovin tiedonhaluinen
ja, kuten koko Merkkisten suku, hyvin
merkillinen.
Erkki viettää paljon aikaa tutustuen muiden
asukkaiden elämään. Hänen kotikolonsa
viereen on rakennettu paikka, jonne ihmiset
tuovat kaikenlaista tavaraa. Siellä on paljon
erilaisia astioita. Ihmiset tulevat tuolle
paikalle kantaen maito- ja mehutölkkejä,
muropaketteja, lasipurkkeja sekä
sanomalehtiä – ja lähtevät kotiin tyhjin käsin.

Onkohan se mahdollista, että maitotölkki
muuttuu tuossa pyörityksessä – tai miksi
kierrätykseksi sitä sanotaan – pahvirullaksi?
”Mutta missä ja miksi”, miettii Erkki.
”Voikohan noita kaikkia astioihin laitettuja
esineitä pyörittää siinä kierrätyksessä?
Millaisiksi lasipurkit muuttuvat siinä
kiertämisessä?”

Silloin tällöin sinne tulee autoja, joihin
tyhjennetään kaikki isot astiat. Erkki on
seuraillut liikennettä paikalla jo toissa
joulusta asti. Vaikka Erkkikin tietää, että
yleensä kaikki pois heitetty päätyy
kasvattamaan kaatopaikkavuorta, hänestä
tuntuu, että noihin astioihin tuodut roskat
eivät kumma kyllä päädykään kaatopaikalle.

Erkki tietää, että ihmiset heittävät pois
kaikkea hienoa ja käyttökelpoista, kuten
metallipurkkeja ja vanhoja pyöränrenkaita.
Merkillistä on myös se, että Villellä oli juhlat.
Mitä niissä tapahtuikaan, siitä taidan ehtiä
kertoa vasta ensi kerralla.

”Minne kummaan ne piilotetaan”, pohtii
Erkki.
Epätietoisuus maitotölkkien kohtalosta
vaivaa Erkkiä niin, että hän päättää ottaa
siitä selvää. Suuren astian kylkeen on
onneksi liimattu kuva. Erkki saa kuvasta
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Hei taas, kerholaiset!
Nyt minulla onkin teille juhlavaa kerrottavaa. Kun Ville kuuli, että te Lennukerholaiset lupauduitte auttamaan
kaatopaikkaongelman ratkaisussa,
hän päätti pitää juhlat. Kutsut lähetettiin
koko laajalle suvulle ja ystäville. Paikalle
saapuivatkin kaikki kuoriutuneet sukulaiset. Ohjelmassa oli nokkapokkaa ja
nokankoputusta. Ville piti juhlapuheen,
joka lienee kuulunut teidänkin pihalle asti.
Kaikki vieraat käyttäytyivät oikein nokkavasti ja hienosti.

Ville ei voi tulla luoksenne katsomaan
sellaista juhlimista, josta syntyy vain vähän
roskaa. Voisitteko te kuitenkin näyttää
hänelle vähän esimerkkiä? Ville voisi hyvin
seurailla puiden latvoissa, jos tekisitte
juhlaretken puistoon tai metsään.
Minä, Kaarlo, ehdotankin, että näytätte
Villelle esimerkkiä ja lähdette Kaarlon
kestoretkelle kerhojuhlaa viettämään!
Kestoretkellä ei tuhlata turhaan luonnon
aineita eikä synnytetä roskaa, vaan
ainoastaan oivalluksia ja hyvää mieltä.

Villen Verneri-sedän tekemät variksenmarjapiirakat tarjoiltiin paperilautasilta. Ville oli
näet kuullut mainoksesta, jossa luvattiin
paperilautasten helpottavan elämää. Ja
paperimukien. Siksi mukejakin hankittiin
kasapäin, vaikka kutsuilla ei tarjoiltukaan
juotavaa. Myös muovisia lusikoita ja haarukoita katettiin pöytään, ja lopuksi ne laitettiin käyttämättöminä roskikseen. Niillä
syöminen kun ei millään helpottanut varisten
elämää, nokka oli tiellä aina lusikoidessa ja
haarukoidessa.

Kaarlo

Juhlissa jokaiselle vieraalle annettiin päähän
kertakäyttöhattu ja kertakäyttösilmälasit.
Vieraat eivät kyllä ymmärtäneet, miksi
kukaan oli keksinytkään hattuja, joita voi
käyttää vain kerran. Kuka sitä nyt hattuunsa
päivässä kyllästyy.
Juhlat onnistuivat muuten mainiosti,
mutta vieraista vain oli kurjaa, kun koko
Villen pesä täyttyi juhlien jälkeen roskasta.
Onneksi Verneri-setä sai idean, että tämäkin
roska-asia voitaisiin tuoda kerhoon teidän
ratkaistavaksenne. Ville siis jätti roskat
kerhon ovelle ja toivoo, että te neuvoisitte
häntä: mitä tuolle kasalle voisi tehdä? Eihän
juhlien järjestäminen ole ollenkaan iloinen
asia, kun tulee noin paljon huolta roskista!
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Hei, kestoretkeläiset!
Toivotan teille kerrassaan kaarlomaista
kerhokertaa! Minä, Kaarlo, tunnen metsän
reitit, polut ja salaisuudet, mutta niin tuntee
Lennukin.

Jos löydät aarteen, sinun ei tarvitse kertoa
kenellekään, ei edes minulle, vaikka
utelias olenkin. Salaisuuden voi tallentaa
omaan muistojen salakoloon. Muistathan,
että Hissuksen aarre on jätettävä aina
löytöpaikalle.

En ole tainnutkaan muistaa kertoa salaisuudesta, jonka kuulin Lennulta jokin aikaa
sitten. Hys, aivan hiljaa. Kuunnelkaa tämä
tarina aivan hissukseen, koska se kertoo
Hissuksen aarteesta. Lennu tietää, että
teidänkin tämänkertaisessa retkipaikassa
piilee tuo aarre. Haluatte kai kuulla siitä
lisää?

Olette tulleet nyt retkelle juhlimaan!
Antakaa siis retken evästuokion lopuksi
toisillenne lahjat. Jokainen kerholainen
saa keksiä, mitä haluaisi antaa lahjaksi
koko kerhoporukalle. Lahja ei saa olla
sellainen, joka joskus päätyy kaatopaikalle,
vaan jotakin, joka ei ole tavaraa, mutta
tuo hyvää mieltä ja iloa. Sellaisia lahjoja
ainakin minä, Kaarlo, aina toivon. Kuten
auringonsäteitä ja makoisia unia!

Jokaisessa metsässä, puistossa, peltoaukealla ja kaikkialla, missä te ihmiset
retkeilette, on piilotettuna taikakivi, Hissuksen aarre. Aikojen saatossa tuo kivi voi olla
murentunut hyvin moneen osaan, joten taika
voi olla useammassa kuin yhdessä kivessä.
Kivi tuo kantajalleen pieneksi hetkeksi hyvän ja
rauhallisen mielen ja jättää kauniin muiston.
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Hissuksen aarre on siitä omituinen, että sen
taika toimii vain, jos olet aivan hiljaa nostaessasi
kiven ja katsellessasi sitä. Kun löydät kiven,
sinun tulisi olla hissukseen vähän pientä hetkeä
pidempi hetki, sellainen karhun hiljaisen
askeleen pituinen hetki. Hyvin, hyvin hiljaa.
Minä en ole käynyt teidän retkipaikallanne
moneen vuoteen, joten en tiedä tarkalleen
aarteen olinpaikkaa. Kehotan teitä kuitenkin
kokeilemaan, aivan hissukseen.
Ehdotan, että jokainen saa aarteenetsintään
oman rauhan. Ville on kuulemma yrittänyt
joskus saada aarteen toviksi itselleen, mutta
hän ei ole malttanut lopettaa raakkumista
hetkeksikään. Siksi aarre on pysynyt häneltä
piilossa.
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Yhdeksäs kerhokerta

Hei, kerholaiset!

Hei, Lennu-kerholaiset!

Olen minäkin, Kaarlo, miettinyt kaatopaikkaasiaa. Kaatopaikalle tuodaan vanhaa tavaraa.
Vanhasta voisi kuitenkin tehdä uutta. Kaikki
voisivat ottaa mallia Lennusta. Paljastankin
teille nyt jotakin Lennun harrastuksista.

Toivon, että voisitte tänään toimia salapoliiseina kimurantissa asiassa. Me karhut
kun mielellämme ratkaisemme kaikenlaisia
arvoituksia, mutta emme voi liikkua ihmisten
ilmoilla, kun niin moni pelkää meitä.

Lennu pitää paitsi liitelystä, myös nikkaroinnista ja tavaroiden korjaamisesta. Lennu
on nikkaroinut itselleen vanhoista tavaroista
ja kankaista paljon hyödyllisiä esineitä, kuten
riippukeinun. Lennu on tehnyt itselleen myös
vanhasta rikkinäisestä peilistä taskupeilin,
mutta se ei ole hänelle kovin hyödyllinen,
koska liito-oravalla ei ole taskuja.

Ville on erittäin huolissaan. Antakaahan,
kun kerron. Eräänä sateisena päivänä jonkin
aikaa sitten Ville löysi kotipesänsä läheisestä
roskakorista jotakin hyvin tarpeellista ja
arvokasta. Ville löysi kauniin posliinikupin.
Posliinikupissa oli kuvioita ja Villen lempivärejä.
Ville vei kupin tietenkin kotiinsa ja nosti sen
näytille kodin kunniapaikalle. Ongelmana on
nyt kuitenkin se, että tuo kaunis kuppi katosi
salaperäisesti. Se on viimeksi nähty erään
vanhan mummon ikkunalla, mutta sieltäkin
se on myöhemmin kadonnut.

Lennu on huomannut, että kaatopaikalle
kärrätään paljon sellaista, jonka voisi vielä
muuttaa uudeksi tai ehjäksi.
Ville puolestaan on oppinut, että useimmat
ihmiset haluavat uusia tavaroita paitsi siksi,
että he vain haluavat, myös siksi, että tavarat
menevät rikki. Ville on kuullut, että vanha
keino on parempi kuin pussillinen uusia.

Jos te satutte näkemään kupin, niin kerrottehan minulle ohjaajanne välityksellä pikimmiten! Mikäli tuo aarre löytyy, saamme Villen
varmasti iloiseksi.

”Onkohan se kuitenkin niin, että uusi tavara
on parempi kuin roskapussillinen vanhoja”,
miettii Ville.

Tietenkin olisi mukavaa, jos kertoisitte
myös jotain muuta retkestänne käytettyjen
tavaroiden maailmaan.

Lennu on saanut ajatuksen. Kaatopaikka
ei kasvaisi, jos tavaroita korjattaisiin eikä
aina vain heitetä roskiin ja kaatopaikalle.
Nikkarointi ja korjailu on kaiken lisäksi
mukavaa!

Mukavaa retkeä teille kerholaisille!

Kaarlo
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uuteen kotiin. Ongelma ei ollut muutossa
sinänsä, vaan siinä, että Ville oli nokanpäätä
myöten kyllästynyt tavaroihin, niiden
hankintaan ja niiden kanssa puuhasteluun.

Kymmenes kerhokerta

Hyvät, ansiokkaat
kerholaiset!

Ville on teidän kerholaisten toimintaa
tarkkailemalla ymmärtänyt, että tavaroista
on loppujen lopuksi kaikenlaista haittaa:
metsiä kaadetaan ja kuoppia kaivetaan, että
saadaan tehtyä turhia tavaroita ja sitten ne
tavarat viedään kaatopaikalle köllöttämään
ja haisemaan.

Tätä tarinaa ei olisi koskaan syntynyt ilman
teidän apuanne. Odottakaas, kun kerron.
Eräänä aamuna Lennu heräsi yöuniltaan,
haukotteli ja tapojensa mukaan kurkisti ulos
pienestä pesäkolonsa ikkunasta.

Yhdessä Lennun kanssa Ville sitten perusti
Viisasten killan. He tekivät kiltalaisten
ensimmäisen historiallisen viisaan teon
ja antoivat Villen tavarakasan tavarat
ystävilleen, jotka niitä tarvitsivat. Osa tavaroista vietiin kierrätyskeskukseen ja laitettiin
myyntiin kirpputorille.

Jos elämässä ei olisi yllätyksiä, Lennu olisi
kurkistaessaan nähnyt korkean kaatopaikan
ja sinne jätettä kaatavat roska-autot. Lennun
päivä olisi taas heti aamusta mennyt tuon
maiseman näkemisestä pilalle. Liitelykin
olisi sellaisen herätyksen jälkeen maistunut
ihan koivupuulta.

Lennu, Ville ja minä, Kaarlo, päätimme, että
te kerholaiset olette selvästi pätevöityneet
Viisasten killan jäseniksi!

Harvoin Lennu on ollut niin yllättynyt
kuin tuona aamuna. Ei näkynyt ikkunasta
enää roskavuorta, vain pienen pieni kasa
muoviroinaa. Roskavuoren tilalla kylpivät
auringonnousun valossa monet Lennun
ystävät ja rehevät puut ja pensaat.

Viisasten killan jäsenillä on valmius neuvoa
kaikkia kaatopaikka-asiassa – siinä, miten
kaatopaikkojen syntyminen ja laajeneminen
estetään. Viisasten killan jäsenillä on myös
valmius tulla apuun silloin, kun kaikki muut
ovat rojupöhön kourissa. Jäsenet voivat aina
antaa ohjeita siitä, miten rojupöhöä pitää
hoitaa.

Kaatopaikan tilalla oli paikka leikkiä ja
temmeltää. Kaikki eläimet nuuhkivat ilmaa,
jossa ei enää ollutkaan tunkkaista ja pahaa
hajua. Mikään ei ole koskaan ilahduttanut
Lennua niin paljon kuin se, että ihana
auringonnousu oli palannut Lennun ja
hänen ystäviensä elämään.

Pätevinä kiltalaisina teidät palkitaan
kunnialla ja diplomilla. Viisasten kiltaan
pääsevät vain harvat ja valitut, joten voitte
antaa itsellenne kunnon aplodit, jotka
kuuluvat tänne minun kotipesälleni asti.

Lennulla oli taas helppokulkuinen reitti
Villen pesäpuulle. Lennu mietti hetken,
minne kaikki kaatopaikan roskat oikein
olivat joutuneet ja miksei roskaa enää
syntynytkään. Sitten hän muisti teidän
kerhonne ja ymmärsi, että roskat olivat
muuttuneet hyödylliseksi raaka-aineeksi
tai käyttökelpoisiksi tavaroiksi. Ne
löysivät teidän avullanne tien kompostiin,
kartonkitehtaalle, kirpputoreille, korjaamoon tai kierrätyskeskukseen. Sitä paitsi
joitakin jätteitä ei synny lainkaan!

Lopuksi vielä toivon, että voisitte kirjoittaa
kirjeen Kerttu-tädille. Kirjeestä Kerttu-täti saa
tietää, että Lennun kodilla ei ole enää hätää.
Minä, Kaarlo, sekä Lennu, Ville, Erkki, Kosti
ja kaikki meidän ystävämme kiitämme
Teitä, ﬁksut ja erinomaiset kerholaiset,
tästä yhteisestä matkasta! Kumarramme
ja toivomme, että jatkossakin tutkitte ja
havainnoitte ympäristöänne: jospa jossain
näkyisi Ville raakkumassa, Erkin häntä
vilahtamassa, Kosti kurkistamassa, Lennu
liitämässä ja minä, Kaarlo... no, vaikkapa
kirjettä rustaamassa.

Kaatopaikka oli kurja paikka ja nyt siitä
tulikin turha paikka!
Onneksi Lennu pääsi vaivattomasti Villen luo,
sillä Ville tarvitsi Lennun apua ja neuvoja.
Ville oli varisten tapaan muuttamassa taas

Näkemiin, kuulemiin!
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Hei, Kaarlon ______________ Kerttu-täti!
Olemme __________________ Lennu-kerholaisia. Tarvitsisimme sinun
apuasi, koska kuulimme, että olet hyvin ______________. Kaarlolla on ystävä
Ville, jolla on ______________rojupöhö. Ville vain hankkii _____________
tavaroita ja kerää ___________rojuja. Villen sulkatöyhtökin on
muuttunut aivan ____________ ja pesä näyttää _________________.
Onko Sinulla mitään ________________neuvoa rojupöhön hoitoon?
Olisimme hyvin kiitollisia ja _____________ kaikista neuvoista.
Terveisin ______________________

Hei Kerttu-täti!
Kerroin sinulle aiemmin siitä Lennun kotiin liittyvästä ongelmasta, joka on aika
______________. Asiaan on nyt löytymässä ____________ ratkaisu.
Sen ovat keksineet _________________ Lennu Liito-oravan kerholaiset!
____________________kaatopaikka on lakannut kasvamasta. Lennukin
näkee taas ________________ auringonnousun. Ville on oppinut paljon
___________________ asioita ja hänestä on tullut _______________.
Erkki on entisestään _________________. Asiat ovat kaupungissa nyt
_______________.
_________________terveisin Kaarlo-Karhu ja Lennu-kerholaiset

78

Ratkaisu Lennu-bingon kysymyksiin
Vastaukset:

1. Lennu Liito-oravan ympäristökerho.
2. Liitää.
3. Kummallisen vuoren eli kaatopaikan ongelma.
4. Kurja.
5. Liito-orava.
6. Karhu.
7. Vanha Aarnimetsä.
8. Kerhopaikan lähellä.
9. Kaatopaikka.
10. Tavaroiden keräilyä.
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DIPLOMI
_________________________________________

On selvittänyt yhdessä Lennun, Villen, Erkin, Kaarlon, Kostin ja muiden
kerholaisten avulla Suurta Mysteeriä ja auttanut Lennun ja Villen
kotien välille syntyneen Kaatopaikkavuoren hävittämisessä.
Täten Lennu nimeää hänet ilolla

Mestarikerholaiseksi!
Tätä arvonimeä saa käyttää tämän diplomin valtuuttamana.
Aika ja paikka _____________________________
Lennu ja kumppanit sekä kerho-ohjaajat
_______________________________
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Elena Saarikallio
Tiina Väärämäki

Lennu Liito-orava
ja suuri mysteeri
Materiaali Lennu Liito-oravan
ympäristökerhoille
Lennu Liito-orava ja Ville Varis joutuvat
outoon tilanteeseen: ystävysten kotien
välille on kasvanut epäilyttävä kaatopaikka. Ympäristökerholaisten tehtävänä
on auttaa Lennua ja Villeä ratkaisemaan
kaatopaikan ongelma. Tarina etenee
Kaarlo Karhun hauskoissa kirjeissä.
Kirjan tarkoituksena on auttaa
lapsia omaksumaan ajatus jätteiden
synnyn ehkäisemisestä. Pohdinnan
aiheina ovat turhat ja tärkeät tavarat,
mainonta, kohtuullinen kuluttaminen,
kierrättäminen ja luova uudelleenkäyttö.
Lisäksi innostetaan lapsia arvostamaan
lähiympäristöään ja huolehtimaan siitä.

Aiheita käsitellään tarinoiden lisäksi
tietoiskujen, tehtävien, leikkien ja
retkivinkkien avulla.
Kirja on suunnattu lähinnä peruskoulun
1–2-luokkalaisten ohjaukseen,
mutta runsaat aineistot soveltuvat
myös yksittäisiin oppimistuokioihin,
esiopetukseen ja vanhempien lasten
ympäristökasvatukseen.
Tämä ohjaajalle tarkoitettu paketti
sisältää kerhomateriaalin lisäksi
olennaisen aihepiiriin liittyvän taustatiedon sekä monistettavat materiaalit.
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