HYVÄ KÄYTÄNTÖ

AINEETTOMIEN LAHJOJEN KORTTIPAJA JA INFOPÖYTÄ
Avainsanat: asukkaat, koulu, lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminta, päivähoito, järjestöt,
toimintavinkki, jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, kestävä elämäntapa

Kenelle: asukkaat, asukasjärjestöt, kirjastot, asukastilat

Tavoite
Tavoitteena on kiinnittää huomiota joulun ajan kulutukseen ja lisätä kestävän kehityksen tietoutta
osallistujien keskuudessa. Yhdessä tekemisen lähtökohtana on alueen asukkaiden tutustuminen ja
sosiaalisten kontaktien luominen.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Aineettomien joululahjakorttien askartelupaja ja kestävän joulun infopöytä voivat olla osa
alueellisia tapahtumia ja kirjastojen ohjelmaa. Kestävän joulun infopöytää pitämään voidaan tilata
esimerkiksi ympäristöneuvoja paikalliselta jäteneuvontaa tarjoavalta taholta. Neuvoja vastailee
kysymyksiin, jakaa materiaaleja ja kertoo kestävän kulutuksen teemoista kiinnostuneille.
Askartelupajassa valmistetaan aineettomien lahjojen lahjakortteja.

Toteuttaminen
Aineettomien lahjakorttien askartelupajojen vetäjinä voivat toimia kädentaidoista kiinnostuneet
neuvojat tai muut aiheen asiantuntijat. Pajat kestävät 1-3 tuntia, ja osallistua voivat niin lapset kuin
aikuisetkin. Teemaan sopien kannattaa käyttää kierrätysmateriaalia lahjakorttien toteutuksessa.
Toiminta sopii hyvin jo olemassa olevan alueellisen tapahtuman yhteyteen, tai paikkaan jossa käy
tai jonka ohi kulkee paljon ihmisiä (esimerkiksi kirjastot, järjestöjen tilat, asukastalot jne.).
Korttipajan vetäjä tuo mukanaan tarvittavat askarteluvälineet ja -materiaalit. Kulutusneuvonnasta
vastaavalta taholta saa materiaaleja sekä neuvojan kertomaan kulutuksesta ja sen
ympäristövaikutuksista, jätteen synnyn ehkäisystä sekä lajittelusta.
Toimintaa markkinoidaan paikallisille yhteistyökumppaneille ja tapahtumapäivänä lisäksi
tapahtumapaikalla. Kirjastoilla on omat kanavansa, esimerkiksi viikko-ohjelmaa näyttävä
mainostaulu.

Resurssit
Järjestelyt vaativat vain pienen työmäärän. Toteutus resursseineen on osin riippuvainen
maksullisista neuvojista, mutta ulkopuolista neuvojaa ei välttämättä tarvita lainkaan, mikäli
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järjestäjätahoilta löytyy osaamista askartelupajan ohjaamiseen. Materiaalikustannukset pysyvät
alhaisina käytettäessä pääasiassa kierrätysmateriaaleja.

Kokemuksia
Aineettomien lahjojen korttipajoja ja jouluista kulutusneuvontaa on järjestetty pääkaupunkiseudun
kirjastoissa kahdeksan kertaa sekä erillisinä tapahtumina että muiden asukastapahtumien
yhteydessä. 4V-hankkeen lisäksi mukana toteuttamassa ovat olleet HSY, Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy sekä kirjastoja ja asukasjärjestöjä. Kirjastot ovat tarjonneet pajoille tilat,
kierrätysmateriaalit askartelua varten on saatu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen
askartelupörssistä ja neuvontamateriaalit on toimittanut paikallisesta jätehuollosta vastaava HSY.
Kierrätyskeskuksen ympäristöneuvoja on ohjannut askartelupajaa ja HSY:n neuvoja pitänyt
infopöytää. Askartelupajassa valmistetuissa aineettomien lahjojen lahjakorteissa on luvattu
läheisille muun muassa kynttiläillallisia kotona, lautapeli-iltoja, satuhetkiä ja luontoretkiä.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Toiminta on ympäristöystävällistä ja se vähentää esimerkiksi jätteiden määrää ja materiaalien
käyttöä, kun tavaran sijasta annetaan aineeton lahja. Tapahtumat lisäävät osallistujan tietoja
kulutuksen vaikutuksista ja vaihtoehdoista sekä tarjoavat sosiaalisia kontakteja mukavan
yhdessäolon muodossa. Aineeton lahja on usein hyvin edullinen tai ilmainen, jolloin lahjanantaja
säästää myös rahaa.
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