LASTEN
MAAPALLORETKI
-PÄIVÄKOTIEN MATKA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN ELÄMÄÄN

Me ollaan sankareita kaikki,
kun ympäristöä säästetään.
Me ollaan sankareita maapallon,
ihan jokainen.*

OPPAINA
PIPSA PÖLLÖ, MASI KASTEMATO, SAKKE SAMMAKKO,
JATTA JÄNIS JA OTTO ORAVA

Lasten Maapalloretki

– päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
versio 2.0

Tämä materiaali perustuu väljästi alun perin englanninkieliseen Maapalloretki-materiaaliin (S.Connelly, D. Gershom). Käännös Pirjo Tulitukka ja päiväkotisovelluksen toimitus Heli Konivuori. Materiaali pohjaa myös Sari Jayn tekemään laajaan selvitystyöhön.
Kiitos alkuperäisen materiaalin kokeilemiseen osallistuneille päiväkodeille Helsingissä
ja Lahdessa sekä antamastanne runsaasta palautteesta ja hyödyllisestä kehitystyöstä.
Kiitos myös niille Helsingin ja Vantaan päiväkodeille ja perhepäivähoitajille, jotka antoivat palautetta ensimmäisestä päiväkodeille suunnatusta Lasten Maapalloretki -versiosta.
Tämän materiaalin tekemisen on mahdollistanut Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Ekoarkihanke. Hanke on saanut
rahoitusta EU:n Urban ohjelmasta.
Palautetta voi lähettää Kestävän elämäntavan yhdistys GAP Finland ry:lle (PL 197,
00201 Helsinki).
* Maapallosankarit laulu on muokattu J. Karjalaisen laulun Sankarit pohjalta.

Kuvat: Jani Lehtola
Taitto: Johanna Hakala

© Kestävän elämäntavan yhdistys, GAP Finland ry

SISÄLLYSLUETTELO
RETKIOHJEET .....................................................................................................................................................5
KORTTIEN TEKEMINEN ...................................................................................................................................6
ROSKIA JA AARTEITA, oppaana Masi Kastemato .......................................................................................7
Roskaton retkieväs ........................................................................................................................................8
Mainiot kangaskassit ......................................................................................................................................9
Pieni roska, iso haitta ................................................................................................................................. 10
Taidetta paperille......................................................................................................................................... 11
Paperia nuukaillen ....................................................................................................................................... 12
Terveydeksi .................................................................................................................................................. 13
Epäilyttävät pöksyt...................................................................................................................................... 14
Vanhat tavarat eloon .................................................................................................................................. 15
Suu söisi, mutta vatsa ei vedä ................................................................................................................... 16
Se mullaksi muuttuu ................................................................................................................................... 17
Lajittelemaan ................................................................................................................................................ 18
Juuret metsässä ........................................................................................................................................... 19
Laulut................................................................................................................................................................... 20
Leikit ja pelit ...................................................................................................................................................... 21
Kätten puuhaa ................................................................................................................................................... 22
Ystävämme kastemato .................................................................................................................................... 23
Tuokion suunnittelupohja ............................................................................................................................... 24
Retkiosion arviointi .......................................................................................................................................... 25
JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ, oppaana Sakke Sammakko ....................................................................... 26
Säästövalutusta ............................................................................................................................................ 27
Puhtaan valkoiset ........................................................................................................................................ 28
Pieni vai iso hätä.......................................................................................................................................... 29
Liikaa säiliössä .............................................................................................................................................. 30
Vesisalapoliisi ................................................................................................................................................ 31
Pullotettua .................................................................................................................................................... 32
Säästötiskausta ............................................................................................................................................ 33
Kurat pois säästöpesulla ............................................................................................................................ 34
Luonnollisia vesiajatuksia........................................................................................................................... 35
Laulut................................................................................................................................................................... 36
Leikit ja pelit ...................................................................................................................................................... 37
Kätten puuhaa ................................................................................................................................................... 38
Ystävämme sammakko .................................................................................................................................... 39
Tuokion suunnittelupohja ............................................................................................................................... 40
Retkiosion arviointi .......................................................................................................................................... 41
SÄÄSTÄ ENERGIAA - SAAT ENERGIAA, oppaana Pipsa Pöllö............................................................ 42
Välkky idea ................................................................................................................................................... 43
Lisää eristystä .............................................................................................................................................. 44
Säästöä villapaidalla ..................................................................................................................................... 45
Jääkaappi kuntoon....................................................................................................................................... 46
Ilman autoa ................................................................................................................................................... 47
Kylmän suojaa .............................................................................................................................................. 48
Hehkuva luonnonilmiö .............................................................................................................................. 49
Laulut................................................................................................................................................................... 50

Leikit ja pelit ...................................................................................................................................................... 51
Kätten puuhaa ................................................................................................................................................... 52
Ystävämme pöllö .............................................................................................................................................. 53
Tuokion suunnittelupohja ............................................................................................................................... 54
Retkiosion arviointi .......................................................................................................................................... 55
HANKITAAN VIISAASTI, oppaana Otto Orava ........................................................................................ 56
Korjaamaan .................................................................................................................................................. 57
Lelut lainaan ................................................................................................................................................. 58
Kun tavaranhimo iskee – suunnista luontoon ...................................................................................... 59
Myrkkymönjiä .............................................................................................................................................. 60
Turhat pakkaukset ...................................................................................................................................... 61
Vanhasta uutta ............................................................................................................................................. 62
Porkkana purtavaksi ................................................................................................................................... 63
Vaihda Luomuun ......................................................................................................................................... 64
Multasormet ................................................................................................................................................ 65
Laulut................................................................................................................................................................... 66
Leikit ja pelit ...................................................................................................................................................... 67
Kätten puuhaa ................................................................................................................................................... 68
Ystävämme orava ............................................................................................................................................. 69
Tuokion suunnittelupohja ............................................................................................................................... 70
Retkiosion arviointi .......................................................................................................................................... 71
TÄÄLTÄ TULLAAN MAAPALLO, oppaana Jatta Jänis ............................................................................. 72
Sankareita kaikki ......................................................................................................................................... 73
Eko-opit käyttöön ..................................................................................................................................... 74
Päiväkoti kuntoon ....................................................................................................................................... 75
Kuinka pelastaa 10 000 puuta kertaheitolla? ........................................................................................ 76
Valmista? Ei toki .......................................................................................................................................... 77
Maapallosankarin aistit lujilla .................................................................................................................... 78
Maapallosankarin aistit lujilla -aistipolku ...................................................................................................... 79
Laulut................................................................................................................................................................... 80
Leikit ja pelit ...................................................................................................................................................... 81
Kätten puuhaa ................................................................................................................................................... 82
Ystävämme jänis ............................................................................................................................................... 83
Tuokion suunnittelupohja ............................................................................................................................... 84
Retkiosion arviointi .......................................................................................................................................... 85
DIPLOMI ............................................................................................................................................................ 86
YMPÄRISTÖKARTOITUS .............................................................................................................................. 87

OHJEITA MAAPALLORETKELLE LÄHTIJÖILLE
Lasten Maapalloretki – päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään on nimensä mukaisesti
päiväkodeille tarkoitettu eko-ohjelma.
Maapalloretki koostuu viidestä teemasta: jätteet, vesi, energia, hankinnat ja ympäristöasian
edistäminen. Jokaiselle teemalle on olemassa omat eläinoppaansa. Ideana on, että opas otetaan
mukaan Maapalloretki tuokioihin käsinukkena. Tekstissä olevat puhekuplat ja alkutarinat toimivat
eläinoppaan puheena ja lähtökohtana teemalle ja tehtäville. Tekstien pohjalta tuokiot voi soveltaa
oman ryhmän tarpeisiin. Jokainen teema sisältää Maapallotehtäviä, joiden avulla tutustutaan yhdessä
aiheeseen ja tehdään arkipäivän ekotekoja.
Maapallotehtävien lisäksi materiaalista löytyy teemoihin nivoutuvia leikkejä, lauluja ja kätten puuhaa.
Sisällysluetteloon voi merkitä, mitkä tehtävät on tehty ja siten myös seurata toteutuneita ympäristöä
säästäviä toimenpiteitä. Lisäksi materiaalin loppuosasta löytyy ekokartoituslomake. Se ei sisällä
erikseen Maapalloretkeen liittyviä tehtäviä.
Kun olette suorittaneet koko Maapalloretken, voitte kirjoittaa itsellenne liitteenä olevan diplomin
ja asettaa sen esille. Ilmoittakaa osallistumisestanne Maapalloretkeen Gap-Finlandille. Meille on
tärkeää tietää, että Maapallosankareita ja -päiväkoteja on eri puolella maata.
Tätä materiaalia saa tilata GAP Finland ry:ltä, PL 197, 00201 Helsinki tai Ekoarki-projektilta. Materiaali
löytyy myös nettiosoitteista: http://www.ekotiimi.org tai http://www.ymparistokasvatus.fi/ekoarki
tai http://www.kierratyskeskus.fi/ekoarki. Näiltä sivuilta löytyy myös päiväkotien kokemuksia ja
toteutusvinkkejä Maapalloretkeen liittyen. Niitä voi lähettää materiaalin tekijöille. Myös kaikki
kehittämisehdotukset ovat tervetulleita.
Lasten Maapalloretki ei edellytä koko päiväkodin mukanaoloa, sitä voi mainiosti toteuttaa
vaikkapa vain yksi päiväkodin ryhmistä. Suositeltavaa se toki olisi. Kukin päiväkoti toimii aina
omista lähtökohdistaan. Jotkut tehtävistäkin voivat alkuun vaikuttaa työläiltä, mutta ennen niiden
hylkäämistä, kannattaa kuitenkin kokeilla, mitä tehtävään liittyvästä teemasta saa lasten kanssa irti.
Eri tehtävät sopivat eri toimijoille ja ryhmille eri tavoin. Eihän kaikkien tarvitse toimia samalla
tavoin muuttaakseen maailmaa. Pääasia on, että teemme tietoisia, ympäristöystävällisiä valintoja,
jotka sopivat tilanteeseen, ryhmään ja toimintaympäristöön.
Olisi tärkeää, että kaikki ryhmän aikuiset osallistuisivat Maapalloretkeen edes jollain tavalla. Silloin
siitä voi tulla koko ryhmän “oma juttu” ja näin toteutettavat “ekoteot” ovat kaikkien hyväksymiä
muuttuen vähitellen osaksi päiväkodin arkea.
Päiväkoti Haikarassa Helsingissä keksittiin toimiva, muuallakin testattu, tapa tuokioiden
toteuttamiseen. Aikuiset tekivät omaan vastuutehtäväänsä liittyen pieniä hauskoja kortteja, kukin
omalla tekniikallaan. Korttien toiselle puolelle he liimasivat kopion, Miksi toimia -tekstin eläinoppaan
puhekuplasta. Näin jokainen työskenteli asian hyväksi ja valmisteli näkökulmaa jo etukäteen. Kortti
toimi siten mukavana virikkeenä lapsille ja muistitukena aikuiselle.
Kiitos teille kaikille jo etukäteen, että välitätte Maapallosta ja haluatte osallistua Maapalloretkeen!
Iloista ja mielenkiintoista Maapalloretkeä!
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KORTTIEN TEKEMINEN
Maapalloretken tuokioita varten voi askarrella pieniä kivoja kortteja. Kortit toimivat niin lasten
kuin aikuistenkin muistitukena sekä kivana virikkeenä aiheeseen. Lisäksi korttien työstäminen
on oiva tapa ohjaajalle tutustua aiheeseen ja valmistautua Maapalloretki-tuokioon.
Jokainen voi tehdä kortit itselleen sopivalla ja mieleisellä tekniikalla, kaikkien korttien ei tarvitse olla samantyyppisiä.
Päiväkoti Haikara käytti kortteja, joissa oli piirrettyjä, lehdistä leikattuja kuvia sekä kuvakollaaseja. Kortin toisella puolella oli informaatiota kyseiseen tehtävään liittyen. Hyvä idea on liimata
eläinoppaan kyseisen tehtävän puhekupla kortin taakse. Näin ei tarvitse pitää Maapalloretkimateriaalia esillä tuokion aikana, eikä välttämättä opetella eläinoppaan puheenvuoroa ulkoa.
Puhekuplat voi tulostaa erikseen internetistä.

Etupuoli

MIKSI TOIMIA?
Talouspaperi ja servietit ovat käteviä ja melko halpoja. Ne tulevat kuitenkin
“kalliiksi” ympäristölle pitkällä tähtäimellä. Käytät ehkä kolme serviettiä
päivässä niinä päivinä, kun olet päiväkodissa. Viikossa siitä tulee jo 15
ja kuukaudessa 60, kaksi kertaa enemmän kuin kuussa on päiviä. Ja niitä
on paljon. Vuodessa serviettejä kuluu jo valtava määrä. Vaikka se onkin
pieni osa koko paperinkulutuksesta, ne ovat kuitenkin hyvä esimerkki
melko turhasta kulutuksesta.

Tehtävä: Paperia nuukaillen
Säästetään mm. puita, energiaa ja puolitetaan jätteen määrä.
Laitetaan biojätteeseen.
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Takapuoli

ROSKIA JA
AARTEITA

Hei!
Minun nimeni on Masi Kastemato. Toimin oppaananne Maapalloretken ensimmäisellä osuudella ”Roskia ja aarteita”. Mieleenne saattaa nousta epäilys: Miksi meidän kastematoa tarvitsisi kuunnella? No, asia on kuitenkin niin, että minä olen luonnon parhaita kierrättäjiä.
Minä nimittäin syön roskia ruoakseni ja teen niistä tuoretta multaa. Niin, että nyt sen sitten
tiedätte. Minä olen luonnon oma mestarikierrättäjä!
Teilläkin on varmaan monta erilaista roskista kaikille erilaisille jätteille. Voisikin helposti
luulla, että meidän ei tarvitsisi lainkaan olla huolissamme roskien syntymisestä, vai mitä?
Väärin ajateltu! Jos te ihmiset tuotatte jatkossakin niin paljon jätettä kuin tällä hetkellä, tulee
teille hyvin pian erilaisia vaikeuksia. Nimittäin me lierot emme pysty sulattamaan mullaksi
suurintakaan osaa teidän synnyttämistänne jätteistä. Muovit ja metallit aiheuttavat meille
vatsanpuruja, vain biojätteet kelpaavat. Muoveja ja muita jätteitä varten teillä on erilaisia jätteenpolttolaitoksia ja kaatopaikkoja. Mitä ne jätteet tekevät kaatopaikoilla? Makaavat päivät
ja yöt, ikiajat. Siellä ne ovat vielä silloinkin, kun te olette jo isoja ja teillä on omia lapsia.
Joillakin paikkakunnilla muun muassa muovit kootaan yhteen paikkaan ja poltetaan. Sekään ei
kuitenkaan ole täysin harmitonta. Se likaa ilmaa turhaan, kuten myös jätteiden kuljettaminen
autoilla paikasta toiseen.
Ihmiset heittävät pois tuhansia kiloja roskia joka ikinen päivä. Pahinta siinä on se, että Pois-nimistä paikkaa ei ole olemassakaan. Miettikääpä hieman, eiväthän roskanne minnekään ”pois”
ole menneet. Ne ovat edelleenkin olemassa – ne ovat vain pois näkyvistä! Sinun ja kavereidesi täytyy siis muuttaa ”poisheittämistapojanne”.
Me pienet kierrättäjäeläimet emme kykene tekemään töitä jätteiden kanssa enempää kuin jo
teemme. Nyt täytyykin jokaisen ihmisen opetella vähentämään omia jätteitään. Olettehan te
joskus kuulleet jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä? Hyvä tapa suojella ihmisiä, eläimiä ja
luontoa on vähentää jätteiden syntymistä kokonaan. Retken ensimmäisellä osuudella saatte
apua siihen, kuinka se tehdään.
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ROSKATON RETKIEVÄS
MIKSI TOIMIA?
Jos sinulla syntyy jätettä suunnilleen yhtä paljon kuin muillakin lapsilla, vuoden aikana kertyneet roskasi täyttävät kaatopaikalla sen kokoisen tilan, johon auton mahtuisi parkkeeraamaan! Osa syntyy kodin ja koulun ruoanvalmistuksessa,
osa eväiden ja erilaisten herkkujen, juomien ja karkkien pakkauksista. Nämä poisheitetyt muovipussit voivat säilyä kaatopaikoilla jopa 70 vuotta. Lasia ja metallia voi sulattaa ja käyttää
uudelleen, mutta se vie paljon energiaa. Parasta on käyttää
palautuspulloja ja muita useampaan kertaan käytettäviä astioita. Seuraava maapallotehtävä auttaa teitä vähentämään kaatopaikalle kulkeutuvan jätteen määrää.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Seuraavan kerran lähtiessänne retkelle pakatkaa eväät ja juomat pakkauksiin, joita voi käyttää
monta kertaa. Esimerkiksi voileivät ja vihannekset kannattaa pakata tiiviisiin kannellisiin rasioihin ja juomat muovisiin tai lasisiin pulloihin. Myös termospullo on hyvä valinta. Jos teillä on
yhteinen juomapullo kaikille, korvatkaa kertakäyttömukit kestävillä tavallisilla muovimukeilla.

TARVIKKEET
Muovirasioita, tiiviskorkkisia pulloja ja oma muki kaikille

AIKA
Ensimmäisellä kerralla aikaa menee sopivien purkkien, pullojen ja mukien etsimiseen tai hankkimiseen. Myöhemmin aikaa ei kulu sen enempää kuin kertakäyttöastioiden ja -pakkausten
kanssa toimiessa.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte raaka-aineita, energiaa
ja kaatopaikkatilaa sekä
vähennätte ilmansaasteita.
Tehkää tästä toimenpiteestä
itsellenne tapa. Ansaitsette
suurkiitokset
uudesta ympäristöystävällisestä
tavastanne!
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MAINIOT KANGASKASSIT
MIKSI TOIMIA?
Ostokset pitäisi saada kaupasta kotiin. Huomaamatta olet
nostanut muovikassin hihnalle tai myyjä ehtii sujauttaa tavarat kassalla muovikassiin. Yhdellä pienellä ostosreissullakin
mukaan saattaa tarttua viisi, kuusikin kassia. Näitä kasseja
sitten käytetään kotona ja päiväkodissa erilaisten tavaroiden kuljettamiseen. Mutta entä jos et tarvitsisikaan näitä
kaupan muovikasseja. Seuraava Maapallotehtävä auttaa teitä
vähentämään turhien muovikassien määrää.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Opetelkaa käyttämään reppua, laukkua tai kangaskassia tavaroiden kuljettamiseen. Oli kyse
sitten eväiden, vaatteiden tai ostosten kantamisesta. Reppu on kätevä!

TARVIKKEET
Pieni reppu, laukku tai kangaskassi

AIKA
Muutama sekunti repun ottamiseen naulakosta

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Paperia valmistetaan puusta.
Jos sanot “ei kiitos”
myös paperipusseille,
säästät vuodessa yhden nuoren
15-vuotiaan puun.
Jos kuuntelet hyvin tarkkaan
lehtien havinaa tuulessa,
saatat kuulla puun kuiskaavan
“kiitos”.
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PIENI ROSKA – ISO HAITTA
MAAPALLOTEHTÄVÄ
Pitäkää roskien siivoustalkoot, jolloin yhdessä siivoatte päiväkodin pihalta kaikki roskat. Lajitelkaa keräämistänne roskista kaikki mitä voitte. Muistakaa,
että jotkut roskat esimerkiksi lasinsirut ovat vaarallisia, joten muistakaa noudattaa tarkasti aikuisten ohjeita.

TARVIKKEET
Jokaiselle muovihanskat ja pihalle asetettavat pahvilaatikot, joihin erilaiset roskat voi kerätä. Vaihtoehtoisesti jokainen voi kerätä roskat omaan
pussiin.

AIKA
Noin 15–30 minuuttia

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Luonto puhdistuu ja kaunistuu.
Ehkä olette pelastaneet
jonkin eläimen hengenkin,
joka ilman apuanne
olisi joutunut
roskien uhriksi.
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MIKSI TOIMIA?
Katsopa ulkona liikkuessa ympärillesi. Näetkö roskia? Niitä on
nykyään aivan joka paikassa, toivottavasti ei kuitenkaan päiväkotinne pihalla. Tupakantumppeja,
karkkipapereita ja vaikka mitä.
Jotkut roskaavat kaupungin kaduilla ja puistoissa, toiset taas
maalla, metsissä tai tuntureilla.
Surullisinta on, että ihmiset ovat
ainoita maapallon asukkaita, jotka roskaavat sillä tavoin. Eläimet
joutuvatkin usein ihmisten roskien
uhreiksi. Esimerkiksi linnut ja kalat
voivat takertua juomapakkausten
muoviosiin, toiset eläimet taas
voivat tukehtua ja kuolla, jos ne
vahingossa nielevät jätteitä. Eikä
se lasinsiru käpälässä tai purkka
turkissakaan kiva ole.
Toivottavasti te ette ole roskaajien
joukossa, vaan niiden joukoissa,
jotka voivat auttaa tekemään ympäristöstä turvallisemman eläimille
ja samalla myös viihtyisämmän ja
kauniimman meille kaikille.

TA I D E T TA PA P E R I L L E
MIKSI TOIMIA?
Kuinka paljon paperia käytät joka vuosi? Etkö arvaa? Niin
valtavan määrän, että jos ne kerättäisiin yhteen, painaisivat
ne viiden aikuisen ihmisen painon verran (n. 320 kg). Onneksi täällä Suomessa suurin osa käyttämästämme paperista kierrätetään uudelleen. Mutta ennen sitä voimme käyttää
paperin entistäkin tarkemmin hyödyksi. Arvaatko jo miten?
Käyttämällä paperista myös tyhjät kääntöpuolet! Jos kaikki
tekisivät niin, paperin tarve laskisi heti huimasti.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Kun piirrätte seuraavan kerran ihan muuten vain, piirtäkää myös paperin toiselle puolelle. Voitte myös etsiä laatikon ja kirjoittaa sen päälle ”suttupaperia”. Tähän laatikkoon voitte laittaa
kaikki sellaiset paperit, joiden toiselle puolelle voi ja saa piirtää. Seuraavan kerran piirtäessänne voitte ottaa siitä piirustuspaperia.

TARVIKKEET
Käytettyä paperia, tussi ja laatikko

AIKA
Noin 5 minuuttia

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte sellaisen määrän
paperia, joka riittäisi
monelle lapselle
köyhemmissä maissa
sekä suuren määrän puita,
jotka kaadettaisiin
tarpeettomasti.
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PAP ERIA N U U KA I LLE N
MIKSI TOIMIA?
Talouspaperi ja servietit ovat käteviä ja melko halpoja. Ne tulevat kuitenkin kalliiksi ympäristölle
pitkällä tähtäimellä. Käytät ehkä kolme serviettiä
päivässä niinä päivinä, kun olet päiväkodissa. Viikossa siitä tulee jo 15 ja kuukaudessa 60, kaksi
kertaa enemmän kuin kuussa on päiviä. Ja niitä
on paljon. Vuodessa serviettejä kuluu jo valtava
määrä. Vaikka se onkin pieni osa koko paperinkulutuksesta, ne ovat kuitenkin hyvä esimerkki melko
turhasta kulutuksesta.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Tarvitsetko suun pyyhkimiseen ruokailun jälkeen kokonaisen servietin? Pitäkää erilainen askarteluhetki ja leikatkaa käyttämänne servietit puoliksi. Tehkää kerralla vaikka koko kuukauden servietit.

TARVIKKEET
Käyttämiänne serviettejä ja sakset jokaiselle

AIKA
Monta lasta leikkaa 15 minuutissa ison kasan serviettejä

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Puolittamalla servietit
säästätte puita
ja paperinvalmistukseen
kuluvaa energiaa.
Sen lisäksi
myös jätteen määrä
puolittuu.
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T E R V E Y D E K S I

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Hankkikaa pestävät kankaiset nenäliinat. Nenäliina
voi olla aivan yksinkertainen puuvillainen kankaanpalanen. Pitäkää kangasnenäliinaa aina mukananne
esimerkiksi repussa tai taskussa. Silloin sinun ei tarvitse tuhlata paperia joka kerta niistäessäsi. Muistakaa kuitenkin pestä nenäliinat muun pyykin mukana. Sieltä se sitten tulee takaisin taskuun aivan yhtä
puhtaana kuin pikkupöksyt ja pestävät vaipatkin.

TARVIKKEET
Pestävä kangasnenäliina tai jokin muu puuvillainen
kankaanpalanen jokaiselle

AIKA
Muutama minuutti nenäliinojen hankkimiseen. Kankaan leikkaaminen ja ompeleminen vievät enemmän
aikaa, mutta on usein edullisempi vaihtoehto.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte
puiden ja metsien lisäksi
kertakäyttöisten nenäliinojen
valmistukseen ja kuljettamiseen
tarvittavan energian
ja vähennätte myös
erilaisia haitallisia päästöjä.
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MIKSI TOIMIA?
Vilustuminen, pöly, kasvien
siitepöly, tuuli.. Ne ovat
eräitä syitä aivasteluun. Kun
pitää niistää tai aivastuttaa, mitä lähdet hakemaan?
No, tietenkin nenäliinaa,
tavallisesti pehmopaperista valmistettua. Mutta nuo
nenäliinat ja niiden pakkaukset ovat oikeastaan
tarpeettomia. Tämäkin Maapallotehtävä auttaa teitä
vähentämään turhaa puiden
kaatamista.

EPÄILYTTÄVÄT PÖKSYT
MIKSI TOIMIA?
Pieni pissa- tai kakkahätä saattaa unohtua leikin tuoksinassa, vai mitä? Onneksi housut eivät kastu, jos käytät vielä vaippoja. Vaipat ovat kätevä keksintö.
Mutta kuten monilla keksinnöillä, myös vaipoilla on ikävät puolensa, vaikka
mukaan ei edes laskettaisi niiden käytön aiheuttamaa epämukavuutta.
Useimmat vaipat ovat kertakäyttötavaraa. Ne heitetään yhden käyttökerran
jälkeen roskiin. Hullua, eikö totta? Miksi niitä ei voi pestä puhtaaksi ja käyttää uudelleen? Onneksi on olemassa kestovaippoja, jotka kestävä pesun
pesukoneessa. Sieltä ne tulevat putipuhtaana uutta käyttökertaa varten. Ja
ympäristö kiittää!
Osaatteko yhdessä laskea kuinka monta vaippaa teillä kuluu päivässä? Toivottavasti ne eivät mene kaatopaikalle.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Vaihtakaa lasten kanssa päiväkodin nukkejen vaipat. Korvatkaa kertakäyttöiset jonkun pieneksi
jääneisiin ja jo kuluneisiin kestovaippoihin.
Vaikka vanhemmat yleensä tuovat päiväkotiin lastensa käyttämät vaipat, voitte silti keskustella
rohkeasti kertakäyttövaippojen tuottamasta jätemäärästä vanhempien kanssa. Voitte esimerkiksi ottaa asian esille vanhempien tuodessa seuraavan kerran uutta vaippapakettia, laittaa
ilmoitustaululle asiasta tiedotteen tai ottaa kestovaipat ja ympäristöasiat vanhempainillan yhdeksi teemaksi.

TARVIKKEET
Aikaa, leikkimieltä ja vanhoja kestovaippoja sekä nukkeja. Lisäksi tarvitsette hyvät puhelahjat
jutellessanne asiasta vanhempien kanssa.

AIKA
Eniten aikaa kuluu vanhojen kestovaippojen etsimiseen
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Sen lisäksi, että vähennätte
kertakäyttövaippojen
valmistamiseen kuluvaa
energiaa ja muita luonnonvaroja,
on kertakäyttötuotteiden
käytön lopettaminen
askel ympäristöä kunnioittavaan
elämään.
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VANHAT TAVARAT ELOON
MIKSI TOIMIA?
Se mikä on sinulle tarpeetonta ja jätettä, voi jollekin
toiselle olla aarre! Jos katsot huolellisesti ympärillesi, huomaat varmaankin paljon sellaista, mitä et ole
pitkään aikaan tarvinnut; vanhoja leluja, vaatteita ja sen
sellaista. Ovatkohan muut käyttäneet niitä? Seuraava
Maapallotehtävä auttaa teitä huomamaan, että on olemassa monia, joille teille tarpeettomat tavarat voivat
vielä tuottaa paljon iloa.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Kerätkää yhdessä yhteen kaikki sellaiset tavarat, joilla ette enää itse leiki ja joille teillä ei ole
enää käyttöä. Kysykää muilta ryhmiltä, olisiko heillä käyttöä tavaroille. Jos on, antakaa tavarat
heidän käyttöönsä. Jos hekään eivät tarvitse niitä, pakatkaa tavarat ja laittakaa ne varastoon
odottamaan myöhempää tarvetta.
Järjestäkää päiväkodissa tavaranvaihtopäivät. Laittakaa asiasta tiedote kotiin ja sopikaa, että jos
jollakulla lapsista on tavaroita tai vaatteita, joita he eivät tarvitse on ne mahdollista tuoda päiväkotiin. Niiden joukosta muut voivat sitten ottaa itselleen tarpeellisia tavaroita tai vaatteita.
Jäljelle jääneet tavarat voi sitten lahjoittaa mm. hyväntekeväisyyteen.

TARVIKKEET
Laatikoita ja pusseja sekä tiedote koteihin

AIKA
Noin 15 minuuttia tavaroiden keräämiseen ja valikoimiseen.Tavaranvaihtopäivän järjestäminen
vaatiikin sitten jo hieman enemmän aikaa ja työtä.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte kaikkea,
mitä olisi tarvittu
uusien tavaroiden
ja vaatteiden
valmistamista varten.
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S U U S Ö I S I , M U T TA
VAT S A
EI
VEDÄ
MIKSI TOIMIA?
Tuntuuko sinusta usein siltä, että tekisi mieli syödä ruokaa,
mutta et enää jaksa, vatsasi on täysi? Onko sinullekin käynyt niin, että olet ottanut tai pyytänyt lautasellesi enemmän
ruokaa kuin olet jaksanut syödäkään? Et varmaankaan ole
tullut ajatelleeksi, minne se lautaseltasi syömättä jäänyt
ruoka joutuu? No, se menee roskikseen, toivon mukaan
kuitenkin kompostoitavaksi eikä kaatopaikalle. Liian ruuan
ottamisesta lautaselle syntyy turhaa jätettä ja sen lisäksi
ruuan kasvattaminen, kuljettaminen, varastointi ja valmistaminen kuluttaa paljon luonnonvaroja. Siksi kannattaakin
opetella ottamaan ruokaa lautaselle vain sen verran kuin
syö ja näin auttaa ruuanvalmistajaa tekemään ruokaa juuri
oikean verran.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Opetelkaa tietämään, kuinka paljon ruokaa jaksat kerralla syödä. Ottakaa lautasillenne mieluummin pienempi annos kuin yksi suuri annos, josta joudut osan heittämään pois. Pyytäkää
sitten lisää ruokaa, jos jaksatte vielä syödä. Muistakaa kuitenkin syödä riittävästi.
Ottakaa myös selvää, mihin ruuantähteenne joutuvat. Olisiko niitä mahdollista kompostoida?

TARVIKKEET
Ei tarvita

AIKA
Muutama sekunti asian ajattelemiseen ennen ruuan ottamista

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Vähennätte
kaatopaikalle joutuvan
jätteen määrää
ja jos vielä
ruuantähteenne kompostoidaan,
tuotatte puhdasta,
hyvää multaa.
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SE MULLAKSI MUUTTUU
MAAPALLOTEHTÄVÄ
Jos teillä ei ole päiväkodin pihalla kompostoria,
kysykää voisitteko hankkia sellaisen. Hankintaa
tehdessä kannattaa arvioida keittiöhenkilökunnan kanssa syntyvän jätteen määrää sekä muistaa, että sen pitää toimia myös kovilla pakkasilla.
Kannattaa hankkia sellainen malli, jonka saa sivusta auki, näin sen toimintaa voi tutkia paremmin lasten kanssa.

MIKSI TOIMIA?
Perunankuoret ja aterian
tähteet ovat jätettä, vai
mitä? Kyllä, etenkin jos ne
viedään kaatopaikalle eikä
kompostoitavaksi. Seuraava Maapallotehtävä auttaa
sinua ymmärtämään, miten
ruuantähteet
muuttuvat
kompostoimalla mullaksi.
Multaa taas voitte käyttää
kasvien kasvattamiseen.

Jos teidän ei ole mahdollista hankkia omaa kompostoria, tehkää itse sellainen oman ryhmänne
ruuantähteitä varten ja ottakaa minut kavereideni kanssa sinne asumaan. Matokompostorin
voi tehdä vaikka lasiseen akvaarioon tai muoviastiaan. Pohjalle tarvitaan soraa, hiekkaa tai
kariketta, päälle multaa ja kuiviketta sekä kasa
tunkiolieroja. Lieroja voi kysyä esimerkiksi paikkakunnan kierrätyskeskuksesta tai puutarhalta.
Tavalliset kastemadot eivät kestä kompostorin
lämpöä ja menehtyvät.

Tarkempia ohjeita matokompostorin tekoon ja hoitoon löytyy Luonto-Liitolta ja Eija Kosken
kirjasta Matokompostori.

TARVIKKEET
Komposti ja ruuantähteitä. Matokompostoria varten muovinen ämpäri tai lasinen akvaario,
erilaista pihajätettä sekä tunkiolieroja

AIKA
Muutama minuutti kompostorin päivittäiseen hoitoon. Hankinta tai itse tekeminen vie pari
tuntia.
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Vähennätte kaatopaikkatilan
tarvetta ja
kompostoitavan
jätteen kuljettamista.
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L A J I T T E L E M A A N
MIKSI TOIMIA?
Kuinka paljon jätettä sinulla syntyy yhden päiväkotipäivän
aikana? Mitä itse heität roskiin? Paperinpalan, purukumin,
nenäliinan. Lisäksi ruokasi valmistamisessa syntyy paljon
roskia. Minne nuo kaikki roskat joutuvat? Toivottavasti kaikki
eivät päädy kaatopaikalle makaamaan tai poltettavaksi. Paperista saadaan uutta paperia, pahvista pahvia. Metallia ja lasia
sulattamalla saadaan niistäkin uudelleen käytettäväksi metallia ja lasia. Harmi, ettei näin tehdä muovien kanssa.
Jos laitamme kaikki jätteet samaan roskikseen, ne ovat sekaisin. Silloin niitä ei voi käyttää uudelleen. Siksi on tärkeää, että
päiväkodissakin lajitellaan jätteet mahdollisimman tarkoin.
Siten säästetään puita ja muita luonnonvaroja.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Selvittäkää, miten jätteet paikkakunnallanne tulee lajitella. Entä mitä pakollisen lajittelun lisäksi
on mahdollista vielä lajitella? Minne lasit ja maitopurkit voi viedä? Tutustukaa yhdessä jo olemassa oleviin roskiksiin sekä sisällä että ulkona.
Päättäkää yhdessä, mitä alatte lajitella ja varatkaa niille lajitteluastiat. Hyvä keino on käyttää aina
samanväristä roska-astiaa samoille jätteille ja piirtää kylkeen kyseistä jätettä kuvaava kuva.

TARVIKKEET
Eri kokoisia ja värisiä roska-astioita esimerkiksi pieni purkki biojätteille ja isompi papereille
sekä paperia ja värejä kuvien piirtämiseen

AIKA
Yhteensä noin tunti
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Lajittelemalla
voitte säästää
luonnonvaroja ja
kaatopaikkatilan
tarvetta
jopa puolella entisestä.
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JUURET

METSÄSSÄ

MIKSI TOIMIA?
Puusta saadaan paperia. Paperia käytämme moniin eri
tarkoituksiin. Mutta puiden olemassa oloon on monia
muitakin syitä. Puut toimivat eri eläinten asuinsijoina.
Ne antavat ruokaa niin ihmisille kuin eläimillekin ja
toimivat lämmönlähteenä sekä varjon antajina kuumana
päivänä. Ennen kaikkea puut tuottavat happea meille kaikille. Puut saavat auringonvaloa, ilmasta käytettyä ilmaa
ja vähän happea ja tekevät niistä sokeria. Samalla ne
valmistavat happea, joka vapautuu ilmaan puiden lehtien avulla meidän hengitettäväksemme. Ihmeellistä!

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Etsikää ulkoa itsellenne nimikkopuu. Kosketelkaa sen pintaa ja seuratkaa pinnan kuviointia.
Ketä puussanne asuu? Tutustukaa puuhunne kunnolla. Seuratkaa nimikkopuunne elämää pitkin
vuotta. Mitä muutoksia havaitsette siinä? Mistä muutokset johtuvat?
Piirtäkää kuva puustanne ja kirjatkaa sen tarina yhdessä ylös. Laittakaa piirustukset ja tarina
näkyviin.

TARVIKKEET
Paperia ja värit sekä nimikkopuu

AIKA
Noin pari tuntia

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Kun me ihmiset ymmärrämme,
miten tärkeitä puut ovat
sekä kehomme että mielemme
terveydelle,
opimme myös
käyttämään niitä
huolellisemmin!
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LAJITTELUMARSSI

(Lauletaan ja leikitään Elefanttimarssin mukaan)
Yksi pieni roska se marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska, niin
pyysi hän mukaan biojätteenkin.
Kaksi pientä bioroskaa marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska, niin
pyysivät he mukaan energiajätteenkin.
Kolme pientä energiaroskaa marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska, niin
pyysivät he mukaan keräyspaperin.
Neljä pientä…
(Laulua lauletaan päiväkodissa lajiteltavien jätteiden mukaan.)

LAJITTELUMARSSI 2

(Lauletaan ja leikitään Elefanttimarssin mukaan)
Yksi pieni biojäte marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska, niin
pyysi hän mukaan yhden __________.
Kaksi pientä biojätettä marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska, niin
pyysivät he mukaan yhden __________.
Kolme pientä…
(Laulua leikitään siten, että marssiin mukaan lähtijä sanoo, mikä biojäte on. Seuraavalla
kerralla laulua voidaan laulaa jollain toisella jätelajilla.)
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JUOKSEVAT ROSKAT
Huoneen eri nurkkiin asetetaan erilaiset, päiväkotiryhmän käyttämät roska-astiat. Käydään
yhdessä läpi, mikä mikin on. Sen jälkeen leikkijät jäävät huoneen keskelle. Leikin vetäjä huutaa
jonkun päiväkodissa syntyvän jätteen nimen.
Leikkijät juoksevat sen roska-astian luo, johon roska heidän mielestään pitää laittaa.
Jos leikkijä keksii keinon, miten roskaa ei tarvitsisi ollenkaan heittää roskiin eli jätettä ei syntyisi, hän jää keskelle. Jos keino on toteutettavissa, hän pääsee huutamaan jätteiden nimiä.

MASI KASTEMADON YLENSYÖNTI
Vetäjä kertoo tarinaa Masi Kastemadosta. Leikkijät muuttuvat Masi Kastemadoiksi ja tekevät
erilaisia toimintoja, vapaasti leikkien, tarinan mukaan.
”Masi Kastemato oli ahne mato. Mato popsimaan herkkuja oli tuo kastemato. Kerran syksyllä
päätti Masi, syödä yksinään lehdet vaahteran. Masi ähki ja söi, söi ja ähki ja vatsansa sai kipeäksi.
Ei voinut Masi, ei, palakaan herkkua maistaa. Ei voinut liikkua, ei, tuo ahne mato. Masi odotti ja
odotti, tulisi jo, olo parempi. Ja kakka tietenkin, toki. Masi ähki ja käänsi, käänsi ja ähki ja mullat
vihdoin väänsi. Oh, mikä helpottunut olo, nyt kotikoloon. Vaan ahne Kastemato Masi, ei ollut
järin fiksu mato. Jäädä nyt syömään päälle maan, itseään lintujen ruokapöytään tarjoilemaan. ”
Vetäjä huutaa: ”Rastas tulee”. Kaikki leikkijät möyrivät kiireellä aiemmin yhteisesti sovittuihin
koloihin. Ohjaaja muuttuu rastaaksi ja yrittää napata suuhunsa niin monta matoa kuin mahdollista.
Kiinnijääneistä madoista tulee rastaita, jotka seuraavalla kierroksella ottavat matoja kiinni.
Koko tarinaa ei välttämättä tarvitse välttämättä lukea uudelleen. Leikkiä jatketaan, kunnes
kaikki madot ovat jääneet kiinni.
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MAJANRAKENNUS JA TUNNELIT
Kerätkää iso kasa vanhoja, erikokoisia pahvilaatikoita ja pitäkää pahvilaatikoiden rakennuspäivä.
Teipatkaa, leikatkaa ja rakentakaa ja maalatkaa pahvilaatikoista erilaisia rakennelmia. Teemana
voi olla esimerkiksi Masi Kastemadon kotikäytävät, erilaiset talot tai kummituslinna. Töiden
kuivuttua leikkikää rakennelmissa vapaasti.

TARVIKKEET
Paljon pahvilaatikoita, pakkausteippiä ja sakset sekä värejä

AIKA
Vähintään 30–40 minuuttia

SANOMALEHTIVAATTEET
Askarrelkaa vanhoista sanomalehdistä maalarinteipin ja saksien avulla roolivaatteita. Hattuja,
hameita, viuhkoja, solmioita ynnä muuta, mitä mieleenne tulee. Lasten kannattaa työskennellä
pareittain ja kullekin parille annetaan muutama sanomalehti sekä ohut maalarinteippirulla.
Esitelkää rooliasunne lopuksi kaikille.

TARVIKKEET
Sanomalehtiä ja maalarinteippiä sekä saksia

AIKA
Noin 30–45 minuuttia

KRUUNUT
Leikatkaa alumiinivuoratut mehutölkit auki ja peskää ne huolellisesti. Antakaa kuivua.Yhdistäkää useampi tölkki nitojalla yhteen ja piirtäkää vahaliidulla tölkin päällipuolelle kruunun sakarat. Kruunut leikataan viivaa pitkin.
Koristelkaa kruunut silkkipaperisilpulla tai muulla vastaavalla ja niitatkaa kruunun päät yhteen
jokaisen päähän sopivaksi.
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YSTÄVÄMME KASTEMATO
TIETOJA KASTEMADOSTA
Kastelieroja nimitetään yleisesti kastemadoiksi. Luonnonvaraisia kastematolajeja on Suomessa
noin kaksikymmentä, kuten esimerkiksi peltoliero ja kasteliero. Kastematoja esiintyy lehtimetsissä, pelloilla ja puutarhoissa. Kaupungeissa niitä luikertelee sateella runsaasti asfaltilla sateen
aikana, jolloin ne pakenevat koloihin tulvivaa vettä.
Kastemadot muokkaavat maata sekä pilkkovat, hautaavat ja syövät eloperäisiä kasvien osia.
Ulostaessaan kastemadot antavat ravinteita kasveille ja tuottavat maa-ainesta. Mullan voikin
sanoa olevan kastematojen kakkaa. Kastelierot voivat kaivautua maaperään usean metrin syvyydelle talvehtimaan.

KASTEMADON OMA EKOVINKKI
Kastemadot tuottavat vain sellaista jätettä, jota voi syödä ja tekevät siitä multaa. Ryhdy sinäkin
syömään vain multaa, niin kaikki jätehuolesi ovat ohi.

TEE ITSESTÄSI KASTEMATO
Tee tummasta A3-kokoisesta kartongista tai paperista itsellesi kartiomainen hattu. Käännä ja
rullaa paperia siten, että toinen pää umpeutuu ja toinen on pääsi kokoinen. Sen jälkeen niittaa
päähine kartion muotoon. Tee hattuun reiät korvien kohdalle ja pujota rei´istä kumilanka, siten että lanka pitää hatun päässäsi.
Vedä päähäsi pestyt ruskeat tai vaaleanpunaiset sukkahousut. Tee niihin varovasti silmien kohdalle aukot. Piirrä tussilla sukkaan hymyilevä suu.
Laita vielä tekemäsi hattu päähän. Olet ilmetty kastemato.

TUNNETTUJA LIEROJA
Masi Kastemato. Vai tunnetko muita?
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M A A PA L LOT E H TÄVÄ
- T U O K I O N

S U U N N I T T E L U P O H J A

TEHTÄVÄN NIMI

TAVOITE ELI MIKSI TEHDÄÄN?

MITÄ TEHDÄÄN?

AIKATAULU
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MITEN MENI?
AJATUKSIA JA IDEOITA TÄSTÄ RETKIOSIOSTA
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JÄTEVESI ON
VESIJÄTETTÄ

Hei!
Minä olen Sakke Sammakko. Toimin oppaananne tällä Maapalloretken toisella osuudella ”Jätevesi on vesijätettä”. Koska olen sammakko, tunnen veden salaisuudet. Tiesittekö, että me
sammakot pystymme elämään kahdessa eri maailmassa, sekä veden alla että kuivalla maalla?
Minä olenkin luonnollinen opas ihmisen ja vedenalaisen maailman välillä. Haluaisinkin kertoa
teille tällä retken toisella osuudella kaiken, minkä tiedän veden säästöstä.
Miksi sinun sitten pitäisi välittää vedestä? Kun väännät hanan auki, vaikuttaa helposti siltä,
kuin vettä olisi ihan loputtomasti, vai mitä? Lähes kaikki vesi, mikä on koskaan ollut tai tulee
koskaan olemaan maapallolla, on täällä jo tällä hetkellä. Dinosaurusten juoma vesi on samaa
vettä, mitä tekin juotte tänä päivänä. Ihmeellistä, eikö vain?
Retkenne tällä osuudella opetellaan, miten voitte vaikuttaa puhtaan veden riittämiseen juomiseen, peseytymiseen ja kaikkeen muuhunkin tarpeelliseen ja hauskaankin. Näillä keinoilla
vesi riittää myös silloin, kun olette jo kasvaneet isoiksi.
Molskis ja loiskis. Hypätään yhdessä veden maailmaan!
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S Ä Ä S TÖ VA LU T U S TA
MIKSI TOIMIA?
Kuinka monta kertaa sinulta on kysytty: ”Oletko jo pessyt
kätesi?” Todennäköisesti melkein yhtä monta kertaa
kuin olet istuutunut ruokapöydän ääreen! Jos lasketaan
yhteen käsien pesut pelkästään päiväkodissa esimerkiksi ennen ruokailuja, vessassa käynnin ja askartelun jälkeen, saadaan yhteismääräksi ainakin kuusi eri käsienpesukertaa joka päivä. Tällä tavoin saatte suuren määrän
bakteereita katoamaan viemäriin, mutta se ei olekaan
ainoa asia, mitä sinne katoaa. Jos valutatte vettä lujaa
koko käsienpesun ajan, valuu viemäriin melkein kaksi
ämpärillistä vettä! Siis yhdeltä teistä, yhden päiväkotipäivän aikana. Seuraava Maapallotehtävä auttaa teitä
vähentämään veden käyttöänne noin puoleen ämpärilliseen lapselta. Ja se on iso vähennys se.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Kun seuraavaan kerran menette pesemään käsiänne, niin opetelkaa toimimaan näin: Valuttakaa
vettä hitaasti. Kastelkaa kädet. Sulkekaa hana siksi aikaa, kun saippuoitte kätenne. Avatkaa hana
uudelleen. Peskää ja huuhdelkaa hiljaa valuvalla vedellä. Sulkekaa hana.

TARVIKKEET
Saippuaa ja likaa

AIKA
Vain muutama sekunti pidempään kuin aiemmin

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Jos teette tästä uudesta
pesumenetelmästä tavan,
voitte säästää
puhdasta, lämmintä vettä
noin 20 ämpärillistä päivässä.
Sama vesimäärä,
jonka ennen kulutitte vuodessa,
riittää teille nyt
kolmeksi vuodeksi.
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P U H TA A N VA L KO I S E T
MIKSI TOIMIA?
Pesetkö hampaat juoksevan veden alla? Jos annat
veden valua hanasta koko sen ajan, kun peset hampaitasi eli noin kaksi minuuttia, tuhlaat vettä reilun
ämpärillisen eli noin 12 litraa yhdellä hampaiden pesukerralla. Lisäksi moni pesee hampaansa kaksi kertaa
päivässä. Se on jo 17 ämpärillistä vettä viikossa. Iso
määrä verrattuna siihen, että toisin toimimalla vesimäärä pienenee noin kahteen maitopurkilliseen viikossa. On siinä eroa. Molskis ja loiskis!

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Hankkikaa itsellenne omat hammasmukit, joita käytätte hampaita pestessänne. Muistakaa kuitenkin tiskata hammasmukinne välillä välttääksenne bakteereita.

TARVIKKEET
Muki ja hammasharja

AIKA
Muutama minuutti mukien hankkimiseen

LUONNONVARASÄÄSTÖ
17 lasta
säästää yhdellä
hampaiden pesukerralla
noin 20 ämpärillistä vettä.
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P I E N I VA I I S O H ÄTÄ
MIKSI TOIMIA?
Joka kerta kun vedät vessanpöntön, käytät siihen 4–
10 litraa juomakelpoista vettä. Tarkka määrä riippuu
vessanpöntön mallista. Uudemmat vievät vähemmän
vettä kuin vanhat. Vaikka teillä olisikin päiväkodissa
vettä säästävä wc-pönttö, vedät vessan joskus aivan
turhaan. Se tuhlaa päivässä ämpärikaupalla puhdasta juomavettä, joka tulee samoista putkista kuin
juomavesikin. Tätä vettä olisi voitu käyttää vaikkapa
suihkuun tai siivoamiseen. Seuraava Maapallotehtävä
auttaa teitä vähentämään ainakin puoleen sitä vesimäärää, jolla kakat ja pissat huuhdotaan viemäriin.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Älkää vetäkö vessaa silloin, jos käytte vain pienellä pissalla. Seuraavassa teille hauska muistisääntö: ”Pikku hätää vedä en, ison alas huuhtaisen!” Tämän Maapallotehtävän suorittamiseen
tai oikeammin suorittamatta jättämiseen liittyy valitettavasti pieni ”mutta”: entä jos muut eivät
suostukaan tällaiseen? Tämän tehtävän toteuttamisesta pitääkin sopia yhdessä kaikkien vessan
käyttäjien kanssa.
Muistakaa myös käyttää uudempien vessanpönttöjen ”iso-hätä” ja ”pieni-hätä” -nappuloita.

TARVIKKEET
Kaikkien vessan käyttäjien hyväksyntä

AIKA
Aikaa ei kulu yhtään
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Ajatellaan, että käyt vessassa
noin kolme kertaa
päiväkotipäivän aikana.
Jos jokainen jättää yhden
pienen lirun vetämättä,
säästää yksi päiväkotiryhmä
noin 12 ämpärillistä vettä
päivän aikana.
Ja vuodessa vettä säästyykin
jo tuhansia ämpäreitä.
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LIIKAA SÄILIÖSSÄ
MIKSI TOIMIA?
Kerroin jo aiemmin, että yhdellä vessan vetämisellä
viemäriin menee puolesta yhteen ämpärillistä vettä.
Tavallisen wc-pöntön vesisäiliöön menee noin ämpärillinen vettä. Ja tämä vain ulosteidemme huuhtelemiseen. Tarkka määrä riippuu vessanpöntön mallista,
uudemmat vievät vähemmän vettä kuin vanhat. Uudempien mallien “pieni hätä” -painikkeen avulla vettä
käytetään vain se määrä, mitä todella tarvitaan, etteivät viemärit tukkeudu.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Puhdistakaa iso, muovinen limsapullo (1-1,5l). Liottakaa pullosta tarrat pois saippuavedessä.
Täyttäkää pullo vedellä ja sulkekaa korkki huolellisesti. Avatkaa wc-pöntön vesisäiliön kansi ja
asettakaa pullo vesisäiliön nurkkaan varovasti siten, ettei se ole säiliön liikkuvien osien tiellä.
Sen voi tarkastaa vetämällä pöntön kansi avoinna. Näin on kotitekoinen vedensäästäjä asennettu.
Kaikista malleista vesisäiliön kansi ei aukea ilman erityistyökaluja. Apua voi tarvittaessa pyytää
kiinteistöhuollosta.
Älä laita pulloa ”pieni hätä” ja ”iso hätä” -toiminnolla varustettuun pönttöön, vaan käytä aina
kuin mahdollista ”pieni hätä” -painiketta.

TARVIKKEET
Ison limsapullon, jossa on korkki ja vettä

AIKA
Noin 20 minuuttia

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Viikossa säästätte puolentoista
litran pullolla
vettä vähintään
noin 250 ämpärillistä.
Onneksi olkoon!
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VESISALAPOLIISI
MIKSI TOIMIA?
Yksi hanasta silloin tällöin
vuotava tippa on vain pisara valtameressä, vai mitä?
Oikein, mutta pikkuiset
pisarat sen valtamerenkin
muodostavat. Pienistä pisaroista syntyy ajan kanssa
isoja vesimääriä. Pikku vuoto vesihanassa voi tuhlata
helpostikin ämpärillisen vettä päivässä. Ja vesihanoja
on teilläkin takuulla enemmän kuin yksi. Seuraava
Maapallotehtävä auttaa teitä
terävöittämään kuuloanne
ja näköänne samalla kun etsitte vuotokohtia.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Käykää läpi ryhmänne käytössä olevat vesihanat etsien mahdollisia vuotokohtia. Eli
etsikää muutama minuutti ”johtolankoja”.
Tarkkailkaa tiputtavatko hanat tai vuotavatko tiivisteet – näkyykö vesijälkiä tai hometta
missään.
Laittakaa vessanpöntön vesisäiliöön karamelliväriä, joka värjää veden. Jos värillistä
vettä valuu pönttöön ilman, että kukaan on
vetänyt vessaa, vessanpönttö vuotaa. Kokeilkaa tämä toistamiseen, ja jos vuoto on jatkuvaa, ilmoittakaa tästä ja muista vuotokohdista
kiinteistöhuoltoon. Vaatikaa heitä tulemaan
korjaamaan vuodot.

TARVIKKEET
Tarkat silmät ja korvat sekä karamelliväriä

AIKA
Muutama minuutti jokaista vesipistettä tai
hanaa kohden. Wc-pöntön vesisäiliön pitää
olla vetämättä noin 15 minuuttia.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Jos löydätte
vuotokohtia ja
korjaatte ne, niin
olette säästäneet
suuria määriä vettä.
Voitte nimittää itseänne
vesisalapoliiseiksi.
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P U L L O T E T T U A
MIKSI TOIMIA?
Kuinka paljon vettä joudut valuttamaan hanasta viemäriin, ennen kuin saat tarpeeksi kylmää juomavettä?
Yhden, kaksi vai kuusi vesilasillista? Ehei, vastaus on
enemmän, vettä valuu viemäriin noin 24 lasillista. Siitä
määrästä jokainen ryhmänne jäsen saisi yhden lasillisen
vettä juotavaksi. Ja tämä vesimäärä menee hukkaan, ennen kuin saat yhden lasillisen kylmää vettä!
Sellainen veden valuttaminen on kyllä pelkkää tuhlausta. Suurimmassa osassa kodeissa viemäriin joutunut
vesi kulkeutuu vedenpuhdistamoon. Siellä se puhdistetaan niin hyvin kuin voidaan ja päästetään takaisin
luontoon. Luonnosta vesi pumpataan jossain vaiheessa
takaisin juomavedeksi. Seuraavan tehtävän avulla voitte
lopettaa turhan veden valuttamisen kokonaan kylmän
juomaveden saamiseksi.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Täyttäkää iso kannu vedellä joka aamu ja laittakaa se jääkaappiin tai talvella ikkunalaudalle.
Muutaman tunnin kuluessa se on viilentynyt juuri sopivaksi juoda. Näin teillä on kylmää ja raikasta juomavettä aina, kun tarvitsette sitä.

TARVIKKEET
Kannellisen kannun ja jääkaapin tai ikkunalaudan

AIKA
Noin minuutti joka aamu

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte näin toimimalla
yllättävän paljon vettä.
Lisäksi vähennätte
vedenpuhdistamiseen
käytettävien kemikaalien
määrää.
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S Ä Ä S TÖT I S K A U S TA

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Opetelkaa tiskaamaan. Laittakaa tiskialtaaseen
tai vatiin lämmintä vettä. Lisätkää hieman astianpesuainetta ja vaahdottakaa. Laittakaa tiskit
veteen ja antakaa niiden liota hetki. Täyttäkää
toinen tiskiallas tai vati vedellä. Tiskatkaa astiat tiskiharjalla. Laittakaa huuhdeltavat tiskit
toiseen, pelkällä vedellä täytettyyn altaaseen ja
huuhdelkaa.

TARVIKKEET
1–2 vatia ja ympäristöystävällistä tiskiainetta

AIKA
Noin 15 minuuttia aterian jälkeen

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Tämä tehtävä ei
päiväkodissa varsinaisesti
säästä luonnonvaroja, koska
käsin tiskaamiseen ei ole
mahdollista siirtyä,
mutta se opettaa
ympäristöystävällisempiä taitoja
tulevaisuutta varten.
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MIKSI TOIMIA?
Oletko koskaan tiskannut?
Minusta se on hauskaa
puuhaa, vähän niin kuin
kylpeminen. Tosin tiskatessa kylvetetään astioita.
On olemassa vettä säästävä tapa tiskata pikkutiskejä ja miksei isompiakin.
Hyvin pienet tiskit kannattaa tiskata käsin koneen
sijaan. Niiden tiskaaminen koneessa tuhlaa vettä,
tosin käsinkin tiskaaminen täytyy osata. Muutoin
vettä kuluu monta kertaa
enemmän kuin uusissa astianpesukoneissa.
Unohda juoksevan veden
alla huuhtelu!

K U R A T
P O I S
S Ä Ä S TÖ P E S U L LA
MIKSI TOIMIA?
Mikään ei vedä vertoja pienelle hauskanpidolle samalla, kun jokin tarpeellinen työtehtävä tulee hoidettua.
Pyörän pesu aurinkoisena päivänä antaa enemmän
kuin ottaa. Niin, täytyy se pyöräkin välillä pestä kurasta
ja muusta pölystä. Eikä hiekkalelujenkaan peseminen
kerran keväässä ja syksyssä ole pahitteeksi. Valitettavasti seinissä kiinni olevat ulkohanat ovat monesti
aikamoisia vesituhlareita. Parhaat työvälineet ovatkin
ämpäri ja pesurätti.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Täyttäkää ämpäri vedellä ja lisätkää siihen ympäristöystävällistä pesuainetta. Kastelkaa rätti ja
peskää. Jos ja kun saippuavettä valuu maahan, älkää antako sen valua suoraan veteen, vaan antakaa sen imeytyä maahan. Pyyhkikää liiat saippuavedet pois puhtaalla kostealla rätillä.
Jos haluatte välttämättä käyttää vesiletkua, sen päässä on hyvä olla sellainen suukappale, jonka
voi avata ja sulkea kädellä kääntämällä. Näin voit hyvin hallita veden määrää.

TARVIKKEET
Likainen pyörä sekä pesurättejä, ämpäri, ympäristössä hajoavaa pesuainetta, vettä ja mahdollisesti pesuletku

AIKA
Noin 30 minuuttia

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Tämä tehtävä
opettaa
ympäristöystävällisiä
taitoja sekä säästää vettä.
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L U O N N O L L I S I A
V E S I A J AT U K S I A
MIKSI TOIMIA?
Suurin osa maapallosta on
veden peitossa. Myös kehomme koostuu suurimmaksi
osaksi
vedestä.
Vesi voi olla kuin ihmisen
tunteet: lämmintä ja pehmeää tai kylmää ja vihaista.
Oikeastaan vesi, sellaisena
kuin se luonnossa esiintyy,
muistuttaa paljon sinua ja
minua.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Etsikää jostakin luonnosta tai päiväkodin pihalta paikka, jossa on vettä. Se voi olla järvi,
puro tai vaikkapa vesilätäkkö. Istukaa veden
äärelle katselemaan ja tarkkailemaan vettä kaikessa rauhassa. Minkä väristä vesi on?
Näyttääkö se vihaiselta vai rauhalliselta?
Piirtäkää tarkkailemastanne vedestä. Katselkaa piirroksianne yhdessä ja vertailkaa kokemuksianne. Laittakaa piirustukset seinälle,
jotta muistaisitte aina, miten tärkeää vesi on.

TARVIKKEET
Paperia, värit ja vettä

AIKA
Noin 30–45 minuuttia

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Ette varsinaisesti säästä mitään,
mutta saatte itsellenne
arvokkaan hetken
ja suuren suukon maapallolta,
kun välitätte siitä
niin paljon!
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ÄLÄ VALUTA
(Lauletaan englantilaisen lastenlaulun Maijal oli karitsa -sävelellä)
Kun sä vettä säästelet, säästelet, säästelet,
kun sä vettä säästelet, älä valuta.
Käytä hammasmukia, mukia, mukia,
käytä hammasmukia, älä valuta.
Korjaa hanat vuotavat, vuotavat, vuotavat,
korjaa hanat vuotavat, älä valuta.
Sulje hana heti kun, heti kun, heti kun,
sulje hana heti kun, käytön lopetat.
(Keksikää itse lisää säkeistöjä.)
NELJÄ VESITIPPAA
(Lauletaan laulun Kultakalat sävelellä)
Oli neljä vesitippaa, yksi karkas pönttöön vessan,
ja mun vesihanassain, oli kolme tippaa vain.
Oli kolme vesitippaa, yksi karkas viemäreihin,
ja mun vesihanassain, oli kaksi tippaa vain.
Oli kaksi vesitippaa, toinen katos tiskatessa,
ja mun vesihanassain, oli tippa enää vain.
Mutta kanssa vesitipan, laulun uudelleen mä alan.
Onko sitten arvatkaas, mulla neljä tippaa taas?
Ja niitä ei sitten vesituhlari vie! (sanoen)
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KAPTEENI SAMMAKKO KÄSKEE (KAPTEENI KÄSKEE)
Aikuinen toimii ”Kapteeni Sammakkona”. Isommat lapset voivat leikin opittuaan itse toimia
kapteenina. Muut ovat hajallaan Kapteeni Sammakon edessä. Kapteeni jakaa käskyjä, jotka sisältävät erilaisia vedensäästökeinoja. Esimerkiksi: ”käyttäkää hammasmukia” tai ”sulkekaa hana
saippuoinnin ajaksi”. Leikkijät tottelevat käskyä tehden kyseisiä toimintoja. Lapset eivät saa
totella käskyä, jos se ei ala sanoilla ”Kapteeni Sammakko käskee…”. Virheen tehneet leikkijät
putoavat pelistä pois (ei välttämätöntä).

VIEMÄRI JA VESIPISARAT (KURKI JA SAMMAKKO)
Yksi leikkijöistä on suuri, pelottava viemäri, joka haluaa imaista vesipisarat mukaansa. Muut
leikkijät ovat vesipisaroita, jotka eivät halua viemäriin. Aikuinen pitää vesipisaroiden tippumista
muistuttavaa ääntä taustalla. Leikkijät liikkuvat vapaasti tilassa. Kun ääni loppuu, vesipisarat jähmettyvät paikalleen. Viemäri yrittää nähdä jonkun vesipisaroista liikkuvan. Ne vesipisarat, jotka
liikkuvat hiljaisuuden aikana, imaistaan viemäriin, ja he putoavat pelistä pois. Poispudonneet
etsivät liikkujia seuraavien hiljaisten hetkien aikana. Hetken hiljaisuuden jälkeen aikuinen jatkaa
äänen tekemistä. Leikkiä jatketaan, kunnes jäljellä on vain yksi vesipisara.

VESITUHLARIHIPPA
Vesihippa on sateisten ilmojen leikki. Yksi leikkijöistä on
hippa, vesituhlari. Muut leikkijät juoksevat vesituhlaria karkuun. Turvassa he ovat niissä paikoissa pihaa tai muuta
leikkialuetta, jossa löytyy vettä. Kun vesituhlari saa leikkijän kiinni, tulee hänestäkin vesituhlari. Näin vesituhlareiden
määrä lisääntyy leikin jatkuessa.
Isompien kanssa leikin loppua voi vaikeuttaa siten, että viimeinen leikkijä pelastuu vesituhlariksi muuttumiselta, jos
hän tietää jonkun vedensäästökeinon. Jos hän ei tiedä, hänestä tulee seuraavan kierroksen ensimmäinen hippa, vesituhlari.
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VEDENKULKU PUTKISTOON JA TAKAISIN LUONTOON
Rakentakaa pihalle veden kiertokulkua kuvaava tilateos. Käyttäkää lätäkköä järvenä, oksia tai
muita vastaavia luonnonmateriaaleja viemäriputkina ja hiekkalinnaa vedenpuhdistamona ja
-pumppaamona. Tähän lapset tarvitsevat aikuisen apua ja tietämystä asiasta.

TARVIKKEET
Erilaiset luonnonmateriaalit ja hiekkalelut

AIKA
5–30 minuuttia

VESIPISARAMOBILE
Piirtäkää vesipisaroita, joille teette myös kasvot. Leikatkaa ne paperista irti ja kiinnittäkää ne
pitkillä naruilla aiemmin piirrettyyn suihkuun tai vesihanaan. Näin saatte vesipisaramobilen
esimerkiksi vessaan muistuttamaan vedensäästön tärkeydestä.

TARVIKKEET
Paperia, värit, sakset sekä suihkun tai vesihanan kuva, rei’itin, lankaa ja koukku tai muu sen tapainen esine mobilen ripustamista varten

AIKA
Noin 20–30 minuuttia sekä suihkun tai hanan valmistamiseen kuluva aika
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YSTÄVÄMME SAMMAKKO
TIETOJA SAMMAKOSTA
Suomessa elää vakituisesti kolme eri sammakkolajia. Ne ovat sammakko, viitasammakko ja rupikonna. Keväisin sammakot kurnuttavat kutemassa lammikoissa ja rannoilla. Sammakon kutua
eli munia kerääntyy myös rantaan. Niistä syntyy pieniä toukkia eli nuijapäitä, joista kehittyy
kevään aikana pieniä sammakoita.
Sammakot elävät erilaisissa ympäristöissä, jotka ovat kosteita ja suojaisia. Ne syövät hyönteisiä, kotiloita ja etanoita. Sammakot elävät jopa 10–15-vuotiaiksi ja rupikonnat vielä kauemmin.
Talven sammakot viettävät horroksessa.

SAMMAKON OMA EKOVINKKI
Etsi itsellesi mukava paikka, laske ruumiisi lämpötilaa ja vaivu horrokseen. Ei tarvitse syödä,
lämmittää eikä liikkua. Voi viettää talven hiljaiselolla ja lämpöisten ilmojen saapuessa taas piristyä ja lähteä loikkimaan. Ei ole turhia huolia eikä kuluta luonnonvarojakaan.

TEE ITSESTÄSI SAMMAKKO
Pukeudu vihreisiin tai oikeammin ruskeisiin vaatteisiin. Laita päähän samanvärinen huppu tai
kypärähattu. Piirrä silmien ympärille kasvoväreillä suuret renkaat ja laita halutessa vähän vihreää väriä poskiin. Ja siitä vain hyppimään ja kurnuttamaan.

TUNNETTUJA SAMMAKOITA
Saku Sammakko
Sipi Sammakko
Kermit
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M A A PA L LOT E H TÄVÄ
- T U O K I O N

S U U N N I T T E L U P O H J A

TEHTÄVÄN NIMI

TAVOITE ELI MIKSI TEHDÄÄN?

MITÄ TEHDÄÄN?

AIKATAULU
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JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ
- R E T K I O S I O N

A R V I O I N T I

MITEN MENI?
AJATUKSIA JA IDEOITA TÄSTÄ RETKIOSIOSTA
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SÄÄSTÄ ENERGIAA
- SAAT ENERGIAA
Hei!
Minä olen Pipsa Pöllö ja toimin oppaananne Maapalloretken kolmannella osuudella ”Säästä energiaa - saat
energiaa”. Auringolla ja minulla on jännä suhde. Minä tiedän auringosta paljon, mutten oikeastaan ole nähnyt
sitä kunnolla. En nimittäin pidä sen valosta. Lämpö kyllä kelpaa, ja auringosta on minulle muutenkin monella
tapaa hyötyä.
Aurinko on nimittäin aina ollut kasvien energianantaja. Kasvit “syövät” auringonpaistetta saadakseen
energiaa ja kasvaakseen. Eläimet eivät voi “syödä” auringonpaistetta, joten niiden täytyy syödä kasveja tai
toisia eläimiä, joissa on auringon energiaa varastoituneena. Minä esimerkiksi syön myyriä, jotka ovat
syöneet auringon kasvattamaa viljaa ja sinä mm. perunaa ja porkkanaa. Niin se menee ja tarina jatkuu.
Hyvin kauan, miljoonia vuosia sitten dinosaurukset vaeltelivat maapallolla. Jostakin syystä ne kuitenkin
kuolivat kokonaan pois maapallolta. Aikoinaan kuolleet dinosaurukset, kuten muutkin eläimet ja kasvit
hautautuivat valtavan pitkien aikojen kuluessa maapallon uumeniin. Ja niiden mukana auringon energia
varastoitui maan sisuksiin! Maapallon sisällä valtavan kuumuuden ja paineen vaikutuksesta dinosaurukset,
kasvit ja muut eläimet muuttuivat vähitellen erilaisiksi aineiksi, kuten öljyksi ja kivihiileksi. Niitä ihmiset
nykyään kaivavat maan sisältä ja käyttävät saadakseen esimerkiksi bensaa, valoa ja lämpöä. Näissä (fossiilisissa)
polttoaineissa auringon varastoima energia on yhä vieläkin tallella! Hassu juttu!
Isot energialaitokset tekevät polttoaineista sähköä ja lämpöä, niin että voitte kuunnella CD-soitinta, pysyä
lämpimänä talvella, lukea sähkölampun valossa tai katsella TV:tä. Öljystä tehtävää bensaa käytetään autoissa
ja busseissa, jotta pääsisitte nopeasti esimerkiksi päiväkotiin, mummolaan tai vaikkapa vain kauppaan. Eikö
olekin ihmeellistä, että muinaisten dinosaurusten ja kasvien energialla on niin suuri vaikutus elämäänne?
Näihin maan uumenista saataviin (fossiilisiin) polttoaineisiin liittyy kuitenkin kaksi ongelmaa, jotka ovat
huolestuttaneet tiedemiehiä. Polttoaine on peräisin ikivanhoista kasveista ja eläimistä - mihin asti nämä
varastot riittävät? Maapallolta kului miljoonia vuosia näiden kerrostumien muodostamiseen. Jos ihmiset
käyttävät niitä nykyistä vauhtia, ne saattavat loppua jo aika piankin! Toinen ongelma, josta et ole edes
ehkä tietoinen, on se, että kun (fossiilisia) polttoaineita poltetaan, syntyy valtavat määrät kaasuja. Olet
varmaan nähnyt tai haistanut näitä kaasuja tulevan autojen pakoputkista tai savupiipuista kylminä päivinä.
Nämä kaasut saastuttavat ilmaa jota sinä ja minä hengitämme. Osan niistä tuo sade takaisin maahan, josta
ne joutuvat lopulta myös vesiin. Siellä ne sairastuttavat kaloja, likaavat juomavettämme ja metsiä. Monet
tiedemiehet uskovat, että nämä kaasut muodostavat ikään kuin paksun ”verhon” maapallon ympärille, niin
että maapallon lämpö ei pääse haihtumaan avaruuteen niin kuin sen pitäisi. Tällä tavoin maapallon lämpötila
vähitellen nousee.
On kuitenkin muitakin tapoja lämmittää taloja ja valaista lamppuja kuin poltella vanhoja kivettyneitä
dinosauruksia. Vaikka tuntuukin hassulta, voidaan sähköä ja lämpöä valmistaa suoremmallakin tavalla:
auringon ja tuulen avulla. Valitettavasti näitä, vähemmän saastuttavia, energian valmistamistapoja käytetään
vielä vähän. Siksi haluaisinkin opettaa teitä käyttämään energiaa huolellisemmin ja viisaammin. Sinä ja kaverisi
voittekin oppia käyttämään energiaa niin, että maapallo pystyy elättämään meidät kaikki tulevaisuudessakin,
säilyen samalla puhtaana ja terveellisenä.
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V Ä L K K Y

I D E A

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Sopikaa, että lähtiessänne pois huoneesta, viimeinen sammuttaa aina valot. Myös vessasta. Jos
et itse yletä valokatkaisijaan, pyydä jotain aikuista sammuttamaan valot puolestasi. Pääasia on,
että valot eivät pala turhaan.
Muistakaa myös sulkea tv, radio ja muut sähkölaitteet aina, kun niitä ei käytetä tai poistutte
huoneesta. Sammuttakaa myös laitteiden valmiusvalot.

TARVIKKEET
Tarkkaavaiset silmät

AIKA
Muutama ylimääräinen sekunti

MIKSI TOIMIA?
Tiedät varmaan, että meidän
pitäisi käyttää energiaa viisaasti. Energian ja sähkön
tuottamisella on omat haittansa ympäristölle. Seuraava
Maapallotehtävä auttaa sinua parantamaan ilman laatua sekä säästämään energiaa.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte energiaa ja ilmaa
saastumiselta ja
liialta lämpenemiseltä.
Ajatelkaa,
miten paljon energiaa
pystytte säästämään
koko elämänne aikana.
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L I S Ä Ä E R I S T YS TÄ
MIKSI TOIMIA?
Eräs suurimmista lämpöenergiaa
tuhlaavista
asioista on lämmön vuotaminen ulos. Ovien ja
ikkunoiden pienen pienistä raoista vuotaa lämmintä ilmaa ulos ja kylmää
sisään. Saati sitten, jos
ovia pidetään turhaan
auki kylmällä ilmalla. Silloin patterit lämmittävät
ja lämmittävät täydellä
teholla koko ajan, vaikka
vähempikin riittäisi.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Tarkastakaa päiväkotinne ikkunat, ovatko
ne tiiviit vai kaipaavatko ne lisäeristystä.
Tunnustele kädelläsi ikkunoiden reunoja
etsien kohtia, joissa tunnet pienen viileän
tuulahduksen. Jos niitä löytyy, niin paikat
tarvitsevat tiivistämistä.
Voitte laittaa talven ajaksi ikkunapuitteisiin ”vanhan ajan” ikkunateippiä, jonka voi
poistaa kesäksi. Muistakaa kuitenkin, että
jos tuuletatte ikkunoiden kautta, pitää yksi
ikkuna jättää avattavaksi. Mahdollista on
myös hankkia tiivistenauhaa, joka laitetaan
ikkunoiden väliin. Lukekaa ohjeet huolella
ja tiivistäkää ikkunat yhdessä.

TARVIKKEET
Tarkat kädet, mahdollisesti ikkunateippiä tai
tiivistenauhaa

AIKA
Noin 15 minuuttia ikkunoiden tarkistukseen ja toiset 15 minuuttia tiivistämiseen

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte päiväkodille rahaa,
joka olisi kulunut
lämmitysmaksuihin
sekä suojelette kaikkia
eläviä olentoja ilmansaasteilta,
joita fossiilisilla polttoaineilla
lämmittämisestä
aiheutuu.
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SÄÄSTÖÄ VILLAPAIDALLA
MIKSI TOIMIA?
Monissa sisätiloissa on liian korkea lämpötila. Silloin patterit on säädetty väärin. Se on energiantuhlausta, josta kellekään ei ole edes hyötyä. Päinvastoin monet kärsivät liiasta
kuumuudesta. Pienelläkin, tuskin huomattavissa olevalla,
lämpötilan vähentämisellä saa aikaan suuria säästöjä. Ja
kesällähän pattereiden ei tarvitse olla lainkaan päällä.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
On olemassa erilaisia pattereita. Joihinkin saa säädettyä erikseen päivä- ja yölämpötilan, joissakin on koko vuorokauden yksi ja sama lämpötila. Joissakin kerrostaloissa on sellaisia pattereita, joita ei voi itse säätää. Silloin kaikissa asunnoissa ja niiden huoneissa on sama lämpötila.
Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltoon oikean lämpötilan asentamiseksi. Selvittäkää, millaiset patterit teillä on.
Tarkkailkaa yhden päivän aikana lämpötilaa useamman kerran lämpömittarin avulla, näin saatte
käsityksen huoneiden todellisesta lämpötilasta. Sen jälkeen säätäkää patterit päivän ajaksi niin
sanotulle villapaitalämmölle eli niin, että huoneiden lämpötila on noin 20–21 astetta. Yöaikana
lämpötila voi olla vielä matalampi niin sanottu peittolämpö eli noin 18–19 astetta.

TARVIKKEET
Lämpömittari ja talviaikaan pitkähihainen pusero

AIKA
Yksi päivä lämpötilan mittaamiselle sekä muutama minuutti lämpöpattereiden säätämiseen

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Ilman saastumisen
vähentämisen ja
luonnonvarojen säästämisen
lisäksi säästätte
rahaa päiväkodille.
Maapallon eri asukkaat
kiittävät teitä
puhtaammasta hengitysilmasta.
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JÄ ÄKAAPPI KU N TOON
MIKSI TOIMIA?
Mikä on viileä, suurempi kuin leipälaatikko ja avataan useita
kertoja päivässä. No, jääkaappi tietysti! Sinäkin, vaikka pieni
oletkin, avaat takuulla jääkaappia silloin tällöin. Tiesitkö, että
aivan samoin kuin talojen lämmittäminen vie paljon energiaa,
niin samoin on silloin, kun pidetään väkisin jotain paikkaa
kylmänä. Niin kuin nyt jääkaappia sisällä. Jääkaappi kuuluukin
niihin kodinkoneisiin, jotka oikein ahmivat energiaa pysyäkseen kylmänä. Päiväkotisi sähkö tulee jostakin isosta energialaitoksesta. Valitettavan usein ne käyttävät vielä nykyäänkin
niitä ilmaa saastuttavia ja ilmaston lämpenemistä lisääviä fossiilisia polttoaineita. Mitä enemmän laitteet energiaa eli sähköä
vievät, sitä enemmän syntyy saasteita.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Aiemmin testasitte vuotavatko ikkunat, nyt pääsette testaamaan toimiiko jääkaapin oveen asetettu tiiviste kunnolla. Ennen kuin menette keittiön jääkaapille, kysykää keittäjältä lupa.
Asettakaa paperinpala jääkaapin oven ja tiivisteen väliin ja sulkekaa ovi. Vetäkää paperia hitaasti
ulospäin. Jos se liukuu helposti ulos, voi tiivisteessä olla vikaa. Pyytäkää silloin keittäjää ottamaan yhteyttä kiinteistöhuoltoon, joka voi tulla uusimaan tiivisteen.
Tarkastakaa yhdessä keittäjän kanssa, onko päiväkotinne jääkaapin ja pakastimen lämpötila oikea. Hän osaa myös kertoa, mikä oikean lämpötilan tulee olla. Liian kylmä jääkaappi tai pakastin
ei auta ruokaa säilymään paremmin, ne kuluttavat vain energiaa turhaan.
Muistakaa vielä, että avaatte jääkaappia kotonakin vain, kun otatte sieltä jotakin ja silloinkin
vain lyhyeksi aikaa.

TARVIKKEET
Paperia ja lämpömittari

AIKA
Aikaa kuluu noin 15 minuuttia. Tarkistus kannattaa
tehdä muutaman kerran vuodessa.
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte
energiaa
ja ilmaa
saastumiselta.
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I L M A N

A U T O A

MIKSI TOIMIA?
Olet vielä siinä iässä, että liikut paikasta toiseen aikuisten
kanssa. Tavallisesti vanhempasi päättävät millä minnekin
menette: käytättekö autoa, bussia vai menettekö kävellen.
Joskus he saattavat kysyä sinunkin mielipidettäsi asiasta,
joten mieti jo valmiiksi, mitä seuraavaksi vastaat.
Autoliikennettä vähentämällä vähennetään paljon ilman
saastumista sekä liiallista lämpenemistä. Jokainen matka, jonka kuljette kävellen tai pyörällä, on teko maapallon
puolesta. Linja-auto, raitiovaunu ja metro ovat myös ympäristön ystävän valintoja.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Kun lähdette seuraavan kerran päiväkodin kanssa retkelle, selvittäkää, mikä on viisain tapa
mennä sinne. Pohtikaa yhdessä eri vaihtoehtoja ja valitkaa teille sopivin ja ympäristöystävällinen kulkutapa.
Jos asut lähellä, kysy vanhemmiltasi, olisiko mahdollista edes kerran viikossa kävellä aamulla
päiväkotiin ja illalla takaisin. Kokeilkaa kerran, miten se onnistuu ja sopii perheen muihin aikatauluihin.

TARVIKKEET
Reippaita jalkoja

AIKA
Kävelymatkaan kuluva aika

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Kun saastutatte vähemmän,
se tarkoittaa,
että ympäristö
säilyy puhtaampana
ja terveempänä
kaikille eläville olennoille!
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KYLMÄN

SUOJAA

MIKSI TOIMIA?
Puut puhdistavat ilmaa imemällä ilmasta hiilidioksidia. Yhdessä sen, aurinkovoiman ja veden kanssa puut valmistavat ruuakseen ravintoa. Samalla ne luovuttavat ilmaan puhdasta happea, jota me kaikki tarvitsemme hengittääksemme.
Kätevää.
Erilaista kasvillisuutta voi myös käyttää talojen suojana, ettei
tuuli ja kylmä pääse niin helposti talon sisään. Tähän erilaiset
pensaat tai havupuut ovat käteviä ja niitä kannattaakin istuttaa tuulisiin nurkkiin. Tämän lisäksi ne suojaavat melulta.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Istuttakaa päiväkodin pihaan puu tai pensaita. Kysykää tarvittaessa kaupunginpuutarhurilta,
mikä puu on tarkoitukseenne sopiva, mihin sen voi istuttaa ja millaiset taimen hoito-ohjeet
ovat.

TARVIKKEET
Puun tai pensaan taimi, lapio, istutuspaikka ja vähän tuoretta multaa

AIKA
Varatkaa aikaa taimen hankkimiseen. Itse istuttaminen on nopeaa puuhaa.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Tämä tehtävä
ei suoranaisesti
säästä luonnonvaroja,
ellette sitten istuta kuusta,
jota voitte käyttää
elävänä joulukuusena.
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HEHKUVA LUONNONILMIÖ
MAAPALLOTEHTÄVÄ
Tarkastakaa sanomalehdestä tai almanakasta, mihin
aikaan aurinko nousee. Jos olette siihen aikaan jo
päiväkodissa, seuratkaa sitä ja nauttikaa. Muistakaa,
ettei suoraan aurinkoon pidä katsoa.
Piirtäkää tai maalatkaa kuva näkemästänne auringonnoususta. Laittakaa työt esille muistuttamaan
auringon ihanista lahjoista.

TARVIKKEET
Sanomalehti tai almanakka, avoin paikka, piirustusvälineet

AIKA
Noin 30 minuuttia, tai kuinka paljon aikaa haluattekin käyttää

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Tämä tehtävä
ei säästä luonnonvaroja,
mutta voit
juhlia uutta päivää
yhdessä
auringon kanssa.
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MIKSI TOIMIA?
Aurinko on maapallon
kaiken energian alkulähde. Se antaa sinulle valoa ja lämpöä sekä energiaa esimerkiksi ruuan
kasvattamiseen. Ihmiset
rauhoittuvat ja hiljenevät
katsellessaan loistavia auringonlaskuja. Kuitenkin
monilta jää näkemättä
yksi luonnon mahtavimmista ja värikkäimmistä
luonnonilmiöistä.
Joko
arvasitte, mikä se on? No,
auringonnousu tietenkin!
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ENERGIAKUORO
(Lauletaan amerikkalaisen kansansävelmän mm. Orkesterilaulu mukaan)
Heli tässä säästää, säästää, säästää,
Heli tässä säästää energiaa.
Kaikki mukaan vaan, kaikki mukaan vaan,
kaikki mukaan vaan energiaa säästämään.
Heli tässä sammuttaa, sammuttaa, sammuttaa,
Heli tässä sammuttaa valot huoneesta.
Kaikki mukaan, kaikki mukaan vaan,
kaikki mukaan vaan valoja sammuttamaan.
Heli tässä sulkee, sulkee, sulkee,
Heli tässä sulkee yksinäisen telkkarin
Kaikki mukaan vaan, kaikki mukaan vaan,
kaikki mukaan telkkarit sulkemaan.
Heli tässä laskee, laskee, laskee,
Heli tässä laskee huoneen lämpötilaa.
Kaikki mukaan vaan, kaikki mukaan vaan,
kaikki mukaan vaan lämpötilaa laskemaan.
Heli tässä kulkee, kulkee, kulkee,
Heli tässä kulkee kotiin kävellen.
Kaikki mukaan vaan, kaikki mukaan vaan,
kaikki mukaan vaan kävellen kulkemaan.
(Nimen tilalle voidaan vaihtaa mm. oman ryhmän nimi ja keksiä itse lisää säkeistöjä.)
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SÄHKÖLAITEHIPPA
Maahan piirretään tai lattialle merkitään kaksi viivaa muutamaan metrin päähän toisistaan. Yksi
leikkijöistä valitaan hipaksi eli Energiansäästäjäksi. Hän menee hetkeksi pois, eikä kuule, mitä
muut puhuvat. Sillä aikaa muut sopivat jonkun kodinkoneen tai lelun, joka tarvitsee sähköä
toimiakseen. Muistakaa myös patterilelut.
Muut leikkijät seisovat rivissä viivalla, kun Energiansäästäjä tulee takaisin. He tervehtivät häntä
sanoen: ”Aurinkoista päivää Energiansäästäjä!”. Hippa vastaa: ”Hyvää päivää, keitäs te olette?”.
Leikkijät alkavat esittää, yhä viivalla seisten, valittua aihetta. Kun Energiansäästäjä arvaa oikein,
lähtevät leikkijät juoksemaan toiselle viivalle. Hippa yrittää ottaa heitä kiinni. Kiinnijääneistä
tulee Energiansäästäjän apulaisia. Leikki alkaa alusta, kunnes kaikki ovat jääneet kiinni.

SÄHKÖTYS
Mennään piiriin ja otetaan vierustoveria kädestä. Yksi leikkijöistä laittaa sähkövirran kulkemaan piirissä eli johdossa puristamalla vierustoverin kättä, joka taas puristaa seuraavan kättä
ja niin edelleen. Näin havainnollistetaan, miten sähkö liikkuu.
Leikkiä voidaan tehdä siten, että lähettäjä esittää sähkölaitosta ja viimeinen piiriläinen ennen
häntä on esimerkiksi lamppu tai muu vastaava. Tuleeko sähkö perille?

VAIKEAMPI VERSIO
Tämän voi tehdä myös siten, että piiristä lähtee ulospäin lonkeroita. Ne muodostavat pieniä
piirejä, jotka ovat kosketuksissa ison piirin kanssa. Pääpiirin ja lonkeron yhtymäkohdassa oleva
saa valita, antaako sähkövirran kulkea isossa piirissä vai laittaako sen pieneen piiriin.
Jokaisella pikkupiirillä on jonkin tutun sähkölaitteen nimi, jotka on käyty ensin yhdessä läpi.
Sähkötyksen kohdattua pikkupiirin, alkaa kyseinen piiri pitää valitun laitteen ääntä. Lopuksi
mietitään, miten pikkupiirien laitteiden kohdalla voidaan säästää energiaa.
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AURINGON SALAISUUS -KOLLAASI
Osion alussa Pipsa Pöllö kertoi auringon salaisuuden: aurinko on kaiken elämän ja energian
lähde. Hankkikaa isoa paperia tai aaltopahvia. Laittakaa se seinälle ja maalatkaa yläreunaan iso
aurinko. Sen jälkeen kerratkaa yhdessä alkutarina. Sopikaa, kuka piirtää mitäkin: esimerkiksi
dinosauruksia, muita eläimiä ja kasveja sekä öljynporauslautan, öljylähteen ja energialaitoksen.
Leikatkaa piirroksenne irti ja kiinnittäkää ne isolle paperille siten, että kuva itsessään kertoo
tarinan. Sen jälkeen lisätkää työhön vettä, puita, taloja ja muuta tarpeellista.Tehkää kollaasistanne hauskannäköinen.

TARVIKKEET
Aaltopahvia tai isoa paperia, värikästä ja valkoista paperia, värit, sinitarraa, sakset sekä Pöllön
alkuteksti

AIKA
Noin 30–40 minuuttia

VALOA PIMEÄÄN
Maalatkaa vanhoihin lasipurkkeihin (esim. lastenruoka- ja kurkkupurkit ovat hyviä) erilaisia
kuvia.Väreiksi soveltuvat lasimaalit tai erilaiset sormi- tai askarteluvärit. Antakaa värin kuivua.
Asettakaa purkkien pohjalle tuikkukynttilät (saatavana myös ilman alumiinia) tai muunlainen
pieni kynttilä. Muistakaa kynttilöitä poltettaessa turvallisuusseikat.

TARVIKKEET
Pestyjä lasipurkkeja, askartelu- tai sormivärit, tuikkukynttilät

AIKA
Purkkien etsiminen ja peseminen vie eniten aikaa, maalaaminen noin 20 minuuttia
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Y S TÄVÄ M M E P Ö L LÖ
TIETOJA PÖLLÖSTÄ
Suomessa esiintyy kymmenen eri pöllölajia muun muassa helmipöllö, sarvipöllö ja huuhkaja.
Pöllöjä näkee harvoin, ne liikkuvat mielellään hämärässä. Pöllö saalistaa pääasiassa huipputerävän kuulonsa avulla. Pöllöjen ravinto koostuu miltei yksinomaan pikkunisäkkäistä, muun
muassa myyristä.
Pöllö talvehtiikin siellä, missä ruokaa on saatavilla. Jos asuinsijoilla ei ole ruokaa, ne lähtevät
etsimään uusia seutuja. Kun ravintotilanne säilyy hyvänä, pöllöt pesivät aikaisin keväällä.

PÖLLÖN OMA EKOVINKKI
Pöllöt eivät tarvitse erikseen auringonvaloa näkemistä varten. Niinpä pöllöt neuvovatkin ihmisiäkin hankkimaan ”pöllön korvat”, ne ovat kätevät eikä sähkövaloa tarvitse lainkaan lukemista
tai muuta tärkeää varten.

TEE ITSESTÄSI PÖLLÖ
Tee itsellesi pöllönaamio. Mittaa naamion leveys mittanauhalla ohimolta ohimolle. Naamarin
korkeus mitataan posken alapuolelta päälaelle. Leikkaa tukevasta kartongista mittojen mukainen, mutta varaa pari senttiä ylimääräistä. Taita pala kahtia pystysuunnassa. Piirrä tukevalle
kartongille naamion reunat. Reunat voivat olla tasaiset. Tee nenän kohdalle terävä nokka. Naamion keskikohta on taitoskohdassa.
Leikkaa naamio piirrosviivojen mukaan kartongin ollessa edelleen taitettuna. Piirrä silmäaukoista pyöreät ja suuret. Tarkasta niiden oikea paikka laittamalla naamio kasvoille ja merkitsemällä niiden paikat varovasti. Leikkaa silmäaukot.
Väritä naamio ja liimaa höyheniä rengasmaisesti silmien ympärille. Lopuksi leikkaa pätkä kuminauhaa ja niittaa se päistään naamion molemmille reunoille.

TUNNETTUJA PÖLLÖJÄ
Pöllö
Mtv pöllö
Hedwig
Kirjapöllö
Rillipöllö
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M A A PA L LOT E H TÄVÄ
- T U O K I O N

S U U N N I T T E L U P O H J A

TEHTÄVÄN NIMI

TAVOITE ELI MIKSI TEHDÄÄN?

MITÄ TEHDÄÄN?

AIKATAULU
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A R V I O I N T I

MITEN MENI?
AJATUKSIA JA IDEOITA TÄSTÄ RETKIOSIOSTA
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HANKITAAN
VIISAASTI

Hei!
Nimeni on Otto Orava ja toimin retkenne neljännen osuuden ”Kestävät ostostavat”
-oppaana. Olette ehkä nähneet minut joskus pyörimässä metsiköissä. Harmi vain, että minulla on harvoin aikaa pysähtyä juttelemaan. Minun täytyy ehtiä tarkistamaan huolellisesti kaikki
ne tavarat, joihin törmään. Ja koska olen niin hyvä erottamaan kaiken tärkeän ja käyttökelpoisen, minua pyydettiin kertomaan viisaista ostostavoista.
Saatatte ehkä ihmetellä, mitä näin pieni otus voi opettaa teille järkevistä hankinnoista. Voin
kuitenkin kertoa, että kotini on pieni ja täynnä tavaraa. Minun täytyykin olla hirveän huolellinen kaikissa hankinnoissani. Minulla ei synny juurikaan jätteitä, enkä tarvitse koskaan kasseja
– käytän näet poskipussejani! Valitsen ainoastaan hyvälaatuista ja pitkäkestoista tavaraa. Käytän hyödykseni kaiken kotiin kuljettamistani tavaroista. Esimerkiksi juuri toissapäivänä tein
pieniä kulhoja jyvien kuorista ja pesuvadin isosta pähkinänkuoresta!
Minulla on iso työ kerätä kaikki käyttökelpoinen talteen ja joskus innostun liikaa.Yritän kuitenkin kerätä vain sellaisia tavaroita, joita minä todella tarvitsen. Ei minun pieneen kotipesääni sovi mitään tarpeetonta eikä rikkinäistä. Niinpä korjailen löytämiäni rikkinäisiä tavaroita
niinä päivinä, jolloin on liian kylmä liikuskella ulkona. Osan tavaroista käytän itse uudelleen
ja osan annan tuttaville, jotka tarvitsevat niitä enemmän kuin minä. Se on muuten hauskaa
touhua tuo korjaileminen ja tavaroille uusien käyttötarkoituksien keksiminen.
Kenenkään jokapäiväinen elämä ei ole mahdollista ilman erilaisten tavaroiden ja ruuan kuluttamista. Kaikki käyttämämme tavarat on tehty maapallon valmistamista aineista. Ei ostamisessa mitään pahaa ole – mutta tärkeää on se, kuinka valitsemme hankkimamme asiat. Jokaisella tavaralla on kaksi hintaa: tavaran rahassa mitattu hinta ja sen valmistuskustannukset
maapallolle. Minulle kaikki luonnonvarat ovat mitä kallisarvoisinta tavaraa ja jokaisen tavaran
valmistaminenhan kuluttaa luonnonvaroja. Haluaisin auttaa myös teitä tuntemaan samalla
tavoin. Minulle aikakin se on arvokasta, joten eiköhän pistetä jo töpinäksi!
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K O R J A A M A A N
MIKSI TOIMIA?
Tuletko ajatelleeksi, että ostamiesi tavaroiden tulee
olla sellaisia, että ne kestävät leikkiä eivätkä hajoa
heti? Se on tärkeä asia, jota tulee harvoin ajatelleeksi.
Onhan kurjaa, jos nuken käsi irtoaa heti tai leikkijunan
osat irtoavat kesken leikin. Sen lisäksi lyhytikäisten
lelujen valmistaminen kuluttaa myös luonnonvaroja
miltei turhaan. Kannattaakin ostaa sellaista, joka kestää. Sen lisäksi tavaroita kannattaa kohdella siten, että
ne kestävät. Eihän sitä leikkijunaa ole tehty seinään
heitettäväksi, kirjaa lattialla pidettäväksi tai pelinappuloita syötäväksi. Joskus kuitenkin tavarat menevät
rikki. Silloin tavaroita ei kannata heti heittää roskiin,
vaan koettaa korjata niitä itse tai yhdessä aikuisten
kanssa.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Etsikää ryhmänne rikkinäiset lelut ja muut tavarat. Katsokaa ne yhdessä läpi ja muistelkaa, millaisissa tilanteissa ne hajosivat. Sen jälkeen koettakaa yhdessä korjata rikkinäiset tavarat.

TARVIKKEET
Liimaa, teippiä, saksia ym.

AIKA
Tähän kuluva aika on siitä kiinni, kuinka paljon teillä on korjattavia tavaroita

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte rikkoutuneiden
tavaroiden tilalle hankittavien
uusien tavaroiden
valmistamiseen ja kuljettamiseen
kuluvat luonnonvarat
sekä opitte
uusia taitoja.
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L E LU T

L A I N A A N

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Ryhtykää lelujen lainaajiksi. Lainatkaa joitakin
ryhmänne leluja tai kirjoja päiväkotinne toiseen
ryhmään. Pyytäkää heitä lainaamaan teille joitakin heidän lelujaan.
Sopikaa selvästi, kuinka pitkäksi ajaksi tavaroita lainaatte. Pitäkää lainatuista tavaroista hyvää
huolta.

MIKSI TOIMIA?
Olet varmaan monesti ajatellut, että kavereillasi on
kaikenlaisia kivoja leluja.
Mutta arvaa mitä? He ovat
varmaankin ajatelleet sinun
tavaroistasi aivan samoin!
Seuraava Maapallotehtävä
näyttää sinulle, kuinka voit
saada tilaisuuden saada
samanlaisia tavaroita kuin
kavereillasikin on – ja vielä
ihan ilmaiseksi ja luonnonvaroja tuhlaamatta.

Jos haluatte, voitte lainata tavaroita myös keskenänne. Siitä teidän pitää kuitenkin sopia vanhempienne kanssa.
Hankkikaa päiväkodillenne kirjastokortti. Sitten
voitte lainata kirjastosta kirjoja luettavaksenne.

TARVIKKEET
Lainattavia leluja tai kirjoja ja kirjastokortti

AIKA
Noin 20 minuuttia lainattavista tavaroista sopimiseen sekä itse vaihtoon.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Kun teidän ei tarvitse
ostaa uusia
leluja tai kirjoja, säästätte niiden
hinnan.
Lisäksi saatte uuden tavaran
käyttömahdollisuuden.
Eikä se maksa maapallolle
mitään.
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TAVA R A N H I M O I S K E E
– SUUNNISTA LUONTOON
MIKSI TOIMIA?
Oletko pyytänyt saada ostaa jotain, ja parin viikon
päästä ihmettelet itsekin, mihin ihmeeseen sitäkin muka
tarvitsit? No, sitä ei tapahdu vain teille lapsille, vaan
myös aikuisille. Ihmiset ostavat monesti jotakin vain
siksi, että heille tulisi hyvä olo tai koska kaverillakin on
samanlainen tavara tai he vain kaipaavat jotain uutta ja
erilaista. Outoa, eikö totta. No, myös mainokset saavat
asiat näyttämään tosi houkuttelevilta. Usein tulee sellainen olo, että jokin mainostettu tavara on pakko saada.
Seuraava Maapallotehtävä tarjoaa teille ilmaisen, ympäristöystävällisen ja hauskan vaihtoehdon ostosten
tekemiselle.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Kun seuraavan kerran tulee tilanne, jolloin haluatte palkita itsenne jollakin uudella ja kivalla,
palkitkaakin itsenne tavaran sijaan uudella elämyksellä: lähtekää retkelle luontoon ja ottakaa
eväät mukaan.

TARVIKKEET
Ulkoiluun sopivat vaatteet ja mieluiten kävelymatkan päässä oleva mukava retkipaikka sekä
roskaamattomat eväät

AIKA
Aamu- tai iltapäivä ja hetki eväiden valmistamiseen
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Koska ette ostaneet sitä,
mitä olitte hetken halunneet,
ei kaupan hyllylle
tarvitse hankkia uutta
samanlaista tuotetta
ostamanne tilalle.
Näin säästätte luonnonvaroja
sekä saatte itsellenne
kivan hetken.
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M Y R K K Y M Ö N J I Ä
MIKSI TOIMIA?
Oletko koskaan itse siivonnut? No, ainakin olet varmasti nähnyt jonkun muun putsaavan lattioita, pyyhkivän
pöytää tai pesevän vessanpönttöä. Oletko huomannut,
että siivotessa käytetään usein erilaisia pesuaineita
ja välineitä? Pesuaineet ovat kummallinen juttu. Niiden tarkoituksena on tehdä puhdasta jälkeä ja suojella
meitä erilaisilta liassa viihtyviltä haitallisilta pöpöiltä.
Silti osa pesuaineista on itse haitallisia. Pesuaineita
ei pidä syödä. Monet niistä ovat myrkyllisiä myös ympäristölle. Liian vahvat pesuaineet vahingoittavat vesistöjä ja niiden asukkaita. Niissä voi olla aineosia,
jotka saastuttavat ilmaa.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Pyytäkää siistijää kertomaan teille pesuaineista ja niiden sisältämistä aineista. Katselkaa yhdessä, onko teillä käytössä pesuaineita, joiden kyljessä on pääkallo tai iso rasti. Pohtikaa, voisitteko
korvata ne ympäristölle vähemmän haitallisilla aineilla. Löytyykö teiltä pesuaineita, joissa on
vihreävalkoinen joutsenen kuva? Jos löytyy, niin hieno juttu. Se nimittäin kertoo, että se pesuaine on ympäristöystävällisempi kuin muut aineet.
Käytättekö itse pöytien pyyhkimiseen pesuainetta? Pohtikaa, onko se tarpeellista ja voisitteko
käyttää siinä jotain ympäristön kannalta parempaa pesuainetta?

TARVIKKEET
Käyttämiänne pesuaineita tai niiden tyhjiä, putsattuja pulloja

AIKA
Noin 20 minuuttia
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Parannatte hengitysilman,
pohjavesien, vesistöjen ja
maaperän laatua,
kun siirrytte
myrkyllisistä tuotteista
myrkyttömiin.
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TURH AT PA KKAU KS E T
MIKSI TOIMIA?
Oletko koskaan ajatellut, miksi pakkauksia tarvitaan? Ne helpottavat tuotteiden kuljettamista ja
suojaavat niitä likaantumiselta tai pilaantumiselta.
Näinhän sitä ajatellaan ja näin sen pitäisikin olla. Katselemalla ympärillesi huomaat, että kaikki pakkaukset eivät välttämättä ole lainkaan tarpeellisia. Miksi
esimerkiksi jokainen kurkkupastilli pitää kääriä erikseen muoviin? Tai miksi keksit on aseteltu muovirasiaan, jossa jokainen keksi on omassa kääreessään
ja rasia on päällystetty muovilla, jonka päällä on
vielä pahvipakkaus? Hullua, eikö totta? Ja lisäksi
aivan turhaa luonnonvarojen tuhlausta. Eiköhän
vähempikin riittäisi.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Kerätkää talteen erilaisia pakkauksia. Voitte pyytää niitä kotoa tai päiväkodin keittäjältä. Tarkastelkaa pakkauksia ja pohtikaa yhdessä, ovatko ne tarpeellisia ja miksi. Jos päiväkotinne keittiöstä löytyy teidän mielestänne turhia pakkauksia, jutelkaa asiasta keittäjän kanssa ja miettikää
voisitteko vähentää niitä. Ehkä teillä on hyviä ideoita, joita hän ei ole tullut ajatelleeksikaan.

TARVIKKEET
Erilaisia pakkauksia

AIKA
Noin puolesta tunnista tuntiin riippuen pakkausten
määrästä ja innokkuudestanne
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Turhien pakkausten
vähentäminen säästää niiden
valmistamiseen ja kuljettamiseen
kuluvaa energiaa,
vettä ja muita luonnonvaroja sekä
vähentää ilmansaasteita
ja ilmaston lämpenemistä.
Lisäksi ei synny
turhaa jätettä.
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VA N H A S TA U U T TA
MAAPALLOTEHTÄVÄ
Keksikää itse uutta käyttöä pakkauksille.Tehkää
mieleisiänne uusioesineitä. Askarrelkaa vessapaperirullista esimerkiksi eläimiä tai antakaa
ne jonkun lemmikkihamsterille tai -rotalle pesän tekotarpeiksi. Perinteisen askartelun lisäksi
maitopurkista tai mehukannusta voi tehdä lintulaudan ja metallitölkistä kynttelikön. Käyttötavaroiden lisäksi voitte tehdä pakkauksista
myös leluja.

TARVIKKEET
Tyhjiä pakkauksia ja erilaisia työkaluja esimerkiksi saksia ja narua

AIKA
Muutamasta minuutista tuntiin

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Jos olette korvanneet
kierrätystarvikkeilla
kaupasta ostettavia tavaroita,
olette säästäneet
niiden valmistukseen
ja kuljettamiseen
kuluvat luonnonvarat.
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MIKSI TOIMIA?
Tyhjiä maitopurkkeja kasaantuu keräysastiaan, samoin vessapaperirullia ja
tyhjiä laatikoita. Kaikki ne
odottavat pääsyä uudelleen
kiertoon. Ennen sitä niistä
voisi olla kuitenkin muutakin hyötyä. Antakaa niille
uusi elämä ja uusi käyttötarkoitus. Vain mielikuvituksenne asettaa rajat!

PORKKANA PURTAVAKSI
MIKSI TOIMIA?
Lihansyönnin vähentäminen on yksi suurimmista asioista, mitä voit tehdä maapallon hyväksi. Saatat ehkä
ihmetellä: ”Kuinka niin?” Minäpä kerron sinulle. Ruuan
kasvattaminen nimittäin ”syö” maapallon luonnonvaroja kuten vettä, energiaa ja maa-alueita todella paljon.
Asian ajattelua helpottaa tieto siitä, että joitakin eläimiä
kasvatetaan vain lihan hankkimiseksi meille ruokapöytään. Surullista, mutta totta. Näille eläimille viljellään ruokaa. Jos samalla pellolla viljeltäisiin ruokaa
ihmisille, siitä saisi mahansa täyteen useampi ihminen
kuin sen pellon rehulla kasvatettavista eläimistä. Ja
vielä kutakuinkin samalla luonnonvarojen kulutuksella.
Ruuan ”kuljettaminen” eläinten ruuansulatuksen kautta
on turhaa luonnonvarojen tuhlausta.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Esittäkää päiväkotinne keittäjälle, että haluaisitte syödä yhden kasvisaterian viikossa. Jos
se ei onnistu, kysykää voisitteko jättää aamu- tai välipaloilla syötävän lihan pois. Sen luulisi
onnistuvan.

TARVIKKEET
Lihan tilalle juureksia, kasviksia, maitotuotteita ja hedelmiä

AIKA
Keittäjältä hetki miettimiseen
LUONNONVARASÄÄSTÖ
Siirtymällä käyttämään
enemmän kasviksia
hidastatte
ilmaston lämpenemistä
sekä vähennätte
vesistöjen saastumista
sekä säästätte energiaa ja vettä.
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VA I H DA LU O M U U N
MIKSI TOIMIA?
Mikä maistuukaan paremmalle kuin tuoreet, raikkaat
vihannekset! Monesti kuitenkin maapallo ja ihmiset
joutuvat maksamaan niistä liian kalliisti – nimittäin
oman terveytensä kustannuksella. Nykyään viljelyssä
käytetään suuria määriä erilaisia luontoon kuulumattomia kemiallisia aineita ja myrkkyjä lannoittamiseen
ja tuholaisten torjuntaan. Onneksi tähän on olemassa
hieno ratkaisu, nimittäin luonnonmukainen viljely. Se
tarkoittaa, että kasvit viljellään käyttäen luonnonmukaisia keinoja ja lannoitteita. Tällainen luomuruoka
on terveellisempää maapallolle ja siten myös sinulle.
Näitä luomuvihanneksia voi hankkia ihan tavallisista
kaupoista. Ja monesti niissä on leppäkertun tai vihreävalkoisen auringonlaskun kuva ja teksti “Luomu”
tai “Demeter”.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Kysykää keittäjältä käytetäänkö teidän ruokienne valmistuksessa luomutuotteita. Tarkastelkaa
yhdessä pakkauksia ja niiden merkintöjä. Jos keittiöstänne ei löydy luomua, miettikää, voisitteko hankkia sitä. Voitte aloittaa pitämällä kerran kuussa luomupäivän, jolloin syödään vain luomuruokaa tai voitte korvata yhden tavallisesti viljellyn kasviksen vastaavalla luomukasviksella.

TARVIKKEET
Keittäjän hyväksyntä ja innostus

AIKA
Ensimmäisellä kerralla aikaa menee enemmän, selvitettäessä mistä luomua saa

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Säästätte
vesistöjä ja maaperää
saastumiselta ja myrkyiltä.
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M U L T A S O R M E T
MIKSI TOIMIA?
Kuten jo tiedät, osa kasviksista on
viljelty myrkkyjä käyttäen. Lisäksi
ne on kuljetettu viljelypaikoistaan
pitkienkin matkojen takaa eri puolelta Suomea tai maapalloa. Ruokien
kuljetuksiin ja säilytykseen kuluu
paljon bensaa ja usein ympäristölle
haitallisesti tehtyä energiaa. Jätteitäkin syntyy. Hankkimalla ruokaa
ja tavaroita, jotka on valmistettu
lähellä, vähennätte kuljetuksista johtuvia saasteita. Seuraava Maapallotehtävä tarjoaa teille vaihtoehdon.
Se on helppoa, hauskaa ja kiehtovaa
katseltavaa.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Laittakaa alulle oma kasvimaa! Jos pihalla
ei valmiiksi ole sopivaa paikkaa, hankkikaa
”hiekkalaatikko” eli puinen lava kasvimaalle.
Hankkikaa tarvittaessa kaupunginpuutarhalta
multaa sekä ostakaa mieleisiänne kasvisten
siemeniä. Lainatkaa kirjastosta valitsemienne
kasvisten viljelystä kertova kirja, josta voitte
yhdessä tarkistaa hoito-ohjeet.
Voitte myös talviaikaan viljellä ikkunalaudalla
esimerkiksi herneen ja auringonkukan versoja.

TARVIKKEET
Tilaa, multaa, siemeniä ja ”viherpeukalo”

AIKA
Perustamiseen menee muutama tunti ja hoitoon muutama minuutti päivittäin

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Tämä tehtävä ei päiväkodissa
varsinaisesti säästä
luonnonvaroja
(saatavien kasvisten
määrä on niin pieni),
mutta se opettaa
ympäristöystävällisiä
käytännöntaitoja
tulevaisuutta varten.
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OTON NEUVOT
(Lauletaan Pieni noki poika vaan -laulun sävelellä)
Otto Orava nyt vaan
meitä jaksaa opastaa,
neuvoo kierrättämään,
turhuuksia välttämään.
Paljon meillä tavaraa
yhä uutta ostetaan,
pian paikat pursuaa,
kaatopaikat täytetään.
Oton neuvot opitaan
tarpeellista hankitaan,
rikkimenneet korjataan,
luontoa näin suojellaan.
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OTTO ORAVAN HÄNTÄ (HIIRENHÄNTÄ)
Yksi osallistujista seisoo muiden keskellä. Hän pitää kädessään hyppynarun toista päätä ja pyörittää lyhyellä hyppynarulla maata vasten ympyränmuotoista rinkiä. Samalla hoetaan seuraavaa
lorua: ”roskaaja, lajittelija, kierrättäjä, korjaaja, ostelija, nuukailija, kestävä kuluttaja”.
Leikissä kisataan siitä, kuka pääsee lorussa pisimmälle, ennen kuin osuu hyppynaruun. Keksikää
yhdessä, mitä se sana kuvaa, minkä kohdalla käryää. Esimerkiksi käryäjä itse on sellainen tavoiltaan tai sana kuvaa Otto Oravan sen päiväistä mielialaa.

TUHLARI JA SÄÄSTÄJÄ
Tehdään piiri, jossa kaikki seisovat todella lähekkäin. Piiriin otetaan kaksi pehmeää palloa, jotka
annetaan vastakkaisille leikkijöille. Toinen pallo on luonnonvarojen tuhlari ja toinen säästäjä.
Joka toinen piiriläinen on pallojen mukaisesti tuhlari, joka toinen säästäjä. Pallot laitetaan kulkemaan samaan suuntaa piirissä yhtä aikaa. Palloa kuljetetaan piirissä joka toiselle eli tuhlari
pallo liikkuu vain tuhlareiden välityksellä ja päinvastoin. Se joukkue voittaa, kumman pallo saa
toisen pallon ensimmäiseksi kiinni. Jos pallo tippuu tai muuta vastaavaa, se jatkaa matkaansa
siitä, mihin se jäi. Leikin vetäjä voi vielä selostaa leikkiä tunnelman luomiseksi.

MAAPALLOVOROT JA KIERRÄTTÄJÄT
Keskelle tilaa tai ulos piirretään ympyrä esimerkiksi taululiidulla. Osallistujista tehdään kaksi
joukkuetta. Toiset ovat himokkaita ostelijoita, jotka kuluttavat maapallon luonnonvaroja. Toiset taas kierrättäjiä, jotka palauttavat maapallon luonnonvaroja takaisin luonnonkiertoon tai
ihmisten käyttöön.
Ympyrän keskelle laitetaan paljon tyhjiä vessapaperirullia tai muita vastaavia roskia. Ostajilla on
oma koti, jonne he yrittävät viedä niin paljon rullia kuin mahdollista. Samaan aikaan kierrättäjät
taas yrittävät palauttaa rullat ostajien kotipesästä takaisin maapallolle eli ympyrän keskelle.
Leikkiä jatketaan kunnes porukka väsyy tai rullat loppuvat ympyrän sisältä. Leikin lopuksi kaikki rullat palautetaan maapallolle.
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ITSE TEHDYT OMPELUKUVAT
Jätepahvista saa tehtyä eri kokoisia kortteja. Piirtäkää niihin yksinkertaisia kuvia. Sen jälkeen
aikuinen merkkaa kuvan ääriviivoille 0,5–1 sentin välein pienet rastit, reikien paikat. Isolla tylpällä neulalla pistellään reiät rastien kohdalle. Alustana voi käyttää esimerkiksi pientä superlonipalaa. Lanka pujotetaan neulaa käyttäen rei´istä tavallisten ompelukuvien tapaan. Lopuksi
kuvat väritetään.

TARVIKKEET
Jätepahvia, tylppiä isoja neuloja, lankaa, superlonia ja värit

AIKA
30–60 minuuttia

KIERRÄTYSHELISTIN
Silputkaa sanomalehtiä paloiksi. Liimatkaa sanomalehtiä liisterin avulla käytetyn hehkulampun
päälle paksuksi, tiiviiksi kerrokseksi. Varokaa ettei lamppu mene tässä vaiheessa rikki. Antakaa
kuivua ja maalatkaa se kivan väriseksi. Sen jälkeen rikkokaa sisällä oleva lamppu. Palaset jäävät
tiiviin sanomalehtikuoren sisään ja helisevät ravistettaessa.
Vaikka lasinsirujen ei pitäisi tulla ulos, älä anna niitä lasten leikkeihin. Käyttäkää niitä vain musiikkia tehdessänne. Haluttaessa helistimen voi lakata myrkyttömällä lakalla.
Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös vanhoja purkkeja, joiden sisään voi laittaa esimerkiksi kuivattuja herneitä.

TARVIKKEET
Käytettyjä hehkulamppuja, liisteriä ja vanhoja sanomalehtiä sekä värit

AIKA
Liisteröimiseen noin 30 minuuttia ja maalaamiseen noin 20 minuuttia

KRÄÄSÄHELMET
Kerätkää pääsiäismunista ja joulukalentereista tulleita pikkutavaroita. Tehkää niistä yksi iso
helminauha. Kiinnittäkää tavarat ohuen rautalangan tai karhunlangan avulla jonkin vanhan, tarpeettoman kaulaketjun lenkkeihin. Jokainen voi kiinnittää omat tavaransa.

TARVIKKEET
Pikkutavaroita, vanha kaulaketju, ohutta rautalankaa tai neula ja karhulankaa

AIKA
Riippuu tavaroiden määrästä, tavaroiden kiinnittäminen on kuitenkin hidasta
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Y S TÄVÄ M M E

O R AVA

TIETOJA ORAVASTA
Orava on pihojen tuttu eläin ja usein sen näkee talvella vierailevan lintulaudalla. Oravan liikkeet
havaitsee talvella paremmin kuin kesäaikaan: jäljet hangella ja puusta tippuvat lumet paljastavat
oravan läsnäolon. Orava liikkuu päiväsaikaan ja hyppii ketterästi puusta toiseen. Oravalla on
pitkä pörröhäntä ja tupsukorvat. Eri oravayksilöillä on hyvin erimuotoiset korvat. Oravien väri
vaihtelee vuodenaikojen mukaan.
Oravat syövät lintulaudoilta siemeniä ja pähkinöitä sekä talipalloja. Oravat syövät kuusenkäpyjä ja niiden siemeniä sekä syksyisin sieniä. Männynsiemeniä orava syö vain, kun muuta ruokaa
ei ole saatavilla. Oravia saattaa joinakin vuosina nähdä todella paljon. Silloin on ollut hyvä käpysato ja oravat ovat tehneet paljon poikasia. Huonoina käpyvuosina oravat eivät välttämättä
lisäänny lainkaan.

ORAVAN EKOVINKKI
Älä turhaan osta mitään kasseja ja pakkauksia, ruoka suoraan suuhun vaan. Sen voi varastoida
kätevästi poskiin ja kuljettaa kotiin. Minä ainakin teen niin, kätevää. Kokeile sinäkin.

TEE ITSESTÄSI ORAVA
Ota esille vanhoja sanomalehtiä ja ohutta maalarinteippiä. Ensimmäiseksi taittele sanomalehtiaukeamasta parin sentin levyinen nauha. Kokeile sitä päähäsi ja sovita oikean kokoiseksi, siten
että päät menevät hieman päällekkäin ja teippaa.
Rullaa sanomalehdestä kaksi noin 20 sentin pituista kappaletta. Laita teippiä lujasti muutama
kierros noin viiden sentin päähän toisesta reunasta, siten että voit leikata lyhyempään päähän
hapsuja ilman, että ne irtoavat tai rulla purkaantuu. Kiinnitä kappaleet päänauhaan korviksi.
Tee itsellesi iso häntä taittelemalla se sanomalehdestä ja pörrötä se hapsuja leikkaamalla. Voit
maalata tekemäsi asusteet punaruskeiksi vesiväreillä.

TUNNETTUJA ORAVIA
Tiku ja Taku
Pikkuoravat
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M A A PA L LOT E H TÄVÄ
- T U O K I O N

S U U N N I T T E L U P O H J A

TEHTÄVÄN NIMI

TAVOITE ELI MIKSI TEHDÄÄN?

MITÄ TEHDÄÄN?

AIKATAULU
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HANKITAAN VIISAASTI
- R E T K I O S I O N

A R V I O I N T I

MITEN MENI?
AJATUKSIA JA IDEOITA TÄSTÄ RETKIOSIOSTA
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TÄÄLTÄ TULLAAN
MAAPALLO
Hei!
Minun nimeni on Jatta Jänis. Minä toimin teidän retkioppaananne Maapalloretken viidennellä
ja samalla viimeisellä osuudella ”Täältä tullaan maapallo”.
Ensin minun on kuitenkin kerrottava itsestäni eräs asia. Se on sellainen, ettet takuulla arvaa
sitä etukäteen. Minä nimittäin olen oikeastaan aika arka jänis.Tosin joku saattaisi sanoa, että te
kaikki jänikset olette yksiä arkajalkoja. Mutta ainakin minun osaltani arkuus on taakse jäänyttä
elämää. Ja se on kyllä tämän Maapalloretken ansiota.
Maapalloretken aikana olen oppinut juttelemaan muiden kanssa, toimimaan ympäristön
puolesta ja kunnioittamaan kaunista luontoamme. Eikä minun enää tarvitse olla arkajalka, sillä
minä tiedän nämä jutut!
Aionkin nyt kertoa, miten te voitte jutella muiden kanssa. Tämä on nimittäin niin itsestään
selvä asia, että kaikki ihmiset eivät sitä edes huomaa. Ihmisethän keskustelevat koko ajan, vai
mitä? No, sanotaan, että he pikemminkin puhuvat kaiken aikaa. Mutta kun keskustelet jonkun
kanssa, se tarkoittaa, että sinua myös kuunnellaan. Vastaavasti, kun toiset sitten haluavat
kertoa sinulle ajatuksistaan, sinusta tulee kuuntelija. Joten kuunnelkaahan tarkoin, sillä minulla
on salaisuus kerrottavana.
On olemassa toinen opas. Hän on paljon viisaampi kuin minä tai kukaan muu! Haluaisitteko
tavata tämän toisen oppaan? Ottakaa jokainen peili käteen tai menkää peilin luo ja kukas siellä
näkyy? Joko tunnistit uuden oppaasi? Kyllä, se olet sinä!
Miettikäähän asiaa hetkinen. Olette harjoitelleet ja oppineet erilaisia asioita Masi Kastemadolta,
Sakke Sammakolta, Pipsa Pöllöltä ja Otto Oravalta. Nyt kuulette vielä minunkin salaisuuteni.
Teistä tulee täydellisiä oppaita maapallolle, koska sinä ja kaverisi puhutte ihmisten kieltä! Nyt
on teidän vuoronne kertoa muille, mitä olette oppineet tekemistänne tehtävistä ja auttaa
heitä heidän omilla retkillään maapallon hyväksi.
Ja vielä yksi salaisuus. Tämä retki, jolla olet ollut, tulee jatkumaan läpi koko elämäsi. Minä
kiitän sinua ja kaikkia teitä maapalloretkeläisiä kaikkien eläinten puolesta!
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S A N K A R E I TA K A I K K I
MAAPALLOTEHTÄVÄ
Käykää läpi Maapalloretken tehtävät ja
valitkaa yksi sellainen, jota ette voineet
toteuttaa, vaikka olisitte halunneet.
Miettikää, minkä asian pitäisi muuttua,
jotta voisitte jatkossa toteuttaa kyseisen tehtävän.
Ottakaa yhdessä yhteyttä asiasta vastaavaan tahoon ja kertokaa, mitä haluaisitte tehdä ja miksi se ei ole onnistunut. Tarvittaessa sopikaa tapaaminen,
jossa tahon edustaja voi tulla paikan
päälle kuulemaan ehdotuksianne. Voitte yhdessä yrittää ratkaista asiaa. Jos
asian toteuttaminen vaatii isoja päätöksiä, voitte yhdessä kirjoittaa asiasta
päättävälle taholle, esimerkiksi virastoon, lautakuntaan tai kunnanvaltuustoon.

MIKSI TOIMIA?
Maapalloretkesi varrella
vastaasi tuli varmaankin
asioita, joita et voinut toteuttaa sinusta riippumattomista syistä. Ette ehkä
voinut lajitella kaikkia jätteitänne tai hankkia lähellä tuotettua ruokaa. Nyt
onkin aika selvittää, miten
voitte vaikuttaa siihen,
että nämä asiat olisivat
tulevaisuudessa mahdollisia päiväkodissanne.

TARVIKKEET
Maapalloretkimateriaali ja ideoita, liittyen asiaan, jonka haluaisitte
muuttuvan sekä tietoa, kuka valitsemastanne asiasta päättää.

AIKA
Noin 15 minuuttia tehtävien läpi käyntiin ja ideointiin sekä toiset
15 minuuttia yhteydenottoon. Mahdollisen kirjelmän tekeminen
ja tapaaminen vievätkin sitten enemmän aikaa.

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Koko paikkakuntasi
säästää luonnonvaroja
ja sinusta tulee
Maapallosankarin lisäksi
paikallinen sankari!
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E KO - O P I T K ÄY T TÖ Ö N
MIKSI TOIMIA?
Maapalloretken aikana olet saanut paljon aikaan ympäristösi
hyväksi; päästyäsi näin pitkälle olosi on varmaan mahtava!
Olet varmaankin kertonut kotona, mitä kaikkea olette Maapalloretkellä tehneet. Luultavasti kotona on pidetty toimintaa
hienona juttuna.
Samoin olet ehkä huomannut, että nyt oppiessasi päiväkodissa uusia tapoja, toimit samoin myös kotona. Se on hieno
juttu, niin sen pitääkin mennä. Koska aikuiset kuitenkin viime
kädessä päättävät erilaisista asioista, olisi tärkeää, että voisit
vielä kerran näyttää heille, mitä kaikkea olette retkellä oppineet.
Näin voitte yhdessä sopia, miten kotona toimitaan. Näin autat
koko perhettäsi toimimaan ympäristöystävällisemmin.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Olette Maapalloretken aikana tehneet ryhmällenne erilaisia eko-ohjeita. Kootkaa ne kaikki
yhteen ja tehkää niistä kooste, jonka voitte kukin esitellä kotona. Sen lisäksi laittakaa ne esille
päiväkodissanne siten, että voitte tarvittaessa muistella niitä. Ohjeet voivat sisältää erilaisia
piirroksia, lauseita ja toimintaohjeita.
Lisätkää ohjeisiin seuraavat yhteistiedot. Saattaahan olla, että kotona halutaan lisätietoa
ympäristöystävällisestä elämäntavasta.
Kestävän elämäntavan yhdistys, GAP Finland ry, PL 197, 00201 Helsinki, www.ekotiimi.org

TARVIKKEET
Erilaisia askartelutarvikkeita ja paperia tai kartonkia

AIKA
Toimintaohjeiden kokoamiseen ja koosteen tekemiseen
kannattaa varata useampikin hetki. Samoin juttelemiseen
kotiväen kanssa sekä päiväkodissa että kotona.
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LUONNONVARASÄÄSTÖ
Jos perheessä innostutaan
kestävistä elämäntavoista,
voitte säästää bensaa
monta tankillista, välttää
kaatopaikkajätettä useamman
aikuisen ihmisen painon verran
sekä estää pienen norsun painon
verran haitallisten
hiilidioksidipäästöjen syntymistä.
Lisäksi säästätte uima-altaallisen
vettä sekä paljon rahaa!

PÄ I VÄ KOT I K U N TO O N
MIKSI TOIMIA?
Olet tehnyt hienoa työtä. Olet säästänyt valtaisan määrän
luonnonvaroja. Koko teidän ryhmänne on kunnostautunut ja oppinut uusia, kestäviä elämäntapoja. Mutta onhan
päiväkodissanne muitakin ryhmiä kuin teidän, ovatko he
päässeet mukaan Maapalloretkeen? Osallistumalla kaikki
Maapalloretkeen voitte muuttaa koko päiväkotinne ympäristöystävällisemmäksi. Ja sen lisäksi kaikki pääsevät
mukaan kivalle retkelle. Seuraava Maapallotehtävä auttaa
teitä innostamaan muutkin mukaan!

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Ottakaa yhteyttä johonkin Maapalloretken oppaaseen esimerkiksi Sakke Sammakkoon. Pyytäkää häntä tapaamaan joku muu päiväkotinne ryhmä ja kertomaan heille Maapalloretkestä.
On tärkeää, että joku teistäkin voi mennä mukaan ja kertoa, mitä te olette tehneet. Näyttäkää
mahdollisia tuotoksianne maapallotehtävistä ja kannustakaa heitä mukaan.

TARVIKKEET
Eläinoppaan, maapalloretkimateriaalin, yhden mukaan lähtevän aikuisen ja roppakaupalla innostunutta mieltä. Sekä tietenkin sopivan ajan, jolloin voitte vierailla toisessa ryhmässä.

AIKA
Noin 10 minuuttia vierailusta sopimiseen sekä itse vierailuun kuluva aika

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Mitä tahansa säästittekin
tehdessänne jonkin
Maapallotehtävän yksin,
kuvittele mitä tapahtuu,
kun koko päiväkoti
toimii kuten te.
Siinä on voimaa!
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KUINKA PELASTAA 10 000
PUUTA KERTAHEITOLLA?
MIKSI TOIMIA?
Jos yhä useammat lapset ja päiväkodit ottaisivat osaa Maapalloretkeen tai vastaavan ekotoimintaan, vähentyisi jätteen määrä sekä lämpimän veden käyttö huomattavasti. Ympäristöstä tulisi myös turvallisempi ja viihtyisämpi meille
kaikille muun muassa autoliikenteen vähentyessä. Samalla
ilmansaasteet vähenisivät ja maaperä ja puut säilyisivät
puhtaina ja terveinä. Tämä toteutuu sitä helpommin ja nopeammin, mitä useampi päiväkoti osallistuu Maapalloretkeen ja
kestävien elämäntapojen toteuttamiseen.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Haastakaa yksi tai useampi paikkakuntanne päiväkodeista mukaan toteuttamaan Maapalloretken tehtäviä. Työstäkää asiasta yhteinen kirje kyseiselle päiväkodille. Kertokaa kirjeessä
Maapalloretkestä, kokemuksistanne, ja missä materiaaliin voi käydä tutustumassa. Liittäkää
joukkoon mukaan myös muutama hauska ja kuvaava valokuva tai piirros. Pyytäkää aikuisia kirjoittamaan lopullinen kirje ja toimittamaan se valitsemaanne päiväkotiin.

TARVIKKEET
Muutama valokuva tai piirros, kirjoitustarvikkeet ja tietoa muista päiväkodeista

AIKA
Päiväkodin valintaan, kirjeen kirjoittamiseen ja sopivien kuvien etsimiseen kuluva aika

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Maapalloretken jälkeen
tiedät jo, miten paljon voitte
säästää luonnonvaroja
omassa päiväkodissanne.
Entä kun mukana ovat
kaikki päiväkodit.
Voitte ehkä pelastaa yhdessä
jonkin metsän tai järven
tuhoutumiselta ja
estää ilmaston lämpenemistä.
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VA L M I S TA ? E I TO K I
MIKSI TOIMIA?
Niin kuin aluksi jo totesinkin, tämä Maapalloretki
jatkuu tavalla tai toisella koko elämäsi ajan. Oppimasi kestävät elämäntavat seuraavat sinua, minkä
ikäinen sitten oletkin. Lisäksi löydät aina vain uusia tapoja toimia ympäristön hyväksi.
Uskon, että meistä jokainen voi tehdä aina vain
enemmän, joten miksi lopettaisitte tähän? Kiitos
ja nähdään, eikös niin?

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Ottakaa esille kyselylomake, jossa kysytään päiväkodin ympäristöasioista. Ryhtykää salapoliiseiksi ja selvittäkää yhdessä lomakkeen täytettävät kohdat. Näin saatte mustaa valkoisella siitä,
millä tavoin ympäristöasiat on huomioitu päiväkodissanne tällä hetkellä. Saatte selville myös
uusia ideoita, miten voisitte jatkossa toimia ympäristön hyväksi.
Käykää vastaukset yhdessä läpi ja sopikaa yhdessä jatkosta: Mitä haluatte vielä tehdä? Ja missä
aikataulussa? Älkääkä unohtako Maapalloretken aikana jo oppimianne kestäviä elämäntapoja.

TARVIKKEET
Ympäristökartoituslomake sekä kyniä

AIKA
Noin tunti

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Näin voitte jatkossakin
toimia ympäristön hyväksi
ja säästää luonnonvaroja
tulevaisuutta varten.
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M A A PA L LO S A N K A R I N
A I S T I T L U J I L L A
MIKSI TOIMIA?
Olet nyt suorittanut Maapalloretken loppuun. Hienoa! Pian
saattekin Maapallosankaridiplomin, joka todistaa teidän
päiväkotiryhmänne suorittaneen Maapalloretken ja tehneen useita tekoja maapallon puolesta. Diplomi todistaa
ryhmäläistenne olevan maapallosankareita, jotka ottavat
ympäristön huomioon elämäntavoissaan. Upeaa, ja nyt
diplomin hankintaan.

MAAPALLOTEHTÄVÄ
Tehkää päiväkodin pihaan tai jonnekin lähelle aistipolku, jossa on viisi rastia. Lapset siirtyvät
rastilta toiselle pienissä ryhmissä. Rasteilla heitä ovat vastaanottamassa Maapalloretken oppaat.
Rastilla lapset saavat yhden johonkin aistiimme liittyvän tehtävän, joka heidän tulee selvittää.
Kun kaikki tehtävät on selvitetty, lapset saavat Maapallosankaridiplomin, jonka Maapalloretken
oppaat yhdessä luovuttavat.
Aistipolun rastien ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

TARVIKKEET
Opasnuket, muutama pienisuinen purkki ja tuoksuvia luonnosta kerättyjä materiaaleja, kaikille
pieni ruokapala esimerkiksi marja (muistakaa huomioida allergiat ym.), diplomi

AIKA
Valmistautumiseen noin 30 minuuttia ja itse rastipolkuun toiset 30 minuuttia

LUONNONVARASÄÄSTÖ
Tämä tehtävä
ei itsessään
säästä luonnonvaroja,
mutta auttaa teitä jatkossa
“kuuntelemaan”
ympäristöä paremmin.
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M A A PA L LO S A N K A R I N
AISTIT LUJILLA -aistipolku
ALUKSI
Maapallosankarina oleminen ei ole pelkästään tekoja ympäristön puolesta, se on myös luonnon kunnioittamista ja
kykyä havainnoida omaa lähiympäristöä. Siksi viimeinen
Maapallotehtävä liittyykin aisteihin ja niiden tarkkuuteen.
Täältä pihalta löytyy Aistipolku, jonka jokaisella rastilla on
oma tehtävänsä. Teidän tehtävänä on ratkaista ne. Joten
matkaan vaan!

RASTIT
1. PIPSA PÖLLÖN NÄKÖRASTI
Katsokaa ympärillenne, mitä eri värejä näette. Ottakaa jokainen yksi väri (sopikaa yhdessä,
mikä väri kullakin on, samaa väriä voi olla useammallakin) ja etsikää se jostakin luonnosta (ei
siis talosta tms.). Ottakaa se tai irrottakaa siitä varovasti pieni pala ja tuokaa rastille. Laittakaa
ne värien mukaan riviin ja tarkastelkaa löytyivätkö kaikki etsimänne värit. Talvellakin on aivan
mahdollista löytää paljon värejä, vaikkei heti siltä tunnukaan.

2. OTTO ORAVAN HAJURASTI
Otto Oravalla on kerättynä pieniin purkkeihin erilaisia luonnonmateriaaleja esim. havunneulasia, kuivuneita lehtiä, voikukkaa. Lapset haistelevat purkkeja vuorotellen. Lopuksi yhdessä
arvataan, mistä tuoksut tulivat.

3. MASI KASTEMADON TUNTO-RASTI
Käykää kokeilemassa erilaisia pintoja ja materiaaleja kädellä, poskella tai nenällä. Miltä ne tuntuvat, valitkaa jokainen yksi miellyttävä pinta esim. männyn kaarna tai hiekka.

4. SAKKE SAMMAKON KUULO-RASTI
Tämä rasti on hiljaisuuden rasti. Yrittäkää olla niin hiljaa kuin mahdollista. Kuunnelkaa hetki,
mitä kuuluu. Sen jälkeen käykää kuulemanne asiat yhdessä läpi. Tunnistatteko, mistä eri äänet
tulevat? Entä kuinka monta erilaista ääntä kuulette?

5. JATTA JÄNIKSEN MAKURASTI JA DIPLOMIN LUOVUTUS
Pohtikaa yhdessä, mikä aisti puuttuu (maku). Sen jälkeen laittakaa silmät kiinni. Ohjaaja laittaa
jokaisen suuhun pienen palan jotain miellyttävän makuista ruokaa esim. mustikan. Lapset kuvailevat, miltä ruoka maistuu. Sen jälkeen yhdessä arvataan, mikä aine oli kyseessä.
Tämän jälkeen Maapalloretken oppaat antavat ryhmälle diplomin ja kiittävät heitä hyvin suoritetuista tehtävistä. Lopuksi voitte laulaa esim. Maapallosankarilaulun.
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MAAPALLOSANKARIT
(lauletaan J. Karjalaisen Sankarit laulun sävelellä)
Keitä on maapallosankarit
mikä on se päiväkoti
missä kaikki me luontoa suojellaan?
Keitä ne on ne pojat ja tytöt
sellaiset maapallosankarit
jotka muistaa luonnonvaroja puolustaa?
Me ollaan sankareita kaikki
kun ympäristöä säästetään
me ollaan sankareita maapallon
ihan jokainen
On se päiväkoti meidän
maapallosankareiden,
ja toimia kestävästi osataan.
Maapalloretkellä ollaan
ja tässä lauletaan
”me aina maapallosta huolehditaan”.
Me ollaan sankareita kaikki,
kun ympäristöä säästetään
me ollaan sankareita maapallon
ihan jokainen
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JATTA JÄNIKSEN PYYNTÖ
Lausutaan runo ja tehdään siihen kuuluvat liikkeet
Jatta Jänis pihalla hyppi
ja kaverille kuiskutteli:
”Liity mukaan kerhoon tähän,
meitä on vielä aika vähän.
Tule mukaan huolehtimaan,
maapalloa suojelemaan.”

- hypitään kyykyssä
- käännetään päätä ja laitetaan käsi suun suojaksi
- heilutetaan kättä itseä päin
- puistellaan päätä
- laitetaan kädet ristiin rinnukselle
- tehdään käsillä ilmaan iso pallo

YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT PATSAAT (VALOKUVAAJA)
Ohjaaja ottaa yhtä leikkijöistä kädestä kiinni, pyörittää muutaman kerran ympäri ja päästää kädestä irti. Leikkijä jää siihen asentoon, mihin pyörityksen jälkeen pysähtyy. Sen jälkeen leikkijä
miettii, mitä maapalloretken aikana käsiteltyä toimintoa hän on tekevinään esim. pesee käsiä,
kompostoi, ajaa pyörällä. Kun kaikki leikkijät on pyöritetty ja heillä on valmiina toiminto, mitä
heidän patsaansa esittää, käydään patsaat yhteisesti läpi.
Isompien kanssa leikkiä voidaan jatkaa siten, että pyörittäjä valitsee hänestä parhaan patsaan ja
kyseisen patsaan tekijä siirtyy pyörittäjäksi.

MUISTIPELI
Pelatkaa tekemäänne Maapalloretki-muistipeliä. Ohjeet
muistipelin tekemiseen Kätten puuhaa -osiossa.
Muistipelissä etsitään kahta samanlaista kuvaa eli paria.
Kortit laitetaan kuvapuoli alaspäin pöydälle. Jokainen avaa
vuorollaan kaksi korttia, ja jos ne ovat samanlaiset, hän saa
ne itselleen. Jos kortit eivät muodosta paria, ne käännetään
takaisin alkuasentoon. Kun pelaaja saa parin, saa hän uuden
vuoron eli saa avata uuden parin kortteja heti perään. Pelin
voittaa se, joka on kerännyt eniten pareja.
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MUISTIPELI
Askarrelkaa koko ryhmän voimin Maapalloretki-muistipeli. Leikatkaa vähän tukevammasta paperista tai kartongista samankokoisia paloja. Oleellista on, että jokaisessa palassa on samanlainen tausta.
Jokainen lapsi saa kaksi palaa, joihin piirtää kaksi suhteellisen samanlaista kuvaa. Kuvien aiheista
kannattaa jutella etukäteen. Ne voivat olla esimerkiksi asioita, jotka Maapalloretkestä on jäänyt
mieleen.
Kun palat ovat valmiita, ne voi päällystää kontaktimuovilla tai laminoida, jolloin ne kestävät
kovaakin käyttöä.

TARVIKKEET
Muutama samanlainen kartonki, sakset, värit ja mahdollisesti kontaktimuovia tai laminointimahdollisuus

AIKA
Noin 30 minuuttia

MAAPALLO
Piirtäkää yksi iso maapallo, jonka voi asettaa esimerkiksi seinälle. Värittäkää maapalloa yhdessä ja tehkää siitä omannäköisenne. Sen jälkeen
jokainen piirtää oman kuvansa paperille. Leikatkaa kuvat irti ja kiinnittäkää ne vieri viereen maapallon ympärille. Teillä on nyt yhteiskuva
Maapallosankareista.
Voitte myös vaihtoehtoisesti ottaa itsestänne valokuvat ja käyttää niitä
piirrettyjen kuvien sijaan.

TARVIKKEET
Isoa paperia maapallon piirtämistä varten ja mahdollinen mallikuva. Värit, sakset, piirustuspaperia tai digikamera sekä tulostin

AIKA
30–60 minuuttia maapallon työstöön, noin 20 minuuttia oman kuvan
piirtämiseen ja leikkaamiseen tai noin 30 minuuttia valokuvien ottamiseen ja tulostamiseen ja leikkaamiseen
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Y S TÄVÄ M M E

JÄNIS

TIETOJA JÄNIKSESTÄ
Suomessa esiintyy kahta eri jänislajia: metsäjänis ja rusakko. Jäniksille on tunnusomaista pitkät
korvat sekä voimakkaat takajalat sekä ruskeahko karvapeite. Rusakko on kookkaampi kuin
metsäjänis eikä se vaihda väriään talvella. Metsäjänis vaihtaa talvella valkoiseen tai harmahtavaan suojaväriin.
Ravinnoksi kummallekin kelpaavat ruohokasvit sekä puiden ja pensaiden oksat ja silmut. Metsäjänis arvostaa rusakkoa enemmän puun kuoriainesta.
Poikasia jänikset tekevät pitkin vuotta. Aktiivisin poikasaika on kuitenkin keväästä alkusyksyyn.
Jänikset jättävät poikasensa heti yksin ja käyvät vain imettämässä niitä. Jäniksillä ei ole erillistä
asuinkoloa.

JÄNIKSEN OMA EKOVINKKI
Jänis ei omista omaa kotia, joten sen ei tarvitse tuhlata energiaa tai rahaa talon lämmittämiseen. Jänis suositteleekin kaikille kulkuriksi ryhtymistä.

TEE ITSESTÄSI JÄNIS
Mittaa pääsi ympärysmitta mittanauhalla. Lisää tulokseen noin 5 senttiä. Leikkaa valkoisesta
kartongista tai tukevasta paperista noin 5 sentin levyinen ja pituudeltaan äskeisen mittauksen
mukainen suikale. Niittaa suikale renkaaksi siten, että se on sopiva päähäsi. Leikkaa valkoisesta
paperista kaksi jäniksen korvaa ja kiinnitä myös ne niittaamalla renkaaseen.
Laita päähine päähän ja maalaa kasvoväreillä itsellesi viikset ja tumma nenänpää. Hups, ja uusi
metsäjänis on syntynyt.

TUNNETTUJA PUPUJA
Pupu Tupuna
Laulava Pupujussi
Neponen
Väiski Vemmelsääri
Kani
Jussi Jänis
Pääsiäispupu
Veli Kani
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M A A PA L LOT E H TÄVÄ
- T U O K I O N

S U U N N I T T E L U P O H J A

TEHTÄVÄN NIMI

TAVOITE ELI MIKSI TEHDÄÄN?

MITÄ TEHDÄÄN?

AIKATAULU
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A R V I O I N T I

MITEN MENI?
AJATUKSIA JA IDEOITA
TÄSTÄ RETKIOSIOSTA JA KOKO MAAPALLORETKESTÄ!
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PÄIVÄKODIN

RYHMÄLLE
ESIMERKILLISESTÄ TOIMINNASTA LUONNONVAROJEN
TURHAN KULUTUKSEN VÄHENTÄMISEKSI.
SUURKIITOKSET LASTEN MAAPALLORETKEEN
OSALLISTUMISESTA.
MAAPALLO KIITTÄÄ!
…On se päiväkoti meidän
maapallosankareiden,
ja toimia kestävästi osataan.
Maapalloretkellä ollaan
ja tässä lauletaan
”me aina maapallosta huolehditaan”…
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YMPÄRISTÖKARTOITUS

Tämän ympäristökartoituksen tehtävänä on antaa käsitys päiväkodin ympäristöä
säästävistä tavoista sekä löytää myös uusia toimintatapoja. Lisäksi sen säännöllinen
tekeminen auttaa muistamaan Maapalloretkellä opittuja käytänteitä.
Kartoituksen kysymysten perään merkitään tehtävästä riippuen joko kyllä/ei tai
usein/joskus/harvoin vastaus. Lopuksi tarkastellaan vastauksia ja niiden antamaa
kuvaa päiväkodin toimintatavoista.
Tähän ei ole merkitty erikseen tämän materiaalin Maapallotehtäviin liittyviä
kysymyksiä. Ne löytyvät kätevästi sisällysluettelosta ja tehtävien kohdalla
olevaan ruutuun voi merkitä, kun kyseinen tehtävä on päiväkodissa arkipäivää tai
Maapalloretken yhteydessä suoritettu.

ROSKIA JA AARTEITA
(kyllä ei)
Tiedetään millaista jätettä päiväkodissa syntyy ja kuinka paljon
Tunnetaan kunnan jätehuoltomääräykset ja lajitteluohjeet
Kaikki tietävät missä lajittelupisteet sijaitsevat
Ei käytetä kertakäyttöastioita
Uudelleen käytettävälle materiaalille on keräyspisteet (varasto)
Ei tuoteta ongelmajätteitä
(usein, joskus, harvoin)
Toimitetaan lajittelukelpoinen jäte keräyspisteisiin
Ostetaan kierrätettäviä materiaaleja
Käytetään kirjekuoret uudelleen
Kopioidaan ja tulostetaan pienennettynä / kaksipuoleisena
Vältetään kaikkea kertakäyttöistä
Toimitetaan poistettavat tavarat (kalusteet ym.) uudelleen käyttöön
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JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ
(kyllä ei)
Tiedetään kuinka paljon päiväkodissa käytetään vettä
Tunnetaan merkittävämmät vedenkulutuskohteet
Vessassa on roskis, pönttöä ei käytetä roskiksena
Vesihanoissa on vettä säästävät suuttimet tai vastaavat
Vesikalusteet tarkastetaan säännöllisesti
On korjattu vuotavat vesikalusteet
(usein, joskus, harvoin)
Käytetään vettä kasteluun säästäen
Käytetään pääasiassa luonnon vettä kasteluun
Aiheutetaanko toimintatavoilla ylimääräistä siivoustarvetta
(kuraiset kengät tms.)
Vettä lasketaan käyttötarkoituksen mukaisella ”vauhdilla” (ei aina täysillä)
SÄÄSTÄ ENERGIAA – SAAT ENERGIAA
(kyllä ei)
Tiedetään päiväkodin energiankulutus
Tunnetaan merkittävimmät energian kulutuskohteet
Suljetaan yöksi verhot tai kaihtimet
Valaisimiin on vaihdettu energiaa säästävät lamput
Kylmäkalusteet huolletaan säännöllisesti (sulatus, pölyn poisto jäähdyttimistä)
Pihalta löytyy tilaa ja pyörätelineet sekä henkilökunnan että vanhempien
pyörille
Henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää autoissaan lohkolämmitintä
Päiväkodin pihan viereen tai oville ei pääse normaalisti autoilla
Tehdään retkiä lähiympäristöön kävellen
(usein, joskus, harvoin)
Ei käytetä sähkövaloa valoisina päivinä
Suljetaan sähkölaitteet aina kun niitä ei käytetä (myös valmiustilasta)
Tuuletetaan nopeasti ja tehokkaasti
Pyykinpesussa käytetään lyhyitä ohjelmia ja matalia lämpötiloja
Annetaan pyykin kuivua itsestään
Käytetään kylmää vettä lämpimän veden sijasta silloin, kun se on käytön
kannalta mahdollista
On keskitetty tavarantoimitukset ja henkilökunnan liikkumiset
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HANKITAAN VIISAASTI
(kyllä ei)
Päiväkodilla on oma kirjastokortti ja sitä käytetään
Tunnetaan erilaiset ympäristömerkit ja niiden merkitys
Päiväkodissa on paikka korjattaville tavaroille
On järjestetty vanhemmille mahdollisuus ilmoittaa toisilleen vanhoista
vaatteista tai tavaroista
(usein, joskus, harvoin)
Käytetään kierrätettyjä materiaaleja muussakin kuin askartelussa
Käytetään luonnonmateriaaleja esim. askartelussa
Suositaan leikeissä itse rakentelua; vanhojen tavaroiden ja materiaalien
hyötykäyttöä ennemmin kuin hankitaan kaupasta uusia leluja
Käytetään ympäristömerkittyjä tms. tuotteita
Syödään kauden juureksia ja vihanneksia
Hankitaan kotimaista / paikallisesti tuotettua ruokaa
Korjautetaan korjausta kaipaavat tavarat ja kalusteet
TÄÄLTÄ TULLAAN MAAPALLO
(kyllä ja ei)
On kerrottu Maapalloretkestä muiden päiväkotien henkilöstölle
Ryhdytään Maapalloretkikummiksi toiselle päiväkodille
Tunnetaan erilaisia eko-ohjelmia esim.Vihreä lippu
On selvitetty mistä saa lisätietoa ympäristöasioista
On valittu päiväkodille ympäristövastaavat
On järjestetty koulutusta ympäristöasioista ja -kasvatuksesta
On mietitty jatkotoimenpiteitä
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LASTEN MAAPALLORETKI

-PÄIVÄKOTIEN MATKA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN ELÄMÄÄN

L

asten maapalloretki – päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
on alle kouluikäisille tarkoitettu ympäristötoimintaohjelma. Monipuolinen materiaali sisältää tehtäviä, joiden kautta lapset pääsevät itse toimimaan
ympäristön hyväksi, sekä leikkejä, lauluja, pelejä ja tietoiskuja aiheisiin liittyen. Maapalloretki koostuu viidestä teemasta: jätteistä, vedestä, energiasta,
hankinnoista ja ympäristöasioiden edistämisestä. Jokaiselle teemalle on oma
eläinoppaansa, joka johdattaa Maapalloretkituokioihin.
Lasten Maapalloretki on muokattu alle kouluikäisille sopivaksi osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran
Ekoarki-hanketta. Hanketta rahoittavat EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelma,
Uudenmaan ympäristökeskus ja Vantaan kaupunki.
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