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OHJEET MAAPALLORETKELLE

Lasten maapalloretki ei edellytä koko päiväkodin
mukana oloa, sitä voi mainiosti toteuttaa vaikka vain yksi päiväkodin ryhmistä. Suositeltavaa
koko päiväkodin mukana olo toki on. Kukin päiväkoti toimii aina omista lähtökohdistaan. Jotkut
tehtävistä voivat alkuun vaikuttaa työläiltä, mutta ennen niiden hylkäämistä, kannattaa kuitenkin kokeilla, mitä tehtävään liittyvästä teemasta
saa lasten kanssa irti. Heillä saattaa olla aivan
toisenlainen näkökulma aiheeseen. Eri tehtävät sopivat eri toimijoille ja ryhmille eri tavoin.
Eihän kaikkien tarvitse toimia samoin muuttaakseen maailmaa. Lasten maapalloretkikin on vain
yksi monista ympäristökasvatusmenetelmistä ja
-materiaaleista. Tärkeää on, että teemme tietoisia, ympäristöystävällisempiä valintoja, jotka
sopivat tilanteeseen, ryhmään ja toimintaympäristöön. Tavoitteenahan on kasvattaa ympäristövastuullisia lapsia ja aikuisia.

Lasten maapalloretki – päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään, on nimensä mukaisesti päiväkodeille tarkoitettu ympäristötoimintaohjelma. Tämä on kolmas, uudistettu versio.

Maapalloretki koostuu kuudesta teemasta:
Roskia ja aarteita, Jätevesi on vesijätettä, Säästä energiaa – saat energiaa, Viisaat hankinnat,
Iloa läheltä ja Täältä tullaan maapallo. Jokainen
teema sisältää maapallotehtäviä, joiden avulla
tutustutaan yhdessä aiheeseen ja tehdään arkipäivän ekotekoja. Jokaiselle teemalle on oma
eläinoppaansa. Tekstissä olevat puhekuplat ja
alkutarinat toimivat eläinoppaan puheena; lähtökohtana teemalle ja tehtäville. Tekstien pohjalta
tuokiot voi soveltaa oman ryhmän tarpeisiin.
Lasten maapalloretki sisältää teemoihin liittyviä
leikkejä, lauluja ja kätten puuhaa. Materiaalin
sisällysluettelo toimii ekokartoituspohjana. Sen
avulla voi seurata, mitkä tehtävät on toteutettu, samalla se kertoo toteutuneista ympäristöä
säästävistä toimenpiteistä. Lisäksi lopusta löytyy
myös ympäristökartoituslomake. Se ei kuitenkaan sisällä maapalloretken tehtäviä, joten jos
haluaa toteuttaa laajemman koko päiväkotia koskevan kartoituksen, kannattaa sisällysluetteloa
ja lomaketta käyttää rinnakkain.

On tärkeää, että kaikki ryhmän aikuiset osallistuisivat maapalloretkeen edes jollain tavalla.
Silloin siitä voi tulla ryhmän ”oma juttu” ja näin
toteutettavat ekoteot ovat kaikkien hyväksymiä
ja muuttuvat vähitellen osaksi päiväkodin arkea.
Uutena juttuna teemaosioissa on myös kotitehtäviä. Niiden avulla päiväkodin ekoarjesta ja
käsiteltävistä teemoista voi viestiä koteihin.
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Miten maapalloretkeä toteutetaan

e) Viekää säännöllisesti terveisiä maapalloretken toteutumisesta niin muulle henkilökunnalle,
muihin ryhmiin kuin vanhemmillekin. Tehkää
maapalloretkestä iloinen asia ja muistakaa juhlistaa maapalloretken suorittamista, ja osasuorituksia vaikkapa eväsretkellä. Internetissä on
myös ladattavissa diplomi, jonka voitte kirjoittaa
itsellenne ja laittaa kaikkien näkyville.

a) Tutustukaa materiaaliin rauhassa. Se löytyy
internetistä osoitteesta www.ekotiimi.fi. Siellä
voi myös ilmoittautua mukaan Lasten maapalloretkeen. Valitkaa kuinka usein ja milloin maapalloretkeä käsittelette lasten kanssa. Suositus on 1
- 2 kertaa viikossa ja yksi teema-alue kerrallaan.
Teema-alueiden järjestyksellä ei ole muutoin
väliä, mutta Täältä tullaan maapallo -osio on
suunniteltu viimeiseksi.

f) Kertokaa kokemuksistanne Kestävän elämäntavan yhdistykselle (ekotiimi@gmail.com) ja
antakaa rohkeasti palautetta. Meille on tärkeää
tietää, että maapallosankareita ja -päiväkoteja on
ympäri maata.

b) Valitkaa, miten käsittelette teemoja ja
tehtäviä. Yksi mahdollisuus on hyödyntää eläinoppaita ja ottaa heidät mukaan tuokioon esim.
käsinukkeina, lasten leluina, roolihahmoina,
kuvakortteina tai mitä keksittekin. Näin voitte
hyödyntää maapallotehtävien tekstit ja pitää tuokiot mielekkäinä ja kiinnostavina.

Iloista ja mielenkiintoista maapalloretkeä!

c) Kirjatkaa ekotekonne muistiin, vähintäänkin
sisällysluetteloon. Maapallotehtävistä voi koota
ryhmälle eko-ohjeet esim. puuksi, mobileksi,
ohjeiksi ilmoitustauluille. Näin ne ovat kaikkien
näkyvillä niin muistutuksena kuin kiitoksenakin.
d) Voitte keksiä itsellenne uusiin toimintatapoihin liittyviä loruja, lausepareja ja liikesarjoja
lasten innostamiseksi ja muistin tueksi.
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ROSKIA JA AARTEITA

1. 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!

Ne ovat edelleen olemassa – ne ovat vain poissa
näkyvistä tai muuttaneet olomuotoa. 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
muuta luontoa on vähentää jätteiden syntymistä
kokonaan. Maapalloretken ensimmäisellä osuudella saatte apua siihen, kuinka se tehdään.

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,
jäteasemia- ja keskuksia ja vanhoja kaatopaikkoja. Mitä ne jätteet tekevät kaatopaikkapenkassa?
Makaavat päivät ja yöt, ikiajat. Siellä ne ovat vielä
silloinkin, kun te olette isoja ja teillä on omia
lapsia.
Monilla paikkakunnilla suurin osa jätteistä, esim.
muovit, kootaan yhteen paikkaan ja viedään
poltettavaksi. Näin niistä saadaan energiaa. Sekään ei kuitenkaan ole harmitonta. Se likaa ilmaa
turhaan, kuten myös jätteiden kuljettaminen
autoilla paikasta toiseen.
Ihmiset heittävät pois tuhansia kiloja roskia joka
päivä. Pahinta siinä on, että Pois-nimistä paikkaa
ei ole olemassakaan. Miettikääpä hieman, eiväthän roskanne minnekään ”pois” ole menneet.

SUUNTALINJAT
- Jätteen synnyn vähentäminen
- Jätteiden kierrättäminen ja lajittelu
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ROSKIA JA AARTEITA

1. TAIDETTA PAPERILLE
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.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Käytettyä paperia, tussi ja laatikko
Noin 5 minuuttia

Aika

Luonnonvarasäästö

Kuinka paljon paperia käytät joka vuosi? Etkö
arvaa? Niin valtavan määrän, että jos ne kerättäisiin yhteen, painaisivat ne kolmen aikuisen
ihmisen painon verran (194 kg) Onneksi täällä
Suomessa suurin osa käyttämästämme paperista
kierrätetään uudestaan paperiksi. Mutta ennen
sitä, voimme käyttää paperin entistäkin tarkemmin hyödyksi. Arvaatko jo miten? Käyttämällä
papereista myös tyhjät kääntöpuolet! Jos kaikki
tekisivät niin, paperin tarve laskisi heti huimasti.

Puolitatte piirustuspaperin kulutuksenne ja
säästätte suuren määrän puita.
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ROSKIA JA AARTEITA

2. MAINIOT KANGASKASSIT
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

Millaisissa tilanteissa päiväkodissa käytetään
muovipusseja? Miettikää, voisiko niistä korvata edes osan esim. rasioilla, kangaskassilla tai
muulla laukulla.

Tarvikkeet

Pieniä rasioita, kangaspusseja tms.
Noin 15 minuuttia

Aika

Kotitehtävä

Opetelkaa käyttämään reppua, laukkua tai kangaskassia tavaroiden kuljettamiseen, olipa kyse
sitten eväiden, vaatteiden tai ostosten kuljettamisesta. Reppu on kätevä!

Ostokset pitäisi saada kaupasta kotiin. Huomaamatta olet nostanut muovikassin liukuhihnalle
tai myyjä ehtii sujauttaa tavarat kassalla muovikassiin. Yhdellä pienellä ostosreissullakin saattaa mukaan tarttua viisi, kuusikin kassia. Sitten
niitä kasseja käytetään kotona ja päiväkodissa
erilaisten tavaroiden kuljettamiseen, kunnes ne
hajoavat ja heitetään roskiin. Mutta entä jos et
tarvitsisikaan lainkaan näitä muovikasseja. Seuraava maapallotehtävä auttaa teitä vähentämään
turhien muovikassien määrää.

Tarvikkeet

Pieni reppu, laukku tai kangaskassi

Aika

Muutama sekunti repun ottamiseen naulakosta

Luonnonvarasäästö

Säästätte luonnonvaroja, pienennätte energiankulutusta, vähennätte jätteiden määrää ja öljyn
kulutusta.
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ROSKIA JA AARTEITA

3. PAPERIA NUUKAILLEN
Miksi toimia?

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

Yksikin lapsi leikkaa 15 minuutissa ison kasan
serviettejä

Luonnonvarasäästö

Talouspaperi ja servietit ovat käteviä ja melko
halpoja. Pitkällä tähtäimellä ne tulevat kuitenkin
kalliiksi ympäristölle. Käytät ehkä kolme serviettiä päivässä niinä päivinä, kun olet päiväkodissa.
Viikossa siitä tulee jo 15 ja kuukaudessa 60, kaksi kertaa enemmän kuin kuukaudessa 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.

Puolittamalla servietit säästätte puita ja paperinvalmistukseen kuluvaa energiaa. Sen lisäksi
myös jätteen määrä puolittuu.
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ROSKIA JA AARTEITA

4. EPÄILYTTÄVÄT PÖKSYT
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

Vaihtakaa lasten kanssa päiväkodin nukkien vaipat. Korvatkaa kertakäyttöiset jonkun pieneksi
jääneillä vanhoilla kestovaipoilla.

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, vanhoja kestovaippoja ja
nukkeja. Lisäksi tarvitsette hyvät puhelahjat
jutellessanne asiasta vanhempien kanssa.

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. Osa vaipoista on kertakäyttötavaraa. Ne heitetään yhden käyttökerran jälkeen
roskiin. Hullua, eikö totta? Miksi niitä ei voi
pestä puhtaaksi ja käyttää uudelleen? Onneksi
on olemassa kestovaippoja, jotka kestävät pesun
pesukoneessa. Sieltä ne tulevat putipuhtaina
uutta käyttökertaa varten. Ja ympäristö kiittää!
Osaatteko yhdessä laskea, kuinka monta vaippaa
teillä kuluu päivässä?

Aika

Eniten kuluu aikaa vanhojen kestovaippojen
etsimiseen

Luonnonvarasäästö

Kertakäyttötuotteiden käytön lopettaminen on
askel ympäristöä kunnioittavaan elämään. Sen
lisäksi vähennätte kertakäyttövaippojen valmistamiseen kuluvaa energian ja luonnonvarojen
määrää.
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ROSKIA JA AARTEITA

5. TERVEYDEKSI
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 ne sitten
tulevat takaisin taskuun aivan yhtä puhtaana
kuin pikkupöksyt ja pestävät vaipatkin.

Miksi toimia?

Sopikaa kankaisten nenäliinojen käyttämisestä
yhdessä vanhempien kanssa.

Tarvikkeet

Pestävä kangasnenäliina tai vaihtoehtoisesti
puuvillainen kangaspala jokaiselle esim. vanhasta flanellivaatteesta tai lakanasta, sakset leikkaamista varten. Kankaasta riippuen ompelukone
reunojen huolittelua varten.

Vilustuminen, pöly, kasvien siitepöly, tuuli... Ne
ovat eräitä syitä aivasteluun. Kun pitää niistää
tai aivastuttaa, mitä lähdet hakemaan? Tietenkin
nenäliinaa, tavallisesti pehmopaperista valmistettua. Mutta nuo nenäliinat ja niiden pakkaukset ovat oikeastaan tarpeettomia. Tämäkin maapallotehtävä auttaa teitä vähentämään turhaa
puiden kaatamista.

Aika

Muutama minuutti nenäliinojen hankkimiseen.
Kankaan leikkaaminen ja ompeleminen vie
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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ROSKIA JA AARTEITA

6. VANHAT TAVARAT ELOON
joita he eivät itse tarvitse, on ne mahdollista
tuoda päiväkotiin. Niiden joukosta muut voivat
sitten ottaa itselleen tarpeellisia tavaroita tai
vaatteita. Jäljelle jääneet tavarat voi lahjoittaa
esim. hyväntekeväisyyteen.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Laatikoita ja pusseja, tiedote koteihin

Aika

Noin 15 minuuttia tavaroiden keräämiseen ja valikoimiseen. Tavaranvaihtopäivän järjestäminen
vaatii jo hieman enemmän aikaa ja työtä.

Se, mikä on sinulle tarpeetonta ja roskiin joutavaa, 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 huomaamaan, että on
olemassa monia, joille teille tarpeettomat tavarat tavarat voivat vielä tuottaa paljon iloa.

Kotitehtävä

Kun päätätte järjestää tavaranvaihtopäivän,
käykää yhdessä vanhempienne kanssa lävitse
lelut, harrastusvälineet ja vaatteet. Onko niissä pieneksi jääneitä tai muutoin tarpeettomia
tavaroita? Jos on, sopikaa yhdessä, mitä voisitte
antaa kellekin, myydä tai viedä päiväkodin tavaranvaihtopäivään.

Tarvikkeet

Laatikoita tavaroiden lajittelua varten

Maapallotehtävä

Aika

Kerätkää yhteen kaikki sellaiset tavarat, joilla
ette enää itse leiki ja joille teillä ei ole enää käyttöä. Kysykää muilta päiväkodin 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,

Reilusti aikaa, jotta voitte yhdessä keskustella
asiasta. Lisäksi muutama päivä väliä ennen tavaroiden ”luovutusta”, jotta on mahdollista ”katumisen sattuessa” muuttaa päätöstään.

Luonnonvarasäästö

Säästätte kaikkea, mitä olisi tarvittu uusien tavaroiden ja vaatteiden valmistamista varten.
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7. SUU SÖISI, MUTTA VATSA EI VEDÄ
Maapallotehtävä

Opetelkaa, kuinka paljon ruokaa jokainen teistä
jaksaa kerralla syödä. Ottakaa lautaselle mieluummin pienempi annos kuin yksi suuri annos,
josta joudut osan heittämään pois. Ruokaa voi
tarvittaessa pyytää lisää. Muista tämä myös lempiruoan kohdalla. Syökää silti riittävästi.

Miksi toimia?

Ei tarvita

Tarvikkeet
Aika

Muutama sekunti asian ajattelemiseen ennen
ruoan ottamista

Luonnonvarasäästö

Tuntuuko sinusta usein siltä, että tekisi mieli
syödä ruokaa, mutta et enää jaksa, vatsasi on
täynnä? Onko sinullekin käynyt niin, että olet ottanut tai pyytänyt ruokaa lautasellesi enemmän
kuin olet jaksanut syödä? Et varmaankaan ole
tullut ajatelleeksi minne se lautaseltasi syömättä
jäänyt ruoka joutuu. Se heitetään roskikseen, toivon mukaan kuitenkin kompostoitavaksi kotona,
päiväkodissa tai jätekeskuksessa. Liian ruoan
ottamisesta lautaselle syntyy turhaa jätettä, ja
sen lisäksi ruoan raaka-aineiden kasvattamiseen,
kuljettamiseen, varastointiin ja valmistamiseen
käytetyt luonnonvarat menevät hukkaan. Siksi
kannattaa opetella ottamaan ruokaa lautaselle
vain sen verran kuin syö ja samalla auttaa ruoanvalmistajaa tekemään ruokaa juuri oikean
määrän.

Vähennätte kaatopaikalle joutuvan syömäkelpoisen ruoan määrää suuren uroskarhun painon
verran (391 kg vuodessa).

13

ROSKIA JA AARTEITA

8. SE MULLAKSI MUUTTUU
kovilla pakkasilla. Kannattaa hankkia sellainen
malli, jonka saa sivusta auki, näin sen toimintaa
voi tutkia helpommin lasten kanssa.

Miksi toimia?

Jos teidän ei ole mahdollista hankkia omaa
kompostoria, tehkää itse sellainen ryhmänne
ruoantähteitä varten ja ottakaa minut kavereideni kanssa sinne asumaan. Matokompostorin
voi tehdä vaikka lasiseen akvaarioon tai muoviastiaan. Pohjalle laitetaan soraa, hiekkaa tai
kariketta, päälle multaa ja kuiviketta ja muutama
tunkioliero. Lieroja voi kysyä esimerkiksi paikkakunnan kierrätyskeskuksesta, puutarhalta tai
etsiä pihalta kivien tai puutarhakalusteiden alta.
Tarkempia ohjeita matokompostorin tekoon
ja hoitoon löytyy mm. internetistä, kirjastosta
sekä Nuorten ekotiimi -materiaalista Hengaillen
osiosta.

Perunankuoret ja aterian tähteet ovat jätettä, vai
mitä? Kyllä, etenkin jos niitä ei kerätä erikseen ja
viedä kompostoitavaksi. Seuraava maapallotehtävä auttaa sinua ymmärtämään, miten ruoantähteet muuttuvat kompostoimalla mullaksi.
Multaa taas voitte käyttää kasvien kasvattamiseen.

Tarvikkeet

Kompostori ja ruoantähteitä. Matokompostoria
varten muovinen ämpäri tai lasinen akvaario,
erilaista pihajätettä sekä tunkiolieroja.

Aika

Muutama minuutti kompostorin päivittäiseen
hoitoon. Hankinta tai itse tekeminen vie muutaman tunnin.

Maapallotehtävä

Luonnonvarasäästö

Jos teillä ei ole päiväkodin pihalla kompostoria,
selvittäkää voisitteko hankkia sellaisen. Hankintaa tehdessä kannattaa arvioida keittiöhenkilökunnan kanssa syntyvän biojätteen määrä sekä
muistaa, että kompostorin pitää toimia myös

Vähennätte kaatopaikkatilan tarvetta, kompostoitavan jätteen kuljettamista ja tuotatte puhdasta, hyvää multaa.
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9. LAJITTELEMAAN
Maapallotehtävä

Selvittäkää, miten jätteet paikkakunnallanne tulee lajitella. Huomaathan että päiväkotia saattavat koskea erilaiset ohjeet kuin koteja. Entä mitä
pakollisen lajittelun lisäksi on mahdollista vielä
lajitella? Minne lasi- ja maitopurkit voi viedä?
Tutustukaa yhdessä jo olemassa oleviin roskaastioihin sekä sisällä että ulkona.

Miksi toimia?

Päättäkää yhdessä, mitä jatkossa lajittelette,
ja varatkaa niille lajitteluastiat. Hyvä keino on
käyttää aina samanväristä roska-astiaa samoille
jätteille ja piirtää kylkeen kyseisen jätteen kuva.

Kuinka paljon jätettä sinulla syntyy yhden päiväkotipäivän aikana? Mitä itse heität roskiin?
Paperisilppua, lautasliinan, loppuunkäytetyn
tussin. Lisäksi ruokasi valmistamisessa syntyy
paljon roskia. Mihin nuo kaikki roskat joutuvat?
Toivottavasti kaikki eivät päädy kaatopaikalle
makaamaan tai poltettavaksi. Paperista saadaan
uutta paperia, pahvista pahvia. Metallia ja laseja
sulattamalla saadaan niistäkin uudelleen käytettäväksi metallia ja lasia. Harmi, että näin ei tehdä
muovien kanssa yleisemmin. Entä muistatko,
mitä ruoantähteistä eli biojätteestä syntyy kompostoimalla?

Jos laitamme kaikki jätteet samaan roskikseen,
ne menevät sekaisin. Silloin niitä ei voi käyttää
uudelleen. Siksi on tärkeää, että päiväkodissakin
lajitellaan jätteet mahdollisimman tarkoin. Siten
säästetään puita ja muita luonnonvaroja. On
myös olemassa erityisen vaarallisia jätteitä, jotka
pieninäkin määrinä myrkyttävät luontoa. Nämä
jätteet, esimerkiksi osa maaleista, lampuista ja
pattereista, pitää toimittaa erikseen niille varattuun keräysastiaan. Myös rikkinäiset laitteet, kuten puhelimet ja pelikoneet, kerätään erikseen;
näin niistä saadaan kerättyä talteen arvokkaat
metallit kuten kupari, ja ne voidaan hyödyntää
uusien laitteiden valmistuksessa.

Tarvikkeet

Lajitteluohjeet ja erikokoisia ja -värisiä roskaastioita, esimerkiksi pieni purkki biojätteille,
isompi papereille ja värejä kuvien piirtämiseen

Aika

Tunnista kahteen tuntiin

Luonnonvarasäästö

Lajittelemalla voitte pienentää kasvihuonepäästöjä, säästää luonnonvaroja ja vähentää kaatopaikkatilan tarvetta jopa puoleen entisestä.
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10. SILPPU HYÖDYKSI
Maapallotehtävä

Kerätkää askartelusilppu talteen ja kerran kaksi
vuodessa käyttäkää ne paperimassaan. Paperimassa on yllättävän helppoa ja edullista tehdä.
Siitä voi muovailla kauniita käyttöesineitä yhdessä langan ja rautalangan kanssa esim. naulakoita
ja magneetteja. Paperimassan valmistusohjeita
löytyy askartelukirjoista ja internetistä. Yksinkertaisimmillaan paperit silputaan ja liotetaan
vedessä yön yli. Sitten siivilöidään ja lisätään
liisteriä ja muovailumassa on valmis.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Oletko huomannut, että usein askarteluhetken
jälkeen pöydällä on ihan pieniä ja värikkäitä
pahvinpalasia, paperia tai silkkipaperisilppua?
Sitten lopuksi nämä kaikki kerätään roskikseen.
Tämä on aina harmittanut minua, ehkä sinuakin.
Me olemme kavereiden kanssa keksineet keinon,
miten tämä pikkusilppu voidaan hyödyntää.
Niistä ja käytetystä toimistopaperista voi tehdä
paperimassaa uusiin askarteluhetkiin, eikä haittaa pienet liimatahrat eikä kimalteet joukossa.

Iso liotusastia, vettä, perunajauhoja tai valmista
liisteriä, siivilä tai harsokangas, värejä valmiiden
töiden maalaamiseen

Aika

Paperin silppuaminen on aikaa vievin ja työläin
vaihe, n. 15 minuuttia. Massan tulee antaa liota
ainakin pari tuntia, mieluummin yön yli. Itse
massan muotoiluun kannattaakin varata useampi hetki.

Luonnonvarasäästö

Opettelette kierrätyksen aakkosia, ja samalla
säästätte luonnonvaroja tekemällä massan kierrätysmateriaalista. Näin paperimassaa varten ei
tarvitse kaataa yhtään puuta.
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11. JUURET METSÄSSÄ
Maapallotehtävä

Etsikää ulkoa itsellenne nimikkopuu. Koetelkaa
sen pintaa ja seuratkaa pinnan kuviointia. Ketä
puussanne asuu? Tutustukaa puuhunne kunnolla. Seuratkaa nimikkopuunne elämää pitkin
vuotta. Mitä muutoksia havaitsette siinä, mistä
muutokset johtuvat.

Miksi toimia?

Piirtäkää kuva puustanne ja kirjatkaa sen tarina
yhdessä ylös. Laittakaa piirustukset ja tarina
näkyviin.

Tarvikkeet

Paperia ja värit sekä nimikkopuu
Noin pari tuntia

Aika

Luonnonvarasäästö

Kun me ihmiset huomaamme, miten tärkeitä
puut ovat kehomme ja mielemme terveydelle,
opimme arvostamaan puita ja käyttämään niitä
säästeliäästi.

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 eläimille. Ne toimivat lämmönlähteenä kylmänä päivänä ja varjon antajana
kuumana päivänä. Ennen kaikkea puut tuottavat
happea meille kaikille. Puut ottavat auringon
valoa, ilmasta käytettyä ilmaa ja vähän happea
ja tekevät niistä sokeria. Samalla ne valmistavat
happea, joka vapautuu ilmaan puiden lehtien
avulla meidän hengitettäväksemme. Ihmeellistä!
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LAULUT
1. Lajittelumarssi

2. Lajittelumarssi
---

(Lauletaan ja leikitään
Elefanttimarssin mukaan)

Yksi pieni biojäte marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska niin
pyysi hän mukaan yhden naminkin.

---

Yksi pieni roska se marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska niin
pyysi hän mukaan yhden biojätteenkin.

Kaksi pientä biojätettä marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska niin
pyysivät he mukaan yhden perunankuorenkin.

Kaksi pientä bioroskaa marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska niin
pyysivät he mukaan yhden muovijätteenkin.

Kolme pientä…

(Laulua leikitään siten, että hän, joka lähtee
marssiin mukaan, saa sanoa, mikä biojäte on.
Seuraavalla kerralla laulua voidaan laulaa jollain
toisella jätelajilla.)

Kolme pientä muoviroskaa marssi näin
aurinkoista tietä eteenpäin.
Koska matka oli hauska niin
pyysivät he mukaan yhden keräyspaperin.
Neljä pientä…

--(Laulua lauletaan päiväkodissa
lajiteltavien jätteiden mukaan.)
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LEIKIT JA PELIT
1. Juoksevat roskat
---

2. Masi Kastemadon ylensyönti
---

Huoneen eri nurkkiin asetetaan erilaiset, päiväkotiryhmän käyttämät roska-astiat. Käydään
yhdessä läpi, mikä mikin on. Sen jälkeen leikkijät
jäävät huoneen keskelle ja leikin vetäjä huutaa
jonkun päiväkodissa syntyvän jätteen nimen.

Vetäjä kertoo tarinaa Masi Kastemadosta. Leikkijät muuttuvat Masi Kastemadoiksi ja tekevät
erilaisia toimintoja, vapaasti leikkien, tarinan
mukaan.

”Masi oli ahne mato. Mato popsimaan herkkuja
oli tuo Masi, Kastemato. Kerran syksyllä päätti
Masi, yksinään syödä lehdet vaahteran. Masi ähki
ja söi, söi ja ähki ja vatsansa kipeäksi sai. Ei enää
voinut Masi Kastemato palaakaan herkkua maistaa. Ei voinut liikkua lainkaan tuo ahne mato.
Masi odotti ja odotti, että olo parempi tulisi. Ja
kakka tietenkin, toki. Masi ähki ja käänsi, käänsi
ja ähki ja mullat viimein väänsi. Oh, mikä helpottunut olo ja nyt kotikoloon, ajatteli mato. Vaan
ahne Masi Kastemato, ei ollut aina, järin fiksu
mato. Jäädä nyt syömään päälle maan, itseään
lintujen ruokapöytään tarjoilemaan.”

Leikkijät juoksevat sen roska-astian luo, johon
roska heidän mielestään pitää laittaa.

Jos leikkijä keksii keinon, miten roskaa ei tarvitsisi ollenkaan heittää roskiin (jätettä ei syntyisi),
hän jää keskelle. Jos keino on toteutettavissa,
hän pääsee huutamaan jätteiden nimiä.

Vetäjä huutaa: ”Rastas tulee”. Kaikki leikkijät
möyrivät kiireellä aiemmin yhteisesti sovittuihin
koloihin. Ohjaaja muuttuu rastaaksi ja yrittää
napata suuhunsa niin monta matoa kuin mahdollista.

Kiinni jääneistä 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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KÄTTEN PUUHAA
1. Majanrakennus ja tunnelit
---

3. Kruunut
---

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.

Leikatkaa alumiinivuoratut mehutölkit auki ja
peskää ne huolellisesti. Antakaa kuivua. Yhdistäkää useampi tölkki nitojalla yhteen ja piirtäkää vahaliidulla tölkin päälle skruunun sakarat.
Kruunut leikataan viivaa pitkin.

Paljon pahvilaatikoita, pakkausteippiä, sakset ja
värejä

Tarvikkeet

Koristelkaa kruunut silkkipaperisilpulla tms. ja
niitatkaa kruunun päät yhteen jokaisen päähän
sopivaksi.

Tarvikkeet

Alumiinivuorattuja kartonkipakkauksia, pesuainetta, vahaliidut, sakset, nitoja ja niittejä, liimaa
ja silkkipaperisilppua

Aika

Vähintään 30 - 40 minuuttia

Aika

Noin 60 minuuttia

2. Sanomalehtivaatteet
---

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

Tarvikkeet

Sanomalehtiä ja maalarinteippiä

Aika

Noin 30 - 45 minuuttia
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YSTÄVÄMME KASTEMATO

Tietoja kastemadosta

Tee itsestäsi kastemato

Kastelieroja, tuttavallisemmin kastematoja
esiintyy luonnonvaraisena Suomessa noin kahtakymmentä eri lajia mm. peltoliero ja kasteliero.
Kastematoja esiintyy lehtimetsissä, pelloilla ja
puutarhoissa. Niitä tapaa sateella runsaasti asfaltilta sateen aikana, jolloin ne pakenevat koloihin
tulvivaa vettä.

Tee tummasta A3:n 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.

Kastemadot muokkaavat maata ja 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.

Vedä päähäsi pestyt ruskeat tai vaaleanpunaiset
sukkahousut. Tee niihin varovasti silmien kohdalle aukot. Piirrä tussilla sukkaan hymyilevä
suu.
Laita vielä tekemäsi hattu päähän ja olet ilmetty
kastemato.

Kastemadon oma ekovinkki

Tunnettuja lieroja
---

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

Mato Matala,
tunnetko muita?
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JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ
Hei!

Minä olen Sakke Sammakko. Toimin oppaananne
tällä toisella maapalloretken 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
vedensäästöstä.

tarpeelliseen ja hauskaankin. Näillä keinoilla
puhdasta vettä riittää myös silloin, kun olette
aikuisia.

Molskis ja loiskis. Hypätään yhdessä veden maailmaan!

Miksi sinun sitten pitäisi välittää vedestä? Kun
väännät hanan auki, vaikuttaa siltä, kuin vettä
olisi ihan loputtomasti, vai mitä? Lähes kaikki
vesi, mikä maapallolla on koskaan ollut tai tulee
olemaan, on täällä jo tällä hetkellä. Kauan aikaa
sitten eläneet dinosaurukset joivat samaa vettä,
kuin tekin juotte tänä päivänä. Ihmeellistä, eikö
vain? Sama vesi kiertää maapallolla. Välillä se
sataa pisaroina tai lumena alas vesiin ja maahan,
osa haihtuu takaisin pilviin ja osa imeytyy maahan ja jopa varastoituu maan alle. Osa pisaroista
taas matkaa maailman merissä ja joissa. Tätä
samaa vettä ihmiset käyttävät mm. juomiseen ja
peseytymiseen.
Nykyään vedenpuhdistamot puhdistavat ihmisten jätevedet, ennen kuin ne lasketaan takaisin
luontoon, ja näin kakka- ja pissapöpöt ja muut
epäpuhtaudet eivät joudu vesistöihin. Puhdistaminen on kuitenkin kallista, siihen tarvitaan
paljon kemikaaleja ja energiaa. Se ei ole mitään
ympäristöystävällistä touhua, mutta välttämätöntä niin kauan kuin käytämme vesivessoja ja
juoksevaa vettä ja laskemme viemäreihin pesuaineita. Vedenpuhdistamoilla käyttämästämme
vedestä tehdään mahdollisimman puhdasta.

Retkenne tällä osuudella opetellaan, miten voitte
vaikuttaa siihen, että puhdasta vettä riittää
juomiseen, peseytymiseen ja kaikkeen muuhun

SUUNTALINJAT
- Puhtaan veden arvostus
- Veden säästäminen
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1. SÄÄSTÖVALUTUSTA
Miksi toimia?
Maapallotehtävä

Kun seuraavan kerran menette pesemään käsiänne, opetelkaa toimimaan näin: Valuttakaa
vettä hiljaa. Kastelkaa kädet. Sulkekaa hana
käsien saippuoinnin ajaksi. Avatkaa hana uudelleen. Peskää ja huuhdelkaa kädet hiljaa valuvalla
vedellä. Sulkekaa hana.
Saippuaa ja likaa

Tarvikkeet
Aika

Vain muutama sekunti pidempään kuin aiemmin

Kotitehtävä
Suihkussa käynnin aikana opetelkaa sulkemaan
saippuoinnin ajaksi. Neuvokaa vanhempia tarvittaessa tässä asiassa. Laita tiimalasi valumaan
suihkussa käynnin ajaksi. Montako kertaa joudut
kääntämään sen? Pyri siihen, ettei sinun tarvitsisi kääntää suihkussa käynnin aikana tiimalasia.
Älä hermostu, jos et heti onnistu; esimerkiksi
hiusten peseminen saattaa viedä paljon aikaa.

Kuinka monta kertaa sinulta on kysytty: ”Oletko
jo pessyt kätesi?” Todennäköisesti melkein yhtä
monta kertaa kuin olet istuutunut ruokapöydän
ääreen! Jos lasketaan yhteen käsien pesukerrat pelkästään päiväkodissa esimerkiksi ruokailujen ja vessassa käynnin yhteydessä sekä
askartelujen jälkeen, saadaan yhteismääräksi
ainakin kuusi eri käsienpesukertaa joka päivä.
Tällä tavoin saatte suuren määrän bakteereita
katoamaan viemäriin, mutta se ei ole ainoa asia,
mikä sinne katoaa. Jos valutatte vettä lujaa koko
käsienpesun ajan, valuu viemäriin miltei kaksi ämpärillistä vettä! Siis yhdellä teistä, yhden
päiväkotipäivän aikana. Jos tämä vesi on vielä
lämmintä eli lämmitettyä vettä, menee veden
lisäksi viemäriin hukkaan paljon energiaa, jota
on käytetty veden lämmittämiseen. Lämpimän
veden käyttö kannattaakin vähentää minimiin.
Seuraava maapallotehtävä auttaa teitä vähentämään veden käyttöänne puoleen ämpärilliseen
lapselta. Ja se on iso vähennys se.

Tiimalasi

Tarvikkeet
Aika

Aikaa pitäisi kulua vähemmän kuin ennen

Luonnonvarasäästö
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Kun 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.

JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ

2. PUHTAAN VALKOISET
Maapallotehtävä

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

Tarvikkeet

Miksi toimia?

Muki ja hammasharja

Aika

Muutama minuutti mukien hankkimiseen

Luonnonvarasäästö

17 lasta säästää yhdellä hampaiden pesukerralla
noin 20 ämpärillistä vettä.

Saken puhekupla: Miksi toimia?
Pesetkö hampaat juoksevan veden alla? Jos
annat veden valua hanasta koko sen ajan, kun
peset hampaita 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 seitsemäntoista ämpärillistä vettä viikossa. Iso määrä
verrattuna siihen, että toisin toimimalla vesimäärä pienenee noin kahteen maitopurkilliseen
viikossa. On siinä eroa. Molskis ja loiskis!
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3. JÄTETÄÄN VETÄMÄTTÄ
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Jos käytte vain pienellä pissalla, jättäkää vessa silloin vetämättä. 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 vessanpönttöjen ”isohätä” ja ”pieni-hätä” -painikkeita.

Tarvikkeet

Kaikkien vessankäyttäjien hyväksyntä

Joka kerta, kun vedät vessanpöntön, se vie noin
4 - 7 litraa juomakelpoista vettä. Määrä vaihtelee
vessanpöntön iästä ja mallista riippuen. Mitä uudempi pönttö, sen vähemmän se kuluttaa vettä.
Vaikka teillä olisikin päiväkodissa vettä säästävä
pönttö, vedät vessan joskus aivan turhaan. Se
tuhlaa päivässä ämpärikaupalla puhdasta vettä,
joka tulee samoista putkista kuin juomavesikin.
Tätä vettä olisi voitu käyttää vaikkapa suihkuun,
ruoanlaittoon tai siivoamiseen. Seuraava tehtävä auttaa teitä vähentämään vedenkulutusta ja
vedenpuhdistuksen tarvetta huomattavasti.

Aikaa ei kulu yhtään

Aika

Luonnonvarasäästö

Ajatellaan, että käyt vessassa kolme kertaa päiväkotipäivän aikana. Jos jokainen jättää yhden
pienen lirun vetämättä, säästää yksi päiväkotiryhmä noin 10 ämpärillistä vettä päivän aikana.

25

JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ

4. PULLOT JA KANNUT
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.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Kannellinen kannu ja jääkaappi tai ikkunalauta

Aika

Noin minuutti joka aamu

Kotitehtävä

Hanki itsellesi oma vesipullo, johon voi laittaa
vettä. Näin sinulla on oma juomapullo mukana
laukussa, kun vain muistat ottaa sen mukaan. Silloin sinua varten ei tarvitse ostaa kesken ulkoilun vettä kaupasta. Voit maustaa kotona veden
esim. sitruunalla tai sitruunamelissan oksalla,
näin saat kotitekoista makuvettä.

Saken puhekupla: Miksi toimia?
Oletko huomannut, että monet rahtaavat kaupasta monta isoa muovipullista vettä viikossa? Osa
näistä pullovesistä on maustettuja, yksi maistuu
sitruunalle, toinen vadelmalle ja kolmas karpalolle. Minusta tämä veden ostaminen kaupasta
on aivan käsittämätöntä rahankin haaskausta.
Suomessa tulee hanasta aivan hyvää, puhdasta vettä. Välillä sitä tosin joutuu valuttamaan
todella paljon, ennen kuin saa tarpeeksi kylmää
juomavettä. Näin vettä voi valua viemäriin jopa
24 lasillista hukkaan yhden vesilasillisen vuoksi.
Tästä hukkaan menevästä vesimäärästä jokainen
teidän ryhmäläinen saisi lasillisen vettä juotavaksi. Seuraavan tehtävän avulla voitte lopettaa
turhan veden valuttamisen kokonaan kylmän
juomaveden saamiseksi.

Tarvikkeet

Oma pullo ja hanavettä
Noin minuutti

Aika

Luonnonvarasäästö

Säästätte näin toimimalla yllättävän paljon vettä.
Lisäksi vähennätte vedenpuhdistamiseen tarvittavien kemikaalien määrää.
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5. SÄÄSTÖTISKAUSTA
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Miettikää erilaisia tapoja tiskaamiseen. Voisiko
tiskikoneen unohtaa ja pestä ruokailun jälkeen
astiat lumella, tai asettaa ne muoviliinalle pihalle
ja odottaa sadetta? Mitkä ovat eri tapojen hyödyt ja haitat, entä vaikutukset ympäristölle? Jos
haluatte, kokeilkaa eri tiskaustapoja esim. leikkikeittiön astioilla tai hiekkaleluilla.

Tarvikkeet

Leikki- tai muoviastioita, ympäristöystävällistä
tiskiainetta

Aika

Eri tapojen kokeilemiseen menee useampi kerta

Kotitehtävä

Saken puhekupla: Miksi toimia?
Oletko koskaan tiskannut? Minusta se on hauskaa puuhaa, vähän kuin kylpeminen. Tosin
tiskatessa kylvetetään astioita. Monissa kodeissa
tiskaamisen hoitaa tiskikone, kuten myös päiväkodissa. Tiskaamisessa voi tuhlata vettä aivan
tolkuttomasti, jos esimerkiksi valuttaa koko
ajan vettä hanasta ja huuhtelee astiat juoksevan
veden alla. Siksi onkin järkevää opetella tiskaamaan vettä säästäen. Tiskikonettakin tulee
käyttää harkiten, ja pestä niin paljon astioita kerralla kuin koneeseen mahtuu. Unohda juoksevan
veden alla huuhtelu.

Selvitä, miten teillä pestään astiat. Tarjoudu apulaiseksi tehtävään ja opasta vanhempia samalla
vedensäästössä.

Tarvikkeet

Kodin tiskaustarvikkeet

Aika

Kotitöihin kuluva aika

Luonnonvarasäästö

Tässä tehtävässä opetellaan ympäristöystävällisempiä taitoja tulevaisuutta varten.
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6. KURAT POIS SÄÄSTÖPESULLA
Maapallotehtävä

Täyttäkää vati vedellä ja lisätkää siihen ympäristöystävällistä pesuainetta. Kastele sieni, purista
liian vedet ja pese sillä pyörän pinta hellävaraisesti pyyhkimällä. Pyyhi liiat saippuavedet pois
puhtaalla rätillä. Valitse pesupaikka siten, että
jos saippuavettä valuu maahan, se ei pääse valumaan esim. puroon. Välttäkää myös öljyn joutumista maahan.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Likainen pyörä, pesusieniä tai -rättejä, vati, luonnossa hajoavaa pesuainetta, vettä
Noin 30 minuuttia

Aika

Luonnonvarasäästö

Tämä tehtävä opettaa ympäristöystävällisiä taitoja ja säästää vettä.
Mikään ei vedä vertoja pienelle hauskanpidolla
samalla, kun jokin tarpelllinen työtehtävä tulee
hoidettua. Pyörän pesu aurinkoisena päivänä
antaa enemmän kuin ottaa. Niin, pyöräkin täytyy välillä pestä kurasta ja muusta pölystä. Eikä
hiekkalelujenkaan peseminen talven varastoinnin jälkeen ole pahitteeksi. Valitettavasti seinissä
kiinni olevat ulkohanat ovat monesti aikamoisia
vesituhlareita. Parhaat työvälineet ovatkin vati ja
pesusieni.
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7. VESISALAPOLIISI
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Käykää läpi ryhmänne käytössä olevat vesihanat
etsien mahdollisia vuotoja. Eli etsikää johtolankoja: tarkkailkaa tiputtavatko hanat tai vuotavatko tiivisteet – näkyykö vesijälkiä tai tummia
pillkuja missään.

Tarkistakaa myös vessanpöntöt. Laittakaa vessanpöntön vesisäiliöön elintarvikeväriä, 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
löytämistänne vuotokohdista huoltomiehelle.
Vaatikaa heitä tulemaan korjaamaan vuodot.

Tarvikkeet

Tarkat silmät ja korvat sekä elintarvikeväriä

Yksi hanasta silloin tällöin vuotava vesitippa
on vain pisara meressä, vai mitä? Oikein, mutta pikkuiset pisarat muodostavat sen meren.
Pienistä pisaroista syntyy siis ajan kanssa isoja
vesimääriä. Pikku vuoto vesihanassa voi tuhlata
helpostikin ämpärillisen vettä päivässä. Ja vesihanoja on päiväkodissa takuulla enemmän kuin
yksi. Seuraava maapallotehtävä auttaa teitä terävöittämään kuuloa ja näköä, samalla kun etsitte
vuotokohtia.

Aika

Muutama minuutti jokaista vesipistettä kohden.
Vessanpöntön pitää olla vetämättä noin 15 minuuttia.

Luonnonvarasäästö

Jos löydätte vuotokohtia ja korjaatte ne, olette
säästäneet suuria määriä vettä. Voitte nimittää
itseänne vesisalapoliiseiksi.

29

JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ

8. MONENLAISET PÖNTÖT
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

Tarkistakaa, että päiväkodin vessassa on riittävästi roskiksia. Sopikaa myös yhdessä, ettei
pönttöön heitetä mitään sinne kuulumatonta.
Roskiksia

Tarvikkeet
Aika

Muutama minuutti roskisten hankkimiseen

Kotitehtävä

Muistuta vanhempiasi, ettei pönttö ole roskis.
Selvitä samalla, onko teillä kotona vessassa roskis? Jos ei ole, hankkikaa sellainen.

Tarvikkeet

Rohkeaa mieltä asiasta keskustelua varten ja
roskis

On olemassa ainakin roskapönttöjä, linnunpönttöjä, vessanpönttöjä ja pönttöpäitä. Tiedätkö
muita pönttöjä? Vaikka ketään ei saa haukkua,
niin minä käytän pönttöpää- nimitystä henkilöistä, jotka laittavat vessanpönttöön muuta kuin
kakkaa, pissaa tai vessapaperia. Olen nähnyt
sinne heitettävän esimerkiksi perunoita, pumpulipuikkoja, tulitikkuja ja jopa vaippoja. Pieni
pumpulipuikkokin kerää ympärilleen paljon
muuta roskaa ja voi aiheuttaa haitallisen tukoksen, saati sitten vaippa. Roskat myös häiritsevät
vedenpuhdistusta, kuten myös pönttöön heitetyt
vaaralliset aineet kuten lääkkeet ja öljyt. Mitä
enemmän jätevedessä on erilaisia aineita, sitä
vaikeampi niitä on sieltä poistaa. Se taas lisää
vesistöjen saastumista. Pönttö ei ole roskis!

Muutama minuutti

Aika

Luonnonvarasäästö

Näin vähennätte turhaa veden kulutusta ja autatte vedenpuhdistuslaitosta veden puhdistamisessa.
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9. PISSAAMATTA
Maapallotehtävä

Kun seuraavan kerran menette uimaan, muista
käydä ennen uimista pissalla. Jos päiväkotinne
lähistöllä kasvaa koivuja, voitte tehdä kesällä
koivushampoota kotiinviemisiksi kesäisiä uintiretkiä varten. Laita pulloon vettä, murskaa
muutama koivunlehti joukkoon ja ravista. Tätä
voit käyttää turvallisin mielin myös järvessä.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Pullo, vettä ja koivunlehtiä

Kuka teistä tunnustaa pissanneensa joskus
järveen tai mereen? Aika moni on tätä tehnyt
etenkin lapsena. Osa pissoista on tietenkin
vahinkoja, ja niille ei voi mitään, mutta tahallinen veteen pissaaminen pitäisi jättää kaloille ja
muille vedeneläville. Vaikka pissa on vain pieni
liraus suuressa järvessä, se on muille ihmisille
epämiellyttävää. Lisäksi se on veden arvostus- ja
jopa saastumiskysymys. Pissa sisältää myös samoja aineita, jotka aiheuttavat myrkyllisen sinilevän kasvua. Sinilevän ja ulostebakteerien takia
joudutaan välillä sulkemaan kesäisin uimarantoja. Vesistöt pitää suojata myös aurinkovoiteilta ja
ihan tavallisilta pesuaineiltakin, sillä ne aiheuttavat erilaisia ongelmia niin veden asukkaille kuin
veden laadullekin. Tarkkaavaisuutta uintihetkiin!

Noin 10 minuuttia

Aika

Kotitehtävä

Pohtikaa kotona, voisitteko te vähentää ympäristöhaittoja uintireissuillanne. Keksikää teille
sopivia keinoja välttää pesuaineiden ja aurinkovoiteiden joutumista vesistöihin.

Tarvikkeet

Mielikuvitusta ja avointa mieltä
Noin 10 minuuttia

Aika

Luonnonvarasäästö

Näin suojelette järviä sinilevältä, ulostebakteereilta ja kemikaaleilta.
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10. LUONNOLLISIA VESIAJATUKSIA
Maapallotehtävä

Etsikää 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?

Miksi toimia?

Piirtäkää kuvia tarkkailemastanne vedestä. Katselkaa piirroksianne yhdessä ja vertailkaa kokemuksia. Laittakaa työt seinälle, jotta muistaisitte
miten tärkeää vesi on.

Suurin osa maapallosta on veden peitossa. Myös
kehomme koostuu suurimmaksi osaksi vedestä.
Vesi voi olla kuin ihmisen tunteet: lämmintä ja
hellivää tai kylmää ja vihaista. Oikeastaan vesi
sellaisena kuin se luonnossa esiintyy muistuttaa
paljon sinua ja minua.

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.

32

JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ

LAULUT
1. Älä valuta!

2. Neljä vesitippaa

(lauletaan Maijal oli karitsa -sävelellä)

(lauletaan Kultakalat laulun mukaan)

Kun sä vettä säästelet, säästelet, säästelet
kun sä vettä säästelet, älä valuta.

Oli neljä vesitippaa, yksi karkas vessanpönttöön,
ja mun vesihanassain, oli kolme tippaa vain.

Korjaa hanat vuotavat, vuotavat, vuotavat
korjaa hanat vuotavat, älä valuta.

Oli kaksi vesitippaa, toinen tiskatessa katos,
ja mun vesihanassain, oli tippa enää vain.

---

---

Käytä hammasmukia, mukia, mukia
käytä hammasmukia, älä valuta.

Oli kolme vesitippaa, yksi viemäriin meni,
ja mun vesihanassain, oli kaksi tippaa vain.

Sulje hana heti kun, heti kun, heti kun
sulje hana heti kun, kun käytön lopetat.

Mutta kanssa vesitipan, laulun uudelleen mä
alan.
Onko sitten arvaatkaas, mulla neljä tippaa taas?

(Keksikää itse lisää säkeistöjä)

Ja niitä ei sitten viemäri vie! (sanoen)
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LEIKIT JA PELIT
1. Kapteeni Sammakko käskee

2. Vesituhlarihippa
---

(Kapteeni käskee)

---

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.

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, sulkekaa hana
saippuoinnin ajaksi. Leikkijät tottelevat käskyä
esittäen kyseistä toimintoa. Lapset eivät saa
totella käskyä, jos se ei ala sanoilla ”Kapteeni
Sammakko käskee…” Virheen tehneet leikkijät
putoavat pelistä pois (ei välttämätöntä).

Isompien kanssa leikin loppua voi vaikeuttaa
siten että viimeinen leikkijä pelastuu vesituhlariksi muuttumiselta, jos hän tietää jonkun
vedensäästö-keinon. Jos hän ei tiedä, hänestä
tulee seuraavan kierroksen ensimmäinen hippa,
vesituhlari.

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 tippuvat pelistä pois ja etsivät
liikkujia seuraavien hiljaisten hetkien aikana.
Hetken hiljaisuuden jälkeen aikuinen jatkaa äänen tekemistä. Leikkiä jatketaan, kunnes jäljellä
on vain yksi vesipisara.
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KÄTTEN PUUHAA
1. Vedenkulku putkistoon
ja takaisin luontoon
---

2. Vesipisaramobile
---

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

Rakentakaa pihalle veden kiertokulkua kuvaava
tilateos. Käyttäkää lätäkköä järvenä, oksia tai
muita vastaavia viemäriputkina ja hiekkalinnaa
vedenpuhdistamona ja -pumppaamona. Tähän
lapset tarvitsevat aikuisen apua ja tietämystä
asiasta.

Tarvikkeet

Paperia, värit, sakset ja suihkun tai vesihanan
kuva sekä rei’itin, lankaa ja koukku tms. mistä
mobilen saa roikkumaan

Tarvikkeet

Erilaiset luonnonmateriaalit ja hiekkalelut

Aika

Aika

Noin 15 - 30 minuuttia

Noin 20 - 30 minuuttia sekä suihkun tai hanan
valmistamiseen menevä aika
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YSTÄVÄMME SAMMAKKO

Tietoja sammakosta

Tee itsestäsi sammakko

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 nuijapäitä, joista kehittyy
kevään aikana pieniä sammakoita.

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.

Sammakot elävät erilaisissa ympäristöissä, jotka
ovat kosteita ja suojaisia. Ne syövät hyönteisiä,
kotiloita ja etanoita. Sammakot elävät jopa 10 –
15 -vuotiaiksi ja rupikonna muutamia kymmeniä
vuosia. Talven sammakot viettävät horroksessa.

Tunnettuja sammakoita
--Saku Sammakko,
Kermit,
Sammakkoprinssit,
tunnetko muita?

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 luonnonvarojakaan kulu.
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SÄÄSTÄ ENERGIAA – SAAT ENERGIAA
Hei!

Minä olen Pipsa Pöllö ja toimin oppaanasi maapalloretken kolmannella osuudella ” Säästä
energiaa – saat energiaa”. Energia on aika vaikea
juttu, mutta yritän hahmottaa sitä teille auringon
ja dinosaurusten avulla.

Toiseen niistä ei tiedetä vastausta: kukaan ei
tiedä, kuinka paljon näitä polttoaineita on maan
sisuksissa, ne saattavat loppua piankin. Ja koska
maapallolta vei miljoonia vuosia valmistaa niitä,
uutta öljyä ja hiiltä ei enää synny. Sen lisäksi
niiden polttaminen aiheuttaa erilaisia päästöjä,
jotka saastuttavat ilmaa, jota minä ja sinä hengitämme. Olet varmaan kuullut ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä? Ne ovat seurausta myös maan uumenista saatavien aineiden
polttamisesta. Nämä syyt ovat saaneet ihmiset
etsimään vaihtoehtoisia, saastuttamattomia ja
uusiutuvia energianlähteitä.

Auringolla ja minulla on jännä suhde. Minä tiedän auringosta paljon, mutta en ole nähnyt sitä
kunnolla. En nimittäin pidä sen valosta. Lämpö
kyllä kelpaa, ja on auringosta minulle monella
muullakin tapaa hyötyä, sillä kaikki on lähtöisin
auringosta. Kasvit ”syövät” auringonvaloa saadakseen energiaa ja kasvaakseen. Eläimet eivät
voi ”syödä” auringonvaloa, joten niiden täytyy
syödä kasveja tai toisia eläimiä, joissa on auringon energiaa varastoituneena. Minä esimerkiksi
syön myyriä, jotka ovat syöneet auringon kasvattamaa viljaa. Aurinko on ehtymätön energian
lähde.

Onneksi on muitakin tapoja lämmittää taloja ja
valaista lamppuja kuin vanhojen kivettyneiden
dinosaurusten polttaminen. Energiaa voidaan
valmistaa suoraan auringon ja tuulen avulla.
Olet ehkä joskus nähnytkin aurinkopaneeleita
ja tuulivoimaloita. Valitettavasti näitä käytetään
vielä vähän. Siksi haluankin opastaa teitä käyttämään energiaa viisaasti. Sinä ja kaverisi voittekin
oppia käyttämään sitä niin, että maapallo pystyy
elättämään meidät kaikki tulevaisuudessakin
säilyen samalla puhtaana ja terveenä.

Hyvin kauan aikaa sitten dinosaurukset elivät
maapallolla. Aikoinaan kuolleet dinosaurukset,
kuten muutkin eläimet ja kasvit hautautuivat valtavan pitkän ajan kuluessa maapallon uumeniin.
Niiden mukana auringon energia varastoitui
maan sisuksiin! Maapallon sisällä kuumuuden
ja paineen vaikutuksesta nämä dinosaurukset
ja muut eläimet muuttuivat vähitellen erilaisiksi
aineiksi kuten öljyksi ja hiileksi. Näissä polttoaineissa on edelleen auringon varastoima energia
tallella. Niitä ihmiset nykyään kaivavat maan
sisältä ja jalostavat saadakseen esimerkiksi bensaa, valoa ja lämpöä. Hassu juttu!
Isot energialaitokset tekevät maan sisältä kaivetuista polttoaineista sähköä ja lämpöä, jotta te
voitte katsoa televisiota, pysyä lämpiminä talvella, lukea lampun valossa ja käyttää tietokonetta.
Öljystä tehtävää polttoainetta käytetään autoissa, jotta pääsisitte autoilemaan paikasta toiseen.
Eikä olekin ihmeellistä, että muinaisten kasvien
ja dinosaurusten energialla on niin suuri vaikutus elämäänne?
Näihin maan uumenista saataviin (fossiilisiin)
polttoaineisiin liittyy kuitenkin kaksi ongelmaa.

SUUNTALINJAT
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- Energian säästäminen
- Ilmastonmuutoksen hillitseminen

SÄÄSTÄ ENERGIAA - SAAT ENERGIAA

1. VÄLKKY IDEA
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.

Miksi toimia?

Muistakaa myös sulkea tv, radio ja muut sähkölaitteet aina, kun niitä ei käytetä tai poistutte
huoneesta. Sammuttakaa myös laitteiden valmiusvalot.
Selvittäkää, millä tavoin päiväkotinne sähkö ja
lämpö tuotetaan. Jos sähköänne ei tuoteta uusiutuvilla energialähteillä, selvittäkää, voitteko
vaihtaa esimerkiksi tuulivoimaan.

Tarvikkeet

Tarkkaavaiset silmät

Tiedät varmaan, että meidän pitäisi käyttää
energiaa viisaasti. Päiväkotisi ja kotisi sähkö
tulevat luultavasti isosta energialaitoksesta.
Uudesta tekniikasta huolimatta sähkön tuottaminen aiheuttaa ympäristölle erilaisia haittoja,
kuten ilmaston lämpenemistä. Mitä enemmän
sähköä kulutetaan, sen suurempia ovat myös
haitat. Seuraava maapallotehtävä auttaa sinua
säästämään sähköä.

Aika

Muutama sekunti. Huomaa, että sähköntuotantotavan selvittäminen saattaa viedä energiaa.

Kotitehtävä

Kysy vanhemmiltasi, millä tavoin kotona käyttämänne sähkö on tuotettu. Entä lämpö? Jos
vanhempasi eivät tiedä, pyydä heitä selvittämään
asia. Jos sähkönne tuotetaan niillä vanhoilla
dinosauruksilla, pyydä vanhempiasi tilaamaan
ns. Vihreää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla
energialähteillä, esim. tuulella.

Luonnonvarasäästö
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Säästätte energiaa ja hillitsette ilmastonmuutosta. Ajatelkaa, miten paljon energiaa pystytte
säästämään koko elämänne aikana.

SÄÄSTÄ ENERGIAA - SAAT ENERGIAA

2. VALOA PIHALTA
Miksi toimia?
Maapallotehtävä

Ottakaa tavaksi pitää oleskelutilojen kaihtimet
ylhäällä ja verhot avoinna päiväsaikaan, etenkin
hämärään ja viileään vuodenaikaan. Laittakaa
sähkövalot päälle vasta, kun koette, että tilassa
on liian hämärää ja ette näe kunnolla tehdä tehtäviänne. Vastaavasti kun lähdette illalla kotiin,
laittakaa verhot kiinni vähentämään lämmönhukkaa.

On omituinen juttu, että vaikka sähkönsäästöstä
puhutaan paljon, niin osa ihmisistä istuu keskellä kirkasta päivää verhoilla tai kaihtimilla pimennetyssä huoneessa sähkölamppujen valossa.
Samaan aikaan aurinko helottaa ulkona kirkkaalta taivaalta. Auringonvalo valaisisi itsessään
jo riittävästi, eikä lamppuja tarvitsisi sytyttää
lainkaan. Auringonsäteiden lämmittävä vaikutus
jää myös hyödyntämättä. Hyödynnetäänköhän
teidän päiväkodissa tämä ilmainen ja saasteeton
valonlähde?

Tarvikkeet

Tähän tehtävään ei tarvita tarvikkeita

Aika

Aamulla verhojen avaamiseen ja illalla niiden
sulkemiseen kuluva aika

Luonnonvarasäästö

Vähennätte valaistuksen energiankulutuksen
ja siitä aiheutuvat CO2-päästöt puoleen. Hiilidioksidipäästöt vähenevät pienen norsun painon
verran vuodessa (197 kg).
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3. SÄÄSTÖÄ VILLAPAIDALLA
Miksi toimia?

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 ns.
”villapaita-lämmölle” eli niin, että huoneiden
lämpötila on noin 20 - 21 C°. Yöaikana lämpötila
voi olla vielä matalampi ”peitto-lämpö”, noin 18
- 19 C °.

Monissa paikoissa, siis sisällä, on liian korkea
lämpötila. Silloin patterit on säädetty väärin. Se
on energiantuhlausta, josta kenellekään ei ole
edes hyötyä. Päinvastoin monet kärsivät kuumuudesta. Pienelläkin, tuskin huomattavissa
olevalla lämpötilan vähentämisellä saa aikaan
suuria säästöjä. Ja kesällähän pattereiden ei tarvitse olla lainkaan päällä.

Tarvikkeet

Lämpömittari ja talviaikaan pitkähihainen pusero

Aika

Yksi päivä lämpötilan mittaamiselle sekä muutama minuutti lämpöpattereiden säätämiseen

Luonnonvarasäästö

Huonelämpötilan vähentäminen yhdellä asteella pienentää lämmitysenergiankulutusta viisi
prosenttia ja säästää rahaa vähintään 50 euroa
vuodessa.
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4. LISÄÄ ERISTYSTÄ
Miksi toimia?

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 kohdat tarvitsevat tiivistämistä. Vaihtoehtoisesti voit kuljettaa paperinpalaa
ikkunan reunaa pitkin. Jos paperi heiluu vedon
mukana, tarvitaan tiivistämistä.
Voitte laittaa talven ajaksi ikkunapuitteisiin
”vanhanajan” 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.

Eräs suurimmista lämpöenergiaa tuhlaavista
asioista on lämmön vuotaminen ulos. Ovien
ja ikkunoiden pienen pienistä raoista vuotaa
lämmintä ilmaa ulos ja kylmää sisään, saati jos
ovia ja ikkunoita pidetään turhaan auki kylmällä
ilmalla. Silloin patterit lämmittävät ja lämmittävät täydellä teholla koko ajan, vaikka vähempikin riittäisi. Seuraavan maapallotehtävän avulla
vähennätte lämmön karkaamista ulos.

Tarvikkeet

Tarkat kädet, 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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5. KYLMÄN SUOJAA
Miksi toimia?
Maapallotehtävä

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

Tarvikkeet

Puun tai pensaan taimi, lapio, istutuspaikka ja
tuoretta multaa

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

Luonnonvarasäästö
Puut tuottavat meille elintärkeää happea ja puhdistavat ilmaa. Jos istutatte kuusen, voitte käyttää sitä elävänä joulukuusena.

Puut puhdistavat ilmaa imemällä ilmasta hiilidioksidia. Yhdessä sen, aurinkovoiman ja hapen
kanssa puut valmistavat ruoakseen ravintoa.
Samalla ne luovuttavat ilmaan puhdasta happea,
jota me kaikki tarvitsemme hengittääksemme.
Kätevää, eikö totta?

Erilaista kasvillisuutta voi myös käyttää talojen
suojana, etteivät 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.

42

SÄÄSTÄ ENERGIAA - SAAT ENERGIAA

6. JÄÄKAAPPIMYSTEERI
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

Rakentakaa yhdessä Tee-se-itse -jääkaappi, säilytyslaatikko. Kykenettekö tekemään yksinkertaisista tarvikkeista jääkaapin, joka pitää huoneenlämmössä ruoan kylmänä? Mitä kaikkea tulee
huomioida? Keskustelkaa lasten kanssa, mitkä
asiat vaikuttivat kylmänä pysymiseen.

Tarvikkeet

Esimerkiksi muovilaatikko, pahvia, sanomalehteä, styroksia tai villaa, jäätä, lunta tai kylmäkalleja, alumiinia tms. Lisäksi juomatölkkejä ja
lämpömittari lämpötilan seuraamista varten.
Noin 60 minuuttia

Mikä on viileä, suurempi kuin uuni ja avataan
useita kertoja päivässä? Tietenkin jääkaappi.
Sinäkin, vaikka pieni oletkin, avaat takuulla jääkaappia tai pakastinta silloin tällöin. Jääkaappiin
liittyy omituinen arvoitus. Muistat varmaan, että
talojen lämmittämiseen tarvitaan energiaa. Sitä
tarvitaan myös, jos pidetään jokin paikka väkisin
kylmänä, oli kyseessä sitten jäähalli tai jääkaappi. Jääkaappi ja pakastin kuuluvatkin niihin
kodinkoneisiin, jotka oikein ahmivat energiaa
pysyäkseen kylmänä.

Aika

Kotitehtävä

Avaa jatkossa jääkaappia ja pakastinta vain, kun
otat tai laitat sinne jotakin. Tarkista vielä, että
ovi on kunnolla kiinni. Tarkkaile myös muiden
perheenjäsenten jääkaapin avaamista ja opasta
heitä tarvittaessa.

Luonnonvarasäästö

Kun avaatte jääkaapin vain tarvittaessa, vähennätte jääkaapin viilentämiseen tarvittavaa
energiaa.
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7. SÄHKÖISET LELUT
Maapallotehtävä

Viettäkää päiväkodissa sähkölelujen lelupäivää.
Millaisissa leluissa tarvitaan sähkövirtaa, jotta
ne toimivat? Olisivatko lelut enää mielekkäitä,
jos niistä poistettaisiin ominaisuudet, jotka tarvitsevat sähköä? Entä onko sähköleluissa jotain
huonoja puolia?

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Sähköleluja ja tiedote kotiin

Aikaa

Lelujen tarkasteluun ja leikkimiseen menevä
aika

Luonnonvarasäästö

Maailma on täynnä erilaisia esineitä ja härveleitä, jotka tarvitsevat toimiakseen sähköä. Tällaiset
pienet esineet, kuten kellot, puhelimet tai lelut,
käyttävät energianlähteenä useimmiten pattereita tai akkuja. On kuitenkin mahdollista tuottaa
sähköä itse esim. ravistamalla tai muuten liikeenergian avulla. Tiedätkö esineitä, joissa tällaista
tekniikkaa on käytetty? Minä olen iltaisin nähnyt
ihmisillä ravisteltavia tai naksuteltavia taskulamppuja. Olisi myös aivan mahdollista hyödyntää kuntopyörän energia ja tuottaa samalla
sähköä. Miksiköhän näin ei tehdä?

Kun jätätte patterilelut hankkimatta, pidennätte lelujen käyttöikää ja vähennätte vaarallisten
aineiden käyttöä.
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8. HEHKUVA LUONNONILMIÖ
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

Tarkistakaa, 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 tai auringosta. Laittakaa työt
esille muistuttamaan auringon ihanista lahjoista.

Tarvikkeet

Sanomalehti tai internet, avoin paikka, piirustusvälineet
Noin 30 minuuttia

Aurinko on maapallon kaiken energian lähde. Se
antaa sinulle valoa ja lämpöä sekä energiaa esimerkiksi ruoan kasvattamiseen. Ihmiset rauhoittuvat ja hiljenevät katsellessaan loistavia auringonlaskuja. Kuitenkin monilta jää näkemättä yksi
mahtavimmista luonnonilmiöistä. Joko arvasitte,
mikä se on? No, auringonnousu tietenkin.

Aika

Luonnonvarasäästö

Tämä tehtävä ei säästä luonnonvaroja, mutta voit
juhlia uutta päivää yhdessä auringon kanssa.
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LAULUT
1. Energiakuoro

(lauletaan Orkesterilaulun 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 vaan, 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 lämpöä laskemaan.
Heli tässä kulkee, kulkee, kulkee,
Heli tässä kulkee reippaasti 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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LEIKIT JA PELIT
1. Sähkölaitehippa

2. Sähkötys
---

(Noita)

---

Mennään piiriin ja otetaan vierustoveria kädestä.
Yksi leikkijöistä laittaa sähkövirran kulkemaan
piirissä eli johdossa puristamalla vierustoverin
kättä, joka taas puristaa seuraavan kättä jne.
Näin havainnollistetaan, miten sähkö liikkuu.

Maahan piirretään tai lattialle merkitään kaksi
viivaa muutamaan metrin päähän toisistaan.
Yksi leikkijöistä valitaan hipaksi eli Energiansäästäjäksi. Hän menee hetkeksi pois, siten ettei
kuule mitä muut puhuvat. Sillä aikaa muut sopivat jonkun kodinkoneen tai lelun, joka tarvitsee
sähköä toimiakseen. Muistakaa myös patteri
lelut.

Leikkiä voidaan tehdä siten, että lähettäjä esittää sähkölaitosta ja viimeinen piiriläinen ennen
häntä on esimerkiksi lamppu tms. Tuleeko sähkö
perille?

Muut leikkijät seisovat rivissä viivalla, kun Energiansäästäjä tulee takaisin. He tervehtivät häntä
sanoen: ”Aurinkoista päivää Energiansäästäjä!”.
Hippa vastaa: ”Hyvää päivää, keitä te olette?”.
Leikkijät alkavat esittää, yhä viivalla seisten
valittua aihetta. Kun Energiansäästäjä arvaa
oikein, lähtevät leikkijät juoksemaan toiselle viivalle. Hippa yrittää ottaa heitä kiinni ja kiinnijääneistä tulee Energiansäästäjän apulaisia. Leikki
alkaa alusta, kunnes kaikki ovat jääneet kiinni.

Vaikeampi versio

--Tämän voi tehdä myös siten, että piiristä lähtee
ulospäin lonkeroita. Ne muodostavat pieniä piirejä, jotka ovat kosketuksissa ison piirin kanssa.
Se, joka on pääpiiriin ja lonkeron yhtymäkohdassa saa valita antaako sähkövirran kulkea isossa
piirissä vai laittaako sen pieneen piiriin.
Jokaisella pikkupiirillä on jonkin tutun sähkölaitteen nimi, jotka on käyty ensiksi yhdessä läpi.
Sähkötyksen kohdattua kyseisen pikku piirin,
piiri alkaa pitää kyseisen laitteen ääntä. Lopuksi
mietitään, miten pikkupiirien laitteiden kohdalla
voidaan säästää energiaa.
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KÄTTEN PUUHAA
1. Auringon salaisuus -kollaasi
---

2. Valoa pimeään
---

Osion alussa Pipsa Pöllö kertoi auringon salaisuuden eli miten aurinko on kaiken elämän
ja energian lähde. Hankkikaa isoa paperia tai
aaltopahvia. Laittakaa se seinälle ja maalatkaa
yläreunaan iso aurinko. Sen jälkeen kerratkaa
yhdessä Pipsan tarina ja sopikaa, kuka piirtää
mitäkin esimerkiksi dinosauruksia, muita eläimiä ja kasveja sekä öljyn porauslautta tai öljylähde ja energialaitos. 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 kollaasista hauskan näköinen.

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 led-tuikut tai oikeat kynttilät. Muistakaa, kynttilöitä poltettaessa
turvallisuusseikat.

Tarvikkeet

Pestyjä lasipurkkeja, askartelu- tai sormivärit,
led-tuikut/kynttilät

Aika

Purkkien etsiminen ja peseminen vie eniten
aikaa, maalaaminen, noin 15 - 30 minuuttia.

Tarvikkeet

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

Aika

Noin 30 - 40 minuuttia
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YSTÄVÄMME PÖLLÖ

Tietoja pöllöstä

kaa tukevasta kartongista mittojen mukainen,
varaa pari senttiä ylimääräistä, pala. Taita pala
kahtia pystysuunnassa. Piirrä tukevalle kartongille naamion reunat. Tee nenän kohdalle terävä
nokka. Naamion keskikohta on taitoskohdassa.

Suomessa esiintyy kymmenen eri pöllölajia mm.
helmipöllö, sarvipöllö ja huuhkaja. Pöllöjä näkee
harvoin, ne liikkuvat mielellään hämärässä. Pöllö
saalistaa pääasiassa huipputerävän kuulonsa
avulla. Pöllöjen ravinto koostuu miltei yksinomaan pikku-nisäkkäistä mm. myyristä.

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.

Pöllö talvehtii 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

Väritä naamio sekä liimaa höyheniä rengasmaisesti silmien ympärille. Höyheniä voi leikata
itsekin paperista. Lopuksi leikkaa pätkä kuminauhaa ja niittaa se päistään naamion molemmille reunoille.

Pöllöt eivät tarvitse erikseen auringonvaloa
näkemistä varten. Niinpä pöllöt neuvovatkin
ihmisiäkin hankkimaan ”pöllön korvat”, ne ovat
kätevät eikä valoa tarvitse erikseen lukemista
ym. varten.

Tee itsestäsi pöllö

Tunnettuja pöllöjä
---

Tee itsellesi pöllönaamio. Mittaa naamion leveys
mittanauhalla, ohimolta ohimolle. Naamarin korkeus mitataan posken alapuolelta päälaelle. Leik-
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Puolen hehtaarin metsän Pöllö,
Hedwig,
tunnetko muita pöllöjä?
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VIISAAT HANKINNAT
Hei!

Nimeni on Otto Orava ja toimin retkenne neljännen osuuden ” Viisaat hankinnat” -oppaana.
Olette ehkä nähneet minut joskus pyörimässä
pihalla. 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, minut pyydettiin kertomaan ” fiksuista tavaratavoista”.

valitsemme hankittavat asiat. Jokaisella tavaralla
on kaksi hintaa: tavaran rahassa mitattu hinta ja
sen valmistuskustannukset maapallolle. Minulle
kaikki luonnonvarat ovat mitä kallisarvoisinta,
ja jokaisen tavaran valmistaminenhan kuluttaa
luonnonvaroja. Haluaisin auttaa myös teitä tuntemaan samalla tavoin. Minulle
aikakin on arvokasta, joten eiköhän
pistetä töpinäksi.

Minulla on iso työ kerätä kaikki käyttökelpoinen
talteen, ja joskus innostun liikaa. Yritän kuitenkin kerätä vain sellaisia tavaroita, joita todella
tarvitsen. Ei minun pieneen kotipesääni sovi
mitään tarpeetonta eikä rikkinäistä. Niinpä korjailen löytämiäni tavaroita niin 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.

SUUNTALINJAT

Saatatte ehkä ihmetellä, mitä näin pieni otus voi
opettaa teille viisaista hankinnoista. Voin kuitenkin kertoa, että kotini on pieni ja täynnä tavaraa.
Minun täytyykin olla todella huolellinen kaikissa
hankinnoissani. Minulla ei juurikaan synny jätteitä, enkä tarvitse koskaan kasseja – käytän näet
poskipussejani. Valitsen ainoastaan hyvälaatuista ja pitkäkestoista tavaraa. Käytän hyödykseni
kaiken kotiin kuljettamistani tavaroista. Esimerkiksi juuri toissa päivänä tein pieniä kulhoja
jyvien kuorista ja pesuvadin isosta pähkinänkuoresta!

Kenenkään jokapäiväinen elämä ei ole mahdollista ilman erilaisten tavaroiden ja ruoan kuluttamista. Kaikki käyttämämme tavarat on tehty
maapallon valmistamista aineista. Ei ostamisessa mitään pahaa ole – mutta tärkeää on, kuinka

- Hankitaan vain sitä,
mitä tarvitaan
- Lainataan ja
yhteiskäytetään
- Suositaan käytettyä
- Korjataan ja uusiokäytetään
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1. VÄRIKKÄÄT MAINOKSET
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Tutustukaa yhdessä muutamaan lapsille suunnattuun mainokseen ja keskustelkaa niiden
herättämistä tunteista ja tarpeista. Keskustelkaa,
mitä uusia leluja ja tavaroita haluaisitte päiväkotiin hankittavan. Miksi haluatte jotain uutta, miksi vanhat eivät kelpaa? Pohtikaa valintojanne ja
miettikää, mikä niistä todella olisi hankkimisen
arvoista. Jos päätätte hankkia uusia tavaroita,
miettikää, voisiko niitä saada jostain käytettynä.

Mainoksia

Tarvikkeet
Aika

15 minuutista 30 minuuttiin

Kotitehtävä

Jokainen meistä on nähnyt mainoksia, värikkäitä
kotiin jaettavia paperisia lehtisiä, lelukuvastoja
tai televisiossa ja internetissä ohjelmien välissä
näkyviä videonpätkiä tai kaduilla olevia huomiota herättäviä kylttejä. Mainoksia on joka lähtöön.
Jotkut niistä ovat todella kivoja ja piristäviä.
Harvoin kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että mainosten tarkoitus on saada meidät ostamaan mainostettava tuote, haluamaan lisää tavaraa. Näin
saatamme puolivahingossa hankkia itsellemme
tavaroita, joita emme tarvitse ja joita haluamme
vain hetkellisesti. Koska jokaisen uuden tavaran
valmistaminen vahingoittaa ympäristöä, ostamalla tavaroita, joita emme tarvitse, heitämme
luonnonvaroja hukkaan. Siispä seuraavan kerran, kun pyydät jotain uutta kivaa, mieti ainakin
kaksi kertaa, miksi haluat tavaran ja onko sinulla
sille todella käyttöä. Luonto kiittää.

Juttele vanhempien kanssa mainoksista. Ovatko
ne mielestänne tarpeellisia? Jos ette halua jatkossa saada postilaatikkoon jaettavia mainoksia,
laittakaa postilaatikkoon ”Ei mainoksia, kiitos”
-tarra tai itse tehty ilmoitus asiasta.

Tarvikkeet

Kotiin jaettuja mainoksia, tarra tai pahvia, tusseja ja teippiä ”Ei mainoksia” -ilmoituksen tekemiseen

Luonnonvarasäästö

Ei mainoksia, kiitos -tarra postilaatikossa vähentää paperinkulutusta noin kolme pahvilaatikollista (22 kg) vuodessa.
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2. KORJAAMAAN
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

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 yms.

Aika

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

Luonnonvarasäästö

Opitte uusia korjaustaitoja. Säästätte luonnonvaroja. Esimerkiksi uuden kirjan valmistamiseen
kuluu luonnonvaroja ison ketun painon verran
(12 kg/kg).
Oletko ajatellut, että ostamiesi tavaroiden tulee
olla sellaisia, että ne kestävät leikkiä eivätkä hajoa heti? Se on tärkeä asia, jota tulee silti harvoin
ajatelleeksi. On kurjaa, jos nuken käsi irtoaa heti
tai leikkijunan osat hajoavat kesken leikin. Sen
lisäksi lyhytikäisten tavaroiden valmistaminen
kuluttaa 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 tavarat kuitenkin
menevät rikki. Silloin tavaroita ei kannata heti
heittää roskiin, vaan koeta korjata niitä itse tai
yhdessä aikuisten kanssa.
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3. LELUT LAINAAN
Maapallotehtävä

Olet varmaan usein ajatellut, että kavereillasi on
kivempia leluja kuin itselläsi. Mutta arvaa mitä?
He ovat varmaankin ajatelleet sinun tavaroistasi
aivan samoin! Seuraava maapallotehtävä näyttää
sinulle, kuinka voit saada samanlaisia tavaroita
kuin kavereillasikin on – ja vielä ihan ilmaiseksi
ja luonnonvaroja tuhlaamatta.

Ryhtykää lelujen lainaajiksi. Lainatkaa jotain
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.

Jos haluatte, voitte lainata tavaroita myös keskenänne. Siitä pitää kuitenkin sopia vanhempien
kanssa.
Hankkikaa päiväkodillenne kirjastokortti. Näin
voitte lainata kirjastosta kirjoja luettavaksi.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Lainattavia leluja tai kirjoja, kirjastokortti

Aika

Noin 20 minuuttia lainattavista tavaroista sopimiseen sekä itse vaihtoon

Luonnonvarasäästö

Säästätte uusien lelujen tai kirjojen hinnan,
kun niitä ei tarvitse ostaa. Lisäksi saatte uuden
tavaran käyttöönne, eikä se maksa maapallolle
mitään.
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4. LEIKIN KESTÄVÄ
Maapallotehtävä

Oletko joskus nähnyt jotain vanhempiesi rakkaita leluja tai perinyt sisaruksilta esim. polkupyörän tai pelin? Osa vanhoista leluista on saatettu
halata nuhjuiseksi, tai sitten ne ovat kuin uusia.
Näistä nuhjuisista, rakastetuista leluista eivät
omistajat aina luovu lainkaan. Ne tuovat edelleen heille aikuisenakin hyviä muistoja mieleen
ja ovat siten heille tärkeitä, vaikka he eivät niitä
enää käytäkään. Tällaisia tavaroita saattaa sinullakin aikuisena olla. On kuitenkin aivan normaalia, että osa leluista unohtuu. Ne alkavat tuntua
lapsellisilta tai mielenkiinto siirtyy muualle.
Näitä leluja ja tavaroita annetaan ja myydään
eteenpäin niitä tarvitseville. Kirpputorit ovatkin varsinaisia käytettyjen lelujen ja tavaroiden
aarreaittoja.

Pitäkää päiväkodissa kierrätetyn lelun päivä.
Tuokaa lelupäivänä päiväkotiin sellainen lelu,
jonka tiedätte olleen jonkun muun käytössä ennen sinua. Lelu voi olla esimerkiksi sisaruksilta
peritty tai kirpparilta ostettu. Käykää yhdessä
läpi lelujen tarinat, jokaisella lelulla on tarina ja
menneisyys.

Tarvikkeet

Kotoa tuodut lelut, tiedote kotiin

Aika

Noin 20 minuuttia leluihin tutustumiseen ja tietenkin leikkeihin kuluva aika
Kotitehtävä
Mieti, kelpaisiko sinulle hyväkuntoinen kirja lahjaksi, entä naapurin pieneksi jääneet luistimet
tai polkupyörä. Esitä toiveesi käytetyistä tavaroista vanhemmillesi ja seuraavalla kerralla, kun
olette hankkimassa sinulle jotain vaatetta, urheiluvälinettä tai tavaraa, käykää ensin kirpputorilla
tavanomaisen kaupan sijaan. Myös internetin
myyntipalstoilta voi löytyä juuri sinulle sopivat
pelivarusteet.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Tieto kirpputoreista ja osto-myyntipalstoista

Aika

Hyvällä etukäteissuunnittelulla kirpputorihankintoihin ei välttämättä mene sen enempää aikaa
kuin tavallisella ostosreissulla.

Luonnonvarasäästö
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Näin säästät uuden tavaran valmistamiseen
kuluvien raaka-aineiden lisäksi myös energiaa ja
vettä.
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5. UUSIOKEKSIJÄT
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Pitäkää päiväkodissa keksijäviikko. Keksikää
uutta käyttöä päiväkodissa syntyneille pakkauksille, ja pyytäkää vanhempia tuomaan kotoa
päiväkotiin myös jotain kierrätykseen tai roskiin
meneviä tavaroita, esimerkiksi lehtiä, kolhiintuneita astioita tms. Kerätkää kaikki pakkaukset ja tavarat yhteiseen käyttöön. Sen jälkeen
rakennelkaa erilaisia uusiotavaroita. Askarrelkaa vessapaperirullista esimerkiksi maatila tai
lemmikkihamsterin pesä. Perinteisen askartelun lisäksi maitopurkista tai mehukannusta voi
tehdä lintulaudan, metallitölkistä kynttelikön
tai ”marakassin”. Käyttötavaroiden lisäksi voitte
tehdä myös leluja. Järjestäkää tehdyistä töistä
näyttely.

Tarvikkeet

Tyhjiä pakkauksia ja pois heitettäviä tavaroita ja
pikku esineitä, työkaluja, naruja, saksia yms.

Oletko ajatellut, miksi pakkauksia tarvitaan? Ne
helpottavat tuotteiden kuljettamista ja suojaavat
tuotteita likaantumiselta tai pilaantumiselta. Tai
ainakin näin pitäisi olla. Jos kuitenkin katselet
tarkkaan, huomaat, että kaikki pakkaukset eivät
välttämättä ole tarpeellisia. Miksi esim. jokainen
kurkkupastilli pitää kääriä erikseen muovipaperiin? Tyhjiä maitopurkkeja, metallitölkkejä,
vessapaperirullia ja pahvilaatikoita ja -rasioita
ja vaikka mitä kasaantuu niin kotona kuin päiväkodissa keräysastiaan. Pakkausten lisäksi siellä
voi olla muutakin hyödynnettävää, esimerkiksi
vanhoja tekstiilejä tai jännittäviä osia. Vanhoista tavaroista, esim. repaleisista sarjiksista, voi
tehdä aivan uusi tavaroita kuten paperihelmiä,
tauluja ja kehyksiä. Antakaa vanhoille tavaroille
ja roskille uusi elämä ja käyttötarkoitus. Vain
mielikuvituksenne asettaa rajat!

Vähintään viikko

Aika

Luonnonvarasäästö

Kun korvaatte kierrätystarvikkeilla kaupasta ostettavia tavaroita, olette säästäneet ne luonnonvarat, jotka uusien tavaroiden valmistamiseen ja
kuljettamiseen olisi tarvittu.
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6. MYRKKYMÖNJIÄ
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

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.

Oletko koskaan itse siivonnut? No, ainakin olet
nähnyt jonkun muun kuuraavan lattioita, pyyhkivän pöytiä 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 aiheuttaa itse haittaa. Pesuaineita
ei pidä syödä, ja monet niistä ovat myrkyllisiä
myös ympäristölle. Liian vahvat pesuaineet vahingoittavat vesistöjä ja niiden asukkaita.

Käytättekö itse pöytien pyyhkimiseen pesuainetta? Pohtikaan, onko se tarpeellista ja voisitteko
käyttää siinä jotain ympäristön kannalta parempaa pesuaineita.

Tarvikkeet

Käyttämiänne pesuaineita tai niiden tyhjiä, puhdistettuja pakkauksia
Noin 20 minuuttia

Aika

Luonnonvarasäästö

Parannatte hengitysilman, pohjavesien, vesistöjen ja maaperän laatua, kun siirrytte myrkyttömiin tuotteisiin.
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7. VAIHDA LUOMUUN
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Tutustukaa yleisempiin luomumerkkeihin esim.
kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivuilta
Kysykää päiväkotinne ruokavastaavalta, esimerkiksi 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 raakaaineen tai tuotteen vastaavalla luomulla.

Tarvikkeet

Ruokavastaava / keittäjän hyväksyntä ja innostus

Aika

Ensimmäisellä kerralla aikaa menee enemmän
luomun saatavuuden selvittämiseen.

Mikä maistuukaan paremmalle kuin tuoreet
raikkaat vihannekset ja hedelmät. Monesti kuitenkin maapallo ja ihmiset joutuvat maksamaan
niistä liian kalliisti – nimittäin oman terveyden
kustannuksella. Nykyään viljelyssä käytetään
suuria määriä erilaisia luontoon kuulumattomia
kemiallisia aineita ja myrkkyjä muun muassa
edistämään kasvua ja torjumaan tuholaisia.
Onneksi tähän on olemassa ratkaisu, nimittäin
luonnonmukainen viljely, luomu. Se tarkoittaa,
että kasvit viljellään käyttäen luonnonmukaisia
keinoja ja lannoitteita. Tällainen luomuruoka on
terveellisempää maapallolle ja siten myös sinulle. Luomun käytöllä on vaikutusta muun muassa
Itämeren suojeluun ja ilmastonmuutokseen.
Luomuvihanneksia voi hankkia ihan tavallisista
kaupoista. Luomutuotteet tunnistaa erilaisista
merkeistä, esimerkiksi leppäkertusta.

Kotitehtävä

Kun käytte seuraavan kerran kaupassa, kysykää
vanhemmiltanne, tuntevatko he luomumerkit.
Katsokaa yhdessä ko. merkkejä ja valitkaa mahdollisuuksien mukaan jokin tuote luomuna.

Tarvikkeet

Tuotteesta riippuen luomutuote saattaa olla hintavampi kuin tavallinen, joten tarvittaessa pieni
osuus viikkorahasta tuotteen ostamiseen saattaa
olla tarpeen.
Noin 15 minuuttia

Aika

Luonnonvarasäästö
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Suojelette vesistöjä ja maaperää saastumiselta ja
myrkyiltä.
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8. PORKKANA PURTAVAKSI
Maapallotehtävä

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

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Lihan tilalle juureksia, kasviksia ja hedelmiä

Aika

Ruokavastaavalta / keittäjältä hetki miettimiseen ja järjestelyihin

Luonnonvarasäästö

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

Vähennätte luonnonvarojen kulutusta joka päivä
viiden tiiliskiven painon verran (14 kg), kun
vaihdatte leikkeleen välipalaleivän päältä kasviksiin.
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9. VIHREÄ IKKUNALAUTA
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Tutustukaa versojen kasvatukseen ja perustakaa oma viljelypalsta ikkunalaudalle. Hankkikaa
laakeita vateja tai käyttäkää muovisia vihannes- ja hedelmärasioita. Istuttakaa parin sentin
multakerrokseen esimerkiksi kuivattuja ruokaherneitä. Laittakaa herneet likoamaan edellisenä
päivänä, näin ne itävät nopeammin. Peittäkää
herneet kevyesti mullalla ja kastelkaa suihkupullolla päivittäin. Kun ne ovat versoneet noin 7 –
10 cm, leikatkaa niitä mm. leivän päälle.

Tarvikkeet

Valoisa ja lämmin paikka esim. ikkunalauta, multaa, siemeniä ja ”viherpeukalo”

Aika

Noin 15- 30 minuuttia ja päivittäin hetki kasteluun ja kasvun seuraamiseen

Kuten jo tiedät, osa kasviksista on viljelty myrkkyjä käyttäen. Lisäksi ne on kuljetettu viljelypaikoistaan pitkienkin matkojen takaa eri puolelta
Suomea tai maapalloa. Ruokien viljelyyn, kuljetuksiin ja säilytykseen kuluu paljon polttoainetta ja usein ympäristölle haitallisesti tehtyä
energiaa. Hankkimalla ruokaa ja tavaroita, jotka
on valmistettu lähellä vähennätte kuljetuksista
johtuvia saasteita. Tiesitkö, että talvisin viljelyssä käytetään kasvihuoneita, jotka pidetään
lämpiminä kylminäkin pakkaspäivinä? Seuraava
maapallotehtävä tarjoaa teille vaihtoehdon kasvihuonekurkulle. Lisäksi se on helppoa, hauskaa
ja kiehtovaa seurattavaa.

Luonnonvarasäästö

Tämä tehtävä ei päiväkodissa varsinaisesti säästä luonnonvaroja (saatavan määrän vähäisyyden
vuoksi), mutta se opettaa ympäristöystävällisiä
käytännöntaitoja tulevaisuutta varten.
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10. TAVARANHIMO ISKEE –
SUUNNISTA LUONTOON
Maapallotehtävä

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

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Ulkoiluun sopivat vaatteet ja mieluiten kävelytai pyöräilymatkan päässä oleva mukava retkipaikka sekä roskaamattomat eväät

Aika

Retkeen käyttämänne aika ja hetki eväiden valmistamiseen

Oletko pyytänyt itsellesi jotain tavaraa, 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. Myös mainokset
saavat asiat näyttämään todella houkuttelevilta.
Usein tulee sellainen olo, että jokin mainostettu
tavara on pakko saada. Seuraava maapallotehtävä tarjoaa teille ilmaisen, ympäristöystävällisen
ja hauskan vaihtoehdon ostosten tekemiselle.

Luonnonvarasäästö

Säästätte luonnonvaroja, koska ette osta mitään,
ja saatte itsellenne kivan kokemuksen.
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LAULUT
1. Oton neuvot

(lauletaan Pieni nokipoika vaan
-laulun sävelellä)

---

Otto Orava nyt vaan,
meitä jaksaa opastaa,
neuvoo kierrättämään,
ja 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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LEIKIT JA PELIT
1. Otto Oravan häntä

2. Tuhlari ja säästäjä
---

(Hiirenhäntä)

---

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
joko tuhlari tai 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
tms. se jatkaa matkaansa siitä mihin se jäi. Leikin
vetäjä voi vielä selostaa leikkiä tunnelman luomiseksi.

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,
shoppailija, nuukailija, kestävä kuluttaja”.
Leikissä kisataan siitä, kuka pääsee lorussa pisimmälle, ennen kuin osuu hyppynaruun. Keksikää yhdessä, mitä se sana kuvaa, minkä kohdalla
käryää. Esim. käryäjä itse on sellainen tavoiltaan
tai sana kuvaa Otto Oravan sen päiväistä mielialaa ja toimintaa.

3. Maapallovorot ja kierrättäjät
---

Keskelle tilaa tai ulos piirretään ympyrä, esim
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 tms. kuvaamaan luonnonvaroja. 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.
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Leikkiä jatketaan kunnes porukka väsyy tai
rullat loppuvat ympyrän sisältä. Leikin lopuksi
kaikki rullat palautetaan maapallolle.
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KÄTTEN PUUHAA
1. Sukkamaskotti
--Kerätkää parittomia sukkia. Haalikaa sukkia niin
paljon, että lapset voivat valita itselleen mieleisen sukan. Sukka täytetään vanuilla tai vanhoilla
tilkuilla. Sukan suu solmitaan kiinni vahvalla
langalla. Liimatkaa maskotille silmät, korvat ja
suu. Lisäksi sille voi tehdä myös jalat, kädet ja
hiukset.

Tarvikkeet

Puhtaita parittomia sukkia, tilkkuja, vanua /
tilkkuja, liimaa, lankaa

2. Krääsähelmet
---

Aika

Noin 30 – 45 minuuttia

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 karhunlankaa

Aika

Riippuu tavaroiden määrästä, tavaroiden kiinnittäminen on kuitenkin hidasta
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YSTÄVÄMME ORAVA
Tietoja oravasta

Orava on pihojen tuttu eläin ja usein sen näkeekin talvella vierailevan lintulaudalla. Muutoinkin
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.
Korvien muoto saattaa vaihdella paljonkin yksilöstä, väritys myös vuodenajasta, riippuen.

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 käpy- vuosina 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.

hapsuja, ilman että ne irtoavat tai rulla purkaantuu. Kiinnitä kappaleet päänauhaan korviksi.

Tee itsellesi myös iso häntä taittelemalla se sanomalehdestä ja pörrötä se, hapsuja leikkaamalla.
Lopuksi voit värittää tekemäsi asusteet punaruskeiksi vesiväreillä.

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.

Tunnettuja oravia
---

Rullaa sanomalehdestä kaksi noin 20 cm:n pituista kappaletta. Laita teippiä lujasti muutama
kierros noin viiden sentin päähän toisesta reunasta, siten että voit leikata lyhyempään päähän

Tiku ja Taku,
Pikkuoravat,
tunnetko muita?
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ILOA LÄHELTÄ
Minä olen Leia Leppäkerttu. Toimin oppaananne maapalloretken viidennellä osuudella: ”Iloa
läheltä.” Arvelen, että suurin osa ihmisistä on
nähnyt meitä leppäkerttuja ja ehkä juuri sinä
olet joskus pitänyt minua kädessäsi. On nimittäin hyvin yleistä, että lapset ottavat meitä sormenpäähänsä ja kannustavat lähtemään lentoon.
Tällä tavoin minäkin olen tutustunut ihmisiin.
Minua pyydettiin varten vasten teidän oppaaksenne. Aluksi se tuntui vähän oudolta, sillä mitä
minä, pieni leppäkerttu, osaisin teille kertoa.
Kunnes keksin, minähän olen paras mahdollinen
opas tähän teemaan. Sillä kuka muu ymmärtäisi
minua paremmin lähiympäristön, hyvä ruoan ja
saasteettoman liikkumisen päälle kuin me leppäkertut, kotipihojen ja puutarhojen lennokkaat
hoitajat.

Paikat, joita näemme ja joissa leikimme päivittäin tuntuvat ehkä joskus arkisen tylsiltä. Ne ovat
kuitenkin niitä paikkoja, joissa vietämme aikaa
eniten. Enkä usko, että kukaan haluaa viettää
aikaansa tylsistyneenä. Joten miksi kulkea pitkiä
matkoja erikseen rakennetuille leikkipaikoille, kun voi leikkiä kotipihalla, lähimetsässä tai
päiväkodin pihassa. Se on itsestä kiinni, kuinka
nokkelasti lähiympäristöään käyttää.

SUUNTALINJAT

Omassa pihassa voi myös seurata erilaisten kasvien kasvua, vuodenaikojen vaihtelua ja eläinten
käyttäytymistä. Voit myös istuttaa niin syötäviä
kuin koristekasvejakin meidän kaikkien iloksi.
Jos kaipaat hyvää tuholaistorjujaa, unohda haitalliset myrkyt ja ota yhteyttä minuun. Näin me
molemmat saamme ruokaa, minä kirvoja ja sinä
herkullista luomuruokaa.

- Lähiluonnon merkitys
- Luonnon ja kasvun kunnioitus
- Hyvinvoinnin lisääminen
- Autoilun vähentäminen

Lennetään yhdessä etsimään iloa ja hyvää oloa
läheltä!
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1. RIITTÄVÄ UNI
Maapallotehtävä

Opetelkaa rentoutumista. Varatkaa päivärytmin
keskellä hetki aikaa ja kokoontukaa yhdessä
pitkäkseen lattialle esim. jumppamattojen päälle.
Maatkaa selällänne liikkumatta. Kuunnelkaa
rauhoittavaa musiikkia tai kerrottua tarinaa.
Hengittäkää syvään. Rentoutushetken päättyessä
nouskaa ylös omaan tahtiin. Keskustelkaa myöhemmin rentoutumisen vaikeuksista ja positiivisista vaikutuksista.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Lämmin alusta, normaalia hämärämpi valaistus,
rauhallista musiikkia tai tarina
Nukkuessaan ihminen lepää. Elimistö palautuu
päivän rasituksista ja kerää voimavaroja seuraavaan päivään. Tiedätkö sinä, mitä seuraa, jos ei
nuku tarpeeksi? Jos sinulla ei ole siitä omakohtaista kokemusta, niin tarkkailehan vanhempiasi,
päiväkodin aikuisia tai muita lapsia. Nimittäin,
kun yöunet ovat jääneet vähälle, ihminen on
väsynyt ja ärtynyt. Hän hermostuu pienemmistä
asioista kuin yleensä eikä jaksa leikkiä tai työskennellä pitkään. Vähän nukkuneena kukaan ei
ole miellyttävää seuraa. Hyvää unta voi edistää
pienillä nikseillä, kuten huoneen tuulettamisella
ennen nukkumista, viileämmällä huonelämpötilalla ja hämäryydellä.

Noin 15-20 minuuttia

Aika

Kotitehtävä

Ottakaa tavaksi tuulettaa makuuhuone juuri ennen nukkumaanmenoa sekä sammuttaa
laitteiden valot. Jos et saa unta aivan pimeässä,
hankkikaa himmeä yövalo tai sovi, että yövalo
käydään sammuttamassa nukahdettuasi, näin
valo ei häiritse untasi eikä ole turhaan päällä.
Avattava ikkuna
Noin 5 minuuttia

Tarvikkeet
Aika

Luonnonvarasäästö
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Kun nukutte ja lepäätte riittävästi, niin jaksatte
leikkiä ja iloita luonnonihmeistä.
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2. LEVOTON NÄYTTÖ
Maapallotehtävä

Keskustelkaa ryhmässä television katselusta ja
digitaalisesta pelaamisesta. Katsotte te televisiota tai pelaatte? Millaisissa tilanteissa teette sitä?
Mikä teistä siinä on kivaa? Entä tylsää? Keskustelkaa myös pelaamisen hyödyistä ja haitoista.
Kerätkää näitä ajatuksia yhteen isoksi huoneentauluksi ja tehkää ryhmällenne ohjeet television,
tietokoneen ja pelilaitteiden käytöstä. Kirjatkaa
oheen myös aiheeseen liittyvät ympäristötavat.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Askartelutarvikkeita esim. pahvia, vanhoja lehtiä, liimaa, saksia
Noin 60 minuuttia

Oletko sinä joskus pelannut tietokoneella tai
jollain muulla laitteella? Luultavasti, koska minäkin olen. Minä pelaan erästä hyödyllistä ja kivaa
puutarhapeliä. Joskus kun olen pelannut liian
paljon, huomaan, että pelaan myös unissani tai
että uneni on katkonaista ja levotonta. Onneksi
sitä tapahtuu harvoin. Olen kuullut, että näin on
myös ihmisillä. Pelaaminen kuluttaa myös luonnonvaroja ja energiaa, siksikin siihen on suhtauduttava harkiten. Onneksi näitäkin haittoja voi
vähentää fiksuilla käyttötavoilla: sammuttamalla
laitteet ja niiden näytöt sekä lainaamalla, vuokraamalla tai lataamalla pelejä. Keksittekö itse
lisää fiksuja tapoja?

Aika

Luonnonvarasäästö

Kun vähennätte pelaamista puoleen, jää enemmän aikaa olla ulkona ja jokainen teistä vähentää
pelilaitteiden sähkönkulutusta ja siitä aiheutuvia
hiilidioksidipäästöjä yhdeksän kissan painon
verran vuodessa (46kg).
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3. PIHA SISÄLLE
Maapallotehtävä

Ottakaa tavaksi kerätä pihalta luonnon elementtejä koristamaan pöytää tai tuomaan tunnelmaa
leikkitilaan. Vaihtakaa ne viikoittain tai tarpeen
vaatiessa.

Tarvikkeet

Miksi toimia?

Vesiastioita, narua kiinnittämiseen tms.
Noin 10 minuuttia

Aika

Luonnonvarasäästö

Näin pääsette nauttimaan vuodenajoista ja luonnon kauneudesta myös sisällä, säästätte rahaa ja
luonnonvaroja. Ettekä kuluta kasvihuonekukkien viljelyyn tarvittavia haitallisia lannoitteita ja
energiaa.

Luonnossa oleminen saa mielemme rentoutumaan ja vähentää jännitystä myös
kehossa. Kun kuljemme luonnossa aistit
avoinna, voimme tuntea kuinka kaikki
aistimme heräävät: tunnemme värit ja
hajut voimakkaina, kukkien kauneus
hivelee silmiämme. Voimme nauttia tästä
tuomalla luontoa sisälle esimerkiksi kukkien, kivien tai oksien muodossa.
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4. LUONNOSSA KOKONAAN
Maapallotehtävä

Kokeilkaa viettää luonnossa kokonaan -päivää.
Miten järjestätte ruokailut ja lepohetken? Vaihtakaa päivän jälkeen kokemuksia lasten, työntekijöiden ja vanhempien kanssa. Voisiko päiviä
toteuttaa jatkossakin ja millä tavoin?

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Riippuu päivän ohjelmasta, mutta säänmukainen
vaatetus on tärkeää, tiedote kotiin

Aika

Suunnitteluun kannattaa varata useampikin hetki, itse toteutus on vie koko päivän

Luonnonvarasäästö

Ehtymätön leikin ja löytämisen paikka on tietenkin luonto. Se voi olla lähimetsä, kodin tai
päiväkodin piha, joutomaa, niitty tai läheinen
puistikko. Luonnossa riittää aina tutkittavaa
vuodenajasta riippumatta. Tiesithän, että kurja
ilma on vain pukeutumiskysymys? Oikeanlaiset
varusteet mahdollistavat ulkoilun säällä kuin
säällä. Pukeutumisen lisäksi pitää muistaa kunnioittaa luonnon rauhaa ja eläinten asuinsijoja.
Tämän voi huomioida kolmella perusohjeella:
vältä turhaa melua etenkin lintujen pesintäaikaan, vältä vahingoittamasta maaperää esim.
potkimalla tahallisesti sammalta ja muuta kasvustoa sekä ota kepit leikkeihin maasta, oksien
katkomisen sijaan.

Kun vietätte koko päivän luonnossa, niin ette ole
tarvinneet sähköllä toimivia laitteita ja lamppuja.
Lisäksi olette pirteämpiä ja voitte paremmin.
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5. MIELENHOIVAA
Maapallotehtävä

Valitkaa sopivan matkan päästä ryhmällenne
oma luontopaikka. Merkitkää paikka omalla tunnuksella ja päättäkää kuinka usein siellä käytte.
Tutustukaa paikkaan huolella ja viettäkää siellä
aikaa tutkien, ihmetellen ja vapaasti leikkien.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Vaihtelevat ohjelman mukaan. Jos jätätte tai
rakennatte luontoon jotakin, käyttäkää materiaaleja, jotka eivät vahingoita eläimiä ja ovat maatuvia. Muistakaa kysyä tarvittavat luvat maanomistajalta.

Aika

Noin 45 minuuttia tai pidempään

Leikin ja liikkumisen lisäksi luonto toimii monelle rauhoittumisen ja kauneuden kokemisen
paikkana. Luonnossa ihan lähiympäristössäkin
voi kokea kasvun ihmeen ja vuodenaikojen vaihtelun. Hankkiakseen luontoelämyksiä ei tarvitse
matkustaa kauas. Mitä lähempänä ja helpommin saatavilla luontokohde on, sitä useammin
siellä tulee käytyä. Tällöin luonnon positiiviset
vaikutukset terveyteen ja mielen hyvinvointiin
vahvistuvat entisestään. Myös luonnontuntemus
lisääntyy kuin huomaamatta.

Kotitehtävä

Valitse kotisi lähistöltä paikka, jossa sinun on
hyvä olla. Paikassa kuulet omat ajatuksesi ja saat
olla siellä rauhassa. Tärkeää on, että paikka miellyttää sinua ja vanhempasi antavat sinulle luvan
oleskella siellä. Käy paikassa aluksi joka päivä
ja jätä sinne mieltäsi painavat ikävät asiat. Voit
kertoa ne vaikka kiven alla asuvalle maahiselle
tai minulle Leia Leppäkertulle. Vastaavasti voit
jakaa meille myös päivän hyvät tapahtumat. Nauti olostasi ja luonnosta. Myöhemmin käy paikalla
aina kun tunnet siihen tarvetta.

Luonnonvarasäästö

Hillitsette ilmastonmuutosta ja vähennätte polttoaineiden kulutusta, kun liikutte lihasvoimalla
ettekä autolla.
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6. ROSKATON RETKIEVÄS
Maapallotehtävä

Kun lähdette seuraavan kerran retkelle, pakatkaa
eväät ja juomat pakkauksiin, joita voi käyttää
monta kertaa. Esimerkiksi voileivät ja vihannekset kannattaa pakata tiiviisiin kannellisiin astioihin ja juomat pulloihin. Myös termospullo on
hyvä valinta. Jos teillä on yhteinen pullo kaikille,
korvatkaa kertakäyttömukit kestomukeilla.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Rasioita, tiiviskorkkisia pulloja ja oma muki
kaikille

Aika

Ensimmäisellä kerralla aikaa menee sopivien
astioiden etsimiseen tai hankkimiseen. Myöhemmin aikaa ei kulu sen enempää kuin kertakäyttöastioiden ja -pakkausten kanssa toimiessa.

Jos sinulla syntyy jätettä suunnilleen yhtä paljon kuin muillakin lapsilla, niin vuoden aikana
kertyneet roskasi vievät auton parkkiruudullisen
verran tilaa. On käsittämätöntä, miten paljon
kertakäyttöastioita edelleen käytetään, nehän
ovat vain turhaa tuhlausta. Seuraava maapallotehtävä auttaa teitä pitämään jätteet kurissa ja
retkipaikan siistinä. Muista seuraava ohje: Sen,
minkä mukanasi retkelle viet - sen myös palatessasi pois tuot.

Luonnonvarasäästö

Säästätte raaka-aineita ja energiaa sekä vähennätte ilmansaasteiden määrää. Tehkää tästä
itsellenne tapa. Ansaitsette suurkiitokset!
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7. PIENI ROSKA - ISO HAITTA
Maapallotehtävä

Pitäkää roskien siivoustalkoot, jolloin yhdessä
siivoatte päiväkodin pihalta tai oman luontopaikkanne lähistöltä roskat. Lajitelkaa kaikki mitä
voitte. Muistakaa, että jotkut roskat, esim. lasinsirut, ovat vaarallisia, joten noudattaa tarkasti
aikuisten ohjeita.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

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

Aika

Noin 15 - 30 minuuttia

Katso 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 ja 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.

Luonnonvarasäästö

Luonto puhdistuu ja kaunistuu. Ehkä olette pelastaneet jonkin eläimen hengenkin, joka ilman
apuanne olisi joutunut roskien uhriksi.

Toivottavasti te ette ole roskaajien joukossa,
vaan niiden joukoissa, jotka voivat auttaa tekemään ympäristöstä turvallisemman eläimille
ja samalla myös viihtyisämmän ja kauniimman
meille kaikille.
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8. PUUTARHAN ILOA

Maapallotehtävä

Perustakaa päiväkodin pihaan oma puutarha tai
kasvimaa. Jos teillä ei ole riittävästi tilaa, kokeilkaa lava- tai ruukkuviljelyä.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Multaa, siemeniä tai pensaan taimia

Aika

Muutamasta tunnista useampaan päivään

Luonnonvarasäästö

Kun kasvatatte itse, opitte uusia taitoja ja
tutustutte uusiin makuihin sekä säästätte luonnonvaroja ja energiaa.

Kasvit tarvitsevat kasvaakseen, kuten ihminenkin, lämpöä, valoa, vettä ja ravinteita eli ruokaa.
Yleensä kasvit saavat luonnosta kaiken tarvitsemansa. Joskus kasvit tarvitsevat kuitenkin
ihmisen apua saadakseen esimerkiksi vettä.
Oletko sinä koskaan seurannut pensaan taimen
kasvamista hyvinvoivaksi ja isoksi pensaaksi tai
kesäkurpitsan siemenen kasvamista syötäväksi
vihannekseksi? Kokeile. Itse kasvatetut vihannekset ja muu ruoka maistuu parhaimmalta.
Se vaatii hieman vaivaa, mutta on sen arvoista.
Pienet puutarhatyöt eivät edes tunnu työltä:
samalla oppii kaikkea kivaa kasveista ja puutarhan hoidosta sekä saa pientä hyötyliikuntaa ja
raikasta ulkoilmaa.
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9. VOIKUKASTA ON MONEKSI
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Opetelkaa tunnistamaan yksi lähellä kasvava
kasvi, esimerkiksi voikukka. Kokeilkaa lisätä sitä
ruokaan, esim. kukintoja ja nuoria lehtiä salaattiin tai sämpylätaikinaan.

Tarvikkkeet

Voikukkapelto, keruuastiat, kasvikirja ja villivihannesruokien ohjeita.

Aika

Kävelymatka niitylle ees taas ja jonkin verran
aikaa kasvien poimimiseen.

Luonto pursuaa kesäisin kaikkea syötävää. On
marjoja, sieniä ja villivihanneksia. Näitä luonnon
antimia voi kuka vaan kerätä. Niiden keräämisessä pitää muistaa pari tärkeää seikkaa: ne pitää
tuntea varmasti, sillä on olemassa myös myrkyllisiä marjoja, sieniä ja kasveja. Sen vuoksi luonnon antimia pitää kerätä vain yhdessä aikuisen
kanssa. Toisten pihoille ei pidä mennä ja kerätä
kannattaa vain puhtailta paikoilta, ei pölyisten
teiden ja saastuttavien tehtaiden vierestä. Kun
opit tuntemaan kasveja, saat lautasellesi todellisia vitamiinipommeja.

Luonnonvarasäästö

Kun keräätte luonnon antimia, käytätte aurinkovoimalla tuotettua ruokaa.
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10. LÄHELTÄ MAAILMALLE
Maapallotehtävä

Kun lähdette seuraavan kerran päiväkodin
kanssa retkelle, selvittäkää, mikä on viisain tapa
mennä sinne. Pohtikaa eri vaihtoehtoja ja valitkaa teille sopiva ympäristöyställinen kulkutapa.

Miksi toimia?

Tutustukaa myös lähiympäristöön ja sen tarjontaan. Esimerkiksi lähiliikuntapaikat, leikkipuistot ja kirjasto ovat oivia palveluita usein kävelymatkan päässä.

Tarvikkeet

Reippaat jalat tai linja-auto.

Olet vielä siinä iässä, että liikut paikasta toiseen
aikuisten kanssa. Tavallisesti vanhempasi päättävät millä kuljette: käytättekö autoa, bussia vai
menettekö kävellen. Lomamatkojen ja muiden
pitkien matkojen kohdalla saattaa kyseeseen tulla myös juna ja lentokonekin. Joskus he saattavat
kysyä sinunkin mielipidettäsi asiasta, joten mieti
jo valmiiksi mitä seuraavaksi vastaat.

Aika

Kävelymatkaan kuluva aika.

Kotitehtävä

Jos asut lähellä, kysy vanhemmiltasi, olisiko
mahdollista edes kerran viikossa kävellä aamulla
päiväkotiin ja illalla takaisin. Kokeilkaa ainakin
kerran, miten se onnistuu ja sopii perheen muihin aikatauluihin.

Auto- ja muuta moottoriliikennettä vähentämällä
hillitään ilmastonmuutosta ja saastumista. Jokainen matka, jonka kuljette kävellen tai pyörällä on
teko maapallon puolesta. Linja-auto, raitiovaunu, juna ja metro ovat myös ympäristön ystävän
valintoja. Mitä lähempänä harrastukset ja kaupat
ovat, sen vähemmän kuluu aikaa ja syntyy päästöjä. Suosi siis oman asuinalueesi paikkoja.

Reippaat jalat.

Tarvikkeet
Aika

Kävelymatkaan kuluva aika.

Luonnonvarasäästö
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tai pyörällä, vähennätte liikenteestä aiheutuvia
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11. JUOKSE, HYPI, POMPI
Maapallotehtävä

Rakentakaa yhdessä lasten kanssa pihalle tai
lähialueelle liikunta- tai seikkailurata. Antakaa
radan olla käytössä useampi päivä ja muuttakaa
sitä tarpeen mukaan. Hyödyntäkää valmiita rakennelmia, luonnonmateriaalia ja kasvustoa.

Miksi toimia?

Tarvikkeet

Käpyjä heittelyyn, suuria kiviä hyppimistä tai
kiertämistä varten tai mitä haluattekin

Aika

Jokaisella on lempileikki ja -paikka. Minun lempileikkini on seilata vesilätäkössä lehden päällä.
Mikä on sinun lempileikkisi? Olen joskus ihmetellyt, miksi pitää rakentaa erikseen harrastustiloja tai sisäleikkipaikkoja. Usein niihin on myös
niin pitkä ja aikaa vievä matka, että tulee turvauduttua auton kyytiin. Minun mielestäni omalla
pihallakin on vaikka mitä kivaa ja jos ei ole, aina
voi itse rakentaa. Itse tehdyt liikuntaradat ja
majat, luonnon muovaamat kivet ja mäet sekä
lumi- ja hiekkaleikit ovat parasta mitä voi olla.
Leikitkö sinä mielelläsi ulkona vai sisällä? Mitkä
ovat parhaita leikkipaikkoja?

Noin 45 minuuttia rakentamiseen

Luonnonvarasäästö

Kun rakennatte radan itse kierrätysmateriaaleista ja luonnonelementeistä, rataanne varten ei
tarvitse kaataa puita eikä louhia raaka-aineita.
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12. ILON PAIKKA
Maapallotehtävä

Menkää lähistöllä olevaan luontopaikkaan, se voi
olla tuttu tai vieras paikka. Ryhmä jaetaan pareiksi. Kaikki käyvät ensin itsekseen tutustumassa ympärilleen ja etsivät paikan, jonka toivovat
ilahduttavan pariaan ja josta itse pitää. Kun
kaikki ovat löytäneet ilon paikat, ne esitellään
vuoronperään omalle parille.

Miksi toimia?

Iloista mieltä

Tarvikkeet

Noin 45 minuttia.

Aika

Luonnonvarasäästö

Oletko kuullut sanonnan: jaettu ilo on kaksinkertainen ilo? Se tarkoittaa, että kun jakaa iloiset hetket hyvän kaverin kanssa, levittää hyvää
mieltä ja kaikilla on mukavampi olla. Seuraavan
tehtävän avulla voit jakaa hyvää mieltä kaverillesi ja samalla nauttia itse kaverisi seurasta ja
luonnosta.

Tämä tehtävä ei säästä luonnonvaroja, mutta antaa teille molemmille hyvää mieltä ja auttaa teitä
muistamaan luonnon tärkeyden.
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LAULUT
1. Kotilaulu

(Hirsilaulun mukaan)

---

Tien laidass’ oli talo,
tien laidass’ oli talo,
tien laidass’ oli kotitalo,
humppa-humppa-hei!

Ja pihall’ kasvoi ruokaa,
ja pihall’ kasvoi ruokaa,
ja pihall’ kasvoi kotiruokaa
humppa-humppa-hei!

Ja leppiksell’ oli piha,
ja leppikselll’ oli piha,
ja leppiksell’ oli kotipiha,
humppa-humppa-hei!

(Keksikää itse lisää säkeistöjä. Avainsanana
tässä on laulussa on käytetty kotia.
Kokeilkaa muita sanoja esim. luonto)

Ja talos’ asui leppis,
ja taloss’ asui leppis,
ja taloss’ asui kotileppis,
humppa-humppa-hei!

Ja tähän loppui laulu,
ja tähän loppui laulu.
Ja tähän loppui kotilaulu,
humppa-humppa-hei!
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LEIKIT JA PELIT
1. Jäärouva, keijut ja tontut
---

2. Lumigolf
---

Suurin osa leikkijöistä valitaan tontuiksi. Lisäksi
valitaan jäärouva sekä kaksi kevätkeijua. Ohjaaja
sanoo: Tulee ilta ja pakkanen. Tontut juoksevat
pakoon jäärouvaa. Jäärouvan kosketuksesta
tontut jähmettyvät paikalleen. Aamuaurinko
herättää kevätkeijut. Keijut herättävät jähmettyneet tontut eloon puhaltamalla heidän käsiinsä.
Leikki loppuu, jos lumikuningatar saa kaikki
kaikki tontut jähmetettyä, ennen kuin keijut
pelastavat heidät. Leikki loppuu myös kevään tuloon, hetkeen jolloin kevätkeijut ovat herättäneet
kaikki tontut.

Lumelle tai kantavalle hangelle tehdään pienen
pallon mentäviä reikiä golfkentän malliin. Reiät
merkitään. Osallistujat saavat kukin oman pehmopallon, jota lyövät reikiin sovitussa järjestyksessä. Rataa voi vaikeuttaa tekemällä reikien
lisäksi oksista tunnelikaaria tms.

3. Seuraa liikennesuunnittelijaa
(Seuraa johtajaa)

---

Osallistujat ovat jonossa. Etummainen toimii
leikin johtajana/liikennesuunnittelijana. Etummainen keksii jonkin tavan liikkua, esim. konttaus, autoilu, pyöräily. Hän lähtee liikkumaan
keksimänsä tavan mukaisesti ja muut seuraavat
perässä. Ohjaajan merkistä etummainen siirtyy
jonon perään ja toisena olleesta osallistujasta tulee liikennesuunnittelija. Leikissä vain mielikuvitus on rajana. Leikki lopetetaan, kun kaikki ovat
saaneet olla liikennesuunnittelijoita tai leikki
alkaa tuntua pitkäveteiseltä.
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KÄTTEN PUUHAA
1. Porkkanahuilu
---

2. Papukorut
---

Leikatkaa ison porkkanan kapeasta eli kärkipäästä n. 5 centin pätkä. Jättäkää tämä kärkipala
odottamaan. Kovertakaa porkkana (leikatusta
päästä) ontoksi kuorimaveitsellä niin pitkälle
kuin pystyy. Varokaa, etteivät seinämät puhkea.
Tyhjentäkää käytävä koverrusjäämistä. Älkää
lannistu, jos kovertaminen ei heti onnistu.

Liottakaa herneitä tai papuja noin 8 tuntia.
Pujottakaa lanka tai ohut kuminauha papujen
läpi neulan avulla. Kuivattakaa korut ja mitatkaa
sopiva pituus vasta papujen kuivuttua. Muistattehan, että kuivattuja papuja eikä herneitäkään
tule syödä kypsentämättä.

Tarvikkeet

Tehkää n. 1,5 cm päähän koverretusta päästä 1
cm syvyinen pystyviilto. Leikatkaa 2 cm lovi (syvyys noin kolmasosa porkkanasta) pystyviiltoon
saakka. Ottakaa aiemmin leikattu kärkipala ja
leikatkaa sen yläpäästä 1 - 2 cm. Asettakaa kärkipala pystyasentoon ja leikatkaa siitä pois yhdeltä sivulta noin kolmasosa. Asettakaa kärkipala
huilun koverrettuun käytävään siten, että tyhjä
kohta / aukko jää ylöspäin ja kärkipala peittää
käytävästä 2 / 3. Kärkipala tarkoitus on ylettyä
pystyviiltoon saakka.

Pussi papuja tai herneitä, kattila tai iso kulho,
neuloja ja lankaa

Aika

Papujen liotus noin 8 tuntia, korujen tekeminen
noin 30 minuuttia ja valmiiden korujen kuivatus
1 vuorokausi

Tämän jälkeen testatkaa huilun sointi. Jos huilu
ei soi, ohentakaa kärkipalaa lisää. Lisäksi huiluun voi tehdä pari reikää (kuten nokkahuilussa). Ensimmäinen reikä kannattaa tehdä noin 4
centin päähän lovesta. Huilu on valmis. Kokeilkaa myös muita vihannessoittimia. Esimerkiksi
kovertamalla puolikkaan vesimelonin saa rummun, jota voi soittaa porkkananoilla, vedellä
täytetyssä vadissa.

Tarvikkeet

Iso porkkana n. 20 cm, kuorimaveitsi tai pora ja
terävä veitsi tai puukko

Aika

Noin 20 - 30 minuuttia, sekä koehuilun tekemiseen varattava aika
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YSTÄVÄMME LEPPÄKERTTU

Tietoa leppäkertusta

Tee itsestäsi leppäkerttu

Leppäkerttu on saanut nimensä punaisesta
väristään, sana leppä on tarkoittanut muinoin
sanaa verta. Leppäkerttu eli pistepirkko on
kovakuoriainen ja kuuluu hyönteisiin. Leppäkerttulajeja on Suomessa noin 60. Niiden väri ja
pisteiden määrä vaihtelevat lajeittain. Useimmat
leppäkertut syövät kirvoja ja punkkeja.

Leikkaa vanhasta tapetista tai kartongista iso
ympyrä, halkaisijaltaan noin 50 cm, lapsen
koosta riippuen. Päällystä se tarvittaessa punaisella jämäkankaalla tai maalaa punaisella värillä.
Askartele siihen mustia pilkkuja ja leikkaa ympyrä kahtia leppäkertun siiviksi. Kiinnitä siivet
käsivarsiin. Pukeudu mustiin ja kierritä hiuksiisi
tuntosarvet esim. mustasta piippukrassista tai
puuvillanauhasta. Olet valmis ensilennolle.

Leppäkerttu tarvitsee pihan lehtiä, korsia, kariketta ja sammalta sekä munintaan että talvehtimiseen. Leppäkertuille voikin rakentaa pesiä
korsilla täytetystä viemäriputkesta, jonne ne
voivat rauhassa munia. Munista syntyy toukkia,
jotka koteloituvat. Reilun kuukauden päästä
muninnasta kotelosta lentää ilmaan aikuinen
leppäkerttu.

Tunnettuja leppäkerttuja
---

Leppäkertun oma ekovinkki

Kasvata itsellesi siivet, näin voit lentää päiväkotiin aamupuurolle nopeasti ja saastuttamatta.
Samalla saat terveyttä edistävää hyötyliikuntaa
ja voit nukkua pidempään.

Luomuleppis,
Ison kiven leppäkerttu,
tunnetko muita?
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TÄÄLTÄ TULLAAN MAAPALLO
Hei!

Minun nimeni on Jatta Jänis. Minä toimin teidän
retkioppaananne maapalloretken kuudennella
ja samalla viimeisellä osuudella ”Täältä tullaan
maapallo”.

Sakke Sammakolta, Pipsa Pöllöltä, Otto Oravalta
ja Leia Leppäkertulta. 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.

Ensin minun on kuitenkin kerrottava itsestäni
eräs asia. Se on sellainen, ettet takuulla arvaa
sitä etukäteen. Minä nimittäin olen 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.

Ja vielä yksi salaisuus. Tämä retki, jolla olet ollut,
tulee jatkumaan läpi koko elämäsi. Minä kiitän
sinua ja kaikkia teitä maapalloretkeläisiä kaikkien eläinten puolesta.

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!

SUUNTALINJAT

Aionkin nyt kertoa, miten te ihmiset 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.

- Kestävän elämäntavan
edistäminen
- Jatkotoimenpiteet
- Palkitseminen

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 sieltä
näkyykään? Joko tunnistit uuden oppaan? Kyllä
se olet sinä!
Miettikäähän asiaa hetki. Olette harjoitelleet ja
oppineet erilaisia asioita Masi Kastemadolta,
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1. EKO-OPIT KÄYTTÖÖN
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Kootkaa ryhmänne eko-ohjeet yhteen. Laittakaa
ne esille päiväkodissanne siten, että voitte tarvittaessa muistella niitä. Ohjeet voivat sisältää
erilaisia piirroksia, lauseita ja toimintaohjeita.

Tehkää niistä samalla kooste, jonka kukin voi
esitellä kotona. Saattaahan olla, että kotona halutaan tutustua tarkemminkin Lasten maapalloretkeen ja muihin ekotiimi-ohjelmiin.

Tarvikkeet

Askartelutarvikkeita ja mahdollisesti kamera

Aika

Toimintaohjeiden kokoamiseen ja koosteen
tekemiseen kannattaa varata useampikin tovi,
samoin juttelemiseen aiheesta kotiväen kanssa.

Kotitehtävä

Maapalloretken aikana olet saanut paljon aikaan
ympäristösi hyväksi. Päästyäsi näin pitkälle olosi
on varmaan mahtava! Nyt on viimeistään aika
kirjata ryhmänne eko-ohjeet näkyville, jotta
muistatte ne jatkossakin.

Keskustelkaa Lasten maapalloretken aikana syntyneistä uusista tavoista päiväkodissa ja kotona.
Sopikaa keskustelun aikana, päiväkodissa tehdyn
koosteen pohjalta, mitä toimenpiteitä valitsette myös kotona toteutettaviksi. Valitkaa joka
teemaosiosta yksi teidän perheelle sopiva uusi
toimintapa, oma ekotekonne, ja toteuttakaa se.

Samoin olet ehkä huomannut, että nyt oppiessasi
päiväkodissa uusia tapoja, toimit samoin myös
kotona. Olet ehkä kertonutkin kotona, mitä kaikkea olette maapalloretkellä tehneet. Toivottavasti sitä on pidetty hienona juttuna. 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 ja autat koko perhettäsi toimimaan
ympäristöystävällisemmin.

Luonnonvarasäästö

Jos perheesi innostuu lähtemään mukaan ekotiimiin, silloin 3 - 4 hengen perhe voi vuoden
aikana säästää satoja euroja: uima-altaallisen
vettä (10000 l), kylpytynnyrillisen polttoainetta
(1000 l) ja vähentää jätemäärää hirven painon
verran (600 kg).
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2. PÄIVÄKOTI KUNTOON
Maapallotehtävä

Ottakaa yhteyttä johonkin maapalloretken oppaaseen, esimerkiksi Sakke Sammakkoon. Pyytäkää häntä tapaamaan joku muu päiväkotinne
ryhmä ja kertomaan heille maapalloretkestä.

Miksi toimia?

On tärkeää, että joku teistäkin voi mennä mukaan ja kertoa, mitä olette tehneet. Näyttäkää
mahdollisia tuotoksianne maapallotehtävistä ja
kannustakaa heitä mukaan.

Tarvikkeet

Eläinopas, maapalloretkimateriaali, yksi aikuinen mukaan ja roppakaupalla innostunutta mieltä. Sekä tietenkin sopiva ajankohta, jolloin voitte
vierailla toisessa ryhmässä.

Olet tehnyt hienoa työtä. Olet säästänyt valtavan
määrän luonnonvaroja. Koko teidän ryhmänne
on kunnostautunut ja oppinut uusia, kestäviä
elämäntapoja. Mutta onhan päiväkodissanne
muitakin ryhmiä kuin teidän. Ovatko he päässeet
mukaan maapalloretkelle? Kaikkien osallistuessa voitte muuttaa koko päiväkotinne toiminnan
ympäristöystävällisemmäksi. Sen lisäksi kaikki
pääsevät mukaan kivalle retkelle. Seuraava maapallotehtävä auttaa teitä innostamaan muutkin
mukaan!

Aika

Noin 20 minuuttia suunnittelemiseen sekä vierailuun kuluva aika

Luonnonvarasäästö

Mitä tahansa säästittekin tehdessänne jonkin
maapallotehtävän, kuvittele mitä tapahtuu, kun
koko päiväkoti toimii kuten te. Siinä on voimaa!
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3. KUINKA PELASTAA 10 000
PUUTA KERTAHEITOLLA
Miksi toimia?
Maapallotehtävä

Haastakaa yksi tai useampi paikkakuntanne
päiväkodeista mukaan toteuttamaan maapalloretken tehtäviä. Työstäkää asiasta kirje kyseiselle päiväkodille. Kertokaa kirjeessä maapalloretkestä, kokemuksistanne ja missä materiaaliin voi
käydä tutustumassa. Liittäkää joukkoon 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, kamera ja
tulostin

Aika

Päiväkodin valintaan, kirjeen kirjoittamiseen ja
kuvien ottamiseen kuluva aika

Jos yhä useammat lapset ja päiväkodit ottaisivat
osaa maapalloretkeen tai vastaavaan ekotoimintaan, vähentyisivät jätteen määrä ja 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.

Luonnonvarasäästö

Maapalloretken jälkeen tiedät jo, miten paljon
voitte säästää luonnonvaroja omassa päiväkodissanne. Kun mukana ovat kaikki paikkakuntasi
päiväkodit, voitte yhdessä pelastaa jonkin metsän tai järven ja hillitä ilmaston muutosta.
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4. SANKAREITA KAIKKI
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.

Miksi toimia?

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 kirjoittaa asiasta
päättävälle taholle, esimerkiksi virastoon, lautakuntaan tai kunnanvaltuustoon.

Tarvikkeet

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

Aika

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

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

Luonnonvarasäästö

Kun koko paikkakuntasi innostuu ympäristönsuojelusta ja säästää luonnonvaroja, sinusta tulee Maapallosankarin lisäksi paikallinen sankari.
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5. JUHLITAAN YHDESSÄ
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

Suunnitelkaa ryhmällenne maapallojuhlat. Tehkää mieleistänne ohjelmaa, leikkejä ja esityksiä,
nauttikaa hyvästä ruoasta, juomasta ja yhdessäolosta kiireettömästi ja maapalloretken opit
muistaen. Valmistakaa juhliin juuri teidän kunnianosoituksenne yhteiselle pallollemme.

Tarvikkeet

Kierrätyskoristeita, kankaita, naposteltavaa jne.

Aika

Suunnitteluun ja valmisteluun kannattaa käyttää
useampi hetki, juhliin vaikka koko päivä

Luonnonvarasäästö

Elämästä pitää nauttia ja iloita hyvistä hetkistä.
Olette tehneet hyvää työtä. Nyt on aika juhlistaa
koko porukalla maapalloa ja meitä jokaista. Ja
mikä teemaan sopisikaan paremmin kuin kestävät juhlat.

Kun käytätte juhlissa kestoastioita kertakäyttöisten sijaan, säästätte luonnonvaroja yhdeksän
täyden mehutölkin painon verran (8.8 kg).
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6. VALMISTA? EI TOKI!
Maapallotehtävä

Miksi toimia?

Ottakaa esille materiaalin lopussa oleva kyselylomake päiväkodin ympäristöasioista. Ryhtykää
salapoliiseiksi ja selvittäkää yhdessä lomakkeen
täytettävät kohdat. Näin saatte mustaa valkoisella siitä, millä tavoin ympäristöasiat on huomioitu
päiväkodissa tällä hetkellä. Saatatte saada myös
uusia ideoita, miten voisitte jatkossa toimia ympäristön hyväksi.

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?

Käykää vastaukset yhdessä läpi lasten kanssa
ja sopikaa yhdessä jatkosta. Mitä haluatte vielä tehdä? Ja missä aikataulussa? Muistattehan
maapalloretken aikana jo oppimanne kestävät
elämäntavat.

Tarvikkeet

Kartoituslomake ja kynät
Noin tunti

Aika

Luonnonvarasäästö

Näin voitte jatkossakin toimia toimia yhdessä
ympäristön hyväksi ja säästää luonnonvaroja
tulevaisuutta varten. Esimerkiksi Vihreä lippu
-päiväkodeissa säästyy yli 500 euroa vuodessa:
vedenkulutus vähenee yli 40 % ja energiankulutus yli 10 %, myös jätemäärät pienentyvät huomattavasti.
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7. MAAPALLOSANKARIN AISTIT LUJILLA
Miksi toimia?

Maapallotehtävä

Tehkää päiväkodin pihaan tai lähistölle aistipolku, jossa on viisi rastia. Lapset siirtyvät rastilta
toiselle pienissä ryhmissä. Rasteilla heitä ovat
vastaanottamassa maapalloretken oppaat. Jatta
Jänis voi toimia koko polun oppaana ja luovuttaa
diplomin polun päätteeksi.
Rastilla lapset saavat yhden johonkin aistiin liittyvän tehtävän, joka heidän tulee selvittää. Kun
kaikki tehtävät on selvitetty, lapset saavat maapallosankaridiplomin.

Aistipolun rastien ohjeet ovat seuraavalla sivulla.
Muokatkaa niitä tarpeen mukaan. Valmis diplomipohja on tulostettavissa www.ekotiimi.fi
-sivulta tai voitte tehdä sen myös itse.

Tarvikkeet

Opasnuket, muutama pienisuinen purkki ja tuoksuvia luonnosta kerättyjä materiaaleja (voivat
olla myös kuivattuja, jotka on ”herätelty” veden
avulla), maistiaiset esim. marja kaikille (huom.
allergiat ym.), diplomi

Aika

Olet nyt suorittanut maapalloretken loppuun.
Hienoa! Pian saattekin maapallosankaridiplomin, joka todistaa teidän päiväkotiryhmänne
suorittaneen maapalloretken ja tehneen useita
tekoja maapallon puolesta. Diplomi todistaa
teidän olevan Maapallosankareita, jotka ottavat
ympäristön huomioon elämäntavoissaan. Upeaa,
nyt diplomin hankintaan.

Valmistautumiseen noin 30 minuuttia ja itse
rastipolkuun noin 45 minuuttia

Luonnonvarasäästö

Tämä tehtävä ei itsessään säästä luonnonvaroja,
mutta auttaa teitä jatkossa ”kuuntelemaan” luontoa paremmin.
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MAAPALLOSANKARIN AISTIT LUJILLA
– AISTIPOLKU
Miksi toimia?

2.Otto Oravan hajurasti

Otto Oravalla on kerättynä pieniin purkkeihin
erilaisia luonnonaineksia, esim. rikottuja havunneulasia, kuivuneita lehtiä, sammalta, voikukkaa.
Lapset haistelevat purkkeja vuorotellen. Lopuksi
arvataan yhdessä, mitä tuoksut olivat.

3. Masi Kastemadon tuntorasti

Käykää kokeilemassa erilaisia pintoja ja materiaaleja kädellä, poskella tai nenällä. Miltä ne tuntuvat? Valitkaa jokainen yksi miellyttävä pinta,
esim. männyn kaarna tai hiekka.

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. Ulkona
teitä odottaa aistipolku, jonka jokaisella rastilla
on oma tehtävänsä. Teidän tehtävänä on ratkaista ne. Joten matkaan vaan!

4. Sakke Sammakon kuulorasti

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?

Rastit

5. Leia Leppäkertun makurasti

Pohtikaa yhdessä, mikä aisti puuttuu ? (Maku.)
Sen jälkeen laittakaa silmät kiinni. Ohjaaja laittaa
jokaisen suuhun miellyttän makuisen maistiaisen jotain miellyttävän esim. mustikan tai ketunleivän. Lapset kuvailevat, miltä se maistuu. Sen
jälkeen yhdessä arvataan, mikä oli kyseessä.

1. Pipsa Pöllön näkörasti

Katsokaa, mitä eri värejä näette ympärillänne.
Ottakaa jokainen yksi väri (sopikaa, mikä väri
kullakin on, samaa väriä voi olla useammallakin)
ja etsikää se jostain 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.

6. Jatta Jäniksen diplomin luovutus

Kulkekaa viimeiselle rastille. Jatta Jänis kiittää
lapsia hyvin suoritetuista tehtävistä ja luovuttaa
heille diplomin. Lopuksi voitte laulaa yhteislaulun.
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LAULUT
1. Päiväkodin Maapallosankarit

(Lauletaan Saku Sammakko -laulun sävelellä,
Pikku tiaiset korvataan oman ryhmän nimellä)

---

Pikku tiaiset maapalloretkellään,
jippii, jippii.
Pikku tiaiset maapalloretkellään,
jippii, jippii.
Pikku tiaiset maapalloretkellään,
ovat luontoa oppineet suojelemaan,
jippii, jippii, jippii.
						
Maapallosankareiksi meitä nyt kutsutaan,
jippii, jippii.
Maapallosankareiksi meitä nyt kutsutaan,
jippii, jippii.
Maapallosankareiksi meitä nyt kutsutaan,
ja maapallosta aina huolehditaan,
jippii, jippii, jippii.

Me maapallosankarit tuhlausta vältetään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit tuhlausta vältetään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit tuhlausta vältetään,
ja kirjastosta kirjoja me lainataan,
jippii, jippii, jippii.

Me maapallosankarit luonnossa leikitään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit luonnossa leikitään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit luonnossa leikitään,
ja kaikki yhdessä sovussa eletään,
jippii, jippii, jippii.

Me maapallosankarit aina kierrätetään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit aina kierrätetään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit aina kierrätetään,
ja kaikki uudelleen käytetään,
jippii, jippii, jippii.

Maapallosankareissa kaikille tilaa on,
jippii, jippii.
Maapallosankareissa kaikille tilaa on,
jippii, jippii.
Maapallosankareissa kaikille tilaa on,
luonto antsaitsee jokaisen sankariteon,
jippii, jippii, jippii.

Me maapallosankarit vedestä iloitaan,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit vedestä iloitaan,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit vedestä iloitaan,
ja tarkasti vettä käytetään,
jippii, jippii, jippii.

Tuu maapallosankareihin sinäkin mukaan vaan,
jippii, jippii,
Tuu maapallosankareihin sinäkin mukaan vaan,
jippii, jippii,
Tuu maapallosankareihin sinäkin mukaan vaan,
ja yhdessä maapalloa pelastamaan,
jippii, jippii, jippii.

---

Me maapallosankarit energiaa säästetään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit energiaa säästetään,
jippii, jippii.
Me maapallosankarit energiaa säästetään,
ja sähkölaitteet aina me sammutetaan,
jippii, jippii, jippii.

(Soveltakaa ja keksikää itse säkeistöjä
ryhmänne mukaan.)
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LEIKIT JA PELIT
1. 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.”

g hypitään kyykyssä

g käännetään päätä ja laitetaan käsi suun suojaksi
g heilutetaan kättä itseä päin
g puistellaan päätä

g laitetaan kädet ristiin rinnukselle
g tehdään käsillä ilmaan iso pallo

2. Ympäristöä säästävät patsaat

3. Muistipeli
---

(Valokuvaaja)

---

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 alku-asentoon. Kun pelaaja saa parin,
saa hän uuden vuoron eli saa avata uuden parin
kortteja heti perään. Pelin voittaa se, joka on
kerännyt eniten pareja.

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 kivoimman
patsaan ja kyseisen patsaan tekijä siirtyy pyörittäjäksi.
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KÄTTEN PUUHAA
1. Muistipeli
---

2. Maapallo
---

Piirtäkää yksi iso maapallo, jonka voi asettaa esimerkiksi seinälle. Värittäkää maapalloa yhdessä
ja tehkää siitä oman näköisenne. Sen jälkeen
jokainen piirtää oman kuvansa paperille. Leikatkaa kuvat irti ja kiinnittäkää ne vieri viereen
maapallon ympärille. Teillä on nyt yhteiskuva
Maapallosankareista.

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.

Voitte myös vaihtoehtoisesti ottaa itsestänne valokuvat ja käyttää niitä piirrettyjen kuvien sijaan.
Tarvikkeet
Iso paperi maapallon piirtämistä varten ja mahdollinen mallikuva. Värit, sakset, piirustuspaperia tai kamera ja tulostin.

Tarvikkeet
Samanlaistia kartonkia, sakset, värit ja kontaktimuovia tai laminointitarvikkeet

Aika
30 - 60 minuuttia maapallon työstöön, noin 20
minuuttia omakuvan piirtämiseen ja leikkaamiseen tai noin 30 minuuttia valokuvien ottamiseen ja tulostamiseen ja leikkaamiseen.

Aika
Noin 30 minuuttia
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YSTÄVÄMME JÄNIS
Tietoja jäniksestä

Suomessa esiintyy luonnonvaraisena kahta eri
jänislajia: metsäjänis ja rusakko. Sen lisäksi etelän kaupungeissa tavataan villiintyneitä kaniineja. 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.
Jatta suositteleekin kaikille kulkuriksi ryhtymistä.

Tee itsestäsi jänis

Mittaa pääsi ympärysmitta mittanauhalla. Lisää
tulokseen noin 5 cm. Leikkaa valkoisesta kartongista tai tukevasta paperista noin 5 cm:n leveä
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 jäniksiä
---
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Pupu Tupuna,
Neponen,
Pääsiäispupu,
tunnetko muita?

YMPÄRISTÖKARTOITUS

YMPÄRISTÖKARTOITUS
Lasten maapalloretki toimii eräänlaisena ympäristökartoituksena. Sen avulla saa käsityksen
päiväkodin ympäristöä säästävistä tavoista sekä
löytää uusia toimintatapoja.

Seuraavana on ympäristökartoitus koko päiväkodille (ei kuitenkaan uudelleen sisällysluettelon tehtäviä, halutessa voitte käyttää näitä
rinnakkain). Ympäristökartoitus kertoo, miten
asiat ovat tällä hetkellä päiväkodissa. Sen tiedon
avulla voitte yhdessä sopia parannettavia asioita ja seurata muutosta tekemällä kartoituksen
uudelleen sovitun ajan kuluttua. Tätä kartoitusta voi käyttää myös osana kestävän kehityksen
ohjelman laatimista. Kannattaa kuitenkin silloin
muistaa, että kestävä kehitys on muutakin kuin
ympäristöasioita. Silloin mukaan kannattaa ottaa
mukaan teemoja, jotka liittyvät mm. turvallisuuteen, ilmapiiriin, yhteisöllisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen.

Kartoituksen voi tehdä maapalloretkeä toteuttava päiväkotiryhmä tai koko päiväkoti. Ryhmälle
sopivin tapa toteuttaa kartoitus ovat maapalloretken tehtävät itsessään. Ne löytyvät kätevästi
sisällysluettelosta ja tehtävien kohdalla oleviin
ruutuihin voi merkitä, kun kyseisen tehtävän
toimintapa on päiväkodissa arkipäivää tai maapalloretken yhteydessä suoritettu. Nämä tehtävät ovat toteutettavissa yksittäisessä ryhmässä.
Huomioikaa, että vaikka toimisittekin päiväkodissa jo maapalloretken tavoilla, voivat toimintojen syyt ja seuraukset olla jääneet lapsilta
huomaamatta, joten harkitkaa maapalloretkelle
lähtöä silti.

ROSKIA JA AARTEITA

9. Käytetään kirjekuoret uudelleen
( usein / joskus / harvoin )

10. Kopioidaan/tulostetaan pienennettynä/
kaksipuoleisena ( usein / joskus / harvoin )

1. Tiedetään millaista jätettä päiväkodissa syntyy
ja kuinka paljon ( kyllä / ei )

11. Vältetään kaikkea kertakäyttöistä
( usein / joskus / harvoin )

2. Tunnetaan kunnan jätehuoltomääräykset ja
lajitteluohjeet ( kyllä / ei )

12. Toimitetaan poistettavat tavarat (kalusteet
ym.) uudelleen käyttöön
( usein / joskus / harvoin )

3. Kaikki tietävät päiväkodin lajittelukäytännöt ja
jätepisteiden sijainnit ( kyllä / ei )
4. Kertakäyttöastioita ei käytetä ( kyllä / ei )

5. Päiväkodissa uudelleen käytettävälle materiaalille on oma keräyspiste ( kyllä / ei )

JÄTEVESI ON VESIJÄTETTÄ

6. Ongelma/vaarallisia jätteitä ei käytetä
( kyllä / ei )

1. Tiedetään, kuinka paljon päiväkodissa kulutetaan vettä ( kyllä / ei )

---

2. Tiedetään merkittävimmät vedenkulutuskohteet ( kyllä / ei )

7. Toimitetaan lajittelukelpoinen jäte keräyspisteisiin ( usein / joskus / harvoin )
8. Ostetaan kierrätettäviä materiaaleja
( usein / joskus / harvoin )
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3. Vesihanoissa on vettä säästävät suuttimet tai
vastaavat ( kyllä / ei )
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4. Vesikalusteet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti ( kyllä / ei )

---

7. Sähkölaitteet sammutetaan, kun niitä ei käytetä (myös valmiustilasta)
( usein / joskus / harvoin )

5. Pestään täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita
( kyllä / ei )

6. Käytetään vähemmän haitallisia pesuaineita ja
hygieniatuotteita ( kyllä / ei )

8. Tuuletaan nopeasti ja tehokkaasti
( usein / joskus / harvoin )

---

9. Tiski-ja pyykkikoneissa käytetään matalia
lämpötiloja ja lyhyitä ohjelmia
( usein / joskus / harvoin )

7. Käytetään luonnon vettä piha-alueiden kasteluun ( usein / joskus / harvoin )

10. Annetaan pyykin kuivua itsestään
( usein / joskus / harvoin )

8. Aiheutetaanko toimintatavoilla ylimääräistä
siivoustarvetta (kuraiset kengät tms.)
( usein / joskus / harvoin )

11. Käytetään kylmää vettä lämpimän veden
sijaan, kun se on mahdollista
( usein / joskus / harvoin )

9. Vettä lasketaan käyttötarkoituksen mukaisella
” vauhdilla” (ei aina täysillä)
( usein / joskus / harvoin )

12. Tavarantoimitukset on keskitetty
( usein / joskus / harvoin )

13. Henkilökunnan liikkuminen on järkeistetty
( usein / joskus / harvoin )

SÄÄSTÄ ENERGIAA
- SAAT ENERGIAA

VIISAAT HANKINNAT

1. Tiedetään päiväkodin energiankulutus
( kyllä / ei )

1. Tunnetaan erilaiset ympäristömerkit ja niiden
merkitys ( kyllä / ei )

2. Tiedetään merkittävimmät energiankulutuskohteet ( kyllä / ei )

2. Päiväkodissa on paikka korjattaville tavaroille
( kyllä / ei )

3. Valaisimissa käytetään energiaa säästäviä
lamppuja ( kyllä / ei )

3. On järjestetty vanhemmille mahdollisuus
ilmoittaa toisilleen vanhoista vaatteista ja tavaroista ( kyllä / ei )

4. Yhteisissä tiloissa käytetään luonnonvaloa
( kyllä / ei )

---

5. Yhteisten tilojen valot sammutetaan, kun niissä ei oleskella ( kyllä / ei )
6. Kylmäkalusteet huolletaan säännöllisesti (sulatus, pölynpoisto jäähdyttimistä) ( kyllä / ei )

4. Käytetään kierrätettyjä materiaaleja muuallakin kuin askartelussa ( usein / joskus / harvoin )
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5. Käytetään luonnonmateriaaleja esim. askartelussa ( usein / joskus / harvoin )

10. Pihalla on riittävästi tilaa, pyörätelineet henkilökunnan ja vanhempien pyörille ( kyllä / ei )
11. Henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää
autoissa lohkolämmitintä ( kyllä / ei )

6. Suositaan vanhojen tavaroiden ja materiaalien
hyötykäyttöä esim. leikeissä
( usein / joskus / harvoin )

12. Päiväkodin pihalle tai oville ei normaalisti
ajaeta autoilla ( kyllä / ei )

7.Suositaan kausiruokaa
( usein / joskus / harvoin )

8. Hankitaan kotimaista / lähellä tuotettua
( usein / joskus / harvoin )

TÄÄLTÄ TULLAAN MAAPALLO

9. Korjautetaan korjausta kaipaavat tavarat ja
kalusteet ( usein / joskus / harvoin )

1. On kerrottu maapalloretkestä muiden päiväkotien henkilöstölle ( kyllä / ei )
2. Ryhdytään maapalloretkikummiksi toiselle
päiväkodille ( kyllä / ei )

ILOA LÄHELTÄ

3. Tunnetaan erilaisia kestävän kehityksen ohjelmia esim. Vihreä lippu ( kyllä / ei )

1. Päiväkodissa on tila rauhoittumiseen ja lepoon
koko päivän ajan ( kyllä / ei )

4. On selvitty mistä saa lisätietoa ympäristöasioista ( kyllä / ei )

2. Tiedetään melutaso ja tarvittaessa on tehty
toimenpiteitä sen mataloittamiseksi ( kyllä / ei )

5. Päiväkodilla on ympäristövastaava/t
( kyllä / ei )

3. Tunnelma ja ilmapiiri on iloinen ( kyllä / ei )

4. Päiväkodissa ei ole kiireen tuntua ( kyllä / ei )

6. On järjestetty koulutusta ympäristökasvatukseen tai ympäristöasioihin liittyen ( kyllä / ei )

5. Päiväkodilla on ”kummipaikka” esim. niitty tai
puisto ( kyllä / ei )

7. Päiväkodilla on oma kestävän kehityksen ohjelma ( kyllä / ei )

6. Päiväkodin piha on viihtyisä ja virikkeellinen
( kyllä / ei )

8. Osallistutaan kunnan kestävän kehityksen
työhön ( kyllä / ei )

7. Henkilökunta, lapset ja vanhemmat voivat
osallistua ja vaikuttaa päiväkodin ja piha-alueen
viihtyisyyteen ( kyllä / ei )

9. Tunnetaan alueellisen ympäristökasvatuksen
yhteistyöryhmän toimintaa ( kyllä / ei )

8. Päiväkodin piha kannustaa liikkumiseen
( kyllä / ei )

9. Pihalla on lasten puutarha-alue esim. lasten
istutuksia, rauhoittumispaikka, kasvinmaa
( kyllä / ei )

10. On mietitty jatkotoimenpiteitä ( kyllä / ei )
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