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Vihreän Pallon päivän
TARJOTIN
17.3.2016 klo 10-15

Paljon keskustelua herättänyt ja medianäkyvyyttä
saanut kestävä kehitys ja kiertotalous: mitä termit
tarkoittavat ja mitä itse voin asian hyväksi tehdä?

Kestävä kehitys ja kiertotalous

päärakennus
2.krs

”Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa
palveluilla sekä älykkyydellä” (lähde: Sitra).
”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen
mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon
päätöksenteossa ja toiminnassa.” (lähde: ympäristöministeriö)

Tuottajavastuu -jätteet

Tuottajavastuu -jätteiden laki muuttui: kuka kerää ja mitä?
Miten hyötyjätteiden kierrätys sujuu?

päärakennus
Lainsäädäntö velvoittaa suomessa pakattuja tuotteita myyviä tai pakattuja tuotteita maahantuovia yrityksiä 2.krs
tuottajavastuuseen. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat ajoneuvot, renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet,
paristot ja akut, paperit ja pakkaukset (lasi, metalli, kartonki, juomapakkaukset). 1.1.2016 alkaen
tuottajavastuun piiriin kuluu myös muovi, jonka kierrättäminen on vapaaehtoista. Koko Suomessa muovin
kierrätyspisteitä tulee olemaan 500.

Arkisen jätteiden lajittelun neuvot ja niksit:
Tiedätkö paikkakuntasi jätehuoltomääräykset ja
orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon?
Testaa sisäinen lajittelijasi! Jätemäärän vähentäminen lajittelun ja kierrätyksen avulla säästää
energiaa, luonnonvaroja ja jätehuoltokustannuksia.

Jätteiden lajittelu säästää luontoa

päärakennus
2.krs

Lajittelu ei ole turhaa! Se on hyvin tärkeää, jotta jäte saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tarkasti.
Yhdessä teemme enemmän: mitä useampi lajittelee jätteet oikein, sitä enemmän saamme hyvää materiaalia
talteen. Kierrättäminen vähentää uuden raaka-aineen käyttöä. (lähde:pyr.fi)

Tuunaustori

Toiminnallisella tuunaustorilla luodaan räsystä uutta: mitä kaikkea voi
tehdä esim. vanhoista t-paidoista tai kirjoista?

Torilta löydät vinkkejä joka lähtöön ja opastus kaupan päälle! Päärakennus, luokka 12.

Villiyrtit

päärakennus
2.krs

Villiyrttien hyödyntäminen ruoanlaitossa ei ole urbaani legenda vaan hulvatonta
ja villiä menoa!

”Useat villiyrtit ovat meille jokaiselle tuttuja ”rikkaruohoja”, kuten voikukka, nokkonen,
piharatamo, siankärsämö tai apilat. Mikäli ne kasvavat väärässä paikassa kukkapenkissäsi,
kitke ne lautasellesi. Ja nimityksenkin voi vaihtaa ”rikkausruohoiksi”!” (lähde: villiyrtti.fi)

Viispiippunen,
Manala
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Maton kudontaa

Vanhat tekstiilit saavat uuden elämän matossa! 80-luvun muoti ei
matossa näyttää yllättävän kesyltä, kuin mitä vaatteet aikanaan.

päärakennus
2.krs

Maton kutominen on rentouttavaa, mukavaa ja hyödyllistä. Jos kotiin ei mahdu isot mattopuut,
voit hankkia pöytämallin ja tehdä kaitaliinoja – kätevää. Tule kokeilemaan!

Earth Hour

Earth Hour tulee taas! WWF:n järjestämä maailman suurin
ilmastotapahtuma järjestetään jo 10. kertaa 19.3.2016. Mistä maailman
suurimmassa kynttiläillallisessa on kysymys?

Pariisin ilmastokokous

päärakennus
2.krs

Miten meni Pariisin ilmastokokous? Pystytäänkö ilmaston
päälämpeneminen pysäyttämään? Entä miten ilmaston
rakennus
lämpeneminen vaikuttaa saimaannorppaan?
2.krs

”Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista
kriiseistämme. Äärimmäiset sääilmiöt, napa-alueiden sulaminen ja merenpinnan kohoaminen hankaloittavat
jo nyt sekä ihmisten että eliöiden elämää. Ilmastokriisiin voidaan vaikuttaa säästämällä energiaa, käyttämällä
sitä tehokkaammin ja lisäämällä uusiutuvaa energiaa.” (lähde:wwf.fi)

