
ARVAA OIKEIN!

Kuinka paljon vettä
käytetään yhden
puuvillaisen T-paidan
tuottamiseen?

a) 2,7 litraa
b) 2700 litraa 
c) 27 000 litraa

ARVAA OIKEIN!

Mikä on yleisimmin
käytetty vaatekuitu?

a) polyesteri 
b) puuvilla
c) viskoosi

ARVAA OIKEIN!

Totta vai tarua: Jopa
neljäsosa kaikista maailman
käytetyistä kemikaaleista
käytetään vaate- ja
tekstiiliteollisuudessa

ARVAA OIKEIN!

Totta vai tarua: Esiteollisena
aikana hiilidioksidipäästöt
olivat suuremmat kuin tänä
päivänä.

ARVAA OIKEIN!

Totta vai tarua: Maailman
kaikki kaivostoiminta
kattaa Tanskaa (laskematta
mukaan Grönlantia)
suuremman alueen. 

ARVAA OIKEIN!

Mistä maasta tulee 60 %
kaikesta käytetystä
koboltista?

a) Kongosta 
b) Kiinasta 
c) Keniasta 

ARVAA OIKEIN!

Totta vai tarua: Suurin osa
älypuhelimien päästöistä
muodostuu niiden
käyttövaiheessa.

ARVAA OIKEIN!

Kuinka monta älypuhelinta
maailmassa myytiin vuonna
2018?

a) 1,5 miljoonaa
b) 150 miljoonaa
c) 1,5 miljardia
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Oikea vastaus:
1,2 % (lähde: National
Geographic)

Oikea vastaus: 
Totta

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
Tarua 

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
c) 1,5 miljardia

2 pistettä oikeasta vastauksesta

6.

Oikea vastaus:
Vastaus: totta

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus: 
a) polyesteri 

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
b) 2700 litraa

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
Tarua

2 pistettä oikeasta vastauksesta

4.

8. 7.

3. 2. 1.

5.

Oikea vastaus:
a) Kongosta

2 pistettä oikeasta vastauksesta
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ARVAA OIKEIN!

Mikä on ylikulutuspäivä?

a) Päivä, jolloin kulutus
ylittää maapallon
biokapasiteetin
b) Päivä, jolloin taistellaan
ruokahävikkiä vastaan.
c) Päivä, jolloin kulutetaan
eniten luonnonvaroja. 

ARVAA OIKEIN!

"Zero waste” kuvaa
konseptia, jolla vältetään
resurssien tuhlausta. Missä
maassa sijaitsee Euroopan
ensimmäinen “zero waste” -
kaupunki?

a) Tanskassa
b) Portugalissa
c) Italiassa 

ARVAA OIKEIN!

Nykyisellä tuotanto- ja
kulutustavoilla, miten
olemme kuluttaneet
maapallon luonnonvarat
vuoteen 2050 mennessä?

a) Kestävästi suhteessa
siihen, mikä on maapallon
kantokyky
b) Kaksi kertaa suhteessa
kantokykyyn
c) Kolme kertaa suhteessa
kantokykyyn

ARVAA OIKEIN!

-Mitä tarkoitetaan
suunnitellulla
vanhenemisella?

a) Strategiaa, jolla
tarkoituksenmukaisesti
lyhennetään tuotteiden
käyttöikää. 
b) Armeijan
vallankaappausyritystä
c) Strategiaa, jolla siirrytään
eläkkeelle mahdollisimman
nopeasti.

ARVAA OIKEIN!

Totta vai tarua: Pariisin
sopimus o YK:n
ilmastonmuutosta
koskevan sopimuksen
puitteissa tehty sopimus,
joka sisältää toimenpiteitä
kasvihuonepäästöjen
pienentämiseksi. 

ARVAA OIKEIN!

Totta vai tarua: Kahvia
juodaan eniten niissä
maissa, missä sitä myös
tuotetaan.

ARVAA OIKEIN!

Mitä tarkoitetaan
viherpesulla?

a) Vihreiden vaatteiden
käyttämistä.
b) Ympäristöä saastuttavien
tuotteiden markkinoimista
ympäristöystävällisinä.
c)Yrityksen pyrkimystä
valehdella sen
ympäristövaikutuksista. 

ARVAA OIKEIN!

Totta vai tarua: Fridays for
the Future (FFF) -liike on
nuorten johtama ja
järjestämä kansainvälinen
ilmastonmuutoksen
vastainen liike, jonka
perusti Greta Thunberg
vuonna 2018. 
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Oikea vastaus:
b) Ympäristöä saastuttavien
tuotteiden markkinoimista
ympäristöystävällisinä. 

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
1,2 % (lähde: National
Geographic)

Oikea vastaus:
Totta 

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
Totta

2 pistettä oikeasta vastauksesta

14.

Oikea vastaus:
c) Italiassa

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
a) Päivä, jolloin kulutus ylittää
maapallon biokapasiteetin 

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
a) Strategiaa, jolla tarkoituk-
senmukaisesti lyhennetään
tuotteiden käyttöikää.

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
a) Strategiaa, jolla tarkoituksen-
mukaisesti lyhennetään tuotteiden
käyttöikää. 

2 pistettä oikeasta vastauksesta

12.

16. 15.

11. 10. 9.

13.

Oikea vastaus:
Tarua

2 pistettä oikeasta vastauksesta
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ARVAA OIKEIN!

Mistä ekologinen jalanjälki
kertoo?

a) Koko tuhoutuneen
metsäalueen
ennallistamiseen tarvittava
puiden määrä
b) Kulutettujen resurssien
elvyttämiseen tarvittavien
luonnonvarojen määrä 
c) Lentomatkan aikana
syntyvästä
ympäristövaikutuksesta

 

ARVAA OIKEIN!

Mikä maa tuottaa eniten
kaakaopapuja?

a) Ecuador
b) Australia
c) Norsunluurannikko

ARVAA OIKEIN!

Mikä seuraavista ei ole
toimenpide, jolla
pidennetään tuotteen
käyttöikää?

a) Korjaaminen
b) Uudelleenkäyttö
c) Kierrätys 

ARVAA OIKEIN!

Kuinka monta prosenttia
maailman
maatalousmaasta
käytetään tuotteisiin, jotka
päätyvät matkansa lopussa
jätteeksi syömisen sijaan?

a) 7 %
b) 14 %
c) 24 % 

 

ARVAA OIKEIN!

Vuoteen 2030 Agenda2030
-strategia pyrkii tuotantoon,
jossa…

a) Ei enää kuluteta
luonnonvaroja
b) Käytetään luonnonvaroja
kestävästi ja tehokkaasti 
c) Lisää luonnonvarojen
kulutusta 30%

ARVAA OIKEIN!

Miten biomassan,
mineraalien, metallien ja
fossiilisten polttoaineiden
kulutus muuttuu nykyisillä
tuotanto- ja kulutusmäärillä
vuoteen 2060 mennessä?

a) Vähenee puolella
b) Tuplaantuu 
c) Triplaantuu 

 

ARVAA OIKEIN!

Mitkä kaksi maata tuottaa
suurimman osan maailman
puuvillasta?

a) Espanja & Portugali
b) Kenia & Etelä-Afrikka
c) Intia & Kiina

ARVAA OIKEIN!

Mitä tarkoitetaan elämiseen
riittävillä palkoilla?

a) Minimipalkkaa, jota
yritysten on maksettava
työntekijöilleen
b) Palkkaa, jolla työntekijä
voi saavuttaa kunnollisen
elintason 
c) Palkkaa, jota vain
yrityksen johtajat voivat
ansaita. 
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Oikea vastaus:
c) Intia & Kiina

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
1,2 % (lähde: National
Geographic)

Oikea vastaus:
b) Käytetään luonnonvaroja
kestävästi ja tehokkaasti

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
b) Palkkaa, jolla työntekijä voi
saavuttaa kunnollisen elintason

2 pistettä oikeasta vastauksesta

22.

Oikea vastaus:
c) Kierrätys

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
c) Norsunluurannikko

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
b) Kulutettujen resurssien elvyttämiseen
tarvittavien luonnonvarojen määrä

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
c) 24 %

2 pistettä oikeasta vastauksesta

20.

24. 23.

19. 18. 17.

21.

Oikea vastaus:
b) Tuplaantuu

2 pistettä oikeasta vastauksesta

K
ys

ym
ys

ko
rt

it-
ko

rt
tip

ak
ka

 1.



ARVAA OIKEIN!

Kuinka monta prosenttia
maailman soijasadosta
käytetään eläinten
ruokkimiseen?

a) 15 % 
b) 60 % 
c) 80 % 

ARVAA OIKEIN!

Mistä suurin osa maailman
valtamerissä olevasta
mikromuovista on tullut?

a) Pääasiassa
muovipakkauksista
b) Pääasiassa renkaista,
kaupunkipölystä ja
synteettistä kankaista 
c) Pääasiassa
muovipusseista 

ARVAA OIKEIN!

Kuinka paljon enemmän
päästöjä tuottaa henkilöä
kohden matkustaessa
lentokoneella junan sijasta?

a) 2 kertaa niin paljon
b) 3 kertaa niin paljon
c) 10 kertaa niin paljon

 

ARVAA OIKEIN!

Mikä on muovin pääraaka-
aine?

a) Öljy
b) Hiekka 
c) Mikromuovi 

ARVAA OIKEIN!

Minä vuonna käytettiin
ensimmäistä kertaa
käsitettä “kiertotalous”?

a) 1966 
b) 1976
c) 2012 

ARVAA OIKEIN!

Mitkä näistä toimenpiteistä
ovat välttämättömiä Euroopan
unionin tavoitteleman
ilmastoneutraaliuden
saavuttamiseksi? 

a) Maaseudun kehittäminen,
energiaomavaraisuus,
resurssien tehokas käyttö
b) Aktiivinen kansalaisuus,
alueellinen yhteenkuuluvuus,
taloudellinen vauraus
c) Molemmat ylläolevista ovat
oikein

ARVAA OIKEIN!

Kuinka paljon kalaa
syödään tänä päivänä
verrattuna 50 vuoden
takaiseen kulutukseen?

a) Noin kaksi kertaa niin
paljon 
b) Suunnilleen saman
verran
c) Vähemmän kuin 50
vuotta sitten 

ARVAA OIKEIN!

Mitä tarkoitetaan sivusaaliilla?

a) Kalaosuus, jota käytetään
suurten kalastuslaivastojen
miehistön ruokkimiseen.
b) Kalat ja merenelävät, jotka
joutuvat vahingossa
kalaverkkoihin ja joutuvat
yleensä kuolleena takaisin
mereen. 
c) Kuoret ja korallit, jotka
jäävät verkkoihin ja myydään
koruina tai koriste-esineinä.
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Oikea vastaus:
a) Noin kaksi kertaa niin paljon 

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
1,2 % (lähde: National
Geographic)

Oikea vastaus:
a) 1966

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
b) Kalat ja merenelävät, jotka
joutuvat vahingossa kalaverkkoihin
ja joutuvat yleensä kuolleena
takaisin mereen.
2 pistettä oikeasta vastauksesta

30.

Oikea vastaus:
c) 10 kertaa niin paljon

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
b) Pääasiassa renkaista,
kaupunkipölystä ja
synteettistä kankaista
2 pistettä oikeasta vastauksesta 

Oikea vastaus:
c) 80%

2 pistettä oikeasta vastauksesta

Oikea vastaus:
a) Öljy

2 pistettä oikeasta vastauksesta

28.

32. 31.

27. 26. 25.

29.

Oikea vastaus:
c) Molemmat ylläolevista
ovat oikein

2 pistettä oikeasta vastauksesta
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In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

  KAIKKI ARVAA!

Millä sijalla Euroopan
unioni on
maailmanlaajuisessa
kasvihuonepäästöjen
aiheuttajien listauksessa? 

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka monta eläinlajia
Euroopassa on
äärimmäisen uhanalaisia? 

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Montako prosenttia EU
haluaa parantaa
energiatehokkuuttaan
vuoteen 2030 mennessä?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka monta kiloa
vaatteita keskimääräisesti
yksi ihminen heitti roskiin
vuonna 2022?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. .

KAIKKI ARVAA!

Kuinka suuri osa (%)
vuonna 2017 mereen
päätyneistä
mikromuoviesta oli peräisin
tekstiilien pesemisestä? 

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka monta prosenttia
vaatteiden kulutuksen koko
maailmassa odotetaan
kasvavan vuoteen 2030
mennessä?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka monta Celcius-
astetta ilmasto on
lämmennyt esiteollisesta
ajasta vuoteen 2020
mennessä?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka monta prosenttia
maailman makeasta
vedestä oli juomakelpoista
vuonna 2022?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 
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In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

4.

8. 7. 6.

3. 2. 1.

5.

Oikea vastaus:
1,2 % (lähde: National
Geographic)

Oikea vastaus:
1,1 astetta (lähde: IPCC)

Oikea vastaus:
62 % (lähde: Ellen McArthur
Foundation)

Oikea vastaus:
33 % (lähde: Euroopan
parlamentti)

Oikea vastaus:
32,5 % (lähde: Euroopan
parlamentti)

Oikea vastaus:97 lajia
(lähde: IUCN red list)

Oikea vastaus:
Kolmannella sijalla heti
Kiinan ja USA:n jälkeen

Oikea vastaus:
11,3 kg (lähde: Euroopan
komissio)
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In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

  KAIKKI ARVAA!

Minä vuonna Euroopan
parlamentti suunnittelee
kieltävänsä uusien
polttomoottoriautojen
myymisen?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Montako litraa vettä kuluu
keskimäärin 5 minuutin
mittaisessa suihkussa?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Missä Euroopan maassa on
eniten patoja?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Montako tonnia jäätikköä
sulaa joka vuosi
ilmastonmuutoksesta
johtuen?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. .

KAIKKI ARVAA!

Montako kiloa lihaa
keskimäärin yksi
suomalainen syö vuodessa?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Pieni määrä teollisuusalueista
on vastuussa 50 %
ilmansaasteiden aiheuttamista
vahingoista. Mitkä ovat ne viisi
Euroopan maata, jotka
aiheuttavat eniten näitä
vahinkoja?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa vastausta,
saa 2 pistettä. Se pelaaja, joka
nosti kortin, saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Montako miljoonaa tonnia
muovia päätyi meriin
vuonna 2021?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Montako ydinreaktoria oli
toiminnassa Euroopassa
vuonna 2020?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 
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In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

12.

16. 15. 14.

11. 10. 9.

13.

Oikea vastaus:
109 (lähde: Eurostat)

Oikea vastaus:
8 miljoonaa tonnia (lähde:
GPAP)

Oikea vastaus:
Saksa, Iso-Britannia, Puola,
Espanja ja Italia

Oikea vastaus: 
80 kg (lähde: WWF)

Oikea vastaus:
Espanja (lähde: Euroopan
ympäristövirasto)

Oikea vastaus:
90 litraa (lähde: United
States Environmental
Protection Agency)

Oikea vastaus:
2035 (lähde: Euroopan
parlamentti)

Oikea vastaus:
1,2 biljoonaa tonnia eli 1 200
000 000 000 tonnia
(lähde: The Cryosphere
Journal)
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In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

  KAIKKI ARVAA!

Minä vuonna otettiin
käyttöön Euroopan
yhteinen
maatalouspolitiikka?
 

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Montako kiloa lihaa
keskimäärin yksi
suomalainen syö vuodessa?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka suuri on
keskivertosuomalaisen
hiilijalanjälki vuodessa (Kg
CO2) ?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka monta Euroopan
maata tuotti yli puolet
niiden energiantuotannosta
uusiutuvilla
energianlähteillä vuonna
2020?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. .

Montako prosenttia
muovista kierrätetään
Suomessa?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Kuinka monta prosenttia
Euroopan
maatalousmaasta käytettiin
vuonna 2017 rehun
tuotantoon ja
eläintuotantoon?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

  KAIKKI ARVAA!

Montako litraa vettä
tarvitaan siihen, että
tuotetaan 1 kilo punaista
lihaa?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

Kuinka kauan
lihantuotannossa syntyneet
ja kasvatetut kanat elävät
keskimäärin?

Se pelaaja, jonka arvaus oli
lähimpänä oikeaa
vastausta, saa 2 pistettä. Se
pelaaja, joka nosti kortin,
saa yhden pisteen. 

21. 22. 23. 24.

KAIKKI ARVAA!   KAIKKI ARVAA!
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In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

In the year 2017, what
percentage of microplastics
in the oceans came from
textile washing? 

One getting their answer closest to
the right answer gets 2 points and
one that rised the card in their
turn gets 1 point.

20.

24. 23. 22.

19. 18. 17.

21.

Oikea vastaus:
45 päivää (lähde: Animal
equality)

Oikea vastaus:
15 000 litraa (lähde: Water
footprint)

Oikea vastaus:
71 % (Greenpeace)

Oikea vastaus:
27 % (lähde:
Muoviteollisuus ry)

Oikea vastaus:
10 300 Kg CO2 vuodessa
(lähde: SItra)

Oikea vastaus: Oikea vastaus:
Vuonna 1962

Oikea vastaus:
1 (Ruotsi)
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Kävelisitkö vai kulkisitko
mieluummin pyörällä
kaikki alle 5 kilometrin
matkat?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Käyttäisitkö mieluummin
puolet vähemmän aikaa
suihkussa vai kävisit
suihkussa kylmässä
vedessä?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Haluat ostaa vastuul-
lisemman vaatteen.
Ostatko mieluummin
käytetyn vaatteen
kirpputorilta vai vaatteen,
joka on tehty
kierrätetyistä
materiaaleista?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Sinulla on kulahtaneet
farkut, joita et käytä enää.
Tekisitkö niistä
mieluummin kassin vai
myisitkö ne eteenpäin?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?
Haluat myydä vaatteitasi,
joita et enää käytä. Myytkö
vaatteet mieluummin
hyödyntäen sosiaalisen
median kanavia vai
kirppu-toritapahtumassa?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Joisitko mieluummin
yhden kupin kahvia vai
teetä vähemmän
päivässä? 

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

Perustaisitko mie-
luummin ystäviesi kanssa
nuorisotilan, jossa voisitte
keskustella ympäristö-
ongelmista vai yhteisen
puutarhan, josta saisitte
vihanneksia? 

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Kierrättäisit mieluummin
AINA kaikki jätteesi vai
pesisit kaikkia vaatteitasi
puolet vähemmän?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

5. 6. 7. 8.

KUMMAN VALITSIT?

1. 2. 3. 4.
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Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

4. 3. 2.

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

1.

8. 7. 6. 5.
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Haluat kiinnittää huomion
sinulle tärkeään
aiheeseen. Kumman
keinon valitsisit: järjestäisit
flash mob:n vai kirjoittaisit
laulun? 

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Sinun täytyy säästää
sähköä. Kumman tekisit
mieluummin: et käyttäisi
enää lainkaan imuria vai
et käyttäisi enää lainkaan
silitysrautaa?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Haluaisitko mieluummin
perustaa ilmaston-
muutoksen vastaisen
kampanjan vai liittyä jo
olemassa olevaan?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Haluat vaikuttaa
politiikkaan. Kumpi näistä
olisi tapasi vaikuttaa:
mielenosoituksiin
osallistuminen vai oman
poliittisen uran
aloittaminen?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Jos sinulla olisi rajattu
määrä päästöjä, mitä
saisit tuottaa vuodessa,
kumman valitsisit:
lopettaisit
lentomatkustamisen vai
lopettaisit
yksityisautoilun?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Haluat vaikuttaa sinulle
tärkeään aiheeseen.
Kumman väylän valitsisit
mieluummin vaikutta-
miseen: kirjoittaisit
artikkelin lehteen vai
pitäisit julkisen puheen?
 
Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

Haluat edistää eläinten
oikeuksia. Työskentelisit
mieluummin vapaaeh-
toisena löytöeläinkodissa
vai allekirjoittaisit
vetoomuksia eläinten
hyvinvoinnin
edistämiseksi?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Söisitkö vuoden ajan
mieluummin ainoastaan
satokauden tuotteita ja
luopuisit kaikista
tuoduista hedelmistä ja
vihanneksista vai et
matkustaisi vuoteen
lentokoneella? 

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

13.. 14. 15. 16.

KUMMAN VALITSIT?

9. 10. 11. 12.
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Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

12. 11. 10.

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

9.

16. 15. 14. 13.
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Ostaisitko mieluummin
käytettynä puhelimen vai  
vaatteen?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Kumman vetoaamuksen
allekirjoittaisit
mieluummin: vetoomus
metsien hävittämistä
vastaan vai vetoamus
eläinten oikeuksien
puolesta?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Sinulla on yksi vapaa
viikko. Matkustaisitko
mieluummin Euroopan
suuriin kaupunkeihin
junalla vai tutustuisit
lähialueisiisi pyörällä?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Haluaisit vähentää
lentomatkustamisen
päästöjä. Ottaisitko
mieluummin jatkuvasti
yhteyttä poliitikkoihin,
jotta he säätäisivät
lentoveron vai lopettaisit
itse lentomatkustamisen?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Pyrkisitkö mieluummin
pienentämään kaiken
hävikkiruokasi minimiin
vai lopettaisit kokonaan
lihan syömisen?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

Kumman valitsisit: asuisit
talvella asunnossa, jossa
on 18 astetta 20 asteen
sijaan vai asuisit kesällä
asunnossa, jossa on 25
astetta 23 asteen sijaan?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

Ostaisitko mieluummin
aina korkealaatuista
elektroniikkaa, jonka
pitäisi kestää käytössä
monta vuotta vai
käytettyä elektroniikkaa?

Vasemmalla puolellasi
istuva henkilö arvaa,
kumman vaihtoehdon
valitsisit. Jos hän arvaa
oikein, saatte molemmat
2 pistettä. 

KUMMAN VALITSIT?

21. 22. 23. 24.

KUMMAN VALITSIT?

17. 18. 19. 20.

KYLLÄ / EKA
VAIHTOEHTO
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Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

20. 19. 18.

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

Kumman
valitsisit?

17.

24. 23.. 22. 21.

EI / TOINEN
VAIHTOEHTO
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Sinulla on
käyttökelpoinen vanha T-
paita, jota et käytä enää.
Keksikää uusi
käyttötarkoitus tälle T-
paidalle!

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Vaatteiden huolto
pidentää niiden
käyttöikää. Keksi keino,
jolla vaateyritykset voivat
kannustaa asiakkaitaan
vaatteiden hyvään
huolenpitoon. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEA

Oppilaitoksessasi
pidetään ideakilpailu
ruokahävikin
vähentämiseksi. Päätät
osallistua mukaan
kilpailuun. Keksi keino,
millä hävikkiruuan
syntymistä voisi estää. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Elektroniikan käyttöiän
pidentäminen vähentää
niiden ympäristö-
vaikutuksia. Keksi keino,
jolla voisimme pidentää
kännyköiden käyttöikää.

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Sinun täytyy sisustaa
olohuone tavaroilla, joilla
on yleensä joku muu
käyttötarkoitus. Keksi
joku olohuoneen
huonekalu, joka on
muodostettu tällaisista
tavaroista. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Haluatte ystävienne
kanssa järjestää täysin
uudenlaisen kilpailun.
Kilpailussa yhdistetään
urheilu ja kiertotalous.
Keksi siis joku urheilulaji,
jossa nämä kaksi voisi
yhdistää!  

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Kaupungissasi roskataan
paljon. Keksi
kansalaisaloite, jolla
voidaan varmistaa, että
kaupunkialueet pysyvät
puhtaina. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Kokkasitte eilen ystävien
kanssa mutta
tomaattikastiketta,
leipää ja munakoisoja jäi
yli. Jaa muille resepti,
jossa hyödynnetään
ainakin kahta näistä
raaka-aineista. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

IDEAKILPAILU
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IDEA-
KILPAILU

IDEA-
KILPAILU

IDEA-
KILPAILU

IDEA-
KILPAILU

IDEA-
KILPAILU

IDEA-
KILPAILU

IDEA-
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IDEA-
KILPAILU

4. 3. 2. 1.

8. 7. 6. 5.
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Matkustamista varten
ostetaan usein pieniä muovi-
pulloja hygieniatarvikkeita
kuten shampoota ja saippua
varten. Näiden avulla voidaan
vähentää matkatavaroiden
painoa mutta ne tuottavat
ylimääräistä muoviroskaa.
Keksi joku keino, millä nämä
pienet muovipullot voitaisiin
korvata. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

Juhliin ostetaan usein uusia
vaatteita, jotka arkisin
roikkuvat turhina
vaatekaapeissa. Olisi kätevää
jos omien juhlavaatteiden
vuokraaminen muille olisi
helpompaa. Keksi keino, jolla
yksityishenkilöt voivat
helposti vuokrata vaatteitaan
muille ihmisille.

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

Kaupungissa järjestetään
mielenosoitus
ilmastonmuutosta vastaan.
Haluat osallistua ja keksiä
sloganin lakanaan. Keksi
siis lyhyt ja ytimekäs
slogan, joka lisää tietoutta
ilmastonmuutoksesta. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Kaupunkilaiset ovat
siirtyneet käyttämään
pääasiassa julkisia kulku-
neuvoja sekä kävelemään
tai pyöräilemään lyhyitä
matkoja. Keskustan
alueelle ei enään tarvita
yhtä paljon parkkipaikkoja
kuin ennen. Keksi joku
käyttökohde näille tyhjille
alueille. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEA IDEAKILPAILU IDEAKILPAILU

Keksi uusi vaatekappale,
jonka voi muodostaa
hyödyntämällä vanhoja
vaatteita.

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

Mieti roskia, jotka olet
heittänyt viikon aikana
pois, ja valitse niistä
kolme. Keksi uusi
käyttötarkoitus näille
kolmelle roskalle.

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU IDEAKILPAILU

Loma ei välttämättä
tarkoita kaukomatkaa
lentokoneella. Keksi joku
loma-aktiviteetti, jonka
voisi toteuttaa omassa
kaupungissasi! 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!

IDEAKILPAILU

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

IDEAKILPAILU

Lähdet spontaanisti
viikonloppumatkalle,
mutta jääkaappisi on
täynnä ruokaa. Keksi,
mitä voisit tehdä näille
ruuille, jotta sinun ei
tarvitsisi heittää niitä
pois. 

Paras idea voittaa 
50 000 allekirjoitusta!
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Glossary 3

Kymmenen vuotta jatkunut aloite
vastuullisemmalle metsänkäytölle
päättyy rahoituksen loppuessa. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän. 

 TAPAHTUMA
Rankoista myrskyistä johtuen
suurin osa tämän vuoden sadosta
on tuhoutunut. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA

Fossiilisten energia-lähteiden,
kuten hiilen ja öljyn, tuet
lakkautetaan. Tämä edistää
uusiutuvien energiamuotojen
käytön lisääntymistä.

Saat resurssin: HR

 TAPAHTUMA

Yritysvastuulaki otetaan käyttöön.
Tämä takaa, että tuotteiden koko
tuotantoketjussa huomioidaan
ympäristö-vaikutukset ja
ihmisoikeudet. 

Saat resurssin: Ohjelmisto

OHJELMISTO

 TAPAHTUMA
Kaupungin kouluissa siirrytään
käyttämään ainoastaan
satokauden mukaisia
luomutuotteita.

Saat resurssin: Paikka

PAIKKA

 TAPAHTUMA

Lentovero otetaan käyttöön ja
kerätyt verorahat käytetään
rautatieverkoston
kunnostamiseen. Tämän
seurauksena yhä useammat
ihmiset matkustavat junalla
lentokoneen sijaan.

Saat resurssin: Materiaali

MATERIAALI

 TAPAHTUMA

Tilastot osoittavat, että
kuumuuteen liittyvät
kuolemantapaukset ovat
yleistyneet viimeisen kahden
vuoden aikana. Ilmastonmuutos
lisää myös liukastumiseen
liittyvien tapaturmien määrää. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA
Ilmastopakolaisten määrä
lisääntyy. Ihmiset joutuvat
muuttamaan pois kotimaastaan,
sillä äärimmäiset sääolosuhteet,
kuten myrskyt ja kuivuus,
vaarantavat ihmisten
turvallisuuden.

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän. 

 TAPAHTUMA

HR
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Kaupunkisi liittyy
yhteistyöfoorumiin, joka
pyrkii saavuttamaan
hiilinegatiivisuuden
vuoteen 2050 mennessä. 

Saat resurssin: HR

HR

 TAPAHTUMA

Paikalliset yrityksen ja
järjestöt aloittavat hankkeen,
jossa tuotaan kaupungin
huono-osaisia ja vähävaraisia
lapsiperheitä. 

Saat resurssin: Ohjelmisto

OHJELMISTO

 TAPAHTUMA

Kaupungissa on aloittanut
viime vuosina useita yrityksiä
joiden toiminta perustuu
kiertotalouteen.
Yritystoiminnan ympäristö-
vaikutukset pienenevät ja
kansalaiset hyötyvät yhteisön
kehityksestä.

Saat resurssin: Paikka

PAIKKA

 TAPAHTUMA

Glossary 3

Kaupunkisi on saanut
Euroopan unionilta
rahoituksen Reilun kaupan
tuotteiden käytön
lisäämiseksi. 

Saat resurssin: Materiaali

MATERIAALI

 TAPAHTUMA

Ilmastonmuutoksen vuoksi
talvet ovat muuttuneet
leudommiksi, mikä on
johtanut tulvien
lisääntymiseen. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA

Ilmastonmuutoksesta
johtuen vesien lämpötila
on noussut. Tämä voi
johtaa vieraslajien määrän
lisääntymiseen järvissä ja
merissä. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA

Pohjavedet ovat
saastuneet
vaateteollisuudessa
hyödynnettävien
kemikaalien takia. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA

Kuukausien kuivuusjakson
jälkeen alkavat yhtäkkiä
voimakkaat rankkasateet.
Joet tulvivat ja vesi nousee
teille ja rakennuksiin. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA
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Uusi EU laki velvoittaa
kierätttämään tekstiilijätteen,
mikä vähentää kaatopaikalle
joutuvien tekstiilien määrää.  

Saat resurssin: HR

HR

 TAPAHTUMA

Kaupungissa on avattu
runsaasti uusia kasvis-
ravintoloita, mikä on johtanut
lihankulutuksen vähene-
miseen. Tällä on positiivinen
vaikutus ympäristöön ja
ilmastoon. 

Saat resurssin: Ohjelmisto

OHJELMISTO

 TAPAHTUMA

Sen jälkeen, kun Euroopan
kansojen välillä ei ole käyty
vuosikymmeniä sotia,
Euroopasa on puhjennut
aseellinen konflikti.
Turvattomuuden vuoksi monet
viljelijät ovat joutuneet
luopumaan maistaan   ja vuoden
sato heitetään pois, mikä
vaikuttaa vakavasti
elintarviketurvaan
maailmanlaajuisesti ja nostaa
ruoan hintoja myös maassasi

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA

Glossary 3

Kaupungissa järjestetään
ensimmäistä kertaa kestävät
festarit. Tapahtuman
energiankulutus on
minimoitu ja osallistujia
kannustetaan saapumaan
paikalle julkisilla
liikuntavälineitä. 

Saat resurssin: Materiaali

MATERIAALI

 TAPAHTUMA

Hallitus hylkää laki-
ehdotuksen, joka olisi
parantanut elektroniikan
kierrätystä. Olisi tärkeää
kierrättää elektroniikka,
jotta niissä olevat metallit
voitaisiin hyödyntää uusiin
laitteisiin.

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA  TAPAHTUMA  TAPAHTUMA

Euroopassa puhkeaa
aseellinen konflikti. Monet
viljelijät ovat joutuneet
luopumaan pelloistaan   ja
vuoden sato jää
keräämättä. Tämä
heikentää elintarviketurvaa
maailmanlaajuisesti ja
nostaa ruoan hintoja.

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

 TAPAHTUMA

Yksityisautoilu kielletään
kaupungin keskustassa ja
julkisenliikenteen
saavutettavuutta
parannetaan.

Saat resurssin: Paikka

PAIKKA

Rehun hinta nousee
pitkään jatkuneen
kuivuuden seurauksena.
Useiden viljelijöiden on
luovuttava karjatiloistaan
hinnan nousun
seurauksena.

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.

Kaupungin viheralueiden
määrää on vähennetty ja
kaupunkilaisten
hyvinvointi laskee. 

Riskimittari nousee tästä
johtuen yhden pykälän.
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