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Tämän puuhakirjan omistaa:



Roska on sinnikäs pikku seik-
kailija, joka tykkää riimitellä 
sanoja ja tutkia maailmaa.

Superlon on kiinaa puhuva 
patjanpalanen. Se on varsin 

kehityskelpoinen kungfussa ja 
rohkea kuin mikä.

Pölykoira on villakoiramainen 
pölypallero, joka tarvitsee sil-
loin tällöin siemauksen vettä, 

ettei hajoaisi tomuksi.

Rusina on kokoon kuivunut  
viinirypäle, mainio hassuttelija 

ja taitava akrobaatti.

Tämän puuhakirjan tarinassa seikkailevat Roska, Rusina, Superlon ja Pöly-
koira. Voit auttaa ystävyksiä tekemällä huolellisesti kaikki puuhatehtävät. Sa-
malla opit roskien käsittelyä. Ei nimittäin ole aivan sama, mitä niille tapahtuu. 
Kierrättämällä ja lajittelemalla huolellisesti pidät ympäristösi siistinä ja luonnon 
puhtaana. Näin teemme kaikille paremman tulevaisuuden!

Kaveria ei
 jätetä! Ei vaikka kaveri

 ois jätettä!



Roska, Superlon ja Pölykoira leikkivät muovista ja langasta tehdyllä pallolla. Rusina 
istuu tossun kärjellä näyttäen kovin mietteliäältä. 

”Tule mukaan. Roskapallo on hauskaa!” Roska yllyttää.
”En minä välitä”, Rusina vastaa.
”Mikä sinun on?” 
”Ei mikään.”
”Jokin sinua vaivaa.”
”No, kun minä haluaisin yhtä juttua.”
”Kerro.”
”En viitsisi oikein puhua siitä.”
”Älä kainostele. Ehkä me voimme auttaa.” Superlon ja Pölykoirakin tulevat Rusinan 

luo.
”No, kun... ääh. En minä tiedä. Se tuntuu niin typerältä.”
”Kerro nyt.”

Mitä  
luulet 

Rusinan 
kaipaavan?
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Rusinan hassu askarteluvinkki

Auta Rusinaa kertomaan Roskalle huolensa.
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No joo, yleensä pidän roskapallosta. Ja 
pallon tekeminen on tosi helppoa. My-
tistele vain muovipussi tai vaikka use-
ampi ja sido sitten ympärille narua. Ja 
eikun pelaamaan!

Suoritettuasi askart
elu-

tehtävän voit väri
ttää 

ruudun tai liimata sen 

päälle pienen tarran.



”Tahtoisin löytää aarteen”, Rusina paljastaa. 
”Aarteen”, Roska toistaa.
“Niin.”
”Etsitään sinulle aarre. Lähdetään kunnon aarteenetsintäretkelle.”
”Ihanko totta.” innostuu Rusina. ”Aarteenetsintäretkelle… mutta 

minne.”
”Sinne, minne nenä näyttää. Mutta ensin varusteet”, Roska 

sanoo. ”Minä otan mukaan kypärän, kilven ja miekan. Ei sitä 
koskaan tiedä, mitä vastaan tulee.” Roska löytää miekan ja 
kypärän, mutta kilpi on kadonnut.

Superlon nappaa tilkkulaatikosta palan kangasta ja aikoo 
tehdä siitä säkin, mutta ei löydä lankaa, jolla sulkisi säkin 
suun.

Pölykoira hyppii ja haukkua risauttelee innoissaan. Se 
vaistoaa lähtemisen tunnelman ja menee jo valmiiksi 
ovelle odottamaan.

”Mitäs minä ottai-
sin?” Rusina miettii 
ja katselee ympäril-
leen.

Mitä Rusina 

ottaa mukaansa 

löytöretkelle? 

Vihje: Pölykoira ei 

juurikaan välittäisi 

siitä.
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Rusinan hassu askarteluvinkki

Opasta Roska, Superlon ja rusina OIKEIDEN esineiden luo.

Tee ystävyyskoru napeista, helmistä ja muista 
hyvistä tyypeistä. Liitä ne toisiinsa langalla. 
Koko höskän voit sujauttaa kaulaan, rantee-
seen tai vaikka nilkkaan, ja olet tosi hip!
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”Nyt tiedän. Otan tämän pihlajanmarjan evääksi!” Rusina hih-
kaisee ja laittaa sen Superlonin säkkiin.     ”Valmista tuli. Nyt 
matkaan.”

Ystävykset pujahtavat ovenraosta käytävään ja tepastelevat 
kohti kodinhoitohuonetta. Juuri silloin suuri karvainen otus pyy-
hältää ohi häntä villisti viuhuen. Kuuluu räsähdys ja karseaa 
kolinaa.

Ovensuussa odottaa yllätys: kierrätysastia on kaatunut ku-
molleen. Purkit, pahvit, tölkit, paperit, ruuvit ja kaikki muutkin 
kierrätysroskat ovat sikin sokin lattialla.
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Kuinkahan 

ystävykset 

mahtavat 

päästä

eteenpäin?

Muista palauttaa pantilliset 

juomatölkit kauppaan!



”Voi kauhistus!” Rusina huokaa. 
”Kuinka me pääsemme tästä läpi?” Roska ihmettelee.
”Eikä koko läjässä näytä olevan edes mitään aarteeksi kelpaavaa“, sanoo Rusina 

pettyneenä.
Pölykoira on juuri nuolaisemassa maitotölkistä valunutta huuhteluvettä, kun tapah-

tuu jotakin kummallista.

Lajittele lattialla lojuvat jätteet oikeisiin astioihin. merkitse ruutuun 

jätteiden lukumäärää vastaava kirjain. Minkä sanan saat?
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1    P
2    U
3    S
4    E
5    O
6    A
7    L
8    I
9    R
10    K

Tähän kirjain!
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Kuka  

kurkistaa  

lattiaharjan 

takaa?

Kasassa on rikkinäinen rannekello ja kaikenlaista sälää. Kelloon on takertunut pik-
kuruinen jousi. Rusina ojentaa kätensä sitä kohti. 

”Älä!” Roska varoittaa. ”Se näyttää ihan...” Mutta liian myöhään. Jousi helähtää 
kiusallisen kuuluvasti.

Vaara, vaarallinen 
jäte!

Suunnattoman suuri Varjo ilmestyy kuin tyhjästä. Tavarat häviävät lattialta. Luuttu 
pyyhkii jäljet. Sitten Varjo katoaa yhtä salaperäisesti kuin on ilmestynytkin. 

”Sinne hävisi”, Roska hämmästelee.
”Ei siinä kauan nokka tuhissut”, Rusina tokaisee naureskellen, mutta valahtaa kal-

peaksi, kun huomaa seinään nojaavan Hotkijan. ”Ka-katso”, se kuiskaa Roskalle.
”Hotkija. Mutta näetkö, se nukkuu”, sanoo Roska. ”Nukkuvaa Hotkijaa ei tarvitse 

pelätä.”
Samassa Rusina näkee jotakin kiiltävää. Pitkän lattiahalkeaman toisella puolella 

on rikkalapiossa kaikenlaista kiinnostavaa roinaa. 
”Vau, kätkö!” Rusina hihkuu riemusta ja unohtaa Hotkijan tyystin.
”Tuota. Yksi pikku juttu”, Roska yrittää hillitä Rusinan intoa, mutta turhaan. Rusina 

ei kuuntele, vaan ryntää tiehensä ja loikkaa halkeaman yli. 
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Vaaralliset jätteet on aina lajiteltava erikseen!

Ehditkö varoittaa Rusinaa ajoissa? Yhdistä numerot 

viivoilla oikeassa järjestyksessä.



KISAILUN SÄÄNNÖT:
Kerää kaksi jätepalaa pelilaudan keskeltä jokai-
seen keräysastiaasi ja siirrä ne turvaan suuriin 
jäteastioihin.
- Jokainen muotoilee pelinappulan ja 10 pientä 
jätepalaa esim. foliosta.
- Jätepalat asetetaan pelilaudan keskelle.
- Suurimman silmäluvun saanut valitsee oman 
nurkkauksen ja aloittaa.
- Aloita liikkuminen keräysastioitasi lähimpänä 
olevalta kierrätyspisteeltä.
- Heitä noppaa kaksi kertaa.
- Valitse kumman silmäluvun mukaan liikut.
- Siirrä hahmoasi nopan silmäluvun verran.
- Kun pysähdyt jäteympyrään, ota jätepala 
laudan keskeltä ja aseta se vastaavaan ke-
räysastiaasi.
- Kun keräysastiassasi on kaksi jätepalaa ja 
ohitat oman kierrätyspisteesi, voit viedä palat 
turvaan suureen jäteastiaan. Saat kerätä vain 
kaksi palaa kutakin jätelajia.
- Kun päädyt samaan ympyrään toisen pelaajan 
kanssa, ota yksi jätepala hänen keräysastias-
taan omaan, vastaavaan keräysastiaasi. Lisäksi 
heitä kerran yhdellä nopalla ja etene sen näyt-
tämän silmäluvun verran.
- Se, jolla on  ensimmäisenä kaksi jätepalaa 
kutakin jätelajia suurissa jäteastioissa, voittaa.

ROSKASAKKI PYÖRRYKSISSÄ
Keräysastiat

Jäteastiat



YHTEISPELIN SÄÄNNÖT:
Yrittäkää tyhjentää kaikki jäteastiat  
kahden kierroksen aikana.
- Muotoilkaa jäteauto ja 20 jätepalaa foli-
osta.
- Asettakaa neljä jätepalaa jokaiseen 
jäteastiaan.
- Valitkaa joku kierrätysympyröistä aloitus-
pisteeksi.
- Heittäkää noppaa kolme kertaa
- Valitkaa, minkä silmäluvun mukaan 
liikutte.
- Siirtäkää jäteautoa silmäluvun verran.
- Ottakaa ympyrää vastaava jätepala suu-
resta jäteastiasta auton kyytiin.
- Jatkakaa, kunnes kaikki jäteastiat ovat 
tyhjät.

Ötökkä vie yhden biojätteen. Ellei 
sinulla ole biojätettä, Ötökkä viivyt-
tää sinua yhden heittovuoron!

Monijäteympyrästä voit poimia 
minkä tahansa jätepalan!

Jos tulet tasaluvulla mihin tahan-
sa kierrätyspisteeseen, hyppää 
suoraan seuraavaan monijä-
teympyrään!

ROSKASAKKI PYÖRRYKSISSÄ
Kierrätyspeli 2-4 pelaajalle



Alkaa kuulua jalkojen rapinaa. Ötökkä pujahtaa näkösälle harjan takaa ja vyöryy kovaa 
vauhtia Rusinaa kohti. Rusina säpsähtää ja pinkaisee pakoon, mutta kääntyykin saman 
tien takaisin ja alkaa kiskoa jousta. 

”En kyllä lähde ilman tätä aarretta. Irtoa jo, mokoma!” Rusina ähkii.
”Zouba! ” Superlon kiljaisee, siirtää Rusinan syrjään ja tempaisee jousesta, mutta se ei 

irtoa, ei sitten niin millään. 
”Varokaa! Ötökällä on hirvittävän vaarallinen myrkkypiikki!” Roska huutaa ja juoksee 

avuksi miekka koholla.
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Mitä 
ystävysten 
kannattaisi 

tehdä, että jousi 
irtoaisi?

Matkaan!



Rusinan hassu askarteluvinkki

Sivele lasipurkkityypin pintaan liimaa. Pyöritte-

le sitä reippaasti värikkäissä hileissä tai hiekassa.  

Saat hienon tuikkutelineen. Joko välähti?
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Kirjoita ruudukkoon kuvien esittämät jätelajit. 

Pystyriville muodostuva sana on vihje edellisen sivun 
kysymykseen.

Muista laittaa käytettyjen tuik-kujen alumiini-kuoret metallin-keräykseen!

Matkaan!



”Vedetään yhdessä”, Roska ehdottaa, ja niin jousi irtoaakin.
”Varkaita, varkaita!” Ötökkä kiljuu ja vyöryy ystävyksiä kohti kuin höyryveturi. Se 

näyttää kasvavan koko ajan suuremmaksi ja vihaisemmaksi.
Superlon ottaa Rusinan syliinsä, ja he pakenevat halkeaman yli. Jostakin syystä 

Ötökkä ei seuraa, vaan jää halkeaman taakse puimaan nyrkkiään.
”Tuokaa taikajousi takaisin!” Ötökkä kirkuu. ”Se kuuluu minulle.”
”Onko tämä sinun?” kysyy Rusina.
”On. Haluan sen takaisin.”
”Hei, tehdään vaihtokaupat”, Rusina heltyy. ”Anna minun ottaa kasasta, mitä halu-

an, niin saat jousesi takaisin.”
Ötökkä rapsuttaa tuntosarveaan. ”Mutta sinun pitää maksaa tullia. Se on sääntö 

halkeaman ylittämisestä.”
”Kävisikö pihlajanmarja”, Rusina ehdottaa ja ottaa punaisen palleron Superlonin 

säkistä.
Ötökän ilme kirkastuu. ”Kyllä se käy.”
Rusina heittää pihlajanmarjan Ötökälle. Mutta voi, voi, samalla hetkellä hirmuinen 

Hotkija herää ja alkaa ahmia roskia julmasti ärjyen.
”Valitse nopeasti, Rusina. Pidä kiirettä”, Roska hoputtaa. ”Meidän on lähdettävä tai 

joudumme Hotkijan kitaan.”
”Voi ei, en osaa päättää!” Rusina voihkii.
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Kuka  

mahtaa  

pelastaa  

tilanteen?



Rusinan hassu askarteluvinkki

Vie bio- ja metallijätteiden alkukirjaimet poimimisjärjes-

tyksessä alla oleviin ruutuihin. vältä muita jätteitä.

Väsää peltipurkkihemmosta kunnon rämisytin. 
Pistä sisälle riisiä tai vaikkapa herneitä. Teip-
paa kansi kiinni ja ala rumpsuttaa. Naapuritkin 
tykkää! 
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Aloita tästä!

KULJE LANKKUJA PITKIN. 

Ota mukaasi myös molemmat yksinäiset kirjaimet. 
Hoksaatko vastauksen edellisen sivun kysymykseen?

e



Hotkija tulee vaarallisen lähelle, mutta silloin Superlon karjaisee taisteluhuutonsa ja 
hyökkää. Se levittää kätensä ja jalkansa tarttuen tiukasti Hotkijan kurkkuun. Hotkija alkaa 
valittaa ja kiemurrella valahtaen viimein hervottomana maahan.

”Ai niin. Hei Ötökkä, tässä on taikakalusi!” Roska 
vinkkaa ja lennättää jousen Ötökälle.

”Kiitos!” Ötökkä ärähtää ja ripustaa jousen kau-
laansa.

Hotkijan kurkusta kuuluu äkäinen yskähdys.
”Nyt mentiin”, Roska hoputtaa. Ystävykset pyyhäl-

tävät ovesta käytävälle ja kiiruhtavat minkä kintuis-
taan pääsevät, kunnes saapuvat rakkaan tossunsa 
luo.

”Se siitä aarteenetsintäretkestä. Sain mukaani 
vain tämän”, Rusina marmattaa palanut tulitikku 
kädessään.
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Jääkö  

Rusina nyt  

ilman  

aarretta?

Vaara!



Väritä kuva

Rusina rientää lattialle 
pökertyneen Superlonin 
luo ja taputtaa tätä pos-
kelle. ”Hienoa kungfu-
ukkeli. Pelastit meidät.”

”Meidän on parasta 
häipyä ennen kuin Hotkija 
herää uudestaan!” Roska 
huudahtaa ja kampeaa 
Superlonia pystyyn.

”Entä Ötökän jousi?” 
Rusina hätäilee. ”Se pitää 
palauttaa.”
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Jos laite toimii sähköllä, se lajitellaan erikseen sähköromuksi.

Rikki mennyt pölynimuri joutaa sähköromuksi. Ja se on sille ihan oikein!



Superlon napauttaa Rusinaa olkapäähän, avaa säkin ja kumoaa sen sisällön lattialle. 
Roska alkaa luetella: ”Nappi, rautalankaa, foliota, kangastilkku, pullonkorkki.”
”Annahan kun minä”, Rusina sanoo ja sovittaa osia yhteen. Vähitellen alkavat hah-

mottua jalat, kädet ja pää. Viimeiseksi Rusina laittaa korkin hatuksi.
”Entäs nyt?” Roska kysyy.
”Annetaan sille täräys sähköä”, Rusina keksii, nappaa pariston säkin pohjalta ja lait-

taa sen olennon käsien väliin. 
Valo välähtää ja kuuluu terävä räpsähdys.  
Olento havahtuu ja liikahtaa. 
Ystävykset pidättävät hengitystään.
Olennon silmät avautuvat.
Pölykoira saa hepulin. Se hyppii olennon ympärillä takajalkojensa varassa ja heiluttaa 

häntäänsä ihastuksissaan.
”Kiitos teille ystäväni”, Rusina sanoo onnellisena. ”Sain paljon enemmän kuin osasin 

toivoakaan. Sain jännittävän seikkailun ja aarteista parhaimman, uuden ystävän. Joka 
on kaiken lisäksi kaunis, kaunis, kuin...”

”Koru”, ehdottaa Roska.
”Kaunis kuin Koru”, Rusina huokaa posket hehkuen.
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LOPPU



Rusinan hassu askarteluvinkki
Kokoa kaikenlaisista pienistä esineis-
tä kiva örvelö. Liimaa osat pahville tai 
rakenna vaikka patsas. Keksi otukselle 
omaperäinen nimi. 
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Piirrä tälle sivulle oma roskasakki-sarjakuva
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yhdistä kuva oikeaan jätelajiin. merkitse, miltä 
sivulta löysit kuvan.

Tutki kirjaa. mistä superlon löysi esineet,  
joista Koru-hahmo syntyi?

Löytyi sivulta



Ole huolellinen, kun käsittelet roskia. 
Lähes kaikki voidaan kierrättää tai muuttaa 
energiaksi!

Vältä turhien tavaroiden hankkimista. La-
jittele kodin jätteet huolella ja muista, 
että toisen roska on toisen aarre. Sinulta 
käyttämättömäksi jäänyt esine saattaa tuoda 
iloa jollekulle toiselle.

Muista myös  

kirpputorit!

Vastaukset pulmatehtäviin.
s. 3. Oikea sana on AARRE.
s. 5. Roskan esine on KILPI, Superlonin LANKA ja Rusinan PIHLAJANMARJA.
s. 7. Ratkaisusana on ROSKA.
s. 9. Numerot yhdistelemällä paljastuu ÖTÖKKÄ.
s. 13. Ratkaisusana on YHEISTYÖ.
s. 15. NOLREPUS on toisinpäin ratkaisusana SUPERLON.
s. 20. METALLI s. 8, PAPERI s. 6, LASI s. 7, KARTONKI s. 13 ja BIOJÄTE  s. 15.

Voit tarkistaa vastaukset pienen peilin avulla.



Roskasakki ja kadonnut kulkunen -lastenkirjasta tutut pikkuvipeltäjät 
jatkavat seikkailujaan tässä kierrätysaiheisessa puuhakirjassa.

Rusinalla on ongelma. Se haluaisi kovasti jotakin, muttei tohdi loihtia 
ajatuksiaan sanoiksi. Lopulta mieltä kaihertanut asia saadaan selville, 
ja siitäpä alkaakin Roskan, Rusinan, Superlonin ja Pölykoiran huima 
seikkailu.

Matka sinne ja takaisin ei suju todellakaan kommelluksitta. Ötökkä, 
Hotkija ja salaperäinen Varjo saavat Roskasakin sykkeen nouse-
maan, ja lopussa ystävyksiä odottaakin jo melkoinen yllätys.

Puuhakirja sisältää tarinan, puuhatehtäviä, askarteluvinkkejä ja lau-
tapelin tarjoten mukavaa tekemistä isommallekin porukalle. Seikkailun 
lomassa opitaan hyödyllistä ympäristö- ja kierrätystietoutta.

Avaa kirja ja tule mukaan! Touhukas Roskasakki odottaa juuri Sinua. 
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