
 
Oletko Fiksu kuluttaja? 
 
Valitse kysymyksiin omaa toimintaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

 
1. Olet lähdössä ruokakauppaan, miten varaudut?  
 

a) Kiire pukkaa päälle, joten täytät ostoskärryn vanhalla rutiinilla.  
b) Teet kauppalistan, niin vältät enimmät heräteostokset.   
c) Tarkistat jääkaapista, mitä rippeitä on uusien ruokien pohjaksi. Kauppalistan teet 

tietysti!  
 
2. Pitäisi järjestää suuret juhlat, mutta astioita ei löydy tarpeeksi, mitä teet? 
 

a) Hankit astioita pari lisäsarjaa entistä mallia 
b) Käytät kertakäyttöastioita, säästyt samalla tiskiltäkin 
c) Lainaat astiat naapureilta tai vuokraat Martoilta  

 
3. Pesukone hajosi, mitä teet? 
 

a) Haet uuden tarjouksen perusteella 
b) Hankit uuden, mutta tutustut ensin tarjontaan, takuuaikoihin ja käytettävyyteen 
c) Kutsut korjaajan, koneella saattaa olla vielä monta palveluvuotta jäljellä 

 
4. Hiihtoloma laskettelukeskuksessa ja välineitä uupuu, mitä teet? 
 

a) Ostat uudet urheiluliikkeestä 
b) Löydät käytettyjen välineiden liikkeestä sopivat sopuhintaan 
c) Vuokraat vehkeet paikan päältä 

 
5. Kaupassa 
 

a) Ostat aina muovikassit kaupasta ja pakkaat ostoksesi niihin 
b) Pidät mukanasi ainakin yhtä käyttökelpoista muovikassia 
c) Mukanasi on tarpeeksi kestokasseja viikonloppuostoksillekin 

 
6. Pakastuskausi lähestyy, mitä teet? 
 

a) Ostat pakastusrasiat, jotka voi käytön jälkeen heittää roskiin.  
b) Hankit kestomuoviset pakastusrasiat 
c) Peset tyhjentyneet leviterasiat pakasterasioiksi  

 
  



7. Haluaisit alkaa kuntoilemaan kuntopyörällä, mitä teet? 
 

a) Pyydät vanhempiasi ostamaan sinulle kuntopyörän 
b) Ostat kausikortin läheiselle kuntosalille, siellä on hyvät laitteet joka lähtöön 
c) Alat pyöräilemään koulumatkat ja myös enemmän vapaa-ajalla 

 
8. Retkellä… 
 

a) Käytte evästämässä pikaruokapaikassa  
b) Mukananne on pillimehut ja muovipussiin pakatut eväsleivät 
c) Repussa on omat mehupullot ja eväsrasiat 

 
9. Huoneesi kaipaa remonttia, mitä teet? 
 

a) Haluat purkaa huoneesi atomeiksi ja pistää koko helahoidon huonekaluineen 
uusiksi 

b) Vaihdat työpöytäsi ja verhot uusiin ja vetäiset uudet maalit seiniin 
c) Maalaat vesiliukoisella maalilla seinät uudella värillä, järjestelet huonekalut 

uudelleen, entisöit työpöytäsi uudenveroiseksi ja piristät huonetta tuunatuilla 
verhoilla 

 
10. Jätteiden lajittelu huoneessasi, miten hoidat? 
 

a) Huoneessani on vain yksi roskis, joten kaikki roskat menevät samaan astiaan.  
b) Vien biojätteet keittiön astiaan, jotta ne eivät haise huoneessani, sekä paperit 

paperinkeräykseen, mutta muut roskat menevät huoneessani samaan astiaan.  
c) Lajittelen kaikki syntyvät jätteet myös huoneessani, ja vien lajitellut roskat niihin 

tarkoitettuihin astioihin keittiöön tai jätekatokseen. 
 
Pisteytys kymmenelle kysymykselle: 

a) vaihtoehto 1 p. 
b) vaihtoehto 2 p. 
c) vaihtoehto 3 p 

 
Pisteitä voi saada 10 - 30, tässä jaottelu: 
 
10-16 pistettä: Olisiko kulutustottumuksissasi parantamisen varaa? Tutustu Fiksu-sivuihin 
ja löydä ekovinkit ihan tavalliselle kuluttajalle. Suosi enemmän kestotuotteita ja mieti, mitä 
tavaroita oikeasti tarvitset. Jätettä vähentämällä luonto ja kukkaro kiittävät! 
 
17-24 pistettä: Olet matkalla kohti Fiksun kuluttajan arvonimeä. Olet jo oivaltanut paljonkin 
jätteen vähentämisen etuja. Kiinnitä vielä hieman lisää huomiota hankintoihisi, ovatko ne 
kaikki todella tarpeellisia? Jatka kestävän kulutuksen suuntaan, niin sekä sinä että 
ympäristö voitte hyvin.  
 
25-30 pistettä: Onnea Fiksulle kuluttajalle! Tähän päämäärään tulisi useamman pyrkiä. 
Jätettä vähentämällä ja kuluttamalla kohtuullisesti maapallo säästyy tulevillekin tallaajille.  
 
 

Katso lisävinkkejä Fiksuun elämäntapaan: 
 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/vahennajatetta/Sivut/default.aspx 
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/  
 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/vahennajatetta/Sivut/default.aspx
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/
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