Valinnoilla vaikutat
Testaa omat kulutusvalintasi!
1. Voi hitsi, kengät hajosivat! Muuten hyväkuntoisista nahkakengistäsi hajosi sauma. Mitä teet?
a. Ostat uudet trendikengät, mieluiten halvimmat mahdolliset, koska muoti muuttuu
kuitenkin ennen ensi vuotta.
b. Viet kengät suutarille korjattaviksi.
c. Ostat uudet kengät, mutta haluat ostaa laadukkaat ja pitkäikäiset kengät, vaikka
sitten kalliimmatkin. Niillä voi kävellä vielä tulevinakin vuosina.
2. Olet menossa isoäitisi syntymäpäiville, mutta mitä ostaa lahjaksi ihmiselle, jolla on
jo kaikkea? Jotain virkistävää ja rentouttavaa hän varmaan kaipaisi…
a. Ostat isoäidille pore-jalkakylpylaitteen.
b. Annat isoäidille lahjakortin vaikkapa hierojalle tai kuntosalille tai pari lippua
elokuviin tai teatteriin.
c. Viet isoäidille purkillisen omatekoista hilloa tai askartelet hänelle lahjakortin, jossa
lupaat auttaa häntä matonpesussa/suursiivouksessa/kevätpuutarhanhoidossa…
3. Perheesi on järjestämässä juhlat isolle porukalle. Kahvikuppeja ja muitakaan
astioita ei kuitenkaan ole riittävästi koko vierasjoukon kestitsemiseen, mikä neuvoksi?
a. Ostat kertakäyttöastioita, sellaisia, joihin on painettu jokin hieno kuvitus.
b. Ostat pari tusinaa kahvikuppeja, sillä tiedät, että tarvitset niitä myöhemminkin.
c. Vuokraat tarvittavat astiat tai lainaat tuttavilta.
4. Kotonanne aiotaan tehdä pientä remonttia. Siihen tarvitaan kuitenkin poraa, jota
teillä ei ole, koska tarvitsette sitä kovin harvoin. Mitä teette?
a. Vuokraatte tai lainaat poran jostakin remonttipäivän ajaksi. Tai pyydätte jotain
poran omistavaa tuttuanne tai ammattimiestä tekemään homman.
b. Ostatte poran yhdessä kaveriporukan kanssa.
c. Ostatte kotiin uuden poran, koska se tuntuu kaikkein helpoimmalta ratkaisulta.
5. Huoneesi on juuri remontoitu ja sinne pitäisi saada edullisesti joitain uusia
huonekaluja. Mitä teet?
a. Päätät ostaa jotain halpaa, laatu ja kestävyys eivät ole ensisijaisia
valintakriteerejä.
b. Ostat huonekalut käytettynä kirpputorilta tai kierrätyskeskuksesta ja uudistat niistä
itsesi näköiset esim. maalaamalla.
c. Päätät ostaa huonekalut sellaista sarjaa, jota on helppo ajan myötä täydentää, jos
tarve vaatii. Pidemmän päälle on kuitenkin edullisempaa ostaa laadukasta ja
pitkäikäistä.

… JA NYT LASKE PISTEESI…

Pistetaulukko
1. Tuotteiden korjaaminen on todellinen ekoteko! Se
vähentää jätettä, kun rikkinäinen tuote
ei päädykään kaatopaikalle ja samalla säästyy
luonnonvaroja ja energiaa, joka olisi kulunut
uuden kenkäparin valmistamiseen.
2. Oletko tullut ajatelleeksi, ettei lahjan tarvitse aina olla
jotain aineellista tavaraa?
3. Harvoin tarvittavia laitteita ja tavaroita, kuten juhlaastioita, työ- tai urheiluvälineitä,
kannattaa mieluummin vuokrata tai lainata kuin hankkia
omaksi.
4. Vuokrauksen ohella kimppaomistuskin voi usein olla
hyvä ratkaisu!
5. Hankintoja tehtäessä kannattaa pohtia voisiko
tarvittavan tuotteen hankkia jostain
käytettynä ja uutta hankittaessa kannattaa ostaa
laadukasta, kestävää ja pitkäikäistä.
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Laske yhteen saamasi pisteet.
Jos sait 8-10 pistettä:
Onneksi olkoon! Olet selvästikin oivaltanut kestävän kulutuksen salat!
Jos sait 4-7 pistettä:
Suuntasi on oikea. Ehkä jossain olisi kuitenkin vielä hieman parantamisen varaa…
Vinkkejä kestävämpiin valintoihin löytyy esimerkiksi HSY:n
sivustolta https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/Sivut/default.aspx
Jos sait 0-3 pistettä:
Oletko tullut ajatelleeksi, että kulutustottumuksillamme vaikutamme suoraan
ympäristömme laatuun. Kaikkien tavaroiden tuottamisessa kuluu luonnonvaroja,
sekä syntyy jätteitä ja päästöjä. Valinnoillasi on vaikutusta!

