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Heippa!
Lähtisitkö mukaani 
viemään roskat?



Pikku kettu on vielä nuori mutta jo taitava kierrättäjä!
Hän on kuunnellut tarkkaan ison ketun ohjeita ja ymmärtää,  
miksi roskien lajitteleminen ja vieminen oikeisiin paikkoihin 

on tärkeä oppia jo ihan pennusta asti.

Iso kettu on opettanut pikku ketulle, että ihan läheltä kotia 
löytyy kierrätyspisteet kaikelle roskalle,  

mitä heidän kotipesässään kertyy.
Tänään heillä on mukanaan kaikki pahvit, lasit, muovit, metallit 
ja paperit. Näille kaikille löytyy kierrätysastiat ihan helposti.



Pikku kettu on jo oppinut, 
että mikään roska ei koskaan kuulu maahan tai veteen, 

eikä voi ymmärtää miten joku voi olla niin 
huolimaton, että tiputtaa roskan jonnekin muualle kuin 

mihin se kuuluisi.

Hän on oppinut hyvin tarkasti sen, 
että metalliset, lasiset ja muoviset roskat 

eivät koskaan häviä luonnosta 
jos niitä ei kukaan poimi pois.



Se, että roskat rumentavat ja saastuttavat luontoa, 
ei ole ainoa ongelma mitä ne aiheuttavat. 

Myös eläimet ovat suuressa vaarassa 
joutuessaan elämään roskien seassa. 

Jos eläin jää jumiin naruun tai muovipussiin, 
kuka sen pelastaa?

Eläin saattaa luulla herkullisen näköisiä roskia syötäviksi 
ja nielaista jotain vaarallista. Jokin roska voi olla terävä 

ja vahingoittaa pahasti siihen osuvaa.
Eläimet luottavat siihen, että luonnossa on aina turvallinen 

kulkea ja meidän on huolehdittava, että niin on.



Kierrättämisestä on myös suuresti hyötyä! 
Jokaisesta kierrätetystä roskasta saamme jotain tilalle.

Maatuvista roskista saamme uutta multaa. 
Paperista saamme tehtyä uutta  paperia, muovista muovia, 
lasista lasia, metallista metallia ja poltettavasta roskasta 

saamme sähköä ja lämpöä!

Maatuvat roskat voi kompostoida, vaikka ihan omalla pihalla. 
Siili on rakentanut yhteisen kompostin naapureiden 

kanssa käytettäväksi. Siihen he keräävät lehdet ja risut 
ja näin saavat uutta ja ravinteikasta multaa 

kasvimailleen ja kukkapenkkeihin.



Tuuli tykkää leikkiä lehdillä.. 
Mutta levittää samalla myös maahan jätetyt roskat!

Osaatko sinä löytää kaikki luontoon kuulumattomat roskat?
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Kun et tarvitse tätä opasta enää, mihin se kuuluu?

Paperinkeräykseen tietenkin!


