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Tervetuloa tutkimusretkelle kauppaan
WWF:n Naturewatch -verkoston kanssa!
Naturewatch Ostoksilla -tehtävät ovat avuksi, kun haluatte
tutkia kestävän kulutuksen mahdollisuuksia ruoka-, vaatetai lelukaupassa. Materiaalipaketin avulla voitte selvittää
kaupan ympäristötoimia, tuotteiden alkuperää sekä hintaa
määrittäviä tekijöitä. Paketin loppupäästä löytyvät Vastuullisen kuluttajan testi sekä Kulutustarina maailmalta sopivat
joko oppitunnille tai vaikka kotitehtäväksi.

WWF kiittää Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskusta sekä
Suomen Ympäristökasvatuksen Seuraa yhteistyöstä tehtävien laatimisessa.
Lähtekää siis tutkimaan ja oppimaan vastuullisesta kuluttamisesta yhdessä WWF:n kanssa!

Tehtävät on suunniteltu alakoululaisille. Materiaalia voi
käyttää kokonaisuutena mutta, jos haluatte keskittyä vain
muutamaan aihepiiriin, tehtävät toimivat myös itsenäisinä
tutkimuslomakkeina. Tähdellä merkityistä tehtävistä toivomme teidän palauttavan tuloksia WWF:n käyttöön.

Kuvitukset: Noora Kaunisto
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Millainen kauppa tämä on?
Kun teette tutkimusretken ruokakauppaan, käykää aluksi esittelemässä itsenne henkilökunnalle. Kertokaa, että olette tekemässä koulutehtävää. Muistakaa ystävällinen ja kohtelias käytös sekä kaupan henkilökuntaa että asiakkaita kohtaan.

1.* Mitä kauppaa tutkitte?
Tämä kauppa on mielestämme

pieni

keskikokoinen

suuri

2. Onko tämä kauppa osa jotakin kauppaketjua?
Ei

Kyllä, mitä?

3.* Missä kauppa on?
Harvaan asutulla alueella kylässä
Kaupungin/kunnan keskuksessa
Esikaupungissa tai lähiössä asuinalueella
Ostoskeskuksessa tai kauppakeskittymässä, jonka aivan vieressä ei ole asutusta

4.* Tutkikaa kaupan pihalta seuraavia seikkoja ja päätelkää lopuksi, miten tähän kauppaan pääsee kätevimmin:
				

Kyllä

Ei

Onko pihalla pyörätelineitä?
Onko kaupan lähellä asuintaloja?
Onko kaupan lähellä julkisen liikenteen
pysäkki (bussi, juna, metro tai raitiovaunupysäkki)?
Onko pihalla paljon parkkiruutuja autoille?
Tutkimustulos: Kauppaan pääsee mielestämme kätevimmin (ympyröi)
kävellen

pyörällä tai mopolla

julkisilla liikennevälineillä

autolla

5. Millaisille kävijöille tämä kauppa on mielestänne ensisijaisesti suunniteltu?
Lapsiperheille isoja viikko-ostoksia varten
Yhden tai kahden hengen talouksille ruokaostoksia varten
Työssä käyville lounaanhankkimispaikaksi
Muille kävijöille, keille?
Mistä päättelitte tämän?
Tiesittekö? Kauppareissun suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät usein autolla tehdyistä ostosmatkoista. Ympäristövastuullinen kuluttaja suunnittelee ostoksensa siten, että kaupassa tarvitsee käydä vain harvoin, ja kulkee mieluiten
lihasvoimalla tai julkisilla kulkuvälineillä.
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Esteetön kauppa on kaikkien etu
Kaikki ihmiset tarvitsevat kauppatavaroita ikään, kielitaitoon ja muihin ominaisuuksiin katsomatta. Kaupan olisi oltava sellainen, että se palvelee kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti.

6.* Tutkikaa kauppaa pyörätuolilla liikkuvan ihmisen näkökulmasta. Kiertäkää eri puolilla kauppaa ja tarkkailkaa seuraavia asioita:
Pääseekö pyörätuolilla helposti sisään?

Ovatko kaupan käytävät leveitä vai onko niillä esteitä?

Kuinka korkealla hedelmävaaka, ovien kahvat ja tavarat sijaitsevat?

Onko kaupasta helppo löytää henkilökuntaa auttamaan tarvittaessa?

Yhteenveto: Minkä kouluarvosanan (4–10) antaisitte tälle kaupalle pyörätuolilla liikkuvan asiakkaan huomioimisesta?

7. Jos et osaisi suomen kieltä tai et osaisi lukea, pystyisitkö helposti löytämään ja ostamaan
tästä kaupasta seuraavat tuotteet? Yrittäkää etsiä tuotteet käyttämättä kieltä apuna. Onnistuuko?
Kyllä

Ei

Rasvaton maito

			Miksi?

Vehnäjauhot

			

Miksi?

Kalaa

			

Miksi?

Konetiskiaine

			

Miksi

Tiesittekö? Kauppa on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun siellä liikkuminen on vaivatonta. Hedelmävaakojen, pakastealtaiden ja muiden välineiden tulisi olla kaikkia asiakkaita ajatellen
helppokäyttöisiä ja loogisia.
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Kaupan ympäristöteot
8.* Kauppa voi vähentää ympäristökuormitustaan muun muassa seuraavilla toimilla. Tutkikaa,
mitkä näistä keinoista ovat tässä kaupassa käytössä:
			

Kyllä

Ei

ovet kylmien juomien kaapeissa
kannet pakastealtaissa
myynnissä kangaskasseja
myytävät muovikassit ovat uusiomuovisia
biohajoavia pusseja hedelmille

9.* Tutkikaa kaupan ilmoitustauluja. Onko kaupalle myönnetty joku ympäristösertifikaatti tai -diplomi tunnustukseksi työstä ympäristön hyväksi?

Löydättekö kaupasta asiakkaille tarkoitettua ympäristötietoa esimerkiksi ilmoitustaululta tai esitteistä? Mitä tietoa on
tarjolla?

10. Käykää kurkistamassa vielä kaupan ulkopuolelle. Onko kaupan pihalla kierrätyspiste asiakkaiden
jätteille?

On

Ei

Jos on, niin mille eri jätteille on keräysastiat:

Löydättekö kaupan takaa liikkeen omia roskiksia? Kurkistakaa sekajäteastiaan. Onko siellä biojätettä (esim. leipää
muovipakkauksissaan)?

Tiesittekö? Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on vapaaehtoinen ja puolueeton. Vain ympäristön kannalta parhaimmat tuotteet ja palvelut voivat sen saada. Suomessa merkin käyttöoikeuden myöntää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, joka myös valvoo merkin käyttöä.
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Kassi vai pussi?
11.* Tarkkaile kaupan ovella ulos meneviä asiakkaita viiden minuutin ajan. Missä he kantavat ostoksensa? Merkitse tukkimiehen kirjanpidolla taulukkoon.
Kantotapa

				

			

			

Yhteensä

Käsissä ilman kassia
Kankaisessa ostoskassissa tai repussa
Paperikassissa
Tavallisessa muovikassissa
Kierrätysmuovikassissa (usein väriltään harmaa)
Maatuvassa muovikassissa

12. Mitä merkitystä mielestäsi on kauppakassin valinnalla?

Tiesittekö: Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta paras kauppakassivaihtoehto on mahdollisimman kestävä ja
kevyt kangaskassi, jota käytetään monta kertaa. Kierrätysmuovikassi kuluttaa seuraavaksi vähiten luonnonvaroja: sen
elinkaaren aikana syntyy vain 13 g hiilidioksidipäästöjä.
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Hedelmiä läheltä ja kaukaa
13.* Katselkaa hetki ympärillenne hedelmä- ja vihannesosastolla. Löydättekö helposti kasvisten alkuperämaat?

Kyllä

Ei

Löysimme osasta, osasta emme

14. Etsikää kaikki myytävänä olevat omenat. Mistä maista peräisin olevia omenoita tässä kaupassa myydään?
Omenalajike

			

Alkuperämaa

Onko myynnissä kotimaisia omenoita?

15. Mitä kotimaisia kasviksia tai juureksia löydätte?

Löytyykö kotimaisista kasviksista tietoa siitä, miltä paikkakunnalta ne ovat peräisin?
Onko joku läheltä kotipaikkakuntaanne?

16. Onko tällä osastolla luomutuotteita? Ovatko ne helposti löydettävissä?
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Hedelmiä läheltä ja kaukaa
17. Tarkkailkaa hetki kaupan asiakkaita. Laskekaa esimerkiksi viisi asiakasta, jotka ottavat jotakin mukaansa
tältä osastolta.

Asiakas 1 osti
Asiakas 2 osti
Asiakas 3 osti
Asiakas 4 osti
Asiakas 5 osti

Mitä ostettiin eniten? Ostiko kukaan luomutuotteita?

18.* Mitä hedelmiä tai vihanneksia itse ostaisitte mieluiten?

Tiesittekö? Luomu tulee sanasta luonnonmukainen. Luonnonmukaisessa maataloudessa keskeistä on ravinteiden
kierrätys takaisin maaperään, synteettisten torjunta-aineiden välttäminen sekä kotieläinten hyvinvointi. Luomutuotantoa
valvotaan ja sitä varten on sovittu tarkat säännöt, joita viljelijän tulee noudattaa.
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Liha, kala ja kananmunat
19. Millaista lihaa tässä kaupassa myydään?
			
Onko tässä kaupassa liha- ja/tai kalatiski?
Saako kaupasta luomulihaa?

Kyllä

Ei

Mistä maista lihat ovat peräisin?

20.* Mitä kalalajeja kalatiskissä on myytävänä? Onko joukossa ylikalastettuja lajeja?

21. Mistä maista kalat ovat peräisin?
Kalalaji

Alkuperämaa			

Kalalaji			

Alkuperämaa

22. Kuinka monta erinimistä kananmunatuotetta tässä kaupassa on myytävänä?
Löysimme

erilaista munapakkausta.

Saatteko pakkauksia tutkimalla selville, mitä eroa niissä on?

23. Etsikää kilohinnaltaan kalleimmat ja halvimmat kanamunat.
Halvimmat munat maksoivat 			

€/kg. 		

Kalleimmat munat maksoivat			

€/kg

Miksi joku haluaa ostaa kalleimpia munia?
Jos nyt aikoisitte paistaa lettuja, mitä munia te ostaisitte?

Tiesittekö? Monia kalalajeja on kalastettu niin paljon, että niiden määrät merissä ovat vähentyneet kovasti. Ylikalastettuja lajeja ovat esimerkiksi ankerias, Itämeren lohi, hait, punakampela, ruijanpallas, sinievätonnikala sekä turska. Suomalaisia järvikaloja voit ostaa kaupasta huoletta, sillä niiden kannat eivät ole uhattuina.
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Leipää monilla mausteilla
24. Tutkikaa leipähyllyä ja rastittakaa, mitä seuraavista löydätte:
omalla paikkakunnalla leivottua leipää
luomuleipää
irtomyynnissä ilman pakkausta olevaa leipää
yhtenä palana olevaa leipää
yksinomaan ruisjauhosta leivottua leipää
suolatonta leipää
gluteenitonta leipää
terveysvaikutteisena mainostettua leipää
Kuinka montaa hyllyssä olevista leipälaaduista olette itse maistaneet?

25. Tutkikaa keksihyllyä ja etsikää seuraavilla kriteereillä paras keksiostos:
terveyden kannalta (vähärasvainen, runsaskuituinen):

ympäristön kannalta (suomalainen ja vähiten pakattu):

taloudellisuuden kannalta (halvin):

Mikä keksipakkauksista on houkuttelevin? Miksi?

Tiesittekö? Ruoat kulkevat nykyisin noin 4 000 kilometriä ennen päätymistään eurooppalaisen ostoskärryyn. Seudun
omia elintarvikkeita käyttämällä voidaan haitallisia päästöjä ilmakehään vähentää jopa 80 %. Suosi kotimaista, mahdollisimman lähellä tuotettua ja vähän pakattua luomuruokaa.
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Mikä määrää tuotteen hinnan?
26. Etsikää jogurteista litrahinnaltaan halvin ja kallein vaihtoehto.
Halvin jogurtti maksoi

€ litralta.

Kallein jogurtti maksoi 		

€ litralta.

Mistä luulette eron johtuvan?

Mitä kaupassa myytävää jogurttia itse ostaisitte mieluiten? Miksi?

27. Etsikää hedelmäosastolta banaanit.

Myydäänkö tässä kaupassa Reilun kaupan banaaneja?
Ei

Kyllä, kilohinta		

€

Kyllä, kilohinta 		

€

Entä tavallisia?
Ei

Onko Reilun kaupan ja tavallisten banaanien välillä merkittävää hintaeroa?
Jos on, mistä ero voisi johtua?

28. Etsikää nyt Reilun kaupan tuotteita muilta osastoilta. Mistä kaikista tuotteista asiakas voi tässä liikkeessä valita Reilun kaupan vaihtoehdon?

Tiesittekö? Reilun kaupan merkkijärjestelmä on luotu, jotta kehitysmaiden viljelijät saisivat työstään kunnollisen tuoton.
Reilun kaupan merkillä varustettujen tuotteiden myynnistä maksetaan viljelijöille ja suurtilojen työntekijöille oikeudenmukaista palkkaa tai korvausta.
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Puhtautta monesta purkista
29. Laskekaa, montako erilaista pyykinpesuainetta löydätte.
Löysimme

kpl.

Mihin tarkoituksiin löytyi erilaisia pesuaineita?
Valkopyykille

		

Kirjopyykille		

Hienopyykille		

Villalle

Silkille

		

Herkkäihoisille		

Mustille vaatteille

Käsinpesuun

Muuhun tarkoitukseen, mihin?

Tarvitaanko teidän mielestänne kaikkia? Miksi tai miksi ei?

Löydättekö pesuainepakkauksista ympäristömerkintöjä? 		

Kyllä		

Ei

30.* Valitkaa kolme satunnaista pesuainetta ja tutkikaan niiden tuoteselostetta. Tutkittaviksi sopivat
hyvin vaikka pyykinpesuaineet, konetiskiaineet tai yleispuhdistusaineet. Onko pesuaineissa fosfaatteja?
Pesuaine

Fosfaatiton

Fosfaattia < 5%

Fosfaattia 5–25%

Fosfaattia > 25 %

Tiesittekö? Fosfori on kasveille välttämätön ravinne. Fosforin yhdisteitä fosfaatteja käytetään lannoitteina sekä pesuaineissa veden pehmentäjinä. Vesistöön päätyessään fosfori kuitenkin aiheuttaa rehevöitymistä eli liiallista perustuotannon kasvua. Rehevöityminen on esimerkiksi Itämeren merkittävin ympäristöongelma.
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Osta, osta, OSTA!
31. Miten kaupan ulkopuolella houkutellaan ostajia huomaamaan kauppa ja tulemaan
ostoksille?

32. Kun olette ovella ja katsotte sisään kauppaan, mihin katseenne osuu ensimmäisenä?
Tekeekö ensivaikutelma kaupasta houkuttelevan?

33.* Ajatellaan, että tulisitte pikaisesti ostoksille. Tarvitsette vain maitoa, leipää, kurkkua, juustoa ja mehua.
Kiertäkää näiden ostosten keräämiseen tarvittava lenkki kaupassa.
Laskekaa matkalla, montako mainosta tai tarjousta näitte.
Näimme

mainos- tai tarjouslappua.

Näittekö matkalla jotakin, mitä olisi tehnyt mieli ostaa? Mitä? Miksi?
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Millainen vaatekauppa tämä on?
Kun teette tutkimusretken vaatekauppaan, käykää aluksi esittelemässä itsenne henkilökunnalle. Kertokaa, että olette
tekemässä koulutehtävää. Muistakaa ystävällinen ja kohtelias käytös sekä kaupan henkilökuntaa että asiakkaita kohtaan.
Muistattehan myös pitää tutkimianne vaatteita varovaisesti ja panna ne takaisin paikoilleen tutkimustenteon jälkeen.

34.* Missä kaupassa teette tutkimuksia?
Tämä vaatekauppa on
tavaratalon vaateosasto
osa kauppaketjua
itsenäinen vaatemyymälä
Tutkimme

lasten

nuorten

miesten

naisten

vaateosastoa tai -kauppaa.

35. Kierrelkää hetki ja katselkaa ympärillenne. Vastatkaa sitten seuraaviin kysymyksiin saamanne vaikutelman perusteella.

Miten liike on sisustettu?

Miten vaatteet on pantu esille?

Minkä vuodenajan vaatteet ovat nyt myytävinä?

Myydäänkö vaatteita tänään erityisesti juhliin, arkeen vai ehkä lomalle?

Johtopäätökset kiertelystä: Millainen voisi olla tämän vaatekaupan tyypillinen asiakas?

Tiesittekö? Muistilista vaateostoksille menijälle:
1. Hanki vain tarpeellista ja etsi ensin kirpparilta. Harvoin tarvittavia vaatteita, kuten juhlavaatteita, voit myös kysyä tutuilta lainaksi.
2. Varmistu vaatteen laadusta ennen ostoa. Usein halvat ja huonolaatuiset vaatteet on valmistettu ympäristöä kuormittavasti kehitysmaissa. Hyvälaatuista vaatetta voi myös käyttää pitempään.
3. Hoida, huolla ja tuunaa vaatetta, jotta voit käyttää sitä mahdollisimman pitkään. Kierrätä turhiksi tai pieniksi jääneet
vaatteet.
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Tutkitaan vaatteita ja kenkiä
36. Millainen on mielestänne mukava vaate?

37.* Etsikää vaate, jonka arvelette kestävän pitkään. Minkä vaatteen valitsitte? Miksi?

38. Löydättekö vaatteen,

			

Kyllä

Ei

joka on tehty Suomessa? 		
joka on tehty luomupuuvillasta? 		
jolla on Reilun kaupan merkki?

39. Valitkaa kenkäosastolta yhdet kengät, tutkikaa niitä vastatkaa kysymyksiin:
- Millaiseen säähän nämä kengät sopivat?

- Ovatko kengät monikäyttöiset vai vain tiettyyn tarkoitukseen? Miksi?

- Missä maassa kengät on valmistettu?

- Miten kenkiä pitäisi hoitaa?
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Kallis ja halpa vaate vertailussa
40. Etsikää yksi mielestänne kallis ja toinen halpa vastaava vaate, esimerkiksi kaksi puseroa.
Mitä arvelette, mikä tekee kalliista vaatteesta kalliin? Rastittakaa yksi tai useampi vaihtoehto – tai ei yhtään, jos eroja ei
löydy. Onko kallis vaate:
tehty parempilaatuisesta materiaalista
tehty kalliimmasta materiaalista
huolellisemmin ommeltu
vaikeammin leikattu
muodikkaampi tai muuten mielestäsi paremman näköinen
kalliimpaa merkkiä kuin halpa vaate
kestävämpi ja pidempikäyttöinen
joku muu ero, mikä?

Löytyikö hintaerolle luonteva selitys?

41. Milloin kannattaa ostaa kallis vaate?

Tiesittekö? Luonnonvärisiä ja ympäristömerkittyjä vaatteita kannattaa suosia, sillä niiden valmistaminen kuormittaa
vähemmän ympäristöä. Turhia saumoja ja yksityiskohtia sisältäviä vaatteita kannatta välttää, sillä ne menevät helposti
rikki.
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Leluosastolla
Lelutehtävät voitte yhtä hyvin tehdä joko tavaratalon leluosastolla tai lelukaupassa. Käykää aluksi esittelemässä itsenne
henkilökunnalle. Kertokaa, että olette tekemässä koulutehtävää. Muistakaa ystävällinen ja kohtelias käytös sekä kaupan
henkilökuntaa että asiakkaita kohtaan.

42. Mistä materiaalista tehtyjä leluja löydätte tältä osastolta?
Löysimme
muovisia

			puisia				metallisia				

kankaisia

			

pahvisia tai paperisia		

muusta materiaalista tehtyjä, mistä?

Mitä oli eniten?

43.* Leluja on monenlaisia. Etsi lelu,
- jonka arvelet menevän pian rikki. Minkä lelun valitsit ja miksi?

- josta arvelet, että se kestää pitkään leikkejä. Minkä lelun valitsit ja miksi?

- jonka pakkaus on mielestäsi tarpeettoman suuri. Minkä lelun valitsit ja miksi?

- joka on mielestäsi ihan turha. Minkä lelun valitsit ja miksi?

44.* Mihin eri leikkeihin ei tarvita ollenkaan leluja?

Tiesittekö? Suomalaisella lapsella on lastenhuoneessa tyypillisesti noin 500 lelua. Useimmilla lapsilla on kuitenkin vain
muutamia lempileluja.
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Vastuullisen kuluttajan testi
Tiedätkö, miten voit kuluttajana ottaa huomioon myös ympäristön? Tee vastuullisen kuluttajan testi, ja testaa, miten suuri
ympäristön ystävä olet.

45. Laita rasti niiden väittämien perään, jotka sinun kohdallasi pitävät paikkansa. Jokaisesta rastista saat yhden pisteen.

Käyn aika usein etsimässä kirpputorilta ennen kuin ostan uuden tavaran.
Käytän myös sisarusten tai tuttavien vanhoja vaatteita.
Annan välillä aineettomia lahjoja ystäville ja läheisille.
Teen harvoin turhia ostoksia.
Käytän ostamiani tai saamiani tavaroita pitkään.
Juon pullovettä tai limua vain harvoin tai en koskaan.
Syön paljon kasviksia ja eläinkunnan tuotteita vain kohtuudella.
Otan ruokakauppaan oman kangaskassin mukaan.
Pidän tavaroistani hyvää huolta, niin ne kestävät pitempään.
Osaan korjata vaatteita tai muita tavaroita.
Pyrin ostamaan kestäviä tavaroita.
Annan itselleni tarpeettomiksi käyneet vaatteet ja tavarat eteenpäin.
Lajittelen roskat.
Suljen suihkun saippuoinnin ajaksi.
Kuljen kouluun ja harrastuksiin lähinnä kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä
Sain yhteensä

pistettä.

0–4 pistettä: Aika ajattelematon
Et ajattele kovin paljon ympäristöasioita kulutuspäätöksiä tehdessäsi vaan ostat mitä sattuu. Sinun kannattaisi perehtyä
aiheeseen paremmin! Ympäristön suojeleminen ei ole kovin vaikea juttu, vaan pienilläkin teoilla on vaikutusta.
5–10 pistettä: Matkalla vastuullisuuteen
Sinulla on jo monta hyvää tottumusta ja taitoa. Hieno juttu! Ehkä sinusta jatkossa tulee vielä suurempi ympäristön ystävä.
Keksitkö testistä jonkin tavan, jonka pystyisit vielä omaksumaan?
11–15 pistettä: Olet vastuullinen ympäristön ystävä
Tästä testistä päätellen sinä osaat todella ottaa ympäristön huomioon kulutustottumuksissasi. Onneksi olkoon, pidäthän
kiinni tavoistasi! Ehkä voisit neuvoa myös tietämättömille tuttavillesi, miten vastuulliseksi tullaan.
Tiesittekö? Jokainen voi pohtia omia kulutustottumuksiaan ja miettiä itselle hyviä tapoja säästää ympäristöä. Ei kannata tuntea syyllisyyttä niistä asioista, joihin ei voi vaikuttaa. Sen sijaan voi kiinnittää huomiota niihin asioihin, joissa aivan
turhaan tuhlailee luonnonresursseja. Tärkeintä on aloittaa, ja tehdä se mahdollisimman pian. Toimeen kannattaa ryhtyä
muutamista yksinkertaisista asioista. Sen jälkeen kun niistä on saanut rutiinin, on helpompi lisätä säästön kohteita.
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Kulutustarina maailmalta
WWF kannustaa selvittämään
elintarvikkeiden alkuperän
Monet suomalaisistakin elintarvikkeista saavat alkunsa
Borneolta. Erityisesti palmuöljyä löytyy lähes jokaisen
suomalaisen ostoskorista. Palmuöljyä on muun muassa
ranskalaisissa perunoissa ja muissa rasvassa paistetuissa
eineksissä, jäätelössä, leivonnaisissa, sipseissä ja margariinissa. Palmuöljyä ei useinkaan mainita nimeltä tuoteselosteessa, mutta maininta kasvirasva pitää usein sisällään
palmuöljyn.
Palmuöljy on yksi maailman käytetyimmistä kasvirasvoista, mutta sen viljely on suuri uhka Kaakkois-Aasian sademetsille. Borneolla metsiä raivataan jatkuvasti kasvavien
öljypalmuplantaasien tieltä ja samalla tuhotaan paikallisten
ihmisten alkuperäiset elinkeinot sekä koti monelta sademetsän asukkaalta ja eliölajilta.
WWF Suomi työskentelee Borneolla pelastaakseen jäljellä
olevat sademetsät. WWF pyrkii löytämään paikallisille korvaavia elinkeinoja ja tukemaan palmuöljyn vastuullista tuotantoa, jotta yksi maailman monimuotoisimmista ekosysteemeistä säilyisi myös tuleville sukupolville.

Ostoksilla Borneon saarella
Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Borneo on maailman kolmanneksi suurin saari ja pinta-alaltaan lähes kaksi kertaa
Suomen kokoinen. Borneo kuuluu kolmelle valtiolle, Indonesialle, Malesialle ja Bruneille. Etenkin alavilla seuduilla
on suuria kaupunkeja, mutta monet borneolaiset asuvat
pienissä kylissä jokien varsilla. Kaupungeista löytyy samanlaisia kauppoja kuin mistä päin maailmaa tahansa,
mutta maaseudulla kaupat ovat lähinnä pieniä sekatavarakauppoja tai kioskin tapaisia pieniä yksityisten ihmisten
pitämiä kauppoja.

Kysymyksiä tarinan pohjalta
Miten Borneon kaupunkien ja maaseudun kaupat eroavat
toisistaan?

Kaupungeissa hedelmät ja vihannekset myydään yleensä
katujen varsilta pienistä kojuista. Maaseudulla vihannekset
ja hedelmät sekä riisi kasvatetaan itse. Kaupungeissa kaupoista löytyy laaja valikoima erilaisia elintarvikkeita, mutta
maaseudulla valikoima koostuu lähinnä riisistä, suolasta,
sokerista ja palmuöljystä. Kaupoista löytyy myös muun
muassa nuudeleita, erilaisia säilykkeitä, soijakastiketta
sekä virvoitusjuomia, mehuja ja karkkeja.

Miksi maaseudun kaupoissa ei ole juuri lainkaan tuoretuotteita myytävänä?

Mistä elintarvikkeista löytyy usein palmuöljyä?

Liha ja kala kuuluvat borneolaisten jokapäiväiseen ruokavalioon ja maaseudulla ne pyydystetään itse metsästä
ja joesta. Kaupungeissa liha ja kala ostetaan kaupasta
tai suoraan kalastajalta tai metsästäjältä. Kananmunia
syödään myös paljon ja kylissä näkeekin paljon vapaana
juoksevia kanoja sekä kukkoja. Liha, kala ja kananmunat
ovatkin maaseudulla täysin luomua.

Miten öljypalmun viljely uhkaa sademetsiä?
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Koostelomake tutkimuksista
Kun tutkimukset on tehty, käykää tulokset yhdessä läpi keskustellen ja täyttäkää samalla tämä koostelomake. Tulokset
lähetetään WWF:lle joko sähköisellä lomakkeella WWF:n internet-sivuilla tai postittamalla täytetty lomake WWF:n ympäristökasvattajalle. Palauta syyskauden tulokset 20.12. mennessä ja kevätkauden tulokset 31.5. mennessä. Raportti
menneen kouluvuoden Naturewatch-tutkimuksista ilmestyy seuraavan lukuvuoden alkaessa elokuussa.

1. Retki ruokakauppaan

8. Kaupassa ovat käytössä:
ovet kylmien juomien kaapeissa

Mitä kauppaa oppilaat tutkivat?

kannet pakastealtaissa
myynnissä kangaskasseja

Kauppa on

pieni

keskikokoinen

myytävät muovikassit ovat uusiomuovisia

suuri

biohajoavia pusseja hedelmille

9. Onko kaupalle myönnetty joku ympäristösertifikaatti tai -diplomi?

3. Missä kauppa sijaitsee?
Harvaan asutulla alueella kylässä

Kyllä

Kaupungin tai kunnan keskuksessa
Esikaupungissa tai lähiössä asuinalueella

Ei

11. Mikä oli yleisin tapa kantaa ostokset pois
kaupasta?

Ostoskeskuksessa tai kauppakeskittymässä, jonka
aivan vieressä ei ole asutusta

4. Kauppaan pääsee kätevimmin

12. Löysivätkö oppilaat helposti kasvisten alkuperämaat?

kävellen
pyörällä tai mopolla
julkisilla liikennevälineillä
autolla

18. Mitä hedelmiä tai vihanneksia oppilaat ostaisivat mieluiten?

6. Esteettömyys

Oppilaat antoivat pyörätuolilla liikkuvan asiakkaan huomioimisesta seuraavan arvosanan:

20. Mitä kalalajeja kalatiskissä oli myytävänä? Oliko joukossa ylikalastettuja lajeja?

Perustelut:
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30. Pesuaineiden fosfaattipitoisuus
Pesuaine

40. Löytyikö kalliin ja halvan vaatteen hintaerolle luonteva selitys? Mikä?

Fosfaattia

1.
2.

43. Lelujen kestävyys

3.

Minkä lelun oppilaat arvelivat menevän pian rikki? Miksi?

33. Mainokset
Oppilaat näkivät

Minkä lelun oppilaat arvelivat kestävän pitkään leikkejä.
Miksi?

kpl mainos- tai tarjouslappua.

Näkivätkö oppilaat matkalla jotakin, mitä olisi tehnyt mieli
ostaa? Mitä? Miksi?
Minkä lelun pakkaus oli tarpeettoman suuri?

Mikä lelu oli oppilaiden mielestä ihan turha. Miksi?

34. Retki vaatekauppaan

Missä kaupassa oppilaat tekivät tutkimuksia?

44. Leikit ilman leluja

Mitä leikkejä oppilaat keksivät?

Vaatekauppa on
tavaratalon vaateosasto
osa kauppaketjua
itsenäinen vaatemyymälä
Oppilaat tutkivat
lasten
nuorten
miesten
naisten

Yhteystiedot:

Koulun nimi ja postiosoite:
vaateosastoa tai -kauppaa
Tutkimuksia tehnyt luokka ja oppilasmäärä:

37. Minkä vaatteen oppilaat arvelivat kestävän pitkään. Miksi?

Opettaja ja sähköpostiosoite:
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Koostelomake tutkimuksista
Tutkimusten paras anti

Mikä oli ryhmällesi koulututkimusten ”kultajyvänen” eli merkittävin asia, mikä opittiin tai havaittiin?

Muuta

Tähän voitte kirjoittaa muita havaintoja tai hauskoja tuloksia tutkimuksista

Palauta ryhmäsi tulokset WWF:lle internetissä:
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch_tutkimukset
tai koostelomake postitse osoitteella: WWF Naturewatch, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
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