LAJITTELU
Sanasto ja lämmittely

KIERRÄTYS

KIERRÄTTÄÄ

LAJITTELU
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KIERRÄTTÄÄ (recycle)
Minä kierrätän jätteet.
Minä en kierrätä metallia.
KIERRÄTYS (recycling)
LAJITELLA (sort)
Minä lajittelen paperit.
LAJITTELU (sorting)
PALAUTTAA + MIHIN?
Palautan pullot kauppaan.
Vien pullot kauppaan.
Palautan lääkkeet apteekkiin.
Jos ei ole panttia, tölkki on metallijätettä.
EI PANTTIA – PANTITON

LAJITTELU
Pantiton muovipullo on sekajätettä.
Pantiton lasipullo on lasijätettä.
Pantiton tölkki on metallijätettä.
En halua heittää panttipulloja sekajätteeseen. Pullon voi käyttää uudelleen.
Kaatopaikka / Jätekeskus
MAATUA
Muovi EI MAADU
Biojäte MAATUU
Kompostiin voi laittaa biojätteet, kasvit, perunankuoret, omenanraadot, vanha leipä ja
talouspaperit.
Komposti tuottaa multaa.
Multaa voi käyttää puutarhassa, esimerkiksi kasvimaalla ja kukkapenkkiin.
MIHIN sinä laitat multaa?
-> Kasvimaalle, puutarhaan, kukkapenkkiin, perunoille, porkkanoille, kukille, tomaateille
Kartongin ja paperin voi polttaa uunissa.
ROSKIS - ROSKAKORI - ROSKA-ASTIA - JÄTEASTIA - ROSKALAATIKKO - ROSKAASTIA - ROSKAPAIKKA- ROSKASÄILIÖ
BIOJÄTE
SEKAJÄTE
PAPERI
METALLI
KARTONKI
1. Miten sinä kierrätät? Miksi?
2. Mikä on sinulle tärkeää? Mitä sinä arvostat?
3. Millä asioilla sinä ajattelet, että voit vaikuttaa maapallon hyvinvointiin?
Mitä voisit tehdä paremmin?
4. Miksi kannattaa kierrättää? Keksikää ainakin kaksi syytä, miksi kierrättäminen on hyvä
asia.
5. Mistä maasta tulet Suomeen? Miten sinun aiemmassa kotimaassasi kierrätetään?

LAJITTELU
Dialogit
Lajitteluneuvonta
Haluat lajitteluohjeita. Kysyt neuvonnasta, mihin jätteeseen ananaspurkit ja vanhat vaatteet
kuuluvat.
Sinä:
Neuvoja:
Sinä:
Neuvoja:
Sinä:
Neuvoja:
Sinä:

(tervehdi ja kysy ananaspurkista) 10 sek
***
(kysy vanhoista vaatteista)
***
(vastaa myöntävästi ja kysy lisää palveluista) 10 sek
***
(vastaa myöntävästi ja lopeta keskustelu) 10 sek

MALLI Lajitteluneuvonta
Haluat lajitteluohjeita. Kysyt neuvonnasta, mihin jätteeseen ananaspurkit ja vanhat vaatteet
kuuluvat.
Sinä:
Neuvoja:
Sinä:
Neuvoja:

Sinä:
Neuvoja:
Sinä:

(tervehdi ja kysy ananaspurkista) 10 sek
Ananaspurkit laitetaan metallijätteeseen. Sä voit kerätät niitä enemmän ja viedä
sitten jonkun kaupan lajittelupisteeseen tai tuoda tänne kaatopaikalle.
(kysy vanhoista vaatteista)
Jos ne ovat ehjiä ja puhtaita, sä voit laittaa ne vaikka UFF:in laatikkoon tai viedä
jonnekin kirpparille. Tai sitten voit antaa jollekin. Mutta jos ne ovat huonossa
kunnossa, ne ovat sekajätettä. Onko ne sun vaatteet huonossa kunnossa?
(vastaa myöntävästi ja kysy lisää palveluista) 10 sek
Sekajätekuorma maksaa 20€, mutta jos sulla on esimerkiksi puutavaraa tai
elektroniikkaa, ne voi tuoda tänne ihan ilmaiseksi. Tuletko tällä viikolla?
(vastaa myöntävästi ja lopeta keskustelu) 10 sek

LAJITTELU
Tilannetehtävät
1. Löydät sohvan, jääkaapin ja paljon roskapusseja metsästä. Soitat kaatopaikalle ja kerrot
tilanteesta.
2. Haluat ostaa kompostorin K-raudasta. Kysyt neuvoa.
3. Sinulla on kaatopaikkakuorma, mutta et tiedä, mihin sinun tavarat pitäisi viedä. Kysyt
neuvoa.
4. Olet ostanut uuden sängyn. Soitat ystävälle ja tarjoat sinun vanhaa sänkyä hänelle.
Tiedät, että hän tarvitsee sänkyä. Sinun vanha on tosi hyvä. Kerro, miksi ostit uuden!
5. Haluat lahjoittaa vanhoja vaatteita / tavaroita (mitä?) kirpputorille. Mitä sanot?
6. Olet ammattitaitoinen jäteneuvoja. Haet työpaikkaa. Miten esittelet itsesi?
7. Sinun ystävä tarjoaa sinulle kaunista ruokapöytää ja 6 tuolia, koska vanhat eivät
mahdu hänen uuteen kotiin. Mitä sanot?
8. Soitat jäteneuvojalle. Kysyt neuvoa (mistä?).

LAJITTELU
Kertominen
A. Miten sinun aiemmassa kotimaassasi kierrätetään?
B. Miten sinä voisit olla parempi kuluttaja?
C. Lajittelu on intohimoni!

Mielipide
A. Lajitteluun menee ihan liian paljon aikaa ja se on vaivalloista.
B. Ihmiset eivät suhtaudu lajiteluun tarpeeksi vakavasti.
C. Tyhmää lajittelua

