
• loodusharidus (õpetan lapsi); 
• sõidan rattaga; 
• sorteeerin prügi;
• ei niida muru (või kui niidan, siis 1-2 korda aastas), 
• kasutan asjad lõpuni (telefon, riided, jalanõud, mööbel jne); 
• ei osta asju, mida vaja pole; 
• toon piima naaberkülast (ei osta pakendis piima); 
• kasutan korduvkasutatavat kohvitopsi;
• oma laste sünnipäevadel ei kasuta ühekordseid nõusid;
• sõidan Tatusse bussiga ...

Olen eeskujuks lastele ja toimetan koos lastega. 
Keskkonnateemalised mängud tahavad mängimist

• toitun taimselt,
• loobusin autost, 
• renoveerisin kodu

naturaalsete
materjalidega, 

• koolitan noori, 
• kasvatan endale toitu

Jagan oma soovitusi ja 
nõuandeid ka lähikondlastega! :)

• Olen aktivist.
• Vähendan liha söömist.
• Väldin lennureise. 
• Sõidan jalgrattaga. 
• Vähendan tarbimist. 
• Kujundan poliitikat.

Olen terve pere
õpetanud tarbima

vähem liha, tarbime
Eesti toitu, kasvatame

ise toidutaimi. 
Kompostime kõik
biojäätmed ise. 

Milliseid keskkonnahoidlikke tegevusi teed Sina? 
Üllata ebatavalisega :)

Lasen oma metsal kasvada, 
sorteerin jäätmeid, jagan oma 
teadmisi loodusest lastega. Kogun
pesumasinast tulevat  vett ja 
kasutan WC poti loputusveena :)



• Kasvatan võimalikult palju oma toitu mahedalt, 
• ei kasuta enda peal ega majapidamises tundamatuid kemikaale, 
• kasutan lapsel riidest mähkmeid. Ise seemnete kasvatamine ja 

pärandsortide säilitamine - esiteks
aitan nii säilitada elurikkust ja väldin

kaugelt pakendatud seemnete
tellimist.

Niidame osa murust ainult suve lõpus ja 
kasvatame aias ja põllul ka selliseid taimi, 

mis on meeldivad putukatele ja 
seemnetoidulistele lindudele (nt kurgirohi, 

rukkilill, tatar)

Olen laisk 
aednik

valin aeda taimi lähtuvalt
tolmeldajate

mitmekesistamisest

Istutan puid ja niidan
vähem, et murus

õitsevad niidulilled
saaksid särada

Toetan oma aias elurikkuse
säilimist läbi vähema
niitmise ja erinevate

looduskoosluste säilitamise
- kõik aiatagant tulijad on 

teretulnud erinevates
aianurkades :)

valin aeda taimi 
lähtuvalt tolmeldajate
mitmekesistamisest

Majandan aias nii, et õiterohkust oleks läbi suve.

Loen elurikkust
oma tagahoovis.

Kasutan oma aiamaal naturaalset
väetist (mahetalu lambasõnnikut) istutan puid



Mina sõidan
valdavalt

ühistranspordiga.

Ma otsustasin endale mitte autojuhilube
teha. Ei teki ka mingit kiusatust hetkel

veel vägagi mitterohelist transpordiviisi
kasutada.

Olen sari-jalutaja! 

- Jalutan

- sõidan ühistranspordiga
- jagan transporti

jalgrattaga
liikumine, 
kõndimine

Sõidan bussiga auto asemel

Käin jala koolis ja poes

• Kõndimine, 
• rattasõit, 
• elektrikasutamise

piiramine, 
• ahju kütmine

kuivade puudega, 
• elurikka aia

pidamine, 
• komposteerimine, 
• teadlik tarbimine, 
• tarbimise

vähendamine,
• taaskasutus

Ei tee 
lennureise.

sorteerin prügi, sõidan jalgrattaga, taaskasutan paberit



1. Püüan olla targem tarbija. Võimalusel valin tooted, millel on vähem plast- või kilepakendit. 
2. Tarbin palju mahetooteid.
3. Kasvatan osaliselt oma köögivilju ise.
4. Jagan naabritele köögiviljad mida ma ise ei jaksa ära tarbida.
5. Sõidan lühikesed distantsid auto asemel jalgrattaga.
6. Viin riided taaskasutuspoodi ja ostan osad riided taaskasutuspoest.
7. Niidan aias muru pigem harvem. Jätan mõned õitsvad murulapikesed pikemaks ajaks niitmata.
8. Püüan suunata oma lähedal olevaid inimesi keskkonnaga rohkem arvestama.
Enamasti pole ma selles tegevuses edukas.

Enne uue asja soetamist küsin endalt 5x MIKS mul seda vaja on

Ei soeta uusi 
sisekujunduseelemente, 

teen need ise. Kellegi
vanast saab minu uus.

Ei võta poes kauba pakendamiseks õhukesi
kilekotte. Mul on õmmeldud endale

õhukestest kangastest kottide komplekt, 
mida hoian käekotis kindlas taskus ja mida

olen harjunud kasutama. 

Hoian ja parandan asju ehk kasutan
asjad nii lõpuni kui vähegi võimalik, 
ega ei osta enne uusi + taaskasutan

teiste asju.

Kasutan nii palju kui
võimalik

taaskasutuskeskusest
pärit riideid ja uusi 

soetan ainult äärmisel
juhul.

poes valin 
vähema

pakendiga
toiduaineid

sorteerin prügi, tarbin jätkusuutlikku moodi, ostan kohalikku toitu, liigun palju 
rattaga ja jala, kasutan korduvkasutatavat kohvitopsi ja poekotti, taaskasutan



• Mittetarastamine-loomade vaba liikumine,
• looduslikud murud/heinamaad, prügi mittepõletamine, 
• ei kasuta keemilisi väetisi, keemilisi taimekaitsevahendeid, 
• leida võimalusi kasvatada toimi üksteist toetaval viisil (köögivilja 

kasvatamine multsi toel), 
• küttepuudeks kasutan metsa kuiva ja väldin võimalusel eluspuude 

langetamist. 
• Kütame minimaalselt. 
• Samuti kasutame autotransporti minimaalselt. 
• Poeskäimine autoga kord nädalas (poeni 12km). 
• Toit pigem taimne kui loomne. 
• Veeks allikavesi. 
• Elustiiliks ise kasvatada oma toit ja hoida elukeskkonda. 
• Ostame igapäevariided taaskasutusest. 
• Kasutan ühekordset pakendit minimaalselt ja tekitan mittemädanevat prügi 

minimaalselt. 
• Oleme rajanud võimaluste kohaselt autonoomse keskkonna. 
• Väldin mürareostuse tekitamist, armastan loodushelisid. 
• Tahaks kasutada rohkem taastuvenergiaid, hetkel jääb see raha taha. 
• Ei reisi, loon siinsamas end rahuldava ja tasakaalustava keskkonna.

Rohkem magan et elekrit säästa :)

Küte välja ja 
soojad sokid 

jalga

Ei suitseta.
Näiteks otsustasin kodus 
veidi seinu värvida. Selle 
asemel, et minna poodi ja 

osta uus värv, segasin kokku 
kodus olemas olevad, 

eelmisest aastast õle jäänud 
värvijäägid.

Puidu taaskasutamine
(ehitusmaterjalid, 
mööbel) ja ületarbimise
(kiirmoe) vältimine. 
Permakultuur ja 
mahepõllumajandusele
ülemnek.

ei prindi kõike

Ostan poest -50% 
märgistusega tooteid

Ise kasvama hakanud 
puude istikud, mis jäävad 
ehitusplatsil ette, istutan 

ümber parki või 
koduaeda.



Laenutan
raamatuid

Lõpetasin lihasöömise juba mitu aastat tagasi

• Söön moosi kommi asemel ja mett suhkru asemel. 
• Nuuskan nina riidest taskurätikusse.
• Käin poes riidest kotiga. 
• Liigun palju rattaga ja jalgsi. 
• 37 a oma elust olen planeedil ringi liikunud ilma isikliku autota. 
• Eelistan eestimaist toitu. 
• Sordin prügi ja õpetan teistele kuidas seda teha. 
• Tarbin teiste poolt juba kasutatud asju. 
• Ei joo alkoholi, ei suitseta. 
• Lapsi viin pigem loodusesse kui kinno uut usa multikat vaatama.
• Enne poodi minekut teen ostunimekirja. 
• Toidu üritan kõik ära kasutada, mitte ei lase pahaks minna.
• Elada saab ka korteris, eriti kui sellel on loodusvaatega avar rõdu. 
• Õpetan lastele, koolikaastaste survele vaatamata, et riided ei pea olema 

ülehinnatud firmakad ja telefon viimane iphone-i väljalase.
Kõlab nagu ideaalinimene? Kaugeltki ei ole nii, teha saaks veel palju. :) 

joon teed, mis
valmistatud enda
korjatud ürtidest

Kasvatan 
oma toidu 

ise. 

kasutan võimalikult vähe kosmeetikatooteid

Viin üle jääva
toidu naabritele

komposteerin
kõik

lagunevad
jäätmed Kogun pesumasinast tulevat  vett ja 

kasutan WC poti loputusveena :)

Hoian hambapesul vett kokku 
lastes sobiva koguse vett 
kruusi, mitte ei hoia kraani 

vajaduseta lahti

Käin oma toidunõudega tanklas söömas/joomas


