
Mida peaksid selles muutma igapäevases elukorralduses, 
et olla veel keskkonnahoidlikum?

Jaga lubadust meiega ning ära viska tänaseid toimetusi homse varna.

• Ma luban leida igas koolitunnis 
minutikese, et oma õpilasi 
keskkonnateadlikeks ahvatleda.

• Peaksin üle vaatama oma tarbimisharjumused, tarbima ja kinkima 
vähem asju (ja rohkem emotsioone). Vähem pakendit! Eelistan 
varasemast veel rohkem kohalikku kaupa (nii toiduna kui muu 
hädavaliku kraamiga).  Mõtlen iga kord enne uue ostu tegemist 5x 
MIKS. Aias lasen tekkida suuremal liigilisel mitmekesisusel, niidan 
harvem, meelitan sinna uusi liike (putukahotell, linnupesad, 
oksahunnik siilile jne).  Võitlen võõrliikidega, kes võivad ohustada 
meie looduse püsimist.

• Tarbida vähem. Osta pigem kallim aga
samas kvaliteetsemad riided, et 
kestaks kauem

• Puhastama oma arvuti digiprügist

• Rohkem lilli ja puid istutada. Liituda
Rohelise Kooliga ja tõhustada laste
keskkonnaharidust

• Tuleb vaadata Osooni

• Rohkem oma lastele naeratada ja 
õppida keskkonnasõbralikku käitumist
positiivses võtmes edendama. 

• Tuleb mugavustsoonist
välja tulla! 

• Kasutada autoga sõitmise
asemel rohkem "konditaksot".



• Peaksin ostma vähem pakendites kaupa.

• Põhjalikumalt prügi sorteerida

• Luban endale, et käin vähem poes.

• Võiks auto asemel mõnikord valida ratta või käia
jalgsi. Poekotti ei tohiks koju unustada. Muru võiks
vähem niita (aga abikaasa ei ole sellega nõus).

• Tuleb oma tarbimisharjumused üle vaadata
ja pereliikmetele selgitada keskkonnahoiu
vajadusi. Taaskasutada rohkem

• Veel vähem tarbima pakendeid, kuigi väga ei tarbi neid. 
Ei tohiks jätta juhtmeid pistikusse, mis võtavad ka voolu
isegi kui pole taga midagi. Käia looduses ja näha asju
päriselt, mitte ainult digitaalselt. Käia ringi jala või
jalgrattaga. Tutvustada ka teistele kuidas olla 
keskkonnahoidlikum.

• Tänan! Oli sisutihe ja õpetlik päev.

• Kõige rohkem tuleb kasutada oma pead, st tuleb igal sammul
mõelda. Igat ostu sooritades või mingit tegevust tehes peab
mõtlema, kas saaks paremini. Aitäh toreda päeva eest!

• Teen teeteole pai!

• Rohkem ostude planeerimist!

• Peaksin olema töökam ja leplikum

• Liigun rohkem jala ja bussiga. Ostan ainult
asju, mida kindlasti vaja ja valin võimalusel
naturaalsed ja kohalikku päritolu tooted. 


