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NADAL EUROOPAS

MÄNGU JUHEND

Siin on keskkonnateemaline lauamäng, kus võit-
jaks on see, kes jõuab esimesena finišisse ja on 
leidnud selle aja jooksul hulga võimalusi jäätme-
tekke vältimiseks ja vähendamiseks.

Mängu mängimiseks on vaja vähemalt kahte 
mängijat, täringut ning mängunuppe, milleks võib 
kasutada näiteks pudelikorke, kastanimune või 
kivikesi.

Lauamängul on 38 nummerdatud ruutu. 18 neist 
on sellised, millest mõned lubavad liikuda edasi, 
mõned käsivad jätta viskekorra vahele või liikuda 
tagasi. Mängijad viskavad kordamööda täringut 
ning liiguvad ruutudel edasi vastavalt täringuvis-
kel saadud numbrile. Kui mängija sattub logoga 
ruudule, peab ta enne järgmise viske sooritamist 
ütlema ühe jäätmetekke vältimise/vähendamise 
võimaluse. 

Mängu võidab see mängija, kes jõuab esimesena 
finišisse, visates sinna jõudmiseks täringul õige 
numbri. Kui visatud number on suurem, tuleb 
vastav arv ruute finišist tagasi astuda ja järgmise 
viskega uuesti proovida.

Mängu alustab see, kes viskab täringul kõige suu-
rema numbri.

Vahendame 
voidu
(JÄÄtMEtEkkE vÄHENDaMisE laUaMÄNG)

Mine ruudule 05 ja 
viska uuesti

Mine ruudule 09 ja 
viska uuesti

Mine ruudule 
13  

ja viska uuesti

Sa kasutad kordus-
kasutatavaid kotte, 

mine ruudule 23  
ja viska uuesti!

Mine ruudule 
17 ja viska 

uuesti

Mine ruudule 
22 ja viska 

uuesti

Sa raiskasid 
paberit! Jääd 
viske vahele!

Mine ruudule 
25 ja viska 

uuesti

Sa kasutad kordus-
kasutatavaid kotte, 

viska uuesti!

Sa kasutad laetavaid 
patareisid, mine ruudule 

34 ja viska uuesti!

Mine ruudule  
28 ja viska  

uuesti

    Sa kasutad 
  ühekordselt 
kasutatavaid 
nõusid! Jääd 
kaks viset 
vahele!

Mine ruudule 
33 ja viska 

uuesti

Osta  
suures 

pakendis 
tooteid

Jääd viske  
vahele, sest  

kasutad  
kilekotte!

Viska uuesti

Sa kasutad  
laetavaid  

patareisid,  
viska uuesti!

Kasutatud  
riiete  

kogumine

                     Sa ei mõelnud 
                tekkivale jäätme 
          kogusele! Tagasi 
     algusesse!

Tööriista-
kast

Rechargeabl
e

Rechargeable

Rechargeabl
e

Rechargeable

kile
alumiinium
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Kuidas vähendada jäätmeteket?
Poodle targalt!

Osta vaid nii palju, kui ära tarbid. Mõtle enne ostu läbi, mida ja kui palju vajad.
Väldi mõttetut pakendit. Kauasäilivaid (kuivained, pesuvahendid jms) tooteid on kasulik osta 
suurpakendis.
Väldi liigset kilekottidesse pakendamist. Kaalutud puu- ja juurviljad mahuvad sageli ühte 
väikesesse kotti – näiteks 2 tomatit ja paprika ei pea olema eraldi kottides. Keeldu viisakalt 
kassas jagatavatest kilekottidest. Poodi minnes võta kauba pakkimiseks kaasa oma kile-, 
riide- või paberkotid.
Vali kaup, mille pakendit on sul võimalik kerge vaevaga taaskasutada. Nt papp- või pa-
berpakendit saab küttekoldes põletada, muu materjali saab pakendikonteinerisse viia.
Eelista turgu või poes kaalukauba letti. Portsjonitena valmis pakendatud (viilutatud) kaupa 
on küll mugav kasutada, kuid see on oluliselt kallim ja liigselt pakendatud.
Vali kauakestvaid tooteid, eelista kvaliteeti. Väldi ühekordseks kasutamiseks mõeldud too-
teid, nagu ühekordsed plastiknõud, patareid, pardel jne. Sageli on ka massmoetooted odavast 
materjalist, kergesti purunevad või lihtsalt kiirelt mittevajalikuks muutuv kaup.
Vali taaskasutatud materjalist valmistatud tooteid. Otsi vastavat märgistust tootelt. Infot 
leiab näitkes siit:  
http://www.keskkonnaveeb.ee/okomark/okomark.php#Ökomärgised;  
https://www.envir.ee/emas/?pg=d&lang=est;  
http://www.envir.ee/1084268
Poodle ka kasutatud asjade poodides.
Kasuta toode lõpuni. Ära viska minema poolikut hambapasta- ja kreemituubi või -purki.
Mõtle enne, kui lähed kaasa reklaampakkumistega, mis lubavad ühe toote ostmisel lisa-
väärtusena kaupa (nö mõttetut nänni), mida sul tegelikult vaja ei lähe.
Mõtle ise ja paku ka teistele välja veel lahendusi, kuidas praegust elustandardit langeta-
mata oleks võimalik vähem jäätmeid tekitada.

Talita targalt kodus, aias!
Kasuta kaubaga saadud pakendeid kodus uuesti. Kilekotte ja plastkarpe saad kasutada 
külmkapis vm toidu säilitamiseks; plastkarpe ka kevadel taimede ettekasvatamiseks, tetrapa-
kendeid talvel lindude toidumajadeks, plekktopse naelte-kruvide hoidmiseks jne.
Kasuta ühekordsete papp- ja plastnõude asemel keraamilisi taldrikuid-tasse.
Vii asjad, mida enam ei vaja, korduvkasutusse. Kasutatud riided, jalanõud, mööbel, raama-
tud, majapidamistarbed ja –tehnika, mis on veel kasutamiskõlblikud, vii heategevusühingusse 
või jäätmejaama.
Enne, kui otsustad uue toote osta, uuri, kas saad seda hoopis laenutada/rentida või 
lasta vana ära parandada.
Telli endale e-arved.
Kasuta kallite keemiliste puhastusvahendite asemel vaaremade nippe  
(nt http://www.toidutare.ee/aabits.php?id=238).
Tarbi kraanivett pudelivee asemel.
Eelista dušši vanniskäimisele.
Kogu vihmavett taimede kastmiseks.
Leia uus kasutus oma otstarbe minetanud asjale (nt vanarehv aiakujunduses, kile- või 
riideribadest punutud vaip jms)
Sordi jäätmeid, võimalusel komposti biolagunevad jäätmed.
Ole kursis infoga, kuhu ja kuidas sinu kodukohas jäätmeid saab ära anda. Info leiad 
internetist kohaliku omavalitsuse kodulehelt.
















































