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Pelin kulku: 

Sanaselityspelissä on kortteja, joissa kussakin on jokin jätteisiin tai kierrätykseen liittyvä 

sana. Oppilaat selittävät toisilleen pareittain tai ryhmässä vuorollaan sanoja ja toiset ar-

vaavat. Esimerkiksi, sana on biojäte, selitys ”Tällaisia ovat banaaninkuoret ja muut ru-

uantähteet”. 

Selitettäviä sanoja: 

biojäte, kuivajäte, kartonginkeräys, kierrätys, kirpputori, lajittelu, kompostori, vaarallinen 

jäte, SER (sähkö- ja elektroniikkaromu), sekajäte, pienmetalli, lasinkeräys, jäteauto, jät-

teidenkäsittelyalue, paperinkeräys, puutarhajäte, bioetanoli, kompostointi, biohajoava 

muovipussi, lajitteluohje, kertakäyttöastia, hyötykäyttö, raaka-aine, hyötyjätepiste, roska, 

seosaine, jäteastia, metalliromu.

Tarvikkeet: 

•	 sana-kortit

•	 opettajalle avuksi sanojen selitykset 

Aika: 10 minuutista eteenpäin
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Opettajalle lista sanoista selityksineen:
Biojäte = Biojätteisiin kuuluvat ruokajätteet.
Kuivajäte = Jätejae, joka ei sisällä biojätettä. Siis sekajäte – biojäte = kuivajäte!
Kartonginkeräys = Tänne lajitellaan huuhdellut ja kuivat kartonkipakkaukset (maitotölkit, munakennot ym.)
Kierrätys = Kun jätteet käytetään uudelleen uusina tuotteina tai tuotteiden raaka-aineena, puhutaan tästä. 
Myös tällaisia keskuksia on.
Kirpputori = Itselle tarpeeton tavara voi löytää täällä uuden kodin.
Lajittelu = Jotta jätteitä voidaan käyttää hyödyksi, ne täytyy erotella toisistaan esimerkiksi materiaalin mukaan.
Kompostori = Kotipihassa voidaan biojätteet kompostoida tällaisessa.
Vaarallinen jäte = Voi aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
SER (Sähkö- ja elektroniikkaromu) = Kaikki verkkovirralla, akuilla tai paristoilla toimivat laitteet.
Sekajäte = Kuivajätettä jonka mukana on biojäte. Siis biojäte + kuivajäte = sekajäte!
Pienmetalli = Kerätään hyötyjätepisteissä, mm. säilyketölkit, foliot, kattilat, tyhjät maalipurkit ym.
Lasinkeräys = Tänne vain pakkauslasi eli mm. hillopurkit ja pantittomat lasipullot. EI posliinia, juomalaseja ym.!
Jätteidenkäsittelyalue = Entinen kaatopaikka, nykyinen jätteidenkäsittelyalue.
Paperinkeräys = Tänne laitetaan ”Mitä postiluukusta tulee!” siis mm. sanomalehdet.
Puutarhajäte = Risut, lehdet, ruohonleikkuujäte ym. Jos puutarhajätteitä ei voi käsitellä omalla pihalla, ne tulee 
viedä jätteidenkäsittelyalueelle.
Haravointijäte = Puutarhajäte joka ei sisällä risuja.
Bioetanoli = Biojätteestä valmistetaan bioetanolia liikennepolttoaineen lisäaineeksi.
Kompostointi = Ympäristöystävällinen tapa hyödyntää biojätteet omalla pihalla.
Biohajoava muovipussi = Biojätteet pakataan mieluummin muovipussiin tai sanomalehteen kuin tähän.
Lajitteluohje = Helpottaa jätteiden oikeaoppista lajittelua esimerkiksi roskikseen kiinnitettynä.
Kertakäyttöastia = Näiden sijaan kannattaa käyttää kestäviä posliiniastioita. 
Raaka-aine = Jätteet eivät ole roskaa, vaan materiaalia!
Hyötyjätepiste = Asukkaita varten järjestettyjä paikkoja jossa on mm. paperin-, lasin- ja metallinkeräysastiat.
Roska = Saattaa olla jonkun toisen aarre!
Seosaine = Tätä laitetaan kompostiin jotta se toimisi paremmin
Jäteastia = Roskis
Metalliromu = Keräysmetallit jotka eivät mahdu pienmetallin keräysastiaan. Esimerkiksi polkupyörä. 
Joutsenmerkki = Pohjoismainen ympäristömerkki, kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden 
joukossa.
Jätekatos = Tällaisessa pidetään roska-astioita


