
Roskienlajitteluviesti 

Valmistelut: 

Muodostetaan vähintään kaksi joukkuetta (esim. opettajat vs. oppilaat tai kaksi oppilasjoukkuetta), 

joissa on oltava kummassakin vähintään kolme jäsentä. Kummallekin joukkueelle annetaan samat 

erilaiset (puhtaat) roskat muovikassissa esim. 

• Panttipullo 

•  lasipurkki 

• jugurttipukin metallikansi 

• Jugurttipurkki 

• Karkkipaperi tai suklaapatukan kääre 

• Kananmunakenno 

• Maitotölkki 

• Käytetty paristo 

• Kirja (romaani) 

• Kirja (repeytynyt oppikirja) 

• Sanomalehti 

• Koulumoniste tai kirjekuori 

• Piirustus tai vesivärimaalaus 

• Lahjapaperi 

• Jokin vaate 

• Leipäpussi 

• Käsipaperipyyhe tai nenäliina (annetaan puhtaana, mutta symboloi likaista) 

• Banaani (annetaan kokonaisena, mutta symboloi pelkkiä kuoria) 

• vanhentunut lääkepakkaus 

Kassiin saa katsoa eli joukkue näkee roskat näkee vasta kun kisa alkaa. 

Kummallakin joukkueella on myös omat jäteastiat tai A4-paperein merkityt kohdat, joihin eri jätelajit 

lajitellaan: 

• Kauppa 

• Lasinkeräys 

• Muovikeräys 

• Metallinkeräys 

• Sekajäte 

• Paperinkeräys 

• Kartonginkeräys 

• Biojäte 

• Vaatekeräys / lumpunkeräys 

• ongelmajäte 

Jäteastiat asetetaan 5-10 metrin päähän lähtöviivasta ja ne esitellään tai niihin saa käydä tutustumassa 

ennen kisan alkua. 



Kisan kulku: 

Joukkueet asettuvat lähtöviivan taakse ja kun kisa alkaa, he saavat purkaa kassin joko kokonaan lattialle 

tai ottaa sieltä yksitellen jätteitä esiin. Kukin joukkueen jäsen saa juoksee vuorollaan jäteastioille 

viemään jätteistä yhden oikeaan paikkaan. Kun edellinen joukkueen jäsen on palannut, seuraava saa 

lähteä matkaan. Tuomarit tarkkailevat lajittelua. Jos jokin roska lajitellaan väärin, ilmoitetaan siitä 

äänimerkillä, jolloin joukkueen seuraava jäsen ei ota uutta roskaa, vaan juoksee lajittelemaan aiemmin 

virheellisesti lajitellun roskan uudestaan. Kun se on saatu oikeaan paikkaan, joukkue jatkaa muiden 

roskien lajittelua, kunnes kaikki jätteet on lajiteltu. Nopeampi joukkue voittaa. 

Vaihtoehto 2: Kuten yllä, mutta joukkueilta otetaan aikaa ja lajittelun oikeellisuus tarkistetaan vasta 

kisan päätyttyä. Jokaisesta väärin lajitellusta jätteestä saa 5 sekuntia ”sakkoa” ja nopeampaan 

kokonaisaikaan yltänyt joukkue voittaa.  

Oikeat lajittelukohteet esimerkkijätteillä: 

• Panttipullo – kauppa  

•  lasipurkki – lasinkeräys  

• jugurttipukin metallikansi – metallinkeräys  

• Jugurttipurkki – muovinkeräys  

• Karkkipaperi tai suklaapatukan kääre – (tod. näk. muovinkeräys – tarkistettava pakkauksesta) 

• Kananmunakenno – kartonginkeräys tai biojäte 

• Maitotölkki – kartonginkeräys  

• Käytetty paristo – ongelmajäte  

• Kirja (romaani) – kauppa (antikvariaatti) 

• Kirja (repeytynyt oppikirja) – paperikeräys (jos kannet ovat kovat, ne irrotetaan ja laitetaan 

kartonginkeräykseen) 

• Sanomalehti – paperinkeräys  

• Koulumoniste tai kirjekuori – paperinkeräys  

• Piirustus tai vesivärimaalaus – sekajäte (voimakkaita värejä sisältäviä papereita ei voi laittaa 

paperikeräykseen) 

• lahjapaperi – sekajäte (voimakkaita värejä sisältäviä papereita ei voi laittaa paperikeräykseen) 

• Jokin vaate – jos ehjä: kauppa/kirpputori, jos rikkinäinen: lumpunkeräys) 

• Leipäpussi – muovinkeräys  

• Käsipaperipyyhe tai nenäliina (annetaan puhtaana, mutta symboloi likaista) – biojäte  

• Banaani (annetaan kokonaisena, mutta symboloi pelkkiä kuoria) – biojäte  

• vanhentunut lääkepakkaus – ongelmajäte  

Muistiin kirjannut: 

Inkeri Sutela, Viikin norssi 


