#MEIDÄNMERI - TEHTÄVIÄ KAIKILLE IKÄKAUSILLE
“Suomen Partiolaisten meripartioryhmä on tuottanut kampanjaa varten
Itämeri-aiheisia aktiviteetteja, joiden avulla lisätään lasten ja nuorten
tietoisuutta Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Lisäksi
aktiviteetit tehtyään saa upean muumiaiheisen kangasmerkin.”
#MEIDÄNMERI -kampanjasta ja partiolaisten osasta
siinä voi lukea lisää t äältä.
Ohessa ideoita, joista osa on muokattu partion
ohjelmasivujen tehtävien pohjalta ja joista osa taas
on muuten vain teemaan sopivia. Pääpointtina
näissä tehtävissä on mahdollisuus suorittaa niitä
myös etäpartiossa. Saa soveltaa!

ROSKIENKERUU RANTAKÄVELYLLÄ
Nappaa Iltakävelylle roskapussi sekä suojahanskat mukaan ja suuntaa
lähimmälle rannalle. Nappaa sieltä roskat pussiin ja suorita näin samalla
päivän hyvä teko!

MITÄ ITÄMERI MEINAA MULLE? -KOLLAASI
Tarvitset sakset, liimaa, kasan lehtiä sekä paperin, jolle liimata lehdistä
leikellyt kuvat sekä tekstinpätkät. Tee kollaasi liittyen Itämereen. Mitä
Itämeri tarkoittaa sinulle? Purjehtimista, uimista kesähelteissä, laineiden
liplatusta kesämökin rannassa? Voit myös kerätä kollaasiin lehtileikkeitä
liittyen Itämeren nykyiseen tilaan jne.

KUUNTELE PODCAST
Kuuntele podcast liittyen Itämereen. Esimerkiksi Spotifysta löytyy
hakusanalla “Minun Itämereni” parinkymmenen minuutin pituisia jaksoja,
joissa Itämeri on keskeisessä osassa: eräässä jaksossa mm. Tove Janssonin
veljentytär Sophia Jansson kertoo merestä Toven kirjojen maailmassa,
omasta rakkaudestaan saaristoon sekä vaikutuksestamme Itämeren tilaan.

KATSO DOKKARI
Tutustu Itämereen ja sen tilaan dokumenttien sekä muiden
televisiosarjojen avulla avulla. Esimerkiksi Areenasta löytyy ohjelmasarja
nimeltä Itämeren suojelijat Peltsi ja Tom, jossa humoristisesta otteesta
huolimatta esitetään katsojalle myös ihan oikeita faktoja Itämerestä.

WWF:N PANDAN POLKU
Tutustu Itämeren lajeihin ja uhkiin WWF:n Itämeren luontopolun
tietokorttien avulla. Kortit löytyvät täältä.

SOITTO ISOVANHEMMILLE
Itämeri on varsin rakas erityisesti monelle lounaissuomalaiselle, jotka ovat
kenties asuneet koko ikänsä aivan sen tuntumassa. Pirauta
isovanhemmille ja juttele Itämerestä myös heidän kanssaan. Millainen
vaikutus sillä on ollut heidän elämäänsä, onko se heidän elinaikanaan
muuttunut jotenkin, mitä se heille merkitsee?

PESUAINERAATI
Luonnossa on erityisen tärkeää, että käytetyt pesuaineet ovat
mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Opettele tunnistamaan, mikä
pesuaine on ympäristölle harmiton tuotteiden ympäristömerkintöjen
avulla ja katso, ovatko sinun kylpyhuoneestasi löytyvät pesuaineet
harmittomia luonnolle. Jos intoa riittää, suunnittele vaikkapa piirtämällä
ympäristöystävällinen peseytymis- ja tiskauspaikka luonto-olosuhteisiin
esim. tulevaisuuden metsäretkiä ajatellen.

KASVIS- JA KALARUOAT TUTUIKSI
Suomen vesistöjen suurin ongelma on yleensä rehevöityminen. Iso osa
rehevöittävistä ravinteista on peräisin maataloudesta ja etenkin
lihantuotanto kuormittaa vesistöjä. Valmista kotona jotain kasvis- ja
kalaruokaa, jota et ole välttämättä aikaisemmin valmistanut.

HAASTA ITSESI
Valitse itsellesi ja perheellesi sopiva tapa auttaa Itämerta, jonka aiot
seuraavaksi
ottaa
käyttöön.
Muun
muassa
#MEIDÄNMERI
-kampanjasivuilta löytyy 10 eri tapaa osallistua jollakin teolla Itämeren tilan
parantamiseen. Tee valitsemastasi tavasta itsellesi postikortti, joka
muistuttaa sinua lupauksestasi.

MUISTELE MENNEITÄ
Varmasti jokaisella meistä on muistoja liittyen Itämereen, oli kyseessä
sitten kesäinen purjehdus kavereiden kanssa tai mökkiviikonloppu
perheen seurassa. Kaiva vanhoja valokuvia esille ja fiilistele mukavia
muistoja vaikkapa soittamalla kaverille!

