
Keskkonnanädala väljakutse: saa prügist jagu! 19.-23. aprillil 2021

Teine päev: kui palju prügi ma tekitan ja kas
seda saaks vähendada?

Teise päeva ülesanne on teha pilt või nimekiri kogu päeva jooksul tekkinud prügist! Pildi jaoks
kogu prügi eraldi kotti või purki. Soovitatav on prügi hiljem ära sorteerida, nii et võid määrivad
asjad ja biojäätmed ka eraldi nõusse panna. Ära unusta ka väljaspool kodu tekkinud prügi!

Kui oled kogu ühe päeva prügi kokku kogunud, siis võid teha mõned järeldused. Sa ise tead,
kas see oli sinu tavaline päev või juhtus nii, et tekkis tavapärasest rohkem või vähem jäätmeid.
Kuidas aga tundub vaatepilt, kui korrutad tulemuse päevade arvuga aastas?

Vaata oma prügile otsa ja vasta ka järgmistele küsimustele (vastusevorm asub siin:
https://forms.gle/sUwjeGRtZ4j4CSdd8):
● Kas viskasid ära ka mõne ühekordseks kasutamiseks mõeldud asja (näiteks ühekordse

maski, kilekoti, ühekordsed nõud, vatipadjakese vms)?
● Kas midagi sinu äravisatud asjadest saaks asendada korduvkasutatava esemega?
● Kas oskad nimetada tooteid oma tavapärasest ostukorvist, mida saaksid võrdlemisi väikese

pingutusega osta ka pakendivabalt?

Vahest oled kuulnud midagi nullkulust ehk inglise keeles zero waste’ist? See on elustiil, mille
käigus püütakse kasutada kõiki ressursse mõistlikult ja tekitada võimalikult vähe reostust. Üks
eesmärkidest on mitte tekitada prügi, kuid mitte ainult. Ka Eestis on mõned nullkulu elustiili
viljelejaid. Näiteks saad kahe eestlanna tegemistest lugeda nende blogidest nullkulu.ee ja
suletudring.ee. Maailmas on tuntud zero waste’i populariseerija Bea Johnson, kellega
eestikeelset intervjuud saab lugeda siit ja ingliskeelset videot vaadata siit.

On täiesti normaalne, et prügi tekib, ja me ei arva, et kõik peaksid hakkama nullkuluga elama.
Otsi alustuseks üks võimalus veidi vähem prügi tekitada ja proovi seda järgima hakata.
Nii õpid keskkonda säästma samm-sammult. Kui sa juba midagi teed, võta väljakutse raames
ette järgmine samm. Kuid ära unusta, et prügi kõrval on oluline ka see, kui kaugelt su toit ja
asjad tulevad ning kuidas neid toodeti! Tootmise ja tarbimise ahelad on tänapäeval keerulised ja
alati ei ole näiliselt parem lahendus ka päriselt parem.

Mõned lihtsad nipid, mida proovida:
● Kõige lihtsam on tarbida vähem ja läbimõeldumalt. Küsi endalt, kas sul on seda asja vaja.
● Paranda katki läinud asju ja ära viska neid kergekäeliselt minema!
● Võta poodi kaasa oma “pakend” - kott, karp või purk. Proovi iga kord poest uut kilekotti või

plastikkarpi mitte võtta! Proovi pakendivaba ostmist turul või poeletis.
● Hoia külmkapis olevatel asjadel silm peal ja söö need enne aegumist ära.
● Eestisse on tekkinud ka palju veebipoode, mis müüvad korduvkasutatavaid tooteid. Vali

mõni asi välja, mida tahaksid asendada, ning uuri selle kohta. Guugelda! :)

https://forms.gle/sUwjeGRtZ4j4CSdd8
http://www.nullkulu.ee/
https://suletudring.ee/
https://bioneer.ee/bea-johnson-%C3%B5pi-%C3%BCtlema-ei
https://www.youtube.com/watch?v=y583QTbetsQ

