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General 

Koululaisten kartonkikilpailu tähtää 
kierrätyksen lisäämiseen  

Kartongista valmistettuja elintarvikepakkauksia valmistava Tetra Pak haastaa kaikki 
1.–6.-luokkalaiset kierrättämään. Suuren suosion saanut Kartonkikilpailu on 
käynnistynyt jälleen Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa kilpailu järjestetään nyt toista 
kertaa. Vuosien aikana Kartonkikilpailuun on osallistunut jo yli 220 000 suomalaista ja 
ruotsalaista oppilasta. Kilpailuun osallistumalla he ovat olleet mukana edistämässä 
kartonkikjuomapakkausten kierrättämistä. 
Vain joka kolmas kartonkijuomapakkaus päätyy kierrätykseen. Osuutta kasvattaakseen Tetra 
Pak on käynnistänyt koululaisille suunnatun kierrätyskilpailun. Kisailun lisäksi kampanjassa 
jaetaan tietoa kierrättämisestä ja kannustetaan kierrättämään. Viime vuonna 
Kartonkikilpailuun osallistuneet luokat saavuttivat yhteensä 72 % kierrätysasteen.  
Kampanja on saanut hyvää palautetta kouluilta ja oppilaiden vanhemmilta. Tehtävät sopivat 
opetussuunnitelmaan. Kartonkikilpailu on osoittanut, että inspirointi, tiedon jakaminen ja 
tekemiseen sitouttaminen auttavat lisäämään kierrättämistä. 

- Kartonkikilpailu on selvästi onnistunut innoittamaan lapsia, nuoria ja heidän 
perheitään kierrättämään juomapakkauksia, sanoo Tetra Pakin 
kiertotalousasiantuntija Gustav Askman. 

Kilpailu koostuu aloitustehtävästä ja kolmesta kilpailutehtävästä, joissa lapset työskentelevät 
kierrätyskysymysten parissa sekä koulussa että kotona. Jokainen aloitustehtävän ja kilpailun 
kolme tehtävää suorittanut luokka saa diplomin Tetra Pakilta. 
Kilpailun voittajat arvotaan kaikki kilpailutehtävät tehneiden luokkien kesken. 1.–2.-luokkien 
voittajaluokka saa 1000 euroa ympäristöystävällisempää koulua varten. 3.–6.-luokkien 
voittaja puolestaan saa 1000 euroa unelmien luokkaretkeä varten.  
Lisätietoja Kartonkikilpailusta löydät osoitteesta www.kartonkikilpailu.fi 
Lisätietoja Tetra Pakista ja yhtiön vastuullisuustyöstä: 
https://www.tetrapak.com/fi/sustainability 
 
Lisätietoja: 
Gustav Askman, Tetra Pak, +46 733 36 40 03, gustav.askman@tetrapak.com 
 
TIETOA TETRA PAKISTA 
Tetra Pak on maailman johtava elintarvikepakkausten ja -laitteiden valmistaja. 
Työskentelemme tiivisti asiakkaidemme ja tuottajiemme kanssa ja tarjoamme turvallisia, 
innovatiivisia ja ympäristön kannalta hyviä tuotteita jokapäiväseen käyttöön sadoille 



 

 

 
 
 
Tetra Pak is a trademark belonging to the Tetra Pak Group 

 
 

2(2) 
 

 
General 

miljoonille ihmisille yli 170 maassa ympäri maailmaa. Tetra Pakilla on yli 23 000 työntekijää 
yli 80 maassa. Uskomme liiketoiminnassamme vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. 
Mottomme “SUOJAA KAIKKEA HYVÄÄ” kuvastaa visiotamme parantaa elintarvikkeiden 
turvallisuutta ja saatavuutta, kaikkialla. Lisää tietoa: www.tetrapak.com 
 
 


