
Vi måste bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Att materialåtervinna är ett konkret sätt att göra  
en insats för miljön. Materialet i, till exempel, en helt vanlig mjölkkartong är en värdefull råvara som kan  
användas till nya produkter om vi lämnar den till återvinning istället för att slänga den i soporna. Detta 
sparar resurser och minskar energianvändningen.

I Finland har vi blivit bättre på att återvinna. Men när det gäller att återvinna just dryckeskartonger, en för-
packning som innehåller t.ex. mjölk, juice, yoghurt, krossade tomater, är vi sämre än Europa i genomsnitt.  
Idag lämnas varannan dryckesförpackning in till återvinning. Det är bra, men fortfarande är det hälften av 
alla använda dryckesförpackningar som inte samlas in. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att öka återvinningen 
ännu mer! 

”Skolan ska tillsammans med eleverna fundera på vad en rättvis och hållbar framtid betyder i vårt land 
och i världen och hur de själva kan bidra till en sådan (K7) Det centrala målet för omgivningsläran är att 
handleda eleverna att förstå hur människans val påverkar livet och miljön idag och i framtiden”
– Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Kartonkikilpailu hjälper skolan att jobba med miljö och hållbarhetsfrågor, genom att erbjuda massor  
av pedagogiskt stödmaterial i form av filmer, övningar och presentationer med mera. Allt samlat på  
www.kartonkikilpailu.fi. Kartonkikilpailu är en nationell tävling, som pågår samtidigt både i Finland och 
Sverige. Den engagerar elever från årskurs 1 upp till årskurs 6. Tävlingen pågår till och med den 20 mars 2022.

En del övningar involverar hemmet och er 
som förälder/vårdnadshavare.

Kartonkikilpailu arrangeras av Tetra Pak  
tillsammans med deras kunder Eckes  
Granini och Fazer Aito.

Tetra Pak är en världsledande förpackningsproducent. Som 
en del av vårt miljöarbete arbetar vi aktivt på olika sätt med att 
öka återvinningen av kartongförpackningar och inspirera till ett 
beteende för en hållbar utveckling. www.tetrapak.com/fi

HEJ ALLA FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE!

Kom ihåg oss kartonger!
• Vi är en värdefull råvara för nya produkter
• Vi är lätta att återvinna
• Det är rätt för miljön att återvinna

Tips!
För bra tips, inspiration och fakta om åter- 
vinning, följ Återvinnarna på Facebook!

Även Tetra Pak Sverige finns på sociala
medier. Följ oss gärna!


