
PidetPidetääään huoli  n huoli  

yhteisestyhteisestää pallostammepallostamme



FC Reippaan 96FC Reippaan 96--97 tytt97 tyttööjen jen 
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LiikenneLiikenne

�� PyPyöörräällllää

�� KKäävellenvellen

�� KimppakyydeillKimppakyydeillää

�� PotkulaudallaPotkulaudalla

�� Mainitkaa kolme Mainitkaa kolme 
tapaa miten voimme tapaa miten voimme 
tulla harjoituksiin tulla harjoituksiin 
niin, ettniin, ettää
vväähennhennäämme mme 
liikenteestliikenteestää
aiheutuvia paiheutuvia pääääststööjjää..



JJäätete

�� Olemme lOlemme läähdhdöössssää
turnausmatkalle. Miten turnausmatkalle. Miten 
pystymme vpystymme väähenthentäämmääään n 
syntyvsyntyvään jn jäätteen mtteen määäärrääää
kun pakkaamme reppuun kun pakkaamme reppuun 
eveväääät ja juotavat?t ja juotavat?

�� EvEväääät pakataan t pakataan 
muovirasioihinmuovirasioihin

�� JuomapullotJuomapullot

�� Muovimuki hampaitten Muovimuki hampaitten 
pesua vartenpesua varten

�� Ei kertakEi kertakääyttyttööastioitaastioita



VarusteetVarusteet

�� Jalkapallon Jalkapallon 
harrastaminen kuluttaa harrastaminen kuluttaa 
paljon vaatteita, teippipaljon vaatteita, teippiää, , 
kylmkylmäägeelejgeelejää ja ja 
nappulakenkinappulakenkiää. Miten . Miten 
voimme vvoimme väähenthentääää
varusteiden kulutusta?varusteiden kulutusta?

�� Lankkaa kengLankkaa kengäätt

�� Kaupasta voi ostaa narua Kaupasta voi ostaa narua 
mitmitää voi kvoi kääyttyttääää teipin teipin 
sijastasijasta

�� Ei kertakEi kertakääyttyttöö
kylmkylmäägeelejgeelejää



EnergiaEnergia

�� Harjoittelemme Harjoittelemme 
koulun salivuorolla ja koulun salivuorolla ja 
turnausmatkoilla turnausmatkoilla 
yyöövymme vymme 
koulumajoituksissa koulumajoituksissa 
tai hotellissa. Miten tai hotellissa. Miten 
voimme svoimme sääääststääää
ssäähkhköäöä ja veden ja veden 
kulutusta kyseisisskulutusta kyseisissää
paikoissa?paikoissa?

�� Ei lotrata vedellEi lotrata vedellää

�� ÄÄllää rräämpytmpytää valojavaloja

�� Ei jEi jäätettetää telkkaria ptelkkaria päääällelle

�� Oma muki hampaiden Oma muki hampaiden 
pesuunpesuun



KierrKierräätystys

�� Miten voimme Miten voimme 
kkääyttyttääää kierrkierräätetttettääviviää
materiaaleja hymateriaaleja hyöödyksi dyksi 
harjoituksissa?harjoituksissa?

�� KierrKierräättttääää peliliivejpeliliivejää ja pallojaja palloja

�� KKääyttyttääää muovipulloja keilojen muovipulloja keilojen 
sijastasijasta

�� KKääyttyttääää vanhoja vanhoja 
jjääääkiekkomailoja kiekkomailoja 
koordinaatioharjoituksissakoordinaatioharjoituksissa



YmpYmpääristristöökasvatuskasvatus

�� Harjoittelemme Harjoittelemme 
Reilun kaupan Reilun kaupan 
jalkapalloilla. Pallot jalkapalloilla. Pallot 
valmistetaan valmistetaan 
Pakistanissa. Niiden Pakistanissa. Niiden 
valmistamista valmistamista 
valvotaan ja siksi valvotaan ja siksi 
voimmekin sanoa, voimmekin sanoa, 
ettettää harjoittelemme harjoittelemme 
ja pelaamme ja pelaamme 
palloilla minkpalloilla minkää
tekemiseen ei ole tekemiseen ei ole 
kkääytetty ytetty 
lapsitylapsityöövoimaa.voimaa.



�� Joukkue vietti Joukkue vietti 
askartelupaskartelupääivivään missn missää
valmistettiin teollisuuden valmistettiin teollisuuden 
hukkapaloista hukkapaloista 
talouspaperitelinetalouspaperiteline



�� Joukkue kutsuttiin Finnair Stadionille pelaamaan pieni Joukkue kutsuttiin Finnair Stadionille pelaamaan pieni 
nnääytytöösottelu Reilun kaupan banaaneja, appelsiineja ja sottelu Reilun kaupan banaaneja, appelsiineja ja 
kahvikuppeja vastaan. Tytkahvikuppeja vastaan. Tytööt haastoivat kaikki Suomen t haastoivat kaikki Suomen 
jalkapallojoukkueet ja jalkapalloyleisjalkapallojoukkueet ja jalkapalloyleisöön mukaan Ylen n mukaan Ylen 
HyvHyvää kampanjaankampanjaan

Ylen HyvYlen Hyvää

varainkeruu varainkeruu 

kampanjakampanja




