
JA TACK!
• tidningar och tidskrifter
• reklam och broschyrer
• kuvert
• häften och böcker med mjuka 

pärmar, även skolböcker med 
mjuka pärmar

• kopieringspapper och utskrivna 
papper

• vitt tecknings- och blockpapper
• papperskassar av vitt papper

NEJ TACK!
• vått eller smutsigt papper
• bruna papperskassar
• brunt förpackningspapper
• ytfärgat presentpapper
• omslagspapper för blommor
• socker- och mjölpåsar

HEMLIGA PAPPER, T.EX. BREV 
SOM INNEHÅLLER PERSON-
UPPGIFTER, LEVERERAS FRÅN 
SKOLOR, ARBETSPLATSER OCH 
ÄMBETSVERK TILL EN ANLÄGG-
NING SOM HANTERAR SEKRE-
TESSMATERIAL. DÄR FÖRSTÖRS 
PAPPREN.    

Papper MUMS!
Den första pappersin-
samlingskampanjen för 
konsumenter ordnades 
i Finland år 1947. Som 

belöning fick man 
Jäte-Joonas-godis.

Ordlista
Pappersinsamling = Returpapper 
tas tillvara för återanvändning.
Mjukpapper = Till exempel toa-
lett- och hushållspapper som bryts 
ned snabbt i vattnet. Tillverkas av 
returpapper. Använt mjukpapper 
ska slängas bland bio- eller blandav-
fallet.
Ytfärgning = Metod för färgning av 
presentpapper som gör att present-
papper inte får läggas i pappersin-
samlingskärl.
Avfärgning = Tryckfärg och oren-
heter avlägsnas från returpappret. 
Av den avfärgade massan tillverkar 
man nytt tidningspapper eller 
mjukpapper.
Materialåtervinning = Material 
används på nytt som råvara.

• Ett och samma papper kan 
återvinnas cirka fem gånger. 
Återvunnet papper används till att 
tillverka bl.a. tidningspapper och 
toalettpapper. När vi har återvunnit 
70 kilo papper har vi sparat ett träd. 

• Visste du att finländarna hör till 
de flitigaste pappersinsamlarna i 
världen tillsammans med tyskarna? 

• Följ denna enkla tumregel: allt 
som kommer in genom postluckan 
eller in i postlådan ska vidare till 
pappersinsamlingskärlet.

• Lämna endast rent och torrt 
papper för återvinning. Du behöver 
inte avlägsna nitar, gem eller 
kuvertfönster.
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Finlands finaste insamlingskärl
Låt kreativiteten flöda. Designa ett pappersinsamlingskärl som gör ett gott 
intryck och som alla vill använda rätt. Rita in olika saker som ska läggas i kärlet. 

Mitt pappersinsamlingskärls superkraft är  . 

ÄSCH!
Jag klarar inte av det, 

men vilken tur att du är 
skickligare!

Hej
Hej
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Trädräddarpatrullen
När vi har återvunnit 70 kilo papper har vi sparat ett träd. Räkna ut hur många 
returpappersbuntar av olika tyngd du behöver för att rädda ett träd.

1. 
10 kilos  
tidningsbuntar? 

2. 
7 kilos  
tidningsbuntar?

3. 
1 kilos  
tidningsbuntar?

4. 
500 grams 
tidningshögar?

5. 
100 grams 
tidningar?

6. 
50 grams 
broschyrer?

7. 
10 grams A3-ark?

st.

st.

st.

st.

st.

st.

st.

ÖÖÖ... JAG 
KÄNNER MIG 

SOM EN RIKTIG 
TRÄSKALLE
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