Merkkitekoja – visailu, oikeat vastaukset
1. Milloin luomueläimelle saa antaa antibiootteja?
a. Ei milloinkaan
b. Aina, kun se niitä haluaa
c. Jos eläin on sairas ja eläinlääkäri määrää antibiootteja sen hoitoon
d. Ennaltaehkäisevästi vain utaretulehduksen hoitoon

2. Mitkä seuraavista tuotteista ei voi olla luomua?
a. Kotimainen metsämustikkamehu
b. Kotimainen hunaja
c. Kotimainen hirvenliha
d. Oman mökkipihan omenat

3. Miten luomupellolla torjutaan rikkakasveja?
a. Esimerkiksi haraamalla, kitkemällä tai liekittämällä
b. Ruiskuttamalla glyfosaatilla
c. Tarvittaessa rikkakasvitilanteen ollessa paha torjunta-aineilla
d. Luomupellolla kaikki kasvit saavat kasvaa vapaasti

4. Kuinka monta tuote- ja palveluryhmää Joutsenmerkillä on?
a.
b.
c.
d.

20
60
100
125

5. Totta vai tarua? Jotta tuote tai palvelu voi saada Joutsenmerkin
a. Sen on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun
b. Sen on täytettävä materiaalien alkuperää sekä tuotannon ja käytön
energiankulutukseen liittyvät vaatimukset
c. Sen on täytettävä tiukat kemikaalien käyttöön ja jätteiden syntyyn liittyvät vaatimukset

6. Joutsenmerkin vanhimpia tuoteryhmiä ovat mm. pehmopaperit ja pesuaineet.
Yksi uusimmista on
a.
b.
c.
d.

Sijoitusrahastot
Lämpöpumput
Astiat
Kampaamot

7. Mistä Reilun kaupan järjestelmä sai alkunsa?
a. Reilun kaupan järjestelmä sai alkunsa ympäristöstä ja ihmisistä huolestuneiden Suomen
kansalaisten toimesta
b. Reilun kaupan järjestelmä sai alkunsa meksikolaisten kahvinviljelijöiden ja hollantilaisten
avustustyöntekijöiden toimesta
c. Reilun kaupan järjestelmä sai alkunsa Intialaisten teetuottajien toimesta

8. Reilun kaupan yhteydessä puhutaan usein takuuhinnasta. Kuka maksaa Reilun
kaupan takuuhinnan ja kenelle se maksetaan?
a. Reilu kauppa sertifioitu tuottaja maksaa takuuhinnan tuotteestaan itse ja se maksetaan
tuotteen ostavalle yritykselle
b. Kuluttaja ostaessaan tuotteet ja takuuhinta jää valmistajalle
c. Takuuhinnan maksaa yritys, joka ostaa tuotteen Reilu kauppa sertifioidulta tuottajalta ja
takuuhinta maksetaan kehitysmaan tuottajalle

9. Mitä Reilun kaupan tuotetta viljellään eniten?
a. Appelsiinia
b. Kahvia
c. Puuvillaa

10. Mikä seuraavista on väärin?
a. Joutsenmerkin, Reilun kaupan ja Luomun tavoitteina on kestävän kehityksen mukainen
toiminta
b. Joutsenmerkin, Reilun kaupan ja Luomun sertifioinnin piiriin pääsevät mukaan vain
kotimaiset yritykset
c. Merkkitekoja -kampanja on yhdistysten ensimmäinen yhteiskampanja.

11. Mikä yhdistää Joutsenmerkkiä, Luomua ja Reilua kauppaa?
a. Kaikki organisaatiot ovat yritysten perustamia
b. Organisaatiot saavat toimintaansa vain valtion tukea
c. Organisaatioiden asettamia kriteereitä valvoo erillinen ulkopuolinen taho

12. Merkkitekoja - kampanjan tavoitteena on
a. Lisätä kuluttajien tietoisuutta vastuullisuuden merkityksestä
b. Lisätä vastuullisten tuotteiden myyntiä
c. Auttaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja kaupassa

