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”Ois kiva, jos ois aina tommosia liito-oravia.”
Marja, 5 v.

Miksi tämä materiaali?

Tämä luokanopettajien lisämateriaali on valmistettu 
siksi, että aiemmasta ympäristökerhomateriaalista Len-
nu Liito-orava ja suuri mysteeri haluttiin tehdä paremmin 
alakouluja palveleva kestävän kulutuksen opetuspaket-
ti. Opas tarjoaa enemmän konkreettisia tehtäviä ja toi-
mintaideoita sekä auttaa opettajia soveltamaan Lennu-
materiaalia alakoulun opetukseen. Jotta kahden mate-
riaalin käyttö rinnakkain sujuisi helposti, tässä oppaassa 
viitataan aiemman oppaan sivuihin.

Kerhomateriaalin avulla ohjataan oppilaita arvioi-
maan ja ymmärtämään kulutusta ja sen ympäristövai-
kutuksia. Kerhossa etsitään yhdessä vastauksia siihen, 
miten voimme elää ympäristöä paremmin huomioon-
ottaen ja millaisia konkreettisia tekoja voimme tehdä 
paremman ympäristön puolesta. 

Lähiympäristöstä välittäminen, omien tavaroiden jär-
kevä käyttö, uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat asioita, 
joita voidaan opetella jo ensimmäisillä luokilla. Nämä 
asiat on helppo kytkeä kerhon kautta arkitodellisuuteen 
ja lasten omaan maailmaan.

Kestävä kehitys opetuksessa

Kestävien elämäntapojen oppimiselle on olemassa viral-
linen pohja opetussuunnitelmien perusteissa. On kui-
tenkin haasteellista toteuttaa opetussuunnitelmia kou-
lun arjessa. Usein aihekokonaisuudet ovat kiireen kes-
kellä vaarassa jäädä oppiaineiden varjoon.

Lennu-materiaali on suunniteltu niin, että se tukee 
kansallisen opetussuunnitelman perusteita. Tavoittee-
namme onkin ollut valikoima käytännöllisiä keinoja, 
joilla kestävän kehityksen käsittely voidaan sisällyttää 
eri oppiaineisiin.

Kerhomateriaalin avulla opetuksessa toteutuu erityi-
sesti Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden käsittely. Tässä ma-

teriaalissa on esitetty selkeästi myös se, miten eri kerho-
kerrat kytkeytyvät opetussuunnitelmien tavoitteisiin. 

Miten kerhomateriaalia voi käyttää?

Aihesisällön kannalta yksinkertaisin tapa käyttää kerho-
materiaalia on ottaa se osaksi ympäristö- ja luonnontie-
don opetusta. Ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjat 
sisältävät suuren osan kerhossa käsiteltävistä aihepiireis-
tä. Kerhomateriaali tuo opetukseen kuitenkin lisäarvoa, 
sillä sen avulla luokka pääsee syventymään aiheeseen 
toiminnallisesti.

Luokassa voidaan pitää Lennu-kerhoa esimerkiksi ker-
ran, pari viikossa kahden kuukauden ajan. Luokanopet-
taja Outi Weckström kertoo oman esimerkkinsä ker-
homateriaalin soveltamisesta ensiluokkalaisten opetuk-
seen.

Lennu-kerhon kytkeytyminen 
ympäristökasvatukseen

Tämä materiaali antaa yhden näkökulman kestävän ke-
hityksen ja kulutuksen käsittelyyn, mutta se ei ole katta-
va ympäristökasvatuspaketti. Ympäristö- ja luonnontie-
to on useista tiedonaloista koostuva integroitu aineryh-
mä, ja ympäristöasioiden opetuskin on usein tieteiden-
välistä. Kerhomateriaalin hyvänä puolena on sen kyt-
keytyminen eri oppiaineisiin.

Esimerkiksi kulutuksen vähentämisestä keskusteltaes-
sa lapset saattavat ihmetellä, miksi kulutusta pitää vä-
hentää. Asiaa ei voida selittää vain esimerkiksi biologi-
sesta näkökulmasta. Lasten kanssa etsitäänkin vastauk-
sia siihen, mistä tuotteita saadaan ja miten niitä kuljete-
taan kuluttajien ulottuville.

Tuotteiden elinkaarta pohtimalla selviää, mitä biolo-
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gisia, maantieteellisiä ja ihmistä koskettavia seurauksia 
tavaroiden valmistuksella ja kulutuksella on. Ellei oppi-
lailla ole käsitystä tuotteiden alkuperästä ja niiden elin-
kaaren yhteydestä luonnonympäristöön, he eivät voi 
myöskään ymmärtää yleisiä kehotuksia ja tarvetta vä-
hentää kulutusta. (Aho ym. 2003.)

Ympäristökasvatuksen mallit auttavat 
syventämään opetusta

Vaikuttavimpaan oppimistulokseen päästäkseen kan-
nattaa opetuksen suunnittelussa hyödyntää ympäristö-
kasvatuksen malleja. Yksi malleista on Markku Käpy-
län laatima Ympäristökasvatuksen kokonaismalli (1991).

Käpylän mallissa henkilön ympäristövastuullisen toi-
minnan lähtökohtina ovat ympäristöherkkyys ja tiedot 
ekologiasta. Ympäristöherkkyyden kehittymisessä ko-
rostetaan erityisesti omakohtaisten ja myönteisten ko-
kemusten ja elämysten merkitystä. Ekologinen tietämys 
ja ymmärrys siitä, miten luonto toimii, sekä käsitys it-
sestä osana kokonaisuutta ovat nekin välttämättömiä 
edellytyksiä ympäristön kannalta vastuullisen elämän-
tavan omaksumiselle.

Ymmärtämisen kannalta on olennaista löytää yh-
teys oman elämäntavan ja ympäristössä esiintyvien on-
gelmien välillä. Tämän lisäksi henkilön tulee kokea asia 
omakseen, jotta hän tuntee velvollisuutta asiaa kohtaan 

ja on halukas uhraamaan esimerkiksi aikaa ja vaivaa pa-
remman ympäristön hyväksi.

Lisäksi täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa. Vaikutta-
mismahdollisuuksiin kuuluu luottamus omiin kykyihin 
ja taitoihin vaikuttaa sekä toiminnan velvoittavuus. Sel-
lainen, joka luottaa omiin kykyihinsä toimia, käyttäy-
tyy vastuullisesti paljon todennäköisemmin kuin hen-
kilö, joka tuntee itsensä voimattomaksi.

Toimiminen ympäröivässä yhteisössä kasvattaa myös 
luottamusta omiin kykyihin. Yksilön on saatava tunne 
siitä, että hänen teoillaan ja toiminnallaan on merkitys-
tä, jotta hänellä on myös syy käyttäytyä vastuullisesti.

Ympäristökasvatuksen haaste on nykyään siinä, että 
vaikka ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut, se ei 
näy heidän valinnoissaan ja käyttäytymisessään. Tämän 
vuoksi ihmisten aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen 
on aloitettava jo alakoulussa (Käpylä 2006). Materiaa-
limme auttaa myös tämän haasteen toteuttamisessa.

Innostavaa sukellusta ympäristöasioihin Lennu Liito-
oravan kanssa!                                                              ■

Tekijät

Otamme mielellämme vastaan palautetta materiaalista ja 
sen soveltamisesta opetukseen.

Kokematta ei voi tietää, purematta ei voi niellä.
(Intialainen sananlasku)
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Kerhokerran anti opetukseen

Jo ensimmäisestä kerhokerrasta lähtien ympäristökuor-
mitusta käsitellään oppilaiden oman elinympäristön 
kannalta. Jäteongelmaa havainnollistetaan kaatopai-
koista keskustelemalla ja kaatopaikkakuvaa rakentamal-
la. 

Kaatopaikat ja jätteenkäsittelykeskukset sijaitsevat 
usein erillään asutusalueista ja ovat siksi monille lapsil-
le kiinnostavia ja uusiakin asioita. Jätteiden aiheuttamia 
haittoja on helpompi ymmärtää, kun kaatopaikka tuo-
daankin kerhossa lähelle omaa asuinympäristöä.

Ongelmia lähestytään kuitenkin ratkaisun kannalta. 
Vaikeista asioista puhuminen ei saisi aiheuttaa lapsissa 
torjuvaa suhtautumista. Kerhotehtävien tavoitteena on 
käsitellä asiaa myönteisesti ja vahvistaa oppilaiden luot-
tamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Alle kymmenenvuotias ei tee ratkaisuja ainoastaan 
järjen perusteella, vaan hänen käyttäytymistään ja ajat-
teluaan ohjaavat paljolti tunteet (Dowling 2000). Tästä 
syystä on tärkeää, että lapset voivat alusta alkaen tuntea 
olevansa mukana ratkaisemassa ongelmia. Lapsille an-
netaan suuri tehtävä ja heihin luotetaan. Kerho motivoi 
soveltamaan opittuja taitoja ja tehtyjä oivalluksia myös 
omassa elämässä.

Tapahtumien sitominen koulun lähiympäristöön an-

taa oppilaille mahdollisuuden tutustua entuudestaan 
tuttuihin alueisiin uudesta näkökulmasta. Samalla sy-
vennetään vähitellen suhdetta lähiluontoon ja opitaan 
kantamaan siitä vastuuta.

Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Kaatopaikka, jätteet,                                     
jätteen synnyn ehkäisy

Kerhon omasta postilaatikosta löydetään ensimmäinen 
”Kaarlon kirje”. Siinä Kaarlo kertoo Lennu Liito-oravas-
ta ja Ville Variksesta ja heidän monin tavoin harmilli-
sesta ongelmastaan: Ystävysten asuinalueiden välille on 
kasvanut kaatopaikka.

Aloituskerran tehtävänä on valmistaa seinäjuliste, jo-
hon hahmotellaan tapahtumapaikat: Lennun koti Van-
hassa Aarnimetsässä sekä Villen pesäpuu, joka sijaitsee 
kerhopaikan läheisyydessä. Lisäksi tauluun kootaan eri-
laisista pois heitetyistä tavaroista kasaantunut kaato-
paikka.

Julistetta käytetään opetuksen apuna myös seuraavil-
la kerhokerroilla. Siitä poistetaan aina kerhokerran tee-
maan liittyen tietyn tyyppisiä tavaroita (korjattavia, lai-
nattavia, turhia).

Tärkeä tehtävä

Ensimmäinen kerhokerta
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Jätteeksi päätyvien tuotteiden valmistamiseen kuluu 
aina luonnonvaroja. Siksi kuvaan voi vähitellen lisätä 
myös säästynyttä luontoa (puita, vettä, pilviä, puhdasta 
ilmaa, kalliota). Samalla kaatopaikka pienenee.

Tavoitteena on ratkaista Lennun kanssa tärkeä tehtä-
vä: Kaatopaikka on saatava häviämään erilaisilla jätteen 
välttämisen keinoilla.

Ensimmäisellä kerhokerralla autetaan lapsia pohti-
maan kaatopaikka-asiaa. Kaarlo kertoo ja kyselee lapsil-
ta, millaista kaatopaikalla on ja miksi se on olemassa. 
Villen ja Lennun persoonien kautta tutustutaan erilai-
siin näkemyksiin tavaran tarpeellisuudesta. Lisäksi poh-
ditaan jo hieman sitä, miten tavaroiden hankkiminen 
voisi liittyä kaatopaikka-asiaan.

Aloituskerran tausta-aineistoon on koottu esittely-
tekstiä kaatopaikoista ja niihin liittyvistä ongelmista. 
Toisessa tekstissä esitellään tarkemmin keinoja vähen-
tää syntyvän jätteen määrää. Mukana on myös tietoa 
ilmastonmuutoksesta.

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu ope-
tussuunnitelman mukaan tutkivaan ja ongelmakeskei-
seen lähestymistapaan. Lähtökohtana ovat oppilaan 
ympäristöön ja itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapah-
tumat sekä hänen aikaisemmat tietonsa, taitonsa ja ko-
kemuksensa. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuk-
sen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja 
luontosuhde.  ■

Yhteys opetussuunnitelmien 
perusteisiin

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas oppii
• havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia
• selvittämään muutosten syitä ja seurauksia
• toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
• toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta 
• näkemään, että ihminen rakentaa valinnoillaan sekä omaa että kaikkien 
  yhteistä tulevaisuutta.

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri | Opettajan lisämateriaali
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Kerhokerran anti opetukseen

Toisella kerhokerralla pohditaan turhaa ja tarpeellista 
kulutusta yleisesti ja omakohtaisesti. Elämäntaitojen, 
ymmärryksen ja arvojen kehittäminen globaalissa ja 
monimutkaisessa ajassa eivät ole helppoja opittavia ja 
opetettavia (Houtsonen ja Kiiskinen 2006). Tästä huoli-
matta tai juuri tämän vuoksi kestävää kulutusta on tär-
keä käsitellä jo alakoululaisten kanssa.

Jo nykyinen tavarapaljous ja lapsille suunnattu mark-
kinointi asettavat lapset ja nuoret tilanteeseen, jossa he 
joutuvat harkitsemaan valintojaan enemmän kuin hei-
dän vanhempansa aikanaan (Simpura 2004). Myös suuri 
osa vanhemmista odottaa, että kuluttaja-aihetta käsitel-
täisiin koulussa, ja haluaa myös rohkaista lapsiaan poh-
timaan kuluttamiseen liittyviä asenteita ja arvoja (Hall-
man 1997).

Monimutkaista kulutusaihetta lähestytään ympäristö-
kerhossa ennen kaikkea myönteisten tehtävien avulla. 
Kerhokerralla yhdessä keksittävä tarina Roska-Ranesta 

antaa tilaisuuden käsitellä aihetta esimerkiksi impro-
visoinnin keinoin. Tarinankertojina oppilaat pääsevät 
myös pohtimaan aihetta aktiivisemmin kuin pelkkinä 
kuulijoina.

Lisäksi kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämi-
nen improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avul-
la tukee äidinkielen vuorovaikutustaitojen harjoittelua.

Roska-Rane-tehtävän toteutuksessa on mahdollista 
käyttää myös sadutusmenetelmää, jossa opettaja toimii 
kirjurina. Tällöin kertojat vapautuvat kehittelemään ta-
rinan käänteitä rauhassa, eikä heidän tarvitse keskittyä 
oikeiden kirjainmuotojen tai oikeinkirjoituksen sään-
töihin. Kirjatusta kertomuksesta syntyy kerrotun ja kir-
joitetun välimuoto, jossa on usein puhekielen rytmi ja 
sanoja.

Tarinoita voidaan kertoa myös muista aiheista (ks. 
esim. ”Tavaran tarina”, s. 56). Sadutusmenetelmä sopii 
hyvin ympäristökasvatukseen, sillä se antaa tilaisuuden 
käsitellä vaikeitakin asioita mielikuvituksen avulla.

Tuhansien tavaroiden tarina

Toinen kerhokerta

”Mäkkäristä saatu soitin. 
Ostin sen, kun äiti kysyi, 
haluanko sen. Se on turha, 
koska sillä ei tee mitään.”
8-vuotias Suvi paljastaa turhimman tavaransa 
lasten luontolehti Siepossa (1/2007).

Opettajan lisämateriaali | Tuhansien tavaroiden tarina
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Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Turhat tavarat

Toisella kerhokerralla tutustutaan paremmin Lennuun 
ja Villeen. Lennu on huomannut Villen potevan roju-
pöhöä. Samoja oireita on monilla ihmisillä. Kaikki se, 
minkä haluaisimme hankkia, ei läheskään aina ole tar-
peellista. Tämän kerhokerran aihepiirinä ovat turhat ta-
varat ja kohtuullinen kulutus.

Me kaikki kulutamme luonnonvaroja ja kasvatamme 
kaatopaikkoja. Henkilökohtaisilla valinnoilla voimme 
kuitenkin vaikuttaa tähän asiaan. Ovatko kaikki tavarat 
sittenkään välttämättömiä? Ja miten pidämme huolta 
tavaroista, joiden valmistaminen ja kuljettaminen ovat 
kuluttaneet oman maapallomme luonnonvaroja?

Tehdään tutkimusmatka tavaramaailmaan. Turhien 
ja tärkeiden tavaroiden tunnistaminen ei ole kovin vai- 
keaa. Usein siihen riittää pelkkä kurkistus kaappien kät-

köihin tai omaan koulureppuun. Jokaisella meistä on 
esineitä, joista voisimme luopua vaikka heti.

Elämä ilman turhia tavaroita ei tarkoita välttämättä 
luopumista. Vai olisiko joku meistä onnettomampi, jos 
munankeitin olisi jäänyt kokonaan keksimättä? Tus-
kin olisi Villekään onneton ilman höyrykeitintä, epäi-
lee Lennu. Yhdessä Lennun kanssa pohditaan, mitä me 
kaikki loppujen lopuksi tarvitsemme.

Kerhokerran tehtävissä kootaan yhteen jokaisen omis-
tamia turhia tavaroita ja järjestetään äänestys joka ko-
din turhakkeista. Keksitään myös yhdessä tarina siitä, 
mitä tapahtuisi, jos lähiseudun jäteautonkuljettaja Ros-
ka-Rane päättäisi lopettaa työt kokonaan. Kerhojulis-
teen kaatopaikkakasalta kootaan pois kaikki turhat ta-
varat tai turhakkeet.

Tausta-aineistoon on koottu aihepiiriä käsittelevät 
tekstit ”Kasvua vai kohtuutta?” sekä ”Turhaa kulutusta”. 
Erilaisia keinoja välttää jätteen syntymistä löytyy ”Jät-
teen välttäjän vinkeistä”.

Yhteys opetussuunnitelmien perusteisiin

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas oppii
• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan 
  että yhteistä tulevaisuuttamme
• toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Aihekokonaisuuden opetuksen keskeisiin sisältöihin kuuluvat
• oma kulutuskäyttäytyminen
• kuluttajan vaikuttamiskeinot
• toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta.

Luonto- ja ympäristötiedon opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat arkielämään 
kuuluvien aineiden ja materiaalien tuntemus sekä niiden säästävä käyttö.

■

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri | Opettajan lisämateriaali
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Kerhokerran anti opetukseen

Kolmannella kerhokerralla tutustutaan aineen biologi-
seen hajoamiseen ja kompostin toimintaan. Matokom-
postia seuraamalla selviää, mitä erilliskerätylle biojät-
teelle tapahtuu kompostissa.

Jos mahdollista, kannattaa oppilaiden kanssa tutus-
tua myös oikeaan kompostoriin. Lisäksi lapset pääsevät 
tutustumaan aineiden kiertokulkuun maatumiskokeita 
tekemällä. Usein oppilaat tutkivat luontoa mielellään. 
Vaikeiden asioiden havainnollistaminen maastossa hel-
pottaa ymmärtämistä.

Biojätettä osataan lajitella kouluissa usein kiitettäväs-
ti, mutta samalla saatetaan unohtaa, ettei jätteeksi pää-
tyvän ruoan hyötykäyttö saisi muodostua päätarkoituk-
seksi. Oleellisempaa on kiinnittää huomiota siihen, mi-
ten turhan jätteen syntymistä voi vähentää. Kerhoker-
ran yhtenä tavoitteena on oppia, että ruokaa ei kanna-
ta ottaa lautaselle tuhlattavaksi, edes siinä tapauksessa, 

että se päätyisi biojätteeksi.
Aiheen käsittelyä on laajennettu Ruoan reitti -osuu-

della. Tarkoituksena on, että ruoan elinkaareen tutustu-
minen havainnollistaisi ruokaan liittyviä ympäristövai-
kutuksia ja lisäisi sitä kautta ruoan arvostusta. Kaupas-
ta tulevan ruoan todellinen alkuperä ei välttämättä ole 
lapsille selvä.

Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Kompostointi

Kaarlo esittelee kerholaisille uuden tuttavuuden, Kosti 
Kompostimadon. Kosti asustaa ystävineen erään pihan 
perällä kompostilaatikossa. Hän harrastaa matojump-
paa ja valmistaa vanhoista ruoantähteistä ravinteikasta 
multaa.

Tällä kerralla opitaan, miten Kostin työ auttaa Lennua 

Kosti kurkistaa

Kolmas kerhokerta

Opettajan lisämateriaali | Kosti kurkistaa
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ja Villeä kaatopaikkaongelman ratkaisemisessa. Ruoan 
matka lautaselle on kirjoitettu tarinaksi, jonka ohjaaja 
voi lukea kerholaisille (s. 19).

Kerhokerran päätehtävänä on rakentaa yhteinen ma-
tokomposti. Kompostin toimintaa seurataan tästä eteen-
päin jokaisella kerhokerralla. Maatumiskokeen avulla 
voi lisäksi seurata erilaisten tuotteiden biologista hajoa-
mista ulkona sulan kelin aikana.

Tällä kerhokerralla on myös hyvä miettiä, mistä ruoka 
tulee. Sopiva tehtävä tähän on ”Aamiaisen matka lauta-
selle” (s. 23).

Aineistoon on koottu ruoka- ja kompostiaiheista ma-
teriaalia, joista ensimmäinen käsittelee ruoan järkevää 
annostelua. Tausta-aineistoon on kerätty perustietoa 
kompostoinnista ja sen hyödyistä. ”Miksi kannattaa 
kompostoida?” -tekstissä kerrotaan lyhyesti myös bio-
jätteen ongelmista kaatopaikalla. Lisäksi aineistossa on 
tietoa siitä, miten perustetaan matokompostori.          ■

Yhteydet opetussuunnitelmien 
perusteisiin

Luonto- ja ympäristötiedon opetuksen keskeisiin 
sisältöihin kuuluvat ruoan alkuperä ja tuottaminen 
sekä kierrätys. Tavoitteena on, että oppilas
• tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin
• tietää, missä ruoka tuotetaan
• ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi
• osaa lajitella jätteitä.

Luonto- ja ympäristötiedon opetuksen tavoitteena 
on myös, että oppilas oppii
• tekemään ohjatusti yksinkertaisia luonnontieteellisiä 

kokeita sekä
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä 
    havainnoimalla ja tutkimalla.

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri | Opettajan lisämateriaali
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Kerhokerran anti opetukseen

Jo alle kouluikäiset lapset törmäävät mainoksiin kaik-
kialla, televisiossa, radiossa, busseissa, teepaitoihin pai-
nettuina ja muropakkauksissa. Yhä useammat mainok-
set on suunnattu suoraan lapsille. Mainosten tarkoituk-
sena on vaikuttaa meihin ja olemme niille alttiina, vaik-
ka päättäisimme muuta.

Erään tutkimuksen mukaan eurooppalaiset nuoret kat-
soivat kuluttajayhteiskunnan huonoimmaksi puoleksi 
sen, että ihmiset joutuvat tietämättään yhä hienovarai-
sempien ja häikäilemättömämpien markkinointiteknii-
koiden manipuloimiksi (Schröder & McKinnon 2007). 
Epäilemättä mainonnan lukutaidon kehittämiselle on 
tarvetta jo alakouluista lähtien.

Neljännellä kerhokerralla opetellaan tunnistamaan 
eroja tiedon, viihteen ja mainosten välillä sekä ymmär-
tämään mainonnan vaikutuksia omaan kulutuskäyttäy-
tymiseen. Mediakasvatus kuuluu kaikille oppiaineille, 
joten kerhokerran aihetta voidaan käsitellä useissa eri 
yhteyksissä.

Medialukutaidon kehittämiseksi voidaan pohtia muun 
muassa sitä, millaista ihmis- ja maailmankuvaa uutis- ja 
mainoskuvat luovat, sekä harjoitella analysoimaan ja 
tarkastelemaan niitä kriittisesti (Houtsonen 2006). Mai-
nosten kriittistä tulkintaa voidaan harjoitella tekemällä 
niitä itse. Naurukonetta mainostaessa on helppo oival-
taa, että parhaat asiat ovat harvoin kaupan. Itseään ja 
mainoksia voi opetella ymmärtämään jo sillä, että alkaa 
kiinnittää huomiota asiaan.

Voiko onnea ostaa?

Neljäs kerhokerta

”Vau! Mikä puku. Tuo minun on pakko saada, mutta se 
maksaa 189 euroa. Vau! Tuolla on upea kenkämainos, 
mutta nekin maksaa liian paljon. 
   Hups, minähän olen hullu! Aion ostaa turhaa tavaraa, 
jota en aio edes käyttää! Olen aivan sopiva ja kaunis 
näissä vanhoissakin vaatteissa.”
Laura, 4. lk., Kevätpörriäinen-lehdessä (2006).
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Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Mainonta

Neljännellä kerhokerralla paneudutaan mainontaan 
ja siihen, millaisilla keinoilla se vaikuttaa kuluttajaan. 
Lennulle selviää pikku hiljaa, että mainoksia tarvitaan, 
jotta saataisiin ihmiset ostamaan lisää tavaroita. Lennu 
ei kuitenkaan ymmärrä, miksi näin pitää olla.

Mainonta taitaa olla yksi selitys myös Villen rojupö-
höön, johon etsitään nyt ratkaisua kysymällä apua Kaar-
lon Kerttu-tädiltä.

Tämän kerhokerran tehtävillä opetellaan erottamaan 
mainonnan maailmaa. Tarkoituksena on opetella erot-
tamaan mainoksia muusta viestinnästä. Lisäksi mieti-
tään, miten mainokset liittyvät kuluttamiseen, turhiin 
tavaroihin ja kaatopaikalle ajettavan roskan määrään.

Kun mainostamista tarkastellaan huumorin ja ironian 
valossa, saattavat käsitykset mainostettavista tavaroista 
muuttua: tarpeellinen muuttuu tarpeettomaksi.

Tausta-aineistona on kaksi tekstiä: ”Miksi mainok-
sia tehdään?” sekä ”Nuoret ja kuluttajakasvatus” (s. 
26). Teksteissä tuodaan esille muutamia yleisiä mai-
nontaan ja kuluttajakasvatukseen liittyviä seikkoja.                                  
■

Lisätietoa: Kuluttajavirasto, www.kuluttajavirasto.fi, 
puh. (09) 77261.

Yhteys opetussuunnitelmien 
perusteisiin

Viestintä ja mediataito

Aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas oppii
• ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti
• tulkitsemaan muiden viestintää
• suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöi-

hin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä 
arvoja viestinnässä

• tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään 
mediaa tarkoituksenmukaisesti

• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedon-
hankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa. 

Myös äidinkielen opetuksen yhtenä tavoitteena on, 
että oppilas kehittää medialukutaitoaan sekä viestintä-
valmiuksiaan.

Kuvataiteen opetuksen keskeisiin sisältöihin kuuluvat 
mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja 
tutkiminen tietoteknisessä oppimisympäristössä.
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Kerhokerran anti opetukseen

Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutusten mer-
kitys ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille unohdetaan 
usein. Kestävän kulutuksen ja jätteen synnyn ehkäisyn 
kannalta on kuitenkin olennaista ymmärtää tuotteen 
elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Tavaroiden matkaa kehdosta hautaan voidaan käsi-
tellä yksinkertaisilla tavoilla jo alakoulun opetuksessa. 
Hyvänä esimerkkinä voi käyttää meille suomalaisille 
tärkeän puun elinkaarta eli sitä, kuinka metsästä saatu 
raaka-aine päätyy lopulta muun muassa valmiiksi kou-
lukirjoiksi.

Yksinkertaisimmin kulutuksen ympäristökuormitusta 
voi välttää hankkimalla tuotteita harkitusti. Säästäväi-
syys on hyvä peukalosääntö myös kestävässä kulutuk-
sessa ja jätteen synnyn ehkäisyssä.

Kerhokerralla tehtävä kartta on paitsi oppimisen, 
opiskelun ja opetuksen väline myös niiden sisältö (Aho 
ym. 2003). Kierrätyskartta- ja opastehtävien (s. 36) yh-
teydessä tietoa lajittelusta ja kierrätyksestä voidaan ja-
kaa sekä koulun sisällä että sen ulkopuolella. Kierrätys-
kartan näyttävyyttä voi lisätä kiinnittämällä se styrox-
pohjalle ja merkitsemällä siihen neuloilla eri kohteita ja 

niistä otettuja valokuvia.
Kierrätyspisteiden selvittäminen ja tiedon jakaminen 

omassa koulussa ja lähialueella motivoi opettelemaan 
asiaa ja antaa hyvän tilaisuuden päästä myös käyttä-
mään itse tehtyjä karttoja. Tehtävän ideana on harjoi-
tella tiedon hankkimista ja välittämistä mielekkäällä 
tavalla. Tavoitteena on myös madaltaa lasten kynnystä 
osallistua oman yhteisön toimintaan.

Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Tuotteiden elinkaari ja kierrätys

Viidennellä kerhokerralla mukaan tulee merkillinen 
kaupunkikettu Erkki Merkkinen. Viisas kun on, Erkki 
seuraa myös ihmisten menoa ja touhua. Erkki on pan-
nut merkille, että lähiseudun asukkaat kantavat kasseis-
saan tavaraa erilaisiin keräyslaatikoihin. Kerholaisten ja 
Lennun avulla Erkille selviää, mistä noissa laatikoissa oi-
kein on kyse.

Lajitteluleikin tavoitteena on ymmärtää lajittelun tar-
koitus sekä oppia lajittelemaan jätteitä ja välttämään 
niiden syntymistä. Leikissä kerholaiset pääsevät itse la-

Merkilliset purkit

Viides kerhokerta
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Yhteys opetussuunnitelmien perusteisiin

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta

Aihekokonaisuuden keskeisiin sisältöihin kuuluvat
• ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys 

omassa koulussa ja elinympäristössä
• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista
• ekotehokkuus arjen toimintatavoissa
• tuotteen elinkaari
• kulutuskäyttäytyminen ja kuluttajan vaikuttamiskeinot.

Luonto- ja ympäristötiedon opetuksen tavoitteena on, 
että oppilas oppii
• laatimaan yksinkertaisen kartan omasta lähiympäristöstään
• ilmaisemaan luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa 
  tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen
• tuntemaan erilaisten arkielämään kuuluvien aineiden ja materiaalien 
  ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia
• lajittelemaan jätteitä
• ymmärtämään, että kotona voi olla vahingollisia aineita, 
  kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Aihekokonaisuuden sisältöihin liittyy erilaisia osallistumis- ja vaikutta-
miskeinoja kansalaisyhteiskunnassa. Tavoitteena on, että
• oppilas oppii osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja
• ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa koulu-
  yhteisössä ja paikallisyhteisössä.

Myös Viestintä ja mediataito -aihekokonaisuuden yhtenä tavoitteena on, 
että oppilas oppii hyödyntämään hankkimaansa tietoa sekä tuottamaan 
ja välittämään viestejä.

jittelemaan roskia, miettimään vähäjätteisempiä vaihto-
ehtoja ja havaitsemaan lajittelun vaikutukset kaatopaik-
kajätteen määrän vähentymiseen.

Karttatehtävässä lajittelua voidaan tehdä vielä konk-
reettisemmin: viedään lajiteltavia roskia eri keräyspistei-
siin. Aiheeseen voi perehtyä myös piirtämällä sarjakuvan 
jonkin tuotteen, kuten paperin, elinkaaresta.

Tausta-aineistoon on koottu kaksi tuotteen elinkaarta 
koskevaa tekstiä: ”Tuotteen elinkaari ja kierrätys” sekä 
”Roskan kamala taakka!”, joka käsittelee viilipurkin vai-
heita (s. 31–32).

Lisäksi mukana on aineistoa kolmen eri materiaalin 
kierrätyksestä. Tarkempaa tietoa lajitteluohjeista on ”La-
jitteluleikissä” (s. 37).                                                     ■
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Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Kertakäyttö vai uudelleenkäyttö?

Kuudennessa kirjeessään Kaarlo kertoo kerholaisille Vil-
len järjestämistä kutsuista. Juhlat sujuivat muuten oi-
kein mukavasti nokkapokkaa pelaillessa, mutta ongel-
maksi koitui jätehuolto. Roskakorit täyttyivät varisten 
juhlien jäljiltä kertakäyttöisistä lautasista, mukeista ja 
ruokailuvälineistä.

Ville ei ole ongelmansa kanssa yksin, sillä kertakäyt-
töisyys on olennainen osa nykyajan arkipäivää.

Nyt on aika perehtyä siihen, miten kertakäyttöä voi 
korvata kestävillä tuotteilla. Tehtävänä on suunnitella 

Roskakekkerit

Kuudes kerhokerta

Yhteys opetussuunnitelmiin

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kes-
tävästä tulevaisuudesta

Aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas 
oppii
• arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntö-

jensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehi-
tyksen edellyttämiä toimintatapoja

• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan 
sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevai-
suuttamme

• toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden 
puolesta.

Kerhokerran anti opetukseen

Kuudennella kerhokerralla harjoitellaan kestäviä kulu-
tustapoja. Oppilaat pääsevät suunnittelemaan tulevaa 
kestoretkeä. Yhdessä mietitään, mitä asioita tulisi ottaa 
huomioon, jotta retkellä syntyisi mahdollisimman vä-
hän jätteitä.

Tavoitteena on, että toimintatapojen omakohtainen 
pohtiminen helpottaisi kestävien kulutustapojen omak-
sumista. Roskakekkerit voidaan yhdessä opetella väistä-
mään.

Kertakäyttöesineiden ympäristökuormituksen poh-
dinnasta on luontevaa syventää käsittelyä MIPS:in ja 
ekologisen selkärepun perusajatuksiin ja tuotteiden ai-
heuttamaan ympäristökuormitukseen yleensäkin.

Samassa yhteydessä on lisäksi hyvä arvioida yleises-
ti oman koulun tapoja järjestää retkiä ja niiden eväs-
tarjoilua. Onko tapana, että koulun keittiöstä saadaan 
valmiiksi yksittäin pakatut eväät, vai tuovatko oppilaat 
omat eväät tai eväsastiat kotoaan? Helppo keino moti-
voitua vähentämään retkieväistä syntyvää jätemäärää 
on kantaa roskat retkipaikalta takaisin koululle.

ensi kerhokerralla toteutettava kestävä retki. Vaihtoeh-
toisesti voidaan suunnitella Villelle ja Villen varisystä-
ville kestävät kemut.

Tausta-aineistossa on kaksi erilaista määritelmää, joi-
den avulla voidaan kuvata tuotteiden ekologista tehok-
kuutta. Ekologinen selkäreppu kertoo tuotteiden luon-
nonvarojen kulutuksesta niiden koko elinkaaren aika-
na. MIPS:ssä laskentaan on otettu mukaan ekologisen 
selkärepun lisäksi tuotteen käyttötehokkuus.

Lisäksi luettavana on kirjoitus, jossa kerrotaan erään 
perheen kokemuksista kertakäyttöastioiden käytöstä ja 
”ihanuudesta” kesämökillä.                                           ■
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Kerhokerran anti opetukseen

Lähiluontoon tutustuminen vahvistaa lapsen kehitty-
vää ympäristö- ja luontosuhdetta. Lapsuudessa saadut 
kokemukset vaikuttavat läpi elämän. Jokainen lähiym-
päristö on ainutlaatuinen, ja siksi tämän suhteen syn-
tyminen omassa elinympäristössä on tärkeä. Näin saa-
daan myös heräteltyä kiinnosta ja välittävää asennetta 
elinympäristöä kohtaan. Lähiympäristön mittakaavassa 
lapset voivat myös päästä vaikuttamaan asioihin.

Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä tärkeämpää 
on, että kiinnitetään myönteisellä tavalla huomiota ym-
päristön kauneuteen, viihtyisyyteen ja mielenkiintoi-
suuteen. Pieniä lapsia ei voi syyllistää ympäristön vau- 
rioista. Sen sijaan tärkeää on kehittää heidän ympäristö-
herkkyyttään (Houtsonen 2006.)

Seitsemännellä kerhokerralla toteutetaan retki lähi-
ympäristöön. Mukaan ei tarvita ylimääräistä tavaraa, 

leikeissä käytetään mielikuvitusta ja luonnonmateriaa-
leja. Retki antaakin hyvän tilaisuuden keskustella siitä, 
että viihtymiseen ei välttämättä vaadita leluja. Pelkkä 
yhdessäolo on hauskaa, kun vain päästetään mielikuvi-
tus valloilleen. Reppuihinkin kertyy vähemmän tavaraa 
painoksi.

Retken aluksi on hyvä kerrata yhteiset pelisäännöt sii-
tä, miten luonnossa toimitaan ja mitä jokamiehenoi-
keudet tarkoittavat. Jos retkellä kerätään roskia, sen tar-
koituksesta on hyvä keskustella yhdessä lasten kanssa. 
Ympäristöongelmia on usein vaikea ymmärtää ja oppi-
laat saattavat ajatella estävänsä kulutuksen ympäristö-
kuormituksen roskia keräämällä.

Roskien siivoaminen ympäristöstä on hyödyllinen 
teko, mutta lisäksi on hyvä muistuttaa, että kulutuksen 
merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät tavaroi-
den valmistus- ja kuljetusvaiheessa. Näihin ympäristö-
haittoihin voi parhaiten vaikuttaa harkitsemalla ostok-
siaan kaupassa.

Kaarlon kestoretki

Seitsemäs kerhokerta

”Metsä on rauhallinen ja hiljainen paikka. 
Siellä ei kuulu autojen ääniä eikä ihmisten 
ääniä. Jos haluaa olla aivan yksin, voi mennä 
metsään rauhoittumaan. Itse en kuitenkaan ole 
kauhea luontoihminen, mutta silti metsä on kiva 
paikka.”
Ninja, 5 lk.
(http://www.kierratyskeskus.fi/pdf/mieli_inhokkipaikat.pdf)
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Yhteydet opetussuunnitelmien 
perusteisiin

Luonto- ja ympäristötiedon opetuksen tavoitteena on, 
että oppilas oppii
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä ha-

vainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja 
käyttämällä

• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tut-
kimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertaile-
maan ja luokittelemaan havaintojaan

• tuntemaan oman lähiseutunsa luontoa ja rakennet-
tua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtuvia 
muutoksia.

Oppilas
• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka 

kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja raken-
nettuun ympäristöön

• ei roskaa ympäristöä.

Oppilas 
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun 
  ympäristön eroja
• osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta niitä kohtaan
• osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoi-

suutta ja viihtyisyyttä
• välttää ympäristön roskaamista.

Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Roskaton retki

Kaarlo johdattelee kerhoporukan kestävälle retkelle lä-
hiympäristöön. Retken tavoitteena on antaa kerholaisil-
le mahdollisuus tehdä oivalluksia ja kokea aistihavain-
toja omassa lähiympäristössään.

Retkellä nautitaan toiminnasta ilman turhia tavaroita. 
Retkipaikaksi sopii mainiosti kerholaisten asuinalueelta 
löytyvä puisto, metsä tai peltoaukea.

Vähäjätteinen arki syntyy käytännön valinnoista. So-
pikaa retkelle lähtiessänne, että eväät ovat mahdollisim-
man vähäjätteiset. Kaikilla on hyvä olla mukana oma 
eväsrasia. Näin vältytään pakkaamasta eväitä turhiin 
kertakäyttöisiin muovi-, folio- ja paperipakkauksiin.

Juomapullo on parempi vaihtoehto kuin kertakäyt-
tömuki tai tetramehu. Pullon hyvänä puolena on pait-
si jätteettömyys myös suljettavuus. Tetramehua ei voi 
kuljettaa avattuna laukussa, vaan se on juotava tyhjäksi 
kerralla.

Jos eväät tulevat kerholta, kannattaa ”keittiölle” ker-
toa asiasta. Henkilökunnan kanssa on myös syytä sel-
vittää, miten järjestelyt saadaan toimimaan kaikkia osa-
puolia tyydyttävällä tavalla.

Aineistoon on koottu muutamia seikkoja luonnos-
sa retkeilystä ja jokamiehenoikeuksista, jotka on hyvä 
muistaa esimerkiksi kerättäessä luonnonmateriaalia as-
kartelua varten. Lisäksi kerrotaan muutama seikka tuo-
tepakkauksista, mikä liittyy olennaisesti retken eväs-
huoltoon.                                                                       ■

Lähde: Fiksu Koululainen – opetusaineisto jätteen synnyn ehkäisystä 
alaluokille. YTV 2005.
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Kerhokerran anti opetukseen

Kahdeksannella kerralla loihditaan vanhasta uutta. Tar-
koituksena on suunnitella ja toteuttaa jätteeksi jäänees-
tä materiaalista jotain uutta ja hyödyllistä. Loppujen 
lopuksi asian voi nähdä niinkin, että jätettä ei ole, on 
vain hukkaan heitettyä materiaalia. Luonnossa materi-
aali kiertää, ja luonnosta on hyvä ottaa oppia.

Uudelleenkäyttö sopii erinomaisesti käsityön ope-
tukseen, mutta kerhokerran ohjelma voidaan toteuttaa 
yhtä hyvin myös kuvataidetunnilla. Kokonaisvaltaiseen 
ympäristökasvatukseen liittyy läheisesti eri oppiainei-
den eheyttäminen, joka on myös aihekokonaisuuksien 
kantava teema opetussuunnitelmien perusteissa.

Saatavilla olevasta jätemateriaalista tekeminen antaa 
oppilaille hyvän mahdollisuuden kehittää mielikuvitus-
ta ja edistää luovan ongelmanratkaisun taitoja. Uudel-
leenkäytön harrastaminen on kestävän kehityksen mu-
kaista toimintaa arjessa.

Tavoitteena on askarrella mahdollisimman käyttökel-
poisia esineitä, tavaroita, joita halutaan hankkia joka ta-
pauksessa. Sellaiset esineet eivät päädy heti valmistuttu-
aan roskakoriin. Ennen askartelun aloittamista kannat-
taa aina selvittää, mitä materiaalia on valmiiksi saatavil-
la, ja suunnitella työt vasta sen pohjalta.

Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Luova uudelleenkäyttö

Tällä kerralla päästetään mielikuvitus liikkeelle. Järjeste-
tään askarteluhetki, joka sopii meneillään olevaan vuo-
denaikaan tai juhlaan, kuten pääsiäiseen, ystävänpäi-
vään tai jouluun. Askarteluun sopivaa materiaalia ei tar-
vitse aina ostaa uutena, vaan siihen käy monenlainen 
ylijäänyt materiaali, jolle ei löydy enää muuta käyttöä.

Kerhokertaa tukee aineistoteksti ”Askartele jätemate-
riaaleista”. Aineistossa on myös taikataikinan teko-ohje 
(s. 53).                                                                    ■

Lisää ideoita: Luonnonvarojen säästäjän askarteluopas. Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskus Oy, www.kierratyskeskus.fi/askar-
telu/index.php.

 

Uutta kivaa vanhasta

Kahdeksas kerhokerta

Yhteydet opetussuunnitelmien
perusteisiin

Käsityön opetuksen keskeisiin sisältöihin kuuluvat 
materiaalien ja tuotteiden huolto, kunnostus ja 
korjaus sekä kierrätys ja uudelleenkäyttö.

”Oon tehny semmosia taistelu-
naamareita. Pikkuserkut halus. 
Mä osaan hahmottaa niiden san-
kareiden ja vihollisten naamat.”
Eemilin (4. lk.) askarteluvinkki ylijäämäpapereista. 
Paljon hyviä ideoita uuden luomiseen vanhasta on listattu 
myös verkossa www.kaspaikka.fi/keke/index.
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Kerhokerran anti opetukseen

Oman lähiympäristön korjaus- ja uudelleenkäyttöpalve-
lujen toimijoihin tutustuminen on hyvä tapa tunnistaa 
konkreettisia mahdollisuuksia kestävään kulutukseen. 
Hyviä vierailukohteita ovat kierrätyskeskukset, kirppu-
torit, suutarit ja muut korjauspalveluiden tarjoajat.

Tutustumiskäynnille ja opastukselle kannattaa varata 
aika etukäteen, jotta kaikki osapuolet saisivat retkestä 
mahdollisimman paljon irti. Lasten kanssa voidaan laa-
tia etukäteen myös kysymyksiä, joihin selvitetään vas-
tauksia. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus miettiä eri-
laisten palveluiden roolia tuotteiden elinkaaressa.

Tutustumista työympäristöihin ja palveluiden tuot-
tamiseen sekä oman paikallisyhteisön hahmottamista 
kokonaisuutena pidetään kestävän kehityksen kannal-
ta oleellisena*. Tosin kontaktien luominen ja yhteistyö-
muotojen suunnittelu paikallisten toimijoiden kanssa 
vaativat opettajalta aikaa ja selvitystyötä.

Yhteistyön aloittaminen helpottuu, kun kaikki osalli-
set ovat tietoisia yhteistyön merkityksestä, päämääristä 
ja eduista. Vaivattomimmin yhteistyön voi aloittaa pie-
nin askelin.

* Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto 2006.

Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Kunnostaminen ja                     
uudelleenkäyttö

Toiseksi viimeisellä kerhokerralla Kaarlo johdattaa ker-
hoystävänsä tutustumaan sopivaan korjaus- tai uudel-

Retki korjaamolle

Yhdeksäs kerhokerta

leenkäyttöpajaan, jossa vanhat tavarat saavat uuden elä-
män taikka uuden omistajan. Vaihtoehtoina voivat olla 
esimerkiksi kirpputori, kierrätyskeskus, suutari tai ver-
hoilija. ”Kaarlon kirje” luetaan ennen retkeä.

Jätteetöntä kulutusta on tuskin olemassa, mutta jätet-
tä voi välttää monin tavoin. Luonnonvarat riittävät kau-
emmin, kun tuotteet ovat pitkäikäisiä eli niitä käytetään 
kauan. Samalla kaatopaikkojen kuormitus vähenee.

Lähes kaikki tavarat vaativat säännöllistä huoltoa ja 
korjausta silloin tällöin. Nykyään korjaus unohtuu vali-
tettavan usein. On totuttu siihen, että kaikkea vain os-
tetaan, pidetään ja heitetään pois. Saadaanhan kaupasta 
uusia.

Rikki menneet tai nuhraantuneet tavarat olisivat kui-
tenkin useimmiten korjattavissa. Vanhan korjaaminen 
on tehokkaimpia tapoja vähentää luonnonvarojen käyt-
töä. Jäähän silloin uusi korvaava tuote ostamatta ja sen 
valmistamisessa kuluvat raaka-aineet käyttämättä.

Korjattavuus kannattaa selvittää jo hankintaa tehdes-
sä: kaikkia tuotteita ei ole edes tarkoitettu korjattaviksi 
ja niiden huoltokin voi tulla kalliiksi. Etenkin erilaisia 
koneita ostettaessa on tärkeää valita pitkäikäisiä ja laa-
dukkaita tuotteita, joita on mahdollista korjata ja huol-
taa käytön aikana ja jotka voi käytön jälkeen kierrättää.

Kulutustottumusten muutos kertakäyttöisistä ja lyhyt-
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ikäisistä tuotteista takaisin pitkäikäisiin, korjattaviin ja 
parannettaviin tuotteisiin on askel jätteen määrän vä-
hentämisen suuntaan. Tuotteiden käyttöikää voidaan 
pidentää huoltamalla ja korjaamalla, ja siten voidaan 
ehkäistä niiden ennenaikaista joutumista kaatopaikalle. 
Korjaamalla säästää lisäksi usein rahaa uuden tavaran 
ostamiseen verrattuna.

Korjauspalveluiden käyttö on vähentynyt kahden 
viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi. Esimerkiksi 
vaatteiden, jalkineiden ja kellojen korjauttaminen on 
lähes kadonnut menoerä suomalaisten kulutuksessa. Tä-
hän vaikuttaa paljolti kuluttajien asennekysymys eli se, 
halutaanko laatuun panostaa.

Tämän kerran päätehtävä ja pohdittavaksi tarkoitet-
tu aineisto kerrotaan ”Kaarlon kirjeessä”. Kyseessä on 
eräänlainen salapoliisitehtävä.  ■

Yhteys opetussuunnitelmien 
perusteisiin

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestä-
västä tulevaisuudesta

Aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas oppii
• arvioimaan kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaiku-

tuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyt-
tämiä toimintatapoja

• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan 
sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuut-
tamme, ja

• toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden 
puolesta.

Keskeisiin sisältöihin kuuluvat ekologisesti, taloudel-
lisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys 
omassa elinympäristössä sekä ympäristöarvot ja kestä-
vä elämäntapa.
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Kerhokerran anti opetukseen

Viimeisellä kerhokerralla kerrataan opittuja asioita ja 
juhlitaan saavutuksia. Pyritään myös vahvistamaan op-
pilaiden tunnetta siitä, että he todella voivat omalla vii-
saalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan ja että 
se voi kaiken lisäksi olla hauskaa.

Kerhossa tapahtuva arvojen ja eettisten kysymys-
ten pohdinta tukee lapsen kehitystä. Oppilaat alkavat 
jo varhain osoittaa kiinnostusta itsensä ja kodin ulko-
puolisia asioita kohtaan. Tällaisia asioita voivat olla tu-
levaisuus sekä erilaiset eettiset ja moraaliset kysymykset. 
Tällöin vuorovaikutus oppilaan ja aikuisen välillä saa 
uuden ulottuvuuden, aikuisen tukea tarvitaan arvojen 
pohtimisessa sekä eettisten ja moraalisten ongelmien 
käsittelyssä (Aho ym. 2003).

Jos lapsille jää tunne siitä, että he osaavat toimia ym-
päristön kannalta myönteisesti, heidän on tulevaisuu-
dessakin luontevaa toimia niin. Ympäristökasvatusta 
tutkineen Markku Käpylän (2006) mukaan oikea oppi-
minen ei ole ohjeiden noudattamista, vaan pitäisi syn-
tyä sisäinen tarve toimia myös ilman ohjausta ja val-
vontaa.

Käpylän mukaan tärkeintä ei ole maailman muutta-
minen vaan muutospyrkimyksiin liittyvä oppiminen. Se 
oikeuttaa myös Viisasten kiltaan.

Viisasten kilta

Kymmenes kerhokerta

Tiivistelmä kerhokerrasta

Aihepiiri: Yhteenveto, kerhodiplomien jako

Viimeisellä kerhokerralla juhlitaan Lennun ja ystävien 
kotimetsän pelastumista! Kerhossa on löydetty useita 
tapoja estää kaatopaikalle päätyvän jätteen syntymistä. 
Nyt on aika saada diplomit kaatopaikkaongelman rat-
kaisemisesta.

Kerholaiset ovat toiminnallaan pätevöityneet Viisas-
ten killan jäseniksi. Sen kunniaksi he saavat ohjaajan 
valmistamat tai kerholaisten yhdessä tekemät kerhodip-
lomit. Päätöskerralla voidaan toteuttaa pienimuotoinen 
(nukke)teatteri. Lopuksi kirjoitetaan kirje, jossa kerro-
taan hyvät uutiset Kaarlon Kerttu-tädille.                    ■
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Yhteydet opetussuunnitelmien
perusteisiin

Ihmisenä kasvaminen

   Aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas
   oppii

• arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja
• tunnistamaan oikean ja väärän sekä
• toimimaan yhteisön jäsenenä.

Äidinkielen opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstäminen 
improvisaation, kerronnan, leikin ja draaman 
avulla. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat myös kie-
lellisen ja fyysisen kokonaisilmaisun vahvistami-
nen, mielikuvituksen käyttö ja esiintymistottu-
musten kartuttaminen.
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Tärkeä tehtävä

Ensimmäinen kerhokerta

Kaksi oppituntia

Luimme ”Kaarlon kirjeen” ja keskustelimme sen sisällös-
tä. Valmistimme seinäjulisteen: ensin keräsimme jäte-
vuoren leikkaamalla erilaisten tuotteiden kuvia lehdistä.

Sitten jaoimme kullekin piirustustehtäviä, joiden aihei-
na olivat Lennun kotipuu, Villen kotipuu, Koulu, Van-
han aarnimetsän puut, Hiidenkiven puiston puut (nime-

simme toisen metsän koulumme lähellä olevan puiston 
mukaan), kivet, kukat, pilvet…

Kokosimme piirroksista seinäjulisteen, johon nime-
simme vielä metsät ja Lennun ja Villen kotipuut. Julis-
teen koko oli noin 200 x 100 cm.

Lopuksi pelasimme ”Lennu-bingoa” (s. 10).

Näin meillä toteutettiin Lennu

Opettajan kertomus

Osallistuin helmikuussa 2007 Lennu Liito-oravan ympäristökerhokoulutukseen 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulussa. Innostuin ideasta ja 
päätin kokeilla Lennu-tarinan soveltamista omassa ekaluokassani.

Alkuvalmisteluina tein harmaasta teddy-kankaasta Lennun ja vanhasta laatikosta ker-
hon postilaatikon. Suunnittelin vaihtavani kerho-sanan oppitunti-sanaksi, mutta lopulta 
hyväksyin ajatuksen kerhosta koulun sisällä.

Pidimme huhti-toukokuussa noin kahden kuukauden verran Lennu-kerhoa ympäris-
tö- ja luonnontiedon tunneilla. Oppilaat odottivat innolla ”Kaarlon kirjeitä”, ja pehmo-
Lennu oli suorastaan menestys!

Seuraavassa lyhyt esittely siitä, mitä tehtäviä kävin luokkani kanssa läpi Lennu-kerhon 
puitteissa. Liikuntaleikit jätin suurimmaksi osaksi toteuttamatta ajanpuutteen vuoksi, 
vaikka niillä olisi voinut monipuolistaa hyvin Lennu-kerhotunteja. Sitä mukaa kuin jäte-
vuori pieneni, piirsin sen tilalle itse metsää.

Koulussamme oppitunnit ovat 60 minuutin mittaisia.
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Tuhansien tavaroiden tarina

Toinen kerhokerta

Yksi oppitunti

Luimme ”Kaarlon kirjeen” ja keskustelimme siitä. Pois-
timme turhia tavaroita julisteesta ja kävimme ne läpi.

Koulussamme oli ollut hieman aiemmin ympäristö-
viikko, jolloin olimme tuoneet kouluun turhia tavaroi-
ta (vrt. ”Kodin turha tavara”, s. 17). Samalla viikolla sai 
myös vaihtaa turhan tavaransa johonkin tarpeellisem-
paan luokkien yhdessä järjestämällä vaihtotorilla. Jutte-
limme näistä tavaroista vielä luokassa.

Kosti kurkistaa

Kolmas kerhokerta

Kaksi oppituntia

Luimme kirjeen ja keskustelimme siitä. Poistimme sei-
näjulisteen kaatopaikalta maatuvat esineet ja keskuste-
limme niistä. Mietimme, mitä kompostiin voi laittaa ja 
miksi. Keskustelimme ruuan syömisestä ja syömättä jät-
tämisestä.

Kylvimme kaksi ruusupapua ja neljä auringonkukkaa. 
Jokainen oppilas sai kaksi purkkia ja kuusi siementä. 
Mullan olimme saaneet Kosti Kompostimadolta (”Kos-
tin multa hyötykäyttöön”, s. 23). Itäneet ruusupavut 
päätyivät myöhemmin äitienpäivälahjaksi.

Tavoitteena oli myös matokompostorin teko (ohje s. 
20). Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä Kierrätyskeskuk-
sen tunkiolierokanta oli kovasta kysynnästä johtuen 
pohjalukemissa.
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Voiko onnea ostaa?

Neljäs kerhokerta

Kaksi oppituntia

Luimme kirjeen ja keskustelimme siitä. Poistimme sei-
näjulisteesta mainoksissa nähtyjä tavaroita ja kävimme 
ne läpi. Kirjoitimme ryhmätyönä kirjeen Kaarlon Kert-
tu-tädille (s. 28).

Katsoimme fi lmin mainoksen tekemisestä www.me-
diasmart.fi  -sivustolta. Teimme samalta sivustolta pa-
reittain muutamia mainontaan liittyviä pohdinta- ja va-
lintatehtäviä.

Merkilliset purkit

Viides kerhokerta

Yksi oppitunti

Luimme kirjeen ja keskustelimme siitä. Keskustelimme 
myös erilaisista keräysastioista: käsittelimme paperin, 
kartongin, lasin ja metallin kierrätystä. Apuna käytim-
me luokan taulua, johon piirsimme erilaisiin kierrätys-
pisteisiin sopivia tavaroita.

Tarkoituksenani oli aluksi tehdä ”Lajitteluleikki” (s. 
37) oikeine roskineen ja kierrätysastiakuvineen, mutta 
aie kaatui ajanpuutteeseen.

Mietimme kierrätyspisteiden sijainteja. Poistimme sei-
näjulisteesta kierrätykseen kelpaavia tavaroita. Leikim-
me liikunnan tunnilla ”Kierrätysleikkiä” maa-meri-lai-
va-periaatteella (s. 38).

Kävimme läpi myös ”Paperinkeräysjumpan tarinan” 
(s. 39).
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Roskakekkerit

Kuudes kerhokerta

Yksi oppitunti

Luimme kirjeen ja keskustelimme siitä. Pohdimme, 
mitä kertakäyttöastiat ovat ja miten niitä voisi välttää. 
Koulussamme oli käytetty koko vuoden ekoeväitä (omat 
rasiat ja eväspullot), joten niiden käyttö oli oppilaille 
selviö.

Suunnittelimme retkeä Vanhankaupunginlahdelle ja 
Tekniikan museoon.

Kaarlon kestoretki

Seitsemäs kerhokerta

Koko koulupäivä

Toteutimme kestoretken koulun retkipäivänä. Ennen 
lähtöä luettiin ”Kaarlon kirje” ja haettiin ekoeväät kou-
lun ruokalasta.

Vanhankaupunginlahdella kierrettiin luontopolku, 
käytiin lintujen tarkkailuun tarkoitetussa piilokojussa ja 
lintutornissa, syötiin eväät, tutkittiin piisamin jälkiä, et-
sittiin Hissuksen aarretta, bongailtiin lintuja ja kasveja 
sekä ihailtiin maisemia.

Lopuksi vierailtiin Tekniikan museossa ja syötiin jäts-
kit.
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Uutta kivaa vanhasta

Kahdeksas kerhokerta

Yksi oppitunti

Luimme kirjeen ja keskustelimme uuden korjaamisesta 
ja Kierrätyskeskuksesta. Mietimme, mitä tekevät suutari 
ja räätäli ja minkälaisia erilaisia korjaamoja on olemas-
sa.

Poistimme seinäjulisteesta kaikki jäljellä olleet tavarat 
(noin 20 kuvaa) ja mietimme yhdessä, minne ne voisi 
laittaa. Sen jälkeen täydensimme julisteen puilla.

Retki korjaamolle

Yhdeksäs kerhokerta

Retki korjaamolle jäi ajanpuutteen vuoksi kokonaan kä-
sittelemättä.

Viisasten kilta

Kymmenes kerhokerta

Toteutimme viimeisen kerhokerran koulun päättäjäis-
päivänä. Luimme ”Kaarlon kirjeen” ja loimme viime sil-
mäyksen Lennun metsään.

Sen jälkeen jaettiin Mestarikerholainen-diplomit lu-
kuvuositodistusten jaon yhteydessä



32

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri | Opettajan lisämateriaali

Lennu-kerho ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla oli mielestäni oikein on-
nistunut kokeilu. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri -kirjasta löytyi paljon käyt-
tökelpoisia vinkkejä. Ensi kerralla voin ottaa mukaan toisenlaisia tehtäviä ja 

jättää joitakin jo kokeiltuja pois.
Tarina toimi edellä kuvaamallani tavalla mainiosti opetusryhmässäni, joka oli mel-

ko pieni (alle 20 oppilasta). Yllätyin myönteisesti siitä, miten oppilaat innostuivat ja 
kiinnostuivat ympäristöasioista.

Vedin kerhon läpi melko vaivattomilla alkuvalmisteluilla. Itse kerhon aikana tein 
valmisteluja todella vähän. Hieman enemmän itse panostamalla kerhosta saisi var-
masti vielä elävämmän ja toiminnallisemman, mutta hyvin materiaali toimi myös 
näin. Suosittelen!

Outi Weckström 
Luokanopettaja
Hiidenkiven koulu, Helsinki
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1. Hei lierot
”Muumilaulun” sävelmällä

Ei kompostoria lukita yöksi, 
hei lierot!
Kun syöminen madoille muuttuu jo työksi, 
hei lierot!
Omenankuoret ne suihinsa syö,
teepussin parissa kuluu tää yö,
hei lierot! Hei lierot! Hei lierot!

Kun aamu koittaa, mä tuon niille ruokaa,
hei lierot!
Ne huutavat: ”Lisää salaattia tuokaa!”
Hei lierot!
Mullaksi muuttavat jätteet ne noin,
vierestä niitä vain katsella voi.
Hei lierot...

On matokomposti lemmikkinä vain mulla,
jos vihellän, ei osaa madot mun luokseni tulla.
Vaan madoista paljonkin iloa on,
ne roskista mussuttaa multakeon.
Hei lierot... 

Tehtäviä eri aineiden oppitunneille

Lennu-materiaalia tukevien tehtävien tarkoituksena on antaa ideoita kestävän 
kulutuksen käsittelyyn eri oppiaineissa. Tehtävät on jaettu oppiainekohtaises-
ti, jotta niitä olisi mahdollisimman vaivatonta käyttää. Suurin osa niistä on 

esitetty sellaisessa muodossa, että ne on mahdollista antaa suoraan oppilaille.
   Tehtävien yhteydessä on lisävinkkejä opettajille aiheen soveltamista ja syventä-
mistä varten. 

Musiikki



34

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri | Opettajan lisämateriaali

2. Tiedän paikan kamalan

Tiedän paikan kamalan:
kaatopaikan haisevan.
Sinne roskat kipataan,
traktorilla litataan.

Sieltä, kaatopaikalta
roskat eivät katoa.
Roskapussit lisääntyy,
pikku hiljaa mädäntyy.

Kaatopaikka kasvava
meille on nyt ongelma.
Ilmat, järvet likaantuu,
tavaratkin tuhlaantuu.

Roskat voi myös kierrättää,
ei ne mätänemään jää.
Kun mä kaiken kierrätän,
luonto kärsii vähemmän.

3. Väliaikainen

Hurma muodin mi mieltäsi nostattaa,
se on vain väliaikainen.
Ja se hemmo, joka helyt meillä ostattaa,
sil on työ osa-aikainen.
Tämä elomme riemu ja rikkaus ja roskista täyttyvä pakkaus
ja pettymys tuo onnen ostetun –
väliaikaista kaikki on vaan.
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4. Lasipurkki
Ukko Nooan sävelmällä

Lasipurkki, lasipurkki, minne sinut vien?
Luontoon en sua heitä, siellä haittaat meitä.
Lasipurkki, lasipurkki, minne sinut vien?

Lasipurkki, lasipurkki, vienkö roskikseen?
Sieltä sinut viedään kaatopaikkaläjään.
Lasipurkki, lasipurkki, en vie roskikseen.

Lasipurkki, lasipurkki, lasinkeräykseen?
Tehtaaseen sut viedään, uusi purkki tehdään.
Lasipurkki, lasipurkki, vien sut keräykseen!

Lisävinkki
Lasipurkeista ja hiekasta itse tehdyt marakassit säestävät laulua mukavasti. 
Myös muita uusiosoittimia kannattaa ideoida ja toteuttaa.

Ympäristö- ja luonnontieto

1. Kostin tutkimustehtävä

Kurkatkaa kotona ruokakaappiin. Kirjoittakaa tai piirtäkää:

� Mitkä ruokakaapissa olevista asioista maatuvat mullaksi, jos ne lai-
tetaan kompostiin?

� Mitkä eivät maadu?

Lisävinkki
Kannattaa kurkata myös omaan reppuun, pulpettiin tai luokan roskikseen. 
Löytyykö sieltä jotain maatuvaa?

Esimerkiksi jauhot maatuvat, jauhopurkki ei maadu.
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2. Ongelmatehtävä

Uuden saaren asuttaminen

Olette lähdössä perheen tai tuttavien kanssa asuttamaan autiota saarta. 
Saarella ei ole aiemmin ollut ihmisasutusta eikä siellä ole mitään ihmi-
sen jättämää. Saarella on kalliota, metsää ja pieni järvi.

Miettikää, mitä otatte mukaan veneeseen, jotta eläminen uudella saa-
rella olisi mahdollista. Kootkaa pareittain tai pienissä ryhmissä lista mu-
kaan otettavista tavaroista, eläimistä, kasveista ja muusta tarpeellisesta 
välineistöstä.

�  Esimerkiksi kännykkää on turha ottaa matkalle mukaan. Saarella ei 
ole sähköä puhelimen lataamista varten tai gsm-verkkoa puhelinyh-
teyksien toimintaan.

�  Myös tavaroiden valmistus voi olla hankalaa. Esimerkiksi teräksistä 
kattilaa varten täytyy rikastaa maaperästä kaivettavia malmeja.

�  Saarelta puuttuu myös kaatopaikka sekä toimiva jätehuolto, jotka täy-
tyy huomioida tehtävän edetessä.

Opettajalle

Oppilaat miettivät pienryhmissä tulevaisuudennäkymää uudessa elinympäristös-
sä ja kirjoittavat aiheesta tarinan. Tehtävän tarkoituksena on saada oppilaat kes-
kustelemaan elämän perusedellytyksistä, luonnonvarojen kohtuullisesta käytöstä 
ja ympäristön säilyttämisestä elinkelpoisena.

Tehtävässä pohditaan myös, minkä roolin erilaiset hyödykkeet saavat, kun niitä 
pohditaan perustarpeiden (lämpö, juoma, ruoka) kannalta.

Ryhmät keskittyvät aluksi pohtimaan päivittäistä ruoan ja juoman saantia, läm-
pöä sekä suojaa. Sen jälkeen mietitään muita arkeen liittyviä toimia, kuten kou-
lunkäyntiä tai harrastuksia.

Lähde
Mari Nuutinen / YTV:n Fiksu-sivut. http://www.ytv.fi/FIN/fiksu/oppimassa/perus-
koulut/aidinkieli/materiaalit/saari.htm.
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3. Onko vai eikö -kilpailu

Muodostakaa joukkueita. Joukkueiden tehtävänä on keksiä kysymyksiä, joi-
hin voi vastata vain joko kyllä tai ei. Aiheena voi olla esimerkiksi lajittelu 
tai Lennulta opitut asiat. Oppilaat keksivät kysymyksiä valitusta aiheesta. 
Esimerkiksi:

� Tuleeko biojätteestä multaa?
� Onko kirjekuori sekajätettä?

Lopuksi keksityistä kysymyksistä kootaan tietokilpailu.

4. Lennun tietokilpailu jätteistä

Ryhmät esittävät vuorotellen kysymyksiä.

1. Mitä sanomalehdelle tapahtuu, kun se viedään paperinkeräysastiaan?

2. Mistä muovi on valmistettu?

3. Missä on Pohjoismaiden suurin kaatopaikka?

4. Mitä kompostimadot tekevät biojätteille?

5. Mitä koirankarvoille tapahtuu kompostissa?

6. Mitä materiaalia tai raaka-ainetta säästämme, kun säästämme paperia?

7. Miksi kännykän akkua ei saa heittää roskikseen?

8. Mistä lasi valmistetaan?

9. Voiko roskien määrää vähentää poimimalla roskan maasta?

10. Mitä kierrätetyistä maitopurkeista valmistetaan?
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4. Lennun tietokilpailu jätteistä
Vastaukset

1. Mitä sanomalehdelle tapahtuu, kun se viedään paperinkeräysastiaan?
 Siitä valmistetaan uutta paperia paperitehtaassa.

2.  Mistä muovi on valmistettu?
 Öljystä.

3.  Missä on Pohjoismaiden suurin kaatopaikka?
 Espoossa, Ämmässuolla.

4.  Mitä kompostimadot tekevät biojätteille?
 Syövät niitä.

5.  Mitä koirankarvoille tapahtuu kompostissa?
 Niistä tulee multaa.

6.  Mitä materiaalia tai raaka-ainetta säästämme, kun säästämme paperia?
 Puuta.

7.  Miksi kännykän akkua ei saa heittää roskikseen?
 Se on ongelmajätettä.

8.  Mistä lasi valmistetaan?
 Hiekasta.

9.  Voiko roskien määrää vähentää poimimalla roskan maasta?
 Ei, sillä ne eivät häviä keräämällä, vaan siirtyvät maasta roskikseen.

10. Mitä kierrätetyistä maitopurkeista valmistetaan?
 Vessapaperirullia.

5. Ville Variksen tölkkikoe

Juoma- ja ruokatölkit tehdään teräksestä tai alumiinista. Teräs on magneettista 
eli se vetää magneetteja puoleensa. Alumiinissa magneetti ei sen sijaan pysy.

Kokeilkaa, mihin tölkkeihin magneetti tarttuu kiinni ja mihin ei. Voitte myös 
testata muita esineitä.

Esineet, joissa magneetti pysyy kiinni, ovat joko terästä tai rautaa. Mitä muita 
metalleja tiedätte kuin raudan, teräksen ja alumiinin? Entä tiedättekö, mistä me-
talleja saadaan?

Alkuperäisidea

Harlow R. & Morgan S.: Nuoret keksijät. Jätteet ja kierrätys. Kingfisher 1995. 
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6. Panttileikki

Leikinvetäjällä on etukäteen paperilapuille kirjoitettuja kysymyksiä.

� Antakaa leikinvetäjälle (esim. opettaja) jokin pantti, kuten penaali, reppu-
maskotti, kännykkä tai avaimenperä.

�  Laittakaa pantit yhteen kasaan.
�  Vetäjä ottaa silmät suljettuina panttikasasta jonkun pantin.
�  Pantin omistaja ottaa niin ikään sokkona paperilappujen joukosta yhden ja 

lukee saamansa kysymyksen ääneen.
�  Jotta leikkijä saisi panttinsa takaisin, hänen on vastattava oikein kysymyk-

seen. Jos hän epäonnistuu tehtävässä, pantti jää odottamaan seuraavaa lu-
nastuskertaa.

Esimerkkikysymyksiä

Lajittelu

Luettele kolme eri lajitteluastiaa.
Kerro, mitä jätteitä omassa luokassa lajitellaan.
Millaisia jätteitä koulussa syntyy? Luettele viisi esimerkkiä.
Missä on koulun lähin lajittelupiste?
Mitä voit askarrella metallitölkeistä?
Miksi eläimet eivät tarvitse roskapussia?
Mihin sekajätteet päätyvät?

Kulutus

Miten banaanit kannattaa pakata kaupassa?
Mikä on parempi vaihtoehto muovipussille?
Millaisista karkeista tulee vähiten roskaa?
Millaisesta ruoasta tulee vähiten roskaa?
Mitä ei tarvitse ostaa kaupasta omaksi vaan voi lainata tai vuokrata?
Mitä tavaroita voi hankkia käytettyinä?
Mistä voi ostaa vanhoja tavaroita?

Lähde
Muokattu teoksesta Suuri seuraleikkikirja – Ohjelmavihjeitä arkeen ja juhlaan. 
Toim. Satu Aalto. Karisto 2002.
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1. Vanhan tavaran jäljillä

Etsikää mahdollisimman vanha tavara. Haastatelkaa sen omistajaa. Voitte kysyä 
esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

� Mikä tavara on?
� Mihin tarkoitukseen sitä voi käyttää?
� Mistä se on valmistettu?
� Kenelle se on kuulunut aiemmin? 
� Miksi se on säilynyt niin kauan? 
� Voiko sen korjata, jos se menee rikki? 
� Onko sitä korjattu? 
� Kuinka se saataisiin säilymään vielä kauemmin?

Lisävinkki
Nauhurin, videokameran tai kameran käyttö motivoivat lisää, ja niitä kannattaa hyödyn-
tää mahdollisuuksien mukaan.

2. Lehtikatsaus lähiympäristöön

Etsikää lehdistä, millaisiin omaan elinympäristöön liittyviin asioihin niissä kiin-
nitetään huomiota. Leikatkaa jutut irti ja miettikää, millaisia juttuja ne ovat.

� Ovatko jutut esimerkiksi uutisia, mainoksia, mielipidekirjoituksia?
� Ovatko uutiset hyviä vai huonoja?
� Kerrotaanko niissä ihmisistä tai eläimistä?

Lisävinkki
Voitte ottaa luokassa kantaa huolta herättävään asiaan ja kirjoittaa mielipidekirjoituk-
sen.

Äidinkieli
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3. Mediasmart

Katsokaa video Lotan valinnasta ja tehkää aiheeseen liittyviä tehtäviä. Media-
smart-materiaali on verkossa osoitteessa http://www.mediasmart.fi /.

4. Lupaus

Kirjoittakaa itsellenne lyhyet kirjeet, joissa lupaatte toteuttaa jonkin Lennulta 
oppimanne asian. Päivätkää ja allekirjoittakaa kirjeet. Laittakaa kirjeet hyvään 
talteen.

Kirjeet otetaan esille vasta sopivan ajan (esim. kolme kuukautta, puoli vuotta, 
vuosi) jälkeen, jolloin voidaan tarkistaa, ovatko lupaukset toteutuneet. Samalla 
voidaan pohtia, miksi toiset lupaukset ovat toteutuneet ja toiset eivät.

Lisävinkki
Tehtävästä saa vielä jännittävämmän, jos kirjeet laitetaan kuoreen, johon jokainen kirjoit-
taa oman nimensä ja osoitteensa. Kirjeen sisältämä lupaus on hyvä kirjoittaa lisäksi vih-
koon, jotta se ei unohdu.

Opettaja kerää kirjeet ja lähettää ne oppilaille esimerkiksi seuraavan lukuvuoden alussa. 
Kirjeitä ei suljeta, jotta niihin on mahdollista lisätä jokin tervehdys tai yllätys Lennulta.

Käsityö

1. Lennun ja Kaarlon säilykepurkkilyhdyt

Tyhjistä säilykepurkeista saa kauniita ulkolyhtyjä, kun rei’ittää ne esimerkiksi 
naskalilla tai naulalla. Homma sujuu paremmin, jos purkin sisään laittaa so-
pivan pyöreän halon tueksi hakkaamisen ajaksi.

�  Merkitkää rei’ityskohdat tusseilla.
�  Tehkää rei’iät vuorotellen opettajan ohjauksessa. Lennun tai Kaarlon 
 hahmon voi rei’ittää käyttämällä mallina tämän kirjan kuvia.
�  Tehkää purkkiin ripustussanka ohuesta rautalangasta.
�  Sitten tuikut lyhtyihin palamaan ja lyhdyt ulos, maahan tai puun oksille 
 roikkumaan.

Lähde: 
http://www.kierratyskeskus.fi/askartelu/ohjeet/php. Sivuilla paljon muitakin hyviä 
uudelleenkäyttöideoita.
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2. Helppo tilkkutyötekniikka

Nopea ja helppo tilkkutyötekniikka, joka sopii suoraompelua harjoitteleville koulu-
laisille.

Tarvikkeet

(Puuvilla)kangastilkkuja
Liimaharsoa (liimaharsokangasta)
Leivinpaperia
Sakset 
Silitysrauta
Ompelukone ja ompelulankaa

�  Leikatkaa kartongista mallipala (esim. 5 x 5 cm).
�  Taittakaa kankaasta 5 cm:n laskoksia mallipalaa apuna käyttäen.
�  Leikatkaa kangas taitteita pitkin suikaleiksi ja suikaleet mallipalaa apuna käyttäen 

neliöiksi (5 x 5 cm). Mitä huolellisemmin palat leikkaatte, sitä helpompaa on jat-
kotyöskentely.

�  Asetelkaa leikkaamanne kangaspalat liimaharson liimapinnalle mahdollisimman 
suoriin riveihin. Palat voivat olla aivan vieri vieressä tai niiden väliin voi jäädä pie-
ni rako (max. 0,5 cm:n rako).

�  Silittäkää asettelemanne kangaspalat kevyesti kiinni liimaharsopintaan. Jos halu-
atte vielä muuttaa joidenkin kangaspalojen paikkaa, irrottakaa palat ja silittäkää 
uudet niiden tilalle.

�  Kun tilkkupinta on valmiiksi sommiteltu, silittäkää palat huolella liimaharsokan-
kaaseen kiinni.

�  Poistakaa harson taustalla mahdollisesti oleva suojapaperi.
�  Ommelkaa tilkut kiinni toisiinsa nurjalta puolelta puolen sentin saumavaralla 

(taittakaa työ kaksin kerroin sauman kohdalta ja surauttakaa koneella suoran sau-
man reunasta reunaan).

�  Ommelkaa kaikki vaaka- ja pystysaumat.
�  Silittäkää valmis tilkkupinta työn oikealta puolelta (muistakaa suojata taustahar-

son mahdollinen liimapinta sen omalla suojapaperilla tai leivinpaperilla). 
�  Viimeistelkää halutessanne töiden nurjat puolet silittämällä niiden pintaan kangas 

(jos liimakankaanne olivat kaksipuolisia ja tilkkujen takana on liimaharsopinta).
�  Ommelkaa valmiista tilkkupinnoista tyynynpäällisiä, patalappuja, tabletteja, lii-

noja, tuolinpäällisiä, torkkupeittoja, takkeja... 

Kankaat kutistuvat pesussa eri tavoin, joten on vain eduksi käyttää vanhoja, käytetty-
jä kankaita. Kun suunnittelette tilkkutekniikkatöitä, muistakaa, että ompelun jälkeen 
kangaspinta-ala pienenee saumavarojen takia noin 20 prosenttia.

Lisävinkki
Jos kaikki eivät osaa olla niin huolellisia tai muuten vaan tahtovat eläväisempää pintaa, tehkää 
näin: Leikatkaa tilkut suunnilleen samankokoisiksi silmämääräisesti, asettakaa ne liimakankaal-
le pikkuisen limittäin, kiinnittäkää silittämällä ja surauttaa saumojen yli koneella oikealta puo-
lelta joko suoralla tai siksak-ompeleella. Päällimmäiset saumavarat hieman rispaantuvat käytös-
sä, mutta se on tarkoituskin.

Lähde: 
http://www.kierratyskeskus.fi/askartelu/ohjeet/php.
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3. Lintujen ruokinta-automaatti muovipullosta

Tarvikkeet

2 tyhjää muovista pulloa (esim mehu-, tiskiaine- tai mäntysuopapullot, 
toinen hiukan pulleampi toista.)
Puukko 
Narua
Neljä isoreikäistä helmeä tai nappia
(Haaraniititkin voisivat olla hyödyllisiä.)

�  Katkaiskaa soukempi muovipullo poikki muutaman sentin päästä pohjasta. Poh-
jaosasta tulee se osa ruokinta-automaattia, josta linnut siemeniä poimivat, kaula-
osasta tulee siementen säiliö.

�  Tehkää pohjaosan vastakkaisille puolille, noin sentin päähän reunasta, 2 reikää.
�  Tehkää vastaavat reiät pullon kaulaosaan (siihen kohtaan, jossa pullo on suunnil-

leen pohjansa levyinen).
�  Kiinnittäkää pullon pohja naruilla suuosaan siten, että pullon suu jää jonkun 

sentin päähän pohjasta, mutta kuitenkin pohjaosan sisään. Solmiminen on hel-
pompaa, jos solmitte narujen päihin helmet tai napit, jotka eivät mahdu luiskah-
tamaan rei’istä.

�  Tehkää siemensäiliön yläosaan noin kolmen sentin päähän reunasta vielä kaksi 
reikää ja pujottakaa niiden läpi ripustusnaru, jonka solmitte lenkiksi.

�  Leikatkaa hiukan leveämmästä pullosta noin 2 cm korkeudelta pohja, jota voitte 
käyttää siemensäiliön kantena.

�  Täyttäkää automaatti (auringonkukan) siemenillä ja ripustakaa ruokinta-auto-
maatti puunoksalle.

Lisävinkki
Lintujen talviruokinta antaa hyvän tilaisuuden tarkkailla ja tunnistaa lintulajeja. 
Näkyykö Ville Varista?



44

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri | Opettajan lisämateriaali

Kuvataide

1. Arkisia esineitä

Tehtävän tavoitteena on pohtia esineiden merkitystä ja käyttötarkoitusta arjessa.

�  Listatkaa edellisen tunnin aikana käyttämiänne esineitä.
�  Piirtäkää sarjakuva päivästä, tunnista ja käyttämistänne esineistä. Voitte myös 

kuvata esineitä tai tehdä animaation.

Arviointikeskustelu

� Miten luokittelisit kaikki käyttämäsi esineet?

Esimerkkejä:

Käytännöllinen herätyskello
Huvittavat villasukat
Koristeellinen lamppu

Muita kysymyksiä keskustelun avuksi:

Onko kaukosäädin turha vai tarpeeton?
Montako esinettä heitit roskiin?
Mitä käyttämäsi esineet kertovat muille sinun päivästäsi?
Mitä esineet paljastavat sinusta?

Esimerkkitarina

Maanantaina 09.02.2004 klo 07.00–08.00 käyttämiäni esineitä:

Tyyny, peitto, lakana, pyjama, villasukat, herätyskello, Marimekon tossut, matto, 
ovenkahva, valonkatkaisija, vessanpytty, vessapaperi, käsienpesuallas, pipo, takki, 
kengät, hanskat, ulko-ovi, rappuset, ulkolaatat, kivet, nurmikko, postilaatikko, sa-
nomalehti, naulakko, jääkaappi, maitotölkki, teepussi, keittiönkaapit, muki, lau-
tanen, lusikka, leipä, veitsi, juusto, margariinirasia, juustohöylä, vesihana, talous-
paperi, kurkku, tomaatti, mikro, television katkaisija, kaukosäädin, nojatuoli, tis-
kikone, hammasharja, hammastahnatuubi, kampa, fööni, huulirasva, käsirasva, 
hiuspinni, vaatehuoneen kaapit, pikkuhousut, sukat, farkut, teepaita, neulepaita, 
kassi, kukkaro, kotiavain, autonavain, tallinovi, auton ovi, auton istuimet, ratti, 
polkimet, vaihdekeppi.

Lähde
Tiina Laine: Plastiina http://www.plastiina.net/ mukaan muokattu.

Lisävinkki
Plastiinan verkkosivuilla on myös mainioita uudelleenkäyttöideoita, esimerkiksi muovipusseis-
ta ommeltavat laukut ja vanhoista uimaleluista tehdyt kännykkäkotelot.
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2. Miellyttävä ja epämiellyttävä paikka

�  Tutkikaa koulun lähiympäristöä: Mikä on miellyttävin paikka, mikä epämiellyt-
tävin? Minkä takia?

�  Kuvatkaa sekä miellyttävä että epämiellyttävä paikka. Voitte käyttää kameraa, 
vesivärejä tai lyijykynää.

�  Keskustelkaa: Pidättekö samoista vai eri paikoista? Miten voisitte itse vaikuttaa 
siihen, että koulun ympäristö olisi mahdollisimman mukava?

Lisävinkki
Tutustu Keinutien alakoulun oppilaiden valokuvaprojektiin mieli- ja inhokkipaikoista: http://
www.kierratyskeskus.fi/pdf/mieli_inhokkipaikat.pdf.

3. Aineeton lahja

Keksikää aineeton lahja, jonka haluaisitte antaa esimerkiksi kaverille 
tai vanhemmille. 

� Aamupalalahjakortti äidille?
�  Marjojenpoimintalahjakortti mummolle?
�  Autonpesulahjakortti isälle?
�  Pyöräretki pikkuveljelle? 

Toteuttakaa lahjakortti:

� Tehkää kollaasi tukevalle pohjalle aiheeseen liittyvistä lehtileikkeistä tai kangas-
tilkuista.

�  Kirjoittakaa tai piirtäkää lahjoitettava asia toiselle puolelle korttia.
�  Voitte myös taitella aikakauslehdestä tai julisteesta kirjekuoren lahjakortille.

Lisävinkki
”Kaarlon kirjeessä” (s. 48) mainittuja aineettomia lahjoja voidaan antaa myös koulussa. Syn-
tymäpäiväsankarille voidaan antaa luokan yhteinen aineeton lahja. Se voi olla esimerkiksi 
laulu tai runo. Päivänsankari voi myös itse valita jotain hauskaa yhteistä toimintaa syntymä-
päivänään.
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Matematiikka

1. Laskuja paperista

Suomi on yksi paperinkulutuksen huippumaita. Vertaa eri maiden keskivertokansa-
laisten vuosittaista paperinkulutusta.

� Suomalainen: yli 210 kiloa paperia.
� Keskivertosaksalainen: 190 kiloa paperia.
� Kreikkalainen: vajaat 90 kiloa paperia.
� Intialainen: 4 kiloa.
� Koko maailman keskiarvo vuosittaisessa paperinkulutuksessa: 51 kiloa.
� Kehitysmaiden keskiarvo paperinkulutuksessa: 18 kiloa. 

Paperia kuluu usein aivan turhaan, vaikka sen säästäminen ei ole vaikeaa. Hyviä 
keinoja ovat kaksipuolinen kopiointi ja tulostus. Lisäksi paperin kääntöpuoli 
kelpaa muistiinpanoihin.

Laskuesimerkkejä

A. Jos yksi oppilas kuluttaa paperia 50 arkkia kuukaudessa, kuinka monta arkkia 
 paperia oppilas kuluttaa kahden kuukauden aikana? Entä koko lukuvuoden eli 
 9 kuukauden aikana?

B. Kuinka monta arkkia paperia koko luokka kuluttaa kuukaudessa, jos luokassa 
 on 20 oppilasta? Entä lukuvuodessa?

C. Kuinka monta paperia oppilaalta kuluisi lukuvuoden aikana, jos paperit olisivat 
kaksipuolisesti tulostettuja?

D. Entä jos kaksipuolisen tulostuksen lisäksi kopion tai tulosteen kokoa 
 pienennettäisiin siten, että yhdelle sivulle mahtuu kaksi sivua?

E. Mitä muita keinoja keksit paperin säästämiseksi koulussa?

Tehtävää kannattaa havainnollistaa kopioimalla valmiiksi 
erilaisia esimerkkejä paperin käytöstä:
� Yksipuolinen kopio
� Kaksipuolinen kopio
� Useamman sivun sijoittelu yhdelle paperille

Lisävinkki
Varatkaa kuivia herneitä tai helmiä noin 600 kappaletta. Laskekaa niitä lasipurkkeihin niin 
monta kappaletta kun paperia kuluu kiloissa. Tehkää omat purkit kuvaamaan eri maiden ku-
lutusta ja vertailkaa eroja. Samalla voitte miettiä myös syitä siihen, miksi suomalaiset käyttävät 
paljon paperia.

Lähde
Muokattu YTV:n Fiksu-sivujen pohjalta. http://www.ytv.fi/FIN/fiksu/oppimassa/peruskoulut/
luonnontiedon/matematiikka/laskuja_paperista.htm.
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2. Laskutehtäviä maitopurkeilla

Käytä opetusmateriaaleina kierrätysmateriaaleja, kuten erilaisia tuotepakkauksia. 
Tyhjiä maitopurkkeja voi käyttää laskutehtävien apuvälineenä ja geometristen kuvi-
oiden havainnollistajana.

Maitopurkkeja käytetään laskutehtävissä siten, että ne ovat ykköskuutioita. Purk-
kien avulla havainnollistetaan yksinkertaisia laskutehtäviä.

Maitopurkkien määrä lasketaan tukkimiehen kirjanpitona, tai käytetään purkkeja 
diagrammipalikoina. Määrä havainnollistuu siten purkkikasan korkeutena.

Maitopurkkeja voidaan käyttää myös palikoina, joiden avulla opettaja havainnollis-
taa erilaisia geometrisiä kuvioita. Palikoista rakennetaan esimerkiksi neliöitä, suora-
kulmaisia särmiöitä ja neljäkkäitä.

Geometrian harjoitustehtävässä kerätään tyhjiä maitopurkkeja 50 kappaletta. Läjäs-
sä olevat purkit pinotaan, ja mietitään, miten ne saadaan mahdollisimman pieneen 
tilaan rutistamatta tai toisiaan sisään laittamatta.

Kun tehtävään on löydetty ratkaisu, pohditaan, miten purkit saadaan pienempään 
tilaan ilman edellisiä rajoitteita. Se tehdään taittelemalla purkit tai laittamalla ne si-
säkkäin. Yhden purkin sisään mahtuu helposti yhdeksän purkkia, joten siitä saadaan 
kymppisauva.

Lisävinkki
Kierrätysprosessista johtuen yhden tölkin sisään ei kannata käytännön syistä litistää enempää 
kuin viisi tölkkiä.

Lähde
Täydennetty YTV:n Fiksu-sivustolta. http://www.ytv.fi/FIN/fiksu/varhaiskasvatuksessa/matema-
tiikka/maitopurkeilla/etusivu.htm.

3. Dynamiittia pohkeissa

Matematiikan tunti voidaan pitää myös lähimetsässä:

�  Piirtäkää liidulla puun kylkeen viivoja kymmenen sentin välein.
�  Valitkaa tasaisella paikalla oleva puu.
�  Nostakaa vuorotellen kädet ylös mittaa vasten ja katsokaa, kuinka korkealle 
 yllätte.
�  Ponnistakaa sen jälkeen mahdollisimman korkealle ja mitatkaa tulos.
�  Pomppunne korkeuden saatte selville vähentämällä ensimmäisen tuloksen 
 toisesta.

Lähde
Koivunen H., Koivunen V., Tanninen P., Taskinen K. ja Leinonen S.: Jäniksen selässä – Repullinen 
luontoleikkejä. WSOY 2004.
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4. Kaarlon ruoantutkimustehtävä

� Arvatkaa, kuinka monta kiloa ruokalassa syntyy jätettä päivässä. Entä kuinka monta 
kiloa ruokaa valmistetaan? Kuinka paljon ruokaa päätyy mahaan ja kuinka paljon ros-
kikseen?

� Käykää punnitsemassa jäteastia ruokailun jälkeen opettajan ja keittäjän avustuksella. 
Oliko arvaus oikea?

� Millä keinoilla ruokaa päätyisi vähemmän roskikseen? Tehkää tavoite ja kertokaa siitä 
koulun muille oppilaille. Yrittäkää toimia yhdessä niin, että biojätettä syntyisi mahdol-
lisimman vähän. 

� Toistakaa punnitus viikon tai kahden kuluttua. Paljonko jäteastia nyt painaa? 

Lisävinkki
Arvioikaa, kuinka paljon Kaarlo Karhu syö päivässä.

Ratkaisu
Iso uroskarhu, kuten Kaarlo, voi syödä jopa 20 kiloa ravintoa päivässä. Talviuneen valmistautuva 
Kaarlo viettää ruokapöydässä jopa 20 tuntia vuorokaudessa.

Muiden karhujen tapaan Kerttu-tädin keittiössä ei kuitenkaan synny yhtään roskia. Miten 
karhut onnistuvat välttämään jätettä? 
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Liikunta

1. Iso EI ja pieni joo

Seiskää tavallisessa piirissä ja kertokaa lempileikkejänne.

� Jos kyseisessä leikissä tarvitaan valmiita leluja, menkää piirin keskelle suppuun ja 
kuiskatkaa: joo.
� Jos leikissä ei tarvita leluja, menkää oikein isoon piiriin, kädet venytettyinä ja 
kajauttakaa: EI!

Lähde
Heli Konivuori: ”Leludraama”. http://www.kierratyskeskus.fi/pdf/leludraama.pdf, 2006.

2. Ilmansuuntaleikki

Leikissä harjoitellaan ilmansuuntia suunnistusta ja kartanlukua varten. Aluksi 
kerrataan yhdessä ilmansuuntien nimet.

� Piirtäkää maahan iso ympyrä ja merkitkää sen kehälle pääilmansuunnat (maahan 
tai pahvilapuille).
� Leikkijät seisovat ympyrän keskellä ja juoksevat leikin johtajan käskyjen mukaan 
pohjoiseen, etelään, itään tai länteen.
� Leikkiä voidaan vaikeuttaa ottamalla mukaan myös väli-ilmansuunnat ja jättä-
mällä lopulta merkit pois.

Lähde
http://www.tkukoulu.fi/~htoivio/opetus/etusivu.htm.
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3. Aarteenetsintä ja pihakartta

Tarkoituksena on hakea pihapiiristä erilaisia pieniä tavaroita, joiden sijainti on 
merkitty oppilaiden itsensä tekemään koulun pihakarttaan.

� Etsikää ensin opettajan viemiä aarteita kartan kuvaamalta alueelta.
� Piilottakaa sitten aarteita ja merkitkää aarteiden paikat karttaan.
� Sitten etsikää toistenne piilottamia aarteita.

Lisävinkki
Aarteet voivat olla esimerkiksi oppilaiden kotoaan tuomia heille tarpeettomia pientavaroita, jot-
ka voidaan lopuksi antaa eteenpäin halukkaille. Toisen tarpeeton tavara voi olla toiselle aarre.

Lähde
Muokattu Heikki Toivion & Jani Lakasen tekstistä Suunnistuksen oppimateriaalia peruskoulun 
opettajille. http://www.tkukoulu.fi/~htoivio/opetus/etusivu.htm.
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Testejä

1. Shoppailuhysteria – virustesti

1.  Kuinka usein teet ostoksia, jotka tuntuvat jäl-
keenpäin turhilta ja tylsiltä?

A.  Tuskin koskaan.
B.  Joskus.
C.  Joka kerta, kun käyn kaupassa.

2.  Kuinka usein pyydät vanhemmilta lisää rahaa os-
toksiin?

A.  En koskaan.
B.  Noin kerran kuukaudessa.
C.  Noin kerran päivässä.

3.  Kuinka usein sinun tekee mielesi ostaa jotain 
 uutta?
A.  Melko harvoin.
B.  Silloin tällöin.
C.  Jatkuvasti.

4.  Kuinka usein leikit kavereiden kanssa jotain, mi-
hin ette tarvitse leluja?

A.  Joka päivä.
B.  Kerran viikossa.
C.  En ole tehnyt sellaista koskaan.

5.  Kuinka usein tulet kotiin tyhjin käsin kaupasta, 
koska et ostanut mitään?

A.  Usein, kun en ole löytänyt, mitä etsin.
B.  Joskus.
C.  En koskaan, sillä haluan ja saan aina jotain uutta.

6.  Mikä on mielestäsi paras syntymäpäivälahja?
A.  Hauska retki kavereiden seurassa.
B.  Rahaa, jotta voi ostaa, mitä tarvitsee.
C.  Paljon kauniita paketteja, joissa on pientä tavaraa.

7.  Miten usein katselet mainoksia, jotka innostavat 
sinua ostamaan jotain uutta?

A.  Aika harvoin.
B.  Aika usein.
C.  Monta kertaa päivässä.

Oletteko sairastuneet shoppailuhysteriaan? Asettukaa riviin isohkoon tilaan ja tehkää virus-
testi. Virus on iskenyt pahimmin niihin, jotka liikkuvat vähiten. Miettikää lopuksi mahdol-
lisia parannuskeinoja tartunnan saaneille henkilöille.

Testi toimii näin:

� A-vastaus: astutaan kaksi askelta eteen päin.
� B-vastaus: yksi askel eteenpäin.
� C-vastaus: pysytään paikoillaan.
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2. Lennun ympäristötesti

1.  Ostan hyvälle ystävälleni synttärilahjaksi
A.  kertakäyttökameran
B.  muovisen uutuuslelun
C.  lahjakortin eläintarhaan.

2.  Kun mieleni tekee jogurttia,
A.  ostan viisi kahden desilitran pikkupurkkia
B.  ostan litran tölkin
C.  syön äidin kotona tekemää jogurttia.

3.  Huomaan syksyllä, että tarvitsen uuden 
 villapaidan, joten
A.  ostan halvan muotipaidan
B.  hankin laadukkaan paidan, jota joku voi 
 vielä myöhemmin käyttää
C.  etsin edullisen paidan kierrätyskeskuksesta tai 
 kirpputorilta.

4. Ostan limpparin mieluiten
A. kertakäyttöpullossa
B. alumiinitölkissä
C. palautuspullossa.

5. Kotona on kasa tyhjiä maitopurkkeja, ja
A. heitän ne sellaisenaan roskiin
B. vien ne kirjastomatkalla kartonkikeräyspisteeseen
C. säästän ne ja käytän askarteluun.

6. Kun menen kauppaan ruokaostoksille,
A. ostan joka kerta uuden muovikassin
B. ostan kaupassa myytävän paperikassin
C. käytän aina omaa kangaskassia tai reppua.

7. Kun retkeilen luonnossa,
A. pakkaan kaikki eväät muoviin ja folioon
B. ostan evääksi pakattua valmisruokaa
C. pakkaan eväät muoviastioihin, kuten mehu-
 pulloon, jotta vältyn turhilta roskilta.

8. Kun mieleni tekee herkutella,
A.  hankin uuden popkornikoneen ja valmistan 
 sillä popkornia
B.  valmistan kattilassa irtopopkornia
C. ostan kaupasta pussillisen valmiita popkorneja.

9. Kun haluan lueskella,
A. tilaan sarjakuvalehden kotiin tai ostan uuden 
 kirjan
B. lainaan kirjastosta tai kavereilta luettavaa
C. etsin luettavaa kierrätyskeskuksesta ja kirppu-
 torilta.

10.   Vietän mieluiten vapaapäivän
A.   jalkapallo-ottelussa
B.   ostoksilla
C.   kotona perheen kanssa.

Kerholaiset saavat pareittain kolme äänestyslappua, joihin on kirjoitettu kirjaimet A, B ja C. Ohjaa-
ja tai lapset lukevat vuorotellen kysymykset ja niille vaihtoehtoiset vastaukset tai toimintatavat.

Parit saavat äänestää kirjainlapuilla, mikä toimintavaihtoehdoista on heidän mielestään Lennun 
ja Villen roskavuoriongelman ratkaisun kannalta paras. Kaikki kysymykset käydään läpi ja kirja-
taan. Sitten lasketaan äänestystulokset.

Lopuksi katsotaan, mitkä vaihtoehdot ovat suosituimpia, ja pohditaan, miksi näitä vastauksia kan-
natetaan eniten.

Vastaukset voi myös kerätä taululle tai isolle käytöstä poistetulle paperiarkille tehtyyn taulukkoon. 
Joku kerholaisista voi toimia kirjurina.
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Lennun nukketeatteri: 

Rojupöhö

Nukketeatterin käsikirjoitus on muodossa, jossa roolit on jaettu kahdelle henkilölle. Eläinhahmot 
ovat tässä versiossa käsinukkeja ja muut hahmot ihmisiä. Esimerkiksi opettaja ja kouluavustaja 
voivat riemastuttaa oppilaita esittämällä näytelmän luokalle tällä tavoin.

Toinen vaihtoehto on toteuttaa käsikirjoitus oppilasvoimin. Pienellä esiintyjäjoukolla se voidaan 
esittää esimerkiksi siten, että oppilaat ottavat kaikki roolit ja saavat vuorosanat lapuilla. Isompi 
näyttelijäjoukko voi esiintyä vuorotellen eri kohtauksissa.

Roolit ja tarpeisto

Esittäjä 1

�  Lennu-käsinukke: Käsinukke on esiintyjän taskussa silloin, kun Lennu ei esiinny.
�  Kerttu-täti: Esiintymisasuna harmaa peruukki, silmälasit ja kirja. Otetaan esiin ja puetaan 
 päälle, kun Kerttu-täti esiintyy.

Esittäjä 2

�  Metsuri: Esiintymisasuna kypärä ja kuulosuojaimet.
�  Ville-käsinukke: Joissakin kohtauksissa rekvisiittana talon mallinen patamyssy ja läpinäkyvä 

muovipurkki tai vastaava koti, joka mahtuu patamyssyn sisään, nokankoputin (avaamaton pa-
ketti), variksenpelätin ja lentosimulaattori sekä muuta mielikuvituksellista rojua.

�  Kaarlo-käsinukke: Joissakin kohtauksissa rekvisiittana puhelin.
�  Lääkäri: Esiintymisasuna stetoskooppi, lääkärin valkoinen takki, reseptivihko ja kynä.



54

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri | Opettajan lisämateriaali

Lennun nukketeatteri

Rojupöhö

Näytelmän kulku

Ensimmäinen kohtaus
Hakkuut

Esittäjä 1: Lennu, jolla lavalle tullessaan Lennu-nukke.
Esittäjä 2: Metsuri.

LENNU (tekee biisiä ja jammaa):

Vanha aarnimetsä huokaa,
ilo purosta juokaa.
Aurinko säteillään lämmittää.
On kotipesä paras paikka tää elää!

METSURI (laittaa moottorisahan käyntiin ja alkaa kaataa puita huutaen):
Wrym, wrrryyym. Kaatuu! Kaatuu!

LENNU (liitäen metsurin lähelle):
Eikä kaadu!

METSURI:
Kaatuu!

LENNU:
Ei kaadu!

METSURI:
Kaatuu!

LENNU:
Ei kaadu!

METSURI:
Kaatuu!

LENNU:
Ei kaadu! Lopeta, tämä on minun kotini, minun pihani ja minun rauhani! 
Hei, tää on mun koti. Ei tänne voi tulla metelöimään tuommoisen pö-pöristimen kanssa! 
Olin juuri saamassa laulun valmiiksi.

METSURI (ei noteeraa Lennua mitenkään, vaan jatkaa töitään):
Kaatuu!
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Toinen kohtaus
Lennu menee Villen luo

Esittäjä 1: Lennu.
Esittäjä 2: Ville.

(Metsuri ottaa pois varusteensa ja ottaa Villen ja hänen patamyssytalonsa.)

(Lennu on poissa tolaltaan ja menee Villen kotipuun luo. Ville on aivan innoissaan.)

VILLE:
Se on enemmän kuin aina auki! Se on auki 13 kuukautta vuodessa, 8 päivää viikossa 
ja 25 tuntia vuorokaudessa. Sieltä saa kaikkea tarpeellista... Se tulee ihan siihen sun kodin 
lähelle, liitomatkan päähän.

LENNU:
(Huokaa surullisena.)

VILLE:
MegaMeloni on maailman suurin kauppakeskus, ostosparatiisi!

(Huomaa Lennun olevan aivan hiljaa.)

Mikä sulla on, Lennu?

LENNU:
Mulla ei oo enää kotia.

VILLE:
No, tuu meille! Kuule sieltä MegaMelonista saa mitä vaan, siellä on kaikki...

LENNU (Villen puheen päälle):
Mä tuun sitten vielä tänään.

VILLE:
Öö… Tänäänkö, ai tulisitko sä tänään meille? Tänään ei käy, ei käy… 
Tota ei, mul on yks homma...

LENNU:
Ai, kai sä Cornixiin tuut?

VILLE:
En mä taida ehtiä, on hommia...

LENNU:
Mul on uus biisikin meille.

(Ville lentää nokankoputinpaketti nokassaan taskuun, muovipurkkiin.)
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Kolmas kohtaus
Lennu ja Kaarlo Cornix-yhtyeen treeneissä

Esittäjä 1: Lennu.
Esittäjä 2: Kaarlo.

(Ville taskuun, patamyssytalo piiloon ja Kaarlo esiin toisesta taskusta, jammailee jo taskussa.)

KAARLO (jammailee):
Cornix-dadadaa, corni dadadaax…

(Lennu saapuu.)

KAARLO:
Missä Ville on?

LENNU:
Ei se tuu.

KAARLO:
No, näit sä sen?

LENNU:
Joo, ei se tuu. Se on ihan outo, oot sä huomannut?

KAARLO:
No en oo, eihän sitä enää missään nää.

LENNU:
Sitä mä just tarkotan.

KAARLO:
Tää ei oo mikään bändi, jos meil ei oo laulajaa.

(Kysyy yleisöltä:)
Tietääks joku, miksei se tuu?

(Yleisön mahdolliset vastaukset.)

KAARLO:
Mä soitan sille.

(Ottaa puhelimen takin taskusta ja puhuu Villen kanssa.)

Mikä homma? Sähän siivosit eilenkin, ai miten niin, ai mitkä perunat pitää keittää? 
Tajuut sä, ettei meil oo mitään bändiä ilman laulajaa. Sä oot luvannut. Me tarvitaan sua. 
Kato, sä oot varis. Varikset on vaan niin hyviä laulajia. No okei, sovitaan niin. Sit kans tulet.

Ville sanoo, et se on ihan kiinni pari viikkoa. Mut se tulee ensi viikolla.

Lennu, kuulit sä? Ei huolta enää, hei mitä, mitä sä enää murjotat?
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LENNU:
En mä voi odottaa niin kauan. En mä voi niin kauan asua ulkona.

KAARLO:
Täh, mitä sä höpiset?

LENNU:
Ku mulla ei oo kotia.

KAARLO:
Mutta sullahan on pesäpuu.

LENNU:
Ei oo enää, kun siihen tulee joku Megaloni.

KAARLO:
Sä voit tulla meille.

LENNU (ilahtuu, vähitellen masentuu jälleen):
Kiitti.

Mutta eihän siitä tule mitään, kun mulla on kamala matalan paikan kammo ja liito-
koulun tehtävät jää tekemättä, mun pitää asuu puussa...

(Menee povitaskuun.)

KAARLO:
Tietty, joo. Hei Lennu, oo rauhassa, mä keksin jotain... Hei, mä tiedän, kuka tietää, 
mitä pitää tehdä. Kerttu-täti! Tai ei se sukua ole, mut se tietää kaiken, kun sillä on se kirja. 
Niin kuin meidän suvussa sanotaan, käännytään Kerttu-tädin puoleen.

(Kääntyvät.)
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Neljäs kohtaus
Kerttu-tädin käsikirja

Esittäjä 1: Lennu ja Kerttu-täti (esittäjä 1 muuttuu Kerttu-tädiksi).
Esittäjä 2: Kaarlo.

(Kaarlo ja Lennu menevät Kerttu-tädin luo.)

KERTTU-TÄTI:
Oletpas sinä Kaarlo kasvanut!

LENNU (hätääntyneenä, sanat solmussa):
Kaarlo sanoo, että sä Kerttu-täti osaat auttaa. Meillä on yks juttu, toi Ville, se on semmonen juttu, 
et meidän kaveri Ville, ni se ei enää tule mihinkään, ei ees meidän bänditreeneihin. Sillä on, se 
vaan puhuu jostain MegaMelonista. Ville on niin kummallinen, sillä on aina kiire. Se vaan tui-
jottaa Raakkukatalogia.

KAARLO (Lennun puheen päälle):
Toi Lennu, ku sillä ei oo kotia...

KERTTU-TÄTI (ottaa kirjan esiin):
Siis aloitetaanpa alusta. Villellä ei ole kotia ja Lennu ei käy bänditreeneissä...

KAARLO:
Ei kun Ville ei käy treeneissä ja Lennulla ei oo kotia.

KERTTU-TÄTI:
Mites te nyt niin?

KAARLO:
Lennun kotipuu kaadettiin sen kauppakeskuksen tieltä.

KERTTU-TÄTI:
Voi Lennu! Kuule, minä tiedän, mitä kodin menettäminen on. Minä olen niin monta kertaa jou-
tunut lähtemään. Kerran meni talo moottoritien alle... kotini kohdalle on rakennettu joku kaup-
pakin… Ja joka kerta minä olen ajatellut, että tästä en selviä – enkä kyllä ilman ystäviä olisikaan 
selvinnyt.

Hyvää oli se, että aina on saanut vähennettyä tavaraa ja on vähemmän siivoamista. Se sohva 
meni nuorelle parille uuteen kotiin, ja vanha iso ruokapöytä meni serkun tytölle, kun niille syn-
tyi kolmas lapsi ja...

Vai ei sinulla ole kotia. Lennu, sinä voit milloin vaan tulla tänne minun luokseni.

KAARLO:
Ei se voi, kun liito-oravat asuu puussa – ja se menis Villen luo, mut kun se on niin kumma.

KERTTU-TÄTI:
Mikäs sillä Villellä on, niin kiva poika?

LENNU:
Kun ei me tiedetä, se puhuu koko ajan siitä Megalonista.
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KAARLO:
Ja sillä on aina niin hirvee kiire.

LENNU:
Paitsi kun se tuijottaa Raakkukatalogia.

KAARLO:
Ja sillä on salaperäisiä hommia, eikä se käy treeneissä.

LENNU:
Eikä se näy eikä käy.

KERTTU-TÄTI (selailee kirjaa):
Luuvalo, ei. Lintulentsu, ei...

Purnutti se voisi olla, mutta siihen kuuluu purnukan muotoisia paiseita, onko sillä paiseita?

KAARLO JA LENNU:
Ei!

KERTTU-TÄTI:
Ei sitten se. Keikauskakku, ei, se on resepti. Tekeekö se koko ajan näin? 
(Koukistaa käden kyynärvarresta ja heiluttaa.)
Jos tekee, niin se on tiputanssitauti...

KAARLO JA LENNU:
Ei!

KERTTU-TÄTI:
Nyt löytyi, rojupöhö. Oireina alituinen kiire...

KAARLO JA LENNU (innostuneina):
Juu!

KERTTU-TÄTI:
Mainosten tuijottaminen...

KAARLO JA LENNU:
Juu!

KERTTU-TÄTI:
Niin, se Raakkukatalogi. Ystävien unohtaminen...

KAARLO JA LENNU:
Juu!

KERTTU-TÄTI:
Uusista tavaroista haaveilu...

KAARLO JA LENNU (edelleen innostuneina):
Juu!

KERTTU-TÄTI:
Tavaroiden hamstraaminen...
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KAARLO:
Ei! Ei se kai sitä kyllä tee, se puhuu vaan…

KERTTU-TÄTI:
Hmm. Sitten se ei ole rojupöhö. Se onkin tosi paha tauti. Todennäköisesti se on ihan 
tavallinen keikkakuume, ja se paranee keikkailemalla. Entä jos tulisitte esiintymään 
kakkureseptini 60-vuotissynttäreille?

Viides kohtaus
Lennu Villen luona

Esittäjä 1: Lennu.
Esittäjä 2: Ville.

(Esittäjä 2 ottaa Villen pannumyssytalon, jonka sisällä on muovipurkki, jossa on Ville ja 
tavaroita. Kohtauksen lopussa Villen tulee olla siinä kädessä, jolla esittäjä ei kirjoita.)

(Lennu tulee innoissaan Villen luo.)

LENNU:
Ville, Ville!

(Soittaa ovikelloa:)
Blim-blom!

Meillä on keikka tiedossa!

(Patamyssy nousee ja paljastaa muovipurkin.)

(Lennu näkee Villen kodin ja säikähtää.)

LENNU:
Ville, voi ei! Ville, mitä nuo tavarat on? Mistä ne on tulleet? Ville, sä oot sittenkin kipee. 
Toihan on se, se roju mikä se nyt oli… rojupaise, rojupöly... no, mikä se nyt olikaan?

YLEISÖ:
Rojupöhö!

LENNU:
Nyt on kiire!

VILLE:
Joo, MegaMelonin avajaisiin!

LENNU:
Ei, vaan sairaalaan!
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Kuudes kohtaus
Lääkärissä

Esittäjä 1: Lennu.
Esittäjä 2: Ville ja lääkäri.

Piipaa-piipaa!

VILLE (katsoo yleisöä):
Täällä on hirveet jonot, näin kauheasti väkeä ennen mua. Mä en kyllä jää odottamaan, 
mul on kiire, en voi olla niin kauaa...

LENNU:
Ei, kyllä sun täytyy mennä lääkäriin. Me ei lähdetä minnekään, mä jään sun kanssa. 
Se on kamala tauti se rajupöhö.

LÄÄKÄRI:
Ville Varis!

(Lennu jää ravaamaan odotushuoneeseen.)

Päivää, päivää. Mikähän teitä vaivaa?

VILLE:
Ei mikään. Kotiin pitäisi päästä, ostosteevee on jo alkanut. Tulin vaan, kun kaveri pakotti.

LÄÄKÄRI:
Ai, katsot ostosteeveetä?

VILLE:
Kaikkihan sitä kattoo. Siellä on niin... 

LÄÄKÄRI (keskeyttää Villen vaahtoamisen):
Minä en.

VILLE:
Minä katson, paitsi silloin kun tilaan Raakkukatalogista. Joku mainos voi mennä ohi, 
enkä sitten tiedä, mitä pitää saada...

LÄÄKÄRI:
Mikä sinulle on tärkeintä maailmassa?

VILLE:
Nyt jus nyt pitäis saada kertakäyttösiipisulansuoristinpatterivehje, mut huomenna tulee 
uus malli, mihin saa timanttijäljitelmämuovikoristeet.

LÄÄKÄRI (kuuntelee Villen rintaa):
Hengitätkö hetken rauhallisesti? 
(Mittaa pulssin.)
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Ilmiselvä rojupöhötapaus, rojulius pukulis. Hoitamattomana se voi olla hyvinkin vaarallinen. 
Se on kovasti yleistynyt viime aikoina. Tarttuu kovin helposti, ei tunneta hyvää rokotetta... 
(Kirjoittaa samalla reseptiä.)

Elämäntapamuutos on ainoa hoito, joka tepsii. (Antaa reseptin.)

LENNU (kulkee edelleen surkeana odotushuoneessa yleisön lähellä):
Miten Villen käy? Sillä on se pelottava tauti, miten minun käy? Mä en ikinä mahdu sinne 
Villen luo. Entäs jos Ville hukkuu tavaraan. Ystävyys on ainut, joka merkitsee.

(Ville tulee vastaanotolta ja tapaa Lennun.)

LENNU:
No, mitä se sano? Oliko se se? Mitä lääkettä pitää hakea?

VILLE:
On se se, se rojupöhö. Lääkäri antoi reseptin.

(Lukee reseptistä hämmästyneenä:) 
Raivaa tilaa ystäville.

Seitsemäs kohtaus
Ville siivoaa

Esittäjä 1: Lennu.
Esittäjä 2: Ville.

(Villen patamyssytalo ja muovipurkki esiin.)

VILLE:
Ei oo tilaa, mutta mulla ei oo mitään turhaa.

LENNU:
Mutta en mä mahdu olemaan täällä – raivaa tilaa ystäville. Mitä nokankoputtamista 
tässä nyt on.  

(Ottaa avaamattoman paketin:) 
Ville, mitä tällä muka teet?

VILLE (pohtii):
Tääkin nokankoputin oli, on tosi kallis, ja kaikilla on sellainen... 
(Laittaa sen laatikkoon huokaisten.)

LENNU:
Mikä tää on? Täähän vie kauheesti tilaa.

VILLE:
Se on mun lentosimulaattori.

LENNU:
Mitä sä teet lentosimulaattorilla?
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VILLE (unelmoiden):
Siinä mainoksessa sanottiin: Sinulle, joka haaveilet vapaudesta ja lentämisestä.

LENNU:
Ville, sullahan on siivet, sä osaat lentää, sähän oot lintu!

VILLE:
Ai niin. 
(Laittaa lentosimulaattorin laatikkoon.)

LENNU:
No, nyt mäkin mahdun tänne. Mutta ei täällä vieläkään mahdu kunnolla leikkimään. 
Voitaisko me olla piilosta noiden kaikkien tavaroiden seassa?

VILLE:
Ollaan vaan, mä voin jäädä.
(Lennu menee taskuun piiloon.)

VILLE (laskee):
Hyttynen, kärpänen, sittiäinen, kuoriainen, mehiläinen, pörriäinen, korento, toukka!

(Etsii Lennua, törmää johonkin ja säikähtää.)

VILLE:
Apua! Apua!

LENNU (tulee esiin):
Sehän on variksenpelätin! Miksi sä olet sen hommannut?

VILLE:
No, kun se on …hieno ja toptenissä kahdenneksitoista suosituin tavara.

LENNU:
Ville sä oot varis!

VILLE:
Ai niin, joo.

LENNU: 
Laita se pois.

VILLE:
Mutta en mä voi sitä laittaa ulos. Se oli niin kallis ja se menee pilalle sateessa.

LENNU:
Eihän kukaan pidä variksenpelättiä sisällä!

VILLE:
Mutta se ei kestä sadetta!

LENNU (napakkana):
Mähän voin sitten olla yön ulkona. Oravat ei mene pilalle sateessa, enkä mä taida olla 
niin arvokaskaan.
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(Ville panee pelättimenkin pois, laatikkoon.)

VILLE:
Koska olet sen arvoinen, Lennu.

(Panee vielä tavaroita pois.)

Täällähän näyttää kivalta, tää on koti eikä varasto. Kiitos Lennu, nyt meillä on yhteinen koti!

LENNU:
Lääke alkaa tepsiä, sähän paranet.

Kahdeksas kohtaus
Juhlat ja keikka

Esittäjä 1: Kerttu-täti ja Lennu (esittäjä 1 muuttuu Kerttu-tädiksi).
Esittäjä 2: Kaarlo ja Ville.

KERTTU-TÄTI:
Tervetuloa tänne kakkureseptin 60-vuotissynttäreille! Mukavaa, että pääsitte tulemaan. 
Meillä on tänään vähän pientä ohjelmaakin. Saanko esitellä: The Cornix!

KAIKKI:
Vanha aarnimetsä huokaa,
ilo purosta juokaa!
Aurinko säteillään lämmittää.
On kotipesä paras paikka tää elää!

Turhat tavarat pois, kato
paljon hauskempaa elämä ois.
Silloin sä jollakin tapaa
olisit vapaa, vapaa!

Stressiä se vähentää
ja siivouspäivää lyhentää
Silloin sä jollakin tapaa
olisit vapaa, vapaa!

Vanha aarnimetsä huokaa,
ilo purosta juokaa!
Aurinko säteillään lämmittää.
On kotipesä paras paikka tää elää!

Ystävät on ainoot, jotka merkitsee.
Niiden kanssa joka päivä joku juttu tee – Jee!
Mikään ei ole sen tärkeempää
kuin halata omaa ystävää
– kato, se on kestävää!

San. & säv.: The Cornix.
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Yhdeksäs kohtaus
Yleinen lääkärintarkastus

Esittäjä 2: Lääkäri (esittäjä 2 muuttuu lääkäriksi).

LÄÄKÄRI (saapuu virallisena paikalle ja puhuu yleisölle):
Vakavan rojupöhön oireet ovat mainosten tuijottelu, ystävien unohtaminen, 
uudesta tavarasta haaveilu ja tavaroiden haaliminen.

Raju rojupöhöaalto on iskenyt Suomeen. Kaikille täytyy tehdä lääkärintarkastus.

Kuinkas täällä voidaan?

YLEISÖ:
(Yleisön vastaukset.)

LÄÄKÄRI:
Ketkä teistä ovat käyneet kauppakeskuksessa?

YLEISÖ:
(Myöntävä vastaus.)

LÄÄKÄRI:
Oi, oi. Se voi olla oire rojupöhöstä. Kuka on halunnut jotain mainoksen perusteella?

YLEISÖ:
(Mitä yleisö vastaakin.)

LÄÄKÄRI:
Onko jollakin leluja, joilla ei leiki, tai muita turhia tavaroita?

YLEISÖ:
(Myöntävä vastaus.)

LÄÄKÄRI:
Jaahah. Rojupöhöä on, mutta se ei ole vielä päässyt pahaksi. Jos oireet pahenevat, muistakaa tämä ohje: 
Raivaa tilaa ystävälle!
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Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa ja opetusmateriaaleja

”Ekotehokkuus ja kohtuus kouluissa” -opas: 
http://arkisto.sll.fi  /kestava/kvt.pdf

EU:n komission julkaisema kuvitettu ”Salaisuuksia 
ympäristöstä” -kertomus käsittelee kulutukseen liittyviä 
ympäristöogelmia. http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/youth/pdf/benf_fi .pdf.

Opetushallituksen kestävän kehityksen verkkopalvelu: 
www.edu.fi  /teemat/keke/.

www.fi nfood.fi /fi nfood/luomu --> palvelut --> opettajille.

Ruuan reitti -oppimateriaalia: www.fi  nfood.fi  /opetus.

Kuluttajapeli: www.galaktori.fi .

Kulutukseen liittyvää tietoa ja toimintavinkkejä: www.
info.tampere.fi /luontokoulu/ymparistoagentti/lukio/
kulutus/.

Käsityöideoita kestävän kehityksen hengessä: www.kas-
paikka.fi /keke/.

Opetusmateriaalia jätteen synnyn ehkäisystä ja uudel-
leenkäytöstä: www.kierratyskeskus.fi /neuvonta.php.

Kulutukseen ja mainontaan liittyvää tietoa ja opetus-
materiaaleja: www.kuluttajavirasto.fi .

Materiaalia mediakasvatukseen: Mediamuffi nssi,  www.
mediamuffi nssi.fi .

Esine elää -oppimateriaali: www.oph.fi /kulttuuri-ikkuna/
esine/.

Reilunkaupan edistämisyhdistyksen toiminnallista 
opetusmateriaalia: www.reilukauppa.fi  –> toiminta –> 
koulumateriaali.

Päiväkodeille suunnattua ympäristötoimintamateriaalia 
(voidaan soveltaa myös alakouluun):
www.ymparistokasvatus.fi /ekoarki/maapalloretki.htm.

Oppiainekohtaisia ja -aiheisia tehtäviä: www.ytv.fi  /fi ksu 
–> oppimassa.

Missä KEKE luuraa? – Kestävää kehitystä opettamaan: 
www.05.turku.fi /ekoteho/index.htm.

Erinomainen mainonnan lukutaidon opetusmateriaali 
(sisältää videomateriaalia ja tehtäviä):
http://www.mediasmart.fi /.

SFS-ympäristömerkinnän kotisivut (luettelo Suomessa 
myytävistä Joutsentuotteista, tuotekohtaiset kriteerit ja 
ajankohtaistatietoa ympäristömerkeistä): www.ymparis-
tomerkki.fi .

Suomen luonnonsuojeluliiton ilmaiset materiaalit: SLL/ 
Materiaalitilaukset, puh. (09) 228 081, (09) 228 08209.

Kirjallisuutta

Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kus-
tannus 2004. Opus on laadittu oppikirjaksi ympäristö-
kasvattajien koulutuksen tarpeisiin, mutta se sopii myös 
itseopiskelijalle, joka haluaa lisätietoa ympäristökasva-
tuksesta. Sisältää runsaasti esimerkkejä käytännön ym-
päristökasvatuksesta. Kirjassa esitellään myös esimerkiksi 
Vihreää lippua ja Metsämörriä sekä annetaan vinkkejä 
koulun ympäristöohjelman laadintaan. Käsikirjaan on 
listattu myös alan toimijoita ja yhteistyötasoja.

Emmet: Kaikki paikallaan. Rojun taltuttajan käsikirja. 
Helmi kustannus 2006. Elätkö rojun täyttämää elämää? 
Napakka ja hauska opaskirja pureutuu epäjärjestyksen 
syihin ja antaa hyödyllisiä vinkkejä, kuinka selviytyä 
rojuryteiköstä kunnialla ja oppia uusille tavoille. Tämä 
kirja on mainio apu rojupöhön hoitoon.

Gustafson & Stenberg & Rinkinen: Zapp – koulun ympä-
ristöopas. Suomennos Luonto-Liitto, alkuperäinen painos 
1994.

Nuorille suunnattu kirja kertoo siitä, miten vaikuttaa 
koulun ympäristöasioihin. Kirjan hauska esitystapa saa 
kiinnostumaan ympäristön parantamisesta. Myös opet-
tajat löytävät kirjasta hyödyllisiä vinkkejä ja yllättäviä-
kin näkökulmia koulun ympäristöasioihin.
   Kirjaa voi tilata Luonto-Liitosta, puh. (09) 684 4420, 
toimisto@luontoliitto.fi . Hinta jäsenille 5 euroa, muille 8 
euroa.
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Hiltunen & Konivuori: Vihreä Draama. Sarmala 2005. 
Vihreän draaman perusteos, vinkkejä ja 10 valmista 
draamaohjelmaa selkeine ohjeineen. Draamaohjelmat 
käsittelevät mm. tuotteiden elinkaarta, jätteiden välttä-
mistä ja ekologista elämäntapaa. Ohjelmat sopivat nuo-
rille ja aikuisille.

Houtsonen, Åhlberg (toim.): Kestävän kehityksen edistä-
minen oppilaitoksissa. Opetushallitus 2005. Kirjassa pe-
rehdytään koulujen ympäristöasioihin. Oppaasta löydät 
tietoa siitä, mitä vaikutuksia kouluilla on ympäristöön 
ja miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää ympäristö-
ohjelman avulla.

Jumppanen (toim.): Ekotiimi – ympäristöohjat omiin 
käsiin. Hakapaino Oy 1998. Perehdyttää ekologiseen 
elämäntapaan ja kertoo, miten kotitaloudessa voidaan 
oppia elämään ympäristökuormitusta vähentäen. Ekotii-
mitoimintaa koordinoi GAP Finland – kestävän elämän-
tavan yhdistys ry. Kirjasta voi saada vinkkejä kotiin sekä 
kouluun ympäristöasioiden hoitoon.

Koulujen ympäristötoimet 1 ja 2. WWF 2002. Kansiot an-
tavat käytännön vinkkejä ympäristöasioista huolehtimi-
seen kouluissa. Tilaukset WWF:n toimistolta.

Opas oppilaitosten ympäristösertifi ointiin. Hyvinkään-Rii-
himäen aikuiskoulutuskeskus OAJ, OKKA-säätiö 2004. 
Oppaasta löydät täydelliset ohjeet ympäristöohjelman 
rakentamisesta oppilaitokseen sekä oppilaitoksen ym-
päristösertifi ointiin. Oppaassa on myös ohjeet ympäris-
tösertifi kaatista seuraavaan portaaseen eli EMAS-rekiste-
röintiin.

Rosenberg: Pienestä pitäen, Ympäristökasvatus ja päivähoi-
don ekologinen arki. Rakennusalan kustantajat RAK 1993. 
Opaskirja päiväkotien ja ala-asteiden ympäristökasva-
tukseen. Kirja antaa vinkkejä ympäristökasvatukseen 
päiväkotien ja koulujen arkipäivässä.

Van Matre: Maakasvatus – Uusi alku. Rakennusalan kus-
tantajat RAK 1998.
Maakasvatuskirjat perehdyttävät ympäristökasvatusme-
netelmään, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja 
nuorten luontosuhdetta ja saada heidät ymmärtämään 
oma merkityksensä luonnon kokonaisuudessa. Kirja 
esittelee kasvatusmenetelmää ja opastaa, miten itse voi 
toteuttaa menetelmän mukaista kasvatusta.

Kirjallisuusluettelon lähde: Muokattu Varsinais-Suomen agenda-
toimiston listan pohjalta.






