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1 Ympäristöherkkyysharjoituksia 
 

Miksi? 
 
Tieto ekologian perusteista ja ympäristöongelmista ei yleensä riitä muuttamaan ihmisten 
käyttäytymistä ympäristövastuullisemmaksi. Tutkimusten mukaan yhteistä ympäristövastuullisille 
ihmisille on herkkyys ympäristölle eli kokemusten ja aistihavaintojen pohjalta luotu tunnepitoinen 
suhde ympäristön kanssa. Syvästä rakkaudesta luontoon ja ihmiseen luonnon osana kumpuaa 
tekoja, jotka ovat ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin kannalta oikeita. Tämän vuoksi 
ympäristöherkkyysharjoituksia on kehitelty monilla tahoilla.  
 

Miten? 
 
Herkkyysharjoitukset tehdään yleensä ulkona, lähiluonnossa. Herkkyysharjoituksia voidaan tehdä 
siten, että ensin keskitytään yhteen aistiin ja siitä aiheutuviin tuntemuksiin kerrallaan. Tämän 
jälkeen tehdään harjoituksia, joissa koetaan ympäristö kokonaisena. Tapa ei varmastikaan ole ainoa 
oikea. Valmiissa harjoituksissa on paljon valinnanvaraa, ja niitä voi yhdistää lukuisiksi mielekkäiksi 
kokonaisuuksiksi. Eikä mikään estä kehittämästä lisää harjoituksia! Herkkyysharjoituksia on 
runsaasti esimerkiksi Leena Honkosen ja Pirkko Karvosen kirjassa Halataan puuta (3) sekä Joseph 
Cornellin kirjassa Sharing the Joy of Nature.  
 
Joissakin herkkyysharjoituksissa kerätään materiaalia luonnosta. Ryhmän kanssa kannattaa heti 
alussa sopia pelisäännöistä: mitä saa ottaa mukaan ja kuinka paljon. Tarkoituksena ei ole, että 
herkkyysharjoitusten jäljiltä jää paljaaksi nyhdetty ja sekaisin mellestetty alue. Periaatteeksi 
kannattaa ottaa se, että luontoa muutetaan mahdollisimman vähän.  
 

Kenelle? 
 
Herkkyysharjoitukset ovat erityisen tärkeitä ja tehokkaita ympäristökasvatuksen alkuvaiheissa eli 
esi- ja alkuopetuksessa. Lapsuuden luontokokemukset ovat merkittävä yksittäinen tekijä 
ympäristövastuullisuuden taustalla. Herkkyysharjoitukset soveltuvat pääsääntöisesti kaiken 
ikäisille.  
 

1. Ympäristöäänet 
 
Ryhmä on kehässä silmät suljettuina ympäristön ääniä kuunnellen. Oppilaat valitsevat yhden äänen 
ja keksivät sitä, erityisesti ääneen liittyviä tunteita ja tunnelmaa, kuvaavia sanoja. Lopuksi 
keskustellaan havainnoista. (20) 
 

2. Korvat höröllä 
 
Ryhmä on kehässä silmät suljettuina ympäristön ääniä kuunnellen. Kädet ovat eteen nostettuina 
nyrkissä. Aina yhden äänen kuullessaan oppilas nostaa yhden sormen pystyyn. Lopuksi 
keskustellaan havainnoista (20).  
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3. Linnunlaulukonsertti 
 
Tarvitaan: lakana 

 
Konsertissa makaillaan selällään silmät kiinni tai lakana silmien peittona. Kuunnellaan ensin ääniä 
omasta itsestä, läheltä ja kauempaa. Sitten keskitytään kuuntelemaan lintuja. Yritetään erottaa 
laulajia toisistaan. Jos halutaan opetella tunnistamaan lintuja laulusta, opettaja voi antaa merkin aina 
tietyn linnun laulaessa. Oppilaat voivat myös keksiä mitä linnut sanovat laulaessaan, jolloin on 
myöhemminkin helpompi tunnistaa sama ääni. (12) 
 

4. Kuuntelu/haistelu pareittain 
 
Tarvitaan: muistiinpanovälineet 

 
Toinen parista toimii kirjurina, kun toinen kuuntelee tai haistelee ympäristöä silmät suljettuina 
tietyn ajan (esimerkiksi 1-3 min.) ja kertoo, mitä aistii. Hajuista voi myös piirtää kartan. (40, 6) 
 

5. Hajuvesitehdas 
 
Parit lähtevät lähiympäristöön tuoksuttelemaan. Heidän tehtävänään on löytää hajuvesitehtaalle 
kauden hittituoksu luonnosta. Kun tuoksu on löydetty, sille keksitään houkutteleva nimi ja 
pohditaan kohderyhmä, jonka jälkeen kutsutaan muut parin tuoksun julkistamistilaisuuteen. 
Kannattaa miettiä, poimitaanko kasveja vai hierotaanko niitä vain varovaisesti (17).  
 

6. Tirkistelyaukko 
 
Tarvitaan: pahvilevyjä, joissa on pieni reikä keskellä, (muistiinpanovälineet) 

 
Maisemaa tarkastellaan pahvissa olevan tirkistelyreiän läpi. Ensin katsellaan kauas (n.50 m) ja 
sitten lähelle (n.5 m). Vaihdetaan tarkastelusuuntaa. Havainnot voi kirjoittaa muistiin (6). 
 

7. Kameraleikki 
 
Toinen parista on kamera ja toinen kuvaaja. Kuvaaja etsii luonnosta mielenkiintoisen kohteen, 
jonka luo vie silmät suljettuina olevan kameran. Kun valokuvaaja on vienyt kameran haluamaansa 
paikkaan, hän taputtaa kameraa olkapäälle. Kamera avaa silmänsä eli ottaa valokuvan. Toinen 
taputus olkapäälle noin viiden sekunnin kuluttua on merkki sulkea jälleen silmät. Kuvia voidaan 
ottaa pienistä yksityiskohdista tai suurista näköaloista. Mieleenpainuvimmista kuvista voidaan 
lopuksi keskustella yhdessä. Kameraleikki auttaa keskittymään niin, että moni muistaa kuvat vielä 
viikkojenkin kuluttua. (20). 
 

8. Ympäristön värit 
 
Tarvitaan: (lakana) 
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Ryhmää pyydetään luettelemaan värejä, joita näkyy ympärillä ja nimeämään eri värisiä kohteita. 
Keskustellaan siitä, mistä väreistä useimmat pitävät tai eivät pidä, ja mitä värit saavat meitä 
tuntemaan – onko esimerkiksi luonnon väreillä ja rakennetun ympäristön väreillä tässä eroa. 
Voidaan myös kerätä esim. värikkäitä lehtiä tai muuta luonnosta löytyvää, ja asetella ne 
värisuoraksi vaalean lakanan päälle. Kosteat lehdet tarttuvat sadetakin tai ihon pintaan. (12, 20) 
 

9. Puuystävä 
 
Tarvitaan: huiveja silmien peittämiseen 

 

Osallistujat jaetaan pareihin, joista toisen silmät sidotaan. Näkevä valitsee lähiympäristöstä puun, 
jonka luo hän vie sokon mutkitellen. Sokko tutkii puuta muuten kuin näköaistillaan. Sokko 
kuljetetaan eri reittiä pois puun luotan. Side poistetaan ja sokko yrittää löytää puuystävänsä (20).  
 

10. Tunnustelu 
 
Tarvitaan: luonnonesineitä, esim. sulkia, käpyjä, kiviä, oksia jne. 

 

Ryhmä seisoo ringissä ja osallistujille jaetaan luonnonesine selän taakse tunnusteltavaksi. Jokainen 
yrittää arvata, mikä oma esine on. Tämän jälkeen esineet kerätään pois ja asetetaan näytteille 
esimerkiksi vaalealle kankaalle, josta tunnistetaan oma esine. Tunnusteluleikin avulla voidaan jakaa 
ryhmä pienempiin osiin, kun samanlaisia esineitä on tietty määrä (17). 
 

11. Luontoäidin aarrearkku 
 
Oppilaat tuovat etukäteen sovittuun paikkaan erilaisia luonnosta löytyviä asioita, esim. jotain, mikä 
on kaunista/karheaa/pistävää/pehmeää/ osa jostain isommasta jne. Esineitä tutkitaan yhdessä 
tarkemmin, ja niitä voidaan ryhmitellä eri tavoin, esim. elollinen/eloton. (32) 
 

12. Luontomobile 
 
Tarvitaan: narua 

 
Oppilaat menevät pareittain luontoon ja etsivät aineksia mobileen. Pari saa mukaansa narua, ja 
tarkoituksena on tulla takaisin valmiin mobilen kanssa, jotka voidaan mahdollisesti ripustaa 
koristamaan koulua. Kannattaa myös muistaa, että luonnon antimista voi tehdä monenlaisia leluja: 
käpylehmiä, kaarnalaivoja, hiekkalinnoja…(37, 12). 
 

13. Mikä ei kuulu tänne? 
 
Tarvitaan: erilaisia ihmisen tekemiä esineitä 

 
Merkitään metsään reitti (esim. köydellä), jonka varrelle piilotetaan luontoon kuulumattomia 
esineitä, kuten roskia, leluja, peilejä, vaatteita jne. Oppilaat saavat kulkea reitin kerran läpi, ja 
yrittävät painaa mieleensä huomaamansa vieraat esineet. Löydöksiä vertaillaan, ja lopuksi voidaan 
käydä esineet yhdessä läpi. Sovellus ”kuka ei kuulu tänne” on erityisen jännittävä aamu- tai 
iltahämärässä. (12) 
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14. Onnellinen esine 
 
Oppilaita pyydetään ottamaan mukaan luonnosta jotakin, mikä tekee heidät onnelliseksi, ja 
perustelemaan valintansa ryhmälle (7).  
 

15. Maataide 
 
Ympäristö- eli maataiteessa tehdään taideteoksia luontoon sieltä löytyvistä materiaaleista. Maataide 
voi olla rakentelua ja valokuvausta rannalla, metsässä, pellolla jne. Maastoon voi suunnitella 
esimerkiksi tilkkutäkin erilaisista luonnon materiaaleista. Maasta löytyneet kepit muodostavat 
tilkkujen reunat. Tilkut voi suunnitella esimerkiksi värin tai materiaalin perusteella. Taideteokset 
voivat olla myös aivan vapaamuotoisia. Sopivia teemoja ovat esim. vesi, liike ja väri, katoaminen, 
hukkuminen, syntyminen, kuluminen, maamerkit. (11, 17, 39). 
 

16. Mandala 
 
Tarvitaan: paljon luonnon materiaaleja 

 
Mennään hiekkakentälle, koulun pihalle tai rannalle. Kukin piirtää maahan ympyrän ja keskittyy 
sitten ajattelemaan omia tunteitaan. Ympyrää aletaan täyttää keskeltä reunoja kohti sellaisilla 
väreillä ja materiaaleilla, jotka sopivat vallitsevaan tunnetilaan. Värejä saa kukista, marjoista, 
lehdistä, risuista, heinistä jne. Mandala on henkilökohtainen eikä sitä tulkita toisille. Sen voi 
valokuvata, ja sen vähittäistä muuttumista ja katoamista voi seurata. Mahdoloiden tekemisessä 
kannattaa olla varovainen, sillä suuri ryhmä tarvitsee todella paljon materiaalia ja voi aiheuttaa 
melkoista tuhoa ympäristössä.  
 

17. Maiseman tarkkailu 
 
Valitaan maisema, jonka muuttumista vuodenaikojen mukaan seurataan vuoden ajan. Maisema 
voidaan tallentaa eri tavoin, vaikka maalaamalla tai valokuvaamalla. Sopii hyvin kuvaamataidon 
projektiksi, joka aloitetaan esimerkiksi ympäristöviikolla.  
 

18. Ympäristösanat 
 
Ryhmä tutkii ympäristöä noin viisi minuuttia joko yksin tai pareittain. Tehtävänä on miettiä, mikä 
kohteessa on mielenkiintoisinta ja valita sanoja tai lyhyitä sanontoja kuvaamaan sitä. Lopuksi 
voidaan keskustella yhdessä valituista sanoista. (20). 
 

19. Maa, ilma, vesi, tuli 
 
Keskustellaan neljästä peruselementistä. Jokainen valitsee omansa ja menee luontoon etsimään sen 
ilmentymiä. Palataan takaisin ja kukin kertoo, miten oma elementti näkyi luonnossa. Voidaan tehdä 
myös pareittain. (37) 
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20. Taikakävely metsässä 
 
Tarvitaan: huiveja silmien peittämiseen, myöhemmin luokassa piirustusvälineet 

 

Mennään metsään pareittain. Toisen silmät on sidottu ja toinen on hänen taluttajansa. Taluttajan 
tehtävänä on huolehtia, ettei sokko kompastu. Miellyttävät kokemukset alkavat, jos sokkona 
kulkeva luottaa taluttajaansa. Kun silmät on peitetty, kaikki muut aistit harjaantuvat. Maailma 
kuuluu, tuntuu ja tuoksuu. Taluttaja voi osoittaa tahallisesti taikakävelijälle uusia tuntemuksia. 
Taikakävelyn jälkeen piirretään kuva siitä, miltä metsä tuntui, kuulosti, tuoksui ja maistui (38). 
 

21. Aistikävely 
 
Kävely tehdään yksin, pareittain tai pienryhmissä ennalta sovitulle retkikohteelle. Pyritään kaikkien 
aistien käyttämiseen. Lopuksi keskustellaan ja tehdään yhteenveto (8).  
 

22. Oma havaintopaikka 
 
Jokainen osallistuja etsii määrätyltä alueelta oman luontopaikan, johon jää hetkeksi yksin 
havainnoimaan. Samaan ”omaan paikkaan” voidaan tulla havainnoimaan luonnossa tapahtuvia 
muutoksia eri vuodenaikoina. Havainnot voidaan myös kirjata omaan (salaiseen) luontopäiväkirjaan 
tai osallistuja voi halutessaan jakaa ne muiden kanssa.  
 

23. Ympäristön kokeminen kokonaisena 
 
Ympäristöä tarkkaillaan kokonaisena ja mietitään, miksi jokin paikka on miellyttävä tai 
epämiellyttävä. Pohditaan, miksi jossakin paikassa levähtää mielellään, mutta jonkin toisen paikan 
joko kiertää tai kulkee mahdollisimman nopeasti sen ohi (20). 
 

24. Hyvä ja ”paha” ympäristökokemus 
 
Oppijat muistelevat pienryhmissä ympäristökokemusta, joka oli erityisen ihana, ja toisaalta 
sellaista, joka oli erityisen vaikea kestää. Jokainen kertoo tarinan, jossa muistelee ensin hyvää ja 
sitten ”pahaa” kokemusta. Joka ryhmä valitsee yhden tarinoista kaikille esitettäväksi. Esitystapa on 
vapaa. Lopuksi reflektoidaan yhdessä kokemusta (28). 
 

25. Maakävely 
 
Lisätietoa: Suomen maakasvatusyhdistykseltä puh. (09) 75 22549 tai luonto.talo@nk.hel.fi 

 
Maakävely on yksi maakasvatuksen välineistä, joita käytetään laadittaessa laajempia 
maakasvatusohjelmia. Maankävely on luonnon ihmeisiin ja monivivahteisuuksiin tutustuttava 
elämyksellinen seikkailu. Maakävelyllä pääpaino on aistien herkistämisessä ja havaintoherkkyyden 
kasvattamisessa. Se on 45- 75 minuuttia kestävä retki, johon sisältyy 4-6 harjoitetta. Ohjeita 
maakävelyn toteuttamiseen saat kirjoista: Luonnon taikaa – maakävely- apuväline luonnon 
aistilliseen kohtaamiseen. The Institute for Earth Education 2001 ja Luminen maakävely – 
apuväline luonnon aistilliseen kohtaamiseen talvella. The Institution for Earth education 2001. 
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Teoksissa on esitelty yhteensä 20 harjoitetta mm. lehtidiat, sateenkaaren sirpaleita, laulu talvesta ja 
taivassilmä. Teoksia voi tilata Suomen maakasvatusyhdistyksestä. 
 

26. Kaupunkipolku 
 
Kaupunkipolku vastaa luontopolkua, jossa käytetään mahdollisimman monia aisteja ja kerrotaan 
omat ajatukset kaupunkiympäristöstä. Kaupunkiluonto on monen lähiluonto. Polku voidaan 
toteuttaa tarkkaan suunnitellusti, valmiin reitin ja kysymysten avulla tai vapaamuotoisemmin. 
Kävelyn jälkeen keskustellaan koetun ja nähdyn perusteella (23). 
 

27. Ruokaa luonnosta 
 
Tarvitaan: keruuastioita, (veitsiä) 

 
Marjojen, sienien, nokkosten, vuohenputkien, voikukanlehtien jne. kerääminen luonnosta 
ravinnoksi tai yrttiteen aineksiksi voi olla elämys oppilaille.  
28. Retkeily 
 
Tarvitaan: retkeilyvarusteet (retkeilyvarusteita voi vuokrata Nuorten luontotalon wempaimistosta 

http://nk.hel.fi/talot/luontotalo/ tai Suomen Ladun Kuusijärven, Paloheinän, Oittaan ja 

Töölönlahden ulkoilukeskuksista www.suomenlatu.fi)  

Lisätietoa: www.metsahallitus.fi 

 
Retkeily ja etenkin yöpyminen metsässä on suuri elämys monen ikäisille oppilaille. Luonnossa 
liikkumisen pelisäännöt tulee tehdä selväksi koko ryhmälle, jolloin opitaan samalla luonnon 
kunnioittavaa kohtelua. Retkeilyyn voi yhdistää monenlaisia ympäristöherkkyysharjoituksia, 
luontopolkuja, ruoan keräämistä, kalastamista jne.  
 

28. Kesän vastaanotto – toisenlainen kevätjuhla 
 
Koulun kevätjuhlan voi järjestää perinteestä poiketen ulkona, toiminnallisena tapahtumana. Se voi 
sisältää esimerkiksi ekopiknikin, herkkyysharjoituksia, leiritulia, pihamaalauksia jne. (5) 
 

2 Tietoa ja tietoisuutta 
 

”Myötätunto ilman tietoa on merkityksetöntä, tieto ilman myötätuntoa on vaarallista.” 
   (Viktor Weisskopf) 
 

2.1. Ympäristö ja ympäristömuutokset 
 

Miksi? 
 
Tieto ympäristöstä, siinä tapahtuvista muutoksista ja oman toiminnan ympäristövaikutuksista on 
tärkeä osa matkaa kohti ympäristövastuullisempaa arkipäivää. Toimien on antoisaa sisäistää uutta 
tietoa ja hankkia uusia omaan ympäristöön liittyviä oivalluksia.  
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29. Ekologiaa leikkimällä 
 
Tavoite: opettaa ekologiaa ja havainnollistaa ekologisten ilmiöiden dynaamisuutta 

Sopii: ala-asteelle 

 
Ekologiset tiedot ovat yksi ympäristökasvatuksen kulmakivistä. Toiminnallisilla leikeillä voidaan 
havainnollistaa ekologisten ilmiöiden dynaamisuutta. Leikit motivoivat ja innostavat oppijaa, sillä 
ne ovat hauskoja, kokemuksellisia ja toiminnallisia. Ohjeita leikkeihin: 

Käpylä M. & Wahlström, R. (toim.). 1994. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän 
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 17. Yliopistopaino. Jyväskylä. 

Käpylä M. & Wahlström, R. (toim.). 1997. Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 
2. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25. Korpijyvä Oy. 
Jyväskylä. 

Luonto-Liiton ympäristökasvatusoppaat www.luontoliitto.fi 

30. Kompostointiin perehtyminen 

Tavoite: ymmärtää kompostoinnin periaatteet ja sen edut verrattuna biojätteen viemiseen 

kaatopaikalle 

Sopii: sovellettuna kaiken ikäisille 

Tarvitaan: mielellään jotakin konkreettista kompostointiin liittyvää, esimerkiksi kompostori, 

matokompostori, kompostimatoja tai eri-ikäistä kompostia 

Lisätietoja: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus www.kierratyskeskus.fi/pdf/matokomposti.pdf 

Eija Koski. Matokomposti. Rakennusalan kustantajat 1995.   

 
Perehdytään biojätteen maatumiseen kompostissa ja verrataan sitä kaatopaikalla tapahtuvaan 
mätänemiseen. Vanhempien oppilaiden kanssa mukaan kannattaa ottaa kemiallisista ja biologista 
tietoa prosessista, pienimpien kanssa ei tarvitse mennä tieteellisesti kovin syvälle. Jos intoa riittää, 
voidaan rakentaa koululle oma kompostori tai matokompostori. Kompostilieroja myydään 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa.  
 

31. Maatumiskoe 
 
Tavoite: oppia, että aine ei katoa vaan muuttaa muotoaan, eri aineet hajoavat eri nopeudella  

Sopii: kaiken ikäisille 

Tarvitaan: erilaisia kotitalousjätteitä (esimerkiksi muovi, biojäte, paperi, metalli), 

harsokangaspusseja, värillistä narua, mahdollisesti kompostori 

 
Jätteet laitetaan yksittäin maatumattomiin harsopusseihin ja haudataan joko maahan tai 
kompostoriin. Pussit voi merkitä värillisellä narulla, jonka pää jää maan pinnalle. Ruoka-aineita voi 
katsoa jo parin päivän kuluttua, muovit säilyvät vuosia. Kaivelusta ja aineiden muuttumisesta 
voidaan tehdä muistiinpanoja. (12) 
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32. Öljyonnettomuus 
 
Tavoite: havainnollistaa öljyonnettomuuksien vaikutuksia vesilinnuille 

Sopii: kolmasluokkalaisista ylöspäin, erityisen hyvin esimerkiksi Itämeriteemaan 

Tarvitaan: hiekkaa, höyheniä ja sulkia, ruokaöljyä, muovialusta, vesiastia 

 
Hiekka laitetaan muovialustalle ja sen päälle kaadetaan ruokaöljyä. Höyheniä ja sulkia pyöritellään 
öljyhiekassa, jonka jälkeen niitä yritetään puhdistaa vesiastiassa. Linnut sukivat sulkansa siistiksi 
nokallaan, joten yritetään nokkaa jäljittelemällä sivellä sulkaa tyvestä kärkeä kohti. Verrataan 
puhtaaseen sulkaan, jonka hyötyliistakkeet pitävät sen ehyenä. (25) 
 

33. Luontopolut 
 
Tavoite: perinteisesti faktatiedon välittäminen luonnontietoustehtävien avulla, mutta voi sisältää 

myös aistiharjoituksia, leikkejä, liikunnallisia tehtäviä ja havainnointia, jotka paitsi tuovat uutta 

tietoa, myös tekevät luonnossa olemisen tutuksi.  

Sopii: sovellettuna kaiken ikäisille. Mukava lisä esimerkiksi oppilaille ja vanhemmille suunnattuun 

ympäristöteemapäivään 

Tarvitaan: lähiluontoa, rastit 

Lisätietoa: 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus www.hel2.fi/ymk/ 

 

Kirjallisuutta:  

Honkonen, L. & Karvonen, P.: Halataan puuta: Luonto- ja liikuntaleikkejä. Kirjayhtymä 1995.  

Huomioitavaa: Luontopolun suunnitteluun ja esivalmisteluun voi mennä opettajalta runsaasti aikaa 

 
Luontopolku voi sisältää etenkin pienempien oppilaiden ollessa kyseessä luonnontietoustehtävien 
lisäksi leikkejä, liikunnallisia tehtäviä ja vaikkapa tässä oppaassa mainittuja aistiharjoituksia. 
Vanhemmille oppilaille tarkoitetulla luontopolulla faktatietorasteihin voi yhdistää havainnointia, 
omaa tuottamista jne. Kannattaa yhdistää useamman opettajan voimat ja tehdä koko koululle sopiva 
luontopolku, jonka kukin ryhmä voi vuorollaan käydä läpi.  
 
Valmiita luontopolkuja on Helsingissä Haltialassa, Kivinokassa, Maunulassa, Pornaistenniemessä, 
Slåtmossenissa ja Uutelassa sekä Niskalan ja Viikin puulajipuisto. Lisätietoja näistä kohteista 
löytyy rakennusviraston internet- sivuilta:  
www.hkr.hel.fi >viheralueet >metsät ja muut viheralueet>luontopolut   
 

34. Oppilaat tekevät luontopolun 
 
Tavoite: tiedonhankinta, opitun kertaaminen ja soveltaminen, vastuunottaminen 

Sopii: innostuneille yhdeksäsluokkalaisille ja lukiolaisille, hyvin opettajajohtoisena myös 

nuoremmille 

Tarvitaan: materiaalit rasteille 

 
Vanhemmat oppilaat voivat tehdä luontopolun itse muiden käytettäväksi. Simonkylän lukion 
ympäristöekologian kurssi teki luontopolun läheisen päiväkodin esikoululaisille, sekä abit, että 
eskarilaiset olivat yhtä innoissaan. Kuudesluokkalaiset voivat tehdä luontopolun eka- ja 
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tokaluokkalaisille ja miksei koko koulullekin. Yläasteella ja lukiossa luontopolku voidaan tehdä 
läheistä ala-astetta tai päiväkotia varten. (13) 
 

35. Neulastutkimus 
 
Tavoite: tutustua bioindikaattoreihin, metsävaurioihin ja liikenteen ja teollisuuden 

ilmansaastepäästöihin sekä huomata omia mahdollisuuksia vähentää happamoitumista 

Sopii: neljäsluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: suurennuslaseja, muistiinpanovälineet 

 
Oppilaat tarkkailevat ulkona elävien mäntyjen neulasia ja etsivät niistä suurennuslasilla pilkkuja. 
Voidaan vertailla eri-ikäisten ja eri paikalla kasvavien neulasten vaurioita. Pohditaan, mistä pilkut 
johtuvat, mikä ilmassa vaurioittaa neulasten pintaa, miten kukin henkilökohtaisesti vaikuttaa ilman 
happamoitumiseen (esimerkiksi lämmin suihku, moottoriliikenne, valaistus). Pohditaan myös, mitä 
kukin voisi tehdä päästöjen vähentämiseksi? (35) 
 

36. Jäkäläkartoitus 
 
Tavoite: tutustua ilmanlaadun bioindikaattoreihin, metsävaurioihin ja liikenteen ja teollisuuden 

ilmansaastepäästöihin 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: läpinäkyvä kalvo, jossa on yhden neliösenttimetrin ruudukko, muistiinpanovälineet 

 

Runkojäkälät ovat hyvä ilmanlaadusta kertova bioindikaattori. Jo lyhyt perehtyminen jäkäliin antaa 
oppilaille mahdollisuuksia arvioida ilman laatua. Kartoitusta voidaan tehdä esimerkiksi teiden tai 
tehtaiden liepeillä. Näytepuita (yleensä mäntyjä) kannattaa olla aivan tien/tehtaan vieressä ja vähän 
kauempana, ja näytteitä voidaan ottaa sekä puun vasta- että suojapuolelta saastelähteeseen nähden. 
 
Ensin lasketaan jäkälien ilmentymistiheys männyn rungolla kalvoruudukon avulla. Laitetaan 
ruudukko kiinni rungon pintaan, ja lasketaan, kuinka monessa ruudussa kasvaa jotakin jäkälää. 
Sitten arvioidaan jäkälien kunto.  
 
Sormipaisukarve on yleisesti käytettävä määrityslaji, joten riittää, jos oppilaat osaavat arvioida sen 
kunnon esimerkiksi asteikolla 1-5. Naavat ja lupot ovat saasteille hyvin herkkiä, joten niidenkin 
esiintymistä voi tarkkailla. Tulokset merkitään muistiin, ja niitä vertaillaan myöhemmin. Oliko 
puiden suoja- ja vastapuolissa eroja, entä vaikuttiko etäisyys tiestä/teollisuudesta? Mistä muusta 
erot voivat johtua? 
 
Jos jäkäläkartoitus halutaan tehdä hyvin täsmällisesti, voidaan käyttää Suomen Standardoimisliiton 
standardia SFS 5671, joka sisältää tarkat työohjeet kuvineen. Ohjeen voi tilata Suomen 
Standardoimisliitosta puh. (09) 149 9331 www.sfs.fi. Ohjetta löytyy myös joistakin 
kaupunginkirjastoista. (11, 31) 
 

37. Metsäkävely asiantuntijan kanssa 
 
Tavoite: opitaan näkemään omin silmin saastumisen vaikutus lähiympäristöön ja opiskellaan 

laajemmin myös Suomen metsien saastumistilanne 

Sopii: yläasteelle ja lukioon 



 10

Tarvitaan: asiantuntija, esimerkiksi biologi tai metsänhoitaja, lähimetsää 

Lisätietoja: Helsingin ympäristökeskuksesta saa pääkaupungin oppaiden yhteystietoja 

puh. (09) 7312 2235 

 
Lähimetsään tai - puistoon saa uuden näkökulman, kun lähtee sinne kävelylle asiantuntijan kanssa. 
Kävelyllä havainnoidaan metsän ympäristömuutoksia ja sen jälkeen luokassa perehdytään 
metsävaurioiden syihin, mekanismeihin, metsien tilaan Suomessa ja maailmalla. Pohditaan myös 
toimenpiteitä metsätuhojen estämiseksi. (38) 
 

2.2. Jätteet, elinkaari ja kuluttaminen 
 

38. Jätteenlajittelupeli 
 
Tavoite: oppia jätteiden lajittelua ja pohtia mahdollisuuksia ehkäistä jätteen syntymistä 

Sopii: 1- 4 -luokkalaisille, sovellettuna kaiken ikäisille 

Tarvitaan: roskapusseja, joissa erilaisia puhtaita roskia, ja eri keräyspisteitä kuvaavia pahvi- tai 

paperialustoja (lainattavissa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta) 

Lisätietoa: 

Internet-sivustoja: 

www.ytv.fi 

www.ongelmajate.fi 

www.jly.fi/ekoteho/ 

www.paperinkerays.fi 

 
Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin. Jokainen ryhmä saa oman roskapussinsa, joka sisällön se 
lajittelee eri keräyspisteitä kuvaaville alustoille. Jos lajittelu ei ole osallistujille kovin tuttua, 
kannattaa aloittaa käymällä yhdessä eri keräyspisteet läpi. Alustojen olisi hyvä olla samanvärisiä 
kuin keräyspisteiden, joita ne esittävät: esimerkiksi paperikeräyksen vihreä, biojätteen ruskea jne. 
Alustat valitaan sen mukaan, mitä keräyspisteitä kaupunginosasta löytyy. mukana tulee olla ainakin 
biojäte, paperi, lasi, ongelmajäte, kaatopaikka ja uudelleenkäyttö. Alussa voi korostaa, että 
kaatopaikka on yleensä huonoin vaihtoehto ja uudelleenkäyttö aina paras. Roskapussien sisältö 
tulee valita sen mukaan, mitä alustoja pelissä käytetään. 
 
Lajitteluleikki voidaan toteuttaa kilpailuna tai harjoituksena. Ainakin vähän vanhempiin oppilaisiin 
kilpailu vetoaa paremmin. Kilpailussa voittaa se joukkue, joka lajittelee jätteet oikein tai keksii 
eniten uudelleenkäyttö- ja välttämismahdollisuuksia. Lapset ovat yleensä hyvin idearikkaita 
keksiessään uudelleenkäyttötapoja eri jätteille. Kaatopaikalle tai polttoon menevät jätteet tutkitaan 
lopuksi yksitellen ja mietitään, miten niiden syntymistä voisi kokonaan välttää. Tehokkainta on 
käydä yhdessä kaikki keräyspisteet läpi ja tarkistaa lajittelu. On hyvä muistuttaa, että myös kierrätys 
kuluttaa energiaa ja tuottaa päästöjä, joten tärkeintä on jätteen synnyn ehkäisy. Tämän harjoituksen 
yhteydessä voidaan muistuttaa, miten käsitteet ”uudelleenkäyttö” (esimerkiksi rikkoutuneen paidan 
käyttäminen pölyrättinä) ja ”kierrätys” (esimerkiksi uusiopahvin valmistaminen maitopurkista) 
eroavat toisistaan. (44) 
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39. Mihin roskikseen kuulun? 
 
Tavoite: opetella jätteiden oikeaa lajittelua ja pohtia mahdollisuuksia ehkäistä jätteen syntymistä 

Sopii: 1-4 -luokkalaisille 

Tarvitaan: tilaa juosta 

Lisätietoa: 

www.ytv.fi 

www.paperinkerays.fi 

www.ongelmajate.fi 

 
Leikki on maa, meri ja laiva-tyyppinen sovellus jätteenlajittelupelistä (katso myös edellinen vinkki). 
Tilan eri kulmiin sijoitetaan ”keräysastioita”, joita esimerkiksi pahvialustat voivat symboloida. 
Mukaan voidaan ottaa vaikkapa biojäte, lasi, paperi, metalli ja ongelmajäte. Yhden pisteen tulee 
aina olla uudelleenkäyttö (tilanteen mukaan esimerkiksi korjauspaja tai kirpputori), joka on paras 
vaihtoehto. Oppilaat ovat roskia, joiden pitää löytää oikea keräysastia. Opettaja huutaa roskan 
nimen (”te olette nyt banaaninkuoria…”) ja oppilaat etsiytyvät oikeaan paikkaan. Jos joukko 
hajaantuu, keskustellaan siitä, miksi oppilaat ovat valinneet tietyn paikan. Oikeita vaihtoehtoja voi 
olla useita, esimerkiksi sanomalehden voi laittaa paperinkeräykseen, siihen voi pakata biojätettä tai 
siitä voi tehdä itse uusiopaperia. Leikki sopii hyvin varsinaisen jätteenlajittelupelin jatkoksi.  
 

40. Kodin/koulun jätteiden tarkkailu 
 
Tavoite: huomata, miten paljon jätettä jokainen tuottaa, ja löytää tapoja ehkäistä jätteen syntymistä 

Sopii: kaiken ikäisille 

Tarvitaan: vaaka 

Lisätietoa: 

YTV:n Jätebenchmarking on käyttökelpoinen väline koulussa syntyvien jätemäärien seurantaan. 

Mukaan voi ilmoittautua osoitteessa: http://www2.ytv.fi/jateh/benchmark/index.html 

Vinkkejä jätteen synnyn ehkäisyyn mm. osoitteista: 

http://www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/vahemman/vertaa_ja_vahenna/etusivu.htm 

sähköinen, interaktiivinen kierrätyskaupunki löytyy osoitteesta: www.epa.gov/recyclecity 

 
Tarkkaillaan punnitsemalla tai tilavuuksia (esimerkiksi täyttyneen roska-astian täyttymistä) 
seuraamalla oppilaiden kotona tai koulussa syntyvän jätteen määrää. Tulokset ovat usein yllättäviä 
ja herättäviä. Mittaamisen lisäksi pohditaan mahdollisuuksia ehkäistä jätteen syntymistä. Jokaisen 
on helppo miettiä omia kulutustottumuksiaan, kun on nähnyt, minkälaista jätettä tuottaa. Muista 
kuin eloperäisistä jätteistä voi myös tehdä näyttelyn ennen poisheittämistä, tai kuka arvaa lähimmäs 
- kilpailun syntyneen jätteen määrästä (8). 
Ala-asteella voi tehdä jätevakoilua. Opettaja (päävakooja) antaa vakoilutehtävät kirjallisina, hiukan 
salaperäisessä muodossa. Vakoojat selvittävät, millainen jätteenlajittelujärjestelmä koululla tai 
kotona on, ja tekevät salaisen vakoiluraportin päävakoojalle. Vakoilua voidaan tietysti soveltaa 
kaikkeen muuhunkin ympäristötutkimukseen, esimerkiksi veden ja energian kulutuksen 
selvittämiseen. (1) 
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41. Uusiopaperin tekeminen 
 
Tavoite: havainnollistaa paperin kierrätystä 

Sopii: kaiken ikäisille 

Tarvitaan: jätepaperia, ämpäreitä, matala allas, viiroja (=puukehys, johon on pingotettu 

hyttysverkkoa tms., voi lainata tai ostaa kierrätyskeskuksesta), sieniä, kangastilkkuja, 

puhelinluetteloita/kaulimia/kasviprässejä 

Lisätietoa: 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus www.kierratyskeskus.fi  

 
Uusiopaperia voi tehdä itse helposti. Ympäristöviikolla useamman ryhmän kannattaa tehdä paperia 
samalla kertaa, kun nähdään valmistelun vaiva. Sanomalehtipaperi sopii raaka-aineeksi. Se 
puuroutuu helposti, mutta lopputulos on painomusteen vuoksi harmaa. Muutkin paperit käyvät, 
esimerkiksi käytetyt A4-arkit. Kiiltäväpintaiset paperit eivät käy. Parasta olisi, että paperia tekevät 
oppilaat osallistuisivat jätepaperin keräämiseen, jolloin kierrätysajatus todella konkretisoituisi. 
Uusiopaperin tekemisen yhteydessä kannatta puhua paperin kierrätyksen eduista, jottei homma olisi 
pelkkää askartelua.  
 
Paperi silputaan ämpäriin, joka täytetään lämpimällä vedellä. Paperimassaan voidaan tässä 
vaiheessa värjätä esimerkiksi punajuurimehulla, kahvilla jne. Sekaan voi laittaa myös värikkäitä 
paperinpalasia. Veden annetaan imeytyä pari päivää, jonka jälkeen paperi mössätään puuroksi. 
Tyhjään altaaseen laitetaan vettä pohjalle, ja siihen sekoitetaan paperipuuroa kunnes saadaan 
ohuehko velli. Viira upotetaan altaaseen reuna edellä niin, että se menee vellin alle. Viira nostetaan 
vaakatasossa ylös altaasta, jolloin paperimassa jää verkon päälle ja vettä valuu pois. Vettä kannattaa 
imeä pois sienellä viiran alta. Massa kumotaan kankaalle, ja sen päälle laitetaan toinen kangas. 
Syntynyttä paperiarkkia voi kuivata kaulimella tai seisomalla sen päälle laitetuilla 
puhelinluetteloilla. Loppukuivauksen ajaksi kannattaa päällimmäinen kangas poistaa. Kostealle 
arkille voi painaa vaikka kasvinosia koristeeksi. On yleisempää, että märkää paperimassaa jää hyvin 
paljon yli kuin että se loppuu kesken. Massasta voi askarrella kaikenlaista tapettiliisterin tai vesi-
Erikeeper -seoksen avulla. Massan voi myös kompostoida. Paperin tekemisessä käytettyä vettä ei 
kannata missään tapauksessa kaataa viemäriin siivilöimättä, ellei halua asioida putkimiehen kanssa. 
(38,44) 
 

42. Paperinkierrätysjumppa 
 
Tavoite: havainnollistaa paperin kierrätystä ja uudelleenkäyttöä 

Soveltuu: esi- ja alkuopetukseen 

 
Ennen jumppaa on hyvä selvittää paperin tai muun materiaalin elinkaari osallistujille. Tämän voi 
tehdä kyselemällä elinkaarta ”takaperin” – tietääkö kukaan mistä paperi on tehty, missä se tehdään, 
miten kuljetetaan, mistä puut kasvaa, mitä ne kasvaakseen tarvitsee jne. Ennen jumppaa voi myös 
piirtää sarjakuvan jonkin tuotteen elinkaaresta 
 
Jumpassa on tärkeää, että vetäjä eläytyy itse täysillä mukaan ja tekee kaikki liikkeet malliksi muille 
samalla tarinaa kertoen. Jumppaajille pitää varata tarpeeksi tilaa, jotta haavereilta vältytään. 
Seuraava tarina on tarkoitettu vain malliksi ja sitä voi muokata oman maun mukaan! Jumpan aikana 
on hyvä puhua rauhallisesti ja pitää välillä taukoja - jumppaliikkeet voivat jatkua ilman puhettakin 
ja voihan taustalle laittaa kivaa musiikkia! 
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Aloittakaa siemenestä. Käperrytään alas pieneksi siemeneksi.  
Ja kuinka mukavasti aurinko alkaakaan lämmittämään siemenen kiiltävää kylkeä. Ja aah, niin 
virkistävä vesisade, ihanaa!! Kuinka tunnenkaan kasvavani - nouse vähitellen ylös – oksani 
kurkottelevat kohti valoa – ojentele käsiäsi kohti kattoa. 
  
Olen jo kasvanut suureksi puuksi ja nähnyt jo kaikenlaisia ilmoja. Nyt paistaa ihanasti aurinko, on 
oikein mukavaa levitellä lehtiään auringon lämmössä – venyttele käsiäsi eri suuntiin. Mutta voi, tuo 
pilvi näyttää hurjalta, ja tuulikin yltyy, voi kuinka runkoni ja oksani taipuvat tuuleen voimasta – 
venyttele itseäsi eri suuntiin. Oih, salama, onneksi se ei osunut! 
 
Vähitellen tuuli tyyntyy ja aurinko alkaa taas paistaa. Mutta mitä tuolla näenkään kummallisia 
koneita – voit laittaa käden silmien päälle ja tähyillä. Ei kai… kyllä, nuo taitavat olla niitä 
metsäkoneita, joista olen muiden puiden kuullut kertovan. Voih, nyt ne tulevat tänne metsikköön ja 
alkavat sahata runkojamme poikki! Kohta minä kaadun, aaaapuuuaaa –laskeudu samalla lattialle, 

mahallaan on ehkä parempi jatkaa.  

 
Tunnen kuinka metsäkoneen suuri kita nostaa minut rekan lavalle ja matka alkaa. Onpa kuoppaista 
– hyppelehdi ja kiemurtele lattialla – hui, kuinka ravistelee. 
 
Minneköhän me olemme menossa? – lapset voivat hyvinkin vastata, silloin voit varmistaa tyyliin: 

niin tosiaan tehtaalle - Tuollahan se matkanpää taitaakin jo häämöttää. Onpas valtava tehdas! 
 
Huuh, rekan lava kallistuu ja me tipahdamme isolle liukuhihnalle sikin sokin – voit hyvin nousta 

ylös välillä ja kallistella eri suuntiin – hui nyt tulee vettä niskaan ja jotain muutakin inhottavan 
näköistä tököttiä – ravistele itseäsi.  
 
Apuaaa mitkä terät meitä lähestyy! Nyt taitaa meikäläinen mennä silpuksi – voit kaatua takaisin 

lattialle makaamaan – no, hengissä vielä ollaan. Mitäs nyt, litistymme aivan littanaksi ja ohueksi – 
litisty lattiaa vasten -  meistähän tuli paperia! Ja saamme vielä kuvia ja kirjoitusta pintaamme – voit 

katsella ihmetellen omaa kroppaasi – mehän olemme sanomalehtiä! 
 
Ja ei kun taas auton lavalle – voit nousta ylös ja hypätä, mukamas auton lavalle . Onpas taas 
kuoppainen matka – hyppelehdi. Nyt taitaa vauhti hidastua ja huis vaan postiluukusta sisälle – 
hyppää uudestaan. Kukas minuun nyt tarttuu. Onpa mukava pieni poika. Oi, kyllä on mukava tulla 
luetuksi – heilu edes takaisin. 
  
Mitäs nyt? Kopsis vaan minnes nyt jouduin – hyppää kyykkyyn. Onko tämä se roskis, josta kaverit 
on kertoneet? Ei kai vaan se sekajäteroskis, josta joutuu synkälle ja ikävälle kaatopaikalle. Ei, 
tämähän on vihreä. Tämä on paperinkeräyslaatikko. Ja tuoltahan se keräysautokin jo tulee, ja ei kun 
kyytiin vaan – hyppää taas – ja kierrätykseen.  
 
Jumpan voi lopettaa tähän, mutta kierrätysjumpatkaa mieluummin vielä uudelleen tehtaalle, 
lehdeksi ja luettavaksi. Toistetaan edellä tehty tehdasmatkasta eteenpäin hieman muokaten  - 
tyyliin: kylläpä on taas kuoppainen matka – hyppelehdi – mutta tuollahan se paperitehdas taas 
onkin. Ei kun alas liukuhihnalle – hyppää - jne.  
 
Havainnollistamisen vuoksi kierrätysjumpan voi lopettaa siihen, miten joku laittaa paperin 
sekajäteroskikseen ja se joutuu ikäväkseen kaatopaikalle. Jumppa päättyy, kun paperi lojuu 
haisevalla kaatopaikkavuorella eikä liiku sieltä enää kierrätykseen. Onnellinen paperi tosi voi 
jumpata koko ikänsä. (46) 
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43. Performanssi 
 
Tavoite: pohtia arkipäivän valintojen ympäristövaikutuksia karrikatyyrien avulla 

Sopii: sovellettuna kaiken ikäisille 

 
Oppilaat jaetaan pienryhmiin, joista jokainen valitsee arkipäivän tilanteen, josta suunnittelee ja 
toteuttaa oman performanssinsa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi kaupassakäynti, aamuaskareet ja 
juhlien järjestäminen. Performanssissa kuvataan kahden eri henkilön käyttäytymistä valitussa 
tilanteessa. Toinen henkilöistä on ympäristövastuullinen kuluttaja "eko" ja toinen kerskakuluttaja 
"öky". Performansseissa ei ole välttämätöntä käyttää lainkaan vuorosanoja, vaan pelkkä ”ökyily” ja 
”ekoilu” riittää.  
 
Mikäli aikaa on, oppilaat voivat hankkia myös rekvisiittaa performanssiaan varten. 
Esityksen/esitysten jälkeen voidaan keskustella ja jatkaa karrikatyyrien rakentamista 
lisäkysymyksillä esimerkiksi: missä matkailee eko? Mitä harrastaa öky? Esitysten jälkeen tärkeää 
on huomioida se, että kukaan meistä ei ole puhtaasti eko tai öky, vaan jokainen joutuu 
valintatilanteisiin omassa arjessaan jatkuvasti.   
 
Vaihtoehtoisesti henkilöt öky ja eko voidaan luoda myös paperille tai koko harjoitus voidaan 
toteuttaa ilman ennakkovalmistelua improvisoiden. Improvisaation aiheeksi voidaan ottaa vaikkapa 
ekon ja/tai ökyn aamutoimet. 
 

44. Ympäristö Kim -leikki 
 
Tavoite: löytää kestäviä vaihtoehtoja kertakäyttötuotteiden tilalle ja ymmärtää omien 

kulutusvalintojen merkitys 

Sopii: sovellettuna kaiken ikäisille, ryhmän tulee kuitenkin olla melko pieni, maksimissaan 10 

henkilöä 

Tarvitaan: kangasliina, kaksi kangaspussia ja vaihtoehtoisia esineitä (jogurttipurkki/jogurttitölkki, 

kertakäyttömuki/kestomuki, mehutetra/mehupullo, muovipussi/kangaskassi, 

kertakäyttökamera/tavallinen kamera jne.). Esineiden on hyvä olla merkityksellisiä osallistujien 

oman elämän kannalta. 

 
Leikkijät muodostavat piirin lattialle liinan ympärille. Kaikki kertakäyttöryhmän esineet asetellaan 
liinalle, ja leikkijät katselevat niitä kunnes muistavat esineet. Leikkijöitä pyydetään sulkemaan 
silmänsä ja yksi esine poistetaan liinalta. Kun osallistujat muistavat puuttuvan esineen, heitä 
pyydetään miettimään sille kestävämpiä vaihtoehtoja. Kun leikkijät keksivät vaihtoehdon, kestävä 
esine otetaan pussista liinalle ja pohditaan, miksi se on parempi. Vanhempien leikkijöiden kanssa 
tavaroita voivat korvata myös palvelut, yhteiskäyttö ja muut monimutkaisemmat vaihtoehdot. (44) 
 

45. Tavara-palvelu -leikki 
 
Tavoite: oivaltaa, että tavaroiden ostamista voi korvata palveluiden (esimerkiksi vuokraus, lainaus) 

ostamisella 

Sopii: neljäsluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: paperilappuja, joihin on kirjoitettu tavaroiden ja palveluiden nimiä, hakaneuloja 

Lisätietoa:  
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runsaasti tehtäviä jätteen synnyn ehkäisystä alaluokille on opetusaineistossa Fiksu Koululainen, 

osoitteessa www.ytv.fi/fiksu. 

 
Leikkijän selkään kiinnitetään lappu, jossa lukee, mikä tavara tai palvelu hän on. Leikkijä yrittää 
ensin kyselemällä arvata, mikä hän on. Oikean arvauksen jälkeen hän lähtee etsimään itselleen 
paria: tavaraa, jos hän on palvelu, tai palvelua, jos hän on tavara. Tavarat ja palvelut kannattaa 
valita mahdollisimman läheltä leikkijöiden omaa elämää. Sopivia pareja ovat esimerkiksi kirja-
kirjasto, levy-kirjasto, ostovideo-elokuvateatteri/vuokravideo, purjevene-venevuokraamo jne. 
Leikin jälkeen keskustellaan siitä, mitä tavaroita voi korvata palveluilla, mitä tavaroita itse hankkisi 
ja mitä korvaisi mielellään palveluilla. (1) 
 

46.  Materiaalitehokasta liikuntaa 
 
Tavoite: löytää luonnonvarojen käyttöön uusi näkökulma (terveys) 

Sopii: lukioon ja yläasteelle, erityisesti terveystiedon opetukseen 

Lisätietoa: runsaasti tehtäviä jätteen synnyn ehkäisystä lukioon ja yläasteelle on opetusaineistossa 

Fiksu opiskelija, osoitteessa www.ytv.fi/fiksu 

 
Liikunta ja fyysinen rasitus on yhteiskunnassamme entistä vähäisempää. Erilaisten kodinkoneiden 
yleistyttyä arjen askareet hoituvat yhä useammin konevoimin. Liikkumisen vähentyminen ja 
fyysisen kunnon heikentyminen altistaa monille hyvinvointiyhteiskunnan sairauksille. Kasvava 
laitetuotanto johtaa vääjäämättä myös suurempiin jätemääriin. Voidaankin sanoa, että koneiden 
yleistyminen kuormittaa ympäristöä oman hyvinvointimme ja terveytemme kustannuksella.  
 
Pohditaan yhdessä tai ryhmissä, millä tavoin koneistettu työnteko ja vapaa-aika ovat vaikuttaneet 
ihmisten terveyteen. Esimerkkejä laite- ja tavarapareista, joista toinen on materiaalitehokkaampi ja 
fyysisesti haastavampi käyttää: sähkövatkain – käsivispilä, auto – julkinen liikenne (kävelymatkat 
pysäkeille usein pitemmät kuin omalle autolle), moottoroitu ruohonleikkuri – työnnettävä 
ruohonleikkuri. 
 

47. Tavaran tarina 
 
Tavoite: oppia elinkaariajattelua 

Sopii: neljäsluokkalaisista ylöspäin, sovellettuna toimii hyvin myös yläasteella ja lukiossa 

Tarvitaan: tavaroita tai niiden kuvia (esimerkiksi mainoskuvia lehdistä) 

 
Oppilaat valitsevat yksin tai pienryhmissä yhden tuotteen (esine, elintarvike jne.), jonka tarinan he 
kertovat sen syntymisestä häviämiseen asti. Mitä eri materiaaleja se sisältää, mistä ne ovat tulleet, 
miten sitä on käytetty, mitä sille tapahtuu käytöstä poistamisen jälkeen, voidaanko sen materiaali 
kierrättää uuden tavaran raaka-aineeksi? Tietoa voi hankkia esimerkiksi soittamalla tuotteen 
valmistajalle tai markkinoijalle. 
 
Elinkaaresta voi kirjoittaa aineen tai sitä voi kuvittaa kuvaamataidontunnilla esimerkiksi 
sarjakuvana. Ala-asteella elinkaarta ei tarvitse selittää kovin tarkasti, kunhan pääperiaatteet (vilja 
tulee pellosta, metalli kaivoksesta) ja merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat esiin. Apuna voi 
käyttää esimerkiksi seuraavanlaista taulukkoa (40): 
 
Tavara:  Mikä ja millainen se on? 
Valmistus:  Mistä ja missä se tehdään, miten sen valmistus vaikuttaa ympäristöön? 
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Käyttö:  Miten sen käyttö vaikuttaa ympäristöön? 
Käytön jälkeen: Voiko käyttää uudelleen tai kierrättää materiaalina, millaista jätettä  
  syntyy, miten jäte käsitellään? 
Johtopäätökset: Onko tavara tarpeellinen, hyödyllinen, haitallinen jne.  
 
Yläasteella toimii sovellus, jossa ryhmät liimaavat tavaran kuvan paperille ja kirjoittavat ympärille 
sen elinkaaren vaiheita. Jos aikaa riittää, voidaan selvittää myös hyödykkeen todellinen elinkaari, 
eli mistä maasta ja kaupungista mikäkin materiaali on tullut jne. Tällöin kannattaa valita 
yksinkertaisia, yhtä tai kahta materiaalia sisältäviä tavaroita (esimerkiksi tulitikku, nenäliina, 
tiiliskivi, villapaita, maitopurkki, muovipussi). Voidaan pohtia myös lähellä tuotettujen ja kaukaa 
tuotujen hyödykkeiden ympäristövaikutuksia, esimerkiksi kuljetuksia. (9,29) 
 

48. Mitä söit lounaaksi tänään? 
 
Tavoite: oppia elinkaariajattelua 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet 

Lisätietoa: 

Finfoodin oppimateriaalisivut tarjoavat ainutlaatuisen reitin ruuan matkassa. Oppimateriaalista 

löytää kiinnostavaa tietoa kaiken ikäisille. www.finfood.fi 

 
Aloitetaan muistelemalla, mitä tarjoiltiin lounaaksi. Luokka jaetaan pienryhmiin, ja kukin ryhmä 
saa analysoitavakseen yhden ruoka-aineen. Ryhmä käy läpi ruoka-aineen koko elinkaaren ja pohtii 
eri vaiheiden ympäristövaikutuksia (esimerkiksi raaka-aine, viljely, korjuu, kuljetus, varastointi, 
myynti, jalostus, valmistus, jätteen hävittäminen). Tulokset voidaan esittää ryhmän haluamalla 
tavalla muulle luokalle. Tuloksista keskustellaan yhdessä. (43) 
 

49. Turhien tavaroiden näyttely 
 
Tavoite: pohtia, mikä on tarpeellista kuluttamista 

Sopii: parhaiten ala-asteelle 

Tarvitaan: oppilaiden ”turhia” tavaroita 

Lisätietoa: Suomen Luonnonsuojeluliitto valitsee vuosittain ehdotetuista tavaroista ”vuoden 

turhakkeen” www.sll.fi 

 
Toimivatkin tavarat voivat olla turhia – jokainen on eri mieltä siitä, mikä on turhaa. Oppilaat voi 
saada miettimään kohtuullista kuluttamista, kun heitä pyydetään miettimään, mikä heidän tai heidän 
perheensä tavaroista ovat turhia. Turhakkeista voi keskustella vain oman luokan kesken, tai niistä 
voidaan tehdä kouluun näyttely, jossa tavarat esitellään. Ympäristöviikolla näyttely voidaan 
pystyttää tilaan, johon ryhmät voivat käydä vuorollaan tutustumassa. Voidaan myös äänestää siitä, 
mikä on näyttelyn tai koko maailman turhin tavara, ja julkistaa tulokset ympäristöviikon 
loppujuhlassa.(38) 
 

50. Viisi tärkeintä/turhinta tavaraani 
 
Tavoite: pohtia perustarpeita, kulutuksen välttämättömyyttä, keinoja vähentää kulutusta ja jätteiden 

syntymistä 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 
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Jokainen pohtii itsekseen, mitkä ovat viisi välttämättömintä tavaraa elämässä, ja mistä viidestä 
tavarasta olisi heti valmis luopumaan. Seuraavaksi asiasta keskustellaan pienryhmissä. Yritetään 
tehdä ryhmän yhteinen lista. Työt puretaan yhdessä. Keskustellaan välttämättömästä ja turhasta 
kuluttamisesta, ja keinoista vähentää kulutusta ja jätteiden syntymistä. Voidaan miettiä, olisivatko 
tavarat korvattavissa esimerkiksi palveluilla, tai voisiko tavaran hankkia uusiomateriaalista 
valmistettuna tai käytettynä. Turhien tavaroiden aiheuttamaa jätekuormaa pohdittaessa on hyvä 
muistuttaa, että tuotteen tuottamasta jätemäärästä 90 % syntyy sen valmistuksen aikana, itse 
tuotteen ollessa vain 10 %. (16) 
 

51. Montako laitetta meillä on? 
 
Tavoite: pohtia omaa kulutusta 

Sopii: kolmasluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet 

Lisätietoa: 

www.helsinginenergia.fi 

 
Jokainen luetteloi, montako sähköllä toimivaa laitetta kotona on esimerkiksi keittiössä tai 
kylpyhuoneessa. Kun asiaa syventyy miettimään kunnolla, listasta tulee yleensä yllättävän pitkä. 
Seuraavaksi tehdään yhteinen lista taululle tai kalvolle ja lasketaan laitteiden määrä. Voidaan 
miettiä yhdessä tai pienryhmissä, mitkä laitteista ovat tarpeellisimpia/turhimpia, mistä turhat laitteet 
tulevat, miten niiden hankkimista voisi välttää. Mitä laitteita valittaisiin, jos niiden määrä 
rajoitettaisiin kymmeneen? Voisiko joitakin laitteita lainata, vuokrata, yhteiskäyttää tai korvata 
palvelulla? (15) 
 

52. Kodin kemikaalit 
 
Tavoite: huomata, miten paljon kemikaaleja kotona on, ja miettiä niille ympäristöystävällisempiä 

vaihtoehtoja 

Sopii: parhaiten yläasteelle tai lukioon kemian opetukseen tai kemikalisoitumisen yhteyteen 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet 

 
Oppilaat kartoittavat kotona olevat kemikaalit (siivoukseen ja pesemiseen käytettävät aineet, 
kosmetiikkatuotteet esimerkiksi kynsilakat) ja niiden sisältämät haitalliset aineet. Mietitään yhdessä 
niiden tarpeellisuutta, ja etsitään niille ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, esimerkiksi ns. 
vanhan ajan konsteja kuten etikka puhdistusaineena (9) 
 

53. Ekologiset selkäreput 
 
Tavoite: kulutuksen piilovirtojen huomaaminen ja uuden käsitteen oppiminen 

Sopii: teemana parhaiten kolmasluokkalaisista ylöspäin 

Lisätietoa: 

useilta eri internet-sivuilta esimerkiksi 

www.edu.fi/teemat/keke/kulutus/valinta.html 

www.kuluttajavirasto.fi/ostajanoppaat/ 

www.sll.fi 
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Jokaisella tuotteella voidaan ajatella olevan ekologinen selkäreppu, joka sisältää kaiken sen aineen, 
mitä on liikutettu luonnossa sen aikaansaamiseksi. Mukaan lasketaan esimerkiksi malmien louhinta 
ja tuotteiden kuljetusten aiheuttama materiaalikulutus. Reppu on ”piilossa”, eli repun painoa ei voi 
nähdä tai päätellä itse tuotteesta. Selkäreput painavat usein huomattavasti enemmän kuin itse 
tuotteet. 
 
Tuotteen aiheuttamaa materiaalivirtaa on järkevää verrata siihen hyötyyn tai palvelun määrään, 
minkä tuote tarjoaa elinkaarensa aikana. Mitä useammin tuotetta käytetään, sitä pienempi on 
materiaalinkulutus käyttökertaa kohden.  
 
Uusi mittayksikkö, MIPS (Material Intensity Per Service Unit), kertoo montako kiloa tai tonnia 
luonnonvaroja on käytetty palvelun tuottamiseksi. MIPS saadaan kun ekologinen selkäreppu jaetaan 
tasan tuotteen tarjoamille palvelukerroille. Kertakäyttötuotteen MIPS on sama kuin sen ekologinen 
selkäreppu. MIPS:iä voidaan pienentää lisäämällä tuotteen käyttökertoja eri tavoin, esimerkiksi 
yhteiskäytöllä tai pidentämällä tuotteen käyttöikää (katso vinkit 79-81).  
 
Teemaa voidaan lähestyä koulussa monin eri tavoin. Voidaan yrittää arvioida tai laskea ekologisia 
selkäreppuja ja MIPS:jä. Jos tiedetään tuotteen selkärepun paino, voidaan keksiä tapoja pienentää 
MIPS:iä mahdollisimman paljon. Esimerkiksi mikä on kotiin/koululle tulevan 
sanomalehden/sarjakuvalehden MIPS? Kuinka paljon eroa on oman uuden kirjan ja saman kirjan 
kirjastokappaleen MIPS:llä (kirjan ekologinen selkäreppu jaettuna lukukerroilla)? Kuinka paljon 
rikkinäisen kengän MIPS pienenee, jos sen korjauttaa suutarilla eikä ostakaan uutta tilalle? 
 
Selkäreppuja voidaan havainnollistaa tekemällä oikean painoisia reppuja ja vertaamalla niitä itse 
tuotteeseen. Reppuihin voidaan kiinnittää informaatiolaput ja tehdä niistä näyttely. Voidaan miettiä, 
miksi samankaltaisten tuotteiden selkärepuissa on suuria eroja (esimerkiksi appelsiinimehu 2dl = 5 
kg/ kotimainen herukkamehu 2dl = 0,5kg; kultasormus 2g = 700kg/ hopeasormus 2 g = 15kg). 
Hyvä näyttelyidea on myös havainnollistaa teollisuusmaan asukkaan viikossa kuluttamien 
tuotteiden selkäreppua. Määrä on 45-85 tonnia/asukas vuodessa eli noin 300 kauppakassillista 
luonnonvaroja viikossa. Päivän kulutusta voi kuvata täyttämällä noin 40 muovikassia rutatulla 
sanomalehdellä. Tällaisen näyttelyn yhteydessä pitäisi kuitenkin aina muistaa keskittyä 
ratkaisukeinoihin eikä ongelman kauhisteluun. (14,15,MIPS- luvut alun perin peräisin: Friedrich 
Schmidt-Bleek: Das MIPS-Konzept. Weniger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität durch Faktor 
10. Droemer Knaur 1998) 
 

54. Ympäristöbingo 
 
Tavoite: opittujen ympäristöasioiden kertaaminen 

Sopii: sujuvasti lukeville, hyvin myös yläasteelle 

Tarvitaan: 25 ympäristöaiheista kysymystä vastauksineen, muistiinpanovälineet 

 
Opettaja laatii ryhmälle sopivia ympäristöaiheisia kysymyksiä, joihin voi vastata 1-3 sanalla. 
Kysymysten tulee olla niin yksiselitteisiä, että vain yksi vastauksista kelpaa kuhunkin 
kysymykseen. Opettaja antaa pelaajille pelkät vastaukset (voi heijastaa esimerkiksi 
piirtoheittimellä) numeroituna 1-25. Oppilaat tekevät kukin oman bingoruudukkonsa (5x5), johon 
he sijoittavat vastausten numerot haluamaansa järjestykseen. Tämän jälkeen opettaja kysyy 
mielivaltaisessa järjestyksessä kysymyksen kerrallaan. Kun joku tietää vastauksen, hän sanoo sen 
ääneen, ja jokainen pelaaja merkitsee oikean vastausnumeron bingoruudukkoonsa. Ryhmän 
innostuneisuudesta riippuen kysymyksistä voidaan keskustella enemmän tai vähemmän. 
Kysymyksiä jatketaan, kunnes joku saa bingon. Jos peliä toistetaan 2-3 kertaa, useimmat 
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kysymykset tulevat käsitellyiksi. Bingoa voidaan käyttää oikeastaan minkä hyvänsä asian 
oppimisessa tai kertaamisessa. (34) 
 

55. Kaatopaikka-, kirpputori- ja kierrätyskeskusvierailut 
 
Tavoite: nähdä kulutuksen kääntöpuoli eli jätevuori, tutustua kierrätys- ja 

uudelleenkäyttömahdollisuuksiin 

Sopii: kaiken ikäisille 

Tarvitaan: kaatopaikkavierailulle linja-auto 

Lisätietoa: 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus puh. (09) 310 88710 www.kierratyskeskus.fi 

Tietoa jätteenkäsittelykeskuksesta: 

www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/tietoa_jatehuollosta/etusivu.htm 

 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta voi tilata YTV:n maksamia opastettuja kierroksia YTV:n 
kaatopaikalle Espoon Ämmässuolle, joka on ainoa lajissaan pääkaupunkiseudulla. Kierros on 
YTV:n alueella tilaajalle maksuton, mutta ryhmän pitää itse järjestää linja-auto, sillä kaatopaikka-
alueella ei saa liikkua jalan. Paikan päällä voidaan havainnoida, miten suuri alue tarvitaan 
pääkaupunkiseudun jätteen käsittelyyn. Myös silkka jätteen määrän näkeminen on usein 
havahduttava kokemus. YTV:n kaatopaikalla on lisäksi kompostointilaitos, biokaasun keräys ja 
hyötykäyttöalueita. Myös YTV:n Kivikon jäteasemalle voi tehdä vierailun, joka varataan myös 
Kierrätyskeskuksesta. Kivikossa ei tarvita linja-autoa, ja paikalle pääsee julkisilla liikennevälineillä. 
Hyvää vastapainoa kaatopaikkavierailulle tuo käyminen kirpputorilla tai kierrätyskeskuksessa. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta voi tilata opastetun kierroksen ryhmille. Etu- ja 
jälkikäteen tapahtuva reflektioprosessi on tärkeää sekä kaatopaikka- että kierrätyskeskusvierailulla 
(8, 28): 
 

56. Energiankulutukseen tutustuminen 
 
Tavoite: tutustua kodin/koulun energiankulutukseen ja miettiä keinoja säästää energiaa 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet, mahdollisesti energiankulutusmittari (saa lainaksi Helsingin 

Energialta) 

Lisätietoa: 

Motivan internet-sivuilta löytyy hyvin kattava paketti erilaisia printattavia, tilattavia ja 

verkkomateriaaleja energiaopetukseen eri luokka-asteille (mm. maapallopeli ja energiakortit) 

www.motiva.fi 

 
Edufin oppimateriaalisivuilta löytyy tehtäviä ja tietoa energiasta. Sivuilla myös linkkilista muihin 
verkosta löytyviin opetusmateriaaleihin 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/keke/ 
 
Helsingin Energian internet-sivuilta löytyy tietoa energiasta ja energiapeli. Helsingin Kampissa 
sijaitsevaan Energiakeskuksen näyttelyyn voi varata koululaisryhmille vierailuajan puh. (09) 6171 
www.helsinginenergia.fi 
 
Selvitetään, mitkä toiminnot kuluttavat kotona tai koulussa eniten energiaa ja miten kulutusta 
voitaisiin vähentää. Tietoa eri toimintojen ominaiskulutuksesta voidaan etsiä kirjoista, internetistä 
tms., tai voidaan lainata kulutusmittari ja kokeilla sitä eri laitteisiin. Pohditaan, mitä keinoja 
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kullakin on vähentää energiankulutustansa. Kotiin tai kouluun voidaan tehdä energiansäästöohjelma 
(8).  
 
 

2.3. Yhteiskunta ja arvot 
 
57. Käärmeet ja tikapuut 
 
Tavoite: herättää ajatuksia ja keskustelua ympäristöeettisistä kysymyksistä 

Sopii: kaiken ikäisille, kun keskustelun abstraktisuuden tasossa otetaan huomioon keskustelijoiden 

ikä 

Tarvitaan: paperiarkkeja (A3), arpakuutioita, pelinappuloita 

 
Vanhaa intialaista lautapeliä voidaan käyttää ympäristökasvatuksessa arvokasvatussovelluksena. 
peli on vertauskuvallinen matka elämän halki, jossa hyveet palkitaan, mutta pahat ajatukset ja teot 
hidastavat kulkua. Pelilauta on jaettu sataan pieneen ruutuun (vasemmalla alhaalla on ruutu 1 ja 
vasemmalla ylhäällä ruutu 100). Ruutujen päällä on sattumanvaraisesti käärmeitä ja tikapuita. 
Ruudut, joissa on käärmeen pää, symboloivat ympäristön kannalta huonoja arvoja, ja tikasruudut 
hyviä arvoja. 
 
Peliin valmistaudutaan keskustelemalla ympäristöarvoista, hyveistä ja paheista (esimerkiksi 
kohtuullisuus/ahneus, epäitsekkyys/itsekkyys jne.). Keskustelussa esiin tulleet hyveet ja paheet 
kirjataan muistiin. Jokaiselle pelilaudan käärmeelle ja tikkaalle valitaan listalta oma hyve tai pahe. 
Käärmeet ja tikkaat tulee nimetä siten, että mitä pidempi käärme, sitä suurempi pahe, ja mitä 
pidemmät tikkaat, sitä suurempi hyve. Itse pelissä lähdetään liikkeelle ruudusta yksi ja edetään 
arpakuution osoittaman silmäluvun mukaan kohti ruutua 100. Pelaajan pitää käärme- tai 
tikasruutuun osuessaan keksiä konkreettinen teko, joka liittyy kyseiseen hyveeseen tai paheeseen. 
Käärmettä pitkin laskeudutaan alaspäin ruutuja (joudutaan palaamaan takaisin) ja tikkaita pitkin 
noustaan ylöspäin (päästään eteenpäin). Arvokkainta tässä pelissä on sitä ennen ja sen jälkeen 
käytävä arvokeskustelu, jota voi olla muuten vaikea virittää (21). 
 

58. Ympäristöarvopeli 
 
Tavoite: herättää ajatuksia ja keskustelua ympäristöeettisistä kysymyksistä 

Sopii: kaikille lukutaitoisille, ehkä parhaiten ala-asteelle. Sopiva peliporukka on 2-6 henkeä, 

voidaan pelata myös opettajan johdolla piirtoheittimen avulla 

Tarvitaan: pelilauta (voi tehdä itse: Afrikan tähti- tyyppinen, jossa joka kymmenes askel on 

erilainen kuin yhdeksän muuta, esimerkiksi 9 ympyrää/1 neliö), arpakuutio, pelinappulat ja 

numeroituja arvokortteja (jokaisessa yksi hyvä tai paha ympäristöteko) 

 
Peliin valmistaudutaan keskustelemalla ympäristöarvoista. Peli sopii myös ympäristöviikon 
kokoavaksi tai kertaavaksi vaiheeksi. Peli alkaa siten, että pelaajat jakavat yhdessä keskustellen 
arvokortit kahteen pinoon, joista toiseen tulee hyviä ympäristötekoja sisältävät kortit (esimerkiksi 
lajittelen ruokatalousjätteet, rakennan linnunpöntön, ostan luomutuotteita, lainaan kirjan kirjastosta, 
pyöräilen kaverin luon jne.) ja toiseen pahoja ympäristötekoja sisältävät kortit (esimerkiksi maalaan 
graffitin museon seinään, laitan limutölkin tavalliseen roskikseen, jätän valot päälle jne.). Sekä 
hyviä, että pahoja tekoja voi olla kolmea eri tasoa, ja pelaajien tulee ryhmitellä teot näihin luokkiin 
(+1, +2, +3, -1,-2,-3). Jokaiselle teolle annettu taso merkitään erilliseen listaan.  
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Jokaisella pelaajalla on oma nappula, jota siirretään pelilaudalla arpakuution silmäluvun mukaan. 
Kun pelaaja pysähtyy neliöön (joita on siis joka kymmenes askel), hän nostaa arvokortin. 
Arvokortille pelin alussa annetusta tasosta riippuu, mitä pelaaja tekee seuraavaksi.  
 
Hyvät teot Pahat teot 
+1 = kaksi askelta eteenpäin -1 = kaksi askelta taaksepäin 
+2 = yksi ylimääräinen heittovuoro +2 = odota yksi heittovuoro 
+3 = kaksi ylimääräistä heittovuoroa -3 = odota kaksi heittovuoroa 
 
Pelin jälkeen keskustellaan hyvistä ja pahoista ympäristöteoista. Millaiset ihmiset tekevät niitä, 
millaisissa tilanteissa niitä tehdään? Millaisia tekoja oppilaat itse tekevät? Miksi eri peliryhmät 
arvottivat ympäristöteot eri tavalla? Miksi erilaiset myönteiset tai kielteiset teot saivat 
samanarvoisia lukemia? (33).  
 

59. Eliöiden tarpeet – arvokasvatusharjoitus 
 
Tavoite: omien tarpeiden pohdinnan kautta oppia kunnioittamaan myös toisten eliölajien tarpeita ja 

oikeuksia 

Sopii: kehitetty alun perin kolmasluokkalaisia varten, sopii sovellettuna myös vanhemmille 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet, piirustusvälineet, eliöiden kuvia 

 
Piirretään taululle Maslowin tarvehierarkiaan perustuva kuva talosta, jossa perusta kuvaa 
fysiologisia, seinät sosiaalisia ja katto henkisiä tarpeita. Pohditaan oppilaiden kanssa, mitä tarvitaan 
hyvään elämään, ja miten niitä asioita voidaan symboloida talomallin avulla. Sen jälkeen oppilaat 
kirjoittavat lapulle erilaisia tarpeita, ja kiinnittävät laput haluamiinsa kohtiin talomallissa. 
Keskustellaan yhdessä tarpeiden sijoituksesta. Seuraavaksi oppilaille jaetaan eliöiden kuvia 
liimattavaksi paperille. Oppilaat piirtävät eliöllensä mahdollisimman hyvän ympäristön. 
Tarkoituksena on saada oppilaat miettimään eliön hyvää, minkä jälkeen on hyvä jatkaa yhdessä 
keskustelua aiheesta, eli eliöiden samankaltaisista, mutta eri tavalla ilmenevistä tarpeista. (30) 
 

60. Arvohuutokauppa 
 
Tavoite: omien elämänarvojen tiedostaminen ja analysointi, tietoisuus mahdollisuudesta muuttaa 

omaa käyttäytymistä ympäristövastuullisemmaksi sekä halu muuttaa sitä vastuullisemmaksi 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: jokaisella pelaajalla muistiinpanovälineet ja kymmenen pientä paperinpalaa, opettajan 

lista kaupan olevista asioista 

 
1. osa: Mitä minä omistan? 
Huutokauppa alkaa siitä, että pelaajat listaavat erillisille paperilapuille kymmenen tärkeintä 
asiaansa, jotka voivat olla tavaroita, ominaisuuksia, arvoja tai muita asioita. Tärkeimmälle asialle 
annetaan arvo 10, seuraavalle 9 jne., jolloin yhteissummaksi tulee 55. Nämä paperilaput ovat 
huutokaupassa käytettävät rahat. 
 
2. osa: Mitä minä tahdon? 
Meklarilla on lista huutokaupattavista asioista, jotka ovat sekä materiaalisia että arvoihin liittyviä 
(hammasharja, polkupyörä, auto, muotivaatteet, hyvä ystävä, ulkonäkö, suosio kaveripiirissä, 
nuoruus, usko, saasteeton ilma, uimakelpoinen järvi jne.). Meklari tuo yhden asian kerrallaan 
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myytäväksi, mieluiten houkuttelevasti helppoheikkityyliin. Pelaajat miettivät, mistä haluavat 
luopua, jotta saisivat myynnissä olevia asioita. Tarjouksia voi korottaa ”ensimmäisen” ja ”toisen 
kerran” aikana, ja kolmannen kerran jälkeen asia myydään eniten tarjonneelle, joka siis joutuu 
luopumaan huutamansa hinnan verran ”rahoistaan” eli tärkeistä asioistaan. Huutokauppa jatkuu, 
kunnes meklari on tuonut kaikki asiat myytäviksi. Kaikkien tavaroiden ei tarvitse mennä kaupaksi.  
 
3. osa: Olenko tyytyväinen? 
Lopuksi mennään pienryhmin, ja käydään läpi, mitä vaihdetaan ja mitä kullakin on. Mistä ei haluttu 
luopua? Miksi? Mitkä asiat ovat kullekin erittäin tärkeitä? Loppukeskustelu on olennainen osa 
peliä, ja siihen on varattava riittävästi aikaa. (25) 
 

61. Elämän laatutekijät 
 
Tavoite: pohtia oman elämän laatua, arvioida oman toiminnan suhdetta itselle tärkeisiin asioihin, 

analysoida oman toiminnan ympäristövaikutuksia 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet 

 
Oppilaat laativat mallin omasta päiväohjelmastaan. Jos päivät ovat kovin erilaisia, voidaan tehdä 
kaksi esimerkkipäivää. Malliin merkitään kaikki, mitä tehdään (nukkuminen, aamupala, matikan 
tunti, lätkän katselua, puheluita jne.) ja paikat joissa ollaan. Lisäksi tehdään lista omista arvoista ja 
tavoitteista. Sen jälkeen arvioidaan päiväohjelmaa kriittisesti. Apukysymyksinä voi käyttää 
esimerkiksi: mitä toimintoja arvostan eniten, olivatko ne tavoitteideni ja arvojeni mukaisia, 
havaitsenko ristiriitoja. Lisäksi arvioidaan oman toiminnan ympäristövaikutuksia: millaisia ne ovat, 
miten niitä voisi vähentää ja laskisiko se elämän laatua. Lopuksi laaditaan lista niistä toimenpiteistä, 
joilla voisi toimia paremmin arvojensa mukaisesti, edistää paremmin tavoitteidensa toteutumista ja 
toimia ympäristöystävällisemmin. (45) 
 

62. Kirje itseltäni tulevaisuudesta 
 
Tavoite: visioida kestävän kehityksen maailmaa ja omia vaikutusmahdollisuuksia 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet 

 
Oppilaat visioivat pari- tai ryhmätyön kestävän kehityksen maailmaa ja pieniä askeleita, jotka 
veisivät kohden tavoiteltua maailmaa. Sen jälkeen kirjoitetaan itselle kirje tulevaisuudesta. 
Apukysymyksinä voi käyttää esimerkiksi: mitä asioita näet siellä olevan, mitä taas et; miten sinun 
pitäisi toimia, jotta maailma muuttuisi kuvailemaasi suuntaan. (15) 
 

63. Arvojen selkiyttäminen 
 
Tavoite: opettaa tekemään tietoisia ratkaisuja eri vaihtoehtojen välillä, ja rohkaista oppilaita 

keskustelemaan avoimesti yksilöllisistä valinnoista ja niiden perusteista 

Sopii: yläasteelle ja lukioon 

Tarvitaan: taustatietopaketti oppilaille jostakin ympäristökysymyksestä, valmiita 

ratkaisuehdotuksia kyseiseen ongelmaan 
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Oppilaille esitellään harjoituksen kohteeksi valittu tapahtuma tai ilmiö ja siihen liittyvä ongelma. 
Oppilaat tutustuvat ongelmaan liittyviin tosiasioihin ja käsitteisiin, minkä jälkeen ongelmaa 
pohditaan ja ajatuksia arvioidaan yhdessä. Oppilaat valitsevat annetuista ratkaisuvaihtoehdoista ne, 
jotka parhaiten vastaavat heidän arvonäkemyksiään, ja asettavat ne tärkeysjärjestykseen. Ongelman 
kokonaisratkaisu hahmotellaan määrittelemällä ratkaisuvaihtoehtojen painoarvot suhteessa 
kokonaisratkaisuun. Lopuksi ratkaisut ja niiden perustelut esitetään kaikille, ja niistä keskustellaan 
yhdessä. Keskustelun tuloksena jotkut oppilaista saattavat muuttaa mielensä tai motivoitua etsimään 
lisää tietoa aiheesta. (18).  
 

64. Ympäristöongelman analysointi 
 
Tavoite: osoittaa ympäristöongelmien monimutkaisuus ja niiden yhteiskunnallinen luonne 

Sopii: lukioon, sovellettuna myös yläasteelle, osia ja näkökulmia voidaan sisällyttää ala-asteenkin 

opetukseen 

Tarvitaan: taustatietoa valituista ympäristöongelmista, muistiinpanovälineet 

 
Oppilas tai pienryhmä valitsee yhden itseään kiinnostavan, ajankohtaisen tai merkittävän 
ympäristöongelman. Ongelmaa aletaan analysoida taulukon avulla. Ensimmäisessä sarakkeessa ovat 
yksilöt tai yhteisöt, jotka ovat asiassa osapuolina. Toiseen sarakkeeseen merkitään osapuolien 
kannat eli roolit: yksinkertaisimmillaan vastaan tai puolesta. Kolmanteen sarakkeeseen pohditaan 
käsityksiä kantojen taustalla eli kantojen perusteluita. Neljänteen sarakkeeseen mietitään arvoja 
(itsekäs, ekologinen, taloudellinen, esteettinen jne.), jotka ovat kantojen ja käsitysten taustalla. 
Viimeiseen sarakkeeseen merkitään osapuolten ratkaisuehdotukset. Pelkkä taulukon tekeminen on 
hyvin antoisaa. Vielä enemmän analysoinnista saa irti, jos uppoutuu kunnolla kyseessä olevan 
ympäristöongelman luonnontieteellisiin ja teknisiin perusteisiin sekä selvittää konfliktin luonteen ja 
poliittisen historian. Oppilaat voivat jopa laatia toimintasuunnitelman ratkaisun eteenpäin 
viemiseksi ja oikeasti toimia sen eteen, esimerkiksi tekemällä lehtikirjoituksen, valtuustoaloitteen 
tms. (22).  
 

65. Maailmanpizzapeli 
 
Tavoite: havainnollistaa maailmankaupan ongelmia ja epäoikeudenmukaisuutta 

Sopii: parhaiten yläasteelle ja lukioon, pelaajia voi olla 7-30 

Tarvitaan: tavallisia askarteluvälineitä ja peliohjeet, jotka voi tilata ilmaiseksi Kansainvälinen 

vapaaehtoistyö r.y:ltä puh. (09) 144 408  www.ktvfinland.org 

 

Pelaajat jakaantuvat seitsemään maantieteelliseen alueeseen niiden todellisen populaation mukaan. 
Myös luonnonvarat eli askartelutarvikkeet jaetaan ryhmille suhteessa alueiden todellisiin 
luonnonvaroihin. Lähtötilanteessa kaikilla ryhmillä on yhtä paljon rahaa. Ryhmien tavoitteena on 
tuottaa oma osansa (eli askarrella osia) maailmanpizzaan. Pelin säännöt jäljittelevät todellisia 
maailmankaupan rakenteita. Pelin lopuksi jaetaan palkinto, esim. oikea pizza, joukkueille niiden 
keräämien voittojen perusteella. Tavallisesti Pohjois-Amerikka ja Eurooppa syövät kunnon lounaan, 
mutta Intialle ja Afrikalle jää nälkä. Pelaajien omat pettymyksentunteet ja koettu 
epäoikeudenmukaisuus auttavat ymmärtämään köyhimpien maiden tilannetta. Hyväksi havaittu tapa 
on kuitenkin pitää piilossa varapizzaa, jota voidaan kutsua kehitysavuksi. Pelin jälkeen kannattaa 
keskustella pelistä ja oikeasta maailmankaupasta. 
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66. Väittelyt ja paneelit 
 
Tavoite: harjoitella omien näkökantojen muodostamista ja puolustamista sekä toisten näkökantojen 

kuuntelemista, huomata ympäristöongelmiin liittyvät taloudelliset ja poliittiset intressit, 

ympäristötiedon lisääntyminen 

Sopii: yläasteelle ja lukioon, sovellettuna myös ala-asteen ylimmille luokille 

Tarvitaan: taustatietoa väittelyaiheista 

 
Sopivia aiheita voivat olla esimerkiksi ydinvoima, luomumaatalous, jätteen poltto jne. Väittelijät 
saavat puolustettavakseen tietyn kannan, ja opettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että aiheeseen 
liittyvää materiaalia on riittävästi tarjolla tai löydettävissä. Oppilaat tutustuvat aiheeseen ja 
perustavat kannanottonsa tosiasioihin. Oppilaan ei tarvitse uskoa mielipiteeseen, jota puolustaa. 
Oppimisen kannalta voi olla tehokkaampaakin paneutua tosiasioihin, jotka tukevat oman 
mielipiteen vastaista näkemystä. Väittely lisää tietoa ympäristöasioista, mutta tukee myös omien 
näkökantojen muodostamista ja puolustamista, sekä osoittaa ympäristöongelmien yhteiskunnallisen 
luonteen. Opettajan kannattaa tehdä väittelyn pelisäännöt selväksi, kertoa esimerkiksi etteivät 
aggressiiviset hyökkäykset kuulu asialliseen keskusteluun. Myös itse väittelyprosessia voi olla hyvä 
analysoida jälkikäteen. (43) 
 

67. Roolileikit 
 
Tavoite: mahdollisuus samastua erilaisiin näkökulmiin, ympäristöongelmiin liittyvien intressien 

havainnollistaminen, ympäristötiedon lisääntyminen 

Sopii: parhaiten viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: taustatietoa roolileikkien aiheista 
 
Roolileikkien pedagoginen teho perustuu siihen, että oppilas voi reagoida roolistaan käsin ja siten 
tuntea itsensä vapaammaksi tekemään ja sanomaan asioita, joita ei ehkä oman itsenään uskaltaisi 
tehdä. Lisäksi roolit tarjoavat mahdollisuuden samastua jonkin toisen asemaan, ja saada näkemystä 
toisten ajatuksista ja tunteista. Näin roolileikit voivat lisätä empatian kokemista muita ihmisiä ja 
eliöitä kohtaan.  
 
Rooleja voidaan käyttää hyväksi väittelytilanteissa (edellinen vinkki), joissa voi olla vapauttavaa, 
ettei tarvitse esiintyä omana itsenään. Roolileikit voidaan yhdistää ympäristöongelman 
analysoimiseen (vinkki 64). Roolit jaetaan analyysin ensimmäisen sarakkeen perusteella (yksilöt tai 
yhteisöt, jotka ovat asiassa osapuolina).  
 
Opettaja voi jakaa kullekin roolihahmolle räätälöityä tietoa tämän näkökulmasta, tai osallistujat 
voivat itse etsiä tietoa. Tämän jälkeen pidetään kokous, esimerkiksi huippukokous 
ilmastonmuutoksen estämiseksi. Jokainen roolihahmo (esimerkiksi öljypohatta, Naurusaaren 
asukas, autotehtailija, ilmastontutkija, kehitysmaan köyhä jne.) esittää vuorotellen oman 
näkökulmansa. Tällöin on jännittävää, jos kaikki eivät tiedä samoja asioita, vaan kokous on 
todellisen tuntuinen oppimistilanne. Lopuksi roolihenkilöt yrittävät löytää yhdessä ratkaisuja, jotka 
kirjataan esimerkiksi liitutaululle.  
 
Roolileikkejä voidaan käyttää myös draaman luomiseen jostakin tapahtumasta. Tapahtuma voi olla 
mikä tahansa, kunhan se sisältää kylliksi ongelman aineksia. Osallistujat työstävät rooliaan 
opettajan tarjoaman tai itse etsimänsä tietomateriaalin pohjalta. Opettajan ei tarvitse kirjoittaa 
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näytelmää, vaan oppilaat saavat itse improvisoida draaman. Roolit voivat esittää myös eläimiä ja 
kasveja. (43) 
 

3 Toimintaa ja vastuullisuutta 
 

68. Koulun ekologisointi 
 
Tavoite: välittää ympäristöystävällisiä toimintamalleja oppilaille ja henkilökunnalle, vähentää 

koulun ympäristövaikutuksia 

Sopii: kaikkiin kouluihin 

Tarvitaan: yhteistyötä ja muutoshalua 

Lisätietoa: 

Kouluille suunnatun jäteoppaan voi ladata osoitteesta: 

http://www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/kiinteiston_jatehuolto/oppilaitoksissa/etusivu.htm 

 

Parhaat käytännöt oppilaitoksessa – malli jätteen vähentämiseen. Malli sisältää tarkistuslistat 

koulussa toimijalle sekä ympäristötyöryhmälle.  

www.ytv.fi/fiksu 

 

Luonto-Liitosta voi tilata Zapp, koulun ympäristöoppaan. Oppaan hinta on 8  ja se sisältää 

vinkkejä ja ideoita siitä, miten muuttaa koulun toimintoja vähemmän ympäristöä rasittaviksi. 

www.luontoliitto.fi 

 

Kierrätyskeskuksen ympäristökoulusta voi tilata pääkaupunkiseudulle neuvojan avuksi koulun 

ekologisoinnin suunnitteluun  

www.kierratyskeskus.fi 

 

Kaikki jätteiden lajitteluun ja vähentämiseen liittyvät harjoitukset ovat täysin turhia, jos sanojen ja 
tekojen välillä on ristiriita. Kaikki alkaa siitä, että koulun arkipäivässä pyritään vähäjätteisyyteen, 
oikeaan lajitteluun ja luonnonvarojen säästämiseen. Vanhan tavaran arvoa ei voi ymmärtää, jos 
koulukirjoja jatkuvasti vaihdetaan ja uusitaan.  
 
Jätteiden lajittelun tärkeyttä ei kannata opettaa, jos kaikki jätteet menevät koulussa samaan pyttyyn. 
Veden- ja energiansäästämistä on turha opettaa, jos koulu käyttää luonnonvaroja tuhlaavaisesti. 
Koulun ekologisointi on jatkuva prosessi, joka on hyvä laittaa käyntiin esimerkiksi 
ympäristöviikolla, jos sitä ei ole vielä aloitettu. (39) 
 
Prosessi kannattaa aloittaa nykytilanteen kartoittamisesta. Esimerkiksi luokille voidaan jakaa 
tehtäväksi tietyn asian selvittäminen: energia, siivous, jätteet, vesi, keittiö, koulutyö, koulun piha 
jne. Kartoittamisen jälkeen voidaan asettaa parannustavoitteita ja tehdä koulun ympäristöohjelma. 
Oppilaat kannattaa ottaa mukaan kaikkiin vaiheisiin.  
 

69. Roskaketju 
 
Tavoite: puuttua turhaan jätteen syntymiseen, oppia keinoja osoittaa epäkohtia muillekin 

Sopii: parhaiten ala-asteelle, sovellettuna myös yläasteelle ja lukioon 

Tarvitaan: viikon roskat 
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Ympäristöviikolla voidaan kerätä esimerkiksi ruokalasta tyhjentyneitä maitotölkkejä tai muuta 
jätettä, jolle olisi olemassa vähäjätteisempi vaihtoehto. Viikon lopuksi jätteet kerätään ketjuksi, 
jonka kanssa voidaan lähteä roskakulkueelle kylttien kera, tai joka voidaan asettaa kouluun 
näyttelyksi informaatiolappujen kanssa. Jätteistä voi tehdä myös tilataidetta (katso vinkki 76). (5) 
 

70. Roskaretki 
 
Tavoite: tutustua lähiympäristön tilaan ja nähdä roskaamisen vaikutuksia  

Sopii: alkuopetukseen 

Tarvitaan: opettajalle hanskat ja astia/pussi roskien keräämistä varten. 
 
Roskaretkellä tehdään kävelyretki koulun lähimaastoon ja kerätään roskia. Ennen roskaretkeä 
sovitaan pelisäännöt. Pelisäännöksi voidaan sopia, että oppilaiden turvallisuuden vuoksi, roskia saa 
maasta poimia vain opettaja. Oppilailla on kuitenkin tärkeä rooli roskien havaitsijoina. 
 
Pelisäännöissä voidaan sopia myös, että talteen kerätään vain isoimmat roskat. Esimerkiksi 
tupakantumppeja yleensä löytyy niin paljon, että eteneminen niitä noukkien käy hyvin hitaasti. 
Retken jälkeen tutkitaan "saalista". Retkellä ja retken jälkeen voidaan yhteisesti keskustella siitä, 
mihin kukin roska oikeasti kuuluisi (esimerkiksi pillimehupurkki kierrätykseen) ja siitä, miten 
roskan synnyn olisi mahdollisesti voinut välttää (esimerkiksi tupakka-aski). 
 

71. Paikallisten keräyspisteiden selvittäminen 
 
Tavoite: selvittää paikalliset kierrätysmahdollisuudet 

Sopii: kolmasluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineitä, mahdollisesti kopioita kaupunginosan kartasta 

Lisätietoa: 

www.paperinkerays.fi 

www.ytv.fi 

 
Selvitetään, mitä jätteitä kaupunginosassa kerätään ja missä keräyspisteet sijaitsevat. Tutkimus 
voidaan tehdä kenttätyönä, ts. etsien pisteitä ulkona. Alueellisten keräyspisteiden sijainnin saa 
selville YTV:n (pääkaupunkiseudulla sijaitsevat) tai Paperinkeräys Oy:n internet-sivuilta. Jos 
omasta kaupunginosasta ei löydy kaikkia keräyspisteitä, voidaan selvittää missä sijaitsevat 
lähimmät (esimerkiksi metallin keräyspiste). Oppilaat voivat myös selvittää, mitkä keräyspisteet 
ovat lähinnä kotia tai päivittäisten kulkureittien varrella. Havainnot voidaan piirtää kartalle ja 
monistaa kotiin vietäväksi. (8) 
 

72. Lajitteluohjeiden tekeminen 
 
Tavoite: jätteiden lajittelun oppiminen, lajitteluun sitoutuminen ja vaikutusmahdollisuuksiin 

tutustuminen 

Sopii: sujuvasti lukeville ja kirjoittaville 

Tarvitaan: täsmällistä tietoa lajittelusta, materiaalia ohjeen tekemiseen, mahdollisesti tietokoneita 

Lisätietoa: 

www.ytv.fi (pääkaupunkiseutua koskevat ohjeet, muualla Suomessa kannattaa katsoa oman kunnan 

jätehuoltoyhtiöiden sivut) 

www.paperinkeräys.fi 
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www.ongelmajate.fi 

 
Oppilaat voivat tehdä hyvät ja selkeät lajitteluohjeet kouluun tai kotiin. Parasta on tietysti, jos 
ohjeet tulevat oikeasti näkyville ja käyttöön esimerkiksi koulussa (8). 
 

73. Ympäristöoppaan tekeminen 
 
Tavoite: vaikuttamisen harjoitteleminen, ympäristötiedon lisääntyminen 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: tietoa paikallisista ympäristöasioista, mielellään tietokoneita 

Lisätietoa:  

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta www.kierratyskeskus.fi 

 
Pääkaupunkiseudulla muutamat koulut ovat tehneet paikallisiin oloihin sovellettuja 
ympäristöoppaita, joita on jaettu kaikkiin alueen kotitalouksiin. Projektissa yhdistyy tiedon 
hankinta, kirjoittaminen ja kuvallinen suunnittelu. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen neuvoja 
voi auttaa alkuun pääsemisessä. (44) 
 

74. Tavaranvaihtotori 
 
Tavoite: huomata käytetyn tavaran käyttökelpoisuus, välittää luontevia uudelleenkäytön 

toimintamalleja 

Sopii: kaiken ikäisille 

Tarvitaan: jokainen tuo tavaran/tavaroita kotoaan 

 
Tavaranvaihtotorille voi tuoda ehjiä tavaroita, joita ei enää itse halua pitää ja ottaa vastaavasti 
mukaan jotain kiinnostavampaa. Eka- ja tokaluokkalaisten kanssa voi pitää luokan kesken 
lelunvaihtopäivän – toisen vanha lelu voi tuntua itselle ihan uudelta. Tavaranvaihtotori voisi 
ympäristöviikolla olla auki myös iltaisin, jotta vanhemmat ja muut koulun lähialueella asuvat voivat 
käydä siellä. Ympäristöviikon jälkeen tavaranvaihtoa voi jatkaa pitämällä säännöllisesti uusia toreja 
tai perustamalla kiinteän tavaranvaihtohuoneen (5). 
 

75. Ekomuotinäytös 
 
Tavoite: huomata käytetyn tavaran käyttökelpoisuus, välittää luontevia uudelleenkäytön 

toimintamalleja 

Sopii: kaikille aiheesta innostuneille 

Tarvitaan: käytettyjä vaatteita esimerkiksi kirpputoreilta, kierrätyskeskuksesta, mummon vintiltä… 

Lisätietoa: 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta www.kierratyskeskus.fi 

 
Ympäristöviikolla voidaan järjestää ekomuotinäytös, jossa esitellään kirpputorilöytöjä. Niitä voi 
pyytää lainaksi, tai ahkerat kirpputorishoppailijat voivat tuoda omia aarteitaan näytettäväksi. 
Vinkkejä voi kysyä Kierrätyskeskuksen koulutuspäälliköltä tai tiedottajalta.  
 

76. Uudelleenkäyttöä askartelemalla 
 
Tavoite: oppia tapoja käyttää ”jätettä” hyödyksi 
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Sopii: kaiken ikäisille työn vaikeusastetta ja itsenäisyyden astetta muuttelemalla 

Tarvitaan: koulussa (tai kotona) kertyvää jätemateriaalia 

Lisätietoa: askarteluopas luonnonvarojen säästäjälle osoitteessa: 

http://www.kierratyskeskus.fi/askartelu/index.php 

 
Koulussa (esimerkiksi tekstiilityössä ja teknisessä työssä) syntyvästä jätemateriaalista voidaan tehdä 
vaikka mosaiikkeja, ryijyjä, tilataideteoksia, käyttöesineitä jne. Jätteistä voi tehdä taidetta: 
kollaaseja, veistoksia, monumentteja jne. Jätepaperista voi tehdä uusiopaperia (katso vinkki 41). 
Lasipurkkeja voi maalata lyhdyiksi, kynttilänpätkistä saa uusia kynttilöitä, vanhoista vaatteista voi 
ommella penaaleja, vanhoista sukista ja lapasista saa käsinukkeja ja keppihevosen päitä jne. Vain 
mielikuvitus on rajana! (8, 1) 

77. Kestopussit 
 
Tavoite: konkreettinen teko ympäristöystävällisemmän kulutuskäyttäytymisen hyväksi 

Sopii: ompelukoneella ompelun hallitseville 

Tarvitaan: ompelukone, valoverhoa tai kassikangasta (puuvillaa, juuttia tms.), ompelulankaa, 

narua 

 

Ommellaan tekstiilityössä kankainen kauppakassi sekä kestopussi hedelmille valoverhosta. 
Valoverhosta voi ommella myös pienemmän pussin irtokarkeille. Parasta olisi, jos materiaalina 
käytettäisiin jotakin oppilaiden itse tuomaa vanhaa kangasta, esimerkiksi kirpputorilta löytynyttä 
verhoa, vanhoja farkkuja jne. Hedelmäpussin ompelu on yksinkertaista: kaksi suorakulmiota 
ommellaan yhteen kolmella suoralla saumalla, ja yläreunaan tehdään nyörikuja. Kestopusseja ja 
kangaskasseja voi ommella myös lahjaksi (39).  
 

78. Ympäristöä säästävä pakkaus 
 
Tavoite: pohtia pakkausten tarpeellisuutta, omaksua vaikutuskeinoja 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: esimerkkeinä ”huonoja” pakkauksia, vähintään piirustusvälineet, mielellään 

materiaalia, josta rakennella parempia pakkauksia.  

 
Suunnitellaan esimerkiksi kuvaamataidon tunnilla ympäristöä säästäviä pakkauksia tuotteille. 
Aihetta voi pohjustaa esimerkiksi keräämällä pakkauksia kotona tai kiertelemällä kaupoissa 
katsomassa pakkauksia. Suunnitelman voi lähettää tuotetta valmistavalle yritykselle. Esimerkiksi 
Vilppulan yläaste tutki Nuorten ympäristöviikolla pakkauksia. Tuloksena lähetettiin 
hammastahnavalmistajalle kirje, jossa toivotaan hammastahnatuubia ”suojaavan” pahvipakkauksen 
poistamista. (8, 13).  
 

79. Korjaus- ja kunnostuspajat 
 
Tavoite: välittää ympäristöystävällisiä toimintamalleja 

Sopii: kaiken ikäisille, yläasteella parhaiten esimerkiksi tekstiilityöhön ja teknisiin töihin 

Tarvitaan: jotakin korjattavaa, kunnostettavaa tai huollettavaa ja välineet korjaamiseen, 

kunnostamiseen ja huoltamiseen 

Lisätietoa:  

korjaukseen ja kunnostukseen liittyviä materiaaleja 

http://www.sll.fi/toiminta/kestava/kierratysliike/materiaaleja 
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Opetetaan, kuinka korjaaminen, kunnostus ja huoltaminen pidentävät tavaran käyttöikää ja säästävät 
siksi luonnonvaroja, energiaa ja jätteitä. Tehdään korjaamista käytännössä, järjestetään esimerkiksi 
polkupyörien kunnostuspäivät. Huolletaan yhdessä kenkiä. Opetellaan tekstiilitöissä ja teknisissä 
töissä ainaisen uuden tekemisen sijaan korjaamista ja uudistamista (5, 39).  
 

80. Paikallisten korjaamispalveluiden selvittäminen 
 
Tavoite: tutustua lähistöllä oleviin korjaamispalveluihin, välittää ympäristöystävällisiä 

toimintamalleja 

Sopii: kolmasluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet, mahdollisesti kopioita kaupunginosan kartasta 

Lisätietoa: 

vinkkejä paikallisen korjaamisoppaan tekijälle 

http://www.sll.fi/toiminta/kestava/kierratysliike/korjausopas 

 
Selvitetään, minkälaisia korjaamispalveluita lähistöllä on. Mitä kaikkea voidaan korjata ja missä 
palvelut sijaitsevat? Jos olennaisia palveluita puuttuu, mietitään miksi. Korjaamispalveluista 
voidaan tehdä palveluluettelo myös kotiin vietäväksi (14). 
 

81. Yhteiskäyttö, vuokraaminen, lainaaminen, palvelun ostaminen 
 
Tavoite: tutustua vähämateriaalisiin kulutustapoihin 

Sopii: asiana kaiken ikäisille 

Tarvitaan: riippuu toteutuksesta 

Lisätietoa: www.keltaisetsivut.fi 

puhelinluettelon keltaiset sivut 

www.ytv.fi 

www.ytv.fi/fiksu 

Vinkkejä yhteiskäyttöoppaan kokoajalle http://www.sll.fi/toiminta/kestava/kierratysliike/yhteisopas 

 
Pohditaan mahdollisuuksia korvata tavaran ostaminen yhteiskäytöllä, vuokraamisella, lainaamisella 
tai palvelun ostamisella. Esimerkiksi ruohonleikkuria ei tarvitsisi olla joka pihassa, koska sitä 
käytetään melko harvoin. Naapurit voisivat hankkia yhteisen ruohonleikkurin tai ruohonleikkuun 
voisi ostaa palveluyritykseltä. Kaikki mielenkiintoisia kirjoja ei tarvitse ostaa, koska niitä voi 
lainata kirjastosta tai kavereilta. Kirjastot ovatkin hyviä yhteiskäyttökeskuksia, ja niihin voi mennä 
tutustumiskäynnille. Kokeillaan yhteiskäyttöä käytännössä, tehdään esimerkiksi jonkin lehden 
yhteistilaus koululle, jossa kaikki voivat lukea sen. Tai järjestetään kirja-, lehti-, levy- ja/tai 
tietokonepelikierto luokan kesken. Selvitetään paikkakunnan vuokraus- ja lainauspalvelut (14).  
 

82. Kilpailu uudelleenkäytöstä ja kuluttamisen vähentämisestä 
 
Tavoite: välittää ympäristöystävällisiä kulutusmalleja 

Sopii: kaikille, jotka saadaan innostumaan aiheesta 

Tarvitaan: riippuu toteutuksesta 

 
Mietitään kilpailuna tai harjoituksena esimerkiksi 
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• millä kolmella tuotteella tai palvelulla voi korvata tuotteen X ? 
• mikä on vähäjätteisin vaihtoehto tehdä X? 
• kymmenen tapaa käyttää tyhjä muovikanisteri uudelleen. 
• mahdollisimman monta uusiokäyttöideaa esimerkiksi kirjekuorille, kynttilänpätkille, 

farkkuhaalareille, jne. 
• mistä voi tehdä kalasumpun, WC-telineen, korun, joulukortteja, eristeet bändin 

harjoittelukämppään jne. (8, 44). 
 
Ympäristöviikolla aiheesta voi järjestää kilpailun koko koululle. Asetetaan esille esim. kolme 
tavaraa, joille pitää keksiä uudelleenkäyttöä. Luokat käyvät sopivana hetkenä tutustumassa 
kilpailuun, ja oppilaat jättävät vastauksensa laatikkoon. Parhaat vastaukset palkitaan teemaan 
sopivilla palkinnoilla.  
 

83. Käytännön ympäristötietoisuutta – näyttely 
 
Tavoite: etsiä ja havaita ympäristöystävällisiä toimintamalleja 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: kamera 

 
Kuvaamataidon tunnilla annetaan tehtäväksi valokuvata käytännön ympäristötietoisuutta omalla 
paikkakunnalla. Kuvat kootaan näyttelyksi (11).  
 

84. Kaupparetki 
 
Tavoite: ympäristöystävällisen kuluttamisen pohtinen ja arjen ympäristötekojen mahdollisuuksien 

huomaaminen 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin 

 
Oppilaat muodostavat pareja, ja saavat erilaisten kuluttajien roolihahmoja (esimerkiksi nuoret 
supervihreät, nuoret kulutusjuhlijat, vanhuspariskunta, pienten lasten vanhemmat jne.). Parit ottavat 
mukaan kuvitteellisen rahasumman, esimerkiksi 20 euroa, ja lähtevät kauppaan ”ostoksille”. 
Tarkoituksena on miettiä, mitä roolihahmo ostaisi tuolla summalla. Parit palaavat takaisin sovitun 
ajan kuluttua ja kertovat, mitä olisivat ostaneet ja miksi. Vertaillaan eri roolihahmojen valintoja, ja 
keskustellaan ostosten tarpeellisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. (37) 
 

85. Ekojatkumo 
 
Tavoite: ympäristöystävällisen kulutuksen pohtiminen 

Sopii: kolmasluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: pyykkinarua, pyykkipoikia, erilaisia tuotteita (käytettyinä ostettuja, uusia, kestäviä, 

kertakäyttöisiä jne.) tai niiden kuvia 

Lisätietoa: 

Eko-ostajan opas Kuluttajaviraston internet-sivuilla www.kuluttajavirasto.fi 

Joutsenmerkin internetsivut, joilta löytyy mm. oppimateriaalia ja ostajan opas 

www.ymparistomerkki.fi 

Eko-kukan internet-sivut www.ymparistomerkki.fi/eu/ 
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Kun puhutaan ympäristöystävällisestä kuluttamisesta, voidaan käyttää apuna ekojatkumoa. 
Viritetään pyykkinaru, nimetään sen toinen pää superekoksi, ja toinen pää epäekoksi. Narulle 
ripustellaan sopiviin kohtiin erilaisia tuotteita. Keskustellaan yhdessä niiden sijoittamisesta. Mitä 
esimerkiksi ympäristömerkit kertovat tuotteen ympäristöystävällisyydestä? Mihin käytettynä ostetut 
tavarat voisivat sijoittua? Voiko tavara olla ikinä supereko, vai yltääkö siihen vain ostamatta 
jättäminen? Vanhempien oppilaiden kanssa narulle voidaan sijoitella myös aineettomia asioita 
(esimerkiksi kirjoitettuna paperilappusille), kuten palvelut, yhteiskäyttö, vuokraaminen jne. 
 

86. Kauppojen ekovertailu 
 
Tavoite: tutustua lähikauppojen ympäristöystävällisten tuotteiden valikoimiin 

Sopii: neljäsluokkalaisista ylöspäin 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet 

Lisätietoa: 

 

Eko-ostajan opas Kuluttajaviraston internet-sivuilla www.kuluttajavirasto.fi 

Joutsenmerkin internetsivut, joilta löytyy mm. oppimateriaalia ja ostajan opas 

www.ymparistomerkki.fi 

Eko-kukan internet-sivut www.ymparistomerkki.fi/eu/ 

Eri kaupparyhmittymien internet-sivuilla voi tutustua ympäristöystävällisten tuotteiden valikoimiin 

ja ympäristöarvoihin 

 
Laaditaan raporttilomake kauppojen ekovalikoimista. Löytyykö esimerkiksi uusiopaperituotteita, 
luonnonmukaisesti viljeltyjä vihanneksia/maitotuotteita/viljatuotteita/hedelmiä jne. Ovatko joutsen- 
ja luomumerkityt tuotteet hyvin esillä, onko kaupassa kierrätyspiste asiakkaiden jätejakeita varten 
jne.? Jos halutaan, voidaan sopia tapaaminen henkilökunnan edustajan kanssa. Sopivia kysymyksiä 
ovat esimerkiksi kierrätetäänkö pahvilaatikot, kerätäänkö biojäte erikseen, ovat työntekijät saaneet 
ympäristökoulutusta, onko kaupalla ympäristövastaava ja mitä hänen toimenkuvaansa kuuluu jne.? 
 
Oppilaat menevät pienryhmittäin alueen ruokakauppoihin ja täyttävät raporttilomakkeen. 
Mielenkiintoisinta olisi ottaa mukaan erityyppisiä kauppoja, esimerkiksi pieni lähikauppa ja suuri 
automarket. Kenttätutkimuksen jälkeen vertaillaan tuloksia. Millaisia eroja kauppojen välillä oli ja 
miksi? Puuttuiko jotain ekotuotteita, joita kannattaisi myydä? (45) 
 

87. Pikaruokalatutkimus 
 
Tavoite: oppia arvioimaan käytäntöjen ympäristöystävällisyyttä ja rohkaista puuttumaan 

mahdollisiin epäkohtiin 

Sopii: yläasteelle ja lukioon, myös 5-6- luokkalaisille 

Tarvitaan: muistiinpanovälineet, vierailukohde (pikaruokala, kahvila tms.) 

 
Pikaruokalat ovat lähellä nuorten kokemusmaailmaa, mutta harjoitus voidaan tehdä hyvin myös 
kahvilassa, ruokalassa jne. Ryhmä menee yhdessä valittuun kohteeseen ja tarkkailee toimintaa 
ympäristönsuojelun kannalta (esimerkiksi energiankulutusta, jätehuoltoa jne.). Ryhmä voi yrittää 
vaikuttaa huomaamiinsa epäkohtiin esimerkiksi antamalla palautetta lomakkeen muodossa tai 
ottamalla yhteyttä vierailun jälkeen. Jos aikaa on käytettävissä runsaasti, ryhmät voivat sopia 
tapaamisen paikan henkilökunnan kanssa ja keskustella ympäristöasioista. Mielenkiintoista voisi 
olla eri pikaruokaloiden vertaileminen. Eräs koululuokka toteutti tutkimuksen yksittäisen 
pikaruokala-aterian alkuperästä. Ryhmien palattua opetuspaikalle esitetään analyysin tulokset 
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kaikille. Keskeistä on arvioida, millaisia valmiuksia tarvittaisiin, jotta voitaisiin paremmin 
vaikuttaa. (1,28) 
 

88. Kaksi lounasta 
 
Tavoite: harjoitella ympäristöystävällistä kuluttamista 

Sopii: viidesluokkalaisista ylöspäin, erityisen hyvin kotitalousopetukseen 

Tarvitaan: mahdollisuus tehdä ruokaostoksia (ruoanlaittomahdollisuus) 

Lisätietoa:  

Reilun kaupan edistämisyhdistyksen internet-sivut www.reilukauppa.fi 

Finfoodin internet-sivut www.finfood.fi 

 

Ryhmä jaetaan kahteen osaan, joista toinen saa tehtäväkseen valmistaa ympäristöystävällisen 
aterian ja toinen ympäristöä kuluttavan aterian esimerkiksi aamiaisen, välipalan, lounaan tai 
kahvipöydän. Huomioon voidaan ottaa syntyvän jätteen määrä, ruoan kuljetusmatkat, tuotantotapa 
(luonnonmukainen, reilu kauppa, tavanomainen) jne. Ryhmät suunnittelevat ostoslistan ja lähtevät 
ruokakauppaan. Kaupassakäynnin jälkeen valmistetaan ateriat ja katetaan kaksi pöytää. Toinen 
ryhmä voi käyttää esimerkiksi kertakäyttöastioita ja toinen kestoastioita. Ateriasta syntyneet jätteet 
voidaan syömisen jälkeen kerätä kahteen pinoon vertailtavaksi. Lopuksi keskustellaan esimerkiksi 
pienryhmissä aterioiden ympäristövaikutuksista. Oliko helppo ottaa niistä selvää? Menivätkö ne 
joidenkin tuotteiden kohdalla ristikkäin, esimerkiksi oliko luomutuote runsaammin pakattu tai 
kauempaa kuljetettu kuin tavanomaisesti tuotettu? Ruokapöydät voidaan myös varustaa 
informaatiojulisteilla ja kattaa näyttelyksi, johon muu koulu voi käydä tutustumassa. (39) 
 

89. Tunti järkevälle kulutukselle 
 
Tavoite: kestävien kulutusmallien harjoittelu 

Sopii: yli kolmasluokkalaisille, voidaan soveltaa hyvinkin eri-ikäisille 

Tarvitaan: riippuu toteutuksesta 

 
Erilaisista lyhyistä tehtävistä voidaan muodostaa ”rata”, jonka rastit oppilaat kiertävät vuorotellen 
yksin tai pienryhmissä. Tehtäviksi sopivat esimerkiksi jätteenlajittelupeli (vinkki 38), ympäristökim 
(vinkki 44), ympäristömerkkien tunnistaminen, mainosanalyysi (vinkki 92), vaatteiden oikea 
käsittely pestäessä (lajittelu, pesulämpötila, pesuaine), uudelleenkäytön ideointi (vinkki 82) ja niin 
edelleen, mitä ikinä mieleen tuleekaan. Oppilaita voidaan motivoida passilla, johon kerätään 
leimoja tai pisteitä rasteilta. (36) 
 

90. Aurinkokeittimen valmistaminen 
 
Tavoite: havainnollistaa passiivisen aurinkoenergian hyväksikäyttämistä 

Sopii: nikkarointihaluisille 

Tarvitaan: kaksi sisäkkäin menevää laatikkoa (pahvia, puuta, metallia, tms.), eristekerros 

(esimerkiksi lasivillaa), kanneksi väritön lasilevy tai kuumuutta kestävä muovilevy, noin kannen 

kokoinen heijastuspinta (peiliä tai foliota), foliota laatikon vuoraamiseen, tumma peltilevy pohjaksi 

Lisätietoa: 

Useista eri internet-osoitteista hakusanalla ”aurinkokeitin” 
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Aurinkokeittimen tekeminen itse on helppoa eikä vaadi erikoisia rakennustarpeita. Keitin on kätevä 
esimerkiksi leireillä, luontoretkillä, kesämökillä ja vesillä. Se toimii Suomessakin jo puolipilvisellä 
säällä. Lämpötila keittimessä voi olla jopa 150° C. Aurinkokeittimessä kypsyvät niin vihannekset, 
liha, kala kuin puurokin, ja myös veden keittäminen onnistuu hyvin. Periaatteena 
aurinkokeittimessä on auringon säteilyn suuntaaminen mustaksi värjättyyn astiaan, joka on sijoitettu 
lasikannen alle. Aurinkokeittimen valmistaminen sopii hyvin kehitysmaaproblematiikan yhteyteen. 
(7) 
 

91. Liikennetutkimukset 
 
Tavoite: perehtyä ympäristöystävällisen liikenteen edellytyksiin 

Sopii: parhaiten yli neljäsluokkalaisille 

Tarvitaan: riippuu toteutuksesta 

Lisätietoa: 

Liikenneministeriön internet-sivut www.valtioneuvosto.fi 

Liikenneliiton internet-sivut www.suli.org 

Helsingin ympäristökeskuksen internet-sivut http://www.hel2.fi/ymk/ 

 
Ympäristöystävällistä liikennettä voi tutkia koulussa monin tavoin. Voidaan selvittää paikalliset 
pyöräilyreitit ja esimerkiksi risteysten turvallisuus kartan avulla ja kenttätutkimuksilla. Voidaan 
myös tehdä kartta olemassa olevasta tai ihanteellisesta pyörätieverkostosta. Voidaan ottaa selvää 
julkisesta liikenteestä, ja miettiä, miksi kaikki eivät käytä sitä. Onko alueen 
joukkoliikennepalveluissa ratkaisevia puutteita? Ovatko reitit ja aikataulut järkeviä? Entä hinta? 
(45) 
 
Yksityisautoilua ja joukkoliikennettä voidaan verrata kenttätutkimuksella. Oppilaat menevät 
pareittain jonkin ison tien varteen, ja laskevat ohikulkevat autot. Henkilöautot merkitään toiseen ja 
linja-autot toiseen sarakkeeseen. Merkitään muistiin myös, kuinka monta matkustajaa kussakin 
kulkuneuvossa oli. Linja-autojen kohdalla on turvauduttava arvioon. Lopuksi lasketaan keskiarvot, 
ja verrataan niitä keskenään. Kuinka monta henkilöautoa tarvitaan, että yhden linja-auton 
matkustajat mahtuvat niihin? Kuinka monikertainen määrä matkustajia todellisuudessa oli linja-
autoissa henkilöautoihin verrattuna? Oliko henkilöauto- ja linja-automatkustajissa eroa esimerkiksi 
iän tai sukupuolen suhteen? 
 
Oppilaat voivat pitää muutaman päivän ajan kirjaa matkoistaan. Muistiin merkitään, mistä mentiin 
minne, millä tavalla ja mikä oli matkan tarkoitus. Matkapäiväkirjoja voidaan analysoida yhdessä, ja 
pohtia liikkumisen tarvetta ylipäänsä. Olisiko ollut mahdollista liikkua ympäristöystävällisemmin? 
Mitkä tekijät vaikuttavat liikkumistavan valintaan (pitkä etäisyys, harva yhdyskuntarakenne, kiire, 
laiskuus..)? 
 

92.  Mainosanalyysi 
 
Tavoite: oppia kriittisesti tarkastelemaan mainoksia 

Sopii: parhaiten yläasteelle ja lukioon, myös ala-asteen viimeisille luokille 

Tarvitaan: mainoksia (lehdet, tv, radio, ulkomainonta…) 

Lisätietoa: 

www.kuluttajavirasto.fi 
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Äidinkielentunnille sopii hyvin mainosten arvioiminen. Otetaan selvää mainonnan ja markkinoinnin 
keinoista ja vaikuttavuudesta. Mietitään, mitä asioita lehti-, televisio- ja radiomainoksissa halutaan 
tuoda esille ja mikä on niiden totuudellisuusarvo. Voidaan keskittyä myös ”vihermainontaan”. 
Ovatko mainosten väitteet tai vihjaukset tuotteen ympäristöystävällisyydestä totuudenmukaisia ja 
luotettavia? (9, 14) 
 
Ainakin ala-asteella apuna voidaan käyttää seuraavia kysymyksiä: 
 

• Saako mainoksesta tietoa tuotteesta? 
• Millä tuotetta yritetään myydä (tarpeellisuus, kuuluisat ihmiset, seksuaalisuus…)? 
• Mainitaanko mainoksessa ympäristöystävällisyys tai kierrätettävyys? 
• Ostaisitko itse tuotteen mainoksen perusteella? Miksi?(40) 

 
Tuotteiden valmistajille voidaan jopa lähettää mainosten analysoinnin jälkeen palautetta 
mainoksista. (45) 
 

93. Tee mainos 
 
Tavoite: pohtia mainonnan tavoitteita ja kehittää omaa kykyä analysoida mainontaa 

Sopii: sovellettuna niin ala-aste kuin yläasteikäisillekin 

Tarvitaan: mikäli tehdään lehtimainos, paperia ja kyniä 

 
Oppilaat jaetaan pienryhmiin. Jokainen pienryhmä valitsee itselleen mielikuvitustuotteen, jota 
markkinoi mainonnan keinoin. Tuote voi olla vaikkapa naurukone, ystävärobotti tai muu vastaava 
laite, jolle ei löydy vastinetta todellisuudesta. Tuotteesta tehdään mainos joko paperille, äänimainos 
"radioon" tai tv-mainos. Valmiit mainokset esitetään ja esitysten jälkeen voidaan pohtia niitä 
argumentteja, joita mainonnassa käytettiin hyväksi.  
 

94. Media-analyysi 
 
Tavoite: oivallus siitä, että tiedonvälitys ei ole arvoneutraalia 

Sopii: yläasteelle ja lukioon, sovellettuna myös 5-6- luokkalaisille 

Tarvitaan: sanomalehtiä, tv-ohjelmia, radio-ohjelmia tms. 

Lisätietoa: 

www.kuluttajavirasto.fi 

 
Äidinkielentunnille sopii hyvin viestintävälineiden analysoiminen ympäristöasioiden uutisoinnissa. 
Tavoitteena on oivaltaa näennäisesti objektiivisen tiedonvälityksen arvosidonnaisuus ja antaa eväitä 
demokraattiseen päätöksentekoon. Tarkkaillaan lehtijuttujen näkökulmia, sisältöä, rakennetta, 
mielipiteitä, perusteluita, otsikointia, kuvien valintaa, kuvakulmia, kuvatekstejä jne. Vertaillaan eri 
medioita keskenään.(19) 
 
Oppilaat voivat esimerkiksi hankkia kolme erilaista uutislehteä (valtakunnallinen sanomalehti, 
paikallislehti, iltapäivälehti jne.). Lehdistä etsitään kaikki ympäristöä koskevat jutut. Voidaan myös 
valita yksi ajankohtainen ympäristöaihe ja kerätä sitä koskevat jutut tietyltä ajalta. Seurataan myös 
radio- ja televisiouutisointia. Jutuista analysoidaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: mikä on 
jutun aihe, mikä on näkökulma, kenen annetaan puhua, ketä puhuja edustaa, onko jutussa 
vastakkainasettelu, mitä muita näkökulmia voisi olla, minkälaisia argumentteja erilaiset ihmiset 
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käyttävät. Lopuksi tutkitaan koko materiaalia. Olivatko jutut asiallista tiedotusta, oliko mukana 
kärjistyksiä tai sensaationhakuisuutta? Oliko lehdissä eroja? 
 
 

Musiikin käyttö ympäristökasvatuksessa 
 

Hyvä sävelmä yhdistettynä puhuttelevaan sanoitukseen on suoraan tunteisiin ja sen kautta 
mahdollisesti asenteisiin vaikuttava tekijä. Mainostajat osaavat käyttää musiikkia hyväkseen. 
Musiikin avulla voi viedä myös ympäristöetiikan ajatuksia eteenpäin, ja se toimii hyvin myös 
herkkyyden kehittämisessä ja elämyksellisessä oppimisessa. (26) 
 

4 Yhteistyötahoja 
 

4.1. Luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, 
ympäristökasvatus 
 
Dodo 
www.dodo.org 
 
Vuonna 1995 perustettu ympäristöjärjestö Dodo käsittelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti, 
turhaan yksinkertaistamatta. Ruokapöydästä, metrotunnelista ja seikkailulomalta ei ole pitkä matka 
globaaleihin ympäristöongelmiin. Dodossa yritetään välttää turhaa vastakkainasettelua ja 
tarkastellaan ympäristökysymyksiä laajasti, eri näkökulmista. Lisätietoja alla listatuista 
toimintamuodoista saa Dodon toimistolta tai internet-sivuilla julkaistavista artikkeleista ja 
tiedotuslehdistä. 
 

 Ilmari-ilmastotiedotushankkeessa lisätään ilmastonmuutostietoutta ja – keskustelua yläasteilla ja 
lukioissa 

 Dodolla on käynnissä kaksi kehitysyhteistyöprojektia 
 vuonna 2006 Dodo etsii, kokoaa ja esittää ratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin 

kaupunkilaisesta näkökulmasta 
 
Yhteystiedot: 
Dodo ry 
Vironkatu 5 
00170 Helsinki 
puh.(09) 6220 0662 
 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
www.hel2.fi/ymk 
 

 ryhmillä on mahdollisuus varata ympäristökeskuksen esittely. Suosittu kesto vierailulle on 1  
tuntia, jonka aikana kerrotaan Helsingin toiminnasta ympäristön hyväksi 
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 diakuva- ja videolainaus: ympäristökeskuksella on kokoelma ympäristöön liittyviä videoita sekä 
helppokäyttöinen diakuva-arkisto. Sekä videoita että diakuvia voi lainata neuvonnasta maksutta. 

 internetistä löytyy Helsinkiläisen ympäristöopas http://www.hel2.fi/ymk 
 
Yhteystiedot: 
Neuvonta puh. 7312 2730 
ymk@hel.fi 
 
Harakan luontotalo 
 

 Sama meri kaikissa meissä - näyttely 

Luokilla on mahdollisuus mennä omatoimisille retkille tutustumaan Harakan vanhoissa vajoissa ja 
ammusvarastoissa nähtävillä olevaan Suomenlahden vedenalaista luontoa esittelevään näyttelyyn. 
Näyttely on sijoitettu useaan tilaan: akvaariotaloon, luontotaloon, rantavajoihin sekä historiallisiin 
kasematteihin. Näyttely tukee erinomaisesti Itämeriopetusta. Akvaarioissa esitellään muun muassa 
leviä, kaloja, kasveja ja äyriäisiä. Lisäksi näyttelyyn kuuluu muun muassa Visa Hietalahden 
valokuvanäyttely, jossa esitellään Itämeren lajeja kauniin mutta havainnollisina kuvina.  

Upean meremme ainutlaatuisuus, kauneus ja menneisyys on nostettu tieteen ja taiteen yhteistyönä 
niin lasten kuin aikuistenkin nähtäväksi ja koettavaksi.  

Näyttely on avoinna toukokuun alusta syyskuun loppuun luontokeskuksen aukioloaikoina. Ilmoita 
mielellään etukäteen ryhmän koko ja saapumisaika, jotta saarella osataan varautua tuloonne ja 
mahdollisesti sovittaa aikatauluja.   

 Opastetut retket 

Koululuokat voivat varata oppaan luontoretkelle, näyttelyopastuksen tai satuseikkailuun. Helsingin 
ympäristökeskus välittää oppaiden yhteystietoja ja oppaan kanssa voi sopia retken ajankohdasta ja 
painotuksista.  

Palkkio oppaalle 53  / 2 tuntia  

Tiedustelut: 
Harakan luontokeskus 
puh. (09) 622 1406 (touko-syyskuu) 
 
tai 
 
Margit Jensen 
puh.(09) 7313 2916 

 Luontopolku 

Harakan saaren luonnon monimuotoisuus on vertaansa vailla. Harakan saarta kiertää kesä- ja 
talviluontopolku, joka on merkitty luontopolkukyltein ja infotauluin. Kallioalueilla polut on 
merkitty maahan valkoisin kolmioin. Luontopolulle on helppo lähteä omatoimiselle retkelle, 
vaikkapa hakea luontotalolta Reppu selkään -opastuspaketti mukaan. Lintujen pesintäaikaan 1.4. - 
10.8. saaren eteläkärki on rauhoitettu ja suljettu ihmisiltä (saaren poikki kulkee köysi joka rajaa 
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suojelualueen). Meriharakan, lokkien ja muiden vesilintujen on hoidettava pesiään, etteivät minkit 
ja varikset pääse saalistamaan perheen jälkikasvua. Suojelualueen reunalla on 
lintujentarkkailupaikka, jossa on kuvia saarella pesivistä linnuista. 
 
 
Heureka 
www.heureka.fi 
 

 päänäyttelyssä aihekokonaisuuksina mm. muuttuva ympäristö ja maailmankylä (OPS: Kulttuuri-
identiteetti ja kansainvälisyys. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta) 

 23.9.2006 avataan uusi vaihtuva näyttely ”kopioitu luonnosta” (OPS: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta) 

 Verne-teatterin ohjelmistossa syyskuun 2006 alusta superelokuva ”Ötökät” 
 työpajoissa tarjolla ohjelmat soluseikkailu, kivitutkimus, DNA:n eristys ja uusi MEG-

aivotutkimus 
 uuden havaintoesityksen aiheena ilmakehän ihmeet 
 toukokuussa ohjelmiin ei oteta ennakkovarauksia 
 hinnat koululaisryhmille: näyttelylippu 6 /oppilas, näyttelyt ja yksi näytös Verne-teatterissa 

7,50 /oppilas 
 
Yhteystiedot: 
Tiedekeskus Heureka 
PL 166 
01301 Vantaa 
puh. (09) 857 99 
info@heureka.fi 
 
 
Nuorten luontotalo 
www.nk.hel.fi/talot/luontotalo 
 

 Helsingin nuorisoasiainkeskuksen nuorisotalo 
 valmiita opetusohjelmia 7 – 14- vuotiaille 
 kaupunkiluontokävely, johon voi tutustua oma-aloitteisestikin 
 vierailusta sovittava etukäteen 
 kattava kirjasto ja lehtisali 
 retkeily- ja tutkimusvälinelainaamo Wempaimisto 
• lainataan ensisijaisesti nuorisojärjestöille ja nuorten ryhmille, toissijaisesti muille 

helsinkiläisille järjestöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille 
• yksityisellä lainaajalla oltava nuorisoasiainkeskuksen jäsenkortti 

 tilaa nuorille ja luontoporukoille 
 
Yhteystiedot: 
Nuorten luontotalo 
(Mechelininkatu 36) 
PL 5000 
00099 Helsingin kaupunki 
puh. (09) 310 89 037 
faksi (09) 446 604 
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luonto.talo@nk.hel.fi 
 
 
Suomen Maakasvatusyhdistys 
 

 kääntää ja levittää kansainvälisen Maakasvatusinstituutin maakasvatusohjelmia ja – materiaaleja 
sekä järjestää kursseja ja tapaamisia 

 maakasvatusohjelmat ovat päivästä viikkoon kestäviä opintokokonaisuuksia, jotka painottavat 
ekologian ymmärtämistä ja edistävät läheistä kosketusta luontoon ja motivoivat toimimaan 
ympäristövastuullisesti 

 valmiita ohjelmia: Rangers of the Earth (10-11v.), Maanvartija eli Earthkeepers (10-11v.), 
Sunship Earth (10-11v.) ja Sunship III (13-14v.) 

 oman ohjelman voi tehdä käyttämällä hyväksi Steve van Matren kirjaa Maakasvatus – uusi alku 
 
 
Yhteystiedot (maakasvatuskirjojen tilaukset): 
Suomen maakasvatusyhdistys 
PL 186 
00251 Helsinki 
puh. (09) 75 22549 
(puheenjohtaja Ilkka Aula) 
luonto.talo@nk.hel.fi 
 
Kansainvälisen instituutin internet-sivut: 
www.eartheducation.org 
 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
www.sll.fi 
 

 vesiaiheinen julistesarja lukioille 
 opintokerhomateriaaleja eri aiheista 
• kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus 
• kestävät energiavalinnat 
• kestävä liikkuminen 
• luonnontuntemus ja lajituntemus 

 lisää materiaaleja: http://www.sll.fi/tiedotus/materiaalit/ 
 
Yhteystiedot: 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Kotkankatu 9 
00510 Helsinki 
puh. (09) 228 081 
faksi (09) 228 08 200 
 
 
 
 
 
Suomen Standardisoimisliitto SFS 
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www.sfs.fi 
 

 tilattavissa esimerkiksi jäkäläbioindikaatiostandardi SFS 5671 (7,94 ) 
 SFS – Ympäristömerkinnän kotisivuilla (www.ymparistomerkki.fi) on yleistä tietoa 

Joutsenmerkin kriteereistä ja luvuista 
 parhaiten yläasteelle sopivat tietoa, tehtäviä ja kalvopohjia sisältävät Joutsenmerkin 

oppimateriaalisivut (www.ymparistomerkki.fi/oppimateriaali) 
 
Yhteystiedot: 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 
Maistraatinportti 2 (PL 116) 
00241 Helsinki 
puh. (09) 149 9331 
 
 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 
www.ymparistokasvatus.fi 
 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry on maamme ainoa ympäristökasvatuksen edistämiseen, 
kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut asiantuntijajärjestö.  
Järjestön toimintamuotoja ovat: 
 

 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ympäristökasvatuksen edellytysten parantamiseksi 
 Alan tutkijoiden ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi 
 Kansainvälisen päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten Vihreä lippu –ohjelman 

koordinointi Suomessa (katso lisää kohdasta Vihreä lippu) 
 Koulutusten järjestäminen, mm. valtakunnalliset Ympäristökasvatuspäivät vuosittain sekä 

opettajien täydennyskoulutus 
 Ympäristökasvatuslehti neljä kertaa vuodessa 

 
 

Yhteystiedot: 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 5. krs (9.8.2006 alkaen) 
00260 Helsinki 
puh. (09) 4541 8150 
toimisto@ymparistokasvatus.fi 
 
 
Vihreä lippu 
www.vihrealippu.fi 
 
Vihreä lippu on päiväkotien ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu on osa 
kansainvälistä Eco-Schools – ohjelmaa. Suomessa Vihreä lippu – ohjelmasta vastaa Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seura ry. Ohjelmaan kuuluu viisi vaihtoehtoista teemaa: energia, jätteiden 
vähentäminen, vesi, lähiympäristö ja kestävä kulutus. Kukin osallistuja asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee toimintansa omista lähtökohdistaan käsin. Osallistujat saavat valmiit materiaalit, 
neuvontaa ja säännöllistä palautetta toiminnastaan.  
 
Vihreä lippu – ohjelman periaatteet ovat 
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 Osallisuus: lapset ja nuoret vaikuttajina 
 Ympäristökuormituksen vähentäminen 
 Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea 
 Jatkuva parantaminen: pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus 

 
Yhteystiedot: 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 5. krs (9.8.2006 alkaen) 
00260 Helsinki 
puh. (09) 4541 8150 
www.ymparistokasvatus.fi 
 
 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
www.ymparisto.fi/syke 

 kirjastossa laaja ympäristökirjojen- ja esitteiden kokoelma 
 koululaisryhmien vierailukäynnit 
 näyttelyitä 

Yhteystiedot: 
Suomen ympäristökeskus 
Mechelininkatu 34a 
PL 140, 00251 Helsinki 
puh. (09) 403 000 
 
 
WWF – Kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma Naturewatch 
www.wwf.fi/naturewatch 
 
Ympäristökasvatusohjelma, jonka päätavoitteena toiminnallisten ja innostavien opetusmenetelmien 
avulla lisätä oppilaiden kiinnostusta ympäristöasioihin ja edistää yli oppiainerajojen tapahtuvaa 
ympäristöopetusta.  
 

 Soveltuu 8- 18-vuotiaille, ala-asteelta lukioon.  
 Kuusi vaihtoehtoista teemaa 
• rannikko 
• järvet & joet 
• metsät 
• metsän talvi 
• puistot  
• kulutustottumukset. 

 Koulu voi ilmoittaa mukaan yhden tai useamman luokan. 
 Materiaali löytyy WWF:n internet-sivuilta ja se on maksuton. 
 WWF kouluttaa opettajat materiaalin käyttöön. 
 Sisältää lähiluonnon tutkimista läpi lukuvuoden. 

 
Yhteystiedot: 
WWF 
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Lintulahdenkatu 10 
00500 Helsinki 
puh. (09) 7740 100 
faksi. (09) 7740 2139 
 
 

4.2. Kuluttaminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, jätteet 
 
 
Jätelaitosyhdistys ry 
www.jly.fi 
 
Jätelaitosyhdistys ry edustaa kuntien jätelaitoksia ja alueellisia jätehuoltoyhtiöitä. Yhdistyksen 
jäsenlaitokset toteuttavat jo noin 4,8 miljoonan suomalaisen jätehuoltoa. Ympäristöasiat ovat tärkeä 
osa Jätelaitosyhdistyksen toimintaa. Ympäristökasvatustyötä varten Jätelaitosyhdistyksen Internet-
sivuilla on käytettävissä muun muassa seuraavanlaista materiaalia: 
 

 ekotehokkuusneuvonnan tietopankki 
• tietopankki on tarkoitettu työkaluksi kaikille niille, jotka edistävät ekotehokkuutta ja jätteen 

synnyn ehkäisyä tiedotuksen, neuvonnan ja opetuksen keinoin 
• sivuille on koottu tietoa ekotehokkuudesta ja jätteen määrän vähentämisestä lähinnä 

kuluttamisen näkökulmasta. Ympäristökasvatus-, neuvonta- ja yritysneuvonta- osioista 
löytyy eri kohderyhmille sopivia neuvonta- ja koulutusmateriaaleja 

• www.jly.fi/ekoteho/ 
 ekotehokkuus-sivut (Esko) 
• Esko-sivut sisältävät työkaluja neuvontaan, koulutukseen ja viestintään. Materiaaleja saa 

vapaasti käyttää jäte- ja ekotehokkuusneuvonnassa ja – viestinnässä lähde mainiten 
• www.jly.fi/ekoteho/esko/index.htm 

 
Yhteystiedot: 
JLY- Jätelaitosyhdistys ry 
Fredrikinkatu 61 A 60 8 krs. 
00100 Helsinki 
puh.(09) 2780 0771 
 
 
Kaupunginkirjastot 
 
Kirjastot ovat hyvä esimerkki toimivasta yhteiskäyttökeskuksesta. Jokaisen kirjaston kanssa voi 
sopia erikseen esittelykierroksesta, kannattaa ottaa yhteyttä lähikirjaston kirjastonjohtajaan. 
 

 esittelykierroksia kaiken ikäisille, luokka kerrallaan 
 yleisesittely kirjastopalveluista tai esimerkiksi ympäristöaiheisen aineiston esittely 

 
Yhteystiedot: 
Helsingin kaupunginkirjasto 
www.lib.hel.fi 
 
Kuluttajavirasto  
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www.kuluttajavirasto.fi 
 
Kuluttajaviraston yhtenä tehtävänä on koulujen kuluttajakasvatuksen tukeminen. Kestävään 
kulutukseen tähtäävä kasvatus on osa kuluttajakasvatusta. Kuluttajaviraston internet-sivujen 
”Opettajalle” osiossa: 
 

• taustatietoa kuluttajakasvatuksen kokonaisuudesta 
• apua opetuksen suunnitteluun 
• opetusaineistoja ja ideoita oppitunnille 

 
Internet- sivuilta löytyy myös eko-ostajan opas, joka toimii kestävänä kehityksen tietolähteenä 
opettajalle. Galaktori (www.galaktori.fi) käsittelee kulutuksen teemoja pelin muodossa. 
Kuluttajavirasto tarjoaa konsultaatiota ja lisäkoulutusta opettajille kuluttajakasvatuksesta.  
 
Yhteystiedot: 
Kuluttajavirasto 
Haapaniemenkatu 4 A 7 krs. 
PL 5 
00531 Helsinki 
puh. (09) 77 261 
faksi: (09) 7726 7557 
 
 
Paperinkeräys Oy 
www.paperinkerays.fi 
 

 internet-sivuilla paperin, pahvin ja keräyskartongin lajitteluohjeet ja alueelliset keräyspisteet 
• koululaisille omat sivut, joissa mm. pelejä ja askarteluohjeita 

 Hakuninmaan laitoksilla voi käydä tutustumassa pienten ryhmien kanssa (maksimi 10 oppilasta) 
sopimuksen mukaan 

 
Yhteystiedot: 
Palvelupäällikkö 
Marjo Vainio 
puh. (09) 228 191 
tietoa kampanjasta: www.maailmanparhaaksi.fi 
 
 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy 
www.kierratyskeskus.fi 
 

 tilattavissa YTV:n rahoittamaa, tilaajalle ilmaista kierrätysneuvontaa kasvaville ja kasvattajille 
pääkaupunkiseudulla 

 paljon materiaalia (esim. kirjoja, diasarjoja ja videoita) kierrätyksestä, jätteen synnyn ehkäisystä 
ja kestävästä elämäntavasta 

 kompostilieroja myytävänä 
 lainattavissa esim. lajitteluleikki ja välineet uusiopaperin tekemiseen 
 askartelupörssistä noudettavissa ilmaista materiaalia  
 internet-sivuilla mm. askarteluopas ja tietoa kestävästä elämäntavasta 
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Yhteystiedot: 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
Lönnrotinkatu 45 
00180 Helsinki 
puh.(09) 310 88710 
faksi:(09) 310 88716 
 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
www.sll.fi 
 

 materiaaleja kuluttajakasvatukseen  
• www.sll.fi/tiedotus/materiaalit/ 

 kestävän kehityksen julistesarja 
• julisteet nähtävissä www.ekoteho.net/tied/julisteet.html 

 
Esimerkkejä materiaaleista ympäristökasvatukseen: 
 
Ekotehokkuutta opetukseen ja arkeen. Hanna Lilja ja Laura Manninen 2002., moniste 36 s., 5 euroa. 
 
Kestävien valintojen taito, ekotehokkuus ja kohtuus koulussa. Kati Vähä-Jaakkola 1999, moniste 73 
s. 7 euroa.  
 
Leikkejä ja harjoituksia vastuullisen kulutuksen neuvontaan. Eija Koski 1998, moniste 24 s. 5 
euroa. 
 
Kestävä kulutus –opas. Eija Koski ja Kati Komulainen, 57 s. 7 euroa. Oppaassa tarkastellaan 
kestävään kulutukseen sisältyvää neljää periaatetta: ekotehokkuutta, kohtuullisuutta, riskien 
ehkäisyä ja oikeudenmukaista kansainvälistä kauppaa.  
 
Yhteystiedot: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Kotkankatu 9 
00510 Helsinki 
puh. (09) 228 081 
faksi (09) 228 08 200 
 
 
Uusix-verstaat 
www.hel2.fi/sosv/tyollistamispalvelut/uusix/ 
 

 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ylläpitämät verstaat, joissa tehdään vanhasta uutta (esim. 
verhoomo, rakennusosien uudelleenkäyttö) 

 kaiken ikäiset kiinnostuneet voivat käydä vierailulla (pitää sopia etukäteen) 
 ei maksimiryhmäkokoa, isot ryhmät jaetaan noin 15 hengen ryhmiin 

 
Yhteystiedot: 
Kyläsaarenkatu 8 
00580 Helsinki 
vierailutiedustelut:  
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Tuula Rautio 
puh. (09) 310 89301 
 
 
YTV Jätehuolto 
www.ytv.fi 
www.ytv.fi/fiksu 
 

 tietoa jätehuollosta, jätteen vähentämisestä ja kierrätyksestä pääkaupunkiseudulla. 
 esitteitä ja oppaita, neuvontaa, lainattavia materiaaleja opetukseen.  
 sähköiset opetusaineistot jätteen synnyn ehkäisystä: Fiksu Ammattilainen, Fiksu Opiskelija, 

Fiksu Koululainen, Fiksu Eskari 
 

 lainattava valokuvanäyttely 
 
Valokuvanäyttelyn kuvissa esittäytyy laaja kirjo kaatopaikalle päätynyttä esineistöä. Näyttelyn saa 
lainaksi kouluun pääkaupunkiseudun alueella. Varaukset YTV Jätehuollosta sähköpostitse 
jate.esite@ytv.fi tai puhelimitse (09) 1561 508. 
 

 neuvontaa jätteen vähentämisestä ja kierrätyksestä 
 
YTV tarjoaa maksutta neuvontaa pääkaupunkiseudun päiväkoteihin ja oppilaitoksiin. Usein 
kysyttyjä aiheita ovat jätteen vähentäminen, kierrätys ja ympäristövastuullinen kuluttaminen. 
Tilaukset tulisi tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Neuvonnan toteuttaa 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, yhteyshenkilö Tuovi Kurttio, 
neuvonta@kierratyskeskus.fi.  
 

 vierailut jätehuollon toimipisteisiin 
 
YTV:n jätteenkäsittelykeskus Espoon Ämmässuolla ja Kivikon jätepalvelukeskus ovat avoinna 
arkisin. Espoossa sijaitsevat mm. kaatopaikka ja kompostointilaitos. Kivikossa toimivat 
pienjäteasema sekä yritysten ongelmajätteiden vastaanotto. Retki vie aikaa noin kaksi tuntia. Varaa 
opas koululaisryhmälle Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta (ks.yllä). 
 

 tietoterassi 
 
Liikkuva jäteaiheinen näyttely kiertää syksyisin ammatillisia oppilaitoksia. Tietoterassi esittelee 
käytännönläheisesti jätehuoltoa, kestäviä kulutusvalintoja ja kierrätystä. Tehtäväradalla opiskelijat 
testaavat tietonsa aiheesta. 
 
 
Yhteystiedot: 
YTV Jätehuolto  
Opastinsilta 6 A 
00520 Helsinki 
asiakaspalvelu puh. (09) 156 1611 
jate.neuvonta@ytv.fi 
 

4.3. Energia, vesi 
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Helsingin Energia 
www.helsinginenergia.fi 
 

 Helsingin Energian internet-sivuilta löytyy tietoa energiasta, energiansäästövinkkejä ja 
energiapeli 

 Helsingin Kampissa sijaitsevaan Energiakeskuksen näyttelyyn voi varata koululaisryhmille 
vierailuajan 

 
Yhteystiedot: 
Helsingin Energia 
Kampinkuja 2 
00090 Helsinki 
puh. (09) 6171 
 
 
Helsingin vesi 
www.helsinginvesi.fi 
www.tippana.fi 
 
Kierroksia jätevedenpuhdistamolla 
 

• alaikäraja 12 v. 
• kestää 1 – 1,5 tuntia, sisältää videon ja esittelykierroksen, maksimikoko 30 oppilasta 
• ilmaista, mutta tilattava muutamaa päivää aikaisemmin 
• lisäksi ala-asteelle voi pyytää vierailijan kertomaan vedestä, kevät- ja syksyaikaan koulun 

pihalle voidaan pystyttää vesiputkisto, joka sopii 1.- 4.-luokkalaisille 
 
Yhteystiedot: 
Helsingin vesi 
PL 1100 (Ilmalankuja 2 A, 00240 Helsinki) 
00099 Helsingin kaupunki 
puh. (09) 4734 2121 
 
 
Motiva Oy 
www.motiva.fi 
 
Motiva Oy edistää energiansäästöä, energiankäytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä.  
 

 internet-sivuilla ideoita ja materiaaleja koulujen energianopetukseen 
 Tokaluokkalaisten Energiansäästöviikkoa ja valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään 

vuosittain lokakuussa viikolla 41. Lisätietoa www.energiansaastoviikko.fi 
 Hei kaikki toimii! – opetusmateriaali tokaluokkalaisille 
• sopii kestävän kehityksen aihekokonaisuuteen 
• opettaa ymmärtämään energiaa käsitteenä sekä energian tuotannon ja käytön 

ympäristövaikutuksia 
• sisältää monia innostavia energiansäästötehtäviä 
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• ensisijaisesti tarkoitettu tokaluokkalaisille, mutta sisältää osiot myös 3-4 ja 5-6 
luokkalaisille 

• opetusmateriaaliin voi perehtyä erityisesti valtakunnallisen Energiansäästöviikon aikana, 
mutta yhtä hyvin sitä voi hyödyntää koko lukuvuoden ajan 

• useimmat energiayhtiöt tukevat alueensa tokaluokkia kustantamalla opetuspaketit kouluille 
• Hei, mistä saadaan energiaa? – kirja uusiutuvista energialähteistä 

 Energiapelikortit on suunniteltu pääasiassa 6-10 – vuotiaiden energiaopetuksen tueksi. 
Energiapelikorteissa on kuvattu neljä energiankulutustottumuksiltaan erilaista perhettä 
arkipäivän askareissa. Kortteja voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelujen 
taustamateriaalina tai roolileikkien pohjana. Kortteja voi tilata maksutta 1 paketti/koulu.  

 koulun energiansäästäjän kansio on työväline koulun ympäristö- ja energiaohjelman 
rakentamiseen. Aineisto sisältää työkirjan, kalvoja ja energiakortteja, joita voidaan käyttää sekä 
opetustyössä, että koulun oman energiajärjestelmän kehittämisessä 

 materiaalit tilattavissa osoitteessa www.motiva.fi/julkaisut 
 
Yhteystiedot: 
Irmeli Mikkonen 
Motiva Oy 
puh. (09) 8565 3113 
irmeli.mikkonen@motiva.fi 
 
Suvi Salmela  
Motiva Oy 
puh.(09) 8565 3128 
suvi.salmela@motiva.fi 
 
 

4.4. Eläinsuojelu, ruuantuotanto 
 
Eläinsuojeluliitto Animalia ry 
www.animalia.fi 
 

 paljon materiaalia eläinsuojelusta: esitteitä, julisteita, lehtiä, videoita, diasarjoja 
• AV-välinelainauksista peritään lainausmaksu 8  
• esitemateriaali ilmaista, isoista eristä peritään postikulut (katso valikoima netistä tai kysy 

toimistolta) 
 koululuokat voivat vierailla Animalian toimistossa (maksimi 20 henkilöä).  
• vierailusta sovittava etukäteen. 

 lainattavissa kattava taustamateriaali nuorten ohjaajille: ”Ympäristönsuojelu ja eläinten oikeudet 
– vaikuttamisen välineitä nuorille” 
• materiaalin monistus- ja postituskulu 5 .  

 
Yhteystiedot: 
Animalia ry 
Porvoonkatu 53 
00520 Helsinki 
puh. (09) 720 6590 
faksi (09) 148 4622 
animalia@animalia.fi 
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Toimisto avoinna ma-pe klo 10-15 (muutoin sopimuksen mukaan) 
 
 
Fallkullan kotieläintila 
http://nk.hel.fi/talot/fallkulla/ 
 
Fallkullan kotieläintila on Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskuksen nuorisotalo, joka on 
erikoistunut maa- ja kotieläintalouteen. Tilalla on mm. lehmiä, lampaita, sikoja, navettakissoja, 
kaneja ja hevosia. 
 

 Koululaisryhmät  
• ryhmävierailut tapahtuvat koulujen aukioloaikoina  
• hinta 35 /vierailu 
• ryhmän koko max. 30 henkilöä 
• vierailupäivät torstai ja perjantai 

 
 Toimintaryhmät 
• koostuvat kahdesta vierailusta Fallkullassa 
• ensimmäinen vierailu on opastettu kierros ja toinen on varsinainen toimintapäivä 
• vierailevan luokan opettaja on mukana ohjaamassa toimintapäivää 
• hinta 40 /toimintaryhmä 
• toimintapäivät torstai ja perjantai 
• toimintapäivä sopii hyvin esimerkiksi biologian oppitunnin puitteisiin 
• syyskaudella 2006 Helsingin koillisen alueen (Pukinmäki, Malmi, Tapanila) 

seiskaluokat pääsevät toimintaryhmäpäiviin ilmaiseksi! 
 
 
Yhteystiedot: 
Fallkullan kotieläintila 
00730 Helsinki 
Varaukset ja lisätiedot: 
(09) 310 89095 ke-pe klo.10-11 
fallkulla@nk.hel.fi 
 
 
Korkeasaari 
www.korkeasaari.fi 
 

 ohjelmakokonaisuuksia eri luokka-asteille ala-asteesta lukioon  
 opastetut kierrokset, opintokäynnit 
• eri kokonaisuuksia esim. uhanalaiset eläimet, eläinten käyttäytyminen, 

sademetsäekosysteemi 
• maksutonta helsinkiläisille kouluille 

 luontokoulu Arkki keväisin ja syksyisin 3.-6.-luokkalaisille, haku lukukauden alussa 
 materiaalia opintokäynteihin ja retkiin www.korkeasaari.fi/opetus 

Yhteystiedot: 
Asiakaspalvelu  
puh. (09) 169 5969 
Eläintarhalehtori 
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Taru Vuori 
puh. (09) 169 5960 
(suunnitteluapua, jos halutaan räätälöity ohjelma) 

   
 
Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (SEY) 
www.sey.fi 
 

 internetissä joka vuosi uusi päivitetty aineisto peruskouluille Eläinten viikon (4.-10.10.) teeman 
mukaan.  

 saatavissa myös edellisten vuosien materiaaleja 
 aineistoja ilmaiseksi tilattavissa (kopioitavia) 
 lainattavissa diasarjoja 
 materiaalia esimerkiksi eläinsuojelutuntien tai – kurssien pitämiseen 

 
Yhteystiedot: 
Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEY 
Kotkankatu 9 
00510 Helsinki 
puh.vaihde  (09) 877 1200 (klo. 10 – 15) 
faksi (09) 877 1206 
sey@sey.fi 
 
 
Finfood - Suomen Ruokatieto ry 
www.finfood.fi 
 

 tietoa suomalaisesta ruokaketjusta ja ruokakulttuurista  
 päivittäiset alan uutiset voi tilata maksutta sähköpostiin 
 internet – sivuilla oppimateriaalia eri-ikäisille  
• omat kokonaisuudet eskareille sekä ala- ja yläasteikäisille 
• ruuan reitti pellolta pöytään osoitteessa www.finfood.fi/oppimateriaali 

 Finfood Luomu tuotti yhdessä SFS-ympäristömerkinnän kanssa esitteen nimeltä Kestävä arki – 
keinoja keittiöön  
• tarkoitettu yläasteen kotitaloustunneille 
• sisältää monia vinkkejä kodin keittiössä tehtäviin ympäristöystävällisiin valintoihin 
• esitteen tilaukset www.finfood.fi/finfood/yhteinen.nsf/tilausluomu?openform tai puh. (09) 

615 5400 
  

 
Finfood Luomu 
www.finfood.fi/luomu 

 Tietoa luomusta, keskustelupalsta sekä esitteitä, julisteita ja muuta materiaalia. 

Yhteystiedot (myös materiaalitilaukset) 
Finfood – Suomen Ruokatieto ry 
Vernissakatu 4, 6 krs. 
PL 309 
01301 Vantaa 
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puh. (09) 6155 400 
faksi. (09) 6155 4505 
finfood@finfood.fi 
 
 
Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 
www.reilukauppa.fi 
 
Reilun kaupan merkki takaa oikeudenmukaisen korvauksen kehitysmaan viljelijöille ja 
työntekijöille. Lisäksi tuotantoa koskevat tiukat ympäristömääräykset. Reilun kaupan 
edistämisyhdistys ry myöntää Reilun kaupan merkin käyttöoikeudet, valvoo merkin käyttöä 
Suomessa ja edistää Reilun kaupan tuotteiden myyntiä.  

 Reilun kaupan edistämisyhdistyksen internet-sivuilla 
• tietoa Reilun kaupan tuotteista ja tuottajista 
• tilattavaa materiaalia, esimerkiksi Reilun kaupan yleisesitteitä, videoita ja reseptejä 
• koulumateriaalia, puhujapaketteja ja kalvosarjoja 

Opettajilla on mahdollisuus liittyä Reilun kaupan tiedotuslistalle sekä tilata koululle kahdesti 
vuodessa ilmestyvä uutiskirje lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen toimisto@reilukauppa.fi. 
Mahdollisia kouluvierailuja voi tiedustella myös vapaaehtoisyhdistys Reilun kaupan puolesta ry:ltä 
www.repu.fi 
 
Yhteystiedot: 
Reilun kaupan edistämisyhdistys 
Kolmas linja 4 
00530 Helsinki 
puh.(09) 5658 680 
faksi:(09) 5658 6850 
toimisto@reilukauppa.fi 
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