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Ympäristökasvatus 1/2012PääkirjoitusKati Vähä-Jaakkola

Elämme jännittäviä aikoja! Saamme pian 
tutustua ehdotukseen siitä, miten suo-
malaisia peruskoululaisia opetetaan 

tulevaisuudessa. Meneillään on perusopetuksen 
opetussuunnitelmien (OPS) uudistaminen.

Prosessin ensi vaiheessa laaditaan esitys 
OPS:ien yleisistä tavoitteista ja oppiaineiden 
tuntijaosta. Asia ei ole mikään pikkujuttu, sillä 
se koskettaa kokonaista ikäluokkaa ja merkittä-
vää ympäristökasvatuksen kohderyhmää.

Uusi hallitusohjelma evästää OPS:ien laa-
tijoita vahvistamaan ympäristökasvatuksen 
asemaa. Varsinainen OPS-työ on salamyhkäistä 
puuhaa, sillä esitys laaditaan OKM:ssä virka-
miestyönä ja prosessista tai esityksen sisällöistä 
ei juurikaan ole mahdollista saada tietoa, ennen 
kuin itse esitys pian putkahtaa ulos.

Sykse on kuitenkin pyrkinyt vaikuttamaan 
esityksen sisältöön yhteistyössä muiden ym-
päristökasvatusta tekevien järjestöjen kanssa. 
Olemme laatineet työryhmälle vetoomuksen, 
jossa vaadimme, että kestävän elämäntavan 
taidot tulee sisällyttää mukaan kansalaisen 
taitoihin ja kaikkiin oppiainekokonaisuuksiin. 
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Liity Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran jäseneksi.  
Jäsenenä saat monia etuja:

✦	Ympäristökasvatus-lehden vuosikerran

✦ Alennuksia tapahtumiin, kuten valtakunnallisille 
Ympäristökasvatuspäiville

✦ Yhteistyökumppaneidemme tarjoamia jäsenetuja  
ja alennuksia
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Lisäksi opettajien ja koulujen tulee saada riittävästi tukea 
ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.

Esityksen julkistamisen jälkeen seuraa lausuntovaihe ja 
lausuntokierroksen jälkeen esitys jatkaa matkaa Arkadian-
mäen päätäntäkoneistoon. Mikäli esitys hyväksytään, tule-
vat uudet OPS:it käyttöön vuonna 2016. 

Myös Ympäristökasvatus-lehti on merkittävässä sau-
makohdassa. Tänä vuonna osa lehdestä siirtyy 
verkkoon. Samalla ilmestymiskertojen määrä 

kasvaa!
Jatkossa lehdestä ilmestyy kaksi muhkeaa teemanume-

roa painettuna lehtenä sekä neljä ajankohtaista ja interak-
tiivista verkkolehteä. Ensimmäinen verkkolehti ilmestyy 
maalis-huhtikuun taitteessa. Otamme mielellämme vastaan 
palautetta uudistuksesta.

Oletko tullut ajatelleeksi, miten monissa erilaisissa 
paikoissa ympäristökasvatusta tehdään? Meillä on 
ollut suuri ilo tutustua Luonnontieteellisen kes-

kusmuseon ympäristökasvatukseen toimittaessamme tätä 
yhteistyönumeroa.

Museon ympäristökasvattaja Satu Jovero kertoo, millai-
silla keinoilla voidaan saada oivalluksia monimuotoisuuden 
ja luonnonhistorian linkittymisestä ja merkityksestä. Niin 
Sadun kuin muidenkin lehden kirjoittajien jutuista voit am-
mentaa inspiraatiota ja ideoita vuoden 2012 työhön.

Talven taikaa! ✦

Ps. Jos sinulla on meneillään mielenkiintoinen hanke tai 
haluaisit saada tekemääsi ympäristökasvatustyötä esille, 
otathan yhteyttä. Ideasi voivat olla meille muille suureksi 
avuksi!
 toimitus@ymparistokasvatus.fi

�ympäristökasvatus

Vaikuttamistyön  kiemuroita ja museoiden aarteita

Monimuotoisuuden merkitys saa lisävaloa, kun tutustutaan myös muinai-
siin eliöihin ja niiden elinympäristöihin. Tom Björklundin maalaukset devo-
nikauden panssarikalasta ja triaskauden Ichtyosauruksesta ovat Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon Elämän historia -näyttelystä.

Vuoden 2012 painopiste
Tänä vuonna Sykse kehittää erityisesti tiedotusta ja viestintää. 

Hyödynnämme uusia viestinnällisiä keinoja ja kanavia ympäristö-

kasvatuksen edistämisessä.

Kannattaa seurata, mitä uusilla nettisivuillamme tapahtuu ja 

käydä vaikka kurkkaamassa, keitä ovat uuden hallituksemme 

jäsenet!

 www.ymparistokasvatus.fi
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Lapset kokeilevat, miten kasvinsyöjädino voisi liikkua. Dinosau-
rusten maailma -opastus on suunnattu päiväkoti-ikäisille. Taus-
talla Giganotosaurus	carolinii, suurin tunnettu petodinosaurus.



Satu Jovero

Monimuotoisuus on nykyajan voimasana, jota 
käytetään paljon – mutta ymmärtämättä syväl-
lisemmin sen sisältöä ja merkitystä. Mitä moni-
muotoisuus sitten tarkoittaa ja miksi on niin 
tärkeää, että siitä jatkuvasti vouhotetaan?

”Biologiassa mikään ei käy jär-
keen muutoin kuin evoluution 
valossa. – – Ja luonnonvalinta 
on se evoluution innovaatioita 
tuottava moottori.”

Theodosius Dobzhansky

�ympäristökasvatus

Monimuotoisuuden  
merkitystä etsimässä

H
enkilökohtainen ahaa-elämykseni tällä risti-
retkellä alkoi tutustuttuani vuonna 2008 luon-
nontieteellisten museoiden kävijöistä tehtyyn 
amerikkalaiseen haastattelututkimukseen, jonka 

mukaan kävijöiden ymmärrys evoluutiosta on hataralla poh-
jalla. Ihmiset saattoivat olla hyvin perillä elämän historiaan 
liittyvistä yksityiskohdista, kuten fossiileista ja geologisista 
tapahtumista, mutta he eivät ymmärtäneet evoluution toi-
mintamekanismeja ja sitä, miten luonnonvalinta toteutuu.

Ongelman ydin on siinä, että ihmisillä on luonnosta 
hyvin staattinen käsitys ja lajit nähdään pysyvinä ”loppu
tuotteina”. Opetuksessakin faktoja kerrataan ja lajiluetteloita 
selataan kuin rautakaupan tuotekuvastoa, mutta ymmärrys 
monimuotoisuudesta voi jäädä hyvin ohueksi.  

Monimuotoisuuden ymmärtämisen kannalta olisi kui-
tenkin tärkeää oivaltaa, että lajit muuttuvat jatkuvasti. Ne 
ovat ympäristönsä muovaamia, olosuhteiden ja prosessien 
työstämiä – ja muutokset olosuhteissa muuttavat myös lajeja 
jatkuvasti.

”Rautalankamalli” luonnonvalinnan 
toimintaperiaatteista

Olipa kerran jättiläismäisen suuri manner. 
Kauan, kauan sitten – 160 miljoonaa vuotta 

ajassa taaksepäin, kun dinosaurusten askeleet 
vielä tärähtelivät maan kamaralla – suuresta 
mantereesta kuroutui irti saari.

Vuosimiljoonien aikana saarelle haaksirik-
koutui jokunen onnekas. Selviytyneet löy
sivät saarelta ruokaa ja vahvistuivat, saivat 
poikasia ja lisääntyivät. Syntyi uutta elämää.

Mutta elämä oli selviytymistä, eivätkä 
haasteet päättyneet tähän. Yhä uudelleen 
saaren eläimet joutuivat luonnonmullistusten 
armoille…

Miten monimuotoisuutta voi ymmärtää?
Jos juuri luonnonvalinta on se moottori, joka tuottaa uusia 
lajeja ja monimuotoisuutta, niin kuinka sen toimintaa voisi 
ymmärtää? Miten uusia lajeja syntyy?

Luonnonlakien logiikka on kaunista. Päättely ja oivallukset  
tuottavat suurta iloa ja tyydytystä. Usein pitkä aikapers-
pektiivi helpottaa asioiden hahmottamista. Siksi kehitimme 
Lea Heikkisen kanssa Luonnontieteellisen keskusmuseon 
opastukseen soveltuvan rautalankamallin luonnonvalinnan 
toimintaperiaatteista. Mallissa seurataan, miten luonnonva-
linta toimii ”itse teossa”. 



Oppilaat heittävät olosuhdenoppaa ja tutki-
vat pelin avulla, miten ”höntsämönkiäiset” 
selviytyvät muuttuvissa olosuhteissa.LT
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�ympäristökasvatus

Leopardi murisee kumeasti Afrikan yössä  
(Maailman luonto -näyttely).
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Täyttä elämää yötä päivää! Monet eläimet ovat erikoistuneet hyödyntämään eri 
vuorokauden aikoja. Virtahepo nousee laiduntamaan Afrikan yön pimeyden turvin.

Johdannon jälkeen ryhdymme seuraamaan museovierai-
den kanssa saarelle selviytyneiden kuvitteellisten kovakuo-
riaisten edesottamuksia. Oppilaat heittävät olosuhdenoppaa 
ja katsovat, miten kovakuoriaiset lisääntyvät muuttuvissa 
olosuhteissa. ”Höntsämönkiäiset” joutuvat selviytymään 
paitsi sääolosuhteiden koettelemuksista myös runsastuneista 
petokannoista ja tautivitsauksista. Lajin sisäisen muuntelun ja 
geneettisen monimuotoisuuden merkitys on ilmeinen!

vat vähitellen muutamista sitkeistä napaseutujen selviytyjistä 
sademetsien silmiä hivelevään lajirunsauteen. Monimuotoi-
suus ei ole vakio: lajimäärät kasvavat edetessämme navoilta 
kohti tropiikkia… 

Dynaaminen planeetta  
– monimuotoisuuden syy ja alkulähde
Maapallo on jatkuvassa muutoksen tilassa. Auringon valo, 
lämpö ja kosteus jakautuvat maapallon pinnalle eri tavoin. 
Erilaiset ilmastot ja maantieteellinen sijainti säätelevät sitä, 
millaisia eliöitä ylipäätään voi milläkin alueella elää. 

Eläimet ja kasvit vastaavat mitä mielikuvituksellisimmin 
tavoin haasteisiin, joita ympäristö niille asettaa. Tuloksena on 
suomupintaa ja pörröturkkeja – ja kaikkea siltä väliltä!

On aika varustaa retkikunnat tutkimusmatkalle, sillä 
oivallusten tuottamisessa omat havainnot ovat avainase-
massa. Museon Maailman luonto -näyttelyssä eliöt vaihtu-
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� ympäristökasvatus

Vanhan maailman sademetsää.

Lintu kuin lintu – miksi yksi ei riitä?
Jokainen laji hyödyntää ympäristönsä tarjoamia puitteita 
omalla tavallaan. Aavikoiden, savannien ja sademetsien 
eläimet ja kasvit ovat sopeutuneet ilmaston vaatimuksiin eri 
tavoin.

On ilmiselvää, että erilaiset olosuhteet vaativat erilaisia so-
peutumia, mutta samoihin ”ongelmiin” voi myös löytyä usei-
ta erilaisia ratkaisuja. Tämä lisää lajiston monimuotoisuutta.

Erikoistuminen muokkaa otusten ulkonäköä. Yllättä-
vän paljon voi päätellä vain katsomalla, miltä eläin tai kasvi 
näyttää.

Hyvin erilaiset ratkaisut tekevät lajeista elinvoimaisia. 
Kaikki eivät voi olla hyviä kaikessa. Siksi erilaisuus on 
rikkautta! Entä tuleeko rumasta ja ällöttävästä kaunista, jos 
se onkin hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista?

Monimuotoisuus on henkivakuutus  
ilmaston muuttuessa
Elämän historian aikana olosuhteet ovat muuttuneet rajusti 
ja elämä on vastannut parhaansa mukaan muuttuviin haas-
teisiin. Eliölajit kukoistavat aikansa, väistyvät ja tekevät tilaa 
uusille.  Sukupuutot kuuluvat elämään, sillä muutos synnyt-
tää uutta ja tekee tilaa uusille kokeiluille.

Nykyinen sukupuuttonopeus ylittää kuitenkin ripeydes-
sään kaikki aiemmat, eivätkä eliöt ehdi reagoida muutoksiin. 
Nyt mennään liian lujaa!

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa monimuo-
toisuuden merkitykseen pureutuvan opastuksen loppuhui-
pennuksena on sketsi tuhohyönteisistä. Mitä mäntymetsälle 
tapahtuu, kun mäntypistiäiset saapuvat sinne? Entä viiden-
kymmenen vuoden kuluttua, kun tuhoutuneen metsän pai-
kalla kasvaa uusi monimuotoinen metsä – ja mäntypistiäiset 
tulevat jälleen…

Monimuotoisuus on korvaamatonta juuri siksi, että se on 
elämän henkivakuutus muutosten myllerryksissä! ✦

Lähteet

Hanski, Ilkka: Viestejä saarilta. Miksi monimuotoisuus hupenee?  
Gaudeamus 2007. 

MacFadden, Bruce J.: Evolution, museums and society. Trends in Ecology  
and Evolution Vol. 23 / No. 11 / 2008.

Van Matre, Steve: Interpretive design and the dance of experience.  
The Institute for Earth Education 2009.
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Luonnontieteellinen keskusmuseo on Helsingin yliopiston 
tutkimuslaitos. Se kartuttaa ja hoitaa luonnontieteellisiä kansallis-
kokoelmia, jotka palvelevat biologista ja geologista tutkimusta ja 
tieteellistä sivistystä sekä opetusta.

Keskusmuseo tekee kokoelmiinsa pohjautuvaa tutkimusta eläin- 
ja kasvitieteen, geologian, paleontologian sekä systematiikan ja 
taksonomian aloilla. Museon vastuulla on myös osa Suomen luonnon 
seurantahankkeista. Museoon kuuluu ajoituslaboratorio.

Luonnontieteellisen keskusmuseon yleisökohteissa vierailee 
vuosittain lähes 200 000 henkilöä. Se onkin Suomen neljänneksi 
suosituin museo.

Tutkimusta, sivistystä, yleisöpalvelua

Luonnontieteellisen keskusmuseon  
monet kasvot

Museon yleisökohteet  
Helsingissä

Luonnontieteellinen museo

Pohjoinen Rautatiekatu 1�

✿ Näyttelytarjonta

Suomen luonto

Maailman luonto

Elämän historia

Luut kertovat

❀ Vaihtuva näyttely Afrikan aarteita on 

avoinna 2.9.2012 asti, minkä jälkeen 

lepakot valtaavat tilan.

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha

Unioninkatu 44

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha

Jyrängöntie 2

(Avoinna toukokuusta syyskuuhun)

Mineraalikabinetti

Snellmaninkatu �

Asiantuntijat palvelevat kansalaisia
Luonnontieteellisen keskusmuseon asiantuntijoilta voi 

pyytää lausuntoa vaikkapa eläin- tai kasvilajista, jota ei 

osaa itse määrittää. Museo palvelee yksityisiä kansalaisia 

ilmaiseksi; yrityksille ja valtion laitoksille lausunnot ovat 

maksullisia.

Keskusmuseo ylläpitää myös kaikille avointa Hatikka-

havaintotietokantaa, johon kuka tahansa voi tallentaa 

havaintonsa kaikista eliöryhmistä sekä Suomessa että 

ulkomailla.

❀ Vaikka sinulla ei olisi omia havaintoja tallennettaviksi, 

Hatikkaa kannattaa käydä selailemassa muuten vain 

(www.hatikka.fi).

www.luomus.fi
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Millainen on moderni, yleisöä 
palveleva museo tänään?
Viime vuosina museot ovat muuttuneet 
entistä elämyksellisemmiksi ja haasta-
vat kävijän tutkimaan ja kokeilemaan. 
Näyttelyt on suunniteltu siten, että jo-
kaiselle löytyy jotakin helposti lähestyt-
tävässä – joskus yllättävässäkin – muo-
dossa. 

Näyttelymme popularisoivat ylei-
sölle luonnontieteellistä tietoa ja tutki-
mustuloksia. Asiakkaiden käytössä on 

myös museon asiantuntijoiden luon-
nontuntemus. Tutkijat vastaavat tarvit-
taessa yleisöltä tulleisiin kysymyksiin ja 
tunnistavat näytteitä.

Millaisia kohderyhmiä tavoitatte?
Museolla on suuri valikoima eri koh-
deryhmille suunniteltuja opastuksia ja 
työpajoja. Myös aihepiirit vaihtelevat.

Valtaosa koulujen opastuksista on 
suunniteltu tukemaan nimenomaan 
koulun opetussuunnitelmien tiedollisia 
tavoitteita. Toisinaan tietoa tärkeämpi 
tavoite saattaa kuitenkin olla yhteinen 
elämys.

Luontoharrastajat ovat nykyään 
erityisen kiinnostuneita luonnosta löy-
tyvien jälkien ja jätösten tulkitsemiseen 
keskittyvästä jälkilaboratoriosta. Ympä-

ristökasvatuksen ammattilaiset tulevat 
meille usein virittäytymään ja virkistäy-
tymään.

Mihin pyritte ympäristökasvatus
työllänne?
Ympäristökasvatuksen kentässä mu-
seolla on oma erityinen roolinsa, sillä 
näyttelyt tarjoavat ainutlaatuisen ym-
päristön lajintuntemuksen opetteluun 
ja oikeiden mittasuhteiden hahmotta-
miseen.

Hyvän museovierailun tulisi ennen 
kaikkea herättää ajatuksia! Mielenkiin-
non herättäminen luontoa ja luonnon-
tieteitä kohtaan on ehdottomasti yksi 
luonnontieteellisen museon päätavoit-
teista. Museovierailun tulisi olla pon-
nahduslauta elämään; siihen oikeaan, 
joka odottaa ulkona.

Museon lajirunsautta tulvivat ”het-
kelliset pysäytyskuvat” eivät kerro 
kaikkea. Siksi on itse lähdettävä ulos 
katsomaan, miten luonnon prosessit 
toimivat ja miltä tuore kangasmetsä 
tuoksuu. Tärkeintä on, että museossa 
hankittuja tietoja päästään käyttämään 
ja soveltamaan.

Mitä pidätte työstänne museossa?
Työ on hyvin luovaa ja laaja-alaista: 
välillä hiotaan asiantuntijoiden kans-
sa näyttelysisältöjen yksityiskohtia ja 
välillä tehdään opastuksellista ”tuote-
kehitystyötä” asiakkaidemme tai op-
paidemme kanssa. Uusien asioiden op-
piminen on päivittäistä – ja tämän työn 
ehdoton etuoikeus! ✦

”Ympäristökasvatuksen 

ammattilaiset tulevat 

meille usein virittäytymään 

ja virkistäytymään.”Mitä lisäarvoa museo antaa 
ympäristökasvatukselle? Satu 
Jovero ja Markku Liinamaa 
Luonnontieteellisestä keskus-
museosta kertovat työnsä 
sisällöstä ja tavoitteista.

Marjo Soulanto

Markku vastaa alle kouluikäisten opastuksista, työpajoista ja tarinatuokioista 
Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Satu puolestaan kehittää kouluille 
suunnattuja palveluita.
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Museovierailun tulisi olla 

ponnahduslauta elämään



Outi Lundahl
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L
aji on levinnyt Suomeen vasta 
viime vuosina Suomenlahden 
yli Euroopasta, ja havainto-
ja on tehty harvakseltaan. Se 

matkustaa käyttämällä tuulen varaan 
laskemaansa seittirihmaa purjeena.

Helposti tunnistettavaa ampiaishä-
mähäkkiä kannattaa pitää silmällä.

– Tutkijoiden voimin ei ole helppo 

seurata lajien leviämistä Suomeen, mut-
ta yleisön havainnot auttavat suuresti, 
sanoo museomestari Timo Pajunen 
Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Lajin leviäminen voisi johtua ilmas-
tollisista tekijöistä, jotka vaikuttavat 
myös kotimaisiin lajeihin. Tulokaslajin 
suoraa vaikutusta monimuotoisuuteen 
on vielä vaikea arvioida. 

– Ampiaishämähäkki asuttaa osin 
samoja ympäristöjä kuin eräät muut 
hämähäkkilajit, mutta en osaa ennus-
taa, joutuvatko lajit missään vaiheessa 
kilpailemaan ravinnosta ja asuinpai-
koista. Eiköhän ampiaishämähäkki ole 
kuitenkin omalta osaltaan lisäämässä 
lajiston monimuotoisuutta Suomessa, 
Pajunen pohtii.✦

Ampiaishämähäkki saapui  
Suomeen seittirihmapurjeella

Oriveteläiset koululaiset löysi-
vät elokuussa 2011 Kangasalan 
Heponiemestä kookkaan am-
piaishämähäkin. He toimittivat 
sen elävänä Luonnontieteelli-
seen keskusmuseoon. Otus on 
nimetty kelta-mustaraidallisen 
värityksensä mukaan.

Jos havaitset  
ampparihämiksen...

Havainnoista voi ilmoittaa Luonnontie-

teelliseen keskusmuseoon puhelimitse 

numeroon (09) 1911 tai sähköpostilla 

osoitteeseen luonnontieteellinenmuseo@

helsinki.fi. On hyvä, jos havainnosta on 

valokuva, jotta asiantuntija voi varmistaa 

havainnon. 

Lajihavaintoja voi myös kirjata sähköi-

seen Hatikka-palveluun (www.hatikka.fi).
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Lajin isokokoinen naaras on helposti tunnistettavissa.  
Koiras taas on huomattavasti pienempi ja väritykseltään 
vaatimattoman vaalea ilman tummia poikkivöitä. 
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Tekemistä museon malliin
Sadun ja Markun vinkit
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Jälkilakana retkelle lähimetsään

Valmista oma jälkilakana  
Jälkilaboratorio-työpajan 
ohjeen mukaan. 

Tarvikkeet  

Lakana, muovikalvoa, kangasväriä,  

”vaahtomuovitöpöttimiä”,  

kangastusseja, kirurginveitsi tai  

pienet sakset sabloonan leikkaamista  

varten, jälkioppaita ja kopiokone tai  

tietokone jälkien suurentamista varten

Valitse mahdollisimman ohut ja kevyt 

lakana.

Päätä, mitä jälkiä painat lakanaan.

Suurenna jälkioppaiden jälkikuvioita tie-

tokoneella tai kopiokoneella luonnolliseen 

kokoon, jotta saat jälkien välit vastaamaan 

todellisuutta (1:1). 

Tee kustakin jäljestä sabloona esimerkiksi 

piirtoheitinkalvolle. Saat tähän apua jälki-

kirjojen yksityiskohtaisemmista piirroksista. 

Huomioi, että etu- ja takatassujen jäljet 

poikkeavat usein toisistaan. Oikean- ja 

vasemmanpuolisen tassun jäljen saa tehtyä 

kääntämällä kalvon ympäri (peilikuvaksi).
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Miksi jälkilakana  
kannattaa tehdä?
Eläinten havaitseminen luonnossa on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa puu-haa. Onkin antoisaa opetella tulkitse-maan luonnosta löytyviä merkkejä ja jälkiä, jotka pysyvät paikalla silloinkin, kun eläin itse on jo paennut paikalta.Museon jälkilaboratoriossa tutki-taan ja opetellaan tunnistamaan maa-han pudonneita sulkia, oksennuspalloja ja ulosteita. Lisäksi simuloidaan jälkien syntymistä erilaisille alustoille.
Jälkilakanasta löytyy luonnollisessa koossaan kymmenen hyvin erityyp-pistä jälkijonoa. On helppo levittää lakana maahan aitojen jälkien viereen ja verrata jälkien muotoa ja kokoa sekä askelkuviota.
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Jälkijonot aloitetaan reunasta: kirjaa 

tussilla kankaan reunaan eläimen nimi ja 

kulkusuuntaa osoittava nuoli. Halutessasi 

voit kirjata jäljistä myös muita tietoja.

Ota suurennettu jälkijono viereen malliksi 

ja ryhdy töpöttämään lasten kanssa kan-

gasvärillä jälkiä kankaalle sabloonan avulla. 

Suurta tarkkuutta vaatii se, että muistaa 

kulloinkin käyttää oikeaa sabloonaa tai 

leimasinta.

Tarkista, että etäisyys jalanjäljestä (esim. 

OE) toiseen saman jalan jälkeen (OE) vas-

taa jälkioppaiden ”ohjearvoja”.
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Tekemistä museon malliinSadun ja Markun vinkit

Asukaslaskuri  
monimuotoisuuden mittaamiseen

Viereisen sivun laskurilomake on  
Monimuotoisuus-opastuksiemme  
lisävaruste.

Monimuotoisuus ei ole vakio: lajimäärät kasvavat ede-

tessämme navoilta kohti tropiikkia – eikä läheskään 

kaikkia lajeja vielä edes tunneta! Kohtaamamme eliöt 

vaihtuvat vähitellen muutamista sitkeistä napaseutujen 

selviytyjistä aina sademetsien lajirunsauteen.

Paljonko lajeja löydätte viileään vyöhykkeeseen 

lukeutuvasta lähimetsästänne? 

Kielinaamajumppa vie  
matkalle elämän historiaan

Pitkät sanat ja puheet uuvuttavat 
kenet tahansa, mutta hankalien 
sanojen opetteleminen voi olla 
myös hauskaa yhdessä!

Lyhyt kielinaamajumppa aktivoi kuulijan ja sopii 

tehtäväksi missä vain pientenkin lasten kanssa. 

Me olemme jumpanneet tällä tavalla päiväkoti-

ikäisten kanssa Dinosaurusten maailma -opastuk-

sen yhteydessä. 

Näin väännät naamaasi ja  
käännät kieltäsi… 
Laita ensin suu suppuun…

 ja sitten suupielet korviin… ja suppuun…  

ja korviin… ja suppuun. 

Lopuksi ravistele poskia.

Sitten kieli ulos suusta ensin toiselle puolelle…

sitten toiselle puolelle, 

 ylös,

 alas.

 Ja lopuksi ravistele kieltä!

Nyt kun suu ja kieli ovat vetreinä, voidaan  

kaikki lausua yhtä aikaa:

 GIGANOTOSAURUS!
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Ruohovartiset
kasvit Puuvartiset

kasvit Nisäkkäät
Linnut

Matelijat & 
sammakko-

eläimet

Hyönteiset

Muut selkä-
rangattomat

Tervemenoa tutkimusretkelle!
Väritä yksi pallo aina, kun näet uuden lajin.
Valitse pylväs sen mukaan, minkälainen laji on kyseessä. 

AsukAslAskuri
– kuinka monta erilaista löydät?
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Ahma (Gulo	gulo), Kuhmo.

Intiantiikeri (Panthera tigris tigris). Karhu (Ursus arctos), Suomussalmi.
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Karhu (Ursus arctos), Suomussalmi.

1�ympäristökasvatus

Essi Aarnio-Linnanvuori

Jos varhaiset ihmiset olivat maukkaita saaliita 
suurille petoeläimille, on ihmisen ja pedon 
suhde sittemmin kääntynyt ylösalaisin. Suuret 
pedot ovat uhanalaisia ihmisen toiminnan 
takia. Voivatko ihminen ja suurpeto elää 
rinnakkain?

S
uomessa kaikki neljä suurpetoa on luokiteltu uhan-
alaisiksi. Niistä ahma on äärimmäisen uhanalainen 
ja susi erittäin uhanalainen. Suurten petojen tilanne 
maailmalla ei ole paljon parempi. Esimerkiksi tiike-

rin luonnonvaraiseksi kannaksi arvioidaan enää noin 3200 
yksilöä. 

Salametsästys on pahin uhka
– Ylivoimaisesti merkittävin uhka suurpedoille Suomessa on 
laiton tappaminen ja ylimitoitetut metsästyskiintiöt, kertoo 
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF:stä.

– Äärimmäisen uhanalainen ahma on kokonaan rauhoi-
tettu, ja sen ainoa uhka on laiton pyynti. Susikanta on sa-
lametsästyksen takia viime vuosina edelleen hälyttävästi 
pienentynyt.

Salametsästys on merkittävä uhka myös isoille kissaeläi-
mille. Esimerkiksi tiikerin ruumiinosia myydään itämaisen 
lääketeollisuuden käyttöön. Lisäksi elinympäristöksi sopivien 
metsien tuhoutuminen ajaa eläimet ahtaalle ja lisää yhteenot-
toja ihmisen kanssa. Ilmastonmuutos vaikeuttaa esimerkiksi 
lumileopardin elämää.

IhmInen  
on  

pedolle  
peto



Susi (Canis lupus), Kuhmo.

Jimmy Borah tutkii petovahinkoa Kazirangan 
luonnonpuistossa, Intiassa.

1� ympäristökasvatus

Ihminen vastaan peto
Ihmisen ja pedon yhteenotot liittyvät usein karjaan. Luonnon-
varaisten saaliseläinten vähäisyys ajaa pedon käymään karjan 
kimppuun. Lehmät, lampaat ja porot ovat helppoa saalista. 
Tiikeri ja leijona tappavat vuosittain myös joitakin kymmeniä 
ihmisiä. 

Suomessa suurpedot eivät ole ihmiselle merkittävä uhka. 
Iso osa suurpetoja kohtaan tunnetusta pelosta perustuu van-
hoihin asenteisiin ja osittain väärään tietoon.

– Esimerkiksi susi koetaan hyvin pelottavana ja ihmisel-
le vaarallisena petona, vaikka tuorein tapaus, jossa susi on 
Suomessa hyökännyt ihmisen kimppuun, on 1800-luvulta,  
Petteri Tolvanen huomauttaa.

Kohti rinnakkaiseloa
Suurpedoilla on rooli ravintoketjujen huipuilla ja oikeus 
olla olemassa. Toisaalta myös ihmisen tarpeet tulee ottaa 
huomioon. Ihmisen ja pedon välisiä yhteenottoja voidaan 
vähentää esimerkiksi kehittämällä petovahinkojen korvaus-
järjestelmiä sekä karjan vartiointia. Salametsästystä voidaan 
vähentää myös tarjoamalla alueen asukkaille vaihtoehtoisia 
elinkeinoja. 

Suomessa suurpetojen suojelussa ratkaisevia ovat asenne-
kasvatus ja korvausjärjestelmien kehittäminen.

– Paljon on tehtävissä asennekasvatuksen puolella ja asial-
lisen, kiihkottoman tiedon levittämisessä, arvioi Tolvanen.

– Poronhoitoalueella pitäisi siirtyä suurpetojen aiheut-
tamien porovahinkojen korvaamisessa malliin, jossa palis-
kunnalle maksetaan korvaus alueella elävien ja lisääntyvien 
suurpetojen määrän mukaan. ✦
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Vinkkejä opetukseen

Pedot haastavat opettajan

Suuret eläimet kiehtovat lapsia ja nuoria, 

mutta ne herättävät myös voimakkaita tun-

teita. Aihe haastaa etsimään monipuolisia 

näkökulmia ja perustelemaan mielipiteitä. 

Ryhmissä voidaan tutkia petoihin liittyviä  

uskomuksia ja seurata lehtikirjoittelua. 

Faktojen tarkistaminen on tärkeää.

Arvovaaka ja mielipidejana antavat mahdolli-

suuden punnita omia asenteita.

Draamalliset menetelmät, kirjallinen ilmaisu ja 

taide sopivat hyvin petoteemaan. Esimerkiksi 

suden oikeudenkäynnistä saa draamaharjoituk-

sen: onko susi vaarallinen rikollinen vai väärin 

perustein tuomittu eläin?

Amurin- eli siperiantiikeri (Panthera	tigris	altaica).
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Lepakot, nuo tarunhohtoiset yöeläimet, esi-
teltiin luonnontiedon kirjoissa lintuina vielä 
silloin kun muiden nisäkkäiden tutkimus oli jo 
pitkällä. Etelä-Amerikassa jumalat ovat lentä-
neet lepakonsiivin ja perinteisistä kiinalaisista 
astioista löytyy lepakkokuvio hyvän onnen 
symbolina.

Omassa kansanperinteessämme lepakoita 
on käytetty lemmennostatukseen ja muihin 
taikoihin. Mutta millaisia lepakot ovat luon-
nontieteilijän tutkimina eläiminä?

– Itse asiassa lepakoista ei tiedetä vieläkään paljon, sanoo le-
pakkotutkija EevaMaria Kyheröinen Luonnontieteellisestä 
keskusmuseosta.

– Niitä on vaikea pyydystää tutkittaviksi, sillä ne eivät 
helposti haksahda verkkoihin tai muihin pyydyksiin.

– Lepakot voivat kuitenkin kesyyntyä, kun niitä hoide-
taan loukkaantuneina. Silloin ne voivat tulla luokse, jos niille 
viheltää!

– Kokoonsa nähden ne ovat erittäin pitkäikäisiä. Kesämö-
killä voikin luuhata vuosikausia sama lepakko. Venäjällä on 
rengastettu jopa 41-vuotias isoviiksisiippa.

Missä nahkasiivet viihtyvät?
Lepakot ja hautausmaat liitetään tarinoissa yhteen hyvästä 
syystä. Vanhoissa kirkoissa on ollut päiväpiiloiksi sopivia ul-
lakkotiloja, ja hautausmailla on usein myös vanhoja puita ja 
niiden myötä hyönteisiä.

– Parhaiten lepakko viihtyy rehevässä, monimuotoisessa 
elinympäristössä, jossa on myös perinnemaisemaa.

– Pohjanlepakko elää jopa Lapissa, muut lajit viihtyvät 
etelämmässä. Vesisiippakin on tosin havaittu napaseudulla!

Lintuharrastajat ovat nähneet lintuasemilla, miten lepakko 
lentää päiväsaikaan etelän suunnasta, ja sillä perusteella sen 
on arveltu muuttavan. Epäsuorillakin havainnoilla on merki-
tystä: pikkulepakkoa ei ole vielä löydetty Suomesta talvella.

– Lepakko on ekosysteemin tärkeä osa. Se täyttää hyön-
teissyöjälintujen paikan yöllä, ja ilmeisesti se onkin yöaktii-
vinen nimenomaan kilpailun välttämiseksi.

Mystiset, älykkäät lepakot

Marjo Soulanto
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Lepakot saavat yleensä vain yhden poikasen vuodessa, jotkin lajit 
kaksi poikasta vuodessa. Kuvassa korvayökköemo ja poikanen 
(Plecotus auritus).

Paksut hanskat ovat tutkimuksessa tarpeen, sillä lepakko voi 
purra. Kuvassa rengastettu vesisiippa (Myotis daubentonii). 
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Harrastajille iloa ja tutkimukselle hyötyä
Eeva-Maria kertoo, että hyvin eri-ikäiset ihmiset innostuvat 
lepakoista: harrastajina on biologian opiskelijoita ja eläkeläi-
siä, tyttöjä ja poikia. Kaikuluotausääniä havainnoivien detek-
torien ansiosta harrastus vetoaa myös tekniikasta kiinnostu-
neisiin.

– Lepakot ovat rauhoitettuja, ja niiden päiväpiilopaikat 
ovat tiukasti suojeltuja. Harrastaja voi kuitenkin ihailla löy-
töään sekä ottaa siitä valokuvia ja lähettää niitä museolle. 
Lepakkoharrastajilta tuleekin tietoa lajihavainnoista yhä 
uusilta alueilta, esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomesta.

– Suomen oloissa puunkolot ovat usein liian kylmiä, ja 
siksi lepakoiden talvipiiloja löytyy kulttuuriympäristöistä, 
kuten vanhoista kaivoksista, talojen perunakellareista ja vin-
teiltä. Noin +2– +8 astetta on lepakoille sopiva lämpötila hor-
rostamiseen.

– Vanhan pihapiirin kellariin voi laittaa vedon välttämi-
seksi oven, jos haluaa auttaa lepakkoa löytämään hyvän pai-
kan horrostamiselle.

– Kesällä lepakoille voi järjestää pönttöjä. Pöntöt kannattaa 
laittaa avoimelle paikalle, kolo lämpimään ilmansuuntaan, 
vinkkaa Eeva-Maria Kyheröinen.✦

Maailman lepakkovuotta 2012  
vietetään myös Suomessa

Lepakoista valmistuu näyttely Luonnontieteelliseen keskus-

museoon syksyllä 2012. Tervetuloa Helsinkiin museoretkelle!

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys täyttää tänä vuonna 10 vuot-

ta; järjesteillä on lepakkoaiheisia tapahtumia eri puolilla Suomea.

Tietoa lepakoista ja lepakkovuoden tapahtumista sekä lepa-

konpöntön rakennusohjeita: www.lepakko.fi ja www.luomus.fi 

(tarkka osoite on http://www.luomus.fi/elaintiede/selkarankaiset/

tietoa/lepakot/index.htm).

Eeva-Maria Kyheröinen tutkii Siuntion kirkon ullakolla 
rengastettua korvayökköä.
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Lepakko kiinnittää itsensä seinään tai kattoon varpaillaan. 
Sen kynnet ja jänteet lukkiutuvat, ja niin sen ei tarvitse pon-
nistella pysyäkseen kiinni. Kuvassa on talvehtivia pohjan-
lepakoita (Eptesicus nilssonii).
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Rengastustiedot 
kertovat lintujen 
salaperäisestä 
elämästä 
ja ilmastonmuutoksen  
vaikutuksista

22 ympäristökasvatus

Lintujen rengastus on tuonut 
sadan viimeisen vuoden aikana 
paljon tietoa lintujen levinnei-
syysalueista, muuttoreiteistä ja 
käyttäytymisestä. Ilmastonmuutos 
aiheuttaa jo muutoksia Suomessa 
pesivien lintujen elämään.
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Laura Hiisivuori & Aleksi Lehikoinen

Vapaaehtoinen rengastaja Kaisa Välimäki rengastaa tunturikihun poikasen. 
Iso osa linnuista rengastetaan jo pesäpoikasina. Pitkäikäisten lajien poikasina 
rengastetuista yksilöistä voidaan saada tietoa useiden vuosien ajalta. 
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R
engastustyön tavoitteena on 
saada tietoa lintujen elämästä. 
Helsingin yliopiston Luonnon-
tieteelliseen keskusmuseoon 

sijoitettu rengastustoimisto on kantanut 
vastuun maamme lintujen rengastuksen 
koordinoinnista vuodesta 1926, mutta var-
sinaisen työn tekevät sadat vapaaehtoiset 
rengastajat.
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nyt muuttamaan syksyllä yhtä aikaa 
pedon kanssa, kun aiemmin lajit vält-
tivät haukan muuttamalla ennen sitä. 
Ilmastonmuutos syventää siis edelleen 
kaukomuuttajien ahdinkoa: niiden elin-
ympäristö huonontuu ja muuttajien 
täytyy väistellä yhä useammin hyök-
käävää saalistajaa.

Ruskeat huhuilijat menestyvät
Pitkien rengastusaineistojen perusteella 
on saatu selville jännittävä muutos Suo-
men lehtopöllöjen parissa. Aavemaises-
ti huhuileva pöllö voi olla joko harmaa 
tai ruskea.

Euroopassa ruskeat lehtopöllöt ovat 
yleisempiä etelässä ja harmaat pohjoi-
sempana. Viime vuosina ruskeiden hu-

Talvella 2009–2010 kuvan ruskea lehtopöllö joutui museon kokoelmiin. Tuona talvena 
myyriä oli eteläisessä Suomessa ennätyksellisen vähän ja pöllöjä kuoli nälkään enemmän 
kuin yhtenäkään talvena 30 vuoteen. Lehtopöllön tärkein ravinnonlähde on pikkujyrsijät.

Tuoreimmat rengastusaineistoihin 
perustuvat tutkimukset kertovat muun 
muassa ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sesta pesintöjen ajoitukseen sekä leh-
topöllön värimuotojen selviämisestä 
leudommissa talvissa.

 
Muutoksia varpushaukan ja  
kaukomuuttajien elämässä
Rengastushavaintojen ja lintuasema-
seurannan perusteella on todettu, että 
maamme yleisin petolintu, varpus-
haukka, on aikaistanut muuttoaan ja 
pesintäänsä ilmastonmuutoksen myö-
tä. Tuon varpuslintujen tärkeimmän 
saalistajan saaliit puolestaan eivät ole 
muuttoaikatauluaan juuri siirtäneet. 

Pienet kaukomatkalaiset joutuvat 

Jos löydät tai näet rengastetun 
linnun tai lepakon…
Kun löydät kuolleen linnun, tarkista, onko sillä 

rengas. Jos on, voit lähettää tiedot renkaasta 

rengastustoimistolle verkkolomakkeella (www.

luomus.fi/tools/index.php/rengas/fi). Muista 

pestä kätesi hyvin aina sen jälkeen, kun olet 

koskenut kuolleena löytämääsi eläimeen.

 Jos onnistut näkemään elävän linnun renkaa-

seen kaiverretun tekstin, kirjoita se huolellisesti 

muistiin. Jos kyseessä on värirengas, merkitse 

muistiin renkaan väri ja sijainti (kummassa 

jalassa, missä järjestyksessä).

Kuolleen, hyväkuntoisen linnun tai muun  

eläimen voit myös toimittaa museolle. Ohjeet  

löytyvät osoitteesta www.luomus.fi/elaintiede/

naytteet. Muistathan liittää eläimen mukaan 

tiedot löytöpaikasta, -ajasta ja -tavasta (esim. 

kuolleena metsästä) sekä löytäjästä.

Rengastietojen palauttajalle lähetetään kiitos-

kirje, jossa kerrotaan löydetyn linnun taustat.

Tarkempaa tietoa:
www.luomus.fi/elaintiede/rengastus

huilijoiden määrä on kuitenkin lisään-
tynyt pohjoisessa.

Rengastusaineiston perusteella tal-
ven ankaruus vaikuttaa pöllöjen selviy-
tymiseen. Leudommat talvet näyttävät 
suosivan ruskeaa lehtopöllöä, jonka on 
vähälumisina aikoina muun muassa 
helpompi piiloutua saalistajiltaan.

Rengastuksen avulla on saatu kor-
vaamatonta tietoa lintujen elämästä, 
vaikka paljon on vielä tutkimatta. Esi-
merkiksi museonahkoja mittaamalla 
voisi tutkia, onko lintujen siipien pituus 
lyhentynyt ilmaston lämpenemisen ja 
muuttomatkan mahdollisen lyhenty-
misen myötä. ✦



www.vihrealippu.fi
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Espoolaisessa Juvanpuiston koulussa vietettiin  
Lautanen tyhjäksi -viikkoa loppuvuodesta 2011. 
Viikon aikana biojäte väheni, mutta miten saada 
hyvä käytäntö pysyväksi?

V
iikko 47 oli toinen Lautanen tyhjäksi -jakso Juvan-
puiston koulussa. Ympäristöraadin oppilasjäsenet 
leimasivat palautuslinjaston kupeessa tyhjien lau-
tasten kera tulijat. 

Vertailuviikolla biojätteen määrä oli normaalia lautasjä-
tearkea pienempi. Maanantaina mitattiin 1,5 litraa, tiistaina 
3, keskiviikkona 5, torstaina 8 ja perjantaina 5 litraa.

Miten Lautanen tyhjäksi -viikon sanoma saataisiin esille 
pysyvämmin kuin hetken kilvoitteluna, palkintojäätelön tuik-
kiessa kilpailun tähtenä? Vihreä lippu -raati ja keittiö haasta-
vat koko koulun väen ottamaan lautasen tyhjentämisen py-

syväksi tavakseen. Koulumme kipusi kestävälle Vihreä lippu 
-tasolle joulukuussa 2011 ja hyvää ympäristökasvatustyötä on 
edelleen jatkettava.

Keittiöväki kertoi, että osa koululaisista suhtautui teema-
viikkoon turhan perusteellisesti.

– Liiankin tyhjien lautasten takia varattua ruokaa meni 
hieman hukkaan, kun tavoiteltiin leimaa.

Hampurilaisia vai lähiruokaa?
Ruokapalveluesimies Asta Färlingin mukaan Espoon asia-
kaskunta on haastavaa. Jos lapsilta kysytään, pitäisi tarjolla 
olla lehtipihviä, hampurilaista ja pitsaa. Vanhemmat tahtovat 
kuitenkin luomua ja lähiruokaa lapsilleen.

Ruuan valmistaminen ja tarjoaminen on puun ja kuoren 
välissä olemista, kun samalla viedään eteenpäin kestävän ke-
hityksen viestikapulaa. Ruokapalvelu Espoossa on kuitenkin 
sitoutunut tähän.

Onpa apuna sitten opettavainen teemaviikko tai muu va-
listus, niin kaikkien hallussa tulee olla taito ottaa sen verran 
ruokaa kuin jaksaa syödä ja hakea sitten lisää. Näin pystytään 
valmistamaan oikeita määriä ruokaa.  

On tärkeää, että ruokailijat ymmärtävät, miten monimut-
kainen yhtälö hyvän ja maittavan sekä ekologisen ruoan val-
mistaminen on. Oikut ja purnaukset näkyvät hinnoissa.

Jos vältettäisiin haaskaus, joka maksaa 4,5 euroa biojäte-
litralta, ja toisaalta minimoitaisiin liikavalmistus, saisivat ku-
luttajat äänensä kuuluville ja mieluisan aterian.✦

Mari Wiiskanta

Onko oppilaitoksesi jo mukana Vihreä 
lippu -ohjelmassa? Lue lisää osoitteessa 
www.vihrealippu.fi.

Terveiset Vihreä lippu -koulusta:
Tyhjä lautanen, täysi masu

Lapsilla ja nuorilla on 
Juvanpuiston koulun 
Vihreä lippu -työssä 

aktiivinen rooli.

Lautanen tyhjäksi -julisteen tekivät Janika Schavikin, Emily Masa-
lin ja Lassi Kontio (Juvanpuiston koulun 4W-luokka).
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Monimuotoisen metsän taika  
-näyttely kertoo sadunhohtoisen 
tarinan tytöstä ja pojasta, jotka 
joutuvat metsänpeittoon. Taika 
muuttaa tytön korpiksi.

Metsä lumoaa ystävykset 
kauneudellaan ja elävyydellään. 
Mutta vapautuvatko he koskaan 
taian vallasta?

Miksi näyttely monimuotoisesta 
metsästä?
Luonnon monimuotoisuudella tarkoi-
tetaan elämän koko kirjoa, joka kannat-
telee ihmistä. Silti käsite on abstrakti, ja 
sen merkitys on erityisesti nuorten kan-
nalta vaikeasti hahmotettavissa.

Moni kokee toki virkistyvänsä met-
sässä. Mutta metsässä kulkemisen  
ja olemisen lisäksi tarvitsemme elä-
myksellistä tietoa, jonka kautta ym-
märryksemme luonnon merkityksestä 
syvenee.

Siksi teimme metsän monimuotoi-
suudesta lainattavan, helposti pystytet-
tävän näyttelyn. Kohderyhmäksi valit-
simme erityisesti yläkoululaiset, mutta 
näyttely sopii myös nuoremmille.

Mitä näyttely sisältää?
Monelle kaupunkilaisnuorelle metsä 
on nykyään hyvinkin vieras ympäristö. 
Suunnitteluporukkamme tavoitteena 
oli herätellä vetoavalla tarinalla ja raik-
kailla kuvilla nuorten mielenkiintoa ja 
tunteita metsien monimuotoista luon-
toa kohtaan.

Näyttelyssä kurkistetaan ihaniin 
metsäisiin elinympäristöihin – lehtoon,  
suolle, aarniometsään… Näistä elin-

ympäristöistä näyttelyvieras löytää 
tyypillisiä ja harvinaisiakin eliöitä. 

Luonnon monimuotoisuutta tuke-
via metsän rakennepiirteitä voi muuten 
löytyä myös luonnonsuojelualueiden 
ulkopuolelta. Onko omassa lähimet-
sässäsi esimerkiksi lahopuuta?

Näyttely koostuu kahdestatoista 
kankaisesta julisteesta. Tehtävämoniste 
ja kaksi paperista lisäjulistetta antavat 
ilmaville tarinoille ja kuville tiedollisia 
lisämerkityksiä.

Metsän monimuotoisuuden suojelemi-
nen on yksi ihmiskunnan tärkeimmistä 
haasteista. Luonnon köyhtyminen olisi 
saatava pysähtymään vuoteen 2020 
mennessä. 
    – Olemmeko jo tehneet parhaamme?

Malva Green & Marjo Soulanto

Monimuotoisen metsän taika -näyt-
telyä voi käyttää esimerkiksi biologian 
tunnilla metsäteeman tukena.Tarkem-
paa tietoa ja tilaukset postituskulujen 
hinnalla: Malva Green, malva.green@
luontoliitto.fi. ✦

Näyttelyn suunnitteluryhmä: ympäristökasvattaja 
Malva Green ja käsikirjoittaja Marjo Soulanto 
/ Pleistoseeni sekä biologi, valokuvaaja Emilia 
Pippola ja graafinen suunnittelija Anna Polkutie. 
Julkaisija: Luonto-Liitto 2012, www.luontoliitto.fi. 

Näyttelyn tuotanto sai avustusta Keski-Suomen 
ELY-keskukselta.

Monimuotoisen metsän taika -näyttelyn valokuvat elinympäristöistä: Emilia Pippola ja 
Hanna Savisaari. Piirrokset tarinan hahmoista ja metsälajeista: Anna Polkutie.

•	Työstän	luonnontieteellistä	tietoa		
elämyksellisiksi	tarinoiksi.

•	Toimitan	kestävän	kehityksen		
teemoihin	liittyviä	julkaisuja.

•	Kokoan	monialaisissa	tiimeissä	ideoita		
näyttelyjen	käsikirjoituksiksi.

Ota ihmeessä yhteyttä, olipa  
hankkeesi pieni tai suuri!

Marjo	Soulanto	/	Pleistoseeni,		
marjo.soulanto@gmail.com,	p.	040	758	7015

Tarvitsetko apua ympäristötiedon  
popularisoimiseen?
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Monimuotoisen metsän taika
Uusi lainattava näyttely nuorille



K
otieläinten pitkä historia 
Suomen luonnossa on saa-
nut aikaan sen, että lukuisat 
eliölajit ovat sopeutuneet 

niiden läsnäoloon ja tulleet riippuvai-
siksi niistä. On syntynyt kokonaisia 
elinympäristötyyppejä. Tällaisia perin-
nebiotooppeja ovat esimerkiksi niityt, 
kedot ja metsälaitumet.

Laidunnus turvaa  
monimuotoisuutta
Nykymuotoinen kotieläintalous ei enää 
automaattisesti ylläpidä perinneym-
päristöjä, vaan niiden hoitoon täytyy 
aktiivisesti kiinnittää huomiota. Um-
peenkasvun estäminen on avainasia ja 
helpoimmin se käy kotieläinten laidun-
nuksen avulla.

Sini Heikkilä

Kotieläintuotanto on viime aikoina näyttäytynyt 
julkisuudessa lähinnä epäeettisenä ja ympäristön-
suojelun kannalta ongelmallisena toimintana. 

Vekkilän tila on esimerkki maatilasta, jossa niin 
eläinten hyvinvointi kuin ympäristöasiatkin ote-
taan erityisen hyvin huomioon. Maatilan elämä 
linkittyy omalla erityisellä tavallaan myös moni-
muotoisuuteen.

Laidunnuksella on positiivisia vai-
kutuksia luonnon monimuotoisuu-
teen jopa nykyaikaisilla laidunmailla. 
Laiduntavat kotieläimet ovat käyneet 
niin harvinaisiksi, että esimerkiksi mo-
net lantakuoriaislajit ovat häviämässä. 
Luonnonmukaisesti hoidetuilla pelloil-
la tulee lisähyötyä ympäröivän luonnon 
monimuotoisuudelle siitä, että kemial-
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Lajitovereiden seura on laumaeläimille tärkeää. 
Kuvassa pohjoissuomenkarjan vasikoita.
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Suomenlampaita karitsoineen. Vekkilän 
tilan eläimillä on pihattonavetta, jossa ne 
voivat liikkua vapaasti, ja eläimet pääsevät 
talvellakin ulkoilemaan.
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Vekkilän museotilalla vaalitaan 
luonnon monimuotoisuutta



lisia torjunta-aineita ei käytetä.
Jos luonnon monimuotoisuus käsi-

tetään laajasti, voidaan kotieläintenkin 
katsoa kuuluvan siihen. Perinteisten 
suomalaisten maatiaiskotieläinten mää-
rä ja geneettinen monimuotoisuus ovat 
kaventuneet suuresti tuottoisempien 
rotujen syrjäyttäessä niitä. Maatiais-
rotujen kasvattaminen on tästä näkö-
kulmasta luonnon monimuotoisuuden 
suojelua.

Ympäristönhoitoa,  
luomumatkailua ja ympäristö-
kasvatusta maatilalla
Vekkilän maatilalla Tammelassa on 
enemmän erilaisia arvokkaita ympäris-
tökohteita kuin peltoa. Perinnebiotoop-
peja hoitavat suomenlampaat ja suo-
menkarjan lehmät. Niiden lisäksi tilan 
maatiaiskanat ja lapinporokoirat ovat 
kansallisessa geenivaraohjelmassa.

Vekkilän museotila harjoittaa maa-
tilamatkailua, ja se on Suomen luo-
mumatkailuyhdistyksen jäsenyritys. 
Luomumatkailuyhdistyksen periaat-

teena on kestävä matkailu, joka tukee 
luomumaataloutta, luonnon- ja ympä-
ristönsuojelua, kulttuuriperinnön ja 
-maisemien säilymistä sekä maaseu-
dun ekologisia toimeentulomahdolli-
suuksia.

Myös ympäristökasvatus on luomu-
matkailussa tärkeää, ja Vekkilän mu-
seotilalla tähän on panostettu erityises-
ti. Tila on ollut pilottimaatilana MTT:n  
Maalle Oppimaan ja EcoLearn -hank-
keissa. Tilalla on ollut kummiluokkia 
seudun kouluista sekä ympäristökas-
vatuksen retkipäiviä ja leirikouluja.

Matkailija tutustutetaan luomutilan 
arkeen ja ruoan tiehen pellolta pöytään. 
Perinteisten kädentaitojen opettelemi-
nen havainnollistaa materian elinkaar-

ta: ensin esimerkiksi kokeillaan lam-
paan keritsemistä, sitten huovutetaan 
pieni villaesine.

Ekologista ja eettistä  
kotieläintuotantoa?
Kotieläintuotannon ja ympäristönsuo-
jelun välillä riittää toki ristiriitojakin. 
Kotieläintuotteet ovat hyvin usein 
ilmaston kannalta kasvisruokaa huo-
nompi vaihtoehto. Etenkin naudanliha 
on julistettu pannaan. Nykyaikainen te-
hotuonto, jossa eläimille syötetään run-
saasti ihmisravinnoksi sopivaa viljaa ja 
palkokasveja, tekee kotieläintuotannos-
ta erityisen epäekologista.

Kotieläimiä on kuitenkin mahdollis-
ta kasvattaa pienemmilläkin energiapa-
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Pohjoissuomenkarjaa eli lapinlehmiä metsälaitumella.
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”Ehkä liha ja maitotuotteet pitäisikin 
jälleen nähdä arvokkaina ylellisyys-
tuotteina ja juhlaruokana, jolloin 
niistä voisi maksaa enemmän.”



noksilla. Suomalaiset maatiaislehmät, 
suomenkarjan lehmät, pärjäävät niukal-
lakin ravinnolla – esimerkiksi perinne-
biotoopeilta kerätyllä luonnonheinällä 
ja lehdeksillä. Kotieläinten suuri poten-
tiaali onkin ihmiselle kelpaamattoman 
ravinnon muuttamisessa ihmiselle so-
pivaan muotoon.

Vanhaan malliin tuotetuissa koti-
eläintuotteissa ongelmallista on korkea 
hinta. Myös kotieläinten hyvä kohtelu 
maksaa. Ehkä liha ja maitotuotteet pi-
täisikin jälleen nähdä arvokkaina ylel-
lisyystuotteina ja juhlaruokana, jolloin 
niistä voisi maksaa enemmän. 

Luomutuotannossa vaatimukset 
eläinkohtaiselle minimitilalle ovat hie-
man suuremmat kuin tavanomaisessa, 
ja lajityypillisiä tarpeita otetaan enem-
män huomioon. Mikään järjestelmä ei 
kuitenkaan ole täydellinen tae eläinten 
hyvinvoinnista. Vekkilän tilan eläintuo-

tanto ei ole virallisesti luomua, koska 
monilajinen eläinlauma samoissa tar-
hoissa ja eläinsuojassa ei täytä nykyisiä 
luomusääntöjä. Lajinmukainen hoito 
sekä ulkoilun, tilan, virikkeiden ja kas-
vuajan määrä ylittävät silti luomunor-
mitkin.

Kuluttajalle paras tilanne olisi, jos 
kotieläintuotteita pääsisi ostamaan suo-
raan tutulta maatilalta, jossa voi itse 
nähdä eläinten olot. Vekkilän tilalta voi 
ostaa lampaan- ja naudanlihaa. Omia 
kotieläintuotteita käytetään myös maa-
tilamatkailun ruokapalvelussa.

– Pienimuotoinen kotieläintuotanto 
on usein harrastus ja elämäntapa, joka 
parhaimmillaan tarjoaa parasta hoitoa, 
kunhan hoitaja on osaava, toteaa Vekki-
län emäntä Kristiina Liinaharja.

– Kunkin eläinlajin luontainen lau-
makoko määrittelee osaltaan hyvin-
voinnin kipurajaa. ✦

Pienikokoiset suomenkarjan lehmät 
ovat aikuisinakin ketteriä. Laidunta-
misen mahdollisuus ja riittävä tila on 
eläinten hyvinvoinnille tärkeää.Si
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Vinkki

Miten löytää hyvä  
”luottomaatila”?

Pidä silmät auki maaseudulla liikkuessasi 

ja kuuntele puskaradiota.

Tutustu maatilallisiin ja etsi netistä suora

myyntitiloja esimerkiksi maaseutukuntien 

nettisivujen yrittäjäluetteloista.

Tietoa

Suomalaiset maatiaiskotieläimet: www.

maatiainen.fi/elaimet.htm

Luomumatkailutiloja: www.eceat.fi

Erilaiset luomumerkit: www.kuluttaja

virasto.fi/fiFI/ekoostaja/ymparisto

merkit/luomumerkki/
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Lemmikkibisnes ja  
monimuotoisuus
Ihmisen kädenjälki on ainakin täällä 
pohjoisessa jopa rikastuttanut luontoa. 
Toisaalta ihmisten teot ovat myös olleet 
tuhoisia.

Korkeasaaressa aiemmin johtajana 
työskennellyt Seppo Turunen näyttää 
kirjassaan Lemmikkielämää, että vaikka 
lemmikkien jalostaminen lisää lajien 
monimuotoisuutta, bisnes on myös 
johtanut salametsästyksen kautta suku-
puuttoihin. Uhanalaiseksi luokittelu 
lisää lajin kysyntää.

Lemmikkieläimien ylläpito on 
myös ekologisesti kallista. Roduista on 
monesti tullut kantamuotojensa irviku-
via lukuisine perinnöllisine sairauksi-
neen. Lajityypilliseen käyttäytymiseen 
ei ole mahdollisuutta. 

– Tämä antaa lapselle oudon kuvan 
oikeasta eläimestä, eikä ole hyvä tie 
luonnon kunnioittamiseen, Turunen 
selittää. 

Bisnestä kuitenkin ylläpitää siinä 
liikkuva raha.

Urbaani yksinäisyys
Turusen mukaan lemmikkiharras-
tusta lisää se, että yleinen yksinäisyys 
on kasvamassa. Lemmikkien antama 
kaveruus on asia, jolle on vaikea löytää 
korviketta. Olisi kuitenkin suotavaa, 
että ihmiset valitsisivat lajeja, jotka 
soveltuvat urbaaniin elämään esimer-
kiksi koiria paremmin.

– Lapsia voitaisiin opastaa siihen, 
että lemmikit ovat jotain muuta kuin 
luonto ympärillämme. Ne ovat täällä 
pohjimmiltaan ihmisen tarpeiden tyy-
dyttämistä varten, Turunen ehdottaa 
ympäristökasvattajille.

Lemmikkien pitäminen kulkee 
myös käsi kädessä luonnosta vieraan-
tumisen kanssa. Asennoitumisemme 
eläimiin muuttuisikin terveemmäksi, 
jos tarkkailisimme luonnonvaraisia 
eläimiä ja kasveja. ✦ 

Lemmikkien  
pitämistä tulisi 
arvioida  
uudelleen

Olemme tottuneet näkemään lähinnä vain 
ihmisen muokkaamaa luontoa. Se vaikuttaa 
eläinfysiologian dosentti Seppo Turusen 
mukaan luontosuhteeseemme ja luonnon 
monimuotoisuuteen.

Seppo Turunen: Lemmikkielämää. 
Gaudeamus 2011.

Opetussuunnitelmiin tarjotaan yhä uusia 
oppiaineita, mutta Seppo Turusen mukaan 
harva asia on yhtä tarpeellinen ihmisen 
hyvinvoinnille kuin hyvinvoiva luonto. 
Järkevää olisi siis kasvattaa ihmisiä tunte-
maan lähiympäristönsä luontoa.

  Outi Lundahl

”Koiran pitäisi myös 
muistuttaa eläintä sel-
vine kuonoineen, pys-
tykorvineen ja jäntevi-
ne pitkine jalkoineen.”
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Vilja Tuohino voitti nuorten kuvakilpai-
lun hyväntuulisella kuvallaan “Kankaat 
kiertoon”.

  Outi Lundahl

Valokuvauskilpailun voitti 18-vuo-
tias Vilja Tuohino Ulvilasta. Voit-

tajakuvan nimi on ”Kankaat kiertoon”. 
Raadin mielestä kuvasta näkyy selvästi, 
että kuvaaja on sisäistänyt kestävän elä-
mäntavan.

Kuva on hyväntuulinen ja positiivi-
nen, ja se näyttää yhden ratkaisun eko-
logiseen ongelmaan. Siinä on hienot 
värit, mielenkiintoinen sommittelu sekä 
hyvä valotus ja rajaus. 

– Voittajakuvassa kunnioitetaan 
perinteitä ja siinä näytetään hauskalla 
tavalla prosessi alusta loppuun asti, 
räsyistä kangaspuiden kautta valmii-
seen mattoon, kertoo raadin puheen-
johtaja ja Syksen edustaja Johanna 
Sunikka.

Palkinnoksi voittaja sai Nokian äly-
puhelimen (N700). Se on markkinoiden 
tällä hetkellä pienin älypuhelin, joka on 

myös Nokian tähän mennessä vihrein 
puhelin. Se on sataprosenttisesti kier-
rätettävä.

“Perintöprinsessat”
Lisäksi palkittiin kolme seuraavaksi pa-
rasta valokuvausaiheisilla palkinnoilla. 
Näitä olivat Minna Markkanen Korial-
ta kuvallaan ”F*ck the shower”, Helinä 
Koski Lahdesta kuvallaan ”Ecolove” 
sekä Taru Suninen Kouvolasta kuval-
laan ”Ei maadu”.

Kilpailun raadissa mukana olivat 
Johanna Sunikan lisäksi valokuvaaja 
Henrik Kettunen, huippusuositun 
Kemikaalicocktail-blogin kirjoittaja, 
toimittaja ja kirjailija Noora Schingler 
sekä Nokian edustaja Pia Tanskanen. 

Kilpailu oli tarkoitettu 12–18-vuo-
tiaille Suomessa asuville nuorille. ✦

Kaatopaikat vaarassa -kilpailu sai nuoret 
miettimään arkisia valintojaan

Sykse järjesti valokuvauskilpailun 
nuorille yhteistyössä Nokian kanssa. 
Kaatopaikat vaarassa -kilpailussa 
etsittiin kuvia arjen valinnoista, 
jotka kuvaavat kestävää elämän-
tapaa ja kestävää kuluttamista. 

Minna Markkasen työssä raatiin vetosivat sommittelu ja räväkkä 
asenne. Kuva pistää miettimään sen sanomaa ja omia tapojaan. 

Helinä Kosken kuva kannustaa arvos-
tamaan elämän pieniä, kauniita hetkiä. 
– Kukapa näkisi kauneutta kahdessa 
roskapöntössä? Kun rähjäiset roskikset 
saa näyttämään kiinnostavalta kuvassa, 
on kuvan ottaja onnistunut, raadin jäsen 
Noora Schingler kehuu. 

Taru Sunisen kuva näytti kilpailussa toistuneen roskausteeman eri-
laisesta näkökulmasta. Monet negatiivisista ympäristöteoistamme 
ovat niin jokapäiväisiä, ettemme edes ajattele niitä enää. Tässä 
kauniissa kuvassakin maahan heitetty pullo maastoutuu lehtiin.



Syksen jäsenlehti ilmestyy jatkossa kaksi kertaa 
vuodessa perinteisenä, painettuna lehtenä ja 
neljä kertaa vuodessa sähköisenä verkkolehtenä. 

– Verkossa lehti välittää ajankohtaisempaa tietoa ympäristö-
kasvatusalalta ympäri maailmaa. Painetuissa lehdissä keski-
tytään syvällisempiin artikkeleihin ja yhteistyönumeroihin, 
kertoo toiminnanjohtaja Kati VähäJaakkola.

– Sekä verkko- että printtilehdessä esitellään ympäristö-
kasvatusalan ihmisiä ja julkaistaan käytännön vinkkejä  
työhön.

Uudistus säästää luonnonvaroja, kun jokaista lehteä ei 
painateta ja lähetetä postissa.

Vuoden 2012 käynnisti siis kädessä pitämäsi upea luku- ja 
vinkkipaketti. Kesään mennessä ilmestyy lisäksi kaksi verk-
kolehteä. Koulujen palattua kesälomilta ilmestyy seuraava 
painettu lehti ja sen jälkeen loppuvuodesta vielä kaksi verk-
kolehteä.

Tiedotamme lehden ilmestymisestä nettisivuillamme sekä 
postituslistalla. Tästäkin syystä Sinun on hyvä pitää toimis-
tomme ajan tasalla sähköpostiosoitteen muutoksista! ✦

palvelee paremmin seuran tavoitetta 
toimia tiedon solmukohtana, Kati 
Vähä-Jaakkola kertoo.

Uudistus myös piristi verkkosivu-
jen visuaalista ilmettä. ✦

 Verkkosivusto uudistuu
Myös verkkosivujamme uudistetaan. 
Syksen uutisia voit seurata nyt blogista. 
Kalenterista löydät tietoa alan koulu-
tuksista ja tapahtumista.

– Lisäksi sivustoa selkeytettiin niin, 
että tieto on helpommin löydettävissä ja 

Ympäristökasvatus-lehti  

nyt kuusi kertaa vuodessa
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 Jäsenedut paranevat
Syksen lehtiuudistuksen yhteydessä 
myös muut jäsenedut paranevat. Jä-
senetuja tarjoavat nyt monet yhteis-
työkumppanimme, kuten vastuullisen 
muodin verkkokauppa Karmashop, 
ekokauppa Versokauppa sekä kou-
lutus- ja majoituspalveluja järjestävä 
Elontila. Löydät näistä eduistamme 
tietoa Syksen nettisivuilta. 

Jokaisella jäsenellä on jatkossa oma 
jäsennumero ja -kortti. Jäsennumeron 
löydät jäsenlaskusta ja laskun yhtey-
dessä lähetetystä jäsenkortista, jota tar-
vitset jäsenetuja hyödyntäessäsi.✦
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 Tietoa, innoitusta  
ja voimaa työhön

 Paljon erilaisia 
työpajoja ja uusia 
menetelmiä

 Alan kiinnostavimpia 
luentoja ja ajankohtaisia 
tutkimuksia

 Virkistymistä ja 
verkostoitumista

Ympäristökasvatuspäivät  
     tänä vuonna Kuopiossa!

Merkitse jo kalenteriisi 4.–5.10.2012  
ja seuraa tiedotusta!

www.ymparistokasvatuspaivat.fi

Hyödynnä ennakkovaraajan etusi:  
kun ilmoittaudut päiville ennen 
15.8.2012, saat 50 % alennuksen 

illalliskortista!
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