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Luonto on hyvinvoinnin lähde

Luonnolla on syvä merkitys kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnille. Monet 
tietävät tämän intuitiivisesti ja hakeutuvat luontoon hyvää oloa ja virkis-
tystä hakemaan. Vihdoin on saatu myös tieteellistä näyttöä luontoympäris-
töjen myönteisestä vaikutuksesta ihmisen terveyteen, jaksamiseen ja mieli-
alaan – siis kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Luontokerhotoiminnassa opitaan pienestä pitäen virkistymään luon-
nossa, havainnoimaan vuodenaikojen vaihtelua ja ottamaan lähiympäristö 
vahvasti omaksi. Samalla syntyy luontoa kohtaan rakkaus, joka ohjaa ym-
päristövastuulliseen toimintaan aikuisena.

Kansion sisältö

Tämä luontokerhotoiminnan vinkkikansio sisältää

• tietoa luonnon vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin
• tietoa ympäristökasvatuksesta
• käytännön ohjeita luontokerhon perustamiseen ja ohjaamiseen
• tukea erilaisten kerhokertojen suunnitteluun
• runsaasti toimintaideoita ja käytännön vinkkejä eri vuodenajoille
• kerhon tärkeitä lomakkeita ohjeistuksineen.

Alkusanat

Teemakokonaisuus kutsuu 
virkistävien lähiluontoelämys-
ten ja hyvinvoinnin lähteille. 
Kukin kuudesta teemaosiosta 
sisältää tarinan sekä tutkimus- 
ja taiteilutehtävän.

 Mystisen liskon etsijöiden teemakokonaisuus:
 Virkistäviä lähiluontokylpyjä erilaisina vuodenaikoina*
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Kenelle kansio on tarkoitettu?

Materiaali on suunnattu erityisesti luontokerhojen ohjaajille. Siitä voi olla iloa 
ja hyötyä kaikille, jotka järjestävät luonnonharrastustoimintaa tai ovat kiin-
nostuneita ympäristökasvatuksesta. Kansiossa on eväitä esimerkiksi

• aloitteleville kerhonohjaajille, jotka tarvitsevat ohjeita kerhon 
 perustamiseen
• ohjaajakonkareille, jotka etsivät uusia toimintaideoita
• järjestöjen ja luontokoulujen toiminnan suunnitteluun
• eskariluokkien ja alakoulujen kerhotoiminnan suunnitteluun
• ympäristöteemapäivien, luontoleirien ja ympäristöetsivätoimiston 
 ohjelman suunnitteluun.

Kiitos

Luontokerhoilu on arvokasta, perinteikästä toimintaa, jota Luonto-Liitto on 
toteuttanut jo 1940-luvulta saakka. Muokkasimmekin tuoreiden toimintaideoi-
den rinnalle myös vuosien patinoittamia vinkkejä ja käytäntöjä.

Kiitämme lukuisia työssä auttaneita kerho-ohjaajia ja suunnittelijakolle-
goitamme, erityisesti Ville Laitista ja Kristiina Tiaista. Jenny ja Antti Wihu-
rin rahastoa kiitämme taloudellisesta tuesta, jonka avulla saatoimme julkaista 
kansion.

Lähdetään ulos virkistymään!

Toivomme, että materiaali paitsi tukee käytännöllisesti kerhotoimintaanne 
myös tuo siihen uutta kivaa kipinää. Voitte täydentää kansiota itse kokoamalla 
loppuun lisää tarinoita ja vinkkejä esimerkiksi uusista Sieppo-lehdistä.

Lähdetään ulos virkistymään ja seikkailemaan erilaisina vuodenaikoina 
ja joka säällä…

kun suhisee syksyinen sade ja maahan putkahtelee sieniä…

kun pakkanen raikastaa maailman ja lumelta löytyy jänniä jälkiä…

kun kevättuuli puhaltaa ja vihreys ilahduttaa mieltä.

Toukokuisessa Helsingissä 2013

Malva Marjo Sini
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Luonto ja ihmisen 
hyvinvointii
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Shinrin-yoku – metsäkylvyssä 
mieli lepää ja stressi vähenee
Eri alojen tutkimukset osoittavat, että luontokokemuksista koituu ihmisen hy-
vinvoinnille perustavia hyötyjä. Tutkimuksia on tehty viime vuosina sosiaali-
sen, psyykkisen sekä fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin alueella.

Japanilainen käsite shinrin-yoku tarkoittaa metsäkylpyä. Japanilaiset 
tutkijat ovat verranneet metsässä kävelemisen ja metsäisen maiseman katse-
lemisen vaikutuksia kaupungissa kävelemisen ja kaupunkimaiseman katselun 
vaikutuksiin.

Tutkittavien verenpainetta, sydämen sykettä ja veren stressihormonien 
määrää mitattiin ennen ja jälkeen retkien. Retket tehtiin kaupunkiin ja met-
sään. Tutkijat havaitsivat, että fysiologinen stressi vähenee luontokokemusten 
aikana.

• Toipuminen stressistä ja kuormituksesta alkaa jo 5 –7 minuutin metsässä 
oleskelun jälkeen.

• Stressihormonien määrä veressä laskee.

• Verenpaine laskee ja sydämen lyöntitiheys rauhoittuu.

• Luontokokemukset vahvistavat immuunijärjestelmää, jonka hyvinvoin-
nilla on yhteys tartuntatautien ja muiden sairauksien vähenemiseen.

Luonnossa liikkuminen elvyttää 
ja parantaa keskittymiskykyä
Luontokokemukset elvyttävät nopeasti stressistä ja tahdonalaisen tarkkaa-
vuuden väsymisestä esimerkiksi pitkän koulupäivän jälkeen. Myös stressaan-
tumattomiin ihmisiin luonnossa oleminen ja luonnon näkeminen vaikuttavat 
myönteisesti.

Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että mitä enemmän asuin-
talon ikkunasta näkyy viheraluetta, sitä parempi on asukkaiden testein mi-
tattu keskittymiskyky. Keskittymiskyky puolestaan vaikuttaa asukkaiden elä-
mänhallintaan eli kykyyn tehdä tärkeitä valintoja ja päätöksiä elämän arjessa 
– jopa tapaan ratkaista ristiriitatilanteita.

Tutkimuksissa on myös havaittu, että tarkkaavuushäiriödiagnoosin (ADD 
tai ADHD) saaneiden lasten oireet lieventyvät, kun he leikkivät luonnossa. Las-
ten keskittyminen kotiläksyihin ja jokapäiväisiin askareisiin helpottuu. Tehtä-
vien loppuun tekeminen ja vanhempien ohjeiden seuraaminen sujuu paremmin. 
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Houkuttele lapset virtuaali-
maailmasta luontoon liikkumaan
LuoNToYmpärISTöSSä VIETETTY aika parantaa terveydentilaa myös välillisesti 
mahdollistamalla melkein huomaamatta liikkumisen. Jo epätasaisessa maas-
tossa käveleminen on hyvää liikuntaa, joka kehittää tasapainoaistia ja moto-
riikkaa. Muista kerho-ohjelman suunnittelussa myös reippaat juoksuleikit ja 
hipat! 

Myös ne lapset, joita ei innosta liikunnan kilpailullisuus, saavat luon-
nossa leikkimisestä, hyppelemisestä, juoksemisesta ja kiipeilemisestä vapaan 
liikunnan iloa. 

Luontoretkellä myönteiset 
tunteet tarttuvat ja mieliala 
kohenee
LuoNNoSSA LIIKKumINEN antaa mielihyvää ja esteettisiä elämyksiä. Mieliala 
kohenee ja negatiiviset tunteet lievittyvät luonnonmaisemaa katsellessa ja 
luonnossa liikkuessa. Tutkimuksissa on löydetty jopa viitteitä siitä, että ahdis-
tus ja masennus helpottuvat luontokokemusten aikana (K. Korpela 2007).

Niin myönteiset kuin kielteisetkin tunteet tarttuvat ihmisestä toiseen. 
Tämä on ihmisten välisen syvemmän vuorovaikutuksen keskeinen mekanismi. 
Kun luonto virkistää, rentouttaa ja lievittää stressiä, ihmisten kohtaaminen ja 
vuorovaikutus on sävyltään myönteisempää. Näin luontokokemukset tukevat 
myös ryhmän sosiaalisten suhteiden hyvinvointia.

Lukuvinkkejä

Kalevi Korpela: Luontoympäristöt ja hyvinvointi. Psykologia 5/2007.

Kirsi Salonen: Mielen luonto. Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Green 
Spot 2010.

muistele hyviä luontokokemuksiasi

• Millaisia mukavia luontokokemuksia sinulla oli lapsena?

• Millainen ympäristö oli?

• Olitko yksin vai yhdessä muiden kanssa?

• Millaisia luontokokemuksia haluaisit ohjaajana välittää ja mahdollistaa 
toisille?

*
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Luonto-Liiton 
kerhotoiminta – 
Elämyksiä, hauskaa 
harrastustoimintaa, 
tietoa luonnosta

ii
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Tarjoa virkistävä vastapaino 
koulutyölle!
LuoNToKErhoILu oN lasten vapaa-aikaa, ja kerhossa onkin tarkoitus virkis-
tyä ja rentoutua koulupäivän jälkeen. Kun puuhataan yhdessä samanikäisten 
kanssa, leikitään luonnossa ja pidetään hauskaa, tutustutaan samalla luonte-
vasti lähiluonnon ihmeisiin.

Luontokerhossa saadut mukavat luontokokemukset luovat kuin huomaa-
matta pohjaa luonnonrakkaudelle ja myöhemmin myös ympäristövastuullisille 
valinnoille.

Kerhon luonteeseen ja ohjelmaan vaikuttaa se, onko kerho lasten iltapäi-
vätoimintaa vai iltaharrastus. Erityisesti iltapäiväkerhossa ohjelman pitää olla 
kevyttä, sillä lapset ovat väsyneitä koulupäivän jälkeen. Eväiden syöminen voi 
myös viedä osan kerhoajasta.

Tietoa leikkimällä
LähImETSäT pIILopAIKKoINEEN ja kiipeilypuineen tarjoavat leikkipaikan, joka 
ruokkii lasten kekseliäisyyttä, luovuutta ja mielikuvitusta. Lapsen vapaalle toi-
minnalle on metsässä enemmän tilaa kuin rakennetussa ympäristössä, jossa 
kaikki on usein aikuisten valmiiksi miettimää. Tätä kannattaa hyödyntää ja 
vaalia luontokerhossa: ottakaa ohjelmaan paljon leikkejä ja luovaa toimintaa.

Lapsille voi kertoa myös tietoa luonnosta, mutta kerhossa kannattaa 
välttää koulumaista tiedon pänttäämistä. Tärkeämpää on se, mitä lapsi itse 
kysyy, kuin se, mitä ohjaaja haluaa kertoa. Tällöin kerhon tiedollinen anti ei 
ole liian vaikeaa ja tylsää, vaan pysyy lapsen omalla tasolla.

Luonnontieteellinen tieto voi olla hauskaa ja mielenkiintoista! Tietoa 
kannattaa tarjoilla kuitenkin mahdollisimman paljon tutkimisen ja itse tehty-
jen havaintojen kautta. Mitä nuoremmista on kyse, sitä enemmän oppiminen 
tapahtuu leikkimällä.

Kaikille kiva luontokerho
LApSET odoTTAVAT, että kerhossa on kivaa. Jokaisella on omat kiinnostuksen-
kohteensa, joten kunkin kerhokerran ohjelmaan kannattaa sisällyttää erilaisia 
elementtejä, esimerkiksi

• leikkejä ja eläytymistehtäviä
• mukavaa liikkumista
• piirtämistä ja askartelua
• tarinoita, draamaa, lauluja
• pieni retki lähiluontoon
• luonnon tutkimista.
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Mukava liikkuminen rentouttaa
KouLupäIVäN AIKANA liikkumisen tarve ei aina pääse toteutumaan tarpeeksi, 
joten kerhossa on otollinen tilaisuus järjestää esimerkiksi reippaita juoksuleik-
kejä. Liikunta ulkoilmassa sopii hienosti luontokerhon ohjelmaan.

Kannattaa pitää huolta siitä, että liikuntaleikit ovat mukavia kaikille – 
myös niille, jotka eivät pidä kilpailemisesta. Jos juoksuleikki ei rauhoitakaan, 
vaan pikemminkin tuo ryhmään levottomuutta, voi vastapainona kokeilla rau-
hoittumisleikkiä.

Ota lapset mukaan 
suunnittelemaan
LApSET SITouTuVAT kerhoon paremmin, kun pääsevät itse vaikuttamaan sii-
hen, mitä kerhossa tehdään. Ensimmäisellä kerralla heillä ei vielä ole selkeää 
kuvaa siitä, mitä kannattaisi ehdottaa. Kun kerho on kokoontunut muutaman 
kerran, on hyvä koota heidän ideoitaan. 

Osa ehdotuksista saattaa olla mahdottomia toteuttaa tai ne eivät liity 
mitenkään luontokerhoon. Hassujenkin ehdotusten jälkeen voi jutella siitä, 
millaisia asioita luontokerhossa yleensä tehdään ja millaiseen toimintaan lap-
set haluaisivat kerhon ohjelmaa painottaa. Voit antaa myös valmiita ohjelma-
ideoita, joista lapset voivat valita – tämä toimii hyvin esimerkiksi kerhon ret-
kikohdetta valittaessa.

Kiva tapa osallistaa lapsia on päättää yhdessä kerholle nimi. Anna lasten 
ehdottaa kerholle sopivia nimiä ja äänestäkää sitten mieluisimmasta ehdotuk-
sesta.

Osallistaminen tarkoittaa myös kuuntelemista. Havainnoi ryhmääsi: mikä 
onnistuu, mikä ei toimi, mistä lapset innostuvat? Kuuntelemisen avulla voit 
kehittää omaa toimintaasi kerhonohjaajana ja suunnitella kerholaisillesi sopi-
vaa ohjelmaa.

Pitääkö ohjaajan olla 
lajintuntijaguru?
”NYKYLApSET EIVäT erota enää kuusta männystä tai varista harakasta…” Väite 
saattaa olla totta joidenkin kaupunkilasten kohdalla. Lajien tunnistaminen ei 
kuitenkaan ole aina helppoa kokeneillekaan luonnonharrastajille. Omaa lajin-
tuntemuksen rimaa ei kannata nostaa liian korkealle.

Ota avuksi luonnonharrastusoppaat ja ympäristökasvatusmateriaalit. 
Lapsetkin voivat etsiä tietoa netistä. Älkää unohtako mennä ulos! Lähiympä-
ristön tavallisimpien lajien tarkkaileminen ja tunnistaminen on kiinnostavaa ja 
virkistävää luontokerhon ohjelmaa.

Jos lajien tunnistaminen tuntuu vaikealta, voi tarkkailla jonkin lajiryh-
män elintapoja, esimerkiksi lintuja toukokuussa Lasten lintuviikon aikana. 
Vaikka et erottaisi varista harakasta, pystyt tekemään kerholaistesi kanssa lin-
tuviikon helppoja havaintotehtäviä.
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Lasten lintuviikko toukokuussa
Tutustu BirdLife Suomen ja Luonto-Liiton tapahtumaan ja materiaaleihin:

www.birdlife.fi/lintuviikko

Jos lajien tunnistaminen kiinnostaa

• Sovella kerhossa tietojasi ja taitojasi – siten omasta luonnonharrastuk-
sestasi koituu iloa muillekin!

• On tärkeää, että huomioit lasten omat luontohavainnot ja pidät niitä 
kiinnostavina.

• Selvittäkää yhdessä, mikä laji on kysymyksessä.  

• Lajiryhmän tunnistaminen voi usein riittää – etenkin hyönteisten ja mui-
den selkärangattomien ollessa kyseessä.

• Voitte valokuvata lajeja – kuvien avulla on helpompi etsiä tietoa kirjoista 
ja verkosta.

• Ikkuna Suomen luontoon -sivustolle voi lähettää omia havaintoja asian-
tuntijoiden ja luonnonharrastajien tunnistettaviksi. 

 http://www.ikkunasuomenluontoon.fi/

Jos lajien tunnistaminen tökkii

• Luonnon havainnoiminen ja ymmärtäminen ei edellytä välttämättä lajien 
tunnistamista – luontoa voi tarkkailla muutenkin.

• Bongaatteko vaikkapa lintuemon viemässä ruokaa poikasilleen? Tai kan-
taako lintu nokassaan oksaa pesänrakennuspuuhissa?

• Voitte harrastaa kasveja piirtämällä ja valokuvaamalla niitä. Kuinka 
monta keltaista kevätkukkaa löydätte? Millaisia värisävyjä on syksyn 
lehdissä?

• Suomessa on noin 21 400 eliölajia; kukaan ei tunnista niitä kaikkia.  
Unohda siis lajigurupaineet!

*
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Ympäristö-
kasvatusiii
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Luonto-Liiton ympäristökasvatuksen 
tavoitteita
• Tarjotaan monipuolisia ja myönteisiä elämyksiä luonnossa.

• Ihmetellään, leikitään ja virkistytään yhdessä luonnossa.

• Tarjotaan aineksia hyvän luontosuhteen rakentumiseen.

• Lisätään tietoa ja ymmärrystä luonnon toiminnasta.

• Kannustetaan kunnioittamaan luontoa.

• Rohkaistaan ympäristöystävällisiin toimintatapoihin.

• Tarjotaan mahdollisuuksia toimia ympäristön puolesta 
 omien mahdollisuuksien ja vahvuuksien mukaisesti.



16  |  Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta – Luontokerhotoiminnan vinkkikansio

Ympäristökasvatus on 
välttämätöntä
IhmISKuNTA oN yhä voimakkaammin havahtumassa ympäristötietoisuuteen. 
Ymmärrämme, että luonto on herkkä ihmisen vaikutuksille ja että luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyminen sekä maapallon elinkelpoisuus riippuvat paljolti 
omasta toiminnastamme. Uhkaavan ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää 
meiltä kestäviä arjen valintoja, toimintaa luonnon puolesta ja tukea ympäris-
tön kannalta järkevälle poliittiselle päätöksenteolle. 

Ympäristökasvatus edistää kestävän elämäntavan omaksumista ja ym-
päristövastuullisuutta. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoa, taitoa ja tahtoa 
toimia luonnon ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Luonto-Liitto kuuluu ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen työn 
pioneereihin. Järjestö sekä tekee käytännön ympäristökasvatustyötä (esim. 
kerhot, leirit) että kehittää alan metodeita ja julkaisee monipuolisia ma-
teriaaleja. Luonto-Liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden 
kanssa. Nykyään ympäristökasvatusta toteutetaankin jo hyvin monenlaisissa 
organisaatioissa, eri-ikäisten ihmisten keskuudessa ja eri puolilla maailmaa.

Luontokokemukset ja 
ympäristöherkkyys
YmpärISTöVASTuuLLISuudEN KEhITTYmISESSä tärkeänä tekijänä pidetään ih-
misen ympäristöherkkyyttä. Ympäristöherkkyys on tunnepitoista, empaattista 
suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Siihen liittyy kyky aistia ja havainnoi-
da ympäristöä. Ympäristöherkkyys ja rakkaus luontoa kohtaan syntyvät luon-
tevasti omien hyvien luontokokemusten myötä.

Luontokerhossa koetaan yhdessä luontokokemuksia, nautitaan ja iloitaan 
luonnosta! Aikuisten tehtävänä on ratkaista ympäristöongelmia, mutta ihanat 
luontokokemukset antavat voimaa ja virkistystä myös ohjaajille ja opettajille. 

Tietoisuus ja luottamus
YmpärISTöTIEToISuuS oN tietoa ja ymmärrystä luonnon toiminnasta, ihmi-
sen ja ympäristön vuorovaikutuksesta sekä omista mahdollisuuksista vaikuttaa 
näihin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristökasvatuksessa tärkeää on saada ih-
minen luottamaan omiin kykyihinsä ja omien tekojensa merkityksellisyyteen 
käytännössä.
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Ympäristövastuullisuutta synnyttävät tekijät
 

Ympäristövastuullinen toiminta on monen tekijän summa. Ympäristövas-
tuullisuuteen kasvamisessa tarvitaan

• omia myönteisiä luontokokemuksia (hyvä luontosuhde)
• tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemeistä
• tietoa siitä, miten luonto toimii ja miten ihmisen toiminta vaikuttaa 

luontoon
• tietoa kestävästä elämäntavasta ja erilaisista vaikuttamisen tavoista
• taitoa tehdä elinympäristömme kannalta hyviä päätöksiä sekä yksilöinä 

että yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseninä
• omaa halua toimia ympäristöystävällisesti
• vertaisyhteisöjen tukea
• yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia.

Vertaisyhteisöt ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen
uSEIN moTIVAATIo ympäristövastuulliseen toimintaan kumpuaa ihmisen ym-
päristöystävällisistä arvoista ja asenteista, jotka ovat hyvin pysyviä ja kasva-
tuksen sekä ympäröivän yhteiskunnan muokkaamia. Jotta voisimme kasvaa 
ympäristövastuullisiksi, tarvitsemme omien vertaisyhteisöjemme tukea.

Läheisillä ihmisillä, naapureilla ja tuttavilla on suuri vaikutus esimerkiksi 
energian säästämiseen ja kestävien kulutusvalintojen tekemiseen. Yhdessä te-
keminen torjuu tehokkaasti turhautumista!

 Monet inhimilliset tekijät vaikuttavat toimintaamme: väsymys, kiire ja 
rahan puute sekä yhteiskunnan asettamat mahdollisuudet, kuten alueellis-
ten jätteenlajittelupisteiden määrä, ympäristöystävällisten tuotteiden saata-
vuus ja uusiutuvan energian valitsemisen vaikeus tai helppous. Myös yleisesti 
omaksutut käsitykset siitä, mikä on hyvää ja ”normaalia”, vaikuttavat ihmisten 
valintoihin. Onko ”normaalia” omistaa henkilöauto vai käyttää julkista liiken-
nettä?

Elämäntapamme ja kulutuskäyttäytymisemme on siis lukuisten eri asioi-
den summa. Ihmisten rohkaiseminen ja asioihin vaikuttaminen on tärkeää sekä 
yksilötasolla että yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Ympäristökasvatuksella on 
oma tärkeä roolinsa osana kokonaisuutta.

Luontosuhde
LuKuISTEN TuTKImuSTEN mukaan läheinen luontosuhde on tärkein tekijä ym-
päristövastuullisuuden taustalla. Luontosuhde rakentuu erityisesti lapsuuden 
myönteisistä luontokokemuksista.

Luontokokemukset tukevat myös muita ympäristökasvatuksen osa-
alueita. Esimerkiksi tieto luonnon merkityksestä ei riitä, vaan sen tueksi tarvi-
taan omakohtaisia havaintoja ja kokemuksia. Kun ihmisellä on hyvä luontosuh-
de, moni valintatilanne ja arvopohdinta ratkeaa helpommin.
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Ympäristökasvatus on 
arvokasvatusta
YmpärISTöKASVATuS ANTAA meille valmiuksia kyseenalaistaa toimintatapo-
jamme, jotka kuluttavat liikaa luonnonvaroja, kasvattavat kaatopaikkoja ja 
kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Luontokerhossa ympäristöasioita täytyy kui-
tenkin käsitellä kerholaisten ikään ja kehitystasoon sopivalla tavalla. Muka vien 
luontokokemusten jakaminen, luova touhuaminen ja jännittävät havainnot 
ulkona liikuttaessa antavat todenmakuisen ja houkuttelevankin vaihtoehdon 
elektroniikan ja uusien tavaroiden vetovoimalle.

Ympäristökysymyksiä voi käsitellä sen mukaan, mitä aiheita kerholaiset 
itse ottavat esiin. Elämäntapavalintoja on hyvä lähestyä oman esimerkin kaut-
ta. Kerhon askarteluissa kannattaa esimerkiksi käyttää mahdollisimman paljon 
kierrätysmateriaaleja. Luontokerhotoiminta on jo itsessään ympäristöystäväl-
linen ajanviettotapa ja harrastus.

On hyvä muistaa, että arvoja on monenlaisia ja että niitä ei voi päättää 
toisen puolesta. Tavoitteena ei ole tuputtaa valmiita ajattelumalleja, vaan etsiä 
yhdessä aineksia, joiden avulla kerholaiset voivat muodostaa omia arvomaa-
ilmojaan.

mieti omia arvojasi

• Millaisia ovat omat ympäristöarvosi?

• Miten ja millä reunaehdoilla luontoa saa arvojesi mukaan hyödyntää?

• Millainen on mielestäsi ihmisen suhde muuhun luontoon?

• Kuinka suhtaudut erilaisen arvomaailman omaaviin ihmisiin?
  
 Oikeiden ympäristövalintojen pohdinta ei aina ole aivan helppoa. 

Monien asioiden tärkeysjärjestys voi muuttua näkökulmaa vaihtamalla. 
Olisiko joskus viisasta hiukan laskea hyvien ympäristövalintojen rimaa, 
jotta mahdollisimman monet eri tavoin ajattelevat pääsisivät mukaan 
toimimaan luonnon puolesta?

 

Kestävä elämäntapa
KESTäVäLLä ELämäNTAVALLA tarkoitetaan ympäristövastuullisia arjen käy-
täntöjä, valintoja ja toimintatapoja. Ympäristöä säästäviä valintoja ovat esi-
merkiksi

• polkupyöräily ja joukkoliikenteen suosiminen
• energian säästäminen ja uusiutuvan energian suosiminen
• kasvis-, kausi-, lähi- ja luomuruuan syöminen
• tavaroiden kierrättäminen, korjaaminen ja lainaaminen
• ympäristölle ystävällisemmät puhdistusaineet ja kosmetiikka.

Luontokerholaiset voivat omaksua tietoa kestävästä elämäntavasta luontoker-
hon arkeen liittyvien valintojen kautta. Kannattaa yhdessä vaikkapa miettiä ja 
kokeilla, millaista on aineeton, vähähiilinen hauskanpito!
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Voimaantuminen ja osallisuus
IhmISELLä VoI olla ympäristötietoa ja jopa ympäristövastuullinen arvomaail-
ma, mutta siitä huolimatta hän voi tehdä tietoisesti ympäristön kannalta huo-
noja valintoja. Syynä voi olla uskon puute omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Voimaantuminen tapahtuu myönteisten vaikuttamisen kokemusten kaut-
ta – siitä, että tulee huomioiduksi ja kuulluksi. Onnistuneissa vaikuttamispro-
sesseissa luottamus omiin kykyihin vahvistuu ja syntyy tunne siitä, että omilla 
valinnoilla voi oikeasti vaikuttaa.

Voimaantuminen on ikään kuin ympäristökasvatuksen ”puuttuva ren-
gas”, linkki, joka vie ympäristövastuullisista arvoista ja tiedoista toimintaan.
Voimaantumiseen liittyy läheisesti osallisuuden kokemus: tunne siitä, että 
tämä asia kuuluu minulle. Tämän täytyy näkyä myös käytännön elämässä: 
kerholaisten on esimerkiksi päästävä osallistumaan oman kerhonsa toimintaa 
koskevaan päätöksentekoon. Tämä kannattaa ottaa huomioon luontokerhon 
ohjelman suunnittelussa.

Lukuvinkkejä
YmpärISTöKASVATuKSEN TEorIAA ja metodeja on kehitetty ympäristönsuo-
jelun merkittävien virstanpylväiden myötä etenkin 1970-luvulta lähtien. Mal-
leilla pyritään luomaan kokonaiskäsitystä ympäristökasvatuksen tavoitteista, 
menetelmistä ja käytännön toteutuksesta. Ne auttavat jäsentämään tietoa ja 
voivat helpottaa käytännön työn suunnittelua.

Näiden lukuvinkkien avulla pääset tutkimaan syvemmin ympäristökasvatuk-
sen teoriaa ja alan ilmiöitä.

 Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus 
2004.

 Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen nettisivusto: 
 http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/

 Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ympäristökasvatuksen käsitteiden 
määritelmäluonnos. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2008.

 http://www.kierratyskeskus.fi/hankkeet/kasitteiden_maarittelyn_
 laajentaminen_%28kasitys-hanke%29/kasitteiden_maarittely

 Sanna Koskinen: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristö-
kasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Väitöskirja. Bio- ja ympäristö-
tieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto / Nuoriso-
tutkimusseuran julkaisuja 2010.

 Ilmasto-opas.fi-sivustolta löytyy kattavasti tietoa ilmastonmuutoksesta, 
esimerkiksi ruokavalinnoista. Ks. esim. tämä polku: Muutoksen syyt ja 
seuraukset • Hillintä • Päästöjen vähentäminen Suomessa • Ilmasto-
myönteinen ruoka.

 Ympäristökasvatus-lehti. Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran julkai-
sema verkkolehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja on avoin foorumi kaikille 
ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille. Lisäksi seuran jäsenet saavat 
kaksi kertaa vuodessa painetun teemalehden. 

 www.ymparistokasvatus.fi/lehti

*
*
*

*

*

*
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Kerhot, leirit ja retket

Luontokerhot
Luontokerhoissa leikitään, retkeillään ja tutkitaan lähiluontoa. Kerhoilla on 
koulutettu ohjaaja, joka saa käyttöönsä lasten luontolehti Siepon. Luontokerho 
voi toimia eri tavoin, esimerkiksi koululaisten iltapäiväkerhona, perhekerhona, 
retkikerhona tai ympäristöetsiväkerhona.  

Ympäristöetsivätoimistot 
Ympäristöetsivätoimisto on luontokerho, jonka lapset voivat perustaa keske-
nään. Ympäristöetsivätoiminnan voi myös ottaa osaksi luontokerhon ohjelmaa.

Ympäristöetsivänä voi toimia yksin, yhdessä kaverin kanssa, luontoker-
hon, iltapäiväkerhon, luokan tai muun ryhmän kanssa. 

Etsivätoimistot saavat käyttöönsä 6 kertaa vuodessa ilmestyvän lasten 
luontolehti Siepon. Myös Mystisen liskon etsijät -materiaali tukee ympäristö-
etsivätoimintaa.

Ympäristöetsivätoimiston perustaminen

• Keksi etsivätoimistollesi jännä nimi.
• Mistä löytyisi ”salainen” kerhopaikka?
• Lähetä sähköpostia osoitteeseen etsivasiili@luontoliitto.fi.

Luontoleirit

Luonto-Liiton piirit järjestävät lasten kesä- ja talvileirejä eri puolilla Suomea 
koululaisten loma-aikoina. Leireillä tutkitaan luontoa, tehdään ympäristötai-
detta, uidaan, paistetaan lettuja ja tunnelmoidaan iltanuotiolla.

Leireistä saat tietoa oman alueesi Luonto-Liiton piiriltä tai osoitteesta 
www.luontoliitto.fi/leirit.
 

Tapahtumat ja retket
 
Luonto-Liiton piirit ja aluejärjestöt toteuttavat vuosittain useita lapsiperheille 
ja kerhoille sopivia retkiä. Tulkaa mukaan!

Luonto-Liiton 
ympäristökasvatus
– Elämyksellistä 

toimintaa ja innostavia 
materiaaleja
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Sieppo – lasten luontolehti
 
Sieppo tuo kotiin ja kerhoon satujen säihkettä ja luontoarvoituksia kuusi kertaa 
vuodessa. Lehti sopii erinomaisesti ympäristökasvatuksen tueksi ja ideoiden 
lähteeksi.

Jokaisesta Sieppo-lehdestä löytyy luontosatuja ja tehtäviä, helppolukui-
sia artikkeleita, sarjakuvia sekä muita luonnontuntemusta ja ympäristöherk-
kyyttä kasvattavia juttuja. Lapset julkaisevat lehdessä omia piirroksiaan ja 
juttujaan. 

Sieppo on Luonto-Liiton jäsenlehti, jonka vuosikerta kuuluu jäsenmaksun 
hintaan. Lehti on suunnattu noin 6–12-vuotiaille.

Mystisen liskon etsijät

Miksi pulu viihtyy kaupungissa? Mikä koiraeläin nukkuu talviunta? Oletko 
kuullut otuksesta, jonka sydän tikittää 600 kertaa minuutissa? Mystisen lis-
kon etsijät kutsuvat tutkimaan eläimiä ja kasveja sekä taiteilemaan luonnon 
innoittamana.

Elämyksellisessä kirjassa Suvi, Osku, Mariam ja Ville kokevat pieniä mieli-
kuvituksen sävyttämiä seikkailuita ja tunnelmallisia hetkiä lähiympäristössään. 
Tuttu, rakennettu kotiseutu puistoineen ja leikkipaikkoineen näyttäytyy yhtä 
kiehtovana kuin kaukainen aarnimetsä tai vedenalainen maisema.

Kirja sisältää runsaasti kerhon ohjelmaksi sopivia luonnontutkimus- ja 
taiteiluvinkkejä sekä tarinoita. Tehtäviä voi kopioida ryhmän käyttöön.

Malva Green & Marjo Soulanto (toim.): Mystisen liskon etsijät. Luontotehtä-

viä ja tarinoita. Luonto-Liitto 2011 (2. painos).

Ympäristökasvatus- 
ja luonnonharrastus-

materiaaleja
• Ohjaajille
• Lapsille ja heidän perheilleen
• Ammattikasvattajille

*
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Mystisen liskon etsijöiden uusi teemakokonaisuus: 
Virkistäviä lähiluontokylpyjä erilaisina vuodenaikoina

Tutut ympäristöetsivähahmot ovat jatkaneet seikkailujaan Sieppo-lehden sar-
jakuvissa (2012) ja tarinoissa. Mukana on myös uusia tyyppejä ja ripaus fan-
tasiaa.

Mystisen liskon etsijöiden uusi teemakokonaisuus (2013) kutsuu hyvin-
voinnin lähteille lähiluontoon. Kirjasta tutut Suvi, Mariam, Osku, Ville sekä po-
rukan uusin jäsen Pipo kokevat virkistäviä ”lähiluontokylpyjä”.

Kukin teemaosio sisältää tarinan sekä taiteilu- ja tutkimustehtävän.

Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta – 
luontokerhotoiminnan vinkkikansio

Vinkkikansio innostaa seikkailemaan ulkona eri vuodenaikoina ja joka säällä 
– kun suhisee syksyinen sade ja maahan putkahtelee sieniä… kun pakkanen 
raikastaa maailman ja lumelta löytyy jänniä jälkiä… ja kun kevättuuli puhal-
taa ja vihreys ilahduttaa mieltä. Ideoita löytyy myös sisätiloissa tapahtuvaan 
kerhotoimintaan.

Kansio on tarkoitettu erityisesti alakouluikäisten luontokerhojen ohjaa-
jille, mutta sitä voivat hyödyntää muutkin ympäristökasvatuksesta kiinnos-
tuneet.

Malva Green & Sini Heikkilä & Marjo Soulanto (toim.): Virkeyttä ja elämyksiä 

lähiluonnosta – luontokerhotoiminnan vinkkikansio. Luonto-Liitto 2013.

Perheet takaisin luontoon!

Kansiosta saa käytännön vinkkejä ja ohjeita perheleirien ja -tapahtumien ym-
päristökasvatusohjelmien järjestämiseen. Ohjelmaesimerkit soveltuvat koko 
perheen yhteisiksi puuhiksi alle kouluikäisistä alkaen.

Kansio ohjaa käyttämään olemassa olevia luonnonharrastusmateriaaleja 
ja kokoaa niistä perheiden luontotapahtumiin ja leireille parhaiten soveltuvat.

Helena Rantanen (toim.): Perheet takaisin luontoon! Suomen luonnonsuoje-
luliitto & Luonto-Liitto 2011.

*

*
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Vinkkejä ja ohjeita perheleirien ja perhetapahtumien 

ympäristökasvatusohjelmien järjestämiseen

Toimittanut Helena Rantanen

Lap
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Virkeyttä 
ja elämyksiä 

lähiluonnosta
Luontokerhotoiminnan vinkkikansio

Toim. Malva Green & Sini Heikkilä & Marjo Soulanto
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Karpalo – luonnonharrastusta lapsille
Ohjaajan opas, luontopolku, harrastusmerkki

Lasten luontopaketti Karpalon ohjaajan opas sisältää runsaasti 
vinkkejä ja helposti toteutettavia ideoita luonnonharrastukseen. 
Opas sopii kerhojen ja leirien ohjaajille sekä päiväkotien ja kou-
lujen kasvattajille.

Vihko antaa perustiedot ja -taidot luonnon havainnoin-
nista, luonnossa liikkumisesta ja eri lajiryhmien tarkkailusta. 
Elottomaan luontoon tutustutaan tähtitaivaan ja jääkauden jäl-
kien kautta.

Jos Karpalon teemoja haluaa käsitellä tavoitteellisesti ja mo-
nipuolisesti, on ryhmän mahdollista ryhtyä tekemään Karpalo-luon-
nonharrastusmerkkiä. Karpalo-merkin tekeminen huipentuu luonto-
polkuun, jonka saa lainaksi Luonto-Liitosta.

Kevättuuli – Lasten kevätseuranta
 
Tartu kevättuulen liepeeseen: lähde retkelle lähiluontoon ja löydä kevään mer-
kit! Kevättuuli seuraa kahdentoista tutun lajin liikkeitä keväällä sekä innostaa 
havainnoimaan luontoa ja lähtemään retkelle. Kevättuuli-lomakkeen voi tu-
lostaa netistä tai tilata Luonto-Liiton keskustoimistolta. 
http://www.kevatseuranta.fi/lapsille/

Luontoleikit

Vihkonen sisältää hauskoja leikkejä esimerkiksi luontokerhoille, -leireille ja 
päiväkotiryhmille.

Kevätseuranta 
lapsille

• Teemana maa, vesi ja ilma •

1

leikitLuonto
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Suunnittele kivaa 
kerho-ohjelmaaiv
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Suunnittele huolella – 
jousta tarvittaessa
VArSINKIN ALoITTELEVAN kerhonohjaajan kannattaa suunnitella kerhokerrat 
hyvin etukäteen. Huolellinen suunnittelu ja toiminnan jatkuvuus tekevät ker-
hovuodesta ryhdikkään ja innostavat kerholaisia tulemaan mukaan kerta toi-
sensa jälkeen. Suunnitelmista voi toki tilanteen mukaan joustaa.

Kun haluat jatkuvuutta kerhon toimintaan, voit suunnitella teemoja tai 
aihekokonaisuuksia, joita aiot käsitellä syksyn tai kevään aikana tai vaikka 
muutamalla kerralla peräkkäin. Kerhossa ei ole kiire, vaan asioihin voi keskit-
tyä useammallakin kerralla.

Esimerkiksi metsäteemaan voi yhdistää monenlaista toimintaa. Keväällä 
taas kevään etenemisen seuranta voi olla osa jokaista kerhokertaa.

oman kerhosi tavoitteet? 

Haluatko suunnitella omalle kerhollesi soveltuvat ympäristökasvatuksen 
tavoitteet? Voit esimerkiksi miettiä,

• miten voisit rohkaista lapsia pitämään luonnosta ja kunnioittamaan sitä
• miten voisit lisätä kerholaisten tietoa siitä, miten luonto toimii
• millaiset leikit ja harjoitteet tukisivat tavoitteita
• miten tavoitteet voisivat muuten näkyä kerhon toiminnassa käytännössä.

• Muistathan, että kerho on lasten vapaa-aikaa.

Ota käyttöön oma vahvuutesi ja 
harrastuneisuutesi!
SuuNNITTELuSSA KANNATTAA hyödyntää omaa harrastuneisuutta, vahvuuksia 
ja innostuksenaiheita. Osaatko esimerkiksi

• tunnistaa joitakin lajeja ja elinympäristöjä
• piirtää, tehdä käsitöitä tai askarrella
• valokuvata
• näytellä, ohjata nukketeatteria tai ohjata hauskoja leikkejä
• kertoa innostavasti tarinoita
• laulaa tai soittaa jotakin instrumenttia
• järjestää hauskoja retkiä ja seikkailuja
• toteuttaa erilaisiin vuodenaikoihin liittyviä juhlia?
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Muistilista suunnittelun avuksi
  
• Huomioi ryhmän koko. Pienen ryhmän kanssa ohjelma sujuu yleensä 

huomattavasti nopeammin läpi kuin suuren ryhmän kanssa. Monet 
juoksuleikit tai hipat eivät onnistu alle viiden hengen ryhmässä.

• Suunnittele ohjelma kerholaisten iän mukaan. Mitä nuorempia lapsia, 
sitä enemmän leikkiä ja elämyksiä ja sitä vähemmän kirjatietoa. Pienim-
mät eivät välttämättä osaa lukea tai kirjoittaa.

• Vierailujen tai pidempien retkien ajankohdat kannattaa miettiä hyvissä 
ajoin etukäteen, niistä kun täytyy tiedottaa koteihin.

  

Esimerkki: Yhden kerhokerran aikataulu
 

Tämä esimerkki auttaa hahmottamaan, kuinka paljon aikaa kerho-ohjelman 
erilaisiin osioihin voi tarvita. Käytännössä aikataulun toteuttamisessa 
joustetaan tilanteen mukaan. Osa lapsista tekee tehtävät pikaisesti, toiset 
taas työskentelevät mielellään hitaammin, huolellisesti ja pikkutarkasti. 
Nopeille tekijöille kannattaa varata lisätehtäviä erityisesti piirrettäessä ja 
askarreltaessa.
 Kannattaa pohtia, otatko kerhossa käyttöön sekä alku- että loppurutiinit. 
Molempien toteuttaminen voi viedä paljonkin aikaa ohjelmasta. 
 Huomioi aikataulun suunnittelussa myös aika, joka menee siirryttäes-
sä paikasta toiseen. Tänäkin aikana voi toki toteuttaa mukavaa ohjelmaa. 
Retkikohteeseen mentäessä voi esimerkiksi bongata erilaisia puulajeja ja 
kasveja tai liikkua eläinten tavoin.

 
• Tervetuloa, alkurutiinit sekä alkuleikki: 15–20 minuuttia.
• Päivän teemaan tutustumista: 20 min.
• Peli tai leikki: 10 min.
• Taiteilua tai puuhatehtäviä päivän teemaan liittyen: 15–20 min.
• Rauhallinen loppuleikki: 10 min.
• Loppurutiinit (esim. pieni tarina): 10 min.

Yhteensä 90 minuuttia
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Suunnittele erityisen hyvin 
ensimmäinen kerhokerta
ENSImmäINEN KErhoKErTA kannattaa suunnitella erityisen huolellisesti, sil-
lä silloin kerholaiset muodostavat mielikuvan kerhon toiminnasta. On tärkeää 
saada jokainen tuntemaan olonsa turvalliseksi. Mukava ohjelma herättää kiin-
nostuksen ja innon tulla kerhoon seuraavallakin kerralla.

Ryhmän tulevan toiminnan kannalta on hyvä kiinnittää huomiota myös 
ryhmän muodostumiseen. Tutustumisleikkien lisäksi jo ensimmäisellä kerralla 
kannattaa toteuttaa jotakin luontoon liittyvää ohjelmaa; onhan kyseessä luon-
tokerho.

Esimerkki: Ensimmäisen kerhokerran ohjelma
  

• Kerhotoiminnan esittelyä: Mikä on luontokerho? Mitä täällä tehdään? 
Keitä me kaikki olemme?

• Jokainen keksii itselleen luontonimen (esim. Mariam Metsätähti, Ville 
Västäräkki). Samalla tutustuminen sujuu mukavasti.

• Käydään ulkona etsimässä yksi pieni luontoaarre.
• Keksitään kerholle nimi ja logo tai maskottieläin. Kaikki saavat esittää 

ehdotuksia, joista äänestetään mieluisin.
• Sovitaan kerhon säännöistä. Yhteisesti sovittuja sääntöjä on mukavampi 

noudattaa. Säännöt rauhoittavat ja selkeyttävät kerhotoimintaa.

Mukavat rutiinit tuovat 
turvallisuutta
JoKAISELLA KErhoKErrALLA voi toistaa tuttuja, mukavia rutiineja. Rutiinit 
ryhdittävät kerhon kulkua, tuovat jatkuvuutta toimintaan ja luovat tuttuudel-
laan turvallisuudentunnetta pienemmille kerholaisille.

Selkeä aloitus ja rauhallinen lopetus kuuluvat hyvään kerhokertaan. 
Alussa katsotaan, keitä on paikalla, ja lopuksi siivotaan ja rauhoitutaan vaik-
kapa satua kuunnellen.
 

Esimerkkejä mukavista rutiineista
 

• Astutaan sisään metsän portista: mennään aina samasta kohdasta ker-
hopaikan pihalta lähimetsään tai puistoon. Tähän voi liittää joka kerralla 
uuden (esim. päivän teemaan liittyvän) tyylin. Voidaan kulkea kuin susi: 
kävellään jonossa ja tarkkaillaan aistit terävinä mahdollista syötävää.

• Kysytään kaikilta viikon luontokuulumiset ja piirretään havaintoja omiin 
vihkoihin tai paperille.

• Kerholaisilla voi olla omat päiväkirjat tai havaintovihkot. He voivat kir-
joittaa ja piirtää niihin kerhokerran alussa tai lopussa tai kotona. Vihkoja 
katsotaan kerhossa.



28  |  Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta – Luontokerhotoiminnan vinkkikansio

 
• Kerholla voi olla myös yhteinen päiväkirja tai havaintovihko, johon 

kirjoitetaan ja piirretään kerhossa yhdessä tai jonka jokainen ottaa vuo-
rollaan kotiin.

• Kerholle voi perustaa oman blogin. Kerho-ohjaaja voi julkaista siellä 
uutisia ja valokuvia kerhon puuhista ja luontohavainnoista (muista kysyä 
lasten valokuvien julkaisemiseen lupa vanhemmilta). Kerholaisten skan-
natut piirustukset säilyvät netissä tallessa.

• Huonolla säällä voidaan päivittää lasten kanssa kerhon blogia.
• Kirjataan säähavaintoja päiväkirjaan tai säähavaintotaulukkoon.
• Valitaan lähiympäristöstä yhteinen kummipaikka tai -puu, jota käydään 

säännöllisesti katsomassa ja jota valokuvataan tai piirretään.
• Jokainen valitsee oman mielipaikan. Mielipaikka voi olla vaikkapa 

lähimetsässä. Paikkaa tutkaillaan säännöllisesti eri vuodenaikoina. Sinne 
mennään rauhoittumaan, kuuntelemaan luonnon ääniä tai tekemään 
mukava tehtävä.

• Joka kerran lopussa voidaan lukea tarina Sieposta tai pieni pätkä luonto-
satukirjasta.

Luontohavaintovihko
 

Askarrellaan kerholle yhteinen luontohavaintovihko tai jokaiselle oma vihko.

 Tarvikkeet
• Paperiarkkeja (koko: A4 tai A5)
• Värikästä pahvia (koko: A4 tai A5)
• Narua tai nitoja
• Sakset
• Kyniä

 ohje
• Taitetaan A4- tai A5-kokoisia arkkeja keskeltä kahtia.
• Taitetaan kansiksi samankokoista pahvia.
• Sidotaan vihko narulla tai nidotaan se.
• Koristellaan vihkon kannet.
• Sivuille voi kirjoittaa valmiiksi otsikoita, joiden alle voi merkitä havainto-

ja: kasvit, linnut, nisäkkäät, ötökät, eläinten jäljet ja jätökset, maa, vesi, 
äänet, hajut, värit, sää, tunnelmat… Keksikää yhdessä lisää!
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Esimerkkejä:
Innostu vuodenaikojen 
vaihtelusta! – Kuusi kerhokertaa 
syksystä kevääseen

Tutustu esimerkkeihin oman ideointisi vauhdittamiseksi – voit yhdistellä ja 
muokata ideoita ja keksiä itse lisää!

1.  Alkusyksyinen kerhokerta: Ötökät ja sienet

• Tutkitaan sienikirjoja. Ohjaaja kertoo erilaisista sienistä.
• Leikitään ulkona vauhdikas juoksuleikki.
• Tehdään yhdessä Maaperä kuhisee elämää -tutkimus
• Poimitaan sieniä tutkimusmielessä.
• Tehdään sienitutkimus.

maaperä kuhisee elämää -tutkimus

 Tarvikkeet
• Lapio (tai muu maan kaivamiseen sopiva työkalu)
• Maaperä kuhisee elämää -tutkimuslomake löytyy tämän kansion liitteistä 

(julkaistu Siepossa 3/2012).
• Kyniä

Sienitutkimus

 Tarvikkeet
• Vaaleaa paperia
• Kyniä
• Sienikirjoja

 ohje
• Poimitaan sieniä tutkimusmielessä.
• Laitetaan sienien lakit vaaleiden paperien päälle ja tutkitaan niiden eroja 

(heltat, pillit, piikit…).
• Tarkastellaan myös sienistä löytyviä pikkueläimiä.
• Taiteillaan sieniä ja niiden asukkaita.
• Muistetaan pestä sienien käsittelyn jälkeen kädet myrkyllisten sienien 

varalta!
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2.  Loppusyksyinen kerhokerta: Eläimet syyspuuhissa
 
• Etsitään netistä tai eläinkirjoista tietoa nisäkkäistä ja niiden talvehtimis-

tavoista. Selvitetään myös, miten ötökät ja muut eläimet valmistautuvat 
talveen.

• Tehdään ulkona suojaväritutkimus.
• Leikitään pari leikkiä.
• Tehdään Eläinten piilot -tehtävä.
• Tehdään hämärätutkimus.
• Lopuksi luetaan jännä tarina, joka kertoo lähiympäristön eläimistä 

(esim. ”Tytöt ja hiipivä peto”, Mystisen liskon etsijät -kirja, s. 24 tai 
”Osku ja uusi kaveri”, tämä kansio, IV luku).

Suojaväritutkimus

 Tarvikkeet
• Erivärisiä pahveja 
 (sinistä, punaista, ruskeaa, vihreää, keltaista jne.)
• Kyniä
• Sakset

 ohje
• Piirretään pahveille erivärisiä hiiriä tai hyönteisiä ja toukkia.
• Leikataan eläinkuvat irti pahviarkeilta.
• Ohjaaja pudottaa eläimet maastoon.
• Etsitään ne yhdessä.
• Minkä väriset eläimet löytyvät helposti? Minkä värisiä on vaikeampi 

löytää? Jutellaan yhdessä, mistä tämä johtuu.

Eläinten piilot

 ohje
• Tutkitaan ötököiden, pienten nisäkkäiden sekä peikkojen ja menninkäis-

ten koloja.
• Ohjaaja voi antaa vihjeitä: Onko piilopaikka puun juurakossa, kiven alla, 

louhikossa, pensaassa, lumen alla vai missä?
• Pohditaan yhdessä, milloin ja miksi otus mahtaa hakeutua piiloon.

 Leikin lisäksi tai vaihtoehtona:
• Piilotetaan pieni eläinlelu rajatulle alueelle sopivaan piiloon.
• Leikitään kylmää-kuumaa-leikkiä.
• Pohditaan samalla yhdessä, milloin ja miksi otus mahtaa hakeutua 
 piiloon.

hämärätutkimus (aistiharjoitus)

 Tarvikkeet
• Vesivärejä
• Pensseleitä
• Vesiväripaperia
• Vesipurkkeja
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 ohje
• Havainnoidaan yhdessä hämärän tuloa. Ohjaaja voi antaa kerholaisille 

kysymyksiä havainnoimisen avuksi:
 - Mihin aikaan hämärä tulee?
 - Miten värit muuttuvat hämärän laskeutuessa?
 - Miltä taivas näyttää?
 - Miltä tuntuu, kun on jo pimeää? 
 - Tarkentuuko kuuloaisti?
 - Millaista on liikkua pimeässä?
 - Jännittääkö pimeässä yksin, entä kaverin kanssa?
• Maalataan vesiväreillä hämärän hetken taivas.

3.  Talvinen kerhokerta: Merkillisiä muinaisotuksia

• Kerho-ohjaaja lukee kirjoista tai netistä maapallon historiasta ja näyttää 
kuvia. Lapset kuuntelevat ja piirtävät samalla kertomuksen otuksia, 
kasveja ja maisemia.

• Jokainen valitsee yhden muinaiseläimen, josta tekee paperinuken.
• Keksitään yhdessä pieni näytelmä muinaiseläimistä ja esitetään se pa-

perinukeilla.
• Leikitään muutama leikki.
• Luetaan jännittäviä tarinoita muinaisesta maailmasta.

paperinuket muinaisotuksista
 

 Tarvikkeet
• Paperia
• Kyniä
• Sakset
• Liimaa tai teippiä
• Kirjallisuutta tietolähteeksi

 ohje
• Etsitään netistä ja kirjoista tietoa muinaisista eläimistä, esimerkiksi 
 tällaisista: 
 - Opabinia
 - Liskolintu
 - Mastodontti
 - Tyrannosaurus rex

 - Smilodon
• Piirretään paksulle paperille tai pahville muinaiseläinten kuvia.
• Väritetään otukset.
• Leikataan kuvat irti.
• Liimataan tai teipataan otusten taakse pahvinen liuska kädensijaksi.
• Nyt teillä on paperinuket ja voitte leikkiä ja tutkia niiden avulla muinais-

ten otusten elämää!

Lukuvinkkejä
Tiina Hietikko-Hautala: Jättiläisen jalanjälki. Seikkailu saaristossa. Kuvitta-
nut Suvi Kari. Österbottens hantverk 2012. – Kirjan tarinat ja tehtävät kertovat 
siitä, miten Merenkurkun maisema on muotoutunut jääkauden jälkeen.

Marjo Soulanto & Laila Nevakivi & Taina Iivanainen: Sampon seikkailut muinaisis-

sa merissä. Sarmala & Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2004. 
– Värikkäästi kuvitettu luontosatukirja kertoo Itämeren alueen huimaavan jännittävis-
tä aikakausista erikoisine olioineen.

*
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4.  Talvinen kerhokerta: Lumista iloa
 
Tämän kerhokerran voit toteuttaa silloin, kun lunta on ollut maassa jo jonkin 
aikaa ja kun sataa uutta lunta.
 
• Leikitään ulkona luminen juoksuleikki (esim. hippaleikki hankeen teh-

dyssä sokkelossa).
• Tehdään lumitutkimuksia.
• Luetaan talvinen satu.

Lumitutkimuksia
 
 Tarvikkeet tehtävään A
• Tumma takin hiha, tumma lapanen tai mustaa paperia

 Tarvikkeet tehtävään B
• Vaaleaa suodatinpaperia
• Purkkeja

 Tarvikkeet tehtävään C
• Kyniä
• Vaaleaa paperia
• Sakset

 ohje tehtävään A
• Annetaan ulkona lumen sataa tummalle hihalle, lapaselle tai mustalle 

paperille.
• Tarkastellaan satavaa lunta tummaa taustaa vasten. Minkä muotoisia 

lumihiutaleet ovat? Paina mieleesi hienoimman lumihiutaleen muoto.

 ohje tehtävään B
• Kerätään luminäytteitä purkkeihin erilaisista paikoista, esimerkiksi tien 

vierestä, lähimetsästä ja pihalta.
• Sulatetaan luminäytteet, suodatetaan vesi vaalean suodatinpaperin läpi 

ja katsotaan, mitä löytyy.
• Pohditaan, mistä mahdolliset havaitut löytöjen erot johtuvat.

 ohje tehtävään C
• Muistellaan ja jutellaan: Millainen oli ulkona näkemäsi upea lumihiutale? 

Entä millainen voisi olla mielikuvituslumihiutale?
• Piirretään erilaisten lumihiutaleiden kuvia.
• Askarrellaan lumihiutalekoristeita kotiin vietäviksi.
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5.  Alkukevään kerhokerta: Tervetuloa, kevättuuli!
  
• Aloitetaan kevätseuranta: jaetaan Kevättuuli-lomakkeet ja tutustutaan 

tarkkailtaviin lajeihin ja ilmiöihin etukäteen sisätiloissa.
• Tehdään kerhon yhteinen kevätseurantalomake, johon merkitään ensim-

mäinen havainto ja sen löytäjä.
• Tehdään ulkona kevättutkimus.
• Leikitään ulkona yksi tai kaksi leikkiä.
• Tehdään Muuttolinnun silmin -eläytymistehtävä.
• Luetaan lähimetsässä keväinen tarina. (Keväisiä tarinoita tässä kansios-

sa ovat alkukevääseen sijoittuva ”Osku ja uusi kaveri” sekä loppukevää-
seen sijoittuva ”Mariam ja salainen puutarha”, IV luku.)

Kevättutkimus

 Tarvikkeet
• Luontohavaintovihkot tai paperia
• Kyniä

 ohje
• Lähdetään ulos etsimään kevään ensimmäisiä merkkejä.
• Valitaan kerhopaikan läheltä jokin tutkimuspaikka (esim. puu ja maa sen 

ympärillä, iso kivi, paikka rannalla). Tarkoituksena on käydä katsomassa 
paikkaa muutaman kerran kevään aikana.

• Arvaillaan, miltä kohde näyttää esimerkiksi kahden viikon ja kuukauden 
kuluttua. Ohjaaja voi kysellä:

 - Ovatko lumi ja jää sulaneet?
 - Voisiko maahan putkahtaa jokin kasvi, millainen?
 - Voisiko kuulua linnunlaulua?
 - Entä milloin löydätte perhosia ja ötököitä?
• Piirretään tai kirjoitetaan arvaukset vihkoon. Voidaan ottaa myös valo-

kuvia.
• Käydään myöhemmin katsomassa, ovatko ”ennustukset” toteutuneet, ja 

otetaan lisää valokuvia.

 muut alkukeväisen kerhokerran tarvikkeet
• Kevättuuli-lomakkeet • www.kevatseuranta.fi/lapsille
• Muuttolinnun silmin -eläytymistehtävä löytyy tämän kansion liitteistä 

(julkaistu Siepossa 2/2012).

6.  Loppukevään kerhokerta: Hurmaava luonto
  
• Tehdään Aistit avoinna metsään -tehtävät.
• Tehdään ryhmissä pienet ympäristötaideteokset maahan.
• Tehdään Lempivärit luonnossa -aistiharjoitus.
• Luetaan lähimetsässä kevätsatu.
• Tehdään Luonnon pienet aarteet -tutkimus.
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Aistit avoinna metsään

Tehtävät löytyvät tämän kansion liitteistä (julkaisu Siepossa 5/2012).

pieni ympäristötaideteos

 Tarvikkeet
• Luonnonmateriaaleja

 ohje
• Valitaan ulkona paikka, jossa voi rauhassa keräillä luonnonmateriaaleja 

ja sommitella taideteoksia.
• Jakaudutaan pareihin tai isompiin ryhmiin.
• Kerätään irtonaisia luonnonmateriaaleja: käpyjä, pieniä kiviä, tuulen 

heittämiä oksanpätkiä. Jokamiehenoikeudella voi kerätä myös eläviä 
ruohovartisia kasveja.

• Sommitellaan löydetyistä materiaaleista pienet mosaiikit. Esimerkiksi 
rannalla voi tehdä kauniita muodostelmia ajopuun paloista, kotilonkuo-
rista ja veden hiomista kivistä.

• Keksitään taideteoksille nimet.
• Lopuksi kukin ryhmä esittelee oman teoksensa toisille.
• Keksikää lasten kanssa lisää ideoita! Ympäristötaideteoksia voi toteuttaa 

lähes loputtomasti erilaisissa ympäristöissä. 

Luonnon pienet aarteet
 
 Tarvikkeet
• Luonnonmateriaaleja (pieniä aarteita luonnosta)
• Luuppeja
• Kyniä tai vesivärejä ja pensseleitä
• Paperia
• Liimaa

 ohje
• Etsitään ulkona aarteita. Aarteen tulee olla niin pieni, että se mahtuu 

kämmenelle.
• Tarkastellaan aarretta luupilla.
• Piirretään tai maalataan suurennos aarteesta paperille mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti.
• Aarteen voi liimata paperille suurennoksen viereen.
 
Lempivärit luonnossa (aistiharjoitus)
 
 ohje
• Kukin kerholainen valitsee oman lempivärinsä tai useamman suosikki-

värin.
• Lähdetään etsimään lempivärejä luonnosta.
• Kukin kertoo muille oman lempivärinsä ja paikan, mistä väri löytyi.
 
 pohditaan,
• mitä värejä luonnosta on juuri nyt helppo löytää
• mitä värejä ei juuri nyt meinaa löytyä
• voisiko jokin lempiväri löytyä helpommin toisena vuodenaikana
• miksi monet kukat ovat värikkäitä
• miksi luonnossa on kesällä paljon vihreää.
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Mystisen liskon etsijöiden 
teemakokonaisuus:
Virkistäviä lähiluontokylpyjä 
erilaisina vuodenaikoina
Mystisen liskon etsijöiden teemakokonaisuus kutsuu hyvinvoinnin lähteille lä-
hiluontoon. Kirjasta tutut Suvi, Mariam, Osku, Ville sekä porukan uusin jäsen 
Pipo seikkailevat ulkona ja kokevat virkistäviä ”lähiluontokylpyjä”.

Kukin teemaosio sisältää tarinan sekä taiteilu- ja tutkimustehtävän. 
Vaikka tarinat sijoittuvat tiettyihin vuodenaikoihin, useimpia teemoja voi to-
teuttaa kaikkina vuodenaikoina.

Kuusi lähiluontoteemaa
1. Eläinonnea (tarina sijoittuu talviseen vuodenaikaan)
2. Luonnonharrastus yhdistää ihmisiä (kevättalvi)
3. Mielipaikka (loppukevät, alkukesä)
4. Terveellistä syötävää lähiluonnosta (loppukesä, alkusyksy)
5. Liikutaan ja seikkaillaan ulkona (syksy)
6. Kaunis luonto! (talvi)
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Esimerkki:
Eläinonnea-teema kerhon 
ohjelmassa

Lemmikkieläinten kanssa touhuaminen on mukavaa. Vaikka allergia estäisi 
oman lemmikin pitämisen, voidaan silti jutella eläimistä, piirtää niitä ja tark-
kailla niiden touhuja ulkona.

• Luetaan Ponionnea-tarina. Talviseen vuodenaikaan sijoittuvassa tari-
nassa Mariam saa uuden eläinystävän, shetlanninponi Buenon.

• Eläinonni-taiteilutehtävässä kerholaiset voivat itse piirtää ja maalata 
lemmikkejään tai muita eläimiä, joista he pitävät.

• Minä ja eläimet -tutkimustehtävän avulla tutkitaan teemaa laajemmin 
ja kerrotaan toisille eläimiin liittyviä kokemuksia ja mielipiteitä.

• Voidaan leikkiä kivoja eläinaiheisia leikkejä.

• Voidaan leikata vanhoista lehdistä söpöjä eläinkuvia ja keksiä niille 
nimiä ja tarinoita.

• Mennään ulos bongailemaan koiria. Löydättekö vilkkaan pikkukoiran, 
viisaan koiravanhuksen ja koiran, joka on löytänyt maasta jännän vai-
nun? 

• Voidaan tehdä kiva retki vaikkapa lähistöllä sijaitsevalle tallille ja pyy-
tää tallin henkilökuntaa esittelemään kerholaisille heppoja ja poneja.

Mystisen liskon etsijöiden teemakokonaisuus: Virkistäviä lähiluontokylpyjä 
erilaisina vuodenaikoina. Suunnittelu ja toteutus: Malva Green, Sini Heikkilä 
ja Marjo Soulanto (Pleistoseeni). Kuvat Anna Räikkönen. Kokonaisuus on jul-
kaistu Siepoissa 1–6/2013.

Voit myös hankkia kerhollesi Luonto-Liitosta oman Mystisen liskon etsijät -kir-
jan, joka sisältää tarinoiden ja tehtävien lisäksi lajikuvastoja lähiympäristön 
eläimistä ja kasveista. 

Mystisen liskon etsijät

Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen

SIEPPO

M ariam, Suvi, Oskari ja Ville taivalsivat 
vailla päämäärää rantatiellä. Heidän et
siväkerhonsa kalenterissa oli tälle ilta

päivälle merkintä ”Vaklaamme eläinten jälkiä”. Ar
moton lumisade oli kuitenkin puuttunut peliin.

– Ei oo mitään ideaa vaklata jälkiä, kun lumi peitti 
kaiken, puuskahti Suvi.

– Just nyt mä vihaan talvea, hän lisäsi mulkoillen 
piponsa alta ärtyneenä kavereitaan.

– Mä tykkään lumesta, sanoi Mariam.
– Mut olispa jotain tekemistä…

Yhtäkkiä Ville rupesi kiljumaan ja kaatua mätkäh
ti hankeen.

– Muhun osui joku… lumimiehen kynsi!
Sitten koko nelikko myllersi lumessa nauraen ja 

huutaen. He upposivat lumen sisälle kuin linnut, jot
ka menevät kieppiin.

He hiljenivät. Mariam katseli silmäripsilleen pölyä
vän puuterimaisen lumen lävitse taivasta. Se tummui, 
oli sininen hetki.

– Mitä toi tömähtely on? He kömpivät pystyyn 
ja menivät sanattomiksi. Aika iso eläin laukkasi suo

raan heitä kohti. Kun se huomasi lapset, 
se pysähtyi ja vilkuili heitä vaalean otsa
tukkansa alta hämmentyneenä.

– Onko tuo hevosen poikanen? Os
ku sanoi.

– Se on poni! Voi miten lutunen, Ma
riam kuiskasi. – Ollaan hiljaa, ettei se 
pelkää.

Mariam huokaisi. Hän ei ollut ikinä 
nähnyt niin rakastettavaa otusta. Hän 
koetti lähestyä ponia, mutta se otti he
ti etäisyyttä.

– Poni ei ole mikään villi kaupunki
eläin. Se on karkuteillä, aprikoi Ville. 
Hän etsi lukuisista taskuistaan kännyk
kää. – Soitetaan jollekin aikuiselle. Var
maan ponin omistaja on huolissaan.

Mutta heidän ei tarvinnut soittaa, sillä 
rantatiellä juoksi nyt kaksi nuorta tyttöä. 
Toisella oli päässään ratsastuskypärä.

Ponionnea

• 
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Mystisen liskon etsijät

Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen

SIEPPO

M ariam, Suvi, Oskari ja Ville taivalsivat 
vailla päämäärää rantatiellä. Heidän et
siväkerhonsa kalenterissa oli tälle ilta

päivälle merkintä ”Vaklaamme eläinten jälkiä”. Ar
moton lumisade oli kuitenkin puuttunut peliin.

– Ei oo mitään ideaa vaklata jälkiä, kun lumi peitti 
kaiken, puuskahti Suvi.

– Just nyt mä vihaan talvea, hän lisäsi mulkoillen 
piponsa alta ärtyneenä kavereitaan.

– Mä tykkään lumesta, sanoi Mariam.
– Mut olispa jotain tekemistä…

Yhtäkkiä Ville rupesi kiljumaan ja kaatua mätkäh
ti hankeen.

– Muhun osui joku… lumimiehen kynsi!
Sitten koko nelikko myllersi lumessa nauraen ja 

huutaen. He upposivat lumen sisälle kuin linnut, jot
ka menevät kieppiin.

He hiljenivät. Mariam katseli silmäripsilleen pölyä
vän puuterimaisen lumen lävitse taivasta. Se tummui, 
oli sininen hetki.

– Mitä toi tömähtely on? He kömpivät pystyyn 
ja menivät sanattomiksi. Aika iso eläin laukkasi suo

raan heitä kohti. Kun se huomasi lapset, 
se pysähtyi ja vilkuili heitä vaalean otsa
tukkansa alta hämmentyneenä.

– Onko tuo hevosen poikanen? Os
ku sanoi.

– Se on poni! Voi miten lutunen, Ma
riam kuiskasi. – Ollaan hiljaa, ettei se 
pelkää.

Mariam huokaisi. Hän ei ollut ikinä 
nähnyt niin rakastettavaa otusta. Hän 
koetti lähestyä ponia, mutta se otti he
ti etäisyyttä.

– Poni ei ole mikään villi kaupunki
eläin. Se on karkuteillä, aprikoi Ville. 
Hän etsi lukuisista taskuistaan kännyk
kää. – Soitetaan jollekin aikuiselle. Var
maan ponin omistaja on huolissaan.

Mutta heidän ei tarvinnut soittaa, sillä 
rantatiellä juoksi nyt kaksi nuorta tyttöä. 
Toisella oli päässään ratsastuskypärä.

Ponionnea
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– Iisisti, Bueno, sooo…
Poni rauhoittui tutusta äänestä ja salli tyttöjen ta

luttaa itseään. Etsivänelikko liittyi kulkueeseen, joka 
eteni ponin haluamaan kummalliseen tahtiin. Välillä 
se innostui melko pontevaan käyntiin, välillä se taas 
teki itsepäisen tenän.

– Saako sitä taputtaa? Mariam kysyi toiveikkaana.
– Taputa rauhallisesti. Se taitaa olla vähän sekaisin 

karkumatkasta, sanoivat ponitytöt, jotka olivat esitel
leet itsensä Annikaksi ja Unaksi.

Mariam riisui lapasen ja painoi kätensä eläimen 
kyljelle. Sen paksun talvikarvan alta huokui lämpö, 
ja Mariamin mieleen syttyi ajatus. Mutta vielä hän ei 
kertonut sitä muille.

Lapset saattoivat ponitallilaiset perille. Talli sijait
si muutaman kilometrin päässä, kaupunkipuutarhan 
lähellä.

Tallin karsinassa oli toinenkin poni, kahvinvärinen 
Orvokki. Se näytti vaipuneen alakuloon, mutta kun 
Annika talutti Buenon sen vierelle, se selvästi ilahtui. 
Ponit näyttivät erottamattomilta sydänystäviltä olles
saan siinä päät yhdessä.

– Ponit ovat laumaeläimiä, ne tarvitsevat seuraa, 
selitti Una.

Etsiväkerholaiset saivat auttaa ponien hoitamisessa 
ja tallin lattian lakaisemisessa. Molemmat ponit saivat 
osakseen harjausta, paijausta, heinää, kauraa ja raikasta 
vettä. Ilmapiiri tallissa oli kotoisa ja touhukas.

Mariam ei enää voinut olla julistamatta kaikille aja
tusta, joka oli syttynyt hänessä, kun hän ensimmäisen 
kerran oli taputtanut Buenoa.

– Musta tulee isona eläintenhoitaja!
– Ootko satavarma, eilenhän sä halusit sademetsän 

tutkijaksi, muistutti Ville.
– Voin opiskella metsätutkijaksi ja eläintenhoita

jaksi, Mariam vastasi tomerasti.
– Perustan tallin, jossa orvot ponit ja yksinäiset ih

miset voivat olla yhdessä.

– Minun mielestäni ideasi on hyvä, sanoi poni
tyttö Una.

– Itse asiassa täällä tallilla on jo mahdollista osallis
tua poniterapiaan. Se on upeaa toimintaa, josta mei
dän shettiksemme tykkäävät kovasti, ihmisistä puhu
mattakaan.

– Jos olet kiinnostunut ponikerhosta, juttele van
hempiesi kanssa ja tulkaa käymään täällä yhdessä, li
säsi Annika.

– Olen todellakin kiinnostunut, Mariam sanoi sil
mät loistaen. Hän laittoi ponikerhon numeron kän
nykkäänsä muistiin.

Mariam, Suvi, Ville ja Oskari antoivat viimeiset 
paijaukset poneille ja lähtivät kotiin. Ilma tuntui jo 
kylmältä ja nälkä kurni heidän vatsoissaan, mutta he 
pysähtyivät silti hetkeksi juttelemaan tutulla kohtaa
mispaikallaan, varsapatsaan luona.

– Ei pöllömpi kerhoilta, vaikka jälkitehtävä meni
kin pieleen, Oskari huomautti.

– Oli kivaa hoitaa poneja, Suvi sanoi ja halasi Ma
riamia. Hänenkin paha tuulensa oli haihtunut jännit
tävän illan vaiheissa.

Kotona Mariam piirsi päiväkirjaansa kuvan uudesta 
ystävästään, shetlanninponista.

– Bueno, olet ihana, hän kuiskasi.
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– Iisisti, Bueno, sooo…
Poni rauhoittui tutusta äänestä ja salli tyttöjen ta

luttaa itseään. Etsivänelikko liittyi kulkueeseen, joka 
eteni ponin haluamaan kummalliseen tahtiin. Välillä 
se innostui melko pontevaan käyntiin, välillä se taas 
teki itsepäisen tenän.

– Saako sitä taputtaa? Mariam kysyi toiveikkaana.
– Taputa rauhallisesti. Se taitaa olla vähän sekaisin 

karkumatkasta, sanoivat ponitytöt, jotka olivat esitel
leet itsensä Annikaksi ja Unaksi.

Mariam riisui lapasen ja painoi kätensä eläimen 
kyljelle. Sen paksun talvikarvan alta huokui lämpö, 
ja Mariamin mieleen syttyi ajatus. Mutta vielä hän ei 
kertonut sitä muille.

Lapset saattoivat ponitallilaiset perille. Talli sijait
si muutaman kilometrin päässä, kaupunkipuutarhan 
lähellä.

Tallin karsinassa oli toinenkin poni, kahvinvärinen 
Orvokki. Se näytti vaipuneen alakuloon, mutta kun 
Annika talutti Buenon sen vierelle, se selvästi ilahtui. 
Ponit näyttivät erottamattomilta sydänystäviltä olles
saan siinä päät yhdessä.

– Ponit ovat laumaeläimiä, ne tarvitsevat seuraa, 
selitti Una.

Etsiväkerholaiset saivat auttaa ponien hoitamisessa 
ja tallin lattian lakaisemisessa. Molemmat ponit saivat 
osakseen harjausta, paijausta, heinää, kauraa ja raikasta 
vettä. Ilmapiiri tallissa oli kotoisa ja touhukas.

Mariam ei enää voinut olla julistamatta kaikille aja
tusta, joka oli syttynyt hänessä, kun hän ensimmäisen 
kerran oli taputtanut Buenoa.

– Musta tulee isona eläintenhoitaja!
– Ootko satavarma, eilenhän sä halusit sademetsän 

tutkijaksi, muistutti Ville.
– Voin opiskella metsätutkijaksi ja eläintenhoita

jaksi, Mariam vastasi tomerasti.
– Perustan tallin, jossa orvot ponit ja yksinäiset ih

miset voivat olla yhdessä.

– Minun mielestäni ideasi on hyvä, sanoi poni
tyttö Una.

– Itse asiassa täällä tallilla on jo mahdollista osallis
tua poniterapiaan. Se on upeaa toimintaa, josta mei
dän shettiksemme tykkäävät kovasti, ihmisistä puhu
mattakaan.

– Jos olet kiinnostunut ponikerhosta, juttele van
hempiesi kanssa ja tulkaa käymään täällä yhdessä, li
säsi Annika.

– Olen todellakin kiinnostunut, Mariam sanoi sil
mät loistaen. Hän laittoi ponikerhon numeron kän
nykkäänsä muistiin.

Mariam, Suvi, Ville ja Oskari antoivat viimeiset 
paijaukset poneille ja lähtivät kotiin. Ilma tuntui jo 
kylmältä ja nälkä kurni heidän vatsoissaan, mutta he 
pysähtyivät silti hetkeksi juttelemaan tutulla kohtaa
mispaikallaan, varsapatsaan luona.

– Ei pöllömpi kerhoilta, vaikka jälkitehtävä meni
kin pieleen, Oskari huomautti.

– Oli kivaa hoitaa poneja, Suvi sanoi ja halasi Ma
riamia. Hänenkin paha tuulensa oli haihtunut jännit
tävän illan vaiheissa.

Kotona Mariam piirsi päiväkirjaansa kuvan uudesta 
ystävästään, shetlanninponista.

– Bueno, olet ihana, hän kuiskasi.
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     Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto

Millaisista eläimistä tykkäät? 
 Lemmikkieläimistä, joiden pehmeää turkkia voi silittää. 
 Villieläimistä, joista näkee joskus jänniä vilahduksia ulkona. 
 Pihalla hyppelehtivistä pikkulinnuista, joita on kiva katsella. 
 Kotieläimistä, joita on mukava hoitaa. 
 Pienistä ötököistä, joita on kiva tutkia. 
 Joistain muista; mistä? 

   

Lähde ulos ja katsele ympärillesi.  
Mieti, mistä kaikkialta voisit löytää eläimiä.

Mitä eläimiä?

Löydätkö lumelta eläinten jälkiä? Millaisia? Piirrä! 

 
 
Mitkä ovat kivoimmat jäljet? 

SIEPPO

• Oliko koulussa rankka tai ikävä päivä? 
Katsele lintulaudan lintuja tai kuuntele 
lintujen ääniä pihalla, se piristää kum-
masti mieltä! 

• Oletko äksyllä päällä tai pahoilla mielin? 
Rapsuttele hetki lemmikkiäsi, se saa kiu-
kun alenemaan! 

• Onko tylsä ja mitäänsanomaton olo? 
Lähde lemmikkisi kanssa ulos tai bongaa 
ulkoilevia koiria! Saat iloista energiaa ja 
ulkoilusta poskesi punaisiksi. 

Hyvää mieltä eläimiltä 

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen

Tutkimustehtävä: 
Eläimet ympärillämme tuovat meille iloa, 
onnea ja hyvää oloa monin eri tavoin. Tut-
kaile näiden tehtävien avulla kotisi läheltä 
löytyviä eläimiä ja mieti, mikä eläimissä on 
mukavaa. Tehtäviä on niin lemmikin omis-
tajille kuin kaikille muillekin. 

Minä ja eläimet
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Tarkkaile pihapiiriä hetki hiljaa paikallaan.  
Katsele ja kuulostele, sirkuttaako, lentääkö tai hyp-
peleekö jossain lintu… tai ehkä jokin muu eläin! 
Mitä näet?  

 Erilaisia, kauniita pikkulintuja.  
 Ison linnun, kuten harakan tai närhen.  
 Suuren parven samannäköisiä lintuja.  
 Oravan!  
 Muuta; mitä? 

    

Osaatko nimetä kotipihan lintuvieraita?

Mikä pihapiirin eläimistä on suosikkisi?

Onko teillä kotona eläimiä?  
Rapsuta ja silitä lemmikkiäsi. Miltä tuntuu? 

 Jännältä.  
 Ihanalta.  
 Rauhoittavalta.  
 Piristävältä. 
 Ystävyydeltä. 
 Joltain muulta; miltä?  

    

Olet ehkä ollut joskus surullinen, 
ja oma rakas lemmikki on saanut 
pahan mielen laantumaan. 
Mistähän se johtui? 

 Silitin lemmikkiä ja se lohdutti. 
 Lemmikin seura tuntui hyvältä. 
 Kerroin huoleni lemmikille, ja ihan kuin se olisi  
ymmärtänyt minua. 
 Lähdin lemmikin kanssa ulos puuhaamaan ja  
huolet unohtuivat. 

Eläimet ovat kivoja, koska 

Jos sinulla ei ole omaa lemmikki-
eläintä, pyydä, että saisit silittää 
kaverisi lemmikkiä. Tai kokeile teh-
tävää vaikkapa lähistöllä olevalla 
kotieläinpihalla tai ratsastustallilla!

SIEPPO

Taiteilutehtävä

Eläinonnea
Mariam on onnellinen saadessaan hoi-
taa Bueno-ponia. ”Mielestäni ponit ovat 
maailman söpöimpiä eläimiä, vaikka 
ne ovatkin välillä vähän itsepäisiä”, hän 
perustelee.

Oskari puolestaan on kiinnostunut hirviö-
mäisistä eläimistä. Hän haluaisi nähdä 
uudelleen pikkuliskon, josta hän kerran 
näki mystisen vilauksen kesäpäivänä 
jokirannassa.

Millainen eläin antaa sinulle onnen tun-
teen? Piirrä kuva itsestäsi ja lempieläi-
mestäsi. Lähetä kuva osoitteeseen Siepon 
toimitus, Annankatu 26 A, 00100 Helsinki tai  
sähköpostiosoitteeseen sieppo.toimitus@luontoliitto.fi. 
Kirjoita mukaan koodi: ”Eläinonnea”.

Tehtäväidea: M.S.
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Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen
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osku kiirehti koulusta kotia kohti, hän halusi 
äkkiä pelaamaan eilen kesken jäänyttä zom
bipeliä. Varikon portilla hän kuitenkin hil

jensi vauhtia. Varikon työkoneissa oli lumoavaa ru
muutta, joka antoi mielikuvitukselle siivet.

– Täällä jälleen kapteeni Kustoo, Osku mutisi näky
mättömään mikrofoniinsa.

– Katoksen alla kolme keskikokoista traktoria. Työ-
miehiä ei näkökentässä, ovatko zombit ottaneet varikon 
valtaansa? Varis lentää matalalla…

Samassa Oskun suu loksahti auki. Suuri lintuolio 
syöksyi variksen kimppuun! Se pudottautui maahan 
siivet levällään, saalis kynsissään.

Peto kyyläsi Oskun suuntaan pää pystynä, katse  
ja nokka terävinä. Sitten se luovutti, irrotti raatelu
kyntensä, nousi siivilleen ja kaikkosi mäntymetsän 
varjoihin. Tappionkin hetkellä se oli majesteetillisen 
ylväs.

Mutta varis makasi maassa elottomana sulka
kasana. 

– Upea haukka, sanoi joku Oskun takana. Peläs
tyksensä hilliten Osku kääntyi hitaasti ja näki tunte
mattoman, pipopäisen pojan, joka kiikaroi kaupun
kimetsän reunaa.

– Haukka hylkäsi saaliinsa ja varis delasi ihan tur
haan, totesi Osku ärtyneenä.

Silloin tapahtui pieni ihme: varis virkosi sittenkin! 
Se nousi jaloilleen ja hoippui jonkin aikaa eestaas, mi
tä ilmeisimmin keskivaikean muistinmenetyksen val
lassa, ponnahti siivilleen ja asettautui lopulta lyhty
pylvään päähän.

– Kraaak? se huomautti käheästi, kuin kokeeksi. 
Hengissä ollaan, mitähän äsken tapahtui…

Hyvillään variksen selviytymisestä Osku vilkaisi  
pipotyyppiä. Tällä oli jo käsissään taskukokoinen  
lintukirja. 

– Haukka oli tosi iso… poika mutisi selaten sivuja. 
– Joo, kanahaukka! hän julisti riemastuneena.

– Luulin, että ne elää aarniometsässä tai suon reu
nassa, ihmetteli Osku muistaen samassa telkkarin uu
tiset. – Ai niin, onhan cityhuuhkajiakin.

– Ja rottia ja citykaneja, jos ajatellaan petolintujen 
saalistusmahdollisuuksia, pipotyyppi sanoi. 

– Sä oot selvästi raskaan sarjan lintuharrastaja, Os
ku kehaisi, kun he maleksivat katua eteenpäin.

Pipotyyppi yritti näyttää vaatimattomalta, mutta 

osku ja  
uusi kaveri

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT                 
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Tarkkaile pihapiiriä hetki hiljaa paikallaan.  
Katsele ja kuulostele, sirkuttaako, lentääkö tai hyp-
peleekö jossain lintu… tai ehkä jokin muu eläin! 
Mitä näet?  

 Erilaisia, kauniita pikkulintuja.  
 Ison linnun, kuten harakan tai närhen.  
 Suuren parven samannäköisiä lintuja.  
 Oravan!  
 Muuta; mitä? 

    

Osaatko nimetä kotipihan lintuvieraita?

Mikä pihapiirin eläimistä on suosikkisi?

Onko teillä kotona eläimiä?  
Rapsuta ja silitä lemmikkiäsi. Miltä tuntuu? 

 Jännältä.  
 Ihanalta.  
 Rauhoittavalta.  
 Piristävältä. 
 Ystävyydeltä. 
 Joltain muulta; miltä?  

    

Olet ehkä ollut joskus surullinen, 
ja oma rakas lemmikki on saanut 
pahan mielen laantumaan. 
Mistähän se johtui? 

 Silitin lemmikkiä ja se lohdutti. 
 Lemmikin seura tuntui hyvältä. 
 Kerroin huoleni lemmikille, ja ihan kuin se olisi  
ymmärtänyt minua. 
 Lähdin lemmikin kanssa ulos puuhaamaan ja  
huolet unohtuivat. 

Eläimet ovat kivoja, koska 

Jos sinulla ei ole omaa lemmikki-
eläintä, pyydä, että saisit silittää 
kaverisi lemmikkiä. Tai kokeile teh-
tävää vaikkapa lähistöllä olevalla 
kotieläinpihalla tai ratsastustallilla!

SIEPPO

Taiteilutehtävä

Eläinonnea
Mariam on onnellinen saadessaan hoi-
taa Bueno-ponia. ”Mielestäni ponit ovat 
maailman söpöimpiä eläimiä, vaikka 
ne ovatkin välillä vähän itsepäisiä”, hän 
perustelee.

Oskari puolestaan on kiinnostunut hirviö-
mäisistä eläimistä. Hän haluaisi nähdä 
uudelleen pikkuliskon, josta hän kerran 
näki mystisen vilauksen kesäpäivänä 
jokirannassa.

Millainen eläin antaa sinulle onnen tun-
teen? Piirrä kuva itsestäsi ja lempieläi-
mestäsi. Lähetä kuva osoitteeseen Siepon 
toimitus, Annankatu 26 A, 00100 Helsinki tai  
sähköpostiosoitteeseen sieppo.toimitus@luontoliitto.fi. 
Kirjoita mukaan koodi: ”Eläinonnea”.

Tehtäväidea: M.S.
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sen kasvot loistivat. – En oo nähnyt ennen kanahauk
kaa livenä. Ihmiset ei enää vainoa kanahaukkaa, se on 
rauhoitettu. Ehkä se uskaltaa sen takia pesiä jopa kau
pungissa.

– Sähän voisit tulla meidän ympäristöetsivä
kerhoon. Mystisen liskon etsijät on kerhon virallinen 
nimi.

– Mitä te sit teette?
– Me etsitään ja tutkitaan tän ympäristön il

miöitä. Mä oon hirviövastaava. Suvi ja Mariam on 
tyttöjä, mut ihan ookoo… ainakin välillä. Ville on 
mun broidi, se harrastaa vanhojen luonnontieteel
listen jut tu jen tonkimista, geologiaa, paleontologiaa 
ja semmoista.

– Kuulostaa siistiltä. Mitä sä muuten höpisit itsek
sesi äsken tuolla varikolla?

– Ööh, olin niinku kapteeni Kustoo, ihan vaan lä
pällä. Tiedät kai kapteeni Jacques Cousteaun. Se oli 
paras luontodokumentaristi ikinä. Sulla on just sella
nen pipo, jota se aina käytti.

ƒ 

Viikon kuluttua elettiin jo huhtikuuta. Allu veti pu
naista pipoaan syvemmälle päähän ja kohotti olkapäi
tään jännittyneenä, mitähän tästä seuraisi? Häntä ei 
ollut huvittanut tutustua keneenkään vieraassa lähiös
sä, jonne hän oli joutunut pakon edessä muuttamaan, 
mutta tässä sitä oltiin: varsapatsaan luona outojen ym
päristöetsivien tiiratessa häntä piposta saappaisiin.

– Tää on siis Pipo, esitteli Osku häntä.
– Mä oon siis Allu…
– Moi PipoAllu, sanoivat Ville ja Mariam ja Suvi  

Uljas petolintu 
lensi kohti kau-
punkimetsän reu-
naa, mutta miten 
kävi varikselle?
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• Oletko huomannut, että luonnossa ollessa 
riidat ratkeavat helpommin – jos niitä 
edes tulee! Luonto saa ajattelemaan 
asioita mukavammalta kantilta. 

• Muistuuko mieleesi kivoja fiiliksiä kave-
reistasi tai perheestäsi jonkin luontopuu-
han parissa? Luonnossa puuhaaminen 
liittää porukan tiukemmin yhteen. 

• Luonto yhdistää erilaisia ihmisiä: esimer-
kiksi sinä ja vaarisi saatatte olla aivan 
yhtä innostuneita linnuista – tai mikä se 
yhteinen juttunne sitten onkaan! 

luonto yhdistää ihmisiä 

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen

hiukan ilkikurisina, mutta samalla kohteliaina ja hy-
myilevinä. Suvin ja Mariamin mielestä uusi poika 
näytti söpöltä.

– Kato Pipo, onko toi sama vai eri varis, Osku huu-
dahti.

Allu oli hetkessä tarkkana kuin haukka. – En tiedä, 
mut se kantaa nokassaan oksaa. Se on pesänrakennus-
puuhissa! Se tarkoittaa, että on…

– KEVÄT! huusivat kaikki melkein yhteen ääneen.
He aistivat kuulaanturkoosin kevättaivaan taian, vi-

heltelijöiden, kaakattajien ja kiljukaulojen äänet. Ke-
vättuuli hyökyi vielä koleana, mutta se levitti heidän 
sieraimiinsa lumen alta paljastuvan mullan ja hiekan 
herkullista hajua.

Mystisen liskon etsijät ajoivat karjuen ja nauraa rä-
kättäen toisiaan takaa ympäri varsapatsasta. Pipo rie-
hui muiden mukana. Tuntui kuin hän olisi aina kuu-
lunut tähän merkilliseen, mutta kieltämättä varsin 
hauskaan porukkaan.

Tarina kanahaukasta ja variksesta perustuu tositapahtumaan 
eräässä kaupungissa. Lisätietoja kanahaukasta kertoi kirjoittajalle 
Teemu Lehtiniemi / BirdLife Suomi.

Pipo on mukava tyyppi, joka tietää 
aika paljon linnuista.

tutkimustehtävä: 

Tiedät varmaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostu-
neita luonnosta. Haastattele tuttua tai vaikka 
vähän vieraampaa tyyppiä. Lomakkeen voi 
myös kopioida isolle porukalle. Kun liität 
kaikkien vastaukset yhteen, saat oman luonto-
ystävävihkon itsellesi tai kerhollesi! 

Luontoystäväni 

Mystisen liskon etsijät

SIEPPO

sen kasvot loistivat. – En oo nähnyt ennen kanahauk
kaa livenä. Ihmiset ei enää vainoa kanahaukkaa, se on 
rauhoitettu. Ehkä se uskaltaa sen takia pesiä jopa kau
pungissa.

– Sähän voisit tulla meidän ympäristöetsivä
kerhoon. Mystisen liskon etsijät on kerhon virallinen 
nimi.

– Mitä te sit teette?
– Me etsitään ja tutkitaan tän ympäristön il

miöitä. Mä oon hirviövastaava. Suvi ja Mariam on 
tyttöjä, mut ihan ookoo… ainakin välillä. Ville on 
mun broidi, se harrastaa vanhojen luonnontieteel
listen jut tu jen tonkimista, geologiaa, paleontologiaa 
ja semmoista.

– Kuulostaa siistiltä. Mitä sä muuten höpisit itsek
sesi äsken tuolla varikolla?

– Ööh, olin niinku kapteeni Kustoo, ihan vaan lä
pällä. Tiedät kai kapteeni Jacques Cousteaun. Se oli 
paras luontodokumentaristi ikinä. Sulla on just sella
nen pipo, jota se aina käytti.

ƒ 

Viikon kuluttua elettiin jo huhtikuuta. Allu veti pu
naista pipoaan syvemmälle päähän ja kohotti olkapäi
tään jännittyneenä, mitähän tästä seuraisi? Häntä ei 
ollut huvittanut tutustua keneenkään vieraassa lähiös
sä, jonne hän oli joutunut pakon edessä muuttamaan, 
mutta tässä sitä oltiin: varsapatsaan luona outojen ym
päristöetsivien tiiratessa häntä piposta saappaisiin.

– Tää on siis Pipo, esitteli Osku häntä.
– Mä oon siis Allu…
– Moi PipoAllu, sanoivat Ville ja Mariam ja Suvi  

Uljas petolintu 
lensi kohti kau-
punkimetsän reu-
naa, mutta miten 
kävi varikselle?
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Nimi                                                                               

Ikä         Asuinpaikka                                            Suosikkivuodenaika

      

Kaunein luontohavainto 

Pelottavin luontohavainto 

Kivoin kokemasi tapahtuma luonnossa 

Kenen kanssa olit? 

Oletko tutustunut mukavaan ihmiseen luonnonharrastuksen kautta 
tai muuten vaan ulkona, keneen? 

Kenen kanssa useimmiten vietät aikaa ulkona? 

Teetkö joskus ulkona jotain kivaa perheesi kanssa, mitä?

Kenen kanssa haluaisit lähteä luontoretkelle ja minne?

  

Jos löytäisit luonnosta jotakin tosi jännittävää, kenelle haluaisit kertoa siitä?

 

Jos kulkisit pelottavan paikan ohi pimeässä, kenen kanssa kävelisit mieluiten? 

Keneltä haluaisit oppia jonkin luontoon liittyvän taidon?

Minkä luontoon liittyvän taidon haluaisit oppia ja keneltä? 

taiteilutehtävä

Mielikuvitusystävä 
Mariamilla on mielikuvitusystävänä 
puiden keijukainen. Osku puoles-
taan muuttuu itse joskus hirviöitä 
ja outoja ilmiöitä tarkkailevaksi 
tosi-TV-seikkailijaksi, joka on nimel-
tään kapteeni Kustoo.

Mielikuvituksen siivin voi tehdä 
mitä tahansa hullunhauskaa tai 
romanttista. Mielikuvitteleminen 
lepuuttaa aivoja ja virkistää; kukaan 
ei ole liian nuori tai vanha mieliku-
vittelemaan!

Hemmottele omaa mielikuvitus-
tasi ja keksi olento, joka asustaa 
salaisessa paikassa 
lähi ympäristössäsi. 
Millainen on sinun 
mieli kuvitusystäväsi?

Voit lähettää tietoa ja 
kuvia mielikuvitusystä-
västäsi Siepon sivuille: 
Siepon toimitus, Annan-
katu 26 A, 00100 Helsinki / 
sieppo.toimitus@luontoliitto.fi.  
Kirjoita mukaan koodi: 
Mielikuvitusystävä.

Voitte myös pitää 
koulussa tai kerhossa 
näyttelyn mielikuvitus-
ystävistänne.

Tehtäväidea: Marjo Soulanto
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SIEPPOSIEPPO

Nimi                                                                               

Ikä         Asuinpaikka                                            Suosikkivuodenaika

      

Kaunein luontohavainto 

Pelottavin luontohavainto 

Kivoin kokemasi tapahtuma luonnossa 

Kenen kanssa olit? 

Oletko tutustunut mukavaan ihmiseen luonnonharrastuksen kautta 
tai muuten vaan ulkona, keneen? 

Kenen kanssa useimmiten vietät aikaa ulkona? 

Teetkö joskus ulkona jotain kivaa perheesi kanssa, mitä?

Kenen kanssa haluaisit lähteä luontoretkelle ja minne?

  

Jos löytäisit luonnosta jotakin tosi jännittävää, kenelle haluaisit kertoa siitä?

 

Jos kulkisit pelottavan paikan ohi pimeässä, kenen kanssa kävelisit mieluiten? 

Keneltä haluaisit oppia jonkin luontoon liittyvän taidon?

Minkä luontoon liittyvän taidon haluaisit oppia ja keneltä? 

taiteilutehtävä

Mielikuvitusystävä 
Mariamilla on mielikuvitusystävänä 
puiden keijukainen. Osku puoles-
taan muuttuu itse joskus hirviöitä 
ja outoja ilmiöitä tarkkailevaksi 
tosi-TV-seikkailijaksi, joka on nimel-
tään kapteeni Kustoo.

Mielikuvituksen siivin voi tehdä 
mitä tahansa hullunhauskaa tai 
romanttista. Mielikuvitteleminen 
lepuuttaa aivoja ja virkistää; kukaan 
ei ole liian nuori tai vanha mieliku-
vittelemaan!

Hemmottele omaa mielikuvitus-
tasi ja keksi olento, joka asustaa 
salaisessa paikassa 
lähi ympäristössäsi. 
Millainen on sinun 
mieli kuvitusystäväsi?

Voit lähettää tietoa ja 
kuvia mielikuvitusystä-
västäsi Siepon sivuille: 
Siepon toimitus, Annan-
katu 26 A, 00100 Helsinki / 
sieppo.toimitus@luontoliitto.fi.  
Kirjoita mukaan koodi: 
Mielikuvitusystävä.

Voitte myös pitää 
koulussa tai kerhossa 
näyttelyn mielikuvitus-
ystävistänne.

Tehtäväidea: Marjo Soulanto

Mystisen liskon etsijät

Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen

Omenapuun oksalta kuuluu huilumainen ääni…

SIEPPO

eräänä iltana Mariam luki englannin kokeeseen 
ja valvoi myöhään. Siitä seurasi ketjureaktio, 
joka saattaa olla sinullekin tuttu. Aamulla he

rääminen oli valtavan vaikeaa. Aamupalan syöminen 
jäi kesken ja kello ehti soida, ennen kuin Mariam eh
ti koulun pihalle.

Koulussa mikään ei huvittanut. Koe meni niin 
ja näin, pää oli raskas ja mieli musteni mustenemis
taan. Mariam halusi muuttua näkymättömäksi ja ka
dota koulukirjan sivulla olevaan pieneen kuvaan, jos
sa kaukainen saari loisti vihreänä turkoosin meren 
keskellä.

Hän piirsi vihkoonsa shetlanninponin kuvia. Kaik
ki olisi sittenkin hyvin, kun hän koulun jälkeen pääsisi 
Buenoa hoitamaan!

Vaan toisin kävi. Tallin portilla tuli 
vastaan kerhonohjaaja Annika.

– Moi, etkö saanut viestiä? 
Valitettavasti ponikerho ei on
nistukaan tänään.

– Voi ei, miksi? Mariam 
huudahti huolestuneena. 
– Mulla on näköjään pu
helin äänettömällä…

– Bueno on ollut huonovointinen koko päivän. 
Meidän luottolääkärimme tutkii sitä parhaillaan.

Silmät kyynelistä sumeina Mariam laahusti puis
totiellä. Bueno oli hänelle rakkain otus maailmassa, 
entä jos se ei selviäisi? Hän pysähtyi niistämään ne
näänsä. Jostakin kuului huilumainen ääni. Hän ha
vahtui katsomaan ympärilleen. Huilu vaikeni. Missä 
kummassa hän oli?

Hän näki sammaleisen kiviaidan, jonka yli vanha 
omenapuu ojenteli oksiaan. Paikka huokui rauhaa ja 
kutsui levähtämään. Puun korkeimmalla oksalla alkoi 
soida uudelleen huilu, se olikin mustarastas!

Mariam kiipesi istumaan kiviaidalle ja oli siinä pit
kään hiljaa. Hän oli kuullut joskus jännän ajatuksen: 
”Aika seisahtuu…” Juuri niin tuntui tapahtuvan. Tuu

li kahisutti viime syksynä maahan unohtu
neita lehtiä. Kiviaidassa tuntui aurin

gon lämpö.
Puu oli ystävällisen ja viisaan 

oloinen. Sen oksat olivat har
maita ja käppyräisiä, runkokin 
oli vääntynyt. Oksilla oli jo
takin… ihan pieniä nuppuja. 
Niiden väri vaihtui hennosti 

MariaM ja  
salainen puutarha
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Nimi                                                                               

Ikä         Asuinpaikka                                            Suosikkivuodenaika

      

Kaunein luontohavainto 

Pelottavin luontohavainto 

Kivoin kokemasi tapahtuma luonnossa 

Kenen kanssa olit? 

Oletko tutustunut mukavaan ihmiseen luonnonharrastuksen kautta 
tai muuten vaan ulkona, keneen? 

Kenen kanssa useimmiten vietät aikaa ulkona? 

Teetkö joskus ulkona jotain kivaa perheesi kanssa, mitä?

Kenen kanssa haluaisit lähteä luontoretkelle ja minne?

  

Jos löytäisit luonnosta jotakin tosi jännittävää, kenelle haluaisit kertoa siitä?

 

Jos kulkisit pelottavan paikan ohi pimeässä, kenen kanssa kävelisit mieluiten? 

Keneltä haluaisit oppia jonkin luontoon liittyvän taidon?

Minkä luontoon liittyvän taidon haluaisit oppia ja keneltä? 

taiteilutehtävä

Mielikuvitusystävä 
Mariamilla on mielikuvitusystävänä 
puiden keijukainen. Osku puoles-
taan muuttuu itse joskus hirviöitä 
ja outoja ilmiöitä tarkkailevaksi 
tosi-TV-seikkailijaksi, joka on nimel-
tään kapteeni Kustoo.

Mielikuvituksen siivin voi tehdä 
mitä tahansa hullunhauskaa tai 
romanttista. Mielikuvitteleminen 
lepuuttaa aivoja ja virkistää; kukaan 
ei ole liian nuori tai vanha mieliku-
vittelemaan!

Hemmottele omaa mielikuvitus-
tasi ja keksi olento, joka asustaa 
salaisessa paikassa 
lähi ympäristössäsi. 
Millainen on sinun 
mieli kuvitusystäväsi?

Voit lähettää tietoa ja 
kuvia mielikuvitusystä-
västäsi Siepon sivuille: 
Siepon toimitus, Annan-
katu 26 A, 00100 Helsinki / 
sieppo.toimitus@luontoliitto.fi.  
Kirjoita mukaan koodi: 
Mielikuvitusystävä.

Voitte myös pitää 
koulussa tai kerhossa 
näyttelyn mielikuvitus-
ystävistänne.

Tehtäväidea: Marjo Soulanto

Mystisen liskon etsijät

Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen

Omenapuun oksalta kuuluu huilumainen ääni…

SIEPPO

eräänä iltana Mariam luki englannin kokeeseen 
ja valvoi myöhään. Siitä seurasi ketjureaktio, 
joka saattaa olla sinullekin tuttu. Aamulla he

rääminen oli valtavan vaikeaa. Aamupalan syöminen 
jäi kesken ja kello ehti soida, ennen kuin Mariam eh
ti koulun pihalle.

Koulussa mikään ei huvittanut. Koe meni niin 
ja näin, pää oli raskas ja mieli musteni mustenemis
taan. Mariam halusi muuttua näkymättömäksi ja ka
dota koulukirjan sivulla olevaan pieneen kuvaan, jos
sa kaukainen saari loisti vihreänä turkoosin meren 
keskellä.

Hän piirsi vihkoonsa shetlanninponin kuvia. Kaik
ki olisi sittenkin hyvin, kun hän koulun jälkeen pääsisi 
Buenoa hoitamaan!

Vaan toisin kävi. Tallin portilla tuli 
vastaan kerhonohjaaja Annika.

– Moi, etkö saanut viestiä? 
Valitettavasti ponikerho ei on
nistukaan tänään.

– Voi ei, miksi? Mariam 
huudahti huolestuneena. 
– Mulla on näköjään pu
helin äänettömällä…

– Bueno on ollut huonovointinen koko päivän. 
Meidän luottolääkärimme tutkii sitä parhaillaan.

Silmät kyynelistä sumeina Mariam laahusti puis
totiellä. Bueno oli hänelle rakkain otus maailmassa, 
entä jos se ei selviäisi? Hän pysähtyi niistämään ne
näänsä. Jostakin kuului huilumainen ääni. Hän ha
vahtui katsomaan ympärilleen. Huilu vaikeni. Missä 
kummassa hän oli?

Hän näki sammaleisen kiviaidan, jonka yli vanha 
omenapuu ojenteli oksiaan. Paikka huokui rauhaa ja 
kutsui levähtämään. Puun korkeimmalla oksalla alkoi 
soida uudelleen huilu, se olikin mustarastas!

Mariam kiipesi istumaan kiviaidalle ja oli siinä pit
kään hiljaa. Hän oli kuullut joskus jännän ajatuksen: 
”Aika seisahtuu…” Juuri niin tuntui tapahtuvan. Tuu

li kahisutti viime syksynä maahan unohtu
neita lehtiä. Kiviaidassa tuntui aurin

gon lämpö.
Puu oli ystävällisen ja viisaan 

oloinen. Sen oksat olivat har
maita ja käppyräisiä, runkokin 
oli vääntynyt. Oksilla oli jo
takin… ihan pieniä nuppuja. 
Niiden väri vaihtui hennosti 

MariaM ja  
salainen puutarha

Mystisen liskon etsijät, osa 3/6
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Mariam löytää toiveitten paikan, joka huokuu rauhaa ja kutsuu levähtämään.

valkoisesta roosaan. Puu puhkeaisi kukkaan keskellä 
kaupunkia! Mariam näppäsi kännykällään muutamia 
hienoja kuvia.

Kuusiaidan takaa kuului ohi pyöräilevien ja käve
le vien ihmisten ääniä, ja Mariam tajusi astuneensa 
harhaan siinä risteyksessä, jossa puistotiestä erkaan
tuu kuu sien varjostama polku. Eksyminen ei tosin 
haitannut.

Hänellä oli yhtäkkiä kova nälkä. Mutta kun hän 
löysi eväsrasiastaan porkkanan, jonka hän oli aikonut 
antaa Buenolle, hänen mielensä musteni taas. Miten 
hän saattoi hetkeksikään unohtaa suloisen itsepäisen 

poninsa, joka oli kipeänä...
Kännykkä kilahti, tekstari Annikalta!
”Kaikki hyvin! Bueno sai lääkettä ja toipuu. Poni

kerho jatkuu ensi viikolla :)”
Mariam mutusteli eväitään ja antoi kurjan olon 

sulaa kokonaan hyväksi. Vaikka hän ei ollut ennen 
käynyt tässä vanhassa puutarhassa, se tuntui erikoi
sella tavalla tutulta, toiveitten salaiselta piilopaikal
ta. Tänne olisi ihanaa tulla uudestaan, kun pikkurui
set nuput omenapuun oksilla puhkeaisivat kukkaan.  
Ja mikä parasta, Buenollakaan ei ollut enää mitään 
hätää.

SIEPPO

Missä paikka on? 

Täältä löytyy
 pensaikkoa tai pieniä puita

 suuria ja vanhoja puita

 muita kivoja kasveja

 iso kivi tai kalliota

 puro tai ranta

 jotakin ihmisen tekemää tai rakentamaa; mitä? 

 muuta; mitä? 

Paikka on kiva, koska
 olen leikkinyt täällä monet hauskat leikit

 saan olla täällä rauhassa silloin kun haluan

 paikka tuntuu kotoisalta

 tulen täällä hyvälle tuulelle.

 Muu syy; mikä? 

Paikka saa minut tuntemaan oloni 
 turvalliseksi

 mukavan rauhalliseksi

 pirteän iloiseksi

 rohkeaksi ja vahvaksi

 kekseliääksi ja taitavaksi

 sankarilliseksi

 juuri sellaiseksi kuin haluan 

 joksikin muuksi; millaiseksi? 

Tutkimustehtävä: 

Lähde ulos tuttuun leikkiympäristöösi. Kiertele ja 
katsele jonkin aikaa ilman tarkempaa päämäärää. 
Alkaako jokin paikka tuntua erityisen kivalta?  
Sellaiselta, että haluaisit mennä sinne juuri nyt?  
Anna askeleiden viedä ja istahda sitten vaikkapa  
kivelle tai mättäälle tekemään näitä tehtäviä!

Ikioma mielipaikkani

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT          
 

 

  

 
           Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto
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Mariam löytää toiveitten paikan, joka huokuu rauhaa ja kutsuu levähtämään.

valkoisesta roosaan. Puu puhkeaisi kukkaan keskellä 
kaupunkia! Mariam näppäsi kännykällään muutamia 
hienoja kuvia.

Kuusiaidan takaa kuului ohi pyöräilevien ja käve
le vien ihmisten ääniä, ja Mariam tajusi astuneensa 
harhaan siinä risteyksessä, jossa puistotiestä erkaan
tuu kuu sien varjostama polku. Eksyminen ei tosin 
haitannut.

Hänellä oli yhtäkkiä kova nälkä. Mutta kun hän 
löysi eväsrasiastaan porkkanan, jonka hän oli aikonut 
antaa Buenolle, hänen mielensä musteni taas. Miten 
hän saattoi hetkeksikään unohtaa suloisen itsepäisen 

poninsa, joka oli kipeänä...
Kännykkä kilahti, tekstari Annikalta!
”Kaikki hyvin! Bueno sai lääkettä ja toipuu. Poni

kerho jatkuu ensi viikolla :)”
Mariam mutusteli eväitään ja antoi kurjan olon 

sulaa kokonaan hyväksi. Vaikka hän ei ollut ennen 
käynyt tässä vanhassa puutarhassa, se tuntui erikoi
sella tavalla tutulta, toiveitten salaiselta piilopaikal
ta. Tänne olisi ihanaa tulla uudestaan, kun pikkurui
set nuput omenapuun oksilla puhkeaisivat kukkaan.  
Ja mikä parasta, Buenollakaan ei ollut enää mitään 
hätää.

SIEPPO

Missä paikka on? 

Täältä löytyy
 pensaikkoa tai pieniä puita

 suuria ja vanhoja puita

 muita kivoja kasveja

 iso kivi tai kalliota

 puro tai ranta

 jotakin ihmisen tekemää tai rakentamaa; mitä? 

 muuta; mitä? 

Paikka on kiva, koska
 olen leikkinyt täällä monet hauskat leikit

 saan olla täällä rauhassa silloin kun haluan

 paikka tuntuu kotoisalta

 tulen täällä hyvälle tuulelle.

 Muu syy; mikä? 

Paikka saa minut tuntemaan oloni 
 turvalliseksi

 mukavan rauhalliseksi

 pirteän iloiseksi

 rohkeaksi ja vahvaksi

 kekseliääksi ja taitavaksi

 sankarilliseksi

 juuri sellaiseksi kuin haluan 

 joksikin muuksi; millaiseksi? 

Tutkimustehtävä: 

Lähde ulos tuttuun leikkiympäristöösi. Kiertele ja 
katsele jonkin aikaa ilman tarkempaa päämäärää. 
Alkaako jokin paikka tuntua erityisen kivalta?  
Sellaiselta, että haluaisit mennä sinne juuri nyt?  
Anna askeleiden viedä ja istahda sitten vaikkapa  
kivelle tai mättäälle tekemään näitä tehtäviä!

Ikioma mielipaikkani

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT          
 

 

  

 
           Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto
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SIEPPO

Kokeile, tuntuuko jokin muu 
paikka paremmalta, kun olet 
toisenlaisella tuulella!

SIEPPO

Taiteilutehtävä

Mielipaikka 

• häivyttää huolet ja virkistää tylsän päivän jälkeen

• rauhoittaa kiukusta kihisevän mielen

• voi auttaa ratkaisemaan mieltä vaivaavan pulman

• ottaa sinut vastaan sellaisena kuin olet.

Jokainen tarvitsee mielipaikan 

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen

Etsi paikasta
 kaunis kasvi tai kivi

 kiehtova ääni

 jotain, mihin liittyy jokin muisto

 jotain, mikä muistuttaa sinua itseäsi

 pieni aarre kotiin vietäväksi

Kuinka usein käyt täällä?

Kuinka usein haluaisit käydä täällä?

Mitä toivoisit itsellesi tänä kesänä? 
Toivo hiljaa mielessäsi tai kirjoita toive tähän: 

Ehkäpä mielipaikassa on taikaa ja toive toteutuu!

Tutustu kesän aikana omaan mielipaikkaasi huolellisesti, 
tule sen kanssa oikein tuttavalliseksi. Syksyn tullen olet 
valmis kohtaamaan uuden kouluvuoden kujeet ikioma 
mielipaikka tukenasi ja turvanasi.

Toiveitteni piilopaikka
Mariam pitää vanhasta puutarhasta, 
joka kiireisen kaupungin keskellä muis-
tuttaa hiljaisuudesta ja kauneudesta. 
Villen mielipaikka on kallioranta, jossa 
hän voi melkein kuulla meren muinais-
ten aikakausien jännän kohinan.

Millaiseen piilopaik-
kaan sinä haluaisit mennä 
silloin kun väsyttää ja 
ärsyttää tai kun kaipaat 
muuten vain omaa rau-
haa? Onko toiveittesi pii-
lopaikalla salanimi?

Voit lähettää toiveittesi pii-
lopaikasta juttuja ja kuvia klubi-
sivuille: Siepon toimitus, Annan-
katu 26 A, 00100 Helsinki / 
sieppo.toimitus@luontoliitto.
fi. Kirjoita kuoreen koodi: 
Toiveitteni piilopaikka.

Teksti: Marjo Soulanto

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT          
 

 

  

 
           Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto

Kiitos mielipaikkaharjoituksen alkuperäi-

sestä ideasta psykologi Kirsi Saloselle.

Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen

SIEPPO

Upea intiaanikesä oli lopuillaan. Suvi, Mariam, 
Ville, Osku ja Pipo käyskentelivät rantatiellä 
rupatellen kesälomakuulumisiaan, kun Ma-

riam huomasi jotakin.
– Suvi, missä sun helminauha on? Sullahan oli äs-

ken se kaulassa.
Suvi tutki vaatteitaan, ei helmiä. – Voi itku…
– Ei tää oo mikään muotinäytös vaan ympäristöet-

siväkerho, tokaisi Ville, joka oli salaa ihastunut Suviin 
eikä mistään hinnasta halunnut paljastaa sitä.

Suvi katsahti Villeen viileästi ja päätti kostoksi ryh-
tyä puhelakkoon.

– Saako löytäjä rahapalkkion? tiedusteli Osku.
– Sen korun arvoa ei voi mitata rahassa, sanoi Ma-

riam. Löysin sen kirpputorilta, annoin sen Suville lah-
jaksi silloin kun meistä tuli ystäviä. 

– Hellantuutelis, korulla on 
näköjään syvällistä tun-

nearvoa, hörähti 
Ville.

– Siinä on 
tunnetta… 
ja  t a ikaa . . .  
Se  on mun 
onnenkoru, 
selit  ti Suvi,  
jonka puhe-
lakko ei kos-
kaan kes tänyt 

kovin kauan.

Pipo kiikaroi harakkaa, joka keikaili koivun oksalla 
mustavalkoisessa frakissaan.

– Harakka on innokas nappaamaan kimaltavia ta-
varoita. Onko sun korussa jotain kimaltavaa?

– Ei, se on tehty puuhelmistä.
Osku lähti kulkemaan vainukoirana porukan ja-

lanjälkiä takaisin päin. Suvi seurasi häntä toiveikkaasti 
ja muut laiskanpuoleisesti.

– Täällä! huusi Osku.
Maassa oli vain yksi oranssi helmi, jonka Osku 

poimi ja antoi Suville. Hiekkatieltä oli vaikea löytää 
enempää helmiä. Sitten Osku pysähtyi.

– Sun helmistä on kasvanut jotakin… taikapuu.
Suvikin tuijotti hämmästyneenä pensasta, joka 

oli kuin tuuhea puu. Sen oksilla oli tiheänään pie-
niä oranssinvärisiä helmiä. Pensas kahahti, ja sen si-
sältä ilmestyi kummituskäsi! Osku ja Suvi kiljaisivat 
kumpikin karmealla äänellä. Käsi vetäytyi takaisin, ja 
pensaan takaa astui Suville tuttu naapurintäti sanko 
käsivarrellaan.

– Tyrnimarjoja riittää teillekin! Olettehan varovai-
sia, pensaan piikit ovat hyvin teräviä. 

Ville, Mariam ja Pipo ehtivät nyt hekin paikalle. 
He poimivat tyrnimarjoja yksitellen suuhunsa.

– Hyi miten kirpeitä!
– Mut silti kivoja, vähän kuin luonnon pastilleja.
– Tyrni on erittäin terveellinen kasvi. Vitamiine-

ja, antioksidantteja, flavonoideja… huuteli täti, joka 
hääräsi jo kauempana toisen tyrnipensaan kimpussa.

Nuoret päättivät hakea mukit Oskun ja Villen  

TAIKAPUU

Tuttu naapurintäti neuvoi Mystisen lis-
kon etsijöitä poimimaan kuppiin super-
terveellisiä tyrnimarjoja. Kysy sinäkin 
aina tutulta aikuiselta, onko löytämäsi 

marja syötävä vai myrkyllinen. Maista 
vasta sitten, kun tiedät varmasti!

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT



Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta – Luontokerhotoiminnan vinkkikansio  |  49

SIEPPO

Kokeile, tuntuuko jokin muu 
paikka paremmalta, kun olet 
toisenlaisella tuulella!

SIEPPO

Taiteilutehtävä

Mielipaikka 

• häivyttää huolet ja virkistää tylsän päivän jälkeen

• rauhoittaa kiukusta kihisevän mielen

• voi auttaa ratkaisemaan mieltä vaivaavan pulman

• ottaa sinut vastaan sellaisena kuin olet.

Jokainen tarvitsee mielipaikan 

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen

Etsi paikasta
 kaunis kasvi tai kivi

 kiehtova ääni

 jotain, mihin liittyy jokin muisto

 jotain, mikä muistuttaa sinua itseäsi

 pieni aarre kotiin vietäväksi

Kuinka usein käyt täällä?

Kuinka usein haluaisit käydä täällä?

Mitä toivoisit itsellesi tänä kesänä? 
Toivo hiljaa mielessäsi tai kirjoita toive tähän: 

Ehkäpä mielipaikassa on taikaa ja toive toteutuu!

Tutustu kesän aikana omaan mielipaikkaasi huolellisesti, 
tule sen kanssa oikein tuttavalliseksi. Syksyn tullen olet 
valmis kohtaamaan uuden kouluvuoden kujeet ikioma 
mielipaikka tukenasi ja turvanasi.

Toiveitteni piilopaikka
Mariam pitää vanhasta puutarhasta, 
joka kiireisen kaupungin keskellä muis-
tuttaa hiljaisuudesta ja kauneudesta. 
Villen mielipaikka on kallioranta, jossa 
hän voi melkein kuulla meren muinais-
ten aikakausien jännän kohinan.

Millaiseen piilopaik-
kaan sinä haluaisit mennä 
silloin kun väsyttää ja 
ärsyttää tai kun kaipaat 
muuten vain omaa rau-
haa? Onko toiveittesi pii-
lopaikalla salanimi?

Voit lähettää toiveittesi pii-
lopaikasta juttuja ja kuvia klubi-
sivuille: Siepon toimitus, Annan-
katu 26 A, 00100 Helsinki / 
sieppo.toimitus@luontoliitto.
fi. Kirjoita kuoreen koodi: 
Toiveitteni piilopaikka.

Teksti: Marjo Soulanto

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT          
 

 

  

 
           Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto

Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen

SIEPPO

Upea intiaanikesä oli lopuillaan. Suvi, Mariam, 
Ville, Osku ja Pipo käyskentelivät rantatiellä 
rupatellen kesälomakuulumisiaan, kun Ma-

riam huomasi jotakin.
– Suvi, missä sun helminauha on? Sullahan oli äs-

ken se kaulassa.
Suvi tutki vaatteitaan, ei helmiä. – Voi itku…
– Ei tää oo mikään muotinäytös vaan ympäristöet-

siväkerho, tokaisi Ville, joka oli salaa ihastunut Suviin 
eikä mistään hinnasta halunnut paljastaa sitä.

Suvi katsahti Villeen viileästi ja päätti kostoksi ryh-
tyä puhelakkoon.

– Saako löytäjä rahapalkkion? tiedusteli Osku.
– Sen korun arvoa ei voi mitata rahassa, sanoi Ma-

riam. Löysin sen kirpputorilta, annoin sen Suville lah-
jaksi silloin kun meistä tuli ystäviä. 

– Hellantuutelis, korulla on 
näköjään syvällistä tun-

nearvoa, hörähti 
Ville.

– Siinä on 
tunnetta… 
ja  t a ikaa . . .  
Se  on mun 
onnenkoru, 
selit  ti Suvi,  
jonka puhe-
lakko ei kos-
kaan kes tänyt 

kovin kauan.

Pipo kiikaroi harakkaa, joka keikaili koivun oksalla 
mustavalkoisessa frakissaan.

– Harakka on innokas nappaamaan kimaltavia ta-
varoita. Onko sun korussa jotain kimaltavaa?

– Ei, se on tehty puuhelmistä.
Osku lähti kulkemaan vainukoirana porukan ja-

lanjälkiä takaisin päin. Suvi seurasi häntä toiveikkaasti 
ja muut laiskanpuoleisesti.

– Täällä! huusi Osku.
Maassa oli vain yksi oranssi helmi, jonka Osku 

poimi ja antoi Suville. Hiekkatieltä oli vaikea löytää 
enempää helmiä. Sitten Osku pysähtyi.

– Sun helmistä on kasvanut jotakin… taikapuu.
Suvikin tuijotti hämmästyneenä pensasta, joka 

oli kuin tuuhea puu. Sen oksilla oli tiheänään pie-
niä oranssinvärisiä helmiä. Pensas kahahti, ja sen si-
sältä ilmestyi kummituskäsi! Osku ja Suvi kiljaisivat 
kumpikin karmealla äänellä. Käsi vetäytyi takaisin, ja 
pensaan takaa astui Suville tuttu naapurintäti sanko 
käsivarrellaan.

– Tyrnimarjoja riittää teillekin! Olettehan varovai-
sia, pensaan piikit ovat hyvin teräviä. 

Ville, Mariam ja Pipo ehtivät nyt hekin paikalle. 
He poimivat tyrnimarjoja yksitellen suuhunsa.

– Hyi miten kirpeitä!
– Mut silti kivoja, vähän kuin luonnon pastilleja.
– Tyrni on erittäin terveellinen kasvi. Vitamiine-

ja, antioksidantteja, flavonoideja… huuteli täti, joka 
hääräsi jo kauempana toisen tyrnipensaan kimpussa.

Nuoret päättivät hakea mukit Oskun ja Villen  

TAIKAPUU

Tuttu naapurintäti neuvoi Mystisen lis-
kon etsijöitä poimimaan kuppiin super-
terveellisiä tyrnimarjoja. Kysy sinäkin 
aina tutulta aikuiselta, onko löytämäsi 

marja syötävä vai myrkyllinen. Maista 
vasta sitten, kun tiedät varmasti!

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT

Mystisen liskon etsijät, osa 4/6
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SIEPPO

kotoa. Kun muut keittivät kaakaota evääksi, Ville löy-
si kasvikirjasta jännittävän tiedon.

ƒ 
Ulkona Ville paljasti tiedollisen löytönsä muillekin 
pienen luennon muodossa.

– Tyrni oli melkein eka kasvi, joka suostui kasva-
maan täällä jääkauden jälkeen! Me kerätään siis taval-
laan marjoja tuhansien vuosien takaa ja saadaan niistä 
vanhaa supervoimaa…

– Sinä ja sun mystinen jääkautes, hymyili Suvi 
huiskauttaen Villeä neulemyssyllään. Riidanpoika-
nen oli haihtunut merituuleen ja ilta-auringon paah-
teeseen. – Harmi vaan, kun ei löydetty kuin yksi hel-
mi, hän lisäsi haikeana.

– Mulla on kylläkin ylläri, sanoi Ville salaperäisesti 
ilmehtien. – Laita silmät kiinni… tsadaam!

– Oi, henkäisi Suvi.

– Kun te muut touhotitte jostain kummituskä-
destä, minä löysin korun tuolta kivien välistä, ker-
toi Ville.

Suurin osa puuhelmistä oli tallella, vaikka nauha 
oli katkennut.

– Onneksi tämän voi korjata, Suvi totesi.
– Hei mä keksin, tehdään kaikille korut! Mun äi-

dillä on jännä ompelulaatikko, etsitään sieltä vanho-
ja helmiä ja koristeellisia nappeja, innostui Mariam.

Ville, Pipo ja Osku esittivät suurieleisesti, että mi-
kään ei olisi turhempaa kuin korujen näprääminen, 
saati sitten niillä keikaileminen. Mutta hekin innos-
tuivat.

– Tiedossa on siis onnenamulettien askartelua… 
jonakin kerhoiltana… kun on pimeää ja sade rum-
muttaa ikkunaan salaisia viestejään, he tuumivat yk-
simielisesti tyytyväisinä hyvästä ideasta.

Mystisen liskon etsijät löysivät meren rannalta taikapuun.

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT
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SIEPPO

kotoa. Kun muut keittivät kaakaota evääksi, Ville löy-
si kasvikirjasta jännittävän tiedon.

ƒ 
Ulkona Ville paljasti tiedollisen löytönsä muillekin 
pienen luennon muodossa.

– Tyrni oli melkein eka kasvi, joka suostui kasva-
maan täällä jääkauden jälkeen! Me kerätään siis taval-
laan marjoja tuhansien vuosien takaa ja saadaan niistä 
vanhaa supervoimaa…

– Sinä ja sun mystinen jääkautes, hymyili Suvi 
huiskauttaen Villeä neulemyssyllään. Riidanpoika-
nen oli haihtunut merituuleen ja ilta-auringon paah-
teeseen. – Harmi vaan, kun ei löydetty kuin yksi hel-
mi, hän lisäsi haikeana.

– Mulla on kylläkin ylläri, sanoi Ville salaperäisesti 
ilmehtien. – Laita silmät kiinni… tsadaam!

– Oi, henkäisi Suvi.

– Kun te muut touhotitte jostain kummituskä-
destä, minä löysin korun tuolta kivien välistä, ker-
toi Ville.

Suurin osa puuhelmistä oli tallella, vaikka nauha 
oli katkennut.

– Onneksi tämän voi korjata, Suvi totesi.
– Hei mä keksin, tehdään kaikille korut! Mun äi-

dillä on jännä ompelulaatikko, etsitään sieltä vanho-
ja helmiä ja koristeellisia nappeja, innostui Mariam.

Ville, Pipo ja Osku esittivät suurieleisesti, että mi-
kään ei olisi turhempaa kuin korujen näprääminen, 
saati sitten niillä keikaileminen. Mutta hekin innos-
tuivat.

– Tiedossa on siis onnenamulettien askartelua… 
jonakin kerhoiltana… kun on pimeää ja sade rum-
muttaa ikkunaan salaisia viestejään, he tuumivat yk-
simielisesti tyytyväisinä hyvästä ideasta.

Mystisen liskon etsijät löysivät meren rannalta taikapuun.

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT

SIEPPO

Makubongaus
Tiedätkö nämä maut? Mitä pidit mausta? Muistuttaako se jotakin  

tuttua makua?
Minkä kanssa sitä voisi syödä?

Suolaisen kirpeä: 
esimerkiksi suolahei-
nä tai ketunleipä

Lempeän hapokas: 
esimerkiksi mustikka 
tai puolukka

Erittäin hapan: esi-
merkiksi karpalo tai 
tyrni

Karvas ja kitkerä: 
esimerkiksi voikukka 
tai maitohorsma

Makea: esimerkiksi 
metsämansikka tai 
vadelma

Mitä syötävää luonnosta löytyy? Lähde tutkimusmatkalle 
luonnon herkkupöydän ääreen! Tee nämä tehtävät esi-
merkiksi isovanhempasi, naapurintädin, kerho-ohjaajan 
tai muun tutun aikuisen kanssa. Varmistakaa aina yhdes-
sä, että tunnette kaikki syötävät kasvit, marjat ja sienet!

Mitä metsämarjoja olet syönyt? 

Mitä metsäsieniä olet maistanut? 

Mitä villivihanneksia olet kokeillut? 

Tutkimustehtävä: 

Luonnon ruokapöytä notkuu!

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto
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SIEPPO

Taiteilutehtävä

• Tule vahvaksi kuin vuorenpeikko ja ketteräksi kuin 
keijukainen syömällä luonnon superruokaa! Marjat, 
sienet ja villivihannekset ovat hurjan terveellisiä, 
kunhan muistaa varoa myrkyllisiä lajeja.

• Esimerkiksi nokkosesta saat viisi kertaa enemmän 
rautaa ja luille tärkeää kalsiumia kuin viljellystä 
pinaatista. Tutut metsämarjat, kuten mustikka ja 
puolukka, ovat myös varsinaista tarujen sankareiden 
voimaruokaa!

• Jäikö marja- tai sienisaalis löytymättä metsäretkel-
lä? Eipä haittaa, sillä mukaasi sait jännän luontoko-
kemuksen ja leppoisaa liikettä niveliin!

Voimaa luonnon antimista

Isoäidin salainen marja- tai sienipaikka
Pyydä vaikkapa isoäitiä neuvomaan sinulle parhaat mar-
japaikat ja sienimaat. Lähtekää yhdessä luonnon sadon-
korjuuretkelle!

Eläimet sadonkorjuupuuhissa
Salapoliisitehtävä: Selvitä, kenelle muulle on maistunut 
mustikka tai puolukka – löydätkö marjaisia eläinten 
jätöksiä? Osaatko jätösten perusteella arvata, kuka  
marjoja on syönyt? 

Satumainen 
sadonkorjuujuhla
Peikot ja keijut ovat aivan hullaantuneita 
marjoihin, villiyrtteihin ja sieniin. Millainen 
on satumaisen sadonkorjuu juhlan pöytä?

• Tee peikoille ja keijuille värikäs juhla-
kattaus ulkona kivelle tai puun juurelle. 
Millaisista koristeista satuolennot 
tykkäävät? Löydätkö luonnosta jotakin 
vihreää, punaista, keltaista, oranssia, 
ruskeaa, harmaata…

• Voit piirtää satumaisen sadonkorjuu-
juhlan ja lähettää Siepon toimitukseen.

• Loistavanvärisen syyshelminauhan saat 
pujottamalla pihlajanmarjoja neulan 
avulla lankaan.

Tehtäväidea: Marjo S. & Malva G.

Marjaväribongaus: Minkä värisiä syötäväksi sopivat marjat ovat?  
Mihin samanvärisiin myrkyllisiin marjoihin ne voi sekoittaa? Etsi netistä ja  
kirjoista tietoa ja opettele erottamaan syötävät marjat myrkyllisistä.

väri syötävä marja myrkyllinen marja

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen

SIEPPO

Suvi soitti Villelle ääni käheänä. – Voitko ulkoi
luttaa Rallia? Mulla on kuumetta ja meidän 
porukat ovat myöhään töissä.

Villeä väsytti ja tylsistytti pitkän koulupäivän jäl
keen, pää tuntui raskaalta. – Ookoo, hän kuitenkin 
mutisi puoliritarillisesti kännykkäänsä.

Metsän reunassa hän törmäsi Oskuun ja Pipoon. 
Heillä oli käsissään puutarhahanskat.

– Me kerätään roskia pois luonnosta, he selittivät.
Ville päästi Rallin fleksin pitkäksi, ja kolmikko läh

ti hölkkäämään sen perässä kävelytietä. Tuuli suhisi 
puissa, ilma oli kirpeänä syksyn tuoksuista.

Yhtäkkiä Ralli pysähtyi tuijottamaan keskittyneesti 
jotakin. Mikä sitä kiinnosti?

– Pikkulintu on jäänyt ansaan! Pipo huudahti. 
Lintu piiskutti yhden hätääntyneen ”tititään” ja yritti 
nokkaista pojan hanskaa.

– Nou hätä, Pipo sanoi sille rauhoittavasti. Ihmeen 
taitavasti hän osasi irrottaa linnun jalan verkosta. Kun 
hän päästi sen vapaaksi, se pyrähti hetkessä metsän 
suojaan.

– Näittekö sen mustan baskeripään? Se oli hömötiai
nen. Onneksi siivet eivät vahingoittuneet, Pipo iloitsi.

Rikkinäisen verkkokassin hän tunki vihreään ros
kikseen. – On vaikea tajuta, miksi joku heittää tällais
ta roinaa metsätielle, vaikka vieressä on roskapönttö, 

hän sanoi tuimana.
Ralli päästettiin taas juoksemaan pitkällä fleksil

lä. Pysähdyksiä tuli vähän väliä, varsinkin silloin kun 
vastaan tuli Rallin heimolaisia, kaikenkarvaisia koi
raotuksia.

– Kurre on näköjään löytänyt pähkinöitä, Os
ku huomautti. Ralli oli niin uppoutunut toisen koi
ran vainuun, ettei se piitannut oravasta, joka touhusi 
muovilta ja metallilta kiiltävän pussin kimpussa.

– Suolapähkinöitä. Liika suola on eläimille vaaral
lista! Osku puuskahti sujauttaen pussin sekä maahan 
tippuneet pähkinät roskikseen.

Orava vilisti kuusen oksilla naksuttaen pettyneenä, 
mutta samassa se jo löysi kävyn, joka oli täynnä ma
koisia, terveellisiä siemeniä.

Ralli veti poikia yhä syvemmälle metsään, varpu
jen keskellä kiemurtelevalle muinaiselle polulle. Met
sään laskeutui hämärä. Silloin he ko
kivat jotakin, mitä eivät 
ikinä unohtaisi.

Valtava var
jonkaltainen 
hahmo kulki 
polun poikki. 
Se oli kuin 
metsän  

Hömötiainen

MyStiSen liSkon etSijät

eläinten  
pelaStajat liikkeellä
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Taiteilutehtävä

• Tule vahvaksi kuin vuorenpeikko ja ketteräksi kuin 
keijukainen syömällä luonnon superruokaa! Marjat, 
sienet ja villivihannekset ovat hurjan terveellisiä, 
kunhan muistaa varoa myrkyllisiä lajeja.

• Esimerkiksi nokkosesta saat viisi kertaa enemmän 
rautaa ja luille tärkeää kalsiumia kuin viljellystä 
pinaatista. Tutut metsämarjat, kuten mustikka ja 
puolukka, ovat myös varsinaista tarujen sankareiden 
voimaruokaa!

• Jäikö marja- tai sienisaalis löytymättä metsäretkel-
lä? Eipä haittaa, sillä mukaasi sait jännän luontoko-
kemuksen ja leppoisaa liikettä niveliin!

Voimaa luonnon antimista

Isoäidin salainen marja- tai sienipaikka
Pyydä vaikkapa isoäitiä neuvomaan sinulle parhaat mar-
japaikat ja sienimaat. Lähtekää yhdessä luonnon sadon-
korjuuretkelle!

Eläimet sadonkorjuupuuhissa
Salapoliisitehtävä: Selvitä, kenelle muulle on maistunut 
mustikka tai puolukka – löydätkö marjaisia eläinten 
jätöksiä? Osaatko jätösten perusteella arvata, kuka  
marjoja on syönyt? 

Satumainen 
sadonkorjuujuhla
Peikot ja keijut ovat aivan hullaantuneita 
marjoihin, villiyrtteihin ja sieniin. Millainen 
on satumaisen sadonkorjuu juhlan pöytä?

• Tee peikoille ja keijuille värikäs juhla-
kattaus ulkona kivelle tai puun juurelle. 
Millaisista koristeista satuolennot 
tykkäävät? Löydätkö luonnosta jotakin 
vihreää, punaista, keltaista, oranssia, 
ruskeaa, harmaata…

• Voit piirtää satumaisen sadonkorjuu-
juhlan ja lähettää Siepon toimitukseen.

• Loistavanvärisen syyshelminauhan saat 
pujottamalla pihlajanmarjoja neulan 
avulla lankaan.

Tehtäväidea: Marjo S. & Malva G.

Marjaväribongaus: Minkä värisiä syötäväksi sopivat marjat ovat?  
Mihin samanvärisiin myrkyllisiin marjoihin ne voi sekoittaa? Etsi netistä ja  
kirjoista tietoa ja opettele erottamaan syötävät marjat myrkyllisistä.

väri syötävä marja myrkyllinen marja

MYSTISEN LISKON ETSIJÄT          
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Suvi soitti Villelle ääni käheänä. – Voitko ulkoi
luttaa Rallia? Mulla on kuumetta ja meidän 
porukat ovat myöhään töissä.

Villeä väsytti ja tylsistytti pitkän koulupäivän jäl
keen, pää tuntui raskaalta. – Ookoo, hän kuitenkin 
mutisi puoliritarillisesti kännykkäänsä.

Metsän reunassa hän törmäsi Oskuun ja Pipoon. 
Heillä oli käsissään puutarhahanskat.

– Me kerätään roskia pois luonnosta, he selittivät.
Ville päästi Rallin fleksin pitkäksi, ja kolmikko läh

ti hölkkäämään sen perässä kävelytietä. Tuuli suhisi 
puissa, ilma oli kirpeänä syksyn tuoksuista.

Yhtäkkiä Ralli pysähtyi tuijottamaan keskittyneesti 
jotakin. Mikä sitä kiinnosti?

– Pikkulintu on jäänyt ansaan! Pipo huudahti. 
Lintu piiskutti yhden hätääntyneen ”tititään” ja yritti 
nokkaista pojan hanskaa.

– Nou hätä, Pipo sanoi sille rauhoittavasti. Ihmeen 
taitavasti hän osasi irrottaa linnun jalan verkosta. Kun 
hän päästi sen vapaaksi, se pyrähti hetkessä metsän 
suojaan.

– Näittekö sen mustan baskeripään? Se oli hömötiai
nen. Onneksi siivet eivät vahingoittuneet, Pipo iloitsi.

Rikkinäisen verkkokassin hän tunki vihreään ros
kikseen. – On vaikea tajuta, miksi joku heittää tällais
ta roinaa metsätielle, vaikka vieressä on roskapönttö, 

hän sanoi tuimana.
Ralli päästettiin taas juoksemaan pitkällä fleksil

lä. Pysähdyksiä tuli vähän väliä, varsinkin silloin kun 
vastaan tuli Rallin heimolaisia, kaikenkarvaisia koi
raotuksia.

– Kurre on näköjään löytänyt pähkinöitä, Os
ku huomautti. Ralli oli niin uppoutunut toisen koi
ran vainuun, ettei se piitannut oravasta, joka touhusi 
muovilta ja metallilta kiiltävän pussin kimpussa.

– Suolapähkinöitä. Liika suola on eläimille vaaral
lista! Osku puuskahti sujauttaen pussin sekä maahan 
tippuneet pähkinät roskikseen.

Orava vilisti kuusen oksilla naksuttaen pettyneenä, 
mutta samassa se jo löysi kävyn, joka oli täynnä ma
koisia, terveellisiä siemeniä.

Ralli veti poikia yhä syvemmälle metsään, varpu
jen keskellä kiemurtelevalle muinaiselle polulle. Met
sään laskeutui hämärä. Silloin he ko
kivat jotakin, mitä eivät 
ikinä unohtaisi.

Valtava var
jonkaltainen 
hahmo kulki 
polun poikki. 
Se oli kuin 
metsän  

Hömötiainen

MyStiSen liSkon etSijät

eläinten  
pelaStajat liikkeellä

Mystisen liskon etsijät, osa 5/6



54  |  Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta – Luontokerhotoiminnan vinkkikansio

SIEPPO

toteemiolento. Hirvi! Ralli vingahti äimistyneenä, ja 
pojat olivat mykkiä ihastuksesta.

Hirvi pysähtyi kääntäen suurta sarvipäätään heitä 
kohti. Sitten se lönkytteli kiirettä pitämättä metsän 
uumeniin.

Ville antoi Rallin mennä kalliolle nuuskimaan hir
ven papanoita. Samassa hän huomasi peltipurkin. Sii
nä oli ilkeän terävät reunat.

– Ajatelkaa, jos hirven sorkka osuisi tähän!
Ajatus säilykepurkkiansaan astuneesta metsän ku

ninkaasta oli poikien mielestä karmaiseva.
Purkki ei mahtunut roskapönttöön, mutta Pipolla 

oli taskussaan vanha muovikassi, jossa sen voisi kul
jettaa siististi pois hirven kulkureitiltä, metallinkeräys
astiaan.

Hämärä oli nyt saennut pimeydeksi, ja viileä tuuli 
yltyi ennustamaan ensilumen satamista. Pojat lähti
vät hölkkäämään kotiin päin. Suvin kotitalon portail
la Ville kumartui taputtamaan Rallia, joka läähätti ja 
heilutti häntäänsä ikionnellisena reilusta lenkistä sille 

niin tutun ja rakkaan etsivälauman kanssa.
– Pelastitte Rallin päivän. Se tarvii hurjan paljon 

liikuntaa, sanoi Suvi posket kuumeesta punaisina.
– Itse asiassa me pelastettiin monen eläimen päivä, 

kehaisi Osku.
– Me perustettiin ympäristöetsivätoimiston eri

koisosasto: eläintenpelastustiimi! lisäsi Pipo, morjesti 
ja poistui paikalta.

Ville ja Oskukin menivät kotiin. Iltapala maistui 
pitkän juoksulenkin jälkeen herkulliselta. Olo tuntui 
raukealta ja lihakset mukavalla tavalla rasittuneilta. 
Ville huomasi, että orastava päänsärkykin oli hellittä
nyt raikkaassa ulkoilmassa.

– Olisiko siistiä olla koiraeläin, kysyi Osku veljel
tään.

– Joo, juoksenneltaisiin aina vaan ulkona ja vietet
täisiin jännää laumaelämää, tuumasi Ville.

Ville nukahti mietiskellen hirven kuningasolemus
ta. Hänestä tuntui kuin hän itsekin olisi ollut sinä ilta
na osa villiä ja arvoituksellista kaupunkiluontoa.

Pojat eivät ikinä 
unohtaisi upeaa 
näkyä: hirvi oli kuin 
kaupunkimetsän 
toteemiolento.

MyStiSen liSkon etSijät
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Missä on mielestäsi
vetävin juoksentelupaikka?

jännin tasapainoilupaikka? 

hauskin kiipeilypaikka? 

ihanin kävelypolku? 

Kokeile väsyttävän koulupäivän jälkeen:
Kiskaise itsesi ylös ja lähde ulos. Juokse, hölkkää tai 

kävele vauhdikkaasti noin viisi minuuttia. Arvioi oloasi. 

Miltä nyt tuntuu?

 Plääh, vieläkin väsyttää.
 Jalat huutavat apua, mutta tunnenpa ainakin,  
että minulla on jalat!
 Nuutunut olo on poissa, tilalla on 

 

         olo.

 Voittajafiilis!

Etsi erilaisia kenkätuntumia:
 hiekkatie

 metsäpolku

 pitkospuu

 kostea sammalmatto

 kuivunut sammalmatto

 kaatunut puunrunko

 kiven tai kallion paljas pinta
 muu; mikä?  

Mikä näistä on suosikkisi kengän alla? Miltä se tuntuu? 

Mystisen liskon etsijät          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen

tutkimustehtävä: 

Luontoliikunnan riemua

Luonto houkuttelee kävelemään, juoksemaan, pyöräi
lemään tai hiihtämään yhä kauemmas ja kauemmas.  
Pian hoksaat kulkeneesi pitkän matkan melkein huo
maamattasi! Luonnossa liikunnan ilo on helppo löytää. 
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na osa villiä ja arvoituksellista kaupunkiluontoa.
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Missä on mielestäsi
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jännin tasapainoilupaikka? 

hauskin kiipeilypaikka? 

ihanin kävelypolku? 

Kokeile väsyttävän koulupäivän jälkeen:
Kiskaise itsesi ylös ja lähde ulos. Juokse, hölkkää tai 

kävele vauhdikkaasti noin viisi minuuttia. Arvioi oloasi. 

Miltä nyt tuntuu?

 Plääh, vieläkin väsyttää.
 Jalat huutavat apua, mutta tunnenpa ainakin,  
että minulla on jalat!
 Nuutunut olo on poissa, tilalla on 
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taiteilutehtävät

• Liikkuminen ja ulkoilu tekevät hyvää pulpetin ja tie-
tokoneen ääressä istutun päivän jälkeen – väsyneet 
silmät virkistyvät ja puutuneet jalat vertyvät!

• Luonnossa askeleet eivät tunnu yhtä rasittavilta kuin 
esimerkiksi urheilukentällä – kokeile, ellet usko!

• Luonto tarjoaa keholle monipuolisemman ja peh-
meämmän alustan liikkumiseen, ja samalla näet ja 
koet jänniä asioita – toisin kuin liikuntahallissa!

Miksi liikkeelle luontoon?

1. Piirrä eläinten liikkeet
Miten erilaiset eläimet liikkuvat? Miksi ne 
liikkuvat? Pakenevatko ne jotakin? Etsi-
vätkö ne jotakin, mitä?

Piirrä paperille

• kotikärpäsen lentorata

• hirven kulkureitti

• koiran vainupolku

• hauen saalistus veden hämyssä

• jonkun muun jännän eläimen liike!

2. Keksi mielikuvitus
eläimen tanssi
Valitse itsellesi mielikuvituseläimen rooli 
ja keksi oma eläintanssi. Heiluta käsiä ja 
jalkoja, hyppele, ryömi, vilistä, venyttele… 
nauti liikkumisen ilosta ja voimasta!

Miltä kehossasi tuntuu eläintanssin jäl-
keen?

Laatinut Marjo S.

Tasapainoile!
 Hyppele kiveltä toiselle.

 Astele pitkin kaatunutta puunrunkoa: 

 suuri ja vakaa puunrunko 

 pieni ja hutera / heiluva puunrunko.

Extremetehtävä
Tee tämä, kun ulkona on huono sää: tuulee kovaa ja  

kylmästi, sataa vettä tai räntää.

Säätila:

Pue päälle lämmintä ja vettä pitävää. Lähde ulos ja tee 

pieni kävely- tai juoksulenkki, pompi ja heilu hetki. Kävele 

sitten rauhallisesti ja pysähdy välillä paikallesi. Kuuntele 

säätä.

Havaitsetko

 pirteän ja virkistävän tuulen

 hurjan ja vahvistavan tuulen

 raikkaan ja puhdistavan vesisateen

 viilentävän ja rauhoittavan räntäsateen
 jotain muuta hyvää; mitä? 

 

Mystisen liskon etsijät          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto
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Mystisen liskon etsijät, osa 6/6

Tarina: Marjo Soulanto • Kuvitus: Anna Räikkönen
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Hei, oma päiväkirjani!

Nyt kun illat ja aamut ovat todella pimeitä, olen aja-
tellut sitä. Siis pimeyttä. Ennen pelkäsin pimeää. Sit-
ten jännä kokemus muutti kaiken.

Olin ulkona. Kadut olivat autioina, oli salaperäi-
nen juhla-aika, ja kaikki ihmiset olivat kai kodeissaan 
tai matkoilla. Pieni pakkanen nipisti nenääni. Josta-
kin syystä katulamppu sammui. Kuulin takaani kol-
kon äänen: – HUU…

Käännyin salamana nähdäkseni jonkin 
kummitusmaisen olennon – mutta Os-
ku ja Pipo siinä vain hihittivät.

Kaukana lumiaura kolisi. Tui-
jotimme toisiamme epätietoisi-
na: mitä näin pimeässä ja lu-
misessa kaupungissa voisi 
edes tehdä?

Joku aivasti. – Kuka siel-
lä? me huusimme. Nur-
kan takaa syöksyi otus, jo-
ka pärskähteli ja haukkaili 
lunta. Ralli oli muuttunut 
lumikoiraksi! Se puhisi in-

nosta, ja jokaisen piti taputtaa sitä. Ralli yksinkertai-
sesti rakastaa talvea.

– Ihanaa, kun löysin teidät! Kaupunki on niin 
aave maisen tyhjä, sanoi lumikoiran emäntä, joka oli 
tietenkin Suvi.

Kuljimme pimeässä Varsapatsaalle. Lumen peittä-
mänä se näytti satumaiselta Pegasos-ratsulta. Poruk-
kaan liittyi myös Ville, joka tapansa mukaan kiusoitteli  
Suvia. (Eikä se vieläkään myönnä, että on ihastunut!)

Aukealla rannalla oli pakko katsoa korkeuksiin. 
Tähtien sumu oli siellä. Silloin näin, mi-

ten jäätyneen meren yläpuolella liikkui 
erikoisia valoja, sellaisia sinertäviä 

ja vihertäviä aaltoja. Yksi valoaal-
to katosi, toiseen kohtaan ilmestyi 
toinen. Ville kertoi, että ne olivat 
revontulia.

Kun kurkin revontulia tyrnipen-
saiden lumisten oksien lävitse, mi-

nusta tuntui kuin olisin sukeltanut 
aarreluolaan, joka oli täynnä sinisiä 

safiireja ja vihreitä smaragdeja, silkkiä 
ja samettia. Mutta kaikki se olikin ainee-

tonta, hetkessä katoavaa, niin kevyttä!

Ralli tykkää talvesta.

Mystisen liskon etsijät

kun katulaMppu  
saMMui
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Kun revontulien, lumen ja jään kauneus kaappasi meidät valtaansa, olimme 
hetken kuin onnellisia, outoja olentoja kaukaisella planeetalla.

SIEPPO

– Kauneus ei maksa mitään, sen voi omistaa ihan 
köyhäkin ihminen, sanoi Suvi, minun mielestäni vii-
saasti.

Pohjoisesta purjehti pilvi, josta tippui lumitähtiä. 
Koivun musta oksa kimalsi.

– Muistatteko, miten koivussa joskus oli vihreitä 
söpöjä hiirenkorvia, minä sanoin.

– Muistatteko, miten meri joskus loiski vapaana, 
sanoi Ville.

– Muistatteko, miten taivaalla lensi lokkeja, tiiroja, 
valkoposkia, variksia… 

– Kapteeni Kustoo tiedottaa! Osku keskeytti Pipon 
lintupöpinät ja jatkoi kumealla äänellä:

– Salainen jääkiikarini paljastaa, että jään alla liik-

kuu joku. Inha merihirviö? Ei, vaan Itämeren yrmeä 
kuningas, ikivanha hauki!

Minua alkoi naurattaa ihan sikana ja Suvi sanoi, et-
tä Osku on siisti kapteeni Kustoon roolissa.

Emme sen jälkeen ole puhuneet tuosta talvi-illasta, 
mutta olen varma, että se jäi syvälle kaikkien mieleen. 
Kun revontulien, lumen ja jään kauneus kaappasi mei-
dät valtaansa, olimme hetken kuin onnellisia, outoja 
olentoja kaukaisella planeetalla. Olen yhdessä asiassa 
ihan samanlainen kuin Ralli: tykkään talvesta!

Ps. En siis enää pelkää pimeää. Ulkona voi löytää pi-
meälläkin kivoja ja kauniita juttuja.

Mystisen liskon etsijät

Kauneus on katsojan silmissä! 
Löydätkö ulkoa mielestäsi hienon  

 huurteisen puunlehden  

 kuihtuneen kukan, siemenkodan tai heinäntähkän  

 linnun tai muun eläimen  

 kiemurtelevan polun tai kävelytien?  

 Muuta kivan näköistä; mitä?

 

 

Mikä on kaunein paikka kotisi lähellä?  

Mikä siinä on kaunista?  

Katse taivaalle! 
Näetkö  

 hienoja pilviä  

 huikeita taivaan värejä  

 lentäviä lintuja  

 tähtiä tai kuun?  

 Muuta; mitä? 

 

Mikä näistä kaappaa mielenkiintosi parhaiten? 

 

Katsele puita! 
Etsi mahdollisimman suuria ja vanhoja puita.  

Katso kaukaa kokonaisen puun muotoa.  

Piirrä tähän komein löytämäsi puu. 

 

 

SIEPPO

Mystisen liskon etsijät          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen

Hyvinvointitehtävä:

Lumoava luontoOletko huomannut, että kauniit asiat piristävät mieltä? 
Entä oletko nähnyt tai kokenut luonnossa jotain niin  
huikean hienoa, että se on suorastaan lumonnut sinut? 
Etsi luonnosta kauniita tai mielikuvitusta kutkuttavia 
asioita − siitä tulee hyvälle tuulelle!  
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Kun revontulien, lumen ja jään kauneus kaappasi meidät valtaansa, olimme 
hetken kuin onnellisia, outoja olentoja kaukaisella planeetalla.

SIEPPO
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Mystisen liskon etsijät
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Katse taivaalle! 
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 hienoja pilviä  

 huikeita taivaan värejä  
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Mikä näistä kaappaa mielenkiintosi parhaiten? 

 

Katsele puita! 
Etsi mahdollisimman suuria ja vanhoja puita.  

Katso kaukaa kokonaisen puun muotoa.  

Piirrä tähän komein löytämäsi puu. 

 

 

SIEPPO

Mystisen liskon etsijät          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto

Laatinut: Sini Heikkilä • Kuvitus: Anna Räikkönen

Hyvinvointitehtävä:

Lumoava luontoOletko huomannut, että kauniit asiat piristävät mieltä? 
Entä oletko nähnyt tai kokenut luonnossa jotain niin  
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Etsi luonnosta kauniita tai mielikuvitusta kutkuttavia 
asioita − siitä tulee hyvälle tuulelle!  
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Bongaa lumihiutaleita! 
Kun sataa lunta, katsele lumihiutaleiden leikkiä tuu-

lessa. Anna hiutaleiden pudota tummalle lapaselle tai 

takin hihalle. Paina mieleesi kauneimman lumihiutaleen 
muoto. 

Piirrä tähän hienoin lumihiutale tai mielikuvitushiutale.

 

Mikä on paras tapa antaa ajatusten vaeltaa  

haaveiden maille? 

 Kaunista näkymää ikkunasta ihaillen.  

 Järven tai meren aaltoja katsellen.  

 Puron tai kosken virtaamista seuraten.  

 Nuotion tai takkatulen loimua tuijotellen.  

 Tähtitaivasta tiiraillen.  

 Muu; mikä? 

SIEPPO

taiteilutehtävä

• Kaunis luonto parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. 
Katsele hetki ikkunasta näkyvää puuta tai luonnonmaisemaa 
vaikkapa läksyjen teon lomassa! 

• Kun olet allapäin, hakeudu erityisen kauniiseen paikkaan. Se 
auttaa unohtamaan murheet ja näkemään asiat parhain päin.

• Aivot tarvitsevat toisinaan lepoa siinä missä kehokin. Lumou-
tuminen laittaa aivot hetkeksi lomalle. Lumoudu siis luonnos-
ta mahdollisimman usein ja voit hyvin!

luonnon kauneus keventää mielen

Kuvaa taianomainen hetki 
Mystisen liskon etsijät lumoutuivat 
talvi-illasta, kun revontulet 
tanssivat taivaalla. Mikä 
on sinun mielestäsi 
taianomaisin ja lu-
moavin juttu ulkona? 
Kuvaa se!

Voit käyttää kuvaami-
sessa

• sivellintä ja värejä

• kyniä

• kännykkäkameraa

• säveliä

• sanoja.

Ps. Oletko tullut ajatelleeksi, että sanoil-
lakin voi maalata? Kokeile vaikka: Mieti, 
mikä on sinun mielestäsi todella kaunis 
ja hyvä asia. Keksi sitten kolme kaunista 
sanaa, jotka kuvaavat sitä.

Myös hyräilemällä tai soittamalla jotakin 
soitinta voit kuvata kauneutta.

Tehtäväidea: Marjo & Sini

Mystisen liskon etsijät          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto
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Kerhon 
vuodenajat
LuoNNoN TArKKAILuuN kuuluu olennaisesti vuo-
denaikojen vaihtelu. Ottakaa kerhossa kaikki irti 
kevättuulen kohinasta, syksyn kirkkaista väreistä 
sekä talven lumesta ja sinisistä hetkistä!

Vaikka sää ei näyttäisi kivalta ja ulkona olisi 
pimeää, kannattaa mennä ainakin kokeilemaan, 
miltä ulkoilu tuntuu. Erilaiset säätilat ja pimeä 
aika ovat olennainen osa suomalaisen luonnon 
vuodenkiertoa – niihin kannattaa tutustua. Kun-
non varusteissa sade, kura ja loska eivät tunnu 
ollenkaan kamalilta. Pimeällä ulkona voi kokea 
seikkailutunnelmaa ja uudenlaisia elämyksiä!

Vaikka seuraavat toimintavinkit on jaettu 
eri vuodenaikojen mukaan, monet niistä sopivat 
kaikkiin vuodenaikoihin.

 
Syksyllä sateen suhistessa
 
Sateella ulkona on ihan omat puuhat: tuoksutellaan, miltä sateessa tuoksuu, 
kuulostellaan sateen ropinaa räystään ja puun lehvästön alla, tunnustellaan, 
miltä putoilevat pisarat tuntuvat kädellä. Lätäköistä toiseen johtavien purojen 
tekeminen on hauskaa – kuka saa aikaan pisimmän kuravesiverkoston?

Talvella tuiskun tuivertaessa
 
Talvella kerhossa voi joutua turvautumaan sisäohjelmaan muita vuodenaikoja 
useammin. Älkää kuitenkaan unohtako leikkiä ja retkeillä ulkona talven ihme-
maassa. Lumileikeistä saa talveen pirteyttä.

Keväällä valon ja vihreyden tullessa
 
Kevät on kasvun ja uuden energian aikaa. Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä 
vauhdikkaammin maisema tuntuu muuttuvan. Hypätkää mukaan luonnon 
vauhtiin tarkkailemalla kevään merkkejä: lintujen ja nisäkkäiden pesäpuuhia, 
sammakoiden kutua, kasvien kasvua ja kukinnan alkua.

Bongaa lumihiutaleita! 
Kun sataa lunta, katsele lumihiutaleiden leikkiä tuu-

lessa. Anna hiutaleiden pudota tummalle lapaselle tai 

takin hihalle. Paina mieleesi kauneimman lumihiutaleen 
muoto. 

Piirrä tähän hienoin lumihiutale tai mielikuvitushiutale.

 

Mikä on paras tapa antaa ajatusten vaeltaa  

haaveiden maille? 

 Kaunista näkymää ikkunasta ihaillen.  

 Järven tai meren aaltoja katsellen.  

 Puron tai kosken virtaamista seuraten.  

 Nuotion tai takkatulen loimua tuijotellen.  

 Tähtitaivasta tiiraillen.  

 Muu; mikä? 

SIEPPO

taiteilutehtävä

• Kaunis luonto parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. 
Katsele hetki ikkunasta näkyvää puuta tai luonnonmaisemaa 
vaikkapa läksyjen teon lomassa! 

• Kun olet allapäin, hakeudu erityisen kauniiseen paikkaan. Se 
auttaa unohtamaan murheet ja näkemään asiat parhain päin.

• Aivot tarvitsevat toisinaan lepoa siinä missä kehokin. Lumou-
tuminen laittaa aivot hetkeksi lomalle. Lumoudu siis luonnos-
ta mahdollisimman usein ja voit hyvin!

luonnon kauneus keventää mielen

Kuvaa taianomainen hetki 
Mystisen liskon etsijät lumoutuivat 
talvi-illasta, kun revontulet 
tanssivat taivaalla. Mikä 
on sinun mielestäsi 
taianomaisin ja lu-
moavin juttu ulkona? 
Kuvaa se!

Voit käyttää kuvaami-
sessa

• sivellintä ja värejä

• kyniä

• kännykkäkameraa

• säveliä

• sanoja.

Ps. Oletko tullut ajatelleeksi, että sanoil-
lakin voi maalata? Kokeile vaikka: Mieti, 
mikä on sinun mielestäsi todella kaunis 
ja hyvä asia. Keksi sitten kolme kaunista 
sanaa, jotka kuvaavat sitä.

Myös hyräilemällä tai soittamalla jotakin 
soitinta voit kuvata kauneutta.

Tehtäväidea: Marjo & Sini

Mystisen liskon etsijät          

 

 

 

 
       Materiaalin suunnittelu: Malva Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto
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 Syksy
 
 ötökät
• Etsiminen, pyydystäminen ja 

tunnistus (ötökkäpurkit maahan, 
luuppi)

 
 Sadonkorjuu
• Mistä ruoka tulee?
• Sieni- ja marjaretket
• Vihannekset, juurekset, omenat
• Vierailu torille
• Vierailu kotieläintilalle
 
 ravintoketjut
• Lähiympäristön ravintoketjut
• Ravinteiden kiertäminen
• Maatumiskoe alulle
 
 Sää
• Saderetki ja sateen tutkiminen
• Säähavaintojen tekeminen ja 

kirjaaminen
 
 hämärä ja pimeys
• Heijastinrata metsään
• Luontoretki taskulamppujen 

valossa
• Kuuloaistin terästyminen pimeässä
• Lepakot
 
 Linnunpöntöt
• Kannattaa viedä ulos syksyllä, 

jotta eivät ole niin uusia keväällä!
 
 majan rakentaminen
• Muistakaa pyytää lupa maan-

omistajalta, jos rakennatte pysy-
vämmän majan!

• Minimajat hiirille tai pikkupei-
koille

 
 Talveen valmistautuminen
• Ruska
• Suojavärit
• Siilin talvipesän tekeminen
• Kasvien leviäminen ja talvehtimi-

nen: siemenet, maavarret…
• Suoretki, karpalot
• Askartelutarpeiden kerääminen 

luonnosta talveksi

 Talvi
 
 Lintujen talviruokinta
• Laudan rakentaminen
• Linturetki lintulaudalle
• Talvilintujen tunnistus (esim. 

lintulaudan tarkkailu)
 
 Joulu ja uusivuosi
• Aineettomat joululahjat
• Kynttilöiden tekeminen
• Ekologinen uudenvuodenlupaus
 
 Talviluonnon tutkiminen
• Eläinten talvehtimistavat
• Jäljet hangella
• Talventörröttäjät
 
 Lumileikit ja talvinen liikunta
• Lumilinnat, lumiukot, lyhdyt, 

veistokset
• Juoksuleikit lumihangessa (esim. 

hippa lumihankeen tallatussa 
sokkelossa)

• Pulkkamäki
• Hiihto tai luistelu
 
 Talven pimeys
• Kaamos
• Revontulet
• Tähdet ja kuu
 
 rakennettu ympäristö
• Vanhan, jännittävän talon 
 etsiminen
• Patsasbongaus
• Puisto- tai leikkipaikkatutkimus
• Salapaikka ulkona

 Arjen ympäristövalinnat
• Vierailu kierrätyskeskuksessa tai 

kirpputorilla
• Kierrätysaskartelu
• Kivaa tekemistä ilman uusia 

tavaroita

Vuodenaikapuuhia

 Kevät
 Kasvit
• Kasvien kasvatus
• Kasvien kerääminen ja tunnista-

minen, minikasvion tekeminen
• Kasvikuvien taiteileminen
 
 Linnut
• Linnunlaululevyraati
• Linturetki
• Lasten lintuviikko toukokuussa 
 • www.birdlife.fi/lintuviikko

 Kevätseuranta
• Lasten Kevättuuli
 • www.kevatseuranta.fi/lapsille

 Vesi
• Lumen sulaminen
• Vedenalainen luonto: kasvit, sel-

kärangattomat, kalat, vesistöjen 
ravintoketjut

 Vinkki kesällä kokoontuville kerhoille

 osallistukaa luonnonkukkien päivään!
• http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/tule-mukaan-toimintaan/teemapaivat/

luonnonkukkien-paiva
• http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/tule-mukaan-toimintaan/
 luonnonkukkien-alasivut/Lastenkanssakasviretkell_2011_verkkoon.pdf

*
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Lähdetään 
luontoretkelle!
Milloin retkeillään?
LuoNToKErhoSSA rETKEILLääN mahdollisimman usein eli

• joka säällä
• eri vuodenaikoina ja
• hieman eri vuorokaudenaikoinakin.

Vuodenaikojen vaihtelun huomaa selvästi, kun käy samassa paikassa monta 
kertaa kerhovuoden aikana. Aikataulu kannattaa suunnitella tavallista tar-
kemmin silloin, kun aiotaan lähteä retkelle. Retken voi siirtää myös viikonlo-
puksi, niin että päästään liikkeelle valoisaan aikaan ja vanhemmatkin voivat 
tulla mukaan.

Retkikerta voi olla normaalia kokoontumista pitempi, mutta jo tunnin tai 
puolentoista tunnin retki on riittävä, varsinkin ekaluokkalaisille.

Retkiä suunnitellessa kannattaa pitää mielessä yhteistyö paikallisten 
luontoyhdistysten kanssa. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton tai Bird-
Lifen paikallisyhdistysten aktiiveista saattaa löytyä innokas harrastaja op-
paaksi mukaan kerhon retkelle.

Tehdään retkestä hauska
rETKEN ALuKSI voi olla hyvä antaa lasten purkaa energiaa esimerkiksi vauh-
dikkaalla leikillä. Ihmetelkää ja ihastelkaa luontoa kaikilla aisteilla: näkö- ja 
kuuloaistin lisäksi kannattaa käyttää ainakin haju- ja tuntoaistia, joskus ma-
kuaistiakin (turvallisesti).

Vaikka ohjelma pitää suunnitella etukäteen, on hyvä myös välillä joustaa. 
Sattumalta luonnossa vastaan tulevaa kannattaa hyödyntää ohjelmassa; iloit-
kaa yllätyksistä! Pelkät kävelyretket voivat olla lasten mielestä tylsiä. Maastos-
sa voi vaikkapa
 
• piirtää ja maalata
• tehdä ympäristötaideteoksia luonnonmateriaaleista
• opetella kartan käyttöä
• etsiä aarteita
• tehdä aistiharjoituksia
• jutella metsän eläimistä, jotka mahdollisesti asuvat seudulla
• kävellä osa matkasta sokkona kaverin taluttaessa
• etsiä hyviä kiipeilypaikkoja
• kurkistaa pieniin koloihin (asuukohan siellä joku?)
• lukea tai kertoa pieniä satuja
• syödä eväitä.
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Mitä mukaan retkelle?
ENNEN rETKEä on hyvä tiedottaa lapsille ja heidän huoltajilleen, miten retki-
kerhokertana kannattaa pukeutua ja mitä kannattaa ottaa mukaan. Vaatetuk-
sen on oltava sään mukainen. Kumisaappaat tai vaelluskengät sopivat maas-
toon parhaiten.

Eväshetki on luontoretken kohokohta. Pyydä lapsia ja heidän vanhem-
piaan ottamaan mukaan kunnon eväät: lyhyille retkille juotavaa ja muutama 
keksi tai hedelmä, usean tunnin retkille tukeva välipala. Kuuma juotava ter-
mospullossa lämmittää mukavasti viileään vuodenaikaan. Eväät pakataan kes-
toastioihin.

Retkelle voi ottaa lisäksi välineitä luonnon havainnoimiseen, esimerkiksi 
kyniä ja pieniä vihkoja. Oppaalla voi olla mukana luontokirjoja, esimerkiksi 
lintuopas. Luupeista, kiikareista ja ötököiden tarkastelupurkeista on usein iloa.

Älä unohda kännykkää, vessapaperia ja ensiaputarvikkeita. Istuinalus-
tatkin ovat toisinaan tarpeen.

Erilaisia retkiteemoja 
Pimeän ajan retki
 
Teemana voi olla vaikkapa tähtien katselu tai pöllöjen kuuntelu. Tähtiretkellä 
mennään paikkaan, jossa ei ole katuvaloja, ja katsotaan tähtiä kiikarilla. Voi-
daan myös vierailla tähtitornissa.

Pöllöretki kannattaa järjestää maaliskuisena iltana klo 21–22 aikaan. Mu-
kaan voi pyytää lintuharrastajan. Pukeudutaan lämpimästi. Älkää unohtako 
taskulamppuja!
 

Hiihtoretki
 
Hyvä ajankohta hiihtoretkelle on helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa, kun 
on lauhaa eikä ole kovin pimeää. Etsitään lumesta eläinten jälkiä. Voidaan 
hiihtää myös metsässä eikä vain valmiilla laduilla.

 
Puro- tai ojaretki
 
Lumen sulamisen aikaan mennään seuraamaan virtaavaa puroa tai kiemurte-
levan ojan vartta. Retkeä edeltävällä kerhokerralla voidaan tehdä lautat, joita 
uitetaan. Saappaat jalkaan! Muistetaan varovaisuus veden äärellä.

 
Linturetki
 
Keväällä lähdetään lintutornille tai muuhun paikkaan, jossa voi nähdä ja kuul-
la lintuja. Kiikarit ja eväät mukaan. Oppaaksi voi pyytää kokeneen lintuhar-
rastajan.
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Metsäretki
 
Mennään eri vuodenaikoina lähiseudun metsäisiin luontokohteisiin. Eväät mu-
kaan, talvella myös taskulamput. Leikitään metsässä ja tehdään aistiharjoituksia.
 

Suoretki
 
Haistellaan suon tuoksua, etsitään karpaloita, ihmetellään erikoisia suokas-
veja, leikitään viereisessä metsässä. Kannattaa valita retkikohteeksi kuivahko 
puustoinen suo, jossa ei ole vaaraa vetisistä suonsilmäkkeistä, tai suo, jossa on 
hyvät pitkospuureitistöt.

Syksyinen puolukka- tai sieniretki
 
Poimitaan puolukoita suoraan suuhun! Ohjeista kerholaisia edellisellä kerralla 
ottamaan pienet rasiat mukaan, jotta he voivat poimia marjoja tuliaisiksi kotiin.

Sieniä opetellaan tunnistamaan jo ennen reissua. Tutustukaa vain muu-
tamaan helppoon lajiin.
 

Suosikkiretki
 
Jos lapset ovat kotoisin kerhopaikan läheltä, he voivat vuorollaan viedä kerho-
laiset omaan suosikkipaikkaansa. Kerholaisilta kannattaa ainakin kysyä, mil-
laisia retkiä he toivovat.

Retken turvallisuussuunnitelma
 
Retki lähelle

Kerhon lähiympäristössä retkeiltäessä riittää se, että olet kerhokauden alussa 
selvittänyt todennäköisimmät riskit ja vaaranpaikat. Sovi lasten kanssa turval-
lisuutta tukevista säännöistä, esimerkiksi siitä, miten ylitätte yhdessä vilkaslii-
kenteisen tien. Todennäköisimpiä vaaranpaikkoja ovat liikenne ja paikat, joista 
voi pudota (jyrkänne, ranta ym.). Vaaralliset paikat voivat vaihdella vuoden-
aikojen mukaan (heikot jäät, katolta putoavat lumet jne.).

Luontokerhoilu ei kuitenkaan ole tavallista lähiympäristössä liikkumista 
vaarallisempaa. Vaikka riskien kartoittaminen on vastuunottoa kerholaisten 
turvallisuudesta, riskien pohdinnan ei kannata antaa pelottaa liikaa.

Retki kauas

Kun suunnitellaan retkeä kauemmas, on erityisen tärkeää

• laatia turvallisuussuunnitelma
• koota mukaan tärkeät yhteystiedot
• ottaa mukaan vähintään kaksi aikuista ohjaajaa (ainakin pienten lasten 

tullessa mukaan)
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Turvallisuussuunnitelma

Muista koota retkelle mukaan nämä tiedot:

• Retken vastuuhenkilöiden puhelinnumerot
• Muut tärkeät yhteystiedot: lähin terveyskeskus, myrkytystietokeskus, 

taksi
• Reittisuunnitelma
• Evakuointipisteet koordinaatteineen
 • Evakuointipisteiksi valitaan reitin varrelta lähimpiä pisteitä, joihin 

pääsee ajoneuvolla.
 • Lisätietoa paikkakoordinaattien selvittämisestä: http://www.112.fi/

hatanumero_112/tieda_sijaintisi.
 • Koordinaattien lisäksi evakuointipisteille on hyvä merkitä osoite, 

sillä taksin tilaaminen koordinaattien perusteella ei todennäköisesti 
onnistu.

• Riskianalyysi
  Riskianalyysiin valitaan muutama keskeisin riski. Käydään läpi niiden 

ennaltaehkäisy, seuraukset ja toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen riskin 
kohdalla voi miettiä, onko reitillä paikkoja, joissa riski on erityisen suuri.

 Esimerkki:

 Jos kerholainen eksyy metsäretkellä

 1. Huolehdi etukäteen siitä, että

 • kerholaiset pitävät retkellä ohjaajan aina näköetäisyydellä
 • parit huolehtivat retkellä toisistaan
 • lapsilla on mukana omat kännykät (akut ladattuina!)
 • lasten kännyköissä on tallennettuina ohjaajien numerot
 • ohjaajalla on jokaisen retkeläisen ja hänen huoltajansa numero.

 2. Jos joku silti eksyy, mieti kaiken varalta,

 • miten toimit
 • mihin otat yhteyttä
 • kuka saattaa muut lapset turvallisesti takaisin lähtöpaikalle.

Lukuvinkki
Luonto-Liiton tuhti tietopaketti luontoretkien suunnittelun ja järjestämisen 
tueksi löytyy osoitteesta http://luppi.fi/retkenjarjestajan_opas.html. Mukana 
on muun muassa malli turvallisuussuunnitelmasta. Opas on tarkoitettu vä-
hintään yhden päivän kestävien retkien avuksi, mutta sen lukemisesta voi olla 
hyötyä myös lyhyempien retkien järjestämiseen.
 

*
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Muistilista retken ohjaajalle
 
• Kerro retkestä etukäteen kerholaisille ja vanhemmille.
 
• Muistuta retkelle sopivasta pukeutumisesta ja eväistä.

• Tarkista turvallisuussuunnitelma.

• Sovi kerholaisten kanssa tarkasti yhteisistä säännöistä ennen retkelle lähtöä 
 (ohjaajaan pidetään aina näköetäisyys).
 
• Ota mukaan ensiaputarvikkeet.
 
• Ota mukaan ladattu matkapuhelin.

• Varmista, että osaat tarvittaessa neuvoa paikalle avuntuojia (selvitä retkipaikan 
 osoite tai koordinaatit).
 
• Ota mukaan vessapaperia ja tarvittaessa istuinalustat.

• Ota mukaan luonnon havainnoimisessa auttavia välineitä (kynät, vihkot, 
 luupit, luonto-oppaat yms.).

• Muista jokamiehenoikeudet 
 • www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet.
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Tietoa luontokerhon  
perustamisesta ja  
käytännön asioistav
•  Lue tämä, kun perustat luontokerhon!
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Millainen luontokerho on?
LuoNToKErho VoI olla lasten kerho, perhekerho tai nuorten kerho. Luontoker-
hossa harrastetaan luontoa retkeillen, leikkien, tutkien, tarinoiden ja taiteillen. 
Tarkoituksena on tarjota koulutyölle virkistävä ja mukava vastapaino.

Kerho voi olla johonkin teemaan keskittynyt, kuten lintukerho, retkikerho 
tai ympäristöetsivätoimisto. Kun perustat kerhoa, mieti omia kiinnostuksen-
kohteitasi ja vahvuuksiasi sekä kerhon lähiympäristön tarjoamia retkimahdolli-
suuksia. Kannattaa kysellä myös osallistujilta, mitä he haluavat tehdä kerhossa.

Kerhoja toimii eri puolilla Suomea erilaisilla konsepteilla Luonto-Liiton 
piireissä sekä Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksissä. Kerhoon 
liittyvistä asioista kannattaa sopia kirjallisesti kerhotoimintaa järjestävän yh-
distyksen kanssa. Tapauskohtaisesti voitte sopia erilaisista käytännöistä par-
haaksi katsomallanne tavalla.
 
• Luontokerhot toimivat usein kerran viikossa iltaisin tai iltapäivällä. Ret-

keilyyn tai tiettyyn teemaan keskittyvät kerhot voivat toimia harvem-
minkin.

• Yhdelle ohjaajalle sopiva ryhmäkoko on enintään 10 lasta.
• Sopiva kerhokerran kesto on noin 1,5 tuntia. Retkille kannattaa varata 

enemmän aikaa. 

Kerhotila
LuoNToKErhoT ToImIVAT tiloissa, jotka saadaan käyttöön maksutta, esimer-
kiksi kouluilla ja nuorisotiloissa. Kerhoja toteutetaan yhteistyössä lähinnä tilo-
jen ylläpitäjien (koulut, nuorisotalot, leikkipuistotoiminta) kanssa.

Kun kerho kokoontuu esimerkiksi koululla, nimetään luontokerhon yhteys-
henkilö, joka auttaa ohjaajaa tilaan liittyvissä asioissa.

Kerho koulun tiloissa

Koulun tiloissa kokoontuva kerho toimii kouluvuoden mukaan; kesä-, talvi- ja 
syyslomilla ei ole kerhoja, ellei toisin sovita. Koulun iltapäivätoiminnan yhtey-
dessä toimivalta luontokerholta edellytetään säännöllisyyttä, koulumaailman 
huomioimista, sitoutunutta ohjaajaa sekä usein hieman enemmän rahoitusta.
 
Kerho muissa tiloissa

Perhekerho, retkikerho ja ympäristöetsiväkerho voivat toimia myös kesällä, jos 
kerholaiset niin haluavat.

Paikallisyhdistyksen oma kerho voi olla toimintatavoiltaan vapaamuo-
toisempi. Se voi kokoontua harvemminkin, esimerkiksi noin kerran kuussa tai 
parin kuukauden välein. Toiminnan painopisteenä voi olla vaikkapa retkeily 
erilaisissa luontokohteissa, jolloin kerho ei välttämättä tarvitse vakituista ko-
koontumispaikkaa. 
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Mistä rahoitusta kerhotoimintaan?
ohJAAJAT VoIVAT halutessaan hakea Luonto-Liitolta avustusta materiaali- ja 
retkikuluihin. Avustuksia maksetaan mahdollisuuksien mukaan. Asiasta on so-
vittava aina etukäteen kirjallisesti (sähköpostitse).

Jos avustus järjestyy, säilytä kuitit ja lähetä ne Luonto-Liittoon lyhyen 
selvityksen kanssa (mitä ostettu, milloin ja miksi tai millainen retki, milloin ja 
mihin).

 Kerho voi hankkia omatoimisesti varoja retkiä ja materiaaleja varten esi-
merkiksi järjestämällä arpajaisia tai myyjäisiä. Selvitä tällöin järjestämiseen 
tarvittavat luvat. Monet kunnat jakavat erilaisia toiminta-avustuksia yhdis-
tyksille. Rohkeasti vaan kyselemään esimerkiksi vapaa-ajan toimen, liikunta-
toimen tai nuorisotoimen avustuksia!

Kerholaisilta voi myös kerätä pieniä osallistumismaksuja.

Kerholaisten osallistumismaksut
LAAduKASTA JA säännöllistä harrastustoimintaa on haastavaa järjestää aivan 
ilmaiseksi, joten kerholaisilta voi kerätä pieniä osallistumismaksuja. Maksami-
nen sitouttaa kerholaisia ja heidän vanhempiaan toimintaan ja auttaa myös 
kerhon osarahoituksena. 

Luonto-Liiton kerhotoiminnan periaatteena on kuitenkin pitää osallistu-
mismaksut kohtuullisina; joissakin tapauksissa kerhon rahoittaja myös edel-
lyttää sitä.

• Sopiva kerhomaksu viikoittain kokoontuvalle kerholle on esimerkiksi 
40–50 euroa / lukuvuosi.

Kerholaisten vakuutus
KAIKKI LuoNTo-LIIToN ja Suomen luonnonsuojeluliiton kerhojen osallistujat 
ovat tapaturmavakuutettuja Suomen luonnonsuojeluliiton ryhmätapaturma-
vakuutuksella. Vakuutusta varten kerho-ohjaajan on pidettävä osallistujalistaa 
jokaisella kerhokerralla.

Vakuutus koskee myös ei-jäseniä ja on voimassa kerhon kokoontumisten 
lisäksi matkoilla kerhoon ja sieltä pois. Vakuutus kattaa esimerkiksi tavallisilla 
metsäretkillä ja leikeissä sattuneet tapaturmat, mutta ei vaarallisista urheilu-
lajeista ja toiminnasta aiheutuneita tapaturmia.

Kerholaisille on hyvä suositella myös omaa vapaa-ajan vakuutusta, sillä 
ryhmävakuutuksen korvaussummat ovat suhteellisen pieniä.
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Kerhon mainostus
ALKAVAA KErhoA kannattaa mainostaa kerhon kokoontumispaikassa (esim. 
koulussa)  ja tarvittaessa sen lähialueilla. Tehokas keino on pyytää lupaa tul-
la kertomaan kerhosta lyhyesti koululaisille jonkin oppitunnin alussa. Tällöin 
lapset näkevät ohjaajan, mikä madaltaa kynnystä tulla ensimmäiselle kerho-
kerralle. Vanhempien sähköpostilistoille voi tarjota tietoa koulun kautta.

Kaikessa kerhoihin liittyvässä ilmoittelussa tulee mainita, että kerho on 
Luonto-Liiton luontokerho. Siililogon käyttäminen kerhomainoksissa on suota-
vaa. Sen voi pyytää sähköpostitse Luonto-Liiton kerhotyöntekijältä.

 

Ilmoittautuminen kerhoon
KErhooN VoI ilmoittautua esimerkiksi tulemalla paikalle ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla. Ilmoittautumiset voi myös pyytää ennen kerhon alkua säh-
köpostitse tai puhelimitse suoraan kerho-ohjaajalle tai muulle yhteyshenkilölle.

Ohjaaja jakaa kerhon alkaessa vanhemmille kirjeen, jossa on tietoa ker-
hon käytännöistä sekä ohjaajan yhteystiedot. Vanhemmat kirjoittavat saa-
maansa lomakkeeseen omat ja kerholaisen tiedot ja palauttavat lomakkeen 
ohjaajalle. Hei luontokerholaisen huoltaja -lomake löytyy luvun VI (Näin sel-
viät paperiviidakosta) lopusta. Se sopii etenkin kouluilla kokoontuville lasten 
luontokerhoille.

Kerholaiset Luonto-Liiton 
jäseniksi
JäSENmAKSuA oN hyvä suositella kaikkien kerholaisten vanhemmille, vaikka 
jäsenyys ei olekaan edellytys kerhoon osallistumiselle. Luvun VI (Näin selviät 
paperiviidakosta) lomakkeista löytyy Luonto-Liitosta ja sen jäsenyydestä ker-
tova paperi, jota voit jakaa kerholaisille.

Luonto-Liiton jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Jäsenet saavat
• upean jäsenlehden (lasten luontolehti Sieppo tai Nuorten Luonto)
• alennuksia tapahtumien, leirien ja kerhojen osallistumismaksuista sekä
• Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenedut.
 
Syyskuun ensimmäisen päivän jälkeen maksetaan jo seuraavan vuoden jäsen-
maksua eli syksyllä alkavien kerhojen jäsenet saavat puolen vuoden jäsenyy-
den ilmaiseksi.

Luonto-Liitto lähettää jäsenmaksulaskun suoraan jokaisen jäseneksi liit-
tyvän kerholaisen kotiin. Jäsenmaksulaskun lähettäminen kestää muutamia 
viikkoja ainakin toimiston kiireisimpinä aikoina.

Luonto-Liitossa on ilmainen perhejäsenyys. Perhejäsenet saavat kaikki 
muut jäsenedut paitsi eivät omaa lehteä. Lasten vanhempien toivotaan liitty-
vän kannatusjäseniksi.
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Liity kerhoverkostoon
LuoNTo-LIITTo pITää yllä kerhorekisteriä, johon kootaan luontokerhojen ko-
koontumispaikat ja ohjaajien yhteystiedot. Kerhon tiedot on tärkeää ilmoittaa 
rekisteriin. Esimerkiksi Sieppo-lehti postitetaan kerholle rekisterin tietojen pe-
rusteella. Myös tietojen muuttumisesta pitää ilmoittaa Luonto-Liittoon. 

Ohjaaja toimittaa kerholomakkeen Luonto-Liittoon mahdollisimman pian 
kerhon alettua. Lomake löytyy luvun VI (Näin selviät paperiviidakosta) lopusta.

Kerhoverkoston koulutuksista julkaistaan tietoa osoitteessa
 www.luontoliitto.fi.

Ohjaajat
ohJAAJAT SITouTuVAT kerhon ohjaamiseen lukukaudeksi tai lukuvuodeksi ker-
rallaan. Ohjaajan tärkeimpiä tehtäviä ovat

• kerho-ohjelman suunnittelu Luonto-Liiton ympäristö-
 kasvatusmateriaalien avulla
• kerhon ohjaaminen sekä
• yhteydenpito vanhempien kanssa.

 
Jos ohjaaja on sairaana

Mikäli sairastut, ilmoita asiasta Luonto-Liitossa tai Suomen luonnonsuojelu-
liitossa toimivalle yhteyshenkilöllesi. Voit myös pyrkiä järjestämään itsellesi 
sijaisen. Työsuhteessa olevien ohjaajien esimies järjestää sinulle sijaisen mah-
dollisuuksien mukaan.

Jos sijaista ei löydy, lapsille pitää ilmoittaa tieto kerhokerran peruun-
tumisesta koulun tai perheiden kautta. Pidä siis huolta siitä, että sinulla on 
kerholaisten ja vanhempien yhteystiedot.

Vapaaehtoinen vai palkattu?

Monet kerhonohjaajat toimivat vapaaehtoispohjalta ilman palkkaa. Luonto-
Liiton piirit ja Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset pyrkivät 
hankkimaan avustuksia, joista voi maksaa ohjaajan palkan. Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) avustavat lasten ja nuorten kerho-
toimintaa.

Kouluille voi tarjota luontokerhoa koulun kerhotoiminnan osaksi, jolloin 
kerhon rahoitus tulee koulun kerhotoimintarahoista. Myös monet vanhempain-
yhdistykset ovat valmiita maksamaan koululla järjestettävästä kerhotoimin-
nasta. 

 Palkkaa vastaan kerhoa ohjaava henkilö tekee työsopimuksen kerhon oh-
jaamisesta. Sopimus tehdään kerhon toiminnan alkaessa. Ota yhteyttä Luonto-
Liiton kerhotyöntekijään, Luonto-Liiton piiriin tai Suomen luonnonsuojelulii-
ton paikallisyhdistykseen. Jos kerho esimerkiksi toimii Uudellamaalla, sopimus 
tehdään Luonto-Liiton Uudenmaan piirin kanssa. 
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Luonto-Liitto 
kerhonohjaajan apuna
KErho SAA toimintavinkkejä, ajankohtaista tietoa ympäristökasvatuksesta sekä 
jäsenlehden sen jälkeen, kun on ilmoittautunut Luonto-Liiton kerhoverkostoon. 

Ohjaajat voivat osallistua Luonto-Liiton koulutuksiin ja kursseille. Ker-
honohjaajat voivat kysyä apua ja ohjeistusta Luonto-Liitosta. Myös piirin tai 
paikallisyhdistyksen työntekijä, puheenjohtaja tai kerhokummi auttavat mie-
lellään.

Kerhonohjaajat voivat liittyä kerho-ohjaajien sähköpostilistalle. Listal-
le pääsee laittamalla pyynnön liittymisestä osoitteeseen listat@luontoliitto.fi. 
Listan kautta saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista, tulevista koulutuksista 
ja uusista materiaaleista.

Aloittelevan ohjaajan muistilista
 
• Kerhon ohjaaminen on vastuullista työtä ja siihen tulee suhtautua niin.

• Yritä olla paikalla ensimmäisenä ja poistu ehdottomasti viimeisenä.
 
• Muista hyvä tiedotus kerhon ohjelmasta sekä lapsille ja vanhemmille että kerhotilasta 
 vastaaville henkilöille.
 
• Ilmoita poissaoloistasi ja esteistäsi ajoissa tai hanki itsellesi sijainen.
 
• Siivoa kerhotilat hyvään kuntoon joka kerhokerran jälkeen.
 
• Huolehdi tarvittavien papereiden täyttämisestä ja postittamisesta Luonto-Liittoon.
 
• Mikäli lapsia on niin paljon, ettet pärjää yksin, ota yhteyttä Luonto-Liittoon. Yritämme etsiä 
 sinulle kaveriksi toisen ohjaajan.
 
• Jos kerho näyttää kuihtuvan kasaan, mainosta uudestaan!
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Ratkaisuehdotuksia 
pulmatilanteisiin

Pyydä rohkeasti neuvoa
JoS LuoNToKErhoSSA ilmenee ongelmia, älä säikähdä, vaan ryhdy rauhalli-
sesti ratkomaan niitä. Puhuminen auttaa ongelmia ratkottaessa. Ongelmia eh-
käisevät ja helpottavat myös

• kerho-ohjelman onnistunut suunnittelu
• varovaisuus sekä
• selkeät säännöt varsinkin retkillä ja ulkoiltaessa.

Sinun ei tarvitse olla ammattikasvattaja. Olet harrastustoimintaa järjestävä 
kerhonohjaaja ja se riittää.

Ongelmatilanteessa voit

• jutella kerholaisen kanssa
• jutella kerholaisen opettajan kanssa
• pyytää neuvoa Luonto-Liiton työntekijältä
• ottaa yhteyttä vanhempiin.

Kun puhutaan lapsesta hänen vanhempiensa kanssa, on tärkeää olla hieno-
tunteinen. Ongelmatilanteista voi kertoa todenmukaisesti, mutta lapsen luon-
teenpiirteitä tai muita ominaisuuksia ei saa kommentoida. On tärkeämpää löy-
tää toimiva ratkaisu kuin syyllinen. 

Toisaalta yhden kerholaisen ei kannata antaa pilata kerhoa kaikilta muil-
ta. Erittäin haastavasti käyttäytyvää kerholaista ei tarvitse loputtomasti pitää 
kerhossa. Tätä vaihtoehtoa on syytä harkita, jos ohjaaja ei pysty takaamaan 
kerholaisen itsensä tai toisten turvallisuutta lapsen käyttäytymisen vuoksi.

Jos kerhossa riidellään

Riidat kannattaa ratkoa heti keskustelemalla kaikkien osapuolien kanssa. Jos 
selvittelyssä menee aikaa tai siihen tarvitaan rauhaa, kannattaa laittaa muut 
tekemään sillä aikaa jotakin muuta. Riitaa ei kuitenkaan kannata paisutella, 
sillä kahinat kuuluvat lasten elämään.

Jos kaksi kerholaista eivät tule toimeen keskenään, heitä ei kannata lait-
taa yhdessä tekemään asioita. Silti on hyvä yrittää saada kaikki toimimaan 
sopuisasti yhdessä. Tätä tavoitetta palvelevat erilaiset yhteiset projektit, kuten 
yhteiset taideteokset, leikit ja tehtävät, joissa kaikki osallistujat ovat tärkeitä.

Ketään ei saa kiusata tai jättää ulkopuolelle. Kannattaa kierrättää pareja 
koko ajan niin, että jokaiselle on aina pari. Kerholaiselle, jota muut arvostele-
vat, kannattaa järjestää tilanteita, joissa hän pääsee loistamaan.
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Jos lapsi riehuu, määräilee ja karkaa

Kohtuullisissa rajoissa hulina kerhossa on normaalia. Energian purkamiseen 
auttaa esimerkiksi vauhdikas juoksuleikki. Liiallinen riehuminen sekä tönimi-
nen ja lyöminen täytyy lopettaa heti järjestämällä tilanne, jossa kaikki rau-
hoittuvat.

Lasten kanssa on hyvä käydä selkeästi läpi, mitä kerhossa saa tehdä ja 
kuka kerhossa määrää (ohjaaja). Yhteisesti sovitut säännöt voivat myös auttaa.

Jos tilanne ei rauhoitu, voi ottaa yhteyttä lasten vanhempiin ja pyytää 
heitä keskustelemaan lasten kanssa tilanteesta. Jos lapsi on rikkonut esinei-
tä, kysy koulun yhteyshenkilöltä tai Luonto-Liiton työntekijältä neuvoa, miten 
toimitaan. Perheitä kannattaa ohjeistaa siten, että lapset eivät ota erityisen 
arvokkaita esineitä mukaan kerhoon.

Joskus voi olla haastavaa keskustella kerholaisen kanssa, kun tuntuu, et-
tei häntä kiinnosta mikään ja mikään ei mene perille. Silti lapsi saattaa hyvin-
kin kuunnella. Hänelle täytyy selittää kärsivällisesti, miksi häiritsevä käytös ei 
sovi kerhoon ja miten toimimalla kerhossa olisi hänellekin mukavampaa.

Jotkut kerholaiset saattavat määräillä muita kerholaisia tai yrittää saada 
oman tahtonsa läpi aina ja heti. Tällainen tilanne on pyrittävä rauhoittamaan. 
Samalla kannattaa järjestää leikkien ja muun toiminnan avulla tilanteita, joissa 
voi ottaa huomioon hiljaisempia ja arempia kerholaisia.

Ohjaajaa ihailevia ja paljon huomiota haluavia kerholaisia voi käyttää 
pienten tehtävien tekijöinä. He voivat auttaa mielellään esimerkiksi tarvikkei-
den jakamisessa.

Jos lapset karkaavat, se on kerrottava suoraan vanhemmille ja lapset on 
etsittävä yhdessä.

Jos lapsi narraa

Luontokerhoikäiset lapset vasta opettelevat sosiaalisen elämän pelisääntöjä, 
joten he saattavat narrata esimerkiksi saadakseen etuoikeuksia. Lapset voivat 
myös kertoa asioista liioitellen huomion tarpeessa, riitojen yhteydessä tai ihan 
vain omana näkökulmanaan. Lasten juttuja kuunnellessa kannattaa siis käyt-
tää harkintaa.

Jos lapsi ei halua osallistua

Ujoa tai muuten halutonta lasta voi taivutella osallistumaan, mutta jos siitä ei 
tule mitään, hänen voi antaa jäädä katselemaan sivusta. Lapsi voi tarvita rau-
hallista aikaa tutustuakseen kerhon toimintaan sivusta seuraamalla.

Lapselta voi kysellä, mitä hän haluaisi kerhossa tehdä. Jos hänen toiveen-
sa ovat toteutettavissa, tällaista tekemistä voi järjestää. Jos lapsi ei muutamilla 
kerhokerroilla osallistu mihinkään, kannattaa asiasta keskustella lapsen van-
hempien kanssa. Lasta ei kannata pitää turhaan kerhossa.

Joskus kerholainen lopettaa kerhossa käymisen ohjaajan hyvistä yrityk-
sistä huolimatta. Tämä ei välttämättä johdu ohjaajan taidonpuutteesta. Lapset 
voivat kokeilla useita erilaisia harrastuksia, ennen kuin löytävät mieluisan. Jos 
lopettajia on useita ja tuntuu siltä, että kaikki ei ole sujunut kerhossa hyvin, on 
toki hyvä myös pohtia omaa ohjaajuuttaan ja toimintatapojaan. Muista kuiten-
kin, että kaikkia ei voi miellyttää, eikä omaa persoonaa tarvitse alkaa muuttaa.
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Jos ohjaajalta ei löydy auktoriteettia

Usko itseesi ja tee myös kaikille alusta asti selväksi, ketä kerhossa totellaan. 
Riehumiseen ja muihin levottomuuksiin pitää puuttua ajoissa; kerholaisten ei 
pidä sallia koetella ohjaajaa loputtomasti. Lasten silmissä kaikki aikuiset ovat 
isoja ja omaavat näin auktoriteettia.

Jos ohjaaja polttaa päreensä syystä, se ei ole niin paha juttu. Ohjaajan on 
kuitenkin pystyttävä rauhoittumaan ja selvitettävä asia lasten kanssa kunnolla, 
niin että he ymmärtävät, miksi niin kävi.

Jos vanhemmat odottavat enemmän kuin pystyt järjestämään

Jos vanhemmat odottavat luontokerholta paljon sellaista opetusta, jota et pys-
ty tarjoamaan (esim. lajitietoa), voit kertoa heille, että luontokerhoilu ei ole 
koulumaista toimintaa. Pääasia ei ole tiedon pänttääminen vaan se, että luon-
tokerhossa on mukavaa. Vanhemmille voi myös korostaa, että kerhossa on eri-
laisia lapsia, joiden vaihtelevat kiinnostuksenkohteet on huomioitava kerhon 
ohjelmassa.

Jos ohjelma loppuu kesken kerhokerran

Varaohjelmaa on hyvä olla suunniteltuna aina. Pidä tämä kansio mukana joka 
kerhokerralla. Ainakin hyviä leikkejä kannattaa pitää varalla. Näin ohjelma ei 
pääse kokonaan loppumaan.

Jos lapsi satuttaa itsensä

Ensiaputarvikkeita pitää olla mukana aina, kun lähdetään kauemmaksi. Ota 
mukaan ainakin nämä:

• Laastaria
• Perussidetarpeet myös enemmän verta vuotavan haavan 
 ja nyrjähtäneen nilkan varalle
• Kyypakkaus
• Kännykkä

Jos lapsi satuttaa itsensä, hänet pitää viedä lääkäriin mahdollisimman pian ja 
kerholaisen vanhemmille on soitettava. Jos retken aikana sattuu pieni tapatur-
ma ja ohjaajia on vain yksi, terveyskeskukseen mennään koulun tai muun ker-
hon kokoontumispaikan kautta. Jos lapsi satuttaa itsensä pahemmin, on syytä 
soittaa ambulanssi ja odottaa sitä yhdessä. Vasta ambulanssin tultua viedään 
muut lapset takaisin koululle.

On pysyttävä itse mahdollisimman rauhallisena ja harkitsevana. Pienis-
täkin haavereista kannattaa kuitenkin soittaa vanhemmille, ettei jää epäsel-
väksi, mitä on tapahtunut. Tapahtumasta kannattaa puhua kerhossa seuraa-
valla kerralla, ettei se jää pelottamaan ketään.

Varovaisuus, järki sekä selkeät säännöt ohjaajan tottelemisesta ja näkö-
piirissä pysymisestä ehkäisevät ongelmia.
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Jos lapsi eksyy

Pyri minimoimaan eksymisen riski mahdollisimman hyvin etukäteen (ks. IV 
luku: Suunnittele kivaa kerho-ohjelmaa • Lähdetään luontoretkelle). Ennen 
retkelle lähtöä on hyvä varmistaa, että kaikilla on ohjaajan kännykkänumero 
omassa puhelimessaan.

Jos lapsi kuitenkin eksyy, kerhokerta lopetetaan ja lapsi etsitään. Ota 
yhteyttä lapsen vanhempiin. Yritä tavoittaa lapsi kännykällä ja etsimällä lä-
himaastosta nimeä huutaen. Jos lapseen saa yhteyden kännykällä, neuvo hän-
tä pysymään paikallaan ja huutamaan apua. Pimeällä pyydä häntä pitämään 
kännykässä valoa päällä, jotta hänet voi nähdä helpommin.

Jos lapsi ei melko pian löydy, hälytä apua numerosta 112. Soita hätänu-
meroon mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Erityisesti apua pitäisi 
soittaa, jos on talvi tai pimeää tai ollaan kauempana tutusta lähiympäristöstä.

Jos keskellä metsää tulee vessahätä

Ei auta kuin opettaa lapsi käymään puskassa! Muistaa ottaa vessapaperia mu-
kaan retkille. Jos on isompi hätä, voi senkin hoitaa metsässä, mutta lapsi tar-
vitsee varmasti apua. Kannattaa huolehtia siitä, että ennen retkeä jokainen käy 
vessassa.
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Näin selviät 
paperiviidakossa
– Luontokerhon 
lomakkeet

vi
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TähäN oSIooN on koottu kaikki kerhon toiminnan kannalta tarpeelliset pa-
perit ja ohjeet niiden täyttämiseen. Paperit ovat tärkeitä muun muassa siksi, 
että kerhot saisivat käyttöönsä Sieppo- tai Nuorten Luonto -lehden ja palkattu 
kerhonohjaaja palkkionsa ajallaan. Jos ohjaat kerhoa vapaaehtoisena, kaikki 
lomakkeet eivät koske sinua.

 
Ilmoita kerhosi Luonto-Liiton kerhoverkostoon
 
• Koskee kaikkia luontokerhoja ja ohjaajia.
 
 Voit ilmoittaa kerhosi Luonto-Liiton lomakkeella kerhoverkostoon heti 

kun kerho on perustettu. Näin kerhollesi alkaa tulla Sieppo tai Nuorten 
Luonto sekä kerho-ohjaajien infokirje. Useimmiten posti tulee kerhon-
ohjaajan omaan osoitteeseen.

 
 Jos kerhon tiedot (esim. kokoontumispaikka tai yhteyshenkilön osoite) 

muuttuvat tai jos kerho lakkaa toimimasta, ilmoita muutoksista Luonto-
Liittoon.

 

Luontokerhon osallistujalista

• Paperi on tärkeä vakuutusasioiden vuoksi.
• Koskee kaikkia luontokerhoja ja ohjaajia.
 
 Mahdollisten tapaturmien varalta on tärkeää, että ohjaaja pitää jokai-

sella kerhokerralla osallistujalistaa. Vahingon sattuessa ja korvausta 
haettaessa osallistujalistan avulla voidaan todentaa, että kyseinen 
henkilö on ollut kerhossa paikalla. Voit pitää kirjaa kerhon osallistujista 
tämän luvun lopusta löytyvällä lomakkeella.

Luontokerho-ohjaajan palkka
 
• Koskee ohjaajia, jotka saavat palkkaa Luonto-Liiton kautta. 

 Palkkiosta ja sen maksukäytännöistä sovitaan työsopimuksen kirjoit-
tamisen yhteydessä Luonto-Liiton keskustoimiston, piirin tai paikal-
lisyhdistyksen työntekijän kanssa. Voit saada halutessasi palkan myös 
kuukausittain, mutta yleisin käytäntö on se, että palkkio maksetaan 
aina lukukauden lopussa.

 
 Palauta lomake huolellisesti täytettynä Luonto-Liittoon. Liitä mukaan
 
• päätuloverokorttisi tai kopio sivutuloverokortistasi
• tilinumerosi IBAN-muodossa
• osoitteesi, johon verokortti palautetaan palkanmaksun jälkeen.
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 Huomaa tämä:

• Palkan saaminen edellyttää, että olet tehnyt työsopimuksen Luonto-
Liiton kanssa.

• Verokortin tulee olla ajan tasalla. Jos esimerkiksi laskutat syksyn 2014 
kerhopalkkiosi helmikuussa 2015, sinun tulee liittää mukaan vuoden 2015 
verokortti.

 

Työtodistus
 
 Sinulla on oikeus saada kerhon ohjaamisesta työtodistus. Se toimitetaan 

sinulle pyynnöstäsi työsuhteen päättyessä. Pyydä todistus siltä taholta, 
jonka kanssa olet tehnyt työsopimuksen.

  

Vanhemmille jaettavat paperit
 
Hei luontokerholaisen huoltaja!
 
 Tässä paperissa kerrotaan kerholaisten vanhemmille perusasioita luon-

tokerhosta ja sen toimintatavoista. Täydennä siihen omat ja kerhosi 
tiedot. Paperin kääntöpuolella on lomake, jolla voit kerätä kerholaisten 
tiedot sekä vanhempien yhteystiedot.

 
Tietoa Luonto-Liitosta ja sen jäsenyydestä
 
 Tässä paperissa kerrotaan luontokerholaisten 

vanhemmille perusasioita Luonto-Liitosta sekä 
sen jäsenyydestä ja jäseneduista. Paperin 
kääntöpuolella on lomake, jonka jäse-
neksi haluava kerholainen palauttaa 
täytettynä sinulle ja sinä toimitat 
edelleen Luonto-Liittoon.

 Jäseneksi voi liittyä myös 
Luonto-Liiton nettisivu-
jen kautta.
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Ilmoita kerhosi Luonto-Liiton kerhoverkostoon
 

Palautusosoite: Luonto-Liitto ry, Annankatu 26 A, 00100 Helsinki
tai sähköpostitse: toimisto@luontoliitto.fi
 
Tervetuloa toimintaan mukaan!
 
 
Kerhomme on • Lasten luontokerho
   • Nuorten ympäristöryhmä tai -kerho
   • Perheluontokerho tai perheretkikerho
   • Ympäristöetsivätoimisto
   • Koululuokka, päivähoitoryhmä tai iltapäivätoimintaryhmä

 
Kerhon nimi:
 
Perustamisvuosi: 
 
Kerhon kokoontumispaikka:
 
Yhteyshenkilön nimi:
 
Yhteyshenkilön osoite ja postitoimipaikka:
 
Puhelin:    
 

Haluamme kerholehdeksi
• Lasten luontolehti Siepon
• Nuorten Luonnon
 
Tilaamme kerhomateriaaliksi
• Kerho-ohjaajan kansion (12/20 €)
• Mystisen liskon etsijät -kirjan (12/20 €)
• Karpalo – luonnonharrastusta lapsille -oppaan (5/10 €)
• Perheet takaisin luontoon! -kansion (30/35 €)
• Emme tilaa materiaalia

(Hinnat: Luonto-Liiton jäsenet / ei-jäsenet. Perheet takaisin luontoon -kansiosta alennus 
myös Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenille. Hintoihin lisätään postikulut.)

Kerhon jäsenmäärä

Minkä ikäisiä kerhonne jäsenet ovat?

Ottaako kerhonne uusia jäseniä?
• Kyllä
• Ei
 

Paikka, aika ja yhteyshenkilön allekirjoitus

Luontokerho, ympäristöetsivätoimisto, luontoretkiryhmä tai ympäristöryhmä liittyy Luonto-Liiton 
kerhoverkostoon palauttaessaan tämän lomakkeen Luonto-Liittoon. Liittyminen on maksutonta. Ker-
hot saavat ilmaiseksi lasten luontolehti Siepon (6 numeroa vuodessa) tai Nuorten Luonnon (4 numeroa 
vuodessa). Lisäksi ohjaaja saa kerhonohjaajien infokirjeen neljä kertaa vuodessa.

Sähköpostiosoite:
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Luontokerhon osallistujat
 

Kerhon nimi: 
 

Paikkakunta:
 

Kerhon kokoontumispaikka: 

 
Kerhovuosi:             .           . 20          –           .           . 20
 

Viikoittainen kokoontumisaika:

 
Kerhon ohjaaja(t):

 

Vastuuohjaajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 
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Luontokerho-ohjaajan palkka
 
 
Nimi: 
 
Osoite:
 
Puhelinnumero:
 
Sähköpostiosoite:
 
Pankkiyhteys IBAN-muodossa:
 
Kerhon nimi ja kokoontumispaikka:
 

Kokoontumispäivä ja -aika:
 

Kerho kokoontui

• joka viikko

• muulla tavalla, miten?
 
Yhteyshenkilö kerhopaikassa:
 
Puhelinnumero:
 
 
 
Kerhotunnit, päivät ja kellonajat sekä ohjelma muutamalla sanalla (esim. retki meren rantaan, leikkejä...)

 
1. kerta

2. kerta

3. kerta

4. kerta

5. kerta

6. kerta

7. kerta

8. kerta

9. kerta

10. kerta

11. kerta

12. kerta
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13. kerta

14. kerta

15. kerta 

16. kerta 

17. kerta 

18. kerta 

19. kerta 

20. kerta 

21. kerta 

22. kerta 

23. kerta 

24. kerta 

25. kerta 

26. kerta 

27. kerta 

28. kerta 

29. kerta 

30. kerta 

31. kerta 

32. kerta 
 
 
Tunteja yhteensä: 

Tuntipalkka:
 
Muut sovitut kulut, esimerkiksi matkakulut tai kerhon materiaalikustannukset:

Korvattavista kuluista on sovittava aina etukäteen. 
Liitä mukaan kuitit ostoksista ja mahdolliset matkaliput. 
(Ilman kirjanpitokelpoisia kuitteja kulua ei voida korvata.)

Palauta lomake verokortin kanssa esimiehellesi tai muulle yhteyshenkilöllesi.
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Hei Luonto-Liiton
luontokerholaisen huoltaja!

Tässä Sinulle tärkeää 
tietoa luontokerhosta.

 
 

Kerhon kokoontumispaikka ja aika:

 
Kerho-ohjaajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite:
 

 
 

mitä luontokerhoissa tehdään?
Havainnoidaan ja tutkitaan luontoa, leikitään, as-
karrellaan ja koetaan elämyksiä. Tehdään pieniä 
retkiä lähiluontoon ja joskus kauemmaksikin. 
Nautitaan yhdessäolosta ja opitaan hauskalla ta-
valla ympäristöasioita. Jokainen kerho on ohjaa-
jansa ja kerholaistensa näköinen ja sen sisältö 
vaihtelee kiinnostuksenkohteiden mukaan.
 

Kuka luontokerhoon voi tulla?
Kuka tahansa lapsi, joka on kiinnostunut luon-
nosta ja on luontokerhon kohderyhmän ikäinen. 
Kerhot on suunnattu pääasiassa alakouluikäisille 
lapsille.
 

Kuka luontokerhoja ohjaa?
Kerhoja ohjaavat Luonto-Liiton kerhonohjaaja-
koulutuksen käyneet ohjaajat, jotka ovat kiin-
nostuneita luonnosta ja ympäristökasvatuksesta 
sekä vastuullisesta toiminnasta lasten parissa.

ovatko lapset vakuutettuja 
luontokerhossa ollessaan?
Kyllä. Ohjaaja pitää nimilistaa mahdollisten tapa-
turmien varalta, ja kaikki lapset ovat kerhon aika-
na tapaturmavakuutettuja Luonto-Liiton puolesta. 
Suosittelemme kerholaisille myös omaa vastuu- 
ja tapaturmavakuutusta, koska ryhmävakuutusten 
korvaussummat ovat suhteellisen alhaisia.
 

millaiset varusteet luontokerhoon tarvitaan?
Ainoat tarvittavat varusteet ovat sään mukaiset 
vaatteet ja jalkineet. Kerhossa ulkoillaan paljon, 
joten kannattaa varata sadevaatteet ja lämpimät 
vaatteet silloin, kun ne ovat tarpeen. Ohjaaja huo-
lehtii muista tarvikkeista. Sovittaessa lapset voi-
vat tuoda kotoa esimerkiksi askartelumateriaalia. 
Omat eväät on myös hyvä olla, sillä monella on 
kerhoon tullessaan takana pitkä koulupäivä. Ret-
kien eväistä ja varusteista ilmoitetaan erikseen.
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Luontokerholaisen tiedot
(Täytä kaavake ja palauta se kerhonohjaajalle.)

 

Kerholaisen nimi ja syntymävuosi

Osoite ja postitoimipaikka
 
 

Onko kerholaisella sairautta tai allergiaa tai olisiko ohjaajan hyvä tietää jotakin 
muuta lapsen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamiseksi luontokerhossa?
 

 

Huoltajan yhteystiedot:
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (myös maapostiosoite, jos eri kuin lapsen)
 

Huoltajan allekirjoitus
 
 

Puhelin
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Luonto-Liitto
• Lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö
• Perustettu vuonna 1943
• Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö
• Poliittisesti sitoutumaton
 
 
miksi kannattaa liittyä Luonto-Liittoon?
Luonto-Liitto tarjoaa lapsille luontoelämyksiä ja harrastusmahdollisuuksia. 
Luonnon ihmeitä tutkitaan kerhoissa ja leireillä. Jäsenenä tuet arvokasta ym-
päristökasvatustyötä.
 

Luontokerhot
Luontokerhoissa lapset saavat mukavia elämyksiä lähiluonnossa yhdessä sa-
manikäisten kanssa ja turvallisen ohjaajan opastuksella.
 

Sieppo – lasten luontolehti
Sieppo on Luonto-Liiton jäsenlehti 6–12-vuotiaille. Siepossa julkaistaan satuja, 
luontojuttuja ja tehtäviä.
 

mukaan luontoleireille!
Luonto-Liitto järjestää vuosittain kymmeniä lasten ja nuorten luontoleirejä eri 
puolilla Suomea.

mitä saat Luonto-Liiton jäsenenä (25 euroa/vuosi)?
• Lasten luontolehti Siepon (ilmestyy 6 kertaa vuodessa) 
 tai Nuorten Luonnon (ilmestyy 4 kertaa vuodessa)
• Alennusta Luonto-Liiton leireistä ja kursseista
• Materiaalit jäsenhintaan
• Alennusta Suomen luonnonsuojeluliiton materiaaleista ja tapahtumista
• Voit tilata Luonnonsuojelija-lehden erikoishintaan 10 euroa.
• Voit tilata Suomen Luonnon jäsenhintaan.

 
Tervetuloa mukaan!
 

huom! Jäsenyys on jatkuva. Luonto-Liitto lähettää jäsenmaksukaavakkeen vuo-
sittain, mikäli jäsenyyttä ei peruta. Perhejäsenyys on ilmainen. Lasten van-
hempien toivomme liittyvän kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenmaksu yksi-
tyishenkilölle on 25 euroa vuodessa.

Yhteystiedot:
Luonto-Liitto ry
Annankatu 26 A, 5. krs, 00100 Helsinki
puh. 09 6844 420
toimisto@luontoliitto.fi
www.luontoliitto.fi

Tietoa Luonto-Liitosta ja sen jäsenyydestä 
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Luonto-Liiton jäseneksi liittyminen
Täytä kaavake ja palauta se kerhon ohjaajalle.

Voit liittyä jäseneksi myös Luonto-Liiton nettisivujen kautta • 
www.luontoliitto.fi

Jäsenen nimi

Syntymävuosi

Puhelin

Osoite

Perhejäseniksi liittyvät (nimi ja syntymävuosi) 

Kannatusjäseniksi liittyvät (nimi ja syntymävuosi) 

  
Valitsemme jäsenlehdeksi:                                   
• Lasten luontolehti Siepon 
• Nuorten Luonnon
• Tilaamme Luonnonsuojelijan lisähintaan 10,00 €
 

Huoltajan yhteystiedot:
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (myös maapostiosoite, jos eri kuin lapsella)        
 

                               
 
 
 

Huoltajan allekirjoitus
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Kootut vinkitvii
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Tutkimustehtäviä
KErhoSSA LuoNNoNTuTKImuSTEhTäVIEN pitää olla helppoja ja hauskoja. Luon-
non tutkiminen ei välttämättä edellytä hienoja välineitä. Tärkeintä on olla luon-
nossa kaikki aistit avoimina!

Lisää tutkimus- ja taiteilutehtäviä: kansion IV luku • Mystisen liskon etsijät.

1. Lempivärit luonnossa (aistiharjoitus)

• Kaikki vuodenajat

 ohje
• Kukin kerholainen valitsee oman lempivärinsä tai useamman suosikki-

värin.
• Lähdetään etsimään lempivärejä luonnosta.
• Kukin kertoo muille oman lempivärinsä ja paikan, mistä väri löytyi.

 pohditaan,
• mitä värejä luonnosta on juuri nyt helppo löytää
• mitä värejä ei juuri nyt meinaa löytyä
• voisiko jokin lempiväri löytyä helpommin toisena vuodenaikana
• miksi monet kukat ovat värikkäitä
• miksi luonnossa on kesällä paljon vihreää.
 

2. Maatumiskoe
 
• Aloitus syksyllä, jatko keväällä

 Tarvikkeet
• Erilaisia jätteitä (esim. banaaninkuori, säilyketölkki, muovipussi, 
 paperinpala…)

 ohje
• Haudataan syksyllä jätteitä maahan ja laitetaan paikka tarkasti mieleen.
• Tutkitaan seuraavana keväänä haudattuja jätteitä: mikä maatuu hitaim-

min, mikä nopeimmin?
• Pohditaan yhdessä, mitä erilaisille jätteille pitäisi tehdä.
• Muistakaa ottaa kokeen jälkeen maasta pois roskat, jotka eivät sinne 

kuulu!

3. Sienitutkimus

• Syksy

 Tarvikkeet
• Vaaleaa paperia
• Kyniä
• Sienikirjoja
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 ohje
• Poimitaan sieniä tutkimusmielessä.
• Laitetaan sienien lakit vaaleiden papereiden päälle ja tutkitaan niiden 

eroja (heltat, pillit, piikit…).
• Tarkastellaan myös sienistä löytyviä pikkueläimiä.
• Taiteillaan sieniä ja niiden asukkaita.
• Muistetaan pestä sienien käsittelyn jälkeen kädet myrkyllisten sienien 

varalta!

4. Suojaväritutkimus

• Kaikki vuodenajat

 Tarvikkeet
• Erivärisiä pahveja (sinistä, punaista, ruskeaa, vihreää, keltaista jne.)
• Kyniä
• Sakset

 ohje
• Piirretään pahveille erivärisiä hiiriä tai hyönteisiä ja toukkia.
• Leikataan eläinkuvat irti pahviarkeilta.
• Ohjaaja pudottaa eläimet maastoon.
• Etsitään ne yhdessä.
• Minkä väriset eläimet löytyvät helposti? Minkä värisiä on vaikeampi 

löytää? Jutellaan yhdessä, mistä tämä johtuu.

5. Eläinten piilot

• Kaikki vuodenajat

 ohje
• Tutkitaan ötököiden, pienten nisäkkäiden sekä peikkojen ja mennin-

käisten koloja.
• Ohjaaja voi antaa vihjeitä: Onko piilopaikka puun juurakossa, kiven alla, 

louhikossa, pensaassa, lumen alla vai missä?
• Pohditaan yhdessä, milloin ja miksi otus mahtaa hakeutua piiloon.

 Leikin lisäksi tai vaihtoehtona:
• Piilotetaan pieni eläinlelu rajatulle alueelle sopivaan piiloon.
• Leikitään kylmää-kuumaa-leikkiä.
• Pohditaan samalla yhdessä, milloin ja miksi otus mahtaa hakeutua 
 piiloon.
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6. Hämärätutkimus (aistiharjoitus)

 Tarvikkeet
• Vesivärejä
• Pensseleitä
• Vesiväripaperia
• Vesipurkkeja

 ohje
• Havainnoidaan yhdessä hämärän tuloa. Ohjaaja voi antaa kerholaisille 

kysymyksiä havainnoimisen avuksi:
 - Mihin aikaan hämärä tulee?
 - Miten värit muuttuvat hämärän laskeutuessa?
 - Miltä taivas näyttää?
 - Miltä tuntuu, kun on jo pimeää? 
 - Tarkentuuko kuuloaisti?
 - Millaista on liikkua pimeässä?
 - Jännittääkö pimeässä yksin, entä kaverin kanssa?
• Maalataan vesiväreillä hämärän hetken taivas.

7. Lumitutkimuksia
 

 Tarvikkeet tehtävään A
• Tumma takin hiha, tumma lapanen tai mustaa paperia

 Tarvikkeet tehtävään B
• Vaaleaa suodatinpaperia
• Purkkeja

 
 Tarvikkeet tehtävään C
• Kyniä
• Vaaleaa paperia
• Sakset

 ohje tehtävään A
• Annetaan ulkona lumen sataa tummalle hihalle, lapaselle tai mustalle 

paperille.
• Tarkastellaan satavaa lunta tummaa taustaa vasten. Minkä muotoisia 

lumihiutaleet ovat? Paina mieleesi hienoimman lumihiutaleen muoto.

 ohje tehtävään B
• Kerätään luminäytteitä purkkeihin erilaisista paikoista, esimerkiksi tien 

vierestä, lähimetsästä ja pihalta.
• Sulatetaan luminäytteet, suodatetaan vesi vaalean suodatinpaperin läpi 

ja katsotaan, mitä löytyy.
• Pohditaan, mistä mahdolliset havaitut löytöjen erot johtuvat.
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 ohje tehtävään C
• Muistellaan ja jutellaan: Millainen oli ulkona näkemäsi upea 

lumihiutale? Entä millainen voisi olla mielikuvituslumihiutale?
• Piirretään erilaisten lumihiutaleiden kuvia.
• Askarrellaan lumihiutalekoristeita kotiin vietäviksi.

8. Kevättutkimus
  

 Tarvikkeet
•  Luontohavaintovihkot tai paperia
• Kyniä
 

 ohje
• Lähdetään ulos etsimään kevään ensimmäisiä merkkejä.
• Valitaan kerhopaikan läheltä jokin tutkimuspaikka (esim. puu ja maa 

sen ympärillä, iso kivi, paikka rannalla). Tarkoituksena on käydä katso-
massa paikkaa muutaman kerran kevään aikana.

• Arvaillaan, miltä kohde näyttää esimerkiksi kahden viikon ja kuukauden 
kuluttua. Ohjaaja voi kysellä:

 - Ovatko lumi ja jää sulaneet?
 - Voisiko maahan putkahtaa jokin kasvi, millainen?
 - Voisiko kuulua linnunlaulua?
 - Entä milloin löydätte perhosia ja ötököitä?
• Piirretään tai kirjoitetaan arvaukset vihkoon. Voidaan ottaa myös valo-

kuvia.
• Käydään myöhemmin katsomassa, ovatko ”ennustukset” toteutuneet, ja 

otetaan lisää valokuvia.

9. Kasvien kasvatus
 
• Kevät

 

 Tarvikkeet
• Multaa
• Siemeniä (esim. auringonkukka tai tomaatti)
• Margariinirasioita, mehutölkkejä tai muita kierrätysrasioita (pyydä etu-

käteen edellisellä kerralla lapsia tuomaan kotoa)
• Läpinäkyvää muovia (esim. tyhjä leipä- tai hedelmäpussi)
 

 ohje
• Laitetaan rasiaan tai tölkkiin multaa ja taputellaan tasaiseksi. Jos käyte-

tään maito- tai mehutölkkejä, ne kannattaa leikata matalammiksi.
• Laitetaan multaan muutama siemen tai hajakylvetään pienet siemenet 

ripotellen. Sopiva kylvötiheys ja -syvyys riippuvat lajista ja siemenen 
koosta (ks. ohje siemenpussista).

• Lisätään vielä vähän multaa siementen päälle.
• Kastellaan viljelys tasaisesti (ei niin paljon, että viljelys lainehtii).
• Sujautetaan rasia tai tölkki muovipussiin ja viedään valoisalle paikalle, 

mieluiten ikkunan lähelle.
• Annetaan muovin olla pari päivää ja kastellaan taas.
• Kun vihreitä versoja alkaa näkyä, otetaan muovi pois.
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• Pidetään kylvös kosteana ja tarkkaillaan kasvun ihmettä.
• Jos taimia on liian tiheässä, niistä voi poistaa heikoimman näköiset. Tee 

tämä sitten, kun taimet ovat kasvattaneet sirkkalehtien jälkeen ensim-
mäiset varsinaiset lehdet.

• Kerhokevään päätteeksi lapset voivat viedä omat taimensa kotiin ja 
jatkaa niiden hoitoa siellä. Taimet voi istuttaa isompaan astiaan tai 
maahan.

Lukuvinkki
  Lisäohjeita taimikasvatukseen löytyy esimerkiksi Hyötykasviyhdistyksen netti-

sivuilta.
http://www.hyotykasviyhdistys.fi/taimikasvatus

 

10. Näkösyvyyden mittaus
 
• Kevät, kesä, syksy

 Veden näkösyvyyden mittaaminen on hauska tapa tutkia veden laatua 
ja sen muutoksia. Tehdään ensin näkösyvyyslevy, jonka avulla voi tutkia 
vettä.

 Tarvikkeet
• Valkoinen levy, jonka halkaisija on noin 20–25 cm (esim. vanha muovi-

lautanen)
• Narua
• Isohko kivi tai tiilenpalanen
• Mittanauha
• (Erivärisiä teippejä) 
 
 
 ohje
• Jos levymateriaali on kevyttä, se tarvitsee alleen esimerkiksi kivipainon 

vajotakseen alaspäin.
• Kiinnitetään paino levyyn narulla niin, että levy pysyy veteen lasket-
 taessa vaakatasossa.
• Jos käytetään muovilautasta, tehdään reikä lautasen keskelle ja pujote-

taan naru siitä läpi. Kiinnitä kivi lautasen alapuolelle narulla.
• Narua pitää olla riittävästi, jotta laattaa voidaan laskea niin syvälle, 

että se katoaa näkyvistä.
• Jotta syvyyden mittaaminen olisi helpompaa, naruun voi tehdä solmuja 

tai kiinnittää erivärisiä teippejä 10 cm:n välein. Niiden avulla on hel-
pompi hahmottaa vedenpinta ja se kohta, jossa levy katoaa näkyvistä.

 Näin mitataan näkösyvyys
• Tehdään retki rantaan ja laiturille, jonka päästä ei näe pohjaan saakka.
• Lasketaan näkösyvyyslevy pinnan alle. Lasketaan sitä hiljalleen alem-

mas ja alemmas, kunnes levy häviää kokonaan näkyvistä.
• Otetaan narusta kiinni vedenpinnan kohdalta ja nostetaan levy ylös. 

Mitataan vedenpinnan ja levyn välinen etäisyys. Tämä etäisyys on nä-
kösyvyys.

• Auringon valo tunkeutuu veteen kaksi kertaa syvemmälle kuin äsken 
saatu näkösyvyys on. Kun näkösyvyys kerrotaan kahdella, saadaan 
syvyys, jonne auringon valo yltää. Tässä syvyydessä vesikasvit pystyvät 
vielä yhteyttämään.

*
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 millaisia tutkimustuloksia saitte?
• Pieni näkösyvyys voi kertoa vesistön rehevöitymisestä, sillä muun muas-

sa levät vähentävät näkösyvyyttä. 
• Jos vesi on humuspitoista, se on väriltään ruskehtavaa ja näkösyvyys on 

pieni. Humuspitoinen vesistö ei ole kuitenkaan välttämättä rehevöity-
nyt.

• Veden näkösyvyys vaihtelee jonkin verran myös luontaisesti muun muas-
sa vuodenajasta riippuen, joten rehevöitymisen toteamiseen näkösyvyyt-
tä mittaamalla tarvitaan useiden vuosien seurantaa.

• Suuri näkösyvyys kertoo yleensä veden vähäravinteisuudesta ja hyvästä 
laadusta.

Tarkempaa tietoa voi etsiä Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilta.
www.syke.fi

 11. Vesikiikari
 
• Kevät, kesä, syksy

 Vedenalaista maailmaa on hauskaa tutkailla vesikiikarilla.

 Tarvikkeet
• Vanha (hieman rikkinäinen) ämpäri tai muu vastaava iso astia
• Läpinäkyvää muovia (tuorekelmukin käy, mutta paksumpi parempi)
• Teippiä (esim. ilmastointiteippi on pitävää)
 

 ohje
• Poistetaan ämpäristä pohja.
• Teipataan muovi tiiviisti ämpärin pohjaan kiinni.
• Mennään polvilleen laiturille ja ”kiikaroidaan” siten, että ämpärin läpi-

näkyvä muovipohja on vedessä.
• Vesikiikarin avulla vedenalainen maailma näkyy selvemmin.
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Askartelua ja taiteilua
omIN KäSIN on kiva väkertää ja valmistunut esine tuo onnistumisen iloa. Tar-
vikkeita kannattaa etsiä mieluummin luonnosta kuin askarteluliikkeistä. Lisäk-
si kannattaa käyttää monenlaisia kierrätysmateriaaleja.

Taiteilu tuo luonnonharrastukseen mielikuvituksen säihkettä ja elämyk-
sellisyyttä. Taiteilua voi harrastaa myös ulkona.

Vinkkejä kierrätysaskarteluun löydät myös Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen askarteluoppaasta.
www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/askarteluopas_
luonnonvarojen_saastajalle

 

1. Pieni ympäristötaideteos

• Kaikki vuodenajat

 Tarvikkeet
• Luonnonmateriaaleja

 ohje
• Valitaan ulkona paikka, jossa voi rauhassa keräillä luonnonmateriaaleja 

ja sommitella taideteoksia.
• Jakaudutaan pareihin tai isompiin ryhmiin.
• Kerätään irtonaisia luonnonmateriaaleja: käpyjä, pieniä kiviä, tuulen 

heittämiä oksanpätkiä. Jokamiehenoikeudella voi kerätä myös eläviä 
ruohovartisia kasveja.

• Sommitellaan löydetyistä materiaaleista pienet mosaiikit. Esimerkiksi 
rannalla voi tehdä kauniita muodostelmia ajopuun paloista, kotilonkuo-
rista ja veden hiomista kivistä.

• Keksitään taideteoksille nimet.
• Lopuksi kukin ryhmä esittelee oman teoksensa toisille.
• Keksikää lasten kanssa lisää ideoita! Ympäristötaideteoksia voi toteut-

taa lähes loputtomasti erilaisissa ympäristöissä.

 Jos ulkona on lumiukon tekemiseen sopivaa lunta:

• Taiteillaan lumesta eläimiä tai mielikuvitushahmoja.

2. Luonnon pienet aarteet

• Kevät, kesä, syksy

 Tarvikkeet
• Luonnonmateriaaleja (pieniä aarteita luonnosta)
• Luuppeja
• Kyniä tai vesivärejä ja pensseleitä
• Paperia
• Liimaa
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 ohje
• Etsitään ulkona aarteita. Aarteen tulee olla niin pieni, että se mahtuu 

kämmenelle.
• Tarkastellaan aarretta luupilla.
• Piirretään tai maalataan suurennos aarteesta paperille mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti.
• Aarteen voi liimata paperille suurennoksen viereen.
 

3. Taideteos luonnon omilla väreillä

 Tarvikkeet
• Valkoista paperia
• Kasveja, marjoja, kiviä ja muita luonnonmateriaaleja
• Kova tasainen alusta (esim. kallio, lattia, tukeva pahvi)

 ohje
• Tehdään taideteos hankaamalla valkoista paperia erivärisillä luonnon-

materiaaleilla.
• Tutkitaan samalla, miten paljon ja millaisia värejä lähtee irti erilaisista 

luonnonmateriaaleista, esimerkiksi kukista ja kivistä.

4. Sarjis ravintoketjusta

• Kaikki vuodenajat

Vaihtoehto A

 
 Tarvikkeet
• Kyniä
• Suurikokoisia papereita

 
 ohje
• Piirretään yhdessä iso sarjakuva siten, että jokainen pääsee piirtämään 

jonkin osan.
• Valitaan sarjakuvaan sopivia otuksia pohtimalla seuraavia kysymyksiä: 
 - Mitä eläimiä lähiympäristössä voisi elää?
 - Mitä nämä eläimet syövät?
 - Mikä tai kuka näitä eläimiä puolestaan syö?
• Piirretään saaliseläin, joka syö jotakin kasvia. Jatkoa sarjakuvaan saa-

daan pohtimalla:
 - Vaaniiko eläintä joku?
 - Saako peto saaliin kiinni vai pääseekö saalis karkuun?

Vaihtoehto B

 Tarvikkeet
• Suurikokoisia papereita
• Vanhoja luontolehtiä tai muita lehtiä, joista löytyy eläinten kuvia
• Sakset
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 ohje
• Leikataan lehdistä eläin- ja luontoaiheisia kuvia.
• Sommitellaan leikatuista kuvista sarjakuva.
• Pohditaan ravintoketjua samoilla kysymyksillä kuin vaihtoehdossa A.

Alkuperäinen tehtäväidea ravintoketjusta: Vaklaustehtävä ”Kuka syö kenet?” 
sekä sarjakuvatehtävä vaanimisesta. Mystisen liskon etsijät, s. 50.

5. Luontohavaintovihko
 
 Askarrellaan kerholle yhteinen luontohavaintovihko tai jokaiselle oma 

vihko.

 Tarvikkeet
• Paperiarkkeja (koko: A4 tai A5)
• Värikästä pahvia (koko: A4 tai A5)
• Narua tai nitoja
• Sakset
• Kyniä

 ohje
• Taitetaan A4- tai A5-kokoisia arkkeja keskeltä kahtia.
• Taitetaan kansiksi samankokoista pahvia.
• Sidotaan vihko narulla tai nidotaan se.
• Koristellaan vihkon kannet.
• Sivuille voi kirjoittaa valmiiksi otsikoita, joiden alle voi merkitä havain-

toja: kasvit, linnut, nisäkkäät, ötökät, eläinten jäljet ja jätökset, maa, 
vesi, äänet, hajut, värit, sää, tunnelmat… Keksikää yhdessä lisää!

 

6. Kirjanmerkki
 
 Itse tehty kirjanmerkki on kiva lahjaidea esimerkiksi jouluna tai ystä-

vänpäivänä, mutta sen voi tehdä myös itselleen.
 

 Tarvikkeet
• Kierrätysmateriaaleja, esimerkiksi käytettyjä papereita, aikakaus-
 lehdistä leikattuja luontokuvia, värikästä pahvia muro- ja puurohiutale-
 pakkauksista
• Rei’itin
• Lankaa tai narua
• Sakset, liimaa
 

 ohje
• Kerholaisia pyydetään etukäteen tuomaan kierrätysmateriaaleja (pape-

reita ja pahveja) kotoa.
• Kirjanmerkin yläosaan voi tehdä pienen reiän, jonka läpi voi pujottaa 

kiedotun langan tai narun.
• Koristellaan kirjanmerkit lehdistä leikatuilla kuvilla tai piirretään niihin 

kuvia.
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7. Perunaleimasin
 

 Tarvikkeet
• Raakoja perunoita
• Veitsiä kovertamiseen
• Vesi- tai kangasvärejä
• Tukevahkoa paperia
 

 ohje
• Halkaistaan isohko, pesty peruna.
• Kaiverretaan perunaan veitsellä melko yksinkertainen kuvio, esimerkiksi 

ympyrä, kuutio tai puunlehden muoto.
• Leikataan veitsellä varovasti perunan reunaa pois kuvion ympäriltä, 

jotta kuvio jää koholleen.
• Levitetään leimasimeen vahvaa vesi- tai kangasväriä ja painetaan 
 kuvioita paperille.
• Näin voi koristella kortteja tai hienoa lahjapaperia. Jokainen voi askar-

rella parikin leimaa, ja leimoja voi myös vaihdella kaverin kanssa.
• Käytetyt leimat saa heittää kompostiin.

8. Paperinuket muinaisotuksista

 Tarvikkeet
• Paperia
• Kyniä
• Sakset
• Liimaa tai teippiä
• Kirjallisuutta tietolähteeksi

 ohje
• Etsitään netistä tai kirjoista tietoa muinaisista eläimistä, esimerkiksi 

tällaisista: 
 - Opabinia
 - Liskolintu
 - Mastodontti
 - Tyrannosaurus rex
 - Smilodon
• Piirretään paksulle paperille tai pahville muinaiseläinten kuvia.
• Väritetään otukset.
• Leikataan kuvat irti.
• Liimataan tai teipataan otusten taakse pahvinen liuska kädensijaksi.
• Nyt teillä on paperinuket ja voitte leikkiä ja tutkia niiden avulla mui-

naisten otusten elämää!
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Leikkejä
Leikkejä on hyvä sisällyttää lähes jokaiseen kerhokertaan. Leikit ovat hauskoja 
– luontokerhossa pitää olla hauskaa! Leikkien myötä saadaan myös liikunnan 
iloa ja virkeyttä.

Reippaat leikit eivät vaadi ihannesäätä, vaan ovat hauskoja tihkusatees-
sa ja pakkasellakin. Myös sisäkerhokerran aluksi voidaan leikkiä puolisen tun-
tia pihalla.

Lapset eivät kyllästy leikkeihin samaan tapaan kuin aikuiset, joten suo-
sikkileikkiä voi leikkiä vaikka miten monta kertaa.

1. Saalistaja-saalis

 ”Saalistaja-saalis” sopii virittäytymisleikiksi mihin tahansa elinympäris-
töön.

• Esimerkkejä saalistaja-saalispareista:
 Merikotka-haahka
 Varpushaukka-tiainen
 Susi-kauris

 Leikin kulku
• Lapset jaetaan neljän hengen ryhmiin.
• Valitaan yksi peto (varpushaukka).
• Kolmesta jäljelle jääneestä valitaan yksi poikanen ja kaksi aikuista 
 (tiaisia).
• Tiaiset ottavat toisiaan käsistä kiinni ja haukka yrittää saada poikasen 

kiinni koskettamalla.
• Tiaisille annetaan hieman etumatkaa, esimerkiksi muutama sekunti 

(”Tiaisperhe liikkelle nyt”… ”Saalistaja liikkeelle nyt!”). Vaihtoehtoisesti 
saalistaja voi lähteä liikkeelle muutaman metrin päästä tiaisista.

• Kun haukka koskee poikaseen tai kun kädet irtoavat tiaisten ringistä, 
leikki loppuu ja vaihdetaan vuoroja.

2. Mikä olen? (perinteinen arvausleikki)

• Jokaisen kerholaisen otsaan kiinnitetään yksi kuva eläimestä tai kasvista 
siten, että hän ei näe sitä.

• Osallistuja esittää muille kysymyksiä, joihin vastataan ”kyllä” tai ”ei”.
• Vastausten perusteella kysyjä yrittää arvata, minkä eläimen tai kasvin 

kuva hänen omassa otsassaan on.
• Kysymyksiä voi ohjata sellaisiksi, että niiden kautta saadaan selville 

tietoa luonnosta:
 - Syönkö heinää?
 - Elänkö vedessä / metsässä?
 - Muutanko talvella etelään?
 - Olenko pieni / iso?
 - Olenko söpö / hurjan näköinen?
• Kun kyselijä arvaa oikein, mikä eläin hän on, on toisen vuoro kysellä.
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3. Näätä-orava

• Yksi valitaan oravaksi, joka nousee pienelle mättäälle tai kivelle.
• Oravalta peitetään silmät.
• Muut asettuvat rinkiin (noin 5–10 metrin päähän oravasta).
• Ringissä olevat näädät alkavat hiipiä kohti oravaa.
• Kun orava kuulee äänen, hän osoittaa sormellaan ääntä kohti, jolloin 

näädän pitää poistua leikistä.
• Orava ei saa osoitella koko ajan kaikkialle, vaan sen on välillä esimer-

kiksi ”keskityttävä syömään”.
• Se, joka koskee oravaan ensimmäiseksi, pääsee seuraavaksi oravaksi.

 Vaihtoehtoisia toteuttamistapoja
 Seuraavalla kerralla voidaan valita jokin toinen saalistaja-saaliseläin-

pari: lumikko-metsämyyrä, helmipöllö-peltomyyrä, kettu-citykani ja 
niin edelleen. Näin opitaan leikkien muistamaan monta saalistajaa ja 
saaliseläintä.

4. Eläinääntely

• Yhdeltä osallistujalta peitetään silmät esimerkiksi huivilla.
• Muut asettuvat rinkiin hänen ympärilleen.
• Keskellä rinkiä oleva alkaa pyöriä.
• Rinki alkaa pyöriä vastakkaiseen suuntaan kuin keskellä oleva.
• Jossain vaiheessa keskellä oleva pysähtyy, huutaa ”stop” ja osoittaa 

sormellaan siihen kohtaan rinkiä, mihin hänen kasvonsa ovat käänty-
neet.

• Keskellä oleva sanoo esimerkiksi: "Ääntele kuin pillastunut (adjektiivi) 
pöllö (eläin)!

• Se, jota keskellä oleva osoittaa, alkaa äännellä parhaansa mukaan.
• Keskellä oleva yrittää arvata, kuka kerholaisista on kyseessä, tai pyytää 

häntä ääntelemään uudestaan.
• Kun hän arvaa oikein tai kun hän on arvannut kolmesti väärin, osat 

vaihtuvat ja ääntelijä menee keskelle.
• Taas keskellä oleva pyörii, rinki pyörii vastakkaiseen suuntaan kuin hän, 

ja keskellä oleva keksii uuden adjektiivin ja eläimen.
• Kannattaa muistuttaa, että kukaan ei oikeasti tiedä, miltä vaikkapa ”ujo 

karhu” tai ”hassu merikotka” kuulostaa – leikissä on tarkoitus hassutella!
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Liitteet:
Siepon tehtäviä
ja tarinoita
Lasten luontolehti Siepon 
jokaisessa numerossa julkaistaan 
uusia hauskoja tutkimustehtäviä 
ja luontosatuja. Voit täydentää 
kansiota lisäämällä loppuliitteisiin 
kerhollesi sopivaa materiaalia 
uusista Siepoista.

Teksti: Malva Green ja Sini Heikkilä • Kuvitus: Tristan Trefoil

Siiliklubi Klubitehtävä

E tsi lähiluonnosta aarteita ja ota niistä sinul-
le kalleimmat mukaasi muistin sopukoihin! 

Muistele aarrettasi ja hetkeä, jolloin löysit sen, kun 
kaipaat piristystä tai on paha mieli.

Tämän tehtävän voit tehdä metsässä  
lähellä kotia tai koulua.

AiStit AvoinnA mEtSään

Kuulostele metsän ääniä: 
 raakunta, sirkutus tai muu linnun ääni; mitä kuulit?

     

 narina; mitä kuulit? 

     
 suhina 

     

 paikka, jonne ei kuulu liikenteen tai ihmisten ääniä
     

Kiertele ja kokeile: 
 kiipeilyyn sopiva; mikä 

     

 löhöilyyn houkutteleva 
     

 paikka, johon olisi kiva rakentaa pesä tai maja 
     

 paikka, jossa tunnet olevasi metsän valtias 
     

 jotain rauhoittavaa 
     

 jotain, mikä muistuttaa sinua
     

Katsele ja tutki tarkemmin:
 kimallus; mitä näit? 

     

 kauneimman näköinen kohta metsässä 
     

 jännän muotoinen puunrunko 
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Siiliklubi Klubitervehdys

    ArktikA – Siipien SuhinAA 
pohjoiSen tAivAAllA

Joka kevät toukokuussa miljoonat linnut muuttavat Suomenlahden yli 
kohti pesimisalueitaan Siperiassa, jäämeren rannoilla ja saarilla. Tätä 
massamuuttoa kutsutaan arktikaksi. Muuton ollessa vilkkaimmillaan voi 
päivässä nähdä jopa satojatuhansia hanhia, vesilintuja ja kahlaajia!

Mustalintu 
Mustalintu talvehtii Itämerellä ja 
Pohjanmerellä. Se muuttaa touko-
kuussa illalla ja yöllä. Lintu pesii 
myös Pohjois-Suomessa, mutta suurin 
osa muuttaa kauas Siperiaan. 

tundrakurmitsa 
Tundrakurmitsa on arktinen kah-
laaja, joka pesii tundralla matalissa 
maakuopissa. Meitä lähimmät 
esiintymisalueet ovat Kaninin niemi-
maalla, Barentsinmeren ja Vienan-
meren rannalla. 

valkoposkihanhi
Valkoposkihanhi on arktinen laji, 
vaikka osa valkoposkihanhipopulaa-
tioista onkin kesyyntynyt kaupungin 
asukkaaksi. 

SIEPPO
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Laatineet: Malva Green ja Sini Heikkilä • Kuvat: Pentti Johansson ja Markus Varesvuo / Kuvaliiteri

 Useimmat linnut muuttavat valoisaan aikaan, mutta 
esimerkiksi mustalintu muuttaa illalla ja yöllä. Miltä 
meri mahtaa näyttää yöllä lintujen silmissä? 

 Linnut ääntelevät usein muuttaessaan. Juttelevatko 
ne keskenään? Jos olisit lintu, mitä puhelisit vieressäsi 
lentäville lajitovereille? 

 Esimerkiksi valkoposkihanhi pesii vuodesta toiseen  
samalla paikalla. Entä jos vanhalle tutulle pesäpaikalle 
olisi vaikkapa rakennettu jotain? Mitä tekisit? 

 Kaikki muuttavat yksilöt eivät pääse pesimäalueelle 
asti. Pohdi, millaisia vaaroja linnut voivat kohdata muut-
tomatkan aikana. 

 Hyvänä muuttopäivänä vallitsee leuto sää ja lounaan 
tai etelän puoleinen tuuli. Kuvittele, millaista olisi lentää 
vastatuuleen kylmässä vesisateessa! 

Arktikan lajeja
Muuttavat linnut ovat hanhia (valkoposkihanhi ja se-
pelhanhi), alleja, mustalintuja, pilkkasiipiä, kuikkia, 
kaakkureita, meriharakoita, suosirrejä, pikkukuoveja, 
isosirrejä, tundrakurmitsoita, merikihuja ja leveäpyrstö-
kihuja, allihaahkoja, lapasotkia ja punakuireja...

Muuttolinnun SilMin

SIEPPO
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Karhukainen

Siiliklubi Klubitervehdys

Neliömetriltä havumetsämaata löytyy 
jopa 200 000 punkkia, miljoonia 

sukkulamatoja ja 50 000 änkyrimatoa. 
Kourallisessa maata on satoja 

kilometrejä sienirihmastoa.

Maaperä KuhiSee eläMää! 

Superotus Suomen maaperässä  
On sanottu, että karhukainen selviäisi lähes mistä 
tahansa ihmisen aiheuttamasta katastrofista. Kar-
hukainen kestää jopa 200 astetta pakkasta ja pysyy 
hengissä myös 150 asteen kuumuudessa. Pikkui-
sen superotuksen on todettu selviävän jopa ilman 
happea avaruudessa 12 päivää! Karhukaisten la-
jiryhmän suurimmat aikuiset voit nähdä paljaalla 
silmällä: ne kasvavat millimetrin mittoihin, kun taas 
pienemmät ovat mikroskooppisen pieniä. Kuvassa 
karhukainen on siis valtavasti suurennettuna!

M aaperän eliöt ovat tärkeitä ekosysteemissä. Yhtä 
niistä, maaperäeläin änkyrimatoa, onkin sanottu 
Suomen tärkeimmäksi eläimeksi. Suurin osa maa-

peräeliöistä on hajottajia: ne hajottavat kuolleet kasvit ja eläi-
met ja vapauttavat niihin sitoutuneet ravinteet takaisin kasvien 
käyttöön. Ilman niitä ravinteet loppuisivat pian, eivätkä kasvit 
voisi kasvaa. 

Kasteliero

Kasteliero on lierojen heimon suurin ja kaunein. Upe-
an punertava liero voi kasvaa kunnioitettaviin mittoi-
hin: jopa 30 senttiä pitkäksi. Sen täytyy pitää ihonsa 
kosteana, koska se hengittää ihon kautta. Sen seuras-
sa maaperässä kiemurtelee monia muitakin lieroja, 
Suomessa neljätoista erilaista lierolajia.  

SIEPPO
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SIEPPO

Teksti: Malva Green ja Sini Heikkilä • Kuvitus: Tristan Trefoil

Kaiva kuoppa ja tapaa karhukainen, kasteliero, 

änkyrimato ja muut maaperän otukset. Kaiva 

kuoppa esimerkiksi kukkapenkin reunaan tai 

puutarhan perukoille. 

änkyrimato

Mitä löydät kuopasta? 

Löydätkö:
 kalpeita pikkumatoja 
 paksuja kosteita lieroja
 ohuita sienirihmoja  
 kasvien juuria
 eläinten kuoria tai koteloita
 munia tai toukkia  
 mönkiviä hyönteisiä
 hajoavia kasvinosia 
 muuta kiintoisaa, mitä

Tehtävä!

SIEPPO

Änkyrimadot ovat metsäekosysteemin 
avainlajeja. Ne ovat vaaleita tai kellertäviä 
ja hiukan läpikuultavia parin sentin mittai-
sia matoja.  

Piirrä tähän kiinnostavin löytösi 

•  Raportoi Sieppoon kuoppatutkimuksesi löydöistä. 
Voit lähettää myös valokuvan kuopasta.
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• Luonnonharrastusvinkkejä
• Tutkimustehtäviä
• Retki-ideoita
• Tarinoita, taiteilua ja askartelua
• Tietoa luonnon vaikutuksesta ihmisen 

hyvinvointiin
• Tietoa ympäristökasvatuksesta
• Käytännön ohjeita ja lomakkeita
• Mystisen liskon etsijöiden teemakoko-

naisuus: Virkistäviä lähiluontokylpyjä 
erilaisina vuodenaikoina

Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta
– Luontokerhotoiminnan vinkkikansio

Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta -kansio sisältää 
runsaasti vinkkejä luontokerhotoimintaan.

Lähdetään ulos virkistymään ja seikkailemaan eri 

vuodenaikoina ja joka säällä…

kun suhisee syksyinen sade ja maahan putkahtelee sieniä…

kun pakkanen raikastaa maailman ja lumelta löytyy jänniä jälkiä…

kun kevättuuli puhaltaa ja vihreys ilahduttaa mieltä.

Ideoita löytyy myös sisätiloissa tapahtuvaan kerhotoimintaan.

Kansio on kirjoitettu erityisesti alakouluikäisten luontokerhojen 
ohjaajille, mutta sitä voivat hyödyntää muutkin ympäristö-
kasvatuksesta ja luonnonharrastuksen ohjaamisesta kiinnostuneet.

www.luontoliitto.fi
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