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Tuotosta 1/3 koululle!



mukaan päivätyökeräykseen ja tue 
samalla Luonto-Liiton luonnonsuojelu- ja 
ympäristökasvatustyötä

L uonto-Liitto järjestää lukuvuosittain valtakunnallisen    
päivätyökeräyksen Suomen kouluille. Päivätyökeräykseen 

osallistuvan koulun oppilaat työskentelevät päivän ajan ja 
työnantaja maksaa haluamansa korvauksen Luonto-Liitolle. 
Tuotot ohjataan luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatustyöhön. 
Palkkioksi koulu saa keräyksen tuotosta osuuden, jolla voidaan 
rahoittaa esimerkiksi koulun omaa luonnonsuojelutoimintaa.

Lähde

• Ilmasto
• Vesistöt 
• Metsät
• Suurpedot
• Ympäristökasvatus
• Ympäristövaikuttaminen

Teemamme

Yhdessä voimme suojella luontoa!



Uhanalaiset vaelluskalamme s.7

Nuoret muoviroskaa vastaan s.22

Lumen ja jään maa s.24
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Luonto-Liitto kampanjoi laajasti 
ympäristön puolesta – meillä nuoret 
tekevät ja päättävät itse. 

Luonto-Liiton luontokerhoissa ja 
-leireillä retkeillään, seikkaillaan ja 
tutkitaan luontoa hyvässä seurassa. 
Tarjoamme lapsille, nuorille ja perheille 
toimintaa myös koulujen lomakausina. 

Luonto-Liitto on monen nuoren 
ensimmäinen kosketus työelämään. 
Työllistämme nuoria leireillä, 
kerhoissa, kouluvierailijoina sekä 
luontolehtiemme toimituksissa. 

Luonto-Liitto on Suomen ainoa lasten ja nuorten 
oma ympäristönsuojelu- ja luonnonharrastusjärjestö. 
Kasvatamme ihmisiä, jotka haluavat suojella, rakastaa 
ja kunnioittaa luontoa. Tavoitteemme on ympäristön 
kannalta kestävä yhteiskunta, jossa arvostetaan luontoa 
sekä sen moninaisuutta.  

Muutos lähtee pienestä 

Osallistumalla 

tuette myös omaa 

kouluanne!



osallistuminen on helppoa -
lähde mukaan luokan, koulun 
tai oppilaskunnan voimin 

Suunnitelkaa keräys koulussa etukäteen. Päivätyökeräyksessä oppilaat 
voivat tehdä päivän ajan työtä valitsemassaan yrityksessä, yhdistyksessä 
tai vaikkapa kotona.  

Suunnitelkaa, mihin käytätte koulun oman osuuden. Päivätyökeräyksen 
oma osuus voidaan käyttää esimerkiksi oppilaskunnan ympäristötyöhön, 
luokan leirikoulukassaan tai koulun luontokerhotoimintaan. 

Ilmoittautukaa päivätyökeräykseen osoitteessa: www.luontoliitto.fi/
kouluille/paivatyokerays. Löydät sivuiltamme myös käytännön ohjeet 
päivätyökeräyksen toteuttamiseen. 

Päivätyökeräykseen voi ilmoittautua ympäri vuoden!
Luonto-Liitto auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä. 

Ota yhteyttä: pt@luontoliitto.fi tai 0451271226
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Keräysluvan saaja: Luonto-Liitto ry 
Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus 
Keräysluvan numero: RA/2021/692
Myöntämisajankohta: 1.7.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi,
paitsi Ahvenanmaa
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Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Varoilla rahoitetaan Luonto-Liiton lasten 
ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristötoiminnan, kerho- ja leiritoiminnan, 
koulujen kerho- ja oppilaskuntatoiminnan sekä kouluvierailujen järjestämistä.  
Varoja voidaan käyttää myös edellä mainittuja tehtäviä hoitavien henkilöiden 
palkkauskuluihin, materiaalien tekemiseen, toiminnan ohjaamiseen, hallinnointiin, 
vaikuttamistyöhön ja matkakuluihin.

Päivätyökeräykseen


