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Hankkeen tausta
Meijän luonto – Ympäristö- ja luontokasvatusta 

ulkoilmatyöpajoin

Viime vuosina tutkimuksissa on todettu, että ympäristökriisit, kuten biologisen monimuotoisuu-
den väheneminen ja ilmastonmuutos saattavat johtua ihmisten ja luonnon välisestä yhteyden 
katoamisesta. ( Jordan 2009; Tacey 2000; sit. Braun & Dierkes 2017, 937.) Tutkimukset ovat osoit-
taneet ”vihreän ajan” merkityksen lasten keskittymiselle ja oppimisille, jonka vuoksi alle koului-
käisten lasten luontokontakteja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olisi tulevaisuudessa 
arvokasta lisätä. (kts. Amicione ym. 2018; Cooper, 2015.) Vuonna 2014 valtakunnalliset opetus-
suunnitelman perusteet nostivat kestävän elämäntavan omaksumisen keskeiseen asemaan. 
Opetushallituksen mukaan opetuksen arvoperustassa kestävä elämäntapa on merkittävä ko-
konaisuus, sillä ”ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuu-
desta”. (Opetushallitus 2014.)

Luontokasvatus on elämyksellistä ja kokemuksellista kasvatustoimintaa, jossa tuetaan yksi-
lön luontosuhdetta sekä edistetään luonnontuntemusta. Kun luontokasvatukseen sisällytetään 
ympäristöä koskevia asioita ja ilmiöitä sekä kestävää elämäntapaa koskevia asioita, voidaan 
puhua ympäristökasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa ympäristökasva-
tuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä 
sekä ohjata heitä kohti kestävämpää elämäntapaa. Ympäristökasvatuksella edistetään kestä-
vän elämäntavan käytännön taitojen harjoittelemista, joita ovat esimerkiksi ”roskaamaton ret-
keily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian 
säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja 
uudelleenkäytön avulla”. (Opetushallitus 2018)

Ympäristö- ja luontokasvatus on hyvä rakentaa päiväkodin arkisiin tekoihin, aikuisten näyt-
tämään malliin ja yhteisiin keskusteluhetkiin. Yksi tärkeimmistä taidoista lasten ohjaamisessa 
kohti kestävää elämäntapaa, on luontoympäristöjen hyödyntäminen. Ajan viettäminen luon-
nossa tukee luontosuhteen syventymistä unohtamatta luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuk-
sia niin lapsille kuin aikuisillekin. 

Näiden taustojen pohjalta syntyi Meijän luonto – Ympäristö- ja luontokasvatusta ulkoilmatyö-
pajoin -hanke, johon lähti mukaan 12 eri päiväkotia Keski-Suomesta.
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Päiväkodin lähiluonnossa toteutetuissa toi-
minnallisissa ulkoilmatyöpajoissa hyödynnet-
tiin seikkailupedagogisia menetelmiä ja käsi-
teltiin ekososiaalisesti kestävän elämäntavan 
teemoja: 

• Ilmastonmuutos + talvinen luonto

• Kestävä kehitys + keväinen luonto

• Kestävä elämäntapa + kesäinen luonto

• Luonnon monimuotoisuus + syksyinen luonto
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Käytännön toteutus

Hankkeen aikana päiväkotien henkilöstölle tarjottiin uusia työkaluja ympäristö- ja luontokasva-
tuksen toteuttamiseen, lasten positiivisen luontosuhteen kehittymisen tukemiseen ja kestävään 
elämäntapaan ohjaamiseen. Jokaisella päiväkodilla järjestettiin neljä työpajaa eri vuodenai-
koina. Työpajojen sisällön suunnittelusta vastasi hankkeen projektityöntekijä Johanna Huovila. 
Työpajoissa käytettävät materiaalit ja tehtävät koostettiin Mappa.fi-sivuston laajasta ja avoi-
mesta tietovarannosta. 

Ulkona toteutettavien tehtävien aikana tutustuttiin luontoon ja käsiteltiin ympäristökasvatuk-
sellisia aiheita.  Talvikuukausien teemana oli ilmastonmuutos, jolloin tavoitteena oli lisätä tietä-
mystä Suomen talvisesta luonnosta sekä eläinten ja kasvien talvehtimisesta. Keväällä aiheena 
oli Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteita, joita käytiin läpi tarinallisen tehtäväradan 
avulla. Kesällä käsiteltiin kestävien elämäntapojen teemaa, ja tutustuttiin siihen, mistä erilaiset 
tavarat tulevat. Syksyllä teemana oli luonnon monimuotoisuus ja tavoitteena oli lisätä ymmär-
rystä eri lajeista ja niiden elinympäristöistä. Jokaisessa työpajassa oli mukana teemaan sopi-
va pehmolelu.

Työpajat alkoivat päiväkodin pihasta, jolloin lapsille kerrottiin työpajan ensimmäinen tehtävä: 
matkalla lähiluontoon heidän täytyi havainnoida ympäristöstä erilaisia asioita, kuten värejä ja 
ääniä. Luontokohteeseen saavuttaessa havainnot käytiin yhdessä läpi ja lapset pääsivät tu-
tustumaan mukana olevaan pehmoleluun. Teemaan liittyvät toiminnalliset tehtävät suoritettiin 
ryhmässä tai pareittain. Tehtävien aikana osallistujien oli otettava kontaktia toisiinsa ja tehtävä 
yhteistyötä muiden kanssa. Tärkeää oli ohjata lapsia syventämään kiinnostusta luontoa ja sen 
ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan heidän luontosuhdettaan ja ympäristötietouttaan. Työpa-
jat päätettiin rauhoittumiseen ja vuoden aikaan liittyvään satuhierontaan. Lopuksi pidettiin fii-
liskierros, jolloin lapset pääsivät kertomaan, mikä oli heille mieluisinta tekemistä ja mitä heille 
jäi työpajasta mieleen. 

Ulkoilmatyöpajojen lisäksi päiväkodeille koostettiin jokaista teemaa käsittelevät tietopaketit, 
joista löytyi teeman mukaisesti ajankohtaista tietoa, vinkkejä kyseisen teeman käsittelyyn las-
ten kanssa sekä ideoita ulkona toimimiseen ja leikkimiseen. 
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Ilmastonmuutos ja talvinen luonto 

Talven työpajoissa mukana Kuura-jääkarhu. Pohdimme lasten kanssa miksi 
jää ja lumi ovat Kuuralle tärkeitä. Ilmastonmuutos on Kuuralle suurin uhka, sil-
lä Arktisella alueella ilmasto lämpenee muuta maapalloa nopeammin. Kuuran 
elinalueilla leudommat talvet hankaloittavat erityisesti ravinnonsaantia, sillä 
Kuuran pääravintoa ovat hylkeet, joita se saalistaa jäälautoilta.  

6 MEIJÄN LUONTO
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Taustaa ilmastonmuutoksesta

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC 2022) uusin raportti antaa hälyttävän kuvan 
ilmastonmuutoksen etenemisestä ja alleviivaa ilmastotoimien edistämisen tärke-
yttä. Tieteelliset todisteet ovat yksiselitteisiä: ilmastonmuutos on lopulta uhka myös 
ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Raportin mukaan sään ääri-ilmiöt yleistyvät 
ympäri maailman, mikä vaikuttaa kaikkiin luonnon ekosysteemeihin. Monien eliö-
lajien selviytyminen vaikeutuu, sillä ne eivät ehdi sopeutua ilmaston ja elinympä-
ristön nopeaan muuttumiseen. Ilmastonmuutos aiheuttaa myös yhteiskunnallis-
ta levottomuutta, epätasa-arvoa sekä puutteita ihmisoikeuksien toteutumisessa. 
Myös ruokaturva ja vesiturvallisuus ovat heikentyneet. Luonnon monimuotoisuuden 
ja ekosysteemien turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Raportin mukaan 30–50 
prosenttia maapallon maasta, meristä ja makeista vesistä tulee suojella ja ennal-
listaa planetaarisen systeemin pitämiseksi turvallisella tasolla. 

Ihmisen toiminnalla on suuret vaikutukset ilmaston lämpenemiseen, sillä fossiili-
set polttoaineet aiheuttavat kolme neljäsosaa kasvihuonekaasupäästöistä. Fos-
siilisia polttoaineita ovat mm. kivihiili, öljy ja maakaasu, jotka ovat kaikki uusiutu-
mattomia ja ehtyviä luonnonvaroja. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiilisista 
polttoaineista tulisi luopua ja siirtyä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön, kuten 
aurinkoenergiaan, vesivoimaan ja tuulivoimaan. Tämän vuoksi on tärkeää pohtia 
omia liikkumis- ja kulutustottumuksiaan. Myös liikenteen sähköistäminen, metsä-
kadon pysäyttäminen, hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotan-
to ovat keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastonmuutoksen myötä Suo-
men metsät, Itämeri ja Lapin tunturit ovat jo muuttuneet mm. uusien tulokas- ja 
vieraslajien leviämisen takia. Itämeren lajisto muuttuu ja sinilevän määrä kasvaa. 
Tunturi-Lapin kasvit ja eläimet ovat heikossa asemassa, sillä ilmaston lämpene-
minen tuo Lappiin lisää etelän lajeja. (WWF 2022.)
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Aarteiden etsiminen talvisessa luonnossa 

TAVOITTEET: Lisätä tietämystä Suomen talvisesta luonnosta sekä eläinten ja kasvien talvehti-
misesta. Havainnoida luontoa ja sen pieniä yksityiskohtia. 

TARVIKKEET: Tutkimuskehys, luuppi / suurennuslasi, muovilapio, Ulkoluokan lajikortit:  
https://ulkoluokka.fi/materiaalit/ 

TEHTÄVÄN KULKU: Jokaiselle lapselle jaetaan oma tutkimuskehys, suurennuslasi ja muovilapio, 
jonka jälkeen lähdetään tutkimaan, mitä talvisesta luonnosta löytyy. Mitä eri värejä löytyy lumen 
pinnalta tai sen alta? Mitä talvi tekee kasveille ja puille? Näkyykö lumen pinnalla eläinten jälkiä? 

Lapset voivat kerätä aarteita oman kehyksen sisälle tai asettaa kehyksen haluamaansa koh-
taan. Lopuksi kierretään katsomassa läpi jokaisen tutkimuskehys ja keskustellaan siitä, mitä 
luonnossa tapahtuu talvella.  Samalla voidaan pohtia miten eri lajit talvehtivat.

Pohdittavaksi: Mitä talvi tekee kasveille ja puille? 

• Routa pitää puut pystyssä syys- ja talvimyrskyissä ja lumi suojaa juuria paleltumiselta. Lu-
men alla on leutoa kaikkein kireimmälläkin pakkasella ja se toimii erinomaisena eristeenä 
myös hangen alla oleville matalammille kasveille ja nuorille taimille.

Pohdittavaksi: Miten talvehtii karhu, jänikset, hiiret, hirvet, oravat ja muut 
metsän asukit? Miksi lumi on niille tärkeää?

• Pikkunisäkkäät, kuten metsähiiret ja metsämyyrät pääsevät piiloon lumipeitteen alle ja saa-
vat suojan kylmyyttä vastaan. Lumi antaa suojan myös talviunta nukkuvalle karhulle. Uha-
nalaisen saimaannorpan pesintä vaarantuu ilman lunta. Jotkut lajit vaihtavat valkoisen tal-
viturkin ja ilman valkoista lumipeitettä esimerkiksi valkoinen metsäjänis on helpompi saalis. 
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Metsäjänisten etsiminen 

TAVOITTEET: Herätellä lapset pohtimaan lumen tärkeyttä Suomen luonnon eläimille. 

TARVIKKEET: Laminoidut kuvat jäniksistä (10 ruskeaa, 10 valkoista)

TEHTÄVÄN KULKU: Rajatulle alueelle on piilotettu kuvia metsäjäniksistä (valkoisia ja ruskeita). 
Osallistujien tarkoitus on etsiä mahdollisimman monta jänistä annetun ajan sisällä. Ajan loput-
tua ryhmä laskee yhdessä, kuinka monta jänistä he ovat löytäneet. 

Pohdittavaksi: Miten jäniksen väri vaikutti etsintöihin? Miksi jänis vaihtaa 
väriä? 

Mikä merkitys on eläinten valkoisilla talvipuvuilla ja miksi lumipeite on tär-
keä? 

• ”Monet eläinlajimme ovat sopeutuneet pohjoisen oloihin ja ne selviävät kovistakin pakka-
sista. Esimerkiksi saimaannorppa, metsäjänis ja kuusi tulevat todennäköisesti taantumaan 
ilmaston muuttuessa. Saimaannorppa tarvitsee lumikinokset ja kantavan jään talvipesäänsä 
varten, jonne se kevättalvella synnyttää poikasensa. Metsäjänis taas on suurten lumikenkä-
mäisten käpäliensä ja valkoisen talviturkkinsa avulla erikoistunut selviämään lumihankien 
keskellä. Kuten metsäjänis, myös monet muut talviturkkinsa lumiympäristöön sopeuttavat 
eläimet altistuvat petojen saalistukselle, jos lunta ei olekaan. Suojaavan lumipeitteen vä-
hentyminen haittaa myös muun muassa kanalintujen ja talvihorrokseen vaipuvien lajien 
elämää.” (Talviseuranta 2022.)
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Kestävä kehitys ja keväinen luonto

Kevään työpajoissa mukana Pouta-pörri. Pohdimme lasten kanssa pölyt-
täjien merkitystä maailmalle. Ilman niitä meillä ei olisi esimerkiksi hedel-
miä, kasviksia, marjoja, pähkinöitä, kahvia ja kaakaota. Pouta-pörri ys-
tävineen on yksi tärkeimmistä pölyttäjistä. Pölyttäjinä voivat toimia myös 
muun muassa perhoset, koppakuoriaiset, kukkakärpäset ja muurahaiset. 
Niittypellot ja kukkakaistat ovat pölyttäjille tärkeitä ympäristöjä. 

10 MEIJÄN LUONTO
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Taustaa kestävästä kehityksestä

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa asetettu ta-
voiteohjelma Agenda 2030, joka sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa 
vuoteen 2030 mennessä. Suomen päivitetty toimintasuunnitelma on laadittu vuonna 2020. Ky-
seisessä suunnitelmassa esitellään ne toimenpiteet, joilla hallitus edistää kunkin 17 kestävän ke-
hityksen tavoitteen toteutumista. Jokaisen tavoitteen osalta kuvataan sekä hallituksen kotimaan 
toimia että niitä toimia, joilla Suomi edistää Agenda 2030:n toteutumista myös muualla maa-
ilmassa. (Suomen kestävän kehityksen toimikunta 2021, kuva 1.) Kestävän kehityksen tavoittei-
den mukaisia toimia tarvitaan, jotta hyvät elämisen mahdollisuudet pysyvät myös tulevilla su-
kupolvilla. Tällä hetkellä ihmiskunnan tarpeet ylittävät sen, mitä maapallo pystyy tarjoamaan.  

Kuva 1. Suomen kestävän kehityksen toimikunta 2021

Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen ovat kestävän ke-
hityksen perusehtona. Taloudellinen kestävyys voi perustua loputtomasti luonnonvaroja ker-
takäyttöisesti tuhlaavaan talousmalliin. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys pyrkivät takaa-
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maan hyvinvoinnin edellytysten siirtymisen sukupolvelta toiselle. Tällä hetkellä väestönkasvu, 
köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen epätasa-arvo ja koulutuksen järjestä-
minen ovat sosiaalisen kestävyyden suurimpia haasteita. Näillä haasteilla on merkittäviä vai-
kutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Kestävä elämä perustuu toisten ihmisten, 
sekä eliölajien ja koko maapallon kunnioittamiseen. Kehitys ei saa tapahtua tulevien sukupolvien 
kustannuksella, eikä se saa uhata muiden eliöiden olemassaoloa. (Ympäristöministeriö 2022.)

Oulun varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen Reppu-työryhmä on yhdistänyt Agenda 2030 
tavoitteet ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Oulun kaupunki 2022):

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia
”Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Var-
haiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja. Var-
haiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja.”

Tavoite 12: Vastuullinen kulutus
”Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella edis-
tetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. 
Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväi-
syyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähen-
täminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla.”

Tavoite 14: Vedenalainen elämä  
sekä tavoite 15: Maanpäällinen elämä

”Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Luonto 
voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka. Lapsia ohjataan kiinnittämään 
huomiota tekojen vaikutuksiin.”

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
”Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
turvallisuudesta. Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on varhaiskasvatuksen henki-
lökunnan tehtävä. Varhaiskasvatuksen laadukas pedagogiikka ja yhteistyö huoltajien kanssa 
on osa kiusaamisen ehkäisyä.”

Nämä tavoitteet toimivat työpajan tehtävien suunnittelun pohjalla.
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Agenda 2030 -seikkailu

TAVOITE: Käydä läpi Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita erilaisten tehtävien avulla 
luonnossa seikkaillen. 

TARVIKKEET: Kim-leikkiä varten lajikortit (järven asukit), roskienlajittelutehtävä (Palloässien 
materiaali), noppa, kaksi pressua, narua.

TEHTÄVÄN KULKU: Tehtävät löytyvät pienistä purkeista, jotka piilotetaan luontoon. Jokaisessa 
purkissa on kirjain, joka on otettava talteen. Kirjaimista muodostetaan lopuksi sana K E V Ä T. 
Seikkailun lopuksi pohditaan erilaisia kevään merkkejä. 

1. TEHTÄVÄ: Roskien lajittelutehtävä (Tavoite 12: vastuullinen kulutus)

Metsään levitellään erilaisia roskia (kuvia). Lapset saavat kerätä roskat liinalle. Roskien keruun 
jälkeen tutkitaan, millaisia roskia löytyi ja lajitellaan ne oikeisiin roska-astioihin. (Kierrätyskes-
kuksen Palloässien materiaalit)

2. TEHTÄVÄ: Suon ylitys (Tavoite 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto) 

Lasten on tarkoitus liikkua pressuja käyttäen kuvitellun suon läpi määrätyn matkan verran. Pres-
su toimii lauttana, jonka kyytiin kaikkien on mahduttava. Kun kaikki ovat pressun päällä, laite-
taan toinen pressu lasten eteen, johon jokainen vuorollaan siirtyy. Näin edetään loppuun asti. 
Matkan varrelle on asetettu naruja eri korkeuksiin, joiden yli tai ali ryhmän on päästävä. Na-
rut voi kiinnittää puihin tai ohjaajat voivat pitää niitä eri korkeuksilla. Matkan varrella pressua 
voi välillä pienentää, joka lisää haastetta. Jos joku osallistujia putoaa, on suonylitys aloitettava 
alusta. Tehtävä vaatii yhteistyötä.

3. TEHTÄVÄ: Kim-leikki järvien asukeilla (Tavoite 14: vedenalainen elämä)

Maahan asetellaan lajikortteja, joissa on kuvia Suomen järvissä asuvista lajeista (mm. järvi-
simpukka, sorsa, hauki, joutsen jne.) Lapset saavat hetken aikaa katsoa kortteja, jonka jälkeen 
he lähtevät kiertämään vähän matkan päässä olevan merkatun puun. Sillä aikaa ohjaaja ot-
taa yhden lajikortin pois. Kun lapset saapuvat takaisin lajikorttien luokse, heidän on keksittä-
vä, mikä laji puuttuu. Tehtävän lopuksi käydään keskustelua eri lajien elintavoista. Tehtävään 
voi helposti lisätä haastetta pyytämällä lapsia liikkumaan eri eläinten tavoin (karhukävely, jä-
nishyppelyt jne.)
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n POHDITTAVAKSI: Mitä tapahtuisi järvessä, jos esimerkiksi haukia ei olisi?

• Hauki on tärkeä petokala, joka pitää kalakannan hyvänä ja ehkäisee rehevöitymistä. Hau-
ki säätelee esimerkiksi särkien määrää. (Särkikalat tykkäävät, kun vedet rehevöityvät ja 
muuttuvat makeammaksi ilmastomuutoksen myötä.)

4. TEHTÄVÄ: Metsämatikkaa (Tavoite 15: maanpäällinen elämä)

Lapset ottavat itselleen parin. Parin kanssa lapset lähtevät etsimään ohjaajan pyytämiä asioi-
ta. Lapsia on hyvä muistuttaa siitä, ettei mitään saa katkoa tai repiä. Lopuksi pohditaan, min-
kä puun tai kasvin osia lapset ovat löytäneet.

• 4 käpyä 

• 5 kiveä

• 6 lehteä

• 7 havunneulasta 

• 8 tikkua

POHDITTAVAKSI: Miksi löytyi pudonneita käpyjä ja havunneulasia, vaikka havupuut näyttä-
vät ikivihreiltä?

5. TEHTÄVÄ: Metsähaaste (Tavoite 3: terveyttä ja hyvinvointia)

Metsähaasteeseen kuuluu kuusi erilaista tehtävää, jotka käydään lasten kanssa läpi ennen 
haasteen aloittamista. Heitetään noppaa ja tehdään numeron mukainen haaste. Metsähaas-
te jatkuu niin kauan, kunnes kaikki noppaluvut on käyty läpi. 

• Noppaluku 1: Seiso yhdellä jalalla silmät kiinni!

• Noppaluku 2: Käy halaamassa kahta kaveria!

• Noppaluku 3: Juokse kolmen eri puun luokse!

• Noppaluku 3: Tee neljä kyykkyhyppyä!

• Noppaluku 6: Älä kosketa maata!

14 MEIJÄN LUONTO
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Kestävät elämäntavat ja kesäinen luonto 

Kesän työpajoissa mukana Naava-norppa. Pohdimme lasten kanssa miksi nor-
pat ovat uhanalaisia, ja missä niitä asustaa. Esimerkiksi saimaannorppia löy-
tyy vain Suomesta ja niitä on noin 420–430 yksilöä. Verkkokalastus ja ilmaston-
muutos ovat suuria uhkia norpille. Naava tarvitsee lunta ja pakkasta, sillä sen 
pesä on lumikinoksen sisällä. Keväisin karvanvaihtoaikaan Naava tarvitsee hil-
jaisuutta ja rauhaa rapsuttaessaan vanhaa karvaa pois uuden tieltä. Silloin se 
tykkää köllötellä kivillä.

16 MEIJÄN LUONTO



17YMPÄRISTÖ- JA LUONTOKASVATUSTA ULKOILMATYÖPAJOIN

Taustaa kestävistä elämäntavoista

Sitran tekemän selvityksen mukaan ihmisten elintavoista johtuvia kasvihuonepäästöjä tulisi vä-
hentää yli 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos 1,5 asteen elämäntavat halutaan saavut-
taa (Kaitosalmi, Tuomisto, & Saarikoski 2021). Asuminen, liikkuminen, syöminen ja kulutustot-
tumukset aiheuttavat lähes 70 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Niihin 
käytetään myös paljon luonnonvaroja. Luonnonvarojen kestävän kulutuksen globaali taso on 
laskettu luonnonvarojen uusiutumiskyvyn perusteella, ja suomalaiset ovat ylittäneet tämän ta-
son reippaasti kulutuksellaan. Esimerkiksi noin 40 prosenttia maataloustuotteiden tuottamiseen 
tarvittavasta viljelymaasta on Suomen ulkopuolella, kuten kahvi, vehnä, rypsi ja soija. (Ympä-
ristö.fi) Myös fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kivihiilen tuotanto tuhoaa elinympäris-
töjä kaikkialla maailmassa. Suomessa ylikulutuksen merkit näkyvät metsäluonnon köyhtymise-
nä, uhanalaisina kalakantoina sekä arvokkaiden luontotyyppien vähenemisenä. (WWF 2022.)

Arkisilla valinnoilla on merkitystä ja muutokset tämänhetkisissä elintavoissa ovat välttämättö-
miä. Tällä hetkellä ihmiset ovat käynnistäneet historian kuudennen sukupuuttoaallon, muokan-
neet 75 prosenttia elinympäristöistä, kolmasosa planeetan maapinta-alasta on ruoantuotan-
non käytössä ja meret roskaantuvat muovista (Pelli 2022). Kestävän hyvinvoinnin asiantuntija 
Arto O. Salonen määrittelee kestävän elämän näin: ”Kestävä elämä tarkoittaa aineellisen ku-
luttamisen vähentymistä, mutta vastapainona tyytyväisyyden lisääntymistä. Kyse ei ole luopu-
misesta vaan paremman elämän löytämisestä (Salonen 2021).” 
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n Kaikki tulee luonnosta -arvoituspussi (Kierrätyskeskus 2022) 

TAVOITE: Lisätä ymmärrystä siitä, mitä luonnonvaroja eri esineiden valmistukseen tarvitaan. 

TARVIKKEET: Kerää johonkin sopivaan pussiin seuraavat esineet: muovilelu, puulelu, metalli-
lusikka, kirja, t-paita (puuvillaa) ja lasipurkki (laita sen sisälle hiekkaa). Kiinnitä kuhunkin esi-
neeseen arvoitusloru. 

TEHTÄVÄN KULKU: Pussin sisällä olevat esineet piilotetaan luontoon. Kun lapset ovat löytäneet 
kaikki esineet, ne käydään läpi. Esineessä kiinni oleva arvoitus luetaan yhdessä ääneen ja ar-
vataan, mistä luonnonmateriaalista esine on tehty. Tehtävää voi helpottaa käyttämällä apu-
na kuvia luonnonvaroista.

ARVOITUSLORUT

1. Muovilelun arvoitus: Olin maan alla piilossa miljoonia vuosia, kunnes minusta tehtiin muo-
vileluja uusia. Mikä on tämä aine? (öljy) 

2. Kirjan arvoitus: Kirjan sivuilla on monta U:ta, paperin tekemiseen on tarvittu… (puuta) 

3. Paidan arvoitus: En ole puuta, en ole villaa, olen päälläsi, olen…(puuvillaa) 

4. Lusikan arvoitus: Lusikat oli ennen vanhaan puuta, nykyään jotain muuta? Mitä? (metallia) 

5. Lasipurkin arvoitus: Tässä on hiekkaa, tässä on lasia. Sellainen on asia, että hiekkaa tarvi-
taan, kun tehdään…(lasia) 

6. Puinen lelu: Olen kova ja kestävä, tiesitkös sen. En rikkoudu kaikkein helpoiten, mutta mitä 
ainetta olen?... (puuta) 

POHDITTAVAKSI: Lasten kanssa voi keskustella kuinka monta puusta tai muovista tehtyä lelua 
kotoa löytyy. Entä kuinka monella on päällä sellaisia vaatteita, jotka ovat esimerkiksi sisaruk-
sien vanhoja. Jokainen voi miettiä yhden esineen kotoa tai päiväkodista, jonka jälkeen pohdi-
taan yhdessä, mitä sen valmistamiseen on tarvittu. 

18 MEIJÄN LUONTO
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Taideteos luonnonsiveltimillä (Taidekoti 2017)

TAVOITE: Lisätä ymmärrystä siitä, mitä kaikkea voimme tehdä luonnonantimilla. Tarjotaan lap-
sille uusia luontokokemuksia. Rauhoittuminen maalaushetkeen. 

TARVIKKEET: Maahan pudonneita luonnonsiveltimiä (kävyt, kepit, kuusen- ja männynoksat, ki-
vet jne.) maalausalusta, paperia, vesivärit/akvarellimaalit

TEHTÄVÄN KULKU: Tehtävän aikana maalataan taideteos päiväkodille. Jokainen lapsi käy et-
simässä luonnosta oman siveltimen (esimerkiksi oksa, käpy, lehtiä), jolla maalataan yhteiseen 
taideteokseen. Väreinä akvarellivärit. 

Mistä saamme energiaa? – yhdistä parit / Kierrätyskeskuksen opetusmateriaali

TAVOITE: Lisätä ymmärrystä energian lähteistä ja energian kuluttajista.

TARVIKKEET: Energiakuvat: https://www.kierratyskeskus.fi/files/17135/Energiakuvat.pdf 

TEHTÄVÄN KULKU: Levitetään kuvat lapsiryhmän eteen maahan tai esimerkiksi pressun päälle. 
Kuvat jaetaan tehtävän helpottamiseksi kahteen ryhmään eli energian kuluttajiin ja energian 
lähteisiin. Lapsilta voidaan ensin kysyä, mitä heille tulee mieleen sanasta energia? Entä ovat-
ko he kuulleet puhuttavan, että ”energiat ovat vähissä”? Miltä se tuntuu? Lähdetään etsimään 
kahdesta ryhmästä pareja. Oikeita vastauksia voi olla myös useita. Kettu voi syödä myös hii-
riä tai jäniksiä tai jänis puun kuorta. Myös sähköpyöriä on olemassa. Näistä muistakin oikeista 
vastauksista voi keskustella. 

VASTAUKSIA:
• Puu-aurinko 
• Jänis-ruoho 
• Hiiri-tammenterhot 
• Kettu-fasaani 
• Auto-bensiini/polttoaine 
• Pyörä-ihminen (polkemalla ja kuluttaa samalla enemmän energiaa) 
• Jääkaappi-sähkö 
• Lentokone-kerosiini/polttoaine 

• Ihminen-ruoka
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Luonnon monimuotoisuus 
ja syksyinen luonto

Syksyn työpajoissa mukana Halla-hirvi. Pohdimme lasten kanssa, kuinka Halla 
selviytyy tulevasta talvesta ja mitä kaikkea hirvet syövät. Talvisin Halla tykkää ko-
koontua laumansa pariin, ja pitkien jalkojen ansiosta se pystyy kulkemaan lumisis-
sa metsissä. Moni ei tiennytkään, että hirvet ovat myös taitavia sukeltajia ja syövät 
kesäisin ravinnokseen suuria määriä vesi- ja suokasveja. Hirvi on maamme talou-
dellisesti tärkein riistaeläin, ja sen metsästysaika alkaa syksyisin. Hirviä varten ei 
tarvitse raivata laidunmaata.
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Taustaa luonnon monimuotoisuudesta

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa ekosysteemien, lajien ja geenien kirjoa 
koko maailmassa, ja ihmiset ovat siitä täysin riippuvaisia: saamme ruokaa ja puhdasta juo-
mavettä, sekä voimme hengittää puhdasta ilmaa. Tämänhetkinen tilanne on kriittinen, sillä 
luonto köyhtyy kovaa vauhtia. Luonnon monimuotoisuuden jatkuvalla köyhtymisellä on vaka-
via vaikutuksia luontoon ja ihmisten hyvinvointiin. Köyhtymisen taustalla on tutkittu olevan vii-
si välitöntä aiheuttajaa: ilmastonmuutos, saastuminen, haitalliset vieraslajit, muutokset maan 
ja meren käytössä sekä niiden liiallinen hyödyntäminen. Ihmisten toiminnan vuoksi maailman 
luonnonvaraisten kasviston ja eläimistön määrä on pienentynyt 60 prosenttia. (Euroopan ko-
missio 2022.) Luontoa hävitetään maatalouden, teiden, asutuksen ja muun rakennetun ympä-
ristön tieltä. Myös salametsästys ja ylikalastus ajavat lajeja sukupuuton partaalle. (WWF 2022.) 

Euroopan tasolla luonnon monimuotoisuutta yritetään elvyttää EU:n biodiversiteettistrategial-
la, jonka tavoitteena on, että Euroopan biologinen monimuotoisuus alkaa elpyä vuoteen 2030 
mennessä ihmisten, ilmaston ja maapallon eduksi. Tämä edellyttää koko maailmalta kunnianhi-
moista suhtautumista luonnon ennallistamiseen. (Euroopan komissio 2020.) Lisäksi tarvitsemme 
ymmärryksen lisäämistä luonnon monimuotoisuudesta. Hyvinvoivat ja monipuoliset luonnonym-
päristöt runsaine kasvi- ja eläinlajeineen ovat kaiken elämän edellytys, ja on tärkeää muistaa, 
että jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa.
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n Eläinten, kasvien ja ötököiden yhdistäminen 

TAVOITE: Lisätä tietoisuutta Suomen luonnon lajeista. 

TARVIKKEET: Ulkoluokka -lajikortit: kuvia eläimistä, kasveista ja ötököistä, kuvat luonnontilai-
sesta metsästä, ihmisen muokkaamasta metsästä, talousmetsästä ja kaupungista. Metsätau-
lut: https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/ 

TEHTÄVÄN KULKU: Valitaan leikkiin mukaan erilaisia eläinlajeja ja kasveja. Leikinohjaaja ottaa 
sivuun jokaista lajia yhden kortin ja piilottaa loput luontoon. Leikkijät saavat yksin tai pareina 
yhden lajin ja lähtevät etsimään luonnosta saman lajin korttia. Leikki loppuu, kun kaikille la-
jeille on löytynyt piilotettu kortti. Lopuksi käydään keskustelua eri lajeista, niiden kotipaikoista 
ja ravinnosta. Katsotaan kuvia erilaisista metsistä ja kaupunkialueesta. Millaisen ympäristön 
kukin laji tarvitsee elääkseen? Pohditaan, mitä tapahtuisi, jos luonnosta häviäisi jokin tietty laji 
(esimerkiksi sienet, mehiläiset tai pienet linnut).

Värien etsintää

TAVOITE: Havainnoida syksyisen ympäristön eri värejä. 

TARVIKKEET: Värikortit: vihreä, keltainen, punainen, oranssi ja violetti. 

TEHTÄVÄN KULKU: Maahan asetellaan värikortit, joiden mukaan lapset etsivät samoja väre-
jä luonnosta. Lopuksi katsotaan yhdessä, mitä luonnonmateriaaleja värikorteille on löytynyt.

22 MEIJÄN LUONTO
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Johtopäätökset
Meijän luonto -hankkeessa mukana olleet päiväkodit toivoivat ulkoilmatyöpajoilta uusia ide-
oita arkipäiviin, konkreettisia työkaluja ympäristö- ja luontokasvatukseen sekä lisää toimin-
nallisuutta ja luontoelämyksiä. Palautetta eri toiminnoista kerättiin jokaisen työpajan jälkeen 
lyhyellä palautekyselyllä sekä hankkeen lopuksi laajemmalla loppukyselyllä. Ulkoilmatyöpajo-
jen toteutuksen, havainnoinnin ja saadun palautteen perusteella voi todeta, että työpajat ovat 
olleet hyödyllisiä, ja päiväkotien lähiluonto toimii erinomaisena ympäristönä toiminnallisten 
menetelmien toteuttamiseen. Meijän luonto -hanke on ajankohtainen kokonaisuus ja vastaa-
vanlaiselle toiminnalla on tarvetta tänä päivänä. Hanke edisti varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden mukaista ympäristökasvatusta, jonka tärkeitä tavoitteita ovat luontosuhteen vah-
vistaminen, vastuullinen toimiminen ympäristössä sekä kestävään elämäntapaan ohjaami-
nen. Lapsille tulisi tarjota myönteisiä luontokokemuksia, luonnon tutkimista, luonnon ilmiöiden 
havainnointia sekä eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoittelemista. Luonto toimii myös 
rauhoittumisen paikkana. (Opetushallitus 2018, 46, 47.) 

Työntekijöiden palautteita 
Meijän luonto -hankkeesta (loppukysely):

Päiväkotien työntekijöiden antaman palautteen perusteella parasta on ollut ulkoilmatyöpa-
jojen monipuolisuus, luonnossa toimiminen sekä uusien ideoiden saaminen myös kirjallisessa 
muodossa, jolloin menetelmien pariin on ollut helppoa palata. Myös ohjaajan innostuneisuus 
aihetta kohtaan koettiin tärkeäksi. 

-  Ollaan lähdetty lasten kanssa pois tutuista ja turvallisista ympyröistä. Metsää leikkiympäris-
tönä hyödynnetään nykyään enemmän.

-  Päiväkotiin saadut materiaalit ovat tosi hyvät! Konkreettiset käytännönvinkit toimintaan ja 
uudet ideat ovat aina tervetulleita!

-  Aiheen käsittely sen omassa toimintaympäristössä (luonnossa). Leikin kautta oppiminen. Oh-
jaaja sovelsi työpajan sisällön ikätasolle sopivaksi.
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-  Ohjaajan tapa olla lasten kanssa ja tapa kohdata lapset, aivan huippua :) Monipuolisuus ja 
meidän metsään toiminnan soveltaminen.

-  Hyvin suunniteltu ja ohjattu toiminta. Innostava ohjaaja, lapsia innostavat tekemiset.

Työntekijöiden palautteita työpajojen jälkeen

Eri vuodenaikoina lähiluonnossa toteutetut työpajat tarjosivat toiminnallisuutta, uuden oppi-
mista sekä yhteisiä keskusteluhetkiä lasten kanssa. Työpajojen valmiiksi suunnitellut ohjelmat 
ja materiaalit koettiin hyväksi ja arkea helpottavaksi. Työpajojen sisällöt ja ulkona toteutetut 
menetelmät olivat kiinnostavia ja toimivia. Kaiken kaikkiaan työpajojen jälkeen saatu palau-
te oli positiivista. 

-  Loistavaa, että iso, aikuisten mielissä jopa ahdistava asia käytiin ikätason mukaisesti toimin-
nan keinoin eikä tiedollinen osuus ollut hallitseva eikä millään tavoin ”liikaa” lapsille.

-  Lapset saivat uutta tietoa sopivissa määrin ja saivat myös jakaa omia tietojaan ja kokemuk-
siaan. Ja tietenkin metsässä oleminen on aina parasta. 

-  Lapset saivat positiivisia kokemuksia luonnossa oppimisesta. Hyödyllisintä oli tiimityösken-
telyn vahvistaminen sekä luonnon kunnioittamisen ja arvostamisen vahvistaminen lapsille.

-  Mistä tavarat tulevat- tehtävä ja keskustelu oli hyvä ja lapsistakin mielenkiintoinen. Taide-
teosta lapset tekivät mielellään ja erilaisilla luonnosta löytyvillä asioilla maalaaminen on eri-
laista perus-siveltimillä maalaukseen verrattuna. Energiatehtävässä oli monille lapsille uu-
sia asioita ja tärkeää asiaa, joista hyvä muistutus keskustella lisää myös päiväkodin arjessa 
:)

-  Kokonaisuudessaan sai uusia ideoita syksyn opettamiseen ulkona. Luonnon monimuotoisuu-
desta sai paljon uusia ideoita, kuvat olivat kiva idea.

Lasten kokemuksia työpajojen jälkeen

Jokaisen päiväkodin lapsiryhmät olivat aina innostuneita lähtemään luontoon ja välitön palaute 
näkyi ilona ja nauruna lasten kasvoilta työpajojen aikana. Myös työntekijöiltä saadun palaut-
teen perusteella lapset nauttivat lähiluonnossa toteutetuista seikkailuista paljon.
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-  Lapset juttelivat tuokiosta jälkikäteen iloisin mielin ja heille oli jäänyt siitä paljon asioita mie-
leen.

-  Lapset olivat kiinnostuneita (Kuura-pehmolelukin auttoi siinä) ja lähtivät hyvin toimintaan 
mukaan.

-  Lapset rakastivat kaikkia tehtäviä, oli tosi kiva työpaja.

-  Tehtävät kiinnostivat lapsia ja haastoivat tarpeeksi. Lopun satuhieronta oli ihana, hyvä lo-
petus.

-  Tehtävät olivat hyvin soveltuvia ryhmän lapsille ja lapset tykkäsivät niiden toiminnallisuudes-
ta. Lasten mielikuvitus pääsi tehtävissä hyvin esille ja he saivat paljon positiivisia kokemuk-
sia tehtäviä tehdessään. Ilo ja onnistumiset näkyivät lapsista.

_______

Oppimisen ilo ja erilaiset kokemukset sekä elämykset ovat helposti saavutettavissa luontoym-
päristössä, joka tarjoaa kaikille aisteille jotakin. Ympäristökasvatusta voi toteuttaa katselemal-
la, kuulostelemalla, tunnustelemalla, haistelemalla ja maistelemalla. Pienten lasten kanssa on 
tärkeää muistaa, että ympäristö- ja luontokasvatus sekä kestävyyskasvatus toteutetaan posi-
tiivisessa mielessä ja ilon kautta. Myös mukana olevat pehmolelut herättävät lapsissa innos-
tusta. Pehmolelujen avulla erilaisten aiheiden käsittely voi olla helpompaa ja yhteinen kes-
kustelu käynnistyy kuin itsestään. Työpajoissa tarvittavien materiaalien valmistelun voi tehdä 
lasten kanssa, kertomatta lapsille mihin tarkoitukseen materiaalit ovat tulossa. Lasten kanssa 
voi kokeilla esimerkiksi lajikorttien piirtämistä tai värikorttien maalaamista. Omatekemän pii-
rustuksen tai maalauksen näkeminen osana yhteistä leikkiä voi lisätä kiinnostusta aihetta koh-
taan. Aivan pienten lasten kanssa on hyvä keskittyä kiireettömyyteen ja yhdessä ihmettelyyn. 
Eri vuoden aikoina luontoretkillä voi kokeilla tarinoiden lukemista metsässä, eläinkuvien bon-
gaamista sekä luonnonmateriaalien tunnustelua ja haistelua. 

Pienet ja isot muutokset arkisissa toiminnoissa vievät meitä kohden kestävämpää tulevaisuut-
ta. Yhteiset keskustelut kannustavat myös lapsia pohtimaan, kuinka asioita voisi tehdä toisin. 
Lasten mielikuvitus vie aikuisetkin mukanaan seikkailuun, jos vain pidämme mielemme avoi-
mena ja muistamme, että matka on tärkeämpi kuin määränpää. Lasten mielikuvituksissa mi-
kään ei ole mahdotonta. 

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta kaikille mukana olleille päiväkodeille!
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Ilo kasvaa ulkona -hankkeen materiaalit (mm. lajikortit):  
https://ilokasvaaulkona.fi/materiaalit/ 

Ilo kasvaa ulkona -luontotoiminnan käsikirja:  
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/uploads/2021/12/ilo-kasvaa-ulkona-luontotoiminnan-kasi-
kirja.pdf 

Kierrätyskeskuksen Palloässien materiaalit:  
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulu/opetusmateriaalit/palloassat-materiaali 

Kierrätyskeskus, Kiuru ja koppis–opas:  
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf 

Kierrätyskeskus:  
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulu/opetusmateriaalit/palloassat-materiaali/ilmasto-
tekoja 

Suomen latu:  
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit/varhaiskas-
vatus.html 

Talviseuranta:  
https://www.talviseuranta.fi/lajit/    

Varhaiskasvatuksen ilmasto-opas / luontosuhde:  
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