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NATUREWATCH 2010–2011: 
MONIMUOTOISUUDEN METSÄSTÄJÄT
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Lukuvuosi 2010-2011 alkoi kesken kansainvälisen biodiversiteettivuoden. Monet 
verkoston koulut tarttuivatkin haasteeseen ja tutkivat monimuotoisuutta omissa 
lähiympäristöissään. Koulujen tai muita pihoja tutkittiin yhteensä yhdeksällä 
paikkakunnalla pihan monimuotoisuusselvityksen avulla. Monimuotoisuus vaihteli 
melko paljon ja oppilaat myös tekivät ehdotuksia sen lisäämiseksi.

Naturewatch-verkosto sai paljon uusia tutkijoita Varsinais-Suomesta, kun 
Turun kaupungin koululaisten Vesipolku otti Naturewatch-tutkimukset osaksi 
viidesluokkalaisten leirikouluohjelmaa. Itämerta tutkittiinkin tänä vuonna peräti 
850 oppilaan voimin! Tutkimuksissa pohdiskeltiin erityisesti ihmisen toiminnan 
vaikutuksia Itämereen.

Uusia tuloksia saimme myös luontoretkillä käyneiltä lapsiperheiltä, kun 
WWF julkaisi perheille suunnatun ”Luonto kutsuu seikkailuun – tekemistä 
luontoretkelle” -opasvihkosen keväällä. Yli 130 perhettä lähetti nettisivumme kautta 
retkikokemuksiaan sekä lupauksensa luonnon puolesta.

Lämmin kiitos kaikille Naturewatch- tutkimusverkostossa mukana oleville 
oppilaille, opettajille sekä muille yhteistyökumppaneille. Toimitaan jatkossakin 
yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta!

Essi Aarnio-Linnanvuori

Ympäristökasvattaja

WWF
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NATUREWATCH-TULOKSIA 2010-2011 PALAUTTANEET KOULUT:

LISÄKSI SUOMENLINNAN LEIRIKOULUISSA TUTKIMUKSIA TEKIVÄT

Auroran koulu

Finno skola

Malminkartanon ala-aste

Taavinkylän koulu

Tapiolan koulu

C. O. Malmin koulu

Cygnaeus skola

Ehnroosin koulu

Friisilän koulu

Haagan seurakunnan 
päiväleiri

Honkakosken koulu

Itä-Suomen koulu

Joutsan yhtenäiskoulu

Juvanpuiston koulu

Jäkärlän koulu

Kakskerran koulu

Katariinan koulu

Kyminkartanon koulu

Kähärin koulu

Leinonpuiston koulu

Liesjärven talkooleiri

Linnajoen koulu

Mukkulan koulu

Palokan yläkoulu

Pansion koulu

Pappilanmäen koulu

Partiolippukunta 
Tammero

Pitäjänmäen peruskoulu

Puolalan koulu

Pääskyvuoren koulu

Rajakylän koulu

Raunistulan koulu

Talman koulu

Timosenkosken 
luontokoulu

Topeliuksen koulu

Vasaramäen koulu

Vuoksenniskan koulu



METSÄSSÄ

Hakkuut tekevät nopeasti 
erilaisen maiseman. 

Tutussa metsässä 
olikin vaikea kulkea ja 

hahmottaa ilmansuuntia. 
Mutta kaadettu puu 

tuoksuu hyvälle.  

JOUTSAN YHTENÄISKOULU

Älä hakkaa puuta, 
vaan suutele kuuta!

Älä metsää roskaa, niin 
ei tule loskaa!

ITÄ-SUOMEN KOULU

Lensi pajulintu Suomeen 
toukokuussa.

Mato oli sillä suussa.
Hyvin viihtyi  

Suomen kesässä.
Oli poikasia paljon pesässä.

LIESJÄRVEN  
TALKOOLEIRIN LAPSET
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Metsätutkimukset olivat tänäkin vuonna suosittuja. Metsiä tutkittiin Espoossa, 
Helsingissä, Joensuussa, Joutsassa, Jyväskylässä, Kotkassa, Padasjoella ja 
Tammelassa yhteensä 313 oppilaan voimin. Tutkimuksia tekivät Friisilän koulu, 
Itä-Suomen koulu, Joutsan yhtenäiskoulu, Juvanpuiston koulu, Kyminkartanon 
koulu, Palokan yläkoulu, Pappilanmäen koulu, Pitäjänmäen peruskoulu sekä WWF:n 
Liesjärven talkooleirin lapset. 

IHMISEN JÄLJET NÄKYVÄT KAIKISSA METSISSÄ
Tutkitut kohteet olivat useimmiten nuoria tai keski-ikäisiä (alle 80-vuotiaita) 
sekametsiä. Vanhan metsän piirteitä löytyi ainakin Liesjärven kansallispuistosta. 
”Puustosta löytyi monenikäistä puustoa eli oli ihan nuorta vesakkoa sekä vanhempaa 
puustoa, kuitenkin sen verran nuorta, että suurimpaan osaan oppilaiden käden 
ylsivät ympäri”, kertoivat Juvanpuiston koulun tutkijat.Kuvaus näyttäisi sopivan 
myös useimpiin muihin tutkimuskohteisiin. Kuolleita puita oli useimmissa metsissä 
niukasti, mutta esimerkiksi Palokan koulun oppilaat löysivät myös melko paljon 
keloja, maapuita sekä puita, joissa kasvoi sieniä.

Merkkejä ihmisen toiminnasta löytyi kaikista tutkituista metsistä. Lähes 
kaikki tutkitut kohteet olivatkin talous- tai puistometsiä. Suojellusta Liesjärven 
kansallispuistostakin löytyi merkittyjä polkuja sekä kulumajälkiä, ja lisäksi tutkittu 
metsä rajautui Korteniemen perinnetilan pihapiiriin. Hurjimman muutoksen näkivät 
Joutsan yhtenäiskoulun oppilaat, joiden pitkäaikainen tutkimusmetsä oli kahden eri 
luokan vierailun välillä muuttunut hakkuutyömaaksi. 

Kaikenlaisia roskia löytyi. Eniten roskia löysivät Kyminkartanon koulun 
oppilaat Kotkan Äijänvuorelta, peräti kuusi muovipussillista. Näistä puolet oli 
kierrätyskelpoisia tavaroita. Pappilanmäen koulun oppilaiden tutkima Kullasvuoren 
metsä Padasjoella puolestaan oli varsin siisti, mutta sieltäkin löytyi hiukan lasia. 
Oppilaat kaipasivat lisää roskiksia ulkoilureittien varsille. 

METSÄSSÄ
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VAIHTELEVA ILMANLAATU
Naavaa tai luppoa löytyi noin puolesta tutkituista metsistä. Noin puolessa metsistä 
taas puiden rungoilta löytyi vihreää levää. Ainoastaan Pappilanmäen koulu 
Padasjoelta löysi metsästä molempia. ”Ilmanlaatu on hyvä. Jäkäliä löytyy alueelta 
ihan hyvin.  Naavan pituus on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana”, 
kerrottiin Palokan koululta Jyväskylästä. Ilmanlaatu arvioitiin hyväksi tai melko 
hyväksi myös Espoon Niipperissä ja Nuuksiossa sekä Joutsassa. Kyminkartanon 
koulu ja Itä-Suomen koulu havaitsivat ilmanlaadussa toivomisen varaa. Näin kertoo 
joensuulainen Itä-Suomen koulu: ”Ilmassa on jonkin verran epäpuhtauksia. Metsä 
sijaitsee ison valtatien varrella ja asutuksen keskellä.” 

KASVEJA JA ELÄIMIÄ
Puulajeja oli retkillä tunnistettu melko paljon, ja havaintoja raportoitiin seitsemästä 
lajista. Koivun, lepän ja pajujen kohdalla tarkat lajimääritykset oli jätetty tekemättä, 
joten puulajimäärä voisi olla suurempikin. Kasvihavainnot olivat tyypillisiä 
metsälajeja. Varsin paljon raportoitiin varpuja ja sammalia. Sammallajien määrä 
yllätti ainakin Friisilän koulun oppilaat – sammal ei olekaan vain sammalta, vaan 
sammalia on paljon erilaisia. Juvanpuiston koululaiset puolestaan tarkastelivat 
metsää luupin avulla, mikä oli kiehtonut erityisesti pienimpiä tutkijoita.

KASVIT:
AHOMANSIKKA

HAAPA
KANERVA

KATAJA
KERROSSAMMAL

KOIVU
KUUSI

KÄENKAALI
LEPPÄ

METSÄIMARRE
MUSTIKKA

MÄNTY
PAJU

PIHLAJA
PORONJÄKÄLÄ

PUOLUKKA
RAHKASAMMAL 
SEINÄSAMMAL

VAAHTERA
VANAMO

LISÄKSI:
HEINÄKASVEJA

SAMMALEITA
SANIAISIA
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Selkärangattomista tehtiin niukasti havaintoja. Muurahaisista ja hämähäkeistä 
raportoivat Palokan, Juvanpuiston ja Kyminkartanon koulut. Liesjärven 
leiriläiset havaitsivat hyttysiä enemmänkin kuin olisivat toivoneet. Useimmat 
tutkimukset on ehkä tehty melko kylmällä säällä, jolloin selkärangattomat ovat 
passiivisia. Nisäkkäistä sen sijaan oli havaittu hieman enemmän merkkejä. Moni 
koululaisryhmä havaitsi oravan tai merkkejä siitä. Pitäjänmäen peruskoulu 
löysi runsaasti merkkejä eläimistä lintujen ruokintapaikan lähettyviltä. Palokan 
koululaiset puolestaan huomasivat, että mäyrä oli kaivanut maa-ampiaisen pesän 
auki. Useissa kohteissa havaittiin myös koloja ja tunneleita. Friisilän koululaiset 
opettelivat tunnistamaan hirven ulosteen.

LINNUT:
HARAKKA

HIPPIÄINEN
HÖMÖTIAINEN

ISOKOSKELO (LENSI YLI)
KUUSITIAINEN

KÄPYTIKKA
LOKKI

NAAKKA
PAJULINTU

PEIPPO
PUNARINTA

PYY
RÄKÄTTIRASTAS

SINITIAINEN
TALITIAINEN

VARIS 
VIHERPEIPPO
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Olimme saman ryhmän kanssa viikkoa aiemmin metsäretkellä, jolloin 
keräsimme puoli ämpärillistä puolukoita, ja opettelimme sienilajeja, 
joista herkullisimmista valmistimme sitten retken päätteeksi aterian.  
Pilkoimme sienet Trangia-keittimen paistinpannulle, laitoimme siihen 
runsaasti voita  ja sipulia. Vaikka osa totesi, “että tuota en kyllä suuhuni 
laita!”, niin eipä aikaakaan kun sienet paistuivat ja jokainen “nokki” 
vuorollaan puusta veistetyllä tikulla makoisia tattien, kehnäsienien 
ja haperoiden paloja paistinpannulta. Opettajalle ei jäänyt juurikaan 
maistiaisia, kuten arvata saattoi! 

MARKKU TOSSAVAINEN, PALOKAN YLÄKOULU
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SUOLLA

Suolla käynti oli lapsista 
erityisen jännittävää ja 

innostavaa. Paljon aikaa  
kului ihmettelyyn ja  

kokeiluun. Suotehtävien 
tekeminen koettiin myös 

hauskaksi. Suohetki  
oli päivän kohokohta!

FRIISILÄN KOULUN OPETTAJAT
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Suotutkimuksia tekivät tällä kertaa Friisilän koulun 3A ja 4A-luokat. He tutkivat 
suota Espoossa, Pirttimäen ulkoilualueella. Tutkitulta suolta löytyi runsaasti 
merkkejä ihmisen tekemisistä: ojia, pitkospuita, opastettuja polkuja sekä roskia. 
Suo oli tyypiltään korpi. Lehtokorven piirteistä suolta löytyi suuria saniaisia sekä 
palmusammalta. 

Oppilaiden mielikuvissa suo oli upottava, kostea ja haiseva paikka. Kiinnostavaa 
suolla oli sammallajien suuri määrä, hienot näkymät sekä suonsilmä. Joidenkin 
oppilaiden mielestä oli yllättävää, että suolla voi kasvaa puita. Suon kyky imaista 
asioita sisäänsä kiehtoi mieliä. Oppilaat myös havaitsivat, että suolla on oma 
erityinen tuoksunsa. 
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KAUPUNKI- 
LUONNOSSA
Piha voi olla 
mielenkiintoinen 
tutkimuspaikka. 
Kun sitä tutkii, 
huomaa ja löytää 
sellaista mitä 
ei aikaisemmin 
ole huomannut 
tai tullut edes 
ajatelleeksikaan.

TALMAN KOULU
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Kaupunkiluontotutkimuksia tehtiin tänä vuonna Helsingissä, Joutsassa, 
Lahdessa, Mäntsälässä, Pomarkussa, Porvoossa, Sipoossa, Tammelassa ja 
Vantaalla 201 oppilaan voimin. Tutkimustuloksia palauttivat Ehnroosin 
koulu, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Honkakosken koulu, Joutsan 
yhtenäiskoulu, Linnajoen koulu, Mukkulan koulu, Talman koulu sekä 
Veromäen koulu. Osa tutkimuskohteista sijaitsi muualla kuin kaupungissa, 
mikä sopii hyvin – kaupunkiluontotehtävät soveltuvat käytettäviksi missä 
tahansa kulttuuriympäristössä. Erityisen innokkaasti tutkittiin pihojen 
monimuotoisuutta.  

PIHOJEN MONIMUOTOISUUS ASKARRUTTI
Pihatutkimuksissa tutkittiin koulujen pihoja, paitsi Mustasaaren leiriläiset 
tutkivat saaren päärakennuksen pihapiiriä ja Liesjärven leiriläiset Korteniemen 
perinnetilan pihaa. Koulupihoista monimuotoisin oli Honkakosken koulun piha, 
joka sai tutkimuksessa keskimäärin 39 pistettä! Joutsan yhtenäiskoulun piha sai 
25 pistettä. Ehnroosin, Linnajoen, Mukkulan ja Talman koulujen pihojen saamat 
pisteet vaihtelivat hiukan 20 pisteen molemmin puolin. Monimuotoisin tutkittu 
piha oli tänä vuonna Korteniemen perinnetilan pihapiiri, joka sai tutkimusryhmiltä 
keskimäärin 43 pistettä.

Oppilaat pohtivat, miten koulun pihasta saisi monimuotoisemman. ”Koulumme 
pihaan voisi rakentaa linnunpönttöjä. Pihaan voisi tuoda kivikasoja, joissa esim. 
sisiliskot viihtyisivät. Pihanurmikko voitaisiin jättää osittain pidempikasvuiseksi 
niityksi”, suunnittelivat Honkakosken koulun oppilaat. Mukkulan koulun 
kuudesluokkalaiset laativat hienot piirretyt suunnitelmat pihan kehittämiseksi. 
Myös Joutsan, Talman ja Veromäen kouluilla suunniteltiin kukkaistutusten ja 
pensaiden määrän lisäämistä. Ehnroosin koululaiset kaipasivat koulun lähelle 
skeittiramppia, kun taas Linnajoen koululle ehdotettiin suihkulähdettä.

KAUPUNKILUONNOSSA
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SIISTEJÄ MUTTA MELUISIA TUTKIMUSKOHTEITA
Roskia löytyi useimmista tutkimuskohteista tällä kertaa ilahduttavan vähän. Muovi-, 
metalli- ja paperiroskia löytyi jonkin verran. Veromäen koulun lähiympäristöstä 
löytyi puolitoista pussillista roskia ja oppilaat toivoivatkin koulun pihalle lisää 
roskiksia ja kylttejä “ethän roskaa yhteistä koulun pihaamme, kiitos!” Myös 
Ehnroosin koulun oppilaat olivat pohtineet roskaamisen vähentämisen keinoja: 
”Pidetään omista roskista huoli, että ne päätyvät roskikseen tai kierrätykseen.”

Liikenteen melua kuului kaikkiin tutkittuihin kaupunkiluontokohteisiin, kuten 
voitiin olettaakin. Autojen äänien lisäksi kuultiin kuitenkin runsaasti lintuja sekä 
tuulen ja ihmisten ääniä. Ehnroosin koulun oppilaiden mielestä linnut olivat arkoja, 
eivätkä tulleet lähelle oppilaita.

Kaupunkiluontotutkimukset koettiin hauskoiksi ja mielekkäiksi. Suomalaisen 
Yhteiskoulun kolmasluokkalaisten mielestä lahopuuta oli mielenkiintoista tutkia. 
Puistossa oli paljon poppeleita, joka oli uusi puulaji monelle oppilaalle. ”Oma 
lähiluonto on mielenkiintoista ja sitä voi kehittää omalla aktiivisuudella. Viihtyvyys 
kunniaan!”, julistettiin puolestaan Veromäen koulussa.

LINNUT:
HARAKKA

MUSTARASTAS
NAAKKA

NAURULOKKI
RÄKÄTTIRASTAS

SEPELKYYHKY
SINITIAINEN
TALITIAINEN

VARIS
VARPUNEN 

PUULAJIT:
HAAPA
KOIVU
KUUSI

MÄNTY
LEHMUS
POPPELI

RAITA
TAMMI

TERVALEPPÄ
VAAHTERA
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VESISTÖT  
JA  

ITÄMERI

Rannalta löytyi 
viinirypäle! Rannalta 

löytyi simpukoita! 
Päivä oli aurinkoinen 

ja tutkimusten jälkeen 
oli mukava pulahtaa 

Itämereen uimaan. 

KAKSKERRAN KOULUN 
VIIDESLUOKKALAISET
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Vesistötutkimuksia tehtiin tänä vuonna peräti 1075 oppilaan voimin. Järvistä 
tutkittiin Pyhäselkää Joensuussa, Joutsan Angesselkää sekä Immalanjärveä Imatralla. 
Joista tutkittiin Mäntsälänjokea, Porvoonjokea sekä Oulujokea. Itämeren rantoja 
tutkittiin Helsingin Mustasaaressa ja Suomenlinnassa sekä Turun leirikoulukohteissa 
Högsårassa, Maisaaressa, Taivassalossa sekä Sauvon Ahtelassa. Tuloksia palauttivat 
C.O. Malmin koulu, Cygnaeus skola, Ehnroosin koulu, Haagan seurakunta, Itä-
Suomen koulu, Katariinan koulu, Kakskerran koulu, Kähärin koulu, Leinonpuiston 
koulu, Linnajoen koulu, Pansion koulu, Puolalan koulu, Pääskyvuoren koulu, 
Raunistulan koulu, Topeliuksen koulu, Vasaramäen koulu ja Vuoksenniskan koulu. 

SEKÄ RUNSAS- ETTÄ NIUKKARAVINTEISIA SISÄVESIÄ
Kaikki tutkitut järvet olivat sora- tai hiekkapohjaisia. Tutkituissa joissa oli savi- tai 
mutapohja, paitsi Oulujoessa, jossa oli hiekkapohja. Mäntsälänjoen ja Angesselän 
oppilaat arvioivat olevan melko runsasravinteisia vesistöjä. Pyhäselkä ja Oulujoki 
arvioitiin vähäravinteisiksi ja loput vesistöt olivat siltä väliltä.

Oppilaat arvelivat vesistöihin voivan valua ravinteita pelloilta, asutuksesta, veneistä 
sekä saunoilta. Vuoksenniskan koulun oppilaita mietityttivät läheisen golf-
kentän ja kartonkitehtaan vaikutukset järveen. Joutsan yhtenäiskoulun oppilaat 
puolestaan totesivat myös kalanviljelylaitoksella olevan vaikutuksia tutkittuun 
järveen. Ravinteiden valumisen vähentämiseksi oppilaat ehdottivat, että veneistä ei 
heitettäisi mitään veteen ja matonpesupaikat siirrettäisiin kuivalle maalle. Pelloille 
voisi lisätä suojavyöhykkeitä. Itä-Suomen koulun oppilaat kaipasivat pesuvesien 
imeytyskaivoja rantasaunoihin. 

MELKO HYVÄ VEDEN LAATU
Levän ja mudan tuoksua oli monessa vesistössä. Immalanjärven ja Pyhäselän vesi 
tuoksui ainoastaan raikkaalta. Bensiinin tuoksua tai öljyläikkiä ei onneksi tavattu 
missään tutkimuskohteessa. Alin pH oli Immalanjärvellä, pH 5. Korkein pH löytyi 
Oulujoesta, joka oli lievästi emäksinen.

Päivän aikana oppilaat oppivat mittaamaan pH:n sekä ymmärsivät, että koulun 
lähellä sijaitsevasta vesistöstä löytyy mielenkiintoisia asioita. Timosenkosken 
luontokoulun opettaja

Immalanjärven ja Pyhäselän vesi oli myös kirkasta. Mäntsälänjoessa oppilaat 
havaitsivat vihreää sävyä, kun taas Oulujoen ja Porvoonjoen vesi oli hieman 
kellertävää. Näkösyvyys saatiin mitattua vain Mäntsälänjoesta ja Porvoonjoesta. 
Mäntsälänjoella se oli 0,5 m ja Porvoonjoella 1 m.

Mäntsälänjoesta oppilaat totesivat, että vesi oli haisevaa ja ruskeanvihreää. Muiden 
vesistöjen kohdalla oppilaat arvioivat veden laadun olevan hyvä tai melko hyvä. 

KAUNIIT JA MIELENKIINTOISET RANNAT
Useimmat ryhmät löysivät rannoilta vain neljästä viiteen erilaista 
elinympäristölaikkua. Ehnroosin koulun kahdeksasluokkalaiset löysivät kuitenkin 

VESISTÖT JA ITÄMERI
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yhteensä 13 erilaista laikkua tutkimusalueeltaan. Oppilaat arvelivat tutkimansa 
rannan sopivan hyvin rehevää vesistöä vaativille eliöille. Vuoksenniskan peruskoulun 
oppilaat puolestaan löysivät rannalta paljon piilopaikkoja pienille eläimille.

Rannat olivat oppilaiden mielestä kauniita ja kiinnostavia ympäristöjä. Hienoimpia 
piirteitä olivat esimerkiksi maisemat, kirkas vesi, rauhallisuus, rantakasvit, 
järviruokojen kahina, auringonvalo sekä veden pieneliöt. Vuoksenniskan oppilaat 
löysivät rannasta kivien koloista pienen kiisken ja kivennuoliaisen, jonka viikset 
herättivät hilpeyttä.

Ehnroosin koulu löysi Mäntsälänjoen rannalta peräti kolme pussillista roskia. 
Oppilaat toivoivatkin, ettei ranta olisi niin roskainen. Vuoksenniskan koulun 
oppilaat totesivat ilahtuneina, että rannan käyttäjät osasivat panna roskat 
roskikseen – ranta oli aivan siisti. Itä-Suomen koulu löysi vain vähän, mutta sitäkin 
vaarallisempia : vanhan öljysuodattimen ja partahöylän terineen.
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RAKKOLEVÄÄ JA AHDINPARTAA
Itämeren rannoilla oppilaat tunnistivat levälajeja. Kaikista tutkituista kohteista 
löytyi rakkolevää ja ahdinpartaa. Suolilevää löytyi muualta paitsi Turun 
Maisaaresta.  Ruskeita rihmaleviä löydettiin Taivassalosta ja Högsårasta, ja lisäksi 
Taivassalosta löytyi punahelmilevää.

Meriveden laatua koskevia tuloksia palauttivat ainoastaan Mustasaaren 
päiväleiriläiset. Helsinkiläisellä rannalla vesi tuoksui suolaiselta ja levältä ja oli 
väriltään hiukan vihreää. Näkösyvyys oli 0,9 metriä. Koska rihmaleviä oli paljon 
suhteessa rakkolevään, oppilaat arvelivat, että ranta oli rehevöitynyt. Ravinteita 
arveltiin joutuvan veteen taloista, liikenteestä ja veneistä.

Selkärangattomia löydettiin vedestä jonkin verran. Simpukoita löytyi useilta 
rannoilta. Turun leirikoululaiset tekivät useita havaintoja meduusoista. Puolalan 
koulun oppilaat löysivät kuolleen silakan ja hautasivat sen. 

IHMISEN TOIMINTA NÄKYI MERENRANNOILLA
Tutkitut kohteet olivat ihmisen ahkerassa käytössä. Oppilaat löysivät paljon 
merkkejä ihmisen toiminnasta: veneitä, rakennuksia, jalanjälkiä, hiekkalinnoja 
ja roskia. Useimmat tutkitut rannat olivat varsin siistejä, mutta yksi ryhmä keräsi 
peräti kolme pussillista roskia Högsårasta. 

Turun seudulla tarkkailtiin myös ahkerasti veneitä. Keskimäärin ryhmät havaitsivat 
3,8 venettä, joista kaksi kulki moottorilla. Enimmillään havaittiin kymmenen 
liikkuvaa venettä yhtä aikaa. Kaksi ryhmää ei havainnut lainkaan veneliikennettä.

YLEISIMMÄT LINNUT:
HARMAALOKKI 

ISOKOSKELO
KANADANHANHI

KESYKYYHKY
KYHMYJOUTSEN

NAURULOKKI
SILKKIUIKKU 

SINISORSA
VALKOPOSKIHANHI

VÄSTÄRÄKKI

RANTOJEN  
SELKÄRANGATTOMAT:

HYTTYNEN
LEVÄKATKA

LIEJUSIMPUKKA
LIMAKOTILO

MALLUAINEN
MEDUUSA

SIIRA
SUKELTAJA

SYDÄNSIMPUKKA
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KOULUSSA JA  
OSTOKSILLA  

Kauppias esitteli eräälle 
ryhmälle kierrätyspisteen 
“takahuoneessa”. Oppilaat 

pääsivät näkemään 
tölkkienlitistyskoneen ja 

haistelemaan biojäteastiaa.    
Eräs oppilas totesi 

onnellisena, että olipa 
mukavaa, kun koulussa 

voi kerrankin oppia uusia 
asioita kivalla tavalla. 

RAJAKYLÄN KOULU
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KOULUSSA JA OSTOKSILLA  
Kestävään elämäntapaan liittyviä Koulussa ja Ostoksilla -tutkimuksia teki tänä vuonna 
yhteensä 77 oppilasta. Porvoolaisen Linnajoen koulun yhdeksäsluokkalaiset tutkivat omaa 
kouluaan. Kauppatutkimuksia tekivät vantaalainen Rajakylän koulu, joensuulainen Itä-
Suomen koulu sekä Partiolippukunta Tammeron LaKut-joukkue Kangasalta. 

KOULUN IKÄVÄT JA MUKAVAT PUOLET
Linnajoen koulun oppilaat löysivät koulustaan paljon hyviä puolia. Teemapäivät, 
välitunnit ja koulun sijainti miellyttivät, samoin sellainen käytännön asia kuin 
hammaslääkäri samassa rakennuksessa. Ikäviäkin puolia löytyi, kuten sotkuisuus ja 
huono sisäilma. Hiljaisia paikkoja ei oppilaiden mukaan tutkimushetkellä löytynyt 
koko koulusta. 

Joihinkin ikäviin puoliin odotettiin parannusta koulussa meneillään olleen remontin 
myötä. Vaikuttaminen omiin arvosanoihin sekä istumajärjestykseen oli korkealla 
toivelistalla. Oppilaat toivoivat myös lisää tekemistä välitunneille ja istumapaikkoja ulos.

 
KOULUN ARJEN EKOTEOT
Linnajoen koulun vedenkulutus oli 4839 litraa henkeä kohti vuodessa. 
Oppilaat arvelivat, että automaattihanat vessoissa voisivat auttaa vähentämään 
vedenkulutusta. Sähkönkulutus puolestaan oli 920 kWh henkeä kohti vuodessa. 
Sähkönkulutusta voisi oppilaiden mukaan laskea siirtymällä käyttämään 
energiansäästölamppuja sekä laskemalla luokkien lämpötilaa.

Tarkkailemalla vessassa käyviä oppilastovereitaan tutkimusryhmä huomasi, ettei 
hanaa jätetty turhaan valumaan. Sen sijaan kolme oppilasta viidestä jätti vessaan 
valot päälle. Myös tässä voisi siis olla sähkönsäästömahdollisuus!

Ruokalassa tutkimusajankohdan ympäristöystävällisimmäksi lounaaksi arvioitiin 
kasvissosekeitto. Linnajoen koulun keittiössä ruokaa menee hukkaan 8-10 kg 
päivässä eli 23–30 oppilaan päiväannoksen verran.  Poisheitetty ruoka menee 
koululta biojätteeseen.

 
KOULUMATKAT LIHASVOIMIN
Kyselytutkimuksessa Linnajoen koulun oppilaista 61% ilmoitti kulkevansa 
koulumatkat kävellen tai pyörällä. 21% kertoi käyttävänsä bussia, 10,5 % oli tullut 
kouluun henkilöautolla ja 7,5% mopolla. Oppilaat arvelivat, että alle kolmen 
kilometrin koulumatka on kohtuullinen kuljettavaksi pyörällä tai kävellen.

Kaiken kaikkiaan oppilaat arvelivat, että oman koulun ympäristötoiminnassa 
oli sekä vahvuuksia että heikkouksia. Vahvuuksina nähtiin kirjojen kierrätys ja 
materiaalin tarkka hyödyntäminen esimerkiksi käsitöissä. Parannettavaa olisi 
ainakin sähkönkulutuksessa.

 
KOHTALAISEN ESTEETTÖMIÄ MARKETTEJA
Ruokakauppatutkimuksia tehtiin K-Supermarket Masissa Vantaalla, K-Citymarket 
Linnainmaassa Kangasalla sekä K-Citymarket Joensuussa. Esikaupungeissa 
tai lähiöissä sijaitseviin Masiin ja Linnainmaahan pääsi oppilaiden mielestä 
kätevästi sekä kävellen, autolla että julkisilla liikennevälineillä, kun taas Joensuun 
keskustassa sijaitsevaan markettiin pääsi parhaiten kävellen.
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Linnainmaan ja Joensuun kauppojen esteettömyyden ryhmät arvelivat olevan 
kouluarvosanoiltaan 7-8 luokkaa. Masi puolestaan sai kiitosta esteettömyydestään. 
Käytävät olivat leveitä ja esteettömiä, hedelmävaaka oli tarpeeksi alhaalla, ulko-
ovet olivat automaattiovet. Henkilökuntaa oli paljon, eli aina olisi joku lähellä, joka 
voisi auttaa.   Eräs ryhmä näki, kun kauppaan tuli asiakas pyörätuolilla. Invataksi 
jätti hänet ulko-ovelle. Oven edessä olevan luiskan asiakas tuli ylös peruuttamalla 
pyörätuolillaan, kerrotaan Rajakylän koululta. 

MIKÄ YMPÄRISTÖDIPLOMI?
Linnainmaasta löytyivät kaikki tutkimuslomakkeessa luetellut kaupan 
ympäristöteot. Joensuusta puuttuivat biohajoavat muovipussit, kun taas Masin 
kylmälaitteiden ovissa ja kansissa oli puutteita. Kuitenkin tutkituista kaupoista 
Linnainmaa oli ainoa, jolla ei ollut ympäristödiplomia.  Tästä huomaamme, ettei 
ympäristödiplomi kerro koko totuutta kaupan toimintatavoista.

Masin ja Linnainmaan ovensuissa ryhmät tarkkailivat sitä, miten asiakkaat 
kantoivat ostoksensa ulos. Muovikassi oli yleisin kuljetusväline molemmissa 
kaupoissa, tosin Linnainmaalla kangaskassi tai reppu oli miltei yhtä suosittu.

Tutkituissa kaupoissa kasvisten alkuperämaa oli merkitty selkeästi. Oppilaiden 
mielestä mukavinta olisi ollut ostaa hedelmiä. Kalatiskeiltä Linnainmaasta löytyi 
turskaa, jonka partiolaiset tunnistivat ylikalastetuksi lajiksi. Muuten myynnissä oli 
kotimaisia lajeja, joiden kanta on kestävä, sekä kasvatettua kalaa.

Mainoslappuja laskettiin Masissa ja Linnainmaassa. Masia tutkineet oppilaat huomasivat 
kierroksellaan 40 erilaista mainosta, kun taas isomman Linnainmaan kierroksella niitä 
kertyi yli 170! Oppilaat olisivat mielellään ostaneet ainakin karkkia ja limsaa. 

KALLIIN JA HALVAN VAATTEEN EROT
Vaatekauppaa tai -osastoa tutkittiin Kangasalla ja Joensuussa. LaKut-joukkue tutki 
Seppälää ja Itä-Suomen koulu K-Citymarket Joensuun vaateosastoa. Vaatteiden 
kestävyys askarrutti tutkijoita. Seppälästä löytyneistä vaatteista ainakin tavalliset 
legginsit arvioitiin kestäviksi, koska niissä oli kestävät saumat mutta ei irtoavia osia. 
Melko samoilla perusteilla arvioivat oppilaat Joensuusta löytyneen tyttöjen bodyn 
kestäväksi. Heikkolaatuisina taas oppilaat pitivät poikien farkkuja, joiden saumat 
olivat huonon oloiset, sekä halpoja, ohuita sukkahousuja.

Kalliimmissa vaatteissa oli oppilaiden mielestä käytetty parempia materiaaleja 
ja ne oli ommeltu huolellisemmin. Myös tuotemerkki tuntui vaikuttavan hintaan. 
Seppälän vaatteita tutkineet partiolaiset huomasivat kuitenkin myös, että 
tutkimuksen kohteena olleet kallis ja halpa vaate oli valmistettu samassa maassa.

Itä-Suomen koulun oppilaat päättelivät viisaasti, miten oman pukeutumisen 
ympäristökuormitukseen voi vaikuttaa: Hoitamalla oikein, jotta kestää pidempään, 
kierrättämällä käytön jälkeen, suosimalla lähellä tuotettuja vaatteita, käymällä 
pyörällä tai kävellen kaupassa. 

LELUJA JOKA LÄHTÖÖN
Linnainmaassa tutkittiin myös leluosastoa. Koiraa esittävän robotin partiolaiset 
arvioivat menevän helposti rikki. Barbie-nukke oli pakattu ylettömän suureen 
pakkaukseen, josta olisi voinut helposti jättää puolet pois. Prinsessa-asusteet tuntuivat 
turhilta myytäviltä leluilta, koska niitä voisi tehdä itsekin ja itse tehty olisi tytöistä 
hienompi. Sen sijaan puista kirjainleikkiä tytöt pitivät kestävänä ja pitkäikäisenä 
leluna. Siinä ei ollut turhia irtoavia osia vaan se oli suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön.
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Oli hienoa nähdä tytöt asiaan paneutuneina. Selvästikin olin osannut valita 
hyvän aiheen, sillä tytöt halusivat ottaa selvää ja meiltä kului helposti 
varattu puolitoista tuntia kaupassa. Kalojen alkuperämaita tutkivat tytöt 
kävivät itse kysymässä jonkun kalalajin alkuperää, kun eivät löytäneet 
sitä taulukosta. Materiaali oli selkeää, mielenkiintoista ja asiallista. Se 
sopi hyvin juuri tämän ikäisille (11-12 vuotiaat). Tehtävät eivät olleet liian 
helppoja, vaan tarjosivat haastetta ja pakottivat selvittämään asioita. 

PARTIOJOHTAJA SILJA KUIVAMÄKI, PARTIOLIPPUKUNTA TAMMEROT
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PERHEIDEN 
HAVAINTOJA 
LUONNOSSA

3 muurahaista mahtuu 
peräkkäin yhdelle 

koivunlehdelle.  
Koivunlehti on 4 cm 

pitkä ja 3 cm leveä.

Näimme puussa 
oravan joka oli 

syömässä käpyä, ja 
huomasimme todella 

ison muurahaisen joka 
oli n.2cm pitkä!

Kunnioitamme 
luontoa - emme 

suunnistaessakaan 
astu muurahaispesän 
päälle vaikka kuinka 

kiire olisi!
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PERHEIDEN HAVAINTOJA LUONNOSSA
 
WWF julkaisi toukokuussa 2011 lapsiperheille suunnatun Luonto kutsuu seikkailuun 
-vihkon.  Vihkoa jaettiin kesän aikana lähes 200 000 kappaletta. 

Yhteensä 139 retkiseuruetta lähetti kesän aikana havaintojaan luontoretkiltä 
WWF:lle. Perheiden retkikohteet vaihtelivat kotipihalta kansallispuistoihin, 
saaristosta tuntureille. Vastauksista kävi ilmi, että parasta luontoretkellä on puhdas 
luonto, yhdessäolo sekä eväät. Sekä pienet että isot asiat luonnossa kiinnostivat: 
hienoimmiksi luontohavainnoiksi mainittiin kaikenkokoisia kohteita muurahaisesta 
mereen. Tähän on poimittu muutamia esimerkkejä perheiden havainnoista.

HIENOIMMAT HAVAINNOT LUONTORETKELTÄ
• Näimme pöllön pönttöjä, paljon mustikoita ja jonkun eläimen kakkaa.

• Löysimme muurahaisten valtatien ja näimme neljä joutsenta aika läheltä.

• Metsässä on ihanan hiljaista ja sammal on pehmeää.

• Metsäkanalintuja oli paljon. Samoin kantarelleja ja metsämansikoita.

• Löysimme tervakukkia, läheltä katsottuna ne ovat kauniita.

• Näimme karpaloita, sopuleita, vaivaiskoivuja ja upeita tunturimaisemia.

• Löysimme saviorvokkeja, voikukkia, suopursuja(vielä nupullaan)ja joitain 
“kämmeköitä”, emme tiedä nimeä. Paras löytö oli kukkiva lakka!
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KIVOINTA RETKELLÄ
• Syödä eväitä ja käydä uimassa, vaikka vesi oli kylmää.

• Linnunlaulua kuultiin monenlaista. Kaikki oli kivaa, paitsi sade.

• Kun ukki teki pajupillin Samulille ja pikkusiskolle. Samulista oli hienoa päästä 
metsään poikien kesken saappaat jalassa, kaksin ukin kanssa.    Maisa nautti mehua 
kannon nokassa istuskellen.

• Havahtua, kuinka paljon mielenkiintoista asiaa omalta pihalta löytyykään.

• Lammen vesi kiinnosti kovasti ja kimalsi ihanasti.

• Pitkospuut ja kaverit.

• Supikoiran näkeminen.

• Lupaamme tehdä luonnon puolesta ainakin tämän

• Kierrättää kaiken mahdollisen, syödä kasvisruokaa ja olla heittämättä yhtään 
roskaa luontoon.

• Antaa muurahaisten olla rauhassa.

• Silittää kukkia.

• Emme häiritse luonnossa liikkuessamme eläinten elämää.

• Retkeillä jatkossa lisää ja tutustua ympäristöön. Vanhemmat yrittävät parhaansa 
mukaan pystyä vastaamaan lasten luontoa koskeviin kysymyksiin.    Perheenä 
mm. suosimme lähiruokaa ja marjastamme ahkerasti. Mahdollisuuksien mukaan 
jätämme auton kotipihaan.
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MUUTA WWF:N 
YMPÄRISTÖKASVATUSTOIMINTAA 
LUKUVUOTENA 2010-2011
TEEMANA GLOBAALI VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
Lukuvuoden 2010-2011 teemana WWF:n ympäristökasvatuksessa oli globaali vastuu 
ympäristöstä. Teema näkyi osana toimintaa koko lukuvuoden ajan. Heti elokuussa 
ilmestyi aiheeseen liittyvä opetusmateriaali Tarinoita muuttuvalta planeetalta. 

WWF-lähettiläiden koulukiertueen aiheena oli tällä kertaa vedenkulutus, josta 
kerrottiin sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Onko päälläsi 
jokidelfiinille kuuluvaa vettä? -otsikolla toteutetulla kiertueella järjestettiin 348 
oppituntia ja kiertue tavoitti 7341 oppilasta eri puolilta Suomea.

Peruskouluilla oli mahdollisuus osallistua Toiveajatteluako? -kuvituskilpailuun, 
jossa tehtävänä oli miettiä oma toive maailman puolesta ja kuvittaa se. Kilpailu 
toteutettiin yhtä aikaa Suomessa ja Nepalissa ja se keräsi yhteen yli 2100 lasten ja 
nuorten esittämää toivetta. Ala- ja yläkoulusarjojen voittajat pääsivät kertomaan 
toiveistaan vielä YLE:n Galaxi-ohjelmassa. Upeista kuvista koottiin näyttely sekä 
verkkoon että kiertämään näyttelytiloja eri puolilla Suomea.  

Kuva esittää sitä, kun uhanalaiset eläimet seisovat puolustamassa viimeisiä sademet-

siään hakkuilta ja metsien hakkaajat juoksevat pois. Jos asialle ei tee mitään, monet 

uhanalaiset eläimet kuolevat. Mira-Julia Riikonen 12 v. (Alakoulusarjan 1. sija)
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NATUREWATCH TUTUKSI KOULUTUKSILLA
Naturewatch-ohjelmalla on nykyisin jo varsin laaja kokoelma tehtäviä eri teemoista. 
Käyttäjiä tehtäville toivottaisiin kuitenkin vieläkin enemmän. Siksi WWF järjesti 
lukuvuoden aikana yhteensä kahdeksan Naturewatch-ohjelmaa esittelevää 
koulutustilaisuutta opettajille ja muille kasvattajille. 

Syksyllä aloitettiin luontevasti metsäaiheisilla työpajoilla Lahdessa, mutta talvea 
kohti painopiste siirtyi kestävään elämäntapaan. Opettajat pääsivät tekemään 
kauppatutkimuksia Helsingissä ja Liedossa. Koulun kestävään arkeen puolestaan 
paneuduttiin Hämeenlinnassa, Oulussa ja Tampereella. Kansainvälisen metsien 
vuoden kunniaksi keväällä järjestettiin vielä metsäaiheinen koulutus Ylöjärvellä. 
Toivottavasti lukuvuotena 2011-2012 saamme runsaasti uusia osallistujia 
Naturewatch-ohjelmaan! 

WWF MUKANA TAPAHTUMISSA
WWF:n ympäristökasvatustoiminta oli lukuvuoden aikana mukana useissa 
tapahtumissa. Koululaisille suunnatuista tapahtumista suurimpia olivat 
Talousmetsän elinkaari syyskuussa Espoossa sekä SciFest huhtikuussa Joensuussa. 
Talousmetsän elinkaari -tapahtuman rastilla WWF:n asiantuntijat kertoivat 
koululaisille metsäluonnon monimuotoisuudesta ja sen suojelemisesta. SciFest-
tapahtuman työpajassa puolestaan WWF-lähettiläs Riikka Nousiainen johdatteli 
oppilaat kansainvälisten metsäkysymysten pariin draaman keinoin. Maaliskuussa 
kouluilla oli jälleen mahdollisuus osallistua WWF:n Earth Hour -tapahtumaan. 
Yhteensä 93 koulua oli jälleen mukana sammuttamassa valoja.

Opettajille ja kasvattajille suunnatut tapahtumat olivat myös osa WWF:n toimintaa. 
WWF oli aktiivisesti mukana Lahdessa syyskuussa järjestetyn ensimmäisen Metsä 
kasvatuksessa -foorumin järjestelyissä. Valtakunnallisilla Ympäristökasvatuspäivillä 
Helsingissä lokakuussa toteutettiin kaksi WWF:n työpajaa sekä esiteltiin muutenkin 
WWF:n toimintaa. Lisäksi WWF:n ympäristökasvatus osallistui muun muassa 
opettajaopiskelijoille suunnattuun Maailma koulussa -seminaariin sekä Educa 2011 
-messuille.
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PÄIVÄTYÖKERÄYKSEN WWF:N  
HYVÄKSI LUKUVUOTENA  
2010-2011 TEHNEET KOULUT
 
Teuvan Yhteiskoulu, Vammalan lukio, Lintumetsän koulu, Nokian lukio, 
Kuuhankaveden koulu, Karttulan lukio, Puustellin koulu, Vihdin Lukio, Juupajoen 
koulukeskus, Punkaharjun lukio, Valtarin koulu, Ylikiimingin koulu, Juankosken 
lukio, Nöykkiön koulu, Hagelstamska skolan, Punkalaitumen yhteiskoulu, Sievin 
lukio, Anttolan yhtenäiskoulu, Telakkakadun koulu, Keuruun lukio, Jyväskylän 
Rudolf Steiner -koulu, Laurin koulu, Tervakosken yhteiskoulu, Kaarisillan 
koulu, Hämeenkyrön Yhteiskoulu, Vanttilan koulu, Mustasaaren keskuskoulu, 
Korson koulu, Joensuun lyseon peruskoulu, Pohjolanrinteen koulu, Muuramen 
lukio, Kortesjärven yläkoulu, Juhanalan koulu, Kuortanen lukio ja urheilulukio, 
Kuortanen lukio ja urheilulukio, Riihikallion koulu, Pogostan koulu, Hyrylän 
yläaste, Moision koulu, Kaitaan koulu, Torpparinmäen peruskoulu, Kosken seudun 
yläaste, Mynämäen lukio, Vartiokylän yläasteen koulu, Ylä-Malmin peruskoulu, 
Naakan koulu, Harjunrinteen koulu, Euran lukion oppilaskunta, Valkeavuoren 
koulu/yläkoulu, Brändö Gymnasium, Klaukkalan yläaste, Kiukaisten yhteiskoulu 
ja lukio, Sottunga grundskola, Viherlaakson koulu, Aleksis Kiven koulu, Rauman 
normaalikoulu, Kauhajoen lukio, Kauniaisten lukio
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