
The Earth Song -värityskirja ohjeistus  
Värityskirja jatkaa työpajan ja teoksen 
herättämiä kysymyksiä muun muassa 
kestävästä elämäntavasta, 
kulutustottumuksista ja 
ympäristönsuojelusta. Kirja herättää 
värittäjän ajattelemaan omia arvoja, 
pohdintoja ja valintoja.  

Kirja pyrkii aktivoimaan ajatusta: älä 
ahdistu vaan toimi! 

1.Piirrä omakuvasi ja kirjoita oma ekologinen motto 
Lokeroita on tarkoituksella enemmän, jotta oppilas voisi käyttää omaa mielikuvitustaan ja täyttää 
tilan myös omilla ajatuksillaan/kuvillaan. Ekologinen motto voi olla myös vuoropuhelu tai 
asettumista toisen asemaan. Sitähän suojelu myös osaltaan on: empaattista toimintaa niiden 
puolesta, jotka eivät sitä yksin pysty toteuttamaan. 

2. Slow laulu  
Laulu on syntynyt tehokkuuden vaatimuksesta ja hitauden tuntemattomista mahdollisuuksista.  

3. Piirrä hitaasti 

Tehtäviä oppilaille 
Pohdi oppilaiden kanssa: 
-  Mitä tarkoittaa hidas aika? 
- Mitä kaikkea hyödyllistä voi saada aikaan pysähtymällä paikoilleen ja rauhoittumalla? 
- Mitä tuntemuksia herää hitaudesta? 
- Miksi tuntuu vaikealta kestää hitautta? 

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Aika on yksi luonnonvaroista ja on merkityksellistä mihin sen todella käyttää. Kasvu, kestävyys ja 
ekologia tarvitsevat pitkäjännitteisyyttä. Nykyajassa myös osa taiteesta on nopeatahtista: esim. 
elokuvien leikkaus ja musiikkivideot.  

”Hidas aika ei tarkoita suurta määrää aikaa 

Asiat, jotka voi tehdä nopeasti, kannattaa tehdä juuri niin. Mutta aivan yhtä tärkeää on vaihtaa tietoisesti hitauteen, 
vaalia hidasta aikaa kuin uhanalaista luontoa. Jättää internet ja hypätä vaikka riippumattoon. Muuten menetämme 
jotakin korvaamatonta. 

Luovuus ja oivallukset kumpuavat joutilaisuudesta. Ihmissuhteet, perhe-elämä ja asioiden ymmärtäminen tarvitsevat 
hidasta aikaa. 

Tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta tarjolla oleva aika on pysynyt samana. Aikaan survotaan yhä 
enemmän: tietoa, liikettä, toimintaa. Pienetkin raot ja tauot täyttyvät. Vaarana on yhteiskunta, jossa ajatellaan vain 



pätkäajatuksia, josta uupuu viisaita visioita tulevaisuudesta. Jossa joku saattaa paeta tietokaaosta fundamentalismiin, 
sillä se tarjoaa yksinkertaistettuja, mustavalkoisia vastauksia.”	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Thomas Hylland Eriksen 
4. Leikkaa lumisadetta 
Käsinleikatut lumihiutaleet ovat konkreettinen havainto jokaisen hiutaleen erilaisuudesta.  
Värityskirjan hidas flow tehtävä. 

Tehtäviä oppilaille 
-Pohtikaa oppilaiden kanssa miksi/mihin lunta tarvitaan? 
-Keksi joku asia mihin käytät lumisadetta: esim. oma esitys/koululle ympäristöteko, jossa kerrot 

muille oppilaille oppimistasi asioista.  
-Tee kuvaamataidon tunnilla saimaannorpalle pesä ja käytä lunta siihen.  
-Tarkastellaan lunta: http://wwf.fi/mediabank/3138.pdf  
-Tutki ja ihmettele; ihmeelliset olomuodot:  
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot  

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Ilmaston vaihtelua ei tule sekoittaa ilmastonmuutokseen. 

Ilmaston muutoksen vaikutukset Suomessa 
Suomi sijaitsee alueella, jossa lämpötilan nousun arvioidaan olevan selvästi voimakkaampaa kuin 
koko maapallon keskimääräinen lämpeneminen. Lisäksi muutokset näyttävät olevan suurempia 
talvella kuin kesällä. Lämpenemisen ohella sademäärien arvioidaan kasvavan. Suomen ilmaston 
muutokset ovat kaikissa skenaarioissa lähes samoja noin vuoteen 2040 asti. Vuosisadan 
jälkipuoliskolla erot kasvavat huomattaviksi kasvihuonekaasujen päästöjen määrästä riippuen. 

Lämpötila 
	 •	 etenkin talvilämpötilat kohoavat 
	 •	 hyvin alhaiset lämpötilat näyttävät harvinaistuvan 
	 •	 hellejaksot yleistynevät 
	 •	 kaikkein korkeimmat lämpötilat todennäköisesti kohoavat 
	 •	 kasvukausi pidentyy ja muuttuu lämpimämmäksi 
Sademäärät 
	 •	 etenkin talvipuolella vuotta sateet lisääntyvät ja tulevat yhä useammin vetenä 
	 •	 rankkasateiden oletetaan voimistuvan enemmän kuin keskimääräisten sateiden 
	 •	 talvella ja keväällä pisimmät sateettomat jaksot lyhenevät jonkin verran 
	 •	 kesällä poutajaksot saattavat jopa hieman pidentyä 
Tuulen nopeus 
	 •	 keväällä ja kesällä Suomen tuuli-ilmastossa ei juurikaan näyttäisi olevat odotettavissa 

muutoksia 
	 •	 syksyllä ja talvella tuulet puhaltelisivat tulevaisuudessa aavistuksen verran nykyistä 

navakammin 
	 •	 vaikka muutokset ovat pieniä, ne ovat useimmissa malleissa samansuuntaisia 
Lumipeite ja routa 
	 •	 lumipeiteaika lyhenee 
	 •	 lumen vesiarvo ja paksuus vähenevät 
	 •	 routaa on nykyistä vähemmän 
	 •	 lauhojen ja sateisten talvien aikana maaperä on usein märkä ja sen kantavuus on huono 
Pilvisyys ja aurinngonpaiste 
	 •	 talvista tulee pimeämpiä 
	 •	 kesällä pilvisyys säilynee suurin piirtein entisellään 

http://wwf.fi/mediabank/3138.pdf
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot


Itämeri muuttuu 
	 •	 Suomenlahdella vedenkorkeus saattaa kääntyä nousuun ja Perämerellä meri vetäytyy entistä 

hitaammin 
	 •	 Itämeren jääpeite supistuu 

Lähde www.ilmasto-opas.fi 

Lisää tietoa:  
-Monet eläinlajit tarvitsevat lunta: http://wwf.fi/mediabank/3109.pdf  
Tietoa talvesta, lumesta ja jäästä: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/11/lumi-jaa-ja-pakkanen 

5. Only an expert -laulu 
Laulu kertoo vastuunottaamisesta omista valinnoista ja eri vaihtoehtojen ja tiedon löytämisestä 
itselle järkevän ratkaisun, joka on kestävin. Kuka tahansa on oman elämänsä ja valintojensa 
asiantuntija. Anarkistinen ajatus: pitääkö meidän kaikki mitata, säädellä, suosittaa, punnita… Älä 
sokeudu suositusten viidakkossa, ajattele! 

Tehtäviä oppilaille 
Tee oma lista: mihin asioihin voit vaikuttaa  

6. Väritä Suomen muurahaislajit 
Biodiversiteetti  

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Kaikille tuttu, itsestäänselvä laji, joka osoittaa monimuotoisuudellaan maapallon lajien rikkauden 
Paljonko meiltä kuolee sukupuuttoon lajeja, joita emme tunne, emmekä myöskään tunnista niiden 
vaikutusta ekosysteemiin? 

Biodiversiteetin säilyttämisen tärkeyden ymmärtää, kun oivaltaa monimuotoisuuden moninaisen 
merkityksen ihmiskunnalle. Luonnon suojelemista voidaan perustella taloudellisilla, ekologisilla ja 
eettisillä syillä.  

Muurahainen on suomalaisen havumetsäekosysteemin avainlaji. Ne käyttävät ravintonaan puita 
syöviä hyönteisten toukkia. Lisäksi muurahaiset itse ovat esimerkiksi tikkojen ravintoa. Lisäksi ne 
levittävät kasvien siemeniä ja niiden pesissä elää muita hyönteislajeja. 

Video muurahaisten tärkeydestä ekosysteemille: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/08/21/
muurahaiset-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita 

7. Rakkauslaulu 
Laulu on saanut alkunsa keskustelusta öljyasiantuntijan kanssa.  

Tehtäviä oppilaille 
Kysymyksiä: 
Millä eri tavoin sähköä tuotetaan ja pistokkeisiin saadaan virtaa? 
• Uusiutumattomat energialähteet: kivihiili, maaöljy ja maakaasu (fossiiliset), ydinvoima, turve 
• Uusiutuvat energialähteet: vesi-, tuuli- ja aurinkovoima, biokaasu, geoterminen energia 
Mitä uusiutuvia energiantuotantomuotoja Suomessa käytetään? 
• Vesivoima, tuulivoima, aurinkovoima, puupolttoaineet, biokaasu, maalämpö 

Taustatietoa/lähdemateriaalia 

http://www.ilmasto-opas.fi
http://wwf.fi/mediabank/3109.pdf
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/11/lumi-jaa-ja-pakkanen
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/08/21/muurahaiset-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita


Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät lähinnä fossiilisten polttoaineiden (öljy, 
kivihiili, maakaasu) palamisprosessin seurauksena erityisesti energian käytössä. Jos ilmaston 
lämpeneminen halutaan pitää aisoissa, fossiilisten polttoaineiden jäljellä olevat varannot pitäisi 
jättää lähes kokonaisuudessaan maan poveen. 

Lisäinfoa Öljy ja meri juliste: http://wwf.fi/mediabank/3974.pdf  

Kännykkä on valmistettu yli 30 uusiutumattomasta mineraalista, jotka ovat kierrätettäviä. Lisää 
tietoa mm.: http://urbanmining.org 

8. Kartoita, piirrä asioita joita kuljetat mukanasi 
Arvot ovat asioita, joita pidämme hyvinä tai tärkeinä toisin sanoen asioita, joita arvostamme.  

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Arvot ohjaavat valintojamme tai ovat itsessään toimintamme päämääriä. Pohjimmiltaan koko 
elämämme rakentuu arvojen varaan. Arvojen tunnistamisen, selkiyttämisen ja pohtimisen tärkeyttä 
ei siis voine liikaa korostaa. Arvokasvatus kannattaakin ottaa mukaan kasvatuksen ja koulutuksen 
lisäksi kaikenlaiseen ryhmätoimintaan. 

Myös ympäristökasvatus on ennen kaikkea arvokasvatusta – houkuttelua omien arvojen tarkasteluun 
ja hyvän elämän käsitteen pohdintaan. Mitä me tarvitsemme ja mitä haluamme? Mikä on oikein ja 
mihin meillä on oikeus? 

Tehtäviä oppilaille 
Pohdi oppilaiden kanssa mitä arvot ovat?  

Mitä arvot ovat? 
Kari E. Turusen esittämä arvoluokitus: 
1. Arvokkaat inhimilliset kokemukset: esimerkiksi musiikki, luonto, ystävyys, rakkaus. Nämä elä- 
mykset voivat olla ihmiselle hyvin pysyvästi arvokkaita. 
2. Arvostukset: tavaroiden, taitojen, rahan, aseman jne. arvostus. Arvokkaita tietyille ihmisille tai or-
ganisaatioille, kuitenkin melko helposti muuttuvia. 
3. Ihanteet:rehellisyys,tasa-arvoisuus,elämänkunnioittaminen, hyödyn maksimointi yms. 
Pysyväisluonteisia kulttuuriin sidottuja arvostuksia. 
4. Klassiset arvot: esimerkiksi totuus, kauneus, hyvyys, oikeudenmukaisuus. Nämä ovat tietynlaisia 
lopullisia arvoja, joihin päästään muiden pääluokkien avulla. 
kasteluun ja hyvän elämän käsitteen pohdintaan. Mitä me tarvitsemme ja mitä haluamme? Mikä on 
oikein ja mihin meillä on oikeus? 

Arvotehtävä:  

1. Kukin osallistuja kirjoittaa erilaisia elämän nautintoja lapuille (yksi asia lappua kohden) ja laput 
kootaan seinälle. 

2. Keskustellaan siitä, onko nautinnoilla joitakin yhteisiä ominaisuuksia. Millaisia tarpeita ne 
tyydyttävät? Millaisia arvoja niiden taustalla on? Ryhmitellään tällä perusteella nautintoja yhdessä 
päätettyjen kategorioiden alle (esimerkiksi sosiaa- liset tarpeet, kauneus). Mihin luokkaan tuli eniten 
lappuja? Mihin vähiten? 

3. Keskustellaan erilaisten nautintojen ympäristövaikutuksista. Mitkä niistä ovat haitaksi luonnolle, 
mitkä eivät? Voidaanko haitalliset nautinnot saavuttaa vähemmän ympäristöä kuormittavilla 

http://wwf.fi/mediabank/3974.pdf
http://urbanmining.org


tavoilla? Esimerkiksi lukemalla kirjastosta lainatun kirjan tai katsomalla vuokratun elokuvan 
saavuttaa luultavasti saman nautinnon kuin lukemalla omaksi ostetun kirjan tai katsomalla omaksi 
ostetun elokuvan. Shoppailla voi kirpputorillakin kauppakeskuksen sijaan. Kavereita voi tavata 
kertakäyttötuotteita pursuavan hampurilaispaikan sijaan muuallakin. Harrastusten 
ympäristövaikutuksia voi vähentää vaikkapa yhteiskuljetuksin, varusteita kierrättämällä jne. 

Kokemuksen mukaan nautinnot ovat yleensä enimmäkseen hyvin sosiaalisia: nautitaan yhdessä 
olemisesta ja yhdessä tekemisestä tai vaikkapa hyvän kirjan lukemisesta. Osallistujien luettelemat 
nautintoa tuovat asiat eivät useinkaan ole kovin haitallisia ympäristölle, mikä voi johtua tilanteen 
luomista sosiaalisista paineista. Siitäkin kannattaa keskustella: jätettiinkö jotain kertomatta siksi, että 
pelättiin muiden osallistujien tai opettajan reaktiota? 

9. Väritä täydellinen auringonlasku 

Tehtäviä oppilaille 
Keskustelua unelmoinnista: Unelmointi auttaa meitä kohti mielekästä elämää. 

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Unelma kertoo meille tulevaisuuden tilan (vision), jonka haluamme saavuttaa. Unelmansa 
tunnistanut ihminen osaa työskennellä unelmansa saavuttamiseksi. Tällöin elämä muuttuu 
päämäärätietoiseksi. Samalla elämästä tulee mielekkäämpää. Elämän kokee arvokkaaksi ja hienoksi, 
kun tunnistaa mitä asioita haluaa tehdä ja mitä ei halua tehdä. 

10. Vihreä teko, lisää lehdet 

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Lehtialaindeksi kuvaa puuston lehtipinta-alan suhdetta metsikön pinta-alaan. Se vaikuttaa ilmastoon 
liittyviin prosesseihin, kuten pinnan heijastavuuteen talvisin. Mitä sankempi metsä, sitä suurempi 
lehtialaindeksi sillä on ja sitä vähemmän se heijastaa auringon säteilyä takaisin ilmakehään. Puiden 
lumisuus kuitenkin vähentää lehtialaindeksin merkitystä lisäämällä ilmastoa viilentävää 
heijastavuutta. Lehtialaindeksin avulla voidaan myös seurata ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
metsänrajaan.  

Tehtäviä oppilaille 
Kysymyksiä lehtien tarkasteluun: 
- Miksi lehti on vihreä? (Viherhiukkaset) 
- Miksi lehdet kellastuvat syksyisin? (Syksyn tullessa sää viilenee ja valon määrä vähenee, jolloin 
viherhiukkaset hajoavat ja näkyviin tulevat muut hiukkaset, joiden värit ovat kellertävät ja 
punertavat. Ikivihantojen kasvien lehtien viherhiukkaset ovat yleensä paksun vahan tm. aineen 
suojassa.) 
- Miksi kasvi tarvitsee lehtiä? (Yhteyttäminen - valmistaakseen "ruokaa" kasvuun) 

Muita tehtäviä:  
Lehden pinnanmuotojen tarkastelu: http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/
tiedekasvatus/tiedekerho/teemakokonaisuudet/metsa_ii/
1_lehden_pinnanmuotojen_tarkastelua.pdf  

Lehden pinta-alan laskeminen: http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/
tiedekasvatus/tiedekerho/teemakokonaisuudet/metsa_ii/1_lehden_pinta-ala.pdf  

11. Hyvää syntymäpäivää, väritä vuosirenkaat 

http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/tiedekasvatus/tiedekerho/teemakokonaisuudet/metsa_ii/1_lehden_pinnanmuotojen_tarkastelua.pdf
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/tiedekasvatus/tiedekerho/teemakokonaisuudet/metsa_ii/1_lehden_pinta-ala.pdf


Maailman metsien elävään biomassaan ja maaperään on sitoutunut 2,2 kertaa yhtä paljon hiiltä 
kuin ilmakehässä nyt on. Metsät varastoivat merkittävän osan ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä. 
Näin ne puskuroivat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua. Siksi metsät ovat merkittävässä 
asemassa myös ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilinieluina.  

12. Kenen ilmaa on tässä ilmapallossa? 

Tehtäviä oppilaille 
Tehtävä: Roskakorit, joiden edessä oppilaat jonoissa, ja kaikilla yksi paperi rypistettynä palloksi. 
Tehtävänä on heittää paperi koriin. Takana olevat eivät todennäköisesti saa palloa koriin ja 
valittavat asiasta. -Jos olet syntynyt takariviin niin on vaikea saada paperia koriin. Vertaus siitä miten 
olosuhteet vaikuttavat köyhyyden jakaantumiseen. Miten omassa toiminnassaan voi ottaa huomioon 
tämän asian? 

Ilmastonmuutos ei ole reilu. Kehitysmaiden asukkaat eivät ole ilmastonmuutoksen suurimpia 
aiheuttajia mutta kuuluvat sen vaikutusten suurimpiin kärsijöihin.  

Valtaosa maailman köyhistä ihmisistä elää maissa, joissa on runsaasti luonnonvaroja. Aina kaikkein 
köyhimmät eivät pääse nauttimaan kotimaansa luonnonvaroilla hankituista tuloista.  

Varsinkin kaivostoiminnan hyödyt päätyvät ulkomaisten yritysten ja kotimaisen vähemmistön 
hyväksi. Kestävä, tehokas ja demokraattinen luonnonvarojen hallinta takaa, että mineraalit, metsät 
ja vesivarat hyödyttävät myös köyhiä ihmisiä. 

13. Kielto-ja kehoituslaulu 
Laulu on syntynyt asiantuntijan tapaamisesta, jossa pohdittiin kuluttajan hiilijalanjälkeä ja arjen 
valintoja ja niiden merkitystä. Kierrätys ei auta, vaan tärkeää on kulutuksen vähentäminen.  

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Minun ekotekoni videot:  
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/12/minun-ekotekoni  

Tehtäviä oppilaille 
Hiilijalanjälkitehtäviä: 
http://vihrealippu.fi/images/documents/hiilijalanjalki_tehtavia.pdf  

Kallis ja halpa vaate vertailussa- tehtävä: http://wwf.fi/mediabank/3160.pdf  

14. Roska juttu! Siivoa käyttämällä mustaa tussia 
Mitä jätät jälkeesi? 

Tehtäviä oppilaille 
Kysymyksiä lajittelusta, jätteistä ja kuluttamisesta: 
-Miksi joskus kannattaa käyttää vanhaa uudelleen, eikä aina ostaa uutta? Pohditaan mm. 
luonnonvarojen ja rahan säästämistä sekä vanhojen esineiden tunnearvoa. 
-Mainokset: kannattaako ostaa tavaraa sen takia että sitä mainostetaan vai sen takia, että sitä todella 
tarvitaan? 
-Vaatteista: Kannattaako käyttää vain muodikkaita ja oikeanmerkkisiä vaatteita vai voisiko joskus 
käyttää kirpputorilta tai toisilta lapsilta saatuja pieneksi jääneitä vaatteita? 
-Kenelle mainokset tehdään? Miksi mainoksia tehdään? Ketkä hyötyvät mainoksista? Miten nuoret 
reagoivat mainoksiin? Kuvatulkinnan opettamista.  

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/12/minun-ekotekoni
http://vihrealippu.fi/images/documents/hiilijalanjalki_tehtavia.pdf
http://wwf.fi/mediabank/3160.pdf


-Millaisia ilmaisia harrastuksia on olemassa? Mihin harrastuksiin ei tarvita minkäänlaisia välineitä? 
-Tavarapaljoudesta: keksitkö keinoja miten sinä voisit vähentää tavarapaljouttasi (harrastusvälineet, 
kirjat, lehdet ym.)? 

Liikunnallisia leikkejä 
Jätejuoksu (vesi, maa, ilma) 
Leikissä samat säännöt kuin tuli, vesi, maa / vesi, maa, ilma leikissä, mutta elementit on vaihdettu 
jäteastioiksi esim. biojäte, kartonki, paperi. Maahan piirretään kolme samansuuntaista viivaa 
useiden metrien päähän toisistaan. Yksi viivoista on biojäte, toinen kartonginkeräys ja kolmas 
paperinkeräys. Opettaja huutaa esim. omena ja lapset juoksevat biojäteviivalle. Leikin ei tarvitse olla 
kilpailu. 

Parin etsintä 
Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään. Toiset ovat roska-astioita ja toiset roskia. Roskien ja astioiden 
nimet voi sanoa leikkijöille tai kirjoittaa lapuille, jotka jaetaan osallistujille. Tarkoituksena on kulkea 
ympäri tilaa ja löytää oma pari. Esim. akku-ongelmajäte, banaanin kuoret-biojäte jne. Biojäteastia 
voi kulkea ympäriinsä ja kysyä roskilta, ovatko he biojätteitä tai metallipurkki voi kysellä, mistä 
löytyisi metalliastia. Lopuksi kaikki parit esitellään ja mietitään, ovatko kaikki oikeissa paikoissa. 

15. Minulla on mielipide 
Mitä mieltä olet? Minkä arvojen ja asioiden puolesta voisit osoittaa mieltä? Mikä on tärkeää?  

Tehtäviä oppilaille 
Tehtävä: Järjestäkää mielenosoitus koululla 

16. We are -laulu 
Laulu on syntynyt pohdinnoista, että ihminen on pahin uhka itselleen. Maapallo säilyy 
tulevaisuudessakin, mutta ihmiset kuolevat sukuspuuttoon ensimmäisten joukossa, jos 
joukkosukupuuton annetaan jatkua. 

17. Ydinjätteen loppusijoituslaulu 
Laulu on syntynyt asiantuntijan kanssa käydystä keskustelusta ydinvoiman ja vaihtoehtoisten 
energiamuotojen eroista.  

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Käytetty ydinpolttoaine on erittäin radioaktiivista, ja samalla erittäin vaarallista. Reaktorista 
poistettaessa polttoaine on miljoonia kertoja radioaktiivisempaa kuin reaktoriin laitettaessa. Vielä 
tuhat vuotta myöhemmin se on tuhansia kertoja tuoretta ydinpolttoainetta aktiivisempaa. Vielä 100 
000 vuoden kuluttua ydinjäte on yli miljoona kertaa radioaktiivisempaa kuin keskimääräinen 
suomalainen kallio.Yhdysvaltain tiedeakatemian mukaan ydinjäte pitäisi pystyä säilömään 
turvallisesti ainakin 300 000 vuotta, mieluiten miljoona vuotta. Vertailun vuoksi, viime jääkausi 
loppui ja maanviljelys keksittiin noin 10 000 vuotta sitten. Homo Sapiens -lajin arvioidaan olevan 
noin 200 000 vuotta vanha. 

18. Jatka piirrosta..minä nyt 
Mitkä arvot ja asiat ovat sinulle tärkeitä nyt? 

19. Jatka piirrosta…Minä 20 vuoden päästä 
Onnellinen elämä rakentuu hyveiden, taitojen ja intohimojen toteuttamisesta. Onni ei synny 
ostamalla.  



20. Energia tanssi  
Energia ei lopu vaan se kiertää. 

Tehtäviä oppilaille 
Pohdi oppilaiden kanssa: Mistä saat energiaa? Mistä tulet onnelliseksi?  

21. Piirrä maisema vuonna 2060 

Tehtäviä oppilaille 
Pohdi oppilaiden kanssa: 
Millainen maapallo on 44 vuoden päästä? Mikä on toivekuva/uhkakuva? Utopia/Dystopia? 

Tulevaisuus tehtävä 
Mieti 3 asiaa, jotka sinulle tulevat mieleen sanasta tulevaisuus. Se voi olla tunnekokemus, toive, 
vempain, henkilökohtainen tulevaisuutesi... 
Mieti aikaa enintään kahdenkymmenen vuoden päähän, kun olet vähän yli kolmekymppinen. 
Kirjoita ajatuksesi ylös näille post-it-lapuille ja käy sitten liimaamassa ne tänne taululle. Voit jutella 
asiasta parisi kanssa jos haluat, tai sitten miettiä yksin. Hyvä, palataan tähän myöhemmin 

Pohdintaa liittyen post it lappuihin:  
Miten tekniset innovaatiot voivat hyödyttää ilmastonsuojelussa? Miten ne liittyvät meidän kaikkien 
elämään tulevaisuudessa? Miten innovaatiot syntyvät? Miten viestit liittyvät nuorten 
henkilökohtaiseen tulevaisuuteen? Millaisia ratkaisuja olemme nähneet esim. Nigeriassa tehtävän? 
Monessa lapussa oli jotakin liittyen katastrofeihin ja maailman tuhoutumiseen. Oletteko vieläkin sitä 
mieltä, että niin tulee tapahtumaan? Miten tältä voitaisiin välttyä? 

22. Väritä uhanalaisille eläimille ympäristö 

Tehtäviä oppilaille 
Tehtävä: selvitä mikä eläin, mikä on sen luonnollinen ympäristö ja miksi on uhanalainen? 

Taustatietoa/lähdemateriaalia 
Afrikan norsu 
Lisää tietoa: http://wwf.fi/elainlajit/afrikannorsu/ 

Oranki 
Lisää tietoa: http://wwf.fi/elainlajit/oranki/ 

Tiikeri 
Lisää tietoa: http://wwf.fi/elainlajit/tiikeri/ 

Lumileopardi 
Lisää tietoa: http://wwf.fi/elainlajit/lumileopardi/ 

Saimaannorppa 
Lisää tietoa: http://wwf.fi/elainlajit/saimaannorppa/ 

Lohi 
Lisää tietoa: http://wwf.fi/elainlajit/lohi/ 

http://wwf.fi/elainlajit/afrikannorsu/
http://wwf.fi/elainlajit/oranki/
http://wwf.fi/elainlajit/tiikeri/
http://wwf.fi/elainlajit/lumileopardi/
http://wwf.fi/elainlajit/saimaannorppa/
http://wwf.fi/elainlajit/lohi/


23. Väritä kaikki maailman leveähuulisarvikuonot 
Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoja. Joka kuudeseläin- tai kasvilaji on vaarassa kuolla 
sukupuuttoon, jos ilmastonmuutosta ei pikaisesti hillitä ja vähennetä kasvihuonekaasujen päästöjä.  
Kirjan tekohetkellä maailmassa oli neljä leveähuulisarvikuonoa, tällä hetkellä (helmikuu 2016) enää 
kolme, jotka kaikki elävät vangittuina.  

Tehtäviä oppilaille 
Pohtikaa oppilaiden kanssa sukupuuttoon johtavia syitä 
Mikä virhe on kuvassa?  
-Numero kolme on kaksi kertaa: Sarvikuonoja voi poistaa mustalla tussilla.  

24. Vaikka valtava joukko ihmisiä elää hiljaisessa epätoivossa eli 
nuotiolaulu perinnemaisemassa 
Laulu on syntynyt muun muassa vastuullisuudesta, sosiaalisesta kestävästä kehityksestä, toiseudesta 
ja empaattisuudesta. Mitä on  maailma toisen silmin: muiden ihmisten ja eläinten näkemys 
maailmasta? 

Tehtäviä oppilaille 
Tehkää erilaisia roolileikkejä, tutkikaa asioiden taustoja. Miltä sama asia näyttää eri kantilta 
katsottuna, esim.  
-Susi-Poronhoitaja 
-Suomalainen perheenäiti- tehomaatalous lehmä 
-Risteilymatkustaja-Itämeri 

25. Piirrä hyvien tekojesi käsikartta 
Käsi kuvastaa sitä, että ratkaisut on itsestä lähtöisin. 

Tehtäviä oppilaille 
Mitä hyviä tekoja jo teet, ja mitä voit jakaa muille.  

Lopussa on vapaata tilaa ajatuksille, piirroksille. Valkoista tilaa voi myös vaalia, sitä ei tarvitse 
valloittaa.   

Muuta materiaalia 
Kestävän kehityksen opas kouluille: 
http://www.koulujaymparisto.fi/tiedostot/keke-ohjelma_esite.pdf  

Ilmastovisa ja videot ilmastonmuutoksesta https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/videot-ja-
visualisoinnit 

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen eri puolilla maailmaa, video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8 

Laaja materiaali kestävän elämäntavan teemoista, ”eletään öljykauden jälkeistä elämää”: 
http://www.kierratyskeskus.fi/files/5226/Samaan_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf  

Ohjeistus: Sari Palmgren, Anne Vasko ja Katja Kirsi 
Valokuva: Uupi Tirronen 
Yhteystiedot: Sari Palmgren www.saripalmgren.com, sari.palmgren@gmail.com, www.zodiak.fi
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