
För
lärarna

undervisning utanför skolan

LÄGERSKOLA

1
2021

koulun ulkopuolinen opetus

OpettajilleLEIRIKOULU

Biodiversitet

Luonnon
monimuotoisuus

Leirikoulu-
keskukset

Lägerskolcentra



Suomen leirikouluyhdistys
Lägerskolföreningen i Finland ry

Julkaisija/Utgivare: Suomen leirikouluyhdistys ry.
Lägerskolföreningen i Finland rf.
Suomenlinna C 9, 00190 Helsinki
sly@suokki.fi
Puh/Tel 09 6847471/Hostel Suomenlinna

Vastaava toimittaja ja pää toi mittaja:
Ansvarig utgivare och chef re daktör: Juha Kuronen

Ilmoitushinnat-Annonspriser: Kokosivu/Helsida 650 €
1/2 siv./sid. 450 €, 1/4 siv./sid. 300  €,
Takakansi/Bakpärm 800 €
Jäsenhinnat: 1/1 siv 500 €, 1/2 siv 300 €, 1/4 siv 150 €
Takakansi/Bakpärn 850 € , jäsenhinta 700 € 
Ilmoitukset - Annonser:
leirikoulu.sly@gmail.com
Kotisivu: www.leirikoulut.info

Paino: Kirjapaino Punamusta  Puh 03 42351

Yhdistyksen hallitus
Föreningens styrelse

Puh.joht/Ordf.
Juha Kuronen
juha@suokki.fi

Varapuheenj./Viceordf.
Benita Björkell
benita.bjorkell@gmail.com

Pohjoism.sihteeri/Nordisk sekr.
Tuija Laitinen 
tuija.laitinen@salo.fi

Sarianna Alho
sarianna.alho@iki.fi

Elise Kurtén, 
elise.kurten@turku.fi

Varajäsenet/Suppleanter

Thina Wikström, 
thina.wikstrom@netti.fi

POHJOISMAISET SISARJÄR JESTÖMME:
VÅRA NORDISKA SYSTERORGANISATIONER

SVENSK LÄGERSKOL FÖ RENING
hans.larsson@vastbergaskolan.com

NORSK LEIRSKOLE FORENING
NLF@leirskole.no 
www.leirskole.no

DANSK LEJRSKOLE FORENING
marianne.just@ebbesen.mail.dk

ISLANDSK LEJRSKOLFORENING
skolabudir@skolabudir.is
www.skolabudir.is

Liity jäseneksi -Bli medlem!

Pankkiyhteys – Bankförbindelse  
NORDEA FI45 20921800010665

Jäsenmaksut – Medlemsavgifter
Varsinaiset/Ordinarie 20,00 €
Leirikoulukeskukset/Centra 100 €
Kunnat/Kommuner 100 €
Järjestöt/Föreningar 30,00 €

Hostellinjohtaja, sihteeri
Petra Miessmer
petra@suokki

Kunniajäsenet – Hedersmedlemmar

Thina Wikström
Torsten Sannamo 
Jarl Stormbom
Jarl Streng

Kunniapuheenjoht./Hedersordf.
Onerva Virtanen



leirikoulu  - 3 - lägerskola

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti 
on tällä hetkellä niin keskeinen asia, että sitä 
tulee ehdottomasti käsitellä kouluissa. Aihe so-
pii erittäin hyvin koulun ulkopuolella tapahtu-

vaan opiskeluun. Leirikoulussa ja opintoretkillä asiaan 
voidaan helposti syventyä. Oppilaille tulee kuitenkin 
retken aluksi selvittää, mitä luonnon monimuotoisuus 
yleisellä tasolla tarkoittaa.

Luonnon monimuotisuudella tarkoitetaan sekä lajien 
että perintötekijöiden kirjoa eri tasoilla: maapallolla ja 
ekosysteemeissä. Monimuotoisuus on tällä hetkellä 
köyhtymässä erittäin rajusti. Ihmisen kannalta moni-
muotoisuuden köyhtyminen tuntuu selvimmin ravin-
nontuotannossa. Siihen vaikuttavat esimerkiksi pöly-
tyksen vaikeutuminen, maaperän hedelmällisyyden 
aleneminen sekä ilmasto-olojen muutokset.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisellä on rajuja 
vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Sen syitä on mo-
nia. Keskisimpiä ovat metsien, merien, vesistöjen sekä 
maaperän liiallinen hyväksikäyttö Se johtaa vääjää-
mättömästi lajikirjon vähenemiseen ja yhä useampien 
lajien häviämisiin. Jokainen laji, joka häviää ravintoket-
justa, vaikuttaa ekosysteemin tasapainoon. Pidänkin 
tässä mielessä erittäin tärkeänä, että oppilaat saisivat 
mahdollisimman paljon ohjausta lajintuntemukseen. 
Mitä enemmän ihminen tuntee lajeja, sitä enemmän 
hän on myös kiinnostunut niiden säilymisestä. Tutki-
mukset ovat osoittaneet, että jos lapset tuntevat liik-
kuvansa luonnossa tuttujen lajien parissa, sitä enem-
män he ovat myös niiden suojelijoita.

Teollinen vallankumous ja tehomaatalouden kehitys 
runsaan sadan viimeisen vuoden aikana on johtanut 
erittäin voimakkaasti maankäyttöön. Lisäksi kaupun-
gistuminen ja siihen liittyvä infrastruktuuri ovat aihe-
uttaneet luonnonmukaisesta maankäytöstä luopu-
mista. Näillä kaikilla on selkeästi ollut merkittävä syy 
luonnon monimuotoisuuden alenemiseen. Samalla se 
on aiheuttanut myös lukuisten vieraslajien leviämistä. 
Tämä puolestaan on aiheuttanut joidenkin alkupe-
räislajien häviämistä.

Lajien häviämisen lisäksi monimuotoisuus koskee 
myös luontotyyppejä. Luontotyyppien häviäminen 
on myös yhtenä syynä lajien häviämiseen. Suomessa 
arvioidaan, että joka yhdeksäs laji on uhanalainen ja 
maamme neljästäsadasta erilaisesta luontotyypistä 
noin puolet on häviämässä. Otetaan siis luonnon mo-
nimuotoisuuden käsitteleminen keskeiseksi tehtäväk-
semme!

Naturens mångfald, biodiversiteten, är i det-
ta nu ett mycket viktigt ämne som absolut 
bör behandlas i skolorna. I undervisningen 
utanför skolan passar detta ämne utmärkt. 

På en lägerskola eller under en naturutfärd går det 
lätt att fördjupa sig i ämnet, men först bör eleverna  
ha klart för sig vad man menar med naturens mång-
fald. 

Med biodiversitet menar man både arternas mångfald 
och det genetiska mångfaldet på olika nivåer : på jor-
den och i ekosystemen. Mångfalden i naturen håller 
nu radikalt på att utarmas.Från människans synpunkt 
sett  märks utarmningen klarast i matproduktionen. 
Det beror bl.a på att pollineringen har blivit sämre, 
jordmånen blivit mindre bördig samt att klimatet har 
förändrats. 

Utarmningen av  biodiversiteten medför radikala kon-
sekvenser för människans välfärd. Orsakerna är mån-
ga. Det mest centrala är att skogen, haven, vattendra-
gen och jordmånen utnyttjas för mycket. Det betyder 
oundvikligen att arterna i naturen minskar och att 
endel arter dör ut. Varenda art som försvinner från 
näringskedjan påverkar balansen i ekosystemet. Med 
tanke på detta anser jag att det är viktigt att eleverna 
får en tillräcklig artkännedom. Ju mer man känner till 
olika arter desto mer intresserad blir man att bevara 
dem. Undersökningar har visat att då barnen rör sig i 
naturen beskyddar de de arter som de känner till.

Den industriella revolutionen och utvecklingen av det 
effektiva jordbruket under det senaste seklet  har lett 
till en enorm markanvändning.  Dessutom har urba-
niseringen,  och därtill hörande infrastruktur, förorsa-
kat att man varit tvungen att avstå från den naturliga 
markanvändningen. Allt detta har helt tydligt förorsa-
kat att biodiversiteten har minskat.Tillika har allt dett 
även förorsakat att många invasiva arter har förökat 
sig och detta igen har förorsakat att lokala arter för-
svunnit.

Då naturens mångfald rubbas och olika arter försvin-
ner berör det även hela biotoper som kan dö ut. I 
Finland har man uppskattat att var nionde art är ut-
rotningshotad och att hälften av Finlands biotoper 
håller på att försvinna. Alltså är det speciellt viktigt 
att behandla biodiversiteten i undervisningen på alla 
stadier.

                                                                      
                                                                       Juha Kuronen

Luonnon monimuotoisuus Naturens mångfald
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Miksi lähteä retkelle?

Aamusumu, iltarusko, heinänkorres-
sa keikkuva leppäkerttu ja kannonno-
kassa syödyt eväsleivät, puhumatta-
kaan taipaleesta kohti tunturinhuip-
pua ja päältä avautuvista palkitse-
vista maisemista tai ensimmäisestä 
yöstä teltassa, kaikki syvälle mieleen 
painuvia muistoja. Nämä lapsuuden 
ja nuoruuden luontokokemukset 
ovat tutkimusten mukaan tärkein yk-
sittäinen tekijä aikuisuuden ympäris-
tövastuullisuuden taustalla. 
Ulkona myös tutkitusti oppii parem-
min. Luonnossa huomiokyky ja kes-
kittyminen paranee, stressi vähenee, 
itsesäätely vahvistuu, oppijat ovat 
kiinnostuneempia ja osallistuvat in-
nokkaammin sekä ovat fyysisesti 
aktiivisempia. Lisäksi erilaiset oppi-
miseen liittyvä taidot, kuten pitkäjän-
teisyys, sinnikkyys, sosiaaliset taidot 
ja kommunikaatiotaidot kehittyvät 
erityisesti ulkona oppiessa. Taustalla 
on ulko-oppimisympäristöissä olevat 
yleensä yhteistyötä korostavat olo-
suhteet, suuremmat itsemääräämi-
sen mahdollisuudet ja rauhallisempi 
ympäristö. 
Kun luokka retkeilee yhdessä ja koh-
taa retken haasteita, saadaan myös 
myönteisiä yhteisiä kokemuksia, joi-
den avulla voidaan rakentaa ja pa-
rantaa luokan yhteishenkeä ja ryh-
mädynamiikkaa. Tätä voidaan tukea 
valitsemalla mm. yhteistoiminnallisia 
ja seikkailupedagogisia harjoitteita, 
joita reflektoidaan yhdessä.
Retkeilemällä saadaan terveyshyöty-
jä mm. paranevana fyysisenä kunto-
na, myönteisinä vaikutuksina veren-
paineeseen ja vastustuskykyyn sekä 
mielenterveyteen.

Retkietiketti – 
retkeilijän hyvät tavat

Retkietiketti pohjautuu perinteisiin 
jokamiehenoikeuksiin, jotka kertovat 
luonnossa liikkujan oikeuksista ja vel-
vollisuuksista. Jokamiehenoikeuksilla 
tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyt-
tää luontoa siitä riippumatta, kuka 
omistaa alueen. Luonnon käyttämi-
seen jokamiehenoikeuksien sallimis-
sa rajoissa ei siis tarvita maanomista-

jan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä 
tarvitse maksaa mitään. Jokamiehenoi-
keudella toimiminen ei saa aiheuttaa 
haittaa maanomistajalle, maankäytölle 
tai luonnolle. 
Kattava tietopaketti jokamiehenoikeuk-
sista löytyy luontoon.fistä: Luontoon.fi/
jokamiehenoikeudet. Vinkkejä siihen, 
miten jokamiehenoikeuksia voi opet-
taa löytyy Mappa.fi -materiaalipankista, 
käytä hakusanaa jokamiehenoikeudet.
Retkietiketillä tarkoitetaan niitä käyttäy-
tymissääntöjä, joita ulkona liikkumiseen 
ja luonnosta nauttimiseen liittyy. Metsä-
hallituksen Luontopalvelut on laatinut 
tiiviin muistilistan hyvästä retkietiketis-
tä luontoon.fi-sivustolle. Retkietiketti-
materiaaliin kannattaa tutustua ryhmän 
kanssa etukäteen, kun olette lähdössä 
retkelle tai leirille luontoon. Ottakaa tii-
vistetty Retkietiketti haltuun ja tutustu-
kaa aina myös retkikohteenne tarkem-
piin sääntöihin esim. kohteen verkkosi-
vuilla.

Retkietiketti pähkinänkuoressa
Luontoon.fi/retkietiketti

1. Kunnioita luontoa - älä muuta sitä. 
Pidä lemmikit kytkettynä.

2. Suosi merkittyjä reittejä ja noudata 
eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. 
Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitus-
alueet ja -ajat.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä 
tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä. 
Noudata autiotupien sääntöjä.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille, 
suosi retkikeitintä. Älä tee tulta metsä- 
tai ruohikkopalovaroituksen aikana.

5. Älä roskaa. 

Luonnon kunnioittaminen, liikkumi-
nen, leiriytyminen, tulenteko ja roska-
ton retkeily - kun näitä koskevat sään-
nöt ovat ryhmällänne hallussa, olette 
valmiita retkelle.

Roskaton retkeily tavaksi

Monilla retkeily- ja luonnonsuojelualu-
eilla ei enää nykyisin ole roska-astioita 
maastossa. Niiden tyhjentämiseen ku-
luneet varat on ohjattu mm. alueiden 
retkeilyrakenteiden ylläpitoon. Oppi-
laiden kanssa kannattaakin heti en-
simmäisestä retkestä alkaen opetella 
roskattomaan retkeilyyn.
Retkellä syntyvää jätettä on helppo 
vähentää ennen retkeä tehtävillä va-
linnoilla, esim. pakkaamalla eväät ja 
juomat kertakäyttöisten pakkauksien 
sijaan kestoastioihin. Retkellä synty-
vää jätettä varten kannattaa jokaisel-
le oppilaalle varata pieni muovipussi 
reppuun ja antaa vastuu viedä jätteet 
kotiin lajiteltaviksi, jolloin jokainen op-
pii roskattoman retkeilyn käytäntöjä 
kouluretkille.

Retkietiketti – 
miten retkeillä ryhmän kanssa 
vastuullisesti? 

Elina Pilke ja Maria Salin, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia, www.haltia.com



Kuva: Jari Kostet / Metsähallitus Luontopalvelut

lenteko on sallittu vain tarkoitukseen 
osoitetuilla paikoilla. Marjastus, sie-
nestys, onkiminen ja pilkkiminen on 
useimmiten sallittu. Ratsastus ja pyö-
räily on yleensä sallittu vain siihen 
tarkoitukseen osoitetuilla reiteillä.
Luontoon.fi-verkkopalvelussa esitel-
tyjen retkikohteiden yhteydessä ker-
rotaan myös kohdekohtaisista ohjeis-
ta ja säännöistä - näihin kannattaa 
tutustua jo suunnitteluvaiheessa!

Luonnossa viihtyminen

Pohjimmiltaan retkeilyssä on kyse 
hyvin yksinkertaisesta asiasta: riit-
tää, että osaa tehdä olonsa muka-
vaksi luonnossa. Jokaisen viihtymi-
sen varmistamiseksi ennakoidaan ja 
laitetaan perusasiat kuntoon, jotta 
voidaan keskittyä nauttimaan ja op-
pimaan. 

Onnistuneen retken resepti
Suunnittele hyvin

Ota huomioon kaikkien osallistujien 
kunto, taidot ja toiveet
Varaa riittävästi aikaa
Tee turvallisuussuunnitelma ryhmän 
kanssa retkeillessäsi
Valitse toimivat ja vuodenaikaan so-
pivat varusteet
Varaudu sään muutoksiin
Pidä suunnistustaitoasi yllä
Ota mukaan ajantasainen kartta, hy-
vät eväät ja riittävästi juomaa

Turvallisin mielin retkellä koulu-
ryhmän kanssa

Retken suunnitteluun kuuluu oleelli-
sena osana myös turvallisuusasioiden 
huomioiminen. Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto ja OAJ ovat 
laatineet tätä helpottamaan oppaan 
koulun ulkopuolella tapahtuvaa ope-
tusta varten, jonka voi ladata itselleen 
verkosta: https://www.luontokoulut.
fi/kasvattajille/muistilista/

Luonnon monimuotoisuuden arvos-
taminen

Aina ei tarvitse lähteä kauas retkel-
le. Lähiluontokin voi tarjota hienoja 
elämyksiä ja mielenkiintoisia oppi-
mismahdollisuuksia kouluryhmille. 
Kannattaakin harjoitella luonnossa 
liikkumista säännöllisesti, niin nuoret 
tottuvat ulkona oppimiseen, oppivat 
arvostamaan luontoa, ja ovat valmiim-
pia lähtemään vaikkapa leirikouluun 
myöhemmin.

Välillä kannattaa suunnata lähiluon-
nosta myös luonnonsuojelualueille. 
Niillä retkeillessä muodostuu mieliku-
va luonnontilaisemmasta luonnostam-
me: vanhoista metsistä, rakentamat-
tomista rannoista ja ojittamattomista 
soista. Monet lapset ja nuoret eivät ole 
ikinä vaeltaneet vanhassa metsässä tai 
taivaltanut pitkospuilla luonnontilai-
sella suolla. Tekemällä retken esimer-
kiksi kansallispuistoon annat oppilaille 
mahdollisuuden nähdä ja kokea mo-
nimuotoista luonnontilaista luontoa. 
Minkä oppii tuntemaan, sitä haluaa 
myös suojella!

Tulenteon säännöt haltuun

Tulentekoon liittyvät säännöt ovat mo-
nella unohtuneet. Tulenteko ei kuu-
lu jokamiehenoikeuksiin vaan vaatii 
maanomistajan luvan. Retkeilyaluei-
den ja -reittien valmiille ja merkityille 
tulipaikoille tulenteko on sallittu, jos 
metsäpalovaroitus ei ole voimassa. 
Metsäpalovaroituksen ollessa voimas-
sa tulen saa tehdä vain maasta eristet-
tyihin ja savuhormillisiin tulisijoihin. 
Retkikeittimiä saa käyttää myös met-
säpalovaroituksen ollessa voimassa 
varovaisuutta noudattaen. Risukeitti-
met ja kertakäyttögrillit lasketaan avo-
tuliksi, joita ei saa käyttää metsäpalo-
varoituksen ollessa voimassa.

Jokamiehenoikeudet luonnonsuoje-
lualueilla

Suojelualueilla jokamiehenoikeuksia 
on usein rajoitettu luonnonsuojelul-
listen syiden takia. Liikkumista on 
voitu rajoittaa, jos alueen eläimistön 
tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä 
vaatii. Kasvien ja kasvinosien keräämi-
nen sekä hyönteisten pyydystäminen 
on pääsääntöisesti luvanvaraista toi-
mintaa ja sallittu vain tieteellistä tutki-
musta varten. Luonnonsuojelualueilla 
ei saa ottaa maa-aineksia eikä vahin-
goittaa maa- tai kallioperää. Onkimista 
ja pilkkimistä voidaan rajoittaa joissa-
kin vesistöissä (muun muassa vaellus-
kalavesistöjen koski- ja virta-alueet).

Kansallispuistoissa saa yleensä liikkua 
vapaasti omin lihasvoimin rajoitusosia 
lukuun ottamatta. Leiriytyminen ja tu-
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Elina Pilke och Maria Salin, Forststyrelsen/Finlands naturcentrum Haltia, www.haltia.com

Etikett i friluftslivet - hur göra 
grupputfärder på ett ansvarsfullt sätt?

Varför åka på utfärd?

Morgondimma, aftonrodnad, en 
nyckelpiga som dinglar på en gräs-
vippa och en utfärdssmörgås på en 
stubbe. Den sista biten upp till fjäll-
toppen och de magnifika landskapen 
man ser därifrån eller den första nat-
ten i tält. Allt detta är minnen som 
fastnar djupt. Sådana här naturupp-
levelser från barndomen och tiden 
som ung är enligt forskningen den 
viktigaste enskilda faktorn bakom 
miljöansvar hos vuxna.
Utomhus lär man sig också bättre, 
enligt forskare. I naturen skärps 
uppmärksamheten och koncentra-
tionsförmågan, stressnivån sjunker, 
självregleringen förstärks, eleverna 
är mera intresserade och deltar ivri-
gare samt är fysiskt aktivare. Dessu-
tom hjälper uteundervisningen att 
utveckla olika inlärningsfärdigheter, 
så som långsiktighet, ihärdighet, so-
ciala styrkor och kommunikations-
färdigheter. En orsak till detta är att 
utemiljöerna oftast är lugnare, upp-
muntrar till samarbete och ger möj-
ligheter till självbestämmande.
Då klassen gör utfärder tillsammans 
och stöter på utmaningar, får man 
också positiva gemensamma upple-
velser som hjälper att bygga upp och 
förbättra klassens samhörighet och 
gruppdynamik. Det här kan stödas 
genom att välja äventyrspedagogiska 
samarbetsövningar som man reflek-
terar över tillsammans.
Friluftslivet ger också hälsoeffekter, 
bland annat bättre fysisk kondition, 
positiva effekter på blodtryck, mots-
tåndskraft och mental hälsa.

Etikett i friluftslivet - goda vanor 
på utfärden

Med Etikett i friluftslivet menas de 
regler som gäller då du rör dig ute 
och njuter av naturen. Forststyrel-
sens Naturtjänster har sammanställt 
en minneslista för god friluftsetikett 
på webbsidan utinaturen.fi.  Om du 
är på väg på utfärd eller läger i na-
turen med en grupp, lönar det sig att 
bekanta sig med materialet i förväg 
tillsammans med gruppen. Lär dig 
Etiketten i friluftslivet och bekanta 

dig också alltid med de noggrannare 
reglerna för ditt utflyktsmål på dess 
webbsida.
Etikett i friluftslivet baserar sig på vår 
traditionella allemansrätt, som besk-
river de rättigheter och skyldigheter 
som gäller alla som rör sig i naturen. 
Ett heltäckande infopaket om alle-
mansrätten finns på https://www.
utinaturen.fi/allemansratten. Tips om 
hur man kan studera allemansrätten 
finns i Mappa.fi -materialbanken, an-
vänd sökordet ’jokamiehenoikeudet’ 
eller ’allemansrätt’. 

Friluftsetikett i ett nötskal
https://www.utinaturen.fi/etiket-
tifriluftslivet

1. Respektera naturen – ändra inget i 
den. Håll sällskapsdjur kopplade.
2. Håll dig till markerade leder och följ 
alla regler som gäller färdsätt. Kont-
rollera om och när det finns begräns-
ningar som gäller vistelsen vid ditt 
utflyktsmål.
3. Slå läger endast på anvisade platser. 
Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vat-
tendrag. Följ reglerna som gäller vid 
ödestugorna.
4. Gör upp eld endast där det är tillå-
tet, använd helst friluftskök. Gör aldrig 
upp eld när varning för skogs- eller 
gräsbrand råder.
5. Skräpa inte ner.

Respekt för naturen, hur du rör dig i na-
turen, slår läger och göra upp eld samt 
skräpfritt friluftsliv – när din grupp kän-
ner till de här reglerna är ni klara att ge 
dig ut på utfärd. 

Gör ett skräpfritt friluftsliv till en vana
På många frilufts- och naturskyddsområ-
den finns det inte längre sopinsamlin-
gar i terrängen. De resurser som tidiga-
re använts för att tömma dem används 
istället till att förbättra utflyktsmålens 
infrastruktur. 

Genom förhandsplanering kan man 
minska avfallsmängderna. Utfärdsmat 
och -dryck kan packas i hållbara, åte-
ranvändbara förpackningar istället för 
engångsförpackningar. För avfall som 
uppstår under utfärden är det bäst om 
varje elev har en egen liten plastpåse i 
ryggsäcken och tar ansvar för att ta hem 
avfallet för sortering. Då lär sig alla ruti-
ner för skräpfria skolutfärder.

Lär er reglerna för öppen eld

Att göra upp eld ingår inte i allemans-
rätten, utan du behöver alltid ha mar-
kägarens tillstånd. På friluftsområden 
och längs vandringsleder är det tillåtet 
att göra upp eld på anvisade byggda 
eldplatser, om det inte råder varning 
för skogsbrand i området. När det råder 
varning för skogsbrand är det tillåtet att 
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göra upp eld endast på takförsedda eldplat-
ser där eldstaden är isolerad från marken och 
har en rökkanal. Det är tillåtet att använda fri-
luftskök också när det råder varning för skogs-
brand. Träkök (risukeitin) och engångsgrillar 
räknas som öppen eld, så de får inte användas 
då.

Allemansrätten på naturskyddsområden
På skyddsområden är allemansrätten ofta 
begränsad av naturskyddsliga orsaker. Också 
rörelsefriheten kan vara begränsad, om det är 
nödvändigt för att bevara floran eller faunan 
på området. I regel måste man ha tillstånd för 
att samla växter och växtdelar samt fånga in-
sekter och de ges bara för vetenskaplig forsk-
ning. På naturskyddsområden får man inte ta 
markprover och inte heller förstöra jord- eller 
berggrunden. Mete och pilkfiske kan begrän-
sas i vissa vattendrag.
I nationalparkerna får man i allmänhet röra 
sig fritt med egna muskelkrafter med undan-
tag för områden med tillträdesförbud. Att slå 
läger är tillåtet endast på anvisade ställen. Det 
är tillåtet att plocka bär och svamp samt att 
meta och pilka. Ridning och cykling är i all-
mänhet tillåtet endast på anvisade leder.
På webbtjänsten Utinaturen.fi kan man läsa 
om instruktioner och regler som gäller för oli-
ka spe
cifika utflyktsmål - det lönar sig att bekanta sig 
med dessa redan i planeringsskedet!
Att trivas i naturen
I grunden handlar friluftsliv om en mycket 
simpel sak: det räcker att du kan göra dig bek-
väm i naturen. För att försäkra sig om allas 
trivsel är det viktigt att vara förutseende och 
se till att de grundläggande sakerna är i skick. 
Då kan man koncentrera sig på att njuta och 
lära sig.

Recept för en lyckad utfärd
Planera väl

Ta i beaktande alla deltagares kondition, fär-
digheter och önskemål
Reservera tillräckligt med tid
Gör en säkerhetsplan då du gör en utfärd med 
en grupp
Välj fungerande och årstidsanpassad utrust-
ning
Förbered dig på förändringar i väderleken
Upprätthåll dina orienteringskunskaper
Ta med en aktuell karta, god vägkost och til-
lräckligt att dricka

Känn dig trygg på utfärd med din skolgrupp
En viktig del av utfärdsplaneringen är att 
beakta säkerhetsaspekterna. För att underlät-
ta planeringen har Finlands natur- och miljös-
kolsförbund och OAJ sammanställt en finsks-
pråkig guide om undervisning utanför skolan. 
Guiden kan laddas på nätet: 
https://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/
muistilista/

Att värdesätta naturens mångfald
Man måste inte alltid åka långt bort på utfärd. 
Naturen i närheten kan erbjuda fina upplevel-
ser och intressanta inlärningsmöjligheter för 
skolgrupper. Det lönar sig också att öva på 

att röra sig i naturen regelbun-
det, så att ungdomarna vänjer 
sig vid uteundervisning, lär sig 
uppskatta naturen, och är bättre 
förberedda för till exempel en lä-
gerskola senare.

Det är ändå viktigt att besöka na-
turskyddsområden emellanåt. 
Utfärder till naturskyddsområ-

den ger en bild av vår mest naturen-
liga natur: gammelskogar, obebygg-
da stränder och odikade kärr. Mån-
ga barn och ungdomar har aldrig 
vandrat i en gammal skog eller följt 
spångar på en naturlig våtmark. En 
utfärd till en nationalpark ger ele-
verna möjligheter att se och upple-
va mångfaldig natur i naturtillstånd. 
Det som man lär känna vill man ock-
så skydda!



leirikoulu  - 8- lägerskola

Juha Kuronen

tämme kuljettaneet kasvilajintunnis-
tuksen hohdokasta, mutta varjojen 
sävyttämää historiaa vuosikymmenien 
ajan. Varjoisaa siksi, että monelle kasvi-
on, kasviston tai koululaisherbaarioksi 
kutsutun kasvikokoelman tekeminen 
oli silkkaa tuskaa. Eikä ihme. Kasveja 
piti kerätä ”pahimmillaan” 250 kappa-
letta, ja nimetä, vaikka monessakaan 
perheessä ei ollut käytössä kasvikirjaa. 
Pahvi oli ”kortilla”, eikä kiinnittämiseen 
tarvittavaa liimapaperia välttämättä 
ollut helppo saada. Välttämättä kuivat-
tamiseen tarvittavaa välineistöä, edes 
sanomalehtipaperia ei kaikissa taloissa 
liiemmin ollut. Kesät olivat lisäksi monis-
sa maanviljelijäperheissä varsin kiireisiä 
eikä välttämättä aikaa leppoisille kas-
vinkeräysretkille ollut. Voi vain kuvitel-
la, millaisissa tunnelmissa on oltu juuri 
ennen koulun alkua, jolloin koulukasvio 
tuli palauttaa opettajalle. Kun kasvien 
kerääminen ja kuivattaminen oppimis- 
ja opetusmenetelmänä alkoi Suomes-
sa 1864, se päättyi reilua sataa vuotta 
myöhemmin vuonna 1969 jopa hieman 
kireissä tunnelmissa. 

Ongelmana oli ohjeistuksen ja oppimis-
materiaalin puute. Kasvien kerääminen 
alkoi vääristyä. Kasvioita vaihdettiin, 
kaupattiin, annettiin perinnöksi. Mum-
mot ja äidit keräsivät kyllä upeita kasvioi-
ta... Kasviota pidettiinkin epärehellisyy-
den ilmentymänä. Suurin haitta lienee 
kuitenkin ollut se, että kasveja alettiin 
kerätä harvinaisuuspisteiden perusteel-

Lumoava

Kesäloma oli alkamassa. Kuljin 
paljasjaloin, kuten maalla oli ta-
pana. Huumaavat tuoksut täyt-

tivät ilman ja lintujen nuotit heläytti-
vät maisemaa. Ympärilläni kurkisteli 
matalia, korkeita, keltaisia, violetteja, 
valkoisia, kaikenlaisia kukkia. Olin lu-
moutunut. Miten kauniita, ihania, eri-
laisia ja kummallisia! Mutta en tiennyt 
nimiä, en tiennyt millä kutsua. Harmitti 
moinen tietämättömyys. Tilanne tois-
tui myöhemmin. En tuntenut lintuja, 
en maassa kipittäviä kovakuoriaisia, 
en kantarellia kummempaa sienilajia. 
Miten olin voinut vilahtaa peruskoulun 
läpi oppimatta Suomen lajistoa? 

Aloittaessani luokanopettajaopintoi-
hin kuuluvaa pro gradu-tutkielmaa, 
päätin selvittää olinko ainut suoma-
lainen nuori, joka ei kasvilajeja tunne. 
Tulokset hämmensivät. Tilanne oli 
huolestuttava. Emme todella tienneet 
oman maan lajeista kovin kummoista. 
Norsut, kirahvit ja leijonat sen sijaan 
olivat ilmeisen hyvin hallussa. Graduni 
laajeni aikoinaan väitöskirjaan, jossa 
tulokset kertoivat samaa karua kiel-
tään. Me suomalaiset olimme kasviso-
keaa kansaa. Väitöskirjani ”Kasvilajien 
tunnistaminen, oppiminen ja opet-
taminen yleissivistävän koulutuksen 
näkökulmasta” testasi lähes tuhan-
nen oppilaan (1.-9. luokat), opiskelijan 
(lukio ja luokanopettajaopiskelijat) ja 
opettajan (luokan- aineen- tai yliopis-
to-opettajan) kasvilajintunnistustaito-

FT, Biologian didaktiikan yliopistonlehtori 
Arja Kaasinen, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto
arja.kaasinen@helsinki.fi

ja. 70 testikasvilajista (lajit oli valittu 
koulujen oppikirjojen perusteella) 
tunnistettiin keskimäärin 25 kasvila-
jia. Hajonta oli suurta. Osa tutkittavis-
ta tunnisti lajeja kohtuullisen muka-
vasti, osa taas ei juuri lainkaan. Lähes 
kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että 
he haluavat oppia. Osaa tietämättö-
myys jopa hävetti ja harmitti. Kuten 
minua aikoinaan.

Opiskelijani Helena Laasjärvi jatkoi 
lajintunnistuksen tutkimusta omassa 
pro gradu-tutkielmassaan. Hän tutki 
sekä luokan- että aineenopettajien 
(58 tutkittavaa) lajintunnistustaitoja. 
Luokanopettajien taidossa oli suurta 
vaihtelua, mutta biologian aineen-
opettajien taidot olivat hyvällä tasolla. 

Laasjärvi pohti tutkielmassaan kul-
minoituisiko luokanopettajien heikko 
tietotaito opettajankoulutukseen ja 
toisaalta, miksi aineenopettajien tie-
dot eivät siirtyneet oppilaille? Kaikki-
en opettajien mielestä kasvilajintun-
nistus oli tärkeä osa yleissivistystä ja 
suorassa yhteydessä oppilaan luonto-
suhteen rakentumiseen, ekologisen 
tiedon ymmärtämiseen ja kestävän 
elämäntavan omaksumiseen. Asenne 
meillä on siis kohdallaan. Haluamme 
oppia! Janoamme tietoa! Mistä siis 
apua lajintunnistukseen?

Joskus kurkistaminen historiaan voi 
auttaa. Olemmehan ehkä tietämät-



leirikoulu  - 9- lägerskola

Lumoava lajintunnistus
la. Niinpä joistakin paikoista rauhoi-
tetut kasvit ja kasvupaikat tuhottiin 
pisteidenkeruuvimmassa. Kun kasvi-
en kerääminen pakollisena tehtävänä 
lopetettiin, tuli usean vuosikymme-
nen tauko, jolloin lajintunnistuksen 
opetus oli innostuneiden opettajien 
varassa. 70-, 80- ja 90-luvulla perus-
koulunsa käyneet ovat lajintunnis-
tuspudokkaita. Kasvien keräämisen 
tilalle ei keksitty toista opetusmene-
telmää ja lajien opettelu oli oppikirjo-
jen, kalvojen, mustavalkomonisteiden 
ja diakuvien varassa. Uloskaan ei juuri 
lähdetty oikeita lajeja ihmettelemään. 
Lajintunnistus on onneksi palannut 
takaisin opetussuunnitelmiin ja kas-
vien keräämiseenkin on kehitetty 
vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten di-
gikokoelmien tekoa. Nyt tietysti herää 
kysymys, mitä lajintunnistus pohjim-
miltaan on ja mihin sitä oikeastaan 
tarvitaan? 

Ensinnäkin voidaan ajatella, että lajin-
tunnistus on osa yleissivistystä. Sen 
avulla ihmiselle avautuu monipuo-
lisia, -tieteisiä ja laaja-alaisia näkö-
kulmia sekä tietoa ja taitoa ympäris-
töstämme, jossa elämme. Se on osa 
ekososiaalista sivistystä, joka antaa 
pohjan kestävälle ja posthumanis-
tiselle ajattelutavalle. Siinä ihmisen 
korostamisesta luovutaan ja ihminen 
palautetaan osaksi muuta elonkirjoa. 
Posthumanismissa nähdään, ettei 
ihmisellä ole rajatonta oikeutta luon-

non tuhoamiseen. Kun juuri nyt painim-
me murskaavien ympäristöongelmien 
kanssa, joista luontokato ja ilmaston-
muutos ovat meitä kaikkia koskettavia 
niin paikallisesti kuin globaalisti, soisi 
tämän ajattelutavan sisäistyvän kaik-
kialla. Lajintunnistus on biodiversiteet-
ti- ja kestävän kehityksen kasvatusta. 
Meillä kaikilla on toivottavasti yhteinen 
tavoite säilyttää maapallo seuraaville 
sukupolville elinkelpoisena ja moni-
muotoisena. Mutta samalla ihmetyttää, 
miten luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämistä voisi ylläpitää tai sen ka-
toamista voisi ehkäistä tai estää, jos 

me emme edes huomaa luonnon mo-
nimuotoisuutta? Tiedon lisääntymisen 
myötä avautuvat myös mahdollisuudet 
toimia ja vaikuttaa.

Tarvitsemme lajintunnistusta muun 
muassa ravinnoksi, materiaaleiksi ja 
lääkkeiksi kelpaavien lajien tunnista-
miseen. Lajintunnistusta tarvitaankin 
monissa ammateissa geenitutkijasta 
kauppiaaseen. Tämä tunnistustyö on 
jokaisen sukupolven tehtävä uudel-
leen – ei riitä, että me osaamme nämä. 
Opettajien tehtävä on auttaa tämän 
tiedon lähteille. Lähteen avainsanat 
ovat ihmettely ja havainnointi. Pienin, 
pienin askelin lajistoon tutustuu kuin 
huomaamatta. Mene lähelle kasvia, 
tutki sen vartta, lehtiä ja kukkaa. Kään-
tele. Haistele. Tunnustele. Kuuntele lin-
tujen ääniä. Mitä ne mahtavat kertoa? 
Katsele muurahaisen matkaa, ihmet-
tele madon matelemista. Kysele ja ih-
mettele. Etsi tietoa ja ota selvää. Kuvaa 
tai piirrä. Kokoa itsellesi eliölajikokoel-
maa. Vertaile ja luokittele ja huomaat, 
kuinka luonnon monimuotoisuuden 
salaisuus avautuu sinulle vähän kerral-
laan. Miten paljon ympärillämme on-
kaan kaikkea!
Toiminnallisesti ajateltuna lajintun-
nistus on kognitiivinen prosessi, jossa 
havaitaan kohde jollakin aistilla, ha-
vaintoa prosessoidaan, luokitellaan ja 
verrataan. Tähän käytetään muistia. 
Laji voidaan hyvinkin tunnistaa, vaikka 
ei tietäsi sen nimeä. Kyllähän meistä 
jokainen tietää ”tuo on ihan tuttu, nimi 
pyörii kielen päällä”- tilanteen. Me ih-
miset kuitenkin tarvitsemme nimiä 
kommunikointiin ja mieleen palaut-
tamiseen. On mukavampi sanoa, että 
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tuossa kasvaa valkovuokko, kuin että 
tuossa kasvaa tuota. Nimet tekevät 
lajeista tutumman, henkilökohtai-
semman ja läheisemmän. Lajintun-
nistus antaa pohjan koko luonnon 
monimuotoisuuden havainnoimisel-
le ja hahmottamiselle. Lajit ovat luon-
non aakkoset, joita tavaamalla opim-
me lukemaan luontoa. Kun luon-
nonlukutaito karttuu, ymmärrämme 
paljon syvemmin miten luonto toimii, 
miten lajit muodostavat verkostoja ja 
miten kaikki on yhteydessä toisiinsa. 
Ja mikä tärkeintä, ihmisen rooli hah-
mottuu uudella tavalla. Emme ole 
luonnosta erillisiä. Olemme osa sitä 
ja täysin riippuvaisia siitä.

Jotta historia ei toistaisi itseään, tarvit-
semme tueksemme täydennyskoulu-
tusta, hyviä opetus- ja oppimateriaaleja 
ja - rohkaisua. Liikkumalla itse luonnos-
sa, ihmettelemällä, havainnoimalla ja 
inspiroitumalla pääsee jo pitkälle. Ulko-
na oppimisen monialaiset hyödyt ovat 
tutkitusti positiiviset. Luonnossa liik-
kuminen vaikuttaa terveyteemme, op-
pimiseemme, keskittymiskykyymme ja 
tunteisiimme. Kasvikirja (tai jokin muu 
lajikirja) kannattaa hankkia viimeistään 
nyt, jotta sitä voi selailla vaikkapa nuk-
kumaan mennessä (ja nähdä kauniita 
kukkaisunia). Samalla kannattaa tu-
tustua kännykkäsovellusten mahdolli-
suuksiin, sillä niiden apu on verraton. 
Lopulta tulee lumoutuminen. Ja rauha. 
Sen minkä tuntee, sitä myös rakastaa. 

Kirjallisuutta:

Kaasinen, A. 2020. Ympäristökasva-
tus esi- ja alkuopetuksessa – löytö-
retkiä maailmaan. Esi- ja alkuopetuk-
sen käsikirja. Kyrönlampi, T., Mäki-
talo, K. & Uitto, M. (eds.). Jyväskylä: 
PS-kustannus, p. 129-154. 

Laasjärvi, H. 2017. Luokanopettajien 
ja biologian aineenopettajien valmiu-
det kasvilantuntemuksen opetukses-
sa. Pro gradu-tutkielma. 
Helsingin yliopisto

Kaasinen, A. 2016. Kasviota teke-
mään. Biologian ja maantieteen 
opettajien liiton ammattilehti Natura 
53(2), 12-16.

Kaasinen, A. 2016. Kasvien keräämi-
nen – perinteisen opetusmenetel-
män uusi tuleminen. 

Kaasinen, A. 2009. Kasvilajien tunnis-
taminen, oppiminen ja opettaminen 
yleissivistävän koulutuksen näkökul-
masta. Plant Species Recognition, 
learning and teaching from the view-
point of general education. Doctoral 
Dissertation. Research Report 306. 
University of Helsinki.

Kaasinen, A. & Åhlberg, M. 2004. Kas-
vienkeruuperinteestä Suomessa. Elo, 
P., Järnefelt, H. & Paalanen, T. (toim.) 
Elävää kulttuuriperintöä - tutki ja 
opi. p. 24-34. ISBN: 952-13-1490-7. 
Museovirasto, Opetushallitus ja Ym-
päristöministeriö: Helsinki.





1

6

2

4
3

5

9

7

Tällä aukeamalla esittelemme yhdistyksen jäseninä olevien leirikoulukeskusten sijainnit ja 
yhteystiedot.

På detta uppslag presenterar vi kontaktuppgifter och position på de lägerskolcenter som är 
våra medlemmar.

SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS -
LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND ry

1. Harrinivan Lomakeskus
Harrinivantie 35, 
99300 Muonio
+358400155100
www.harriniva.fi/fi/palvelut/
leirikoulut
info@harriniva.fi 

9. GoVuokatti
Vuokatinhovintie 15 
88610 Vuokatti
Puh.: 010 3892208
www.govuokatti.fi
myynti@govuokatti.fi

7.  Nuorisokeskus Villa Elba
Sannanrannantie 60
67100 Kokkola/Karleby
Puh./Tel. 06-831 3400 
www.villaelba.fi
elba@villaelba.fi

5. Nuorisokeskus  Pikku-Syöte
Syötekylä
93280 Syöte
Puh. 08-815 4000
Fax. 08-815 4173
www.pikkusyote.fi
myyntipalvelu@pikkusyote.fi

4.  Adventureapes
Rovaniementie 227 e,
93800 Kuusamo
Puh. 040 7709874
www.seikkailuapinat.fi
heidi@adventureapes.fi

3. Peräpohjolan Opisto
Kivirannantie 13 - 15
95410 Tornio
Puh. 050 5694396
www.ppopisto.fi/leirikoulu
marja-leena.dunder@
joentalo.com

2. Suomen Latu / Kiilopää
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä
Puh. 016-670 0700
www.kiilopaa.fi
kiilopaa@suomenlatu.fi

10. Utkujärven majat
Kilpisjärventie, 99300 Muonio
Puh.: 040 0805394
www.utkujarvenmajat.fi
maahinen@utkujarvenmajat.fi

6. Nuorisokeskus Vasatokka
Angelintie 696
99870 Inari
Puh.0400-670561
www.vasatokka.fi
vasatokka@inari.fi

10



38

40Tallinna

13

14
15 16

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31 32 33

34

35
36

37

17

25

13. Pörkenäs lägergård
Pörkenäsvägen 565
68620 Jakobstad
Tel. 0500-369690
www.porkenas.net
info@porkenas.net

15. Ähtärin eläinpuisto
Karhunkierros 150
63700 Ähtäri
Puh. 030 6215224
www.ahtarizoo.fi
info@ahtarizoo.fi

16.  Nuorisokeskus Piispala
43300 Kannonkoski
Puh. 0207 694300
www.piispala.fi
leirikoulut@piispala.fi

17. Nuorisokeskus 
Metsäkartano
PL 16
73901 Rautavaara
Puh. 040-839 6350, 040-839 6354
www.metsakartano.com
myynti@metsakartano.com

18. Nuorisokeskus Hyvärilä
Lomatie 12
75500 Nurmes
Puh. 013-687 2507
www.hyvarila.fi
hyvarila@nurmes.fi

19. Idän leirikoulu, Ilomantsi
Möhköntie 210, 82980 Möhkö
Puh.: 040 8616373
www.mohkonmanta.net/
leirikoulut.htm
mohkonmanta@luukku.com

20. Nuorisokeskus 
Marttinen
Herrasentie 16, 34800 Virrat
Puh. 03-485 1927
www.marttinen.fi
leirikoulut@marttinen.fi

22. Majoitus&Kalastus Vonkale
Halmevalkamantie 116
44220 Suolahti
Puh. +358 (0) 4430 49458
www.vonkale.fi
info@vonkale.fi

23. Kerimaan Lomakeskus Oy
Kerimaantie 65
58200 Kerimäki
 015 555 0200
www.kerimaa.fi/leirikoulut
kerimaa@kerimaa.fi

34. Kisakallion urheiluopisto
Kisakalliontie 284, 08360 Lohja
019 31 511
www.kisakallio.fi
Myynti@kisakallio.fi

38. Heinäkallion leirikoti
Heinäkalliontie 23, 36520 Raikku
Puh. 044 4639226
www.heinakallio.fi
heinakallio@kkro.fi

26. Koivuniemen Herra
Eteläinen Rantatie 591
29900 Merikarvia
Puh. 02-5511663, 040-5338057
www.koivuniemenherra.fi
info@koivuniemenherra.fi

14. Kuortaneen 
Urheiluopisto
PL 49
63101 Kuortane
Puh. 06-516 6111
www.kuortane.com/leirikoulu
myynti@kuortane.com

24. Hauhon lomakeskus
Akkijärventie 221
14770 Eteläinen
Puh. 050 4001992
www.lastenkesa.fi
kaisa.ahtee@lastenkesa.fi

25. Luontokoulu
Tikankolo
Kreetalankatu 14 A 10
29200 Harjavalta
Puh. 040 822 6384
www.luontokoulutikankolo.fi
tiina.kuusholma@luontokoulutikankolo.fi

21. Lomakeskus Pukkila
34870 Visuvesi
Puh. 03-472 6233
www.lomakeskuspukkila.fi
pukkila@parastalapsille.fi 
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31. Urheiluopisto 
Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
(019) 223 0300
www.kisakeskus.fi
info@kisakeskus.fi

35. Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistotie 400
19120 Vierumäki
puh. 0105777119
www.vierumaki.fi/leirikoulut
campschool@vierumaki.fi

36. Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhantie 15
46910 Anjala
Puh. 020 - 6116201
www.nuorisokeskusanjala.fi
nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi

32. Naturskolan Uttern
Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå
045 880 4480
www.naturochmiljo.fi
lagerskola@naturochmiljo.fi

27. Lautsian Kartano
Lautsiankuja 20, 
14700 Hauho
Puh. 050 3661671
www.lautsia.fi
taina.toivettula@lautsia.fi

28. Leirikoulu Metsätähti
Tommilankatu 16, 20300Turku
Puh. 0400-226 454  
www.leirikoulu.net
info@leirikoulu.net

33. Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9,00190 Helsinki
Puh. 09-6847471
www.hostelhelsinki.fi
ryhmat@suokki.fi

37. Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
03 8855200
www.pajulahti.com
asiakaspalvelu@pajulahti.com

29. Riihon Majatalo
Riihijärventie 25, 42820 Riiho
Puh.: 040 1742427
www.riihonmajatalo.fi
majatalo@riihonmajatalo.fi

30. Eerikkilän urheiluopisto
Urheiluopistontie 138
31370 Eerikkilä
Puh. 0201 108 200
www.eerikkila.fi/leirikoulut
laura.siren@eerikkila.fi

39. Koli Freetime
Kopravaarantie 27, 
83950 Ahmovaara
Puh. 010 322 3040
www.kolifreetime.fi
koli@kolifreetime.fi
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40. Leirikouluvirossa
Ou KS Koulitus
Parda 8, 10151 Tallinn
www.leirikouluvirossa.com
klarika.sander@
leirikouluvirossa.com

SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS -
LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND ry



Monimuotoisuus alenee vesissämme

Vantaanjoen kipsikäsittely
Luonnon monimuotoisuuden vähenemi-
nen on ongelma myös vesistöissämme. 
Sitä on vain paljon vaikeampi havaita. 
Tämän ongelman taustalla ovat erityises-
ti veteen joutuvat lannoitteet, ravinteet, 
roskat ja myrkylliset aineet. Erityisesti lan-
noitteiden sävyttämät ravinnehuuhtou-
tumat ovat tällä hetkellä suuri uhka sekä 
sisämaassa että rannikolla. Pahimman uh-
kan aiheuttavat fosfori ja typpi, jotka saa-
vat aikaan vesistöjen ravinnekasvua ja sen 
myötä rehevöitymistä. Tämän seuraukse-
na eräät lajit lisääntyvät voimakkaasti, toi-
set taas vähenevät tai häviävät koknaan. 
Luonnon monimuotoisuus on näin uhat-
tuna sekä järvissä että merien rannoilla.
Suomessa yli puolet vesiin päätyvästä 
ihmistoimintojen aiheuttamasta ravin-
nehuuhtoumasta arvioidaan tulevan 
maataloudesta. Maatalous on merkittävä 
kuormittaja peltovaltaisilla valuma-alueil-
la. Maatalouden osuus esimerkiksi Keski-
Suomen ravinteiden kokonaiskuormituk-
sesta on noin 40 % fosforin ja 18 % typen 
osalta. Ihmisen toiminnasta aiheutuvasta 
fosforikuormituksesta on maatalouden 
osuus 56 % ja typpikuormituksesta kol-
mannes.

Anu Oksanen

Helsingin ja Vantaanjoen vesiensuoje-
luyhdistys ry

Vantaanjoen vesistöalue on Uudella-
maalla ja eteläisen Hämeen alueella. Ve-

sistöalueella on 14 kuntaa ja niiden 
yhteinen asukasmäärä on yli miljoo-
na. Vesistöalueella on myös runsaasti 
maa- ja metsätalousalueita. Vesistö-
alueen pääuoma on lähes 100 km pitkä 
Vantaanjoki, joka saa alkunsa Hausjär-
veltä ja laskee Vanhankaupunginkos-
ken kautta Vanhankaupunginlahteen 
Helsingissä. Vantaanjoessa ja siihen 
laskevissa pienemmissä sivujoissa on 
yhteensä noin 50 koskea. Vesistöalu-
een tiheän asutuksen ja runsaiden 
maatalousalueiden vuoksi Vantaan-
joen vesi on savensameaa ja siinä on 
myös sekä puhdistettuja että puhdista-
mattomia jätevesiä. Maatalousalueilta 
valuu veteen fosforipitoisia lannoittei-
ta. Vantaanjoen ja Helsingin vesien-
suojeluyhdistys on toiminut vilkkaasti 
parantaakseen veden laatua.

Vantaanjoen valuma-alueen peltoja 
kipsikäsiteltiin maanparannuskipsil-
lä vuosina 2018-2020 yhteensä 3 500 
hehtaaria. Kipsikäsittelyssä pelloille 
leviteltiin neljä tonnia maanparannus-
kipsiä hehtaarille. Kipsi eli kalsiumsul-
faatti liukenee peltomaahan paranta-
en maan mururakennetta ja edistäen 
fosforin sitoutumista maahiukkasiin. 
Eroosio sekä fosforin ja orgaanisen hii-
len huuhtoutuminen vähenevät, mikä 
kirkastaa valumavesiä ja ehkäisee ve-
sistöjen rehevöitymistä. Fosfori säilyy 
kuitenkin maaperässä kasveille käyttö-
kelpoisessa muodossa. Näin kipsi toi-

mii hyvänä vesiensuojelukeinona, eikä 
haittaa viljelytoimintaa, päinvastoin. 

Toimenpiteellä vähennetään samalla 
Vantaanjoen Suomenlahteen kuljet-
tamaa ravinnekuormitusta; poistettu 
fosforimäärä on arviolta noin kymme-
nen tonnia viiden vuoden aikana. Kun 
fosforia on vähemmän saatavilla, myös 
leväkukintoja tulee vähemmän. Kiin-
toaineskuorma vähenee tuossa ajassa 
viisi miljoonaa kiloa. 

Hankkeessa mukana ovat John Nur-
misen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsin-
gin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, 
Helsingin yliopisto sekä Suomen ym-
päristökeskus. Kipsikäsittelyn toteut-
tavat paikalliset viljelijät. Hanketta on 
tukenut rahallisesti myös paikallinen 
rotarypiiri.

Hankkeessa järjestettiin myös koulu-
laisille valokuvauskisa ja siihen liitty-
en kerrottiin kipsihankkeesta ja kipsin 
merkityksestä viljelyyn sekä fosforin 
huuhtoutumiseen viime syksynä Hal-
tialan kartanon maatalousmaisemissa. 
Tämä on erinomainen esimerkki kou-
lun ulkopuolella tapahtuvasta ympä-
ristökasvatuksesta. Ottakaapa oppia! 
Paikalliset vesiensuojeluyhdistykset 
ovat varmasti valmiita auttamaan sekä 
luokkia että leirikouluja monissa vesi-
en monimuotoisuuteen liittyvissä asi-
oissa. Parasta oppimista on aktiivinen 
toiminta.
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