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Ilmastokasvatusta
leirikoulussa

K

oulussa ja erityisesti koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa erilaiset yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen vahvasti liittyvät teemat, kuten ilmastokasvatus, on tällä hetkellä nostettava yhdeksi kaikkien oppiaineiden yhteiseksi projektiksi. Ilmastoasiat
ovat tosin varsin hankalia käsiteltäviksi lasten kanssa. Vaikka
kysymyksessä onkin vakava yhteiskuntaa uhkaava tilanne,
on lasten kanssa osattava keskustella asiasta aiheuttamatta
ahdistusta ja pelkoa.
Koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa on varisn
luonteva mahdollisuus puhua asiasta selvien esimerkkien
pohjalta. Tähän lehteen on kerätty artikkeleita, joissa on
tutkimustietoa sekä joitakin didaktisia vihjeitä. Tutkimustietoihin perehtyminen on opettajalle tärkeää, sillä hänen on
ehdottomasti selvitettävä ensin oma asenne ilmastonmuutokseen. On myös tärkeää puhua tosiasioista, mutta ei liian
syvällisesti. Opettajan on myös keskustelun avulla luotava
kokonaiskuva oppilaiden tietotasosta. Tämän jälkeen hänellä on mahdollisuus lähteä pohtimaan ilmastonmuutosta ja
yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa siihen.
Leirikoulussa tehdään retki metsään tai muuhun luontokohteeseen. Siellä voidaan ottaa esille muutamia asioita,
jotka kertovat meille ilmaston lämpenemisestä. Näiden
esimerkkien avulla viritetään keskustelu, jossa oppilailla on
mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Asiaa kehitellään oppilaiden ikä- ja tietotaso huomioon ottaen. Samalla selvitetään,
mistä ilmastonmuutos johtuu. Erityisesti on aluksi ehkä kiinnitettävä huomiota siihen, miten se vaikuttaa luontoon. Seuraavaksi jatketaan asian siirtämistä myös niihin vaikutuksiin,
jotka kohdistuvat ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Oppilaiden kanssa keskustellaan metsässä myös siitä, mitä
jokainen meistä voi tehdä muutoksen hillitsemiseksi. Hyviä
aiheita ovat esimerkiksi energiankulutus ja ruokahävikki.
Nämä ovat niitä helposti lähestyttäviä aiheita, joihin oppilaidenkin on helppo asennoitua positiivisesti. Energiasta puhuttaessa täytyy selventää aluksi, mitä energiamuotoja on
käytettävissä. Fossiilisten muotojen vastapainoksi esitetään
uusiutuvia energiamuotoja. Energiantuotannon muuttaminen laajassa mittakaavassa ei ole oppilaiden hallinnassa,
mutta voidaan keskustella niistä mahdollisuuksista, joita
voidaan käyttää yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Oppilaiden annetaan sen sijaan kiinnittää huomiota siihen,
miten omaa energinkulutusta voidaan vähentää. Varmasti
monille tulee mieleen esimerkiksi valojen ja sähkölaitteiden
turha ylläpitäminen. Ruokahävikki on aina sellainen aihe,
josta on ehdottomasti keskusteltava. Kehoittakaa oppilaita tarkkailemaan seuraavien päivien aikana, miten paljon
ruokaa jätetään lautaselle ja kompostijätteisiin. On tärkeää
myös keskustella siitä, miksi ja miten ruokahävikki vaikuttaa
ilmastoon. Muita aiheita voisivat olla tavaroiden hankinta ja
oikeat liikkumismuodot, kuten pyöräily.
Ilmastokasvatus on ehdottomasti yksi tämän päivän suurimmista pedagogisista haasteista. Sitä ei pidä vähätellä,
vaan tarttua asiaan rohkeasti, mutta asiallisesti. Totuutta ei
saa peitellä, mutta toisaalta ei myöskään liioitella. Mennään
luontoon ja tutkitaan asiaa!

KLIMATUNDERVISNING
PÅ LÄGERSKOLA

I

skolan och främst i undervisningen utanför skolan borde klimatfrågorna tas upp som ett övergripande tema.
Klimatfrågorna är inte lätta att behandla med barn. Fast
det är frågan om ett allvarligt hot mot vårt samhälle så
måste problemet behandlas varsamt så att barnen inte upplever angst och rädsla.
I undervisningen utanför skolan finns en naturlig möjlighet
att ta upp klimatproblem för i naturen finns tydliga exempel på klimatförändringen. I detta nummer av tidningen har
vi samlat artiklar om olika forskningsresultat och även några didaktiska tips. Det är viktigt för läraren att följa med
forskningen om klimatet för att kunna skapa sig en egen
åsikt om sitt förhållande till klimatförändringen. Det är också viktigt att kunna framföra fakta dock inte för ingående.
Läraren måste genom diskussioner kunna skapa sig en helhetsbild över elevernas kunskapsnivå. Efter detta har hen
en möjlighet att tillsammans med eleverna börja fundera
över klimatförändringen och hur var och en individuellt kan
påverka.
Då man rör sig ute i naturen kan man ta upp olika fenomen
som indikerar på att klimatet har blivit varmare. Diskutera
sedan runt dessa exempel och ge eleverna möjlighet att
ställa frågor. Allting bör dock ske på elevernas nivå både i
fråga om ålder och kunskap. Samtidigt funderar man över
vad som kan orsaka klimatförändringen. Till att börja med
borde man se på hur klimatförändringen påverkar naturen
och sedan som nästa steg fundera på vilka följder klimatförändringen har på människan och samhället.
Diskutera även med eleverna vad var och en av oss kan
göra för att begränsa uppvärmningen av klimatet. Energiförbrukningen och matsvinnet är teman som eleverna känner till och har lätt att ställa sig positiva till. När man talar
om energi måste man först redogöra för vilka energikällor
vi har till förfogande. Till motvikt mot de fossila bränslena
finns förnybara energikällor. Det står dock inte i elevernas
makt att ändra på samhällets energistrategi men de kan
fundera på hur de kan minska sin egna energiförbrukning
t.ex att släcka onödig belysning och stänga av sina elektriska apparater då de inte används. Matsvinnet är ett sådant
tema som absolut inte skall förbises. Som exempel kan du
be eleverna att under några dagar föra bok över hur mycket
mat som hamnar i skolmatsalens kompost. Dessutom är det
viktigt att fundera över hur matsvinnet påverkar klimatet.
Andra ämnen att ta upp inom klimatundervisningen är bl.a.
vår konsumtion av ” grejor ” och hur vi färdas t.ex med cykel
/ buss / bil.
Klimatundervisningen är en av dagens största pedagogiska
utmaningar. Klimatundervisningen skall inte bagatelliseras
utan gå modigt in för den...men korrekt. Sanningen skall
inte undanhållas men ej heller överdrivas.Vi går ut i naturen
och undersöker hur det står till.
Juha Kuronen
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SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND ry
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.

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

6. Nuorisokeskus Vasatokka
Angelintie 696
99870 Inari
Puh.0400-670561
www.vasatokka.fi
vasatokka@inari.fi
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2. Suomen Latu / Kiilopää
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä
Puh. 016-670 0700
www.kiilopaa.fi
kiilopaa@suomenlatu.fi

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

2

10
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8. Basecamp Oulanka
Myllykoskentie 30
93900 Kuusamo
Puh. 0400 509741
www.basecampoulanka.fi
taiga@basecampoulanka.fi

3. Peräpohjolan Opisto
Kivirannantie 13 - 15
95410 Tornio
Puh. 050 5694396

www.ppopisto.fi/leirikoulu
marja-leena.dunder@
joentalo.com
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4
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4. Adventureapes
Rovaniementie 227 e,
93800 Kuusamo
Puh. 040 7709874
www.seikkailuapinat.fi
heidi@adventureapes.fi
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5. Nuorisokeskus Pikku-Syöte
Syötekylä
93280 Syöte
Puh. 08-815 4000
Fax. 08-815 4173
www.pikkusyote.fi
myyntipalvelu@pikkusyote.fi

9. GoVuokatti
Vuokatinhovintie 15
88610 Vuokatti
Puh.: 010 3892208
www.govuokatti.fi
myynti@govuokatti.fi
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10. Utkujärven majat
Kilpisjärventie, 99300 Muonio
Puh.: 040 0805394
www.utkujarvenmajat.fi
maahinen@utkujarvenmajat.fi

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

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

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

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

21. Lomakeskus Pukkila
34870 Visuvesi
Puh. 03-472 6233
www.lomakeskuspukkila.fi
pukkila@parastalapsille.fi

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

22. Rantasalmen Matkailu
Ohitustie 7, 58900
Rantasalmi
puh. 050-4310525
www.rantasalmitravel.com/fi/
leirikoulut
leirikoulu@rantasalmitravel.com
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23. Kerimaan Lomakeskus Oy
Kerimaantie 65
58200 Kerimäki
015 555 0200
www.kerimaa.fi/leirikoulut
kerimaa@kerimaa.fi
24. Lentohotelli
Loppusuora 22, 62200
Kauhava
Puh.: 050 4637515
www.lentohotelli.fi
info@lentohotelli.fi
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26. Koivuniemen Herra
Eteläinen Rantatie 591
29900 Merikarvia
Puh. 02-5511663, 040-5338057
www.koivuniemenherra.fi
info@koivuniemenherra.fi
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25. Kiilin
kotiseutumuseo
Kilivägen 90,64490 Siipyy
Puh. 040 - 684 5080
www.kilen.fi
info@kilen.fi

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

41

33

Tallinna

40

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

31. Urheiluopisto
Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
(019) 223 0300
www.kisakeskus.fi
info@kisakeskus.fi

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

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

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
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

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

39. Koli Freetime
Kopravaarantie 27,
83950 Ahmovaara
Puh. 010 322 3040
www.kolifreetime.fi
koli@kolifreetime.fi

40. Leirikouluvirossa
Ou KS Koulitus
Parda 8, 10151 Tallinn
www.leirikouluvirossa.com
klarika.sander@
leirikouluvirossa.com

41. Merikartano
Lofvingintie 98 A
06200 Porvoo
Puh. 044 2368071
myynti@porvoonmerikartano.fi
www.porvoonmerikartano.fi

Muovit
Itämeren
suurena ongelmana
Juha Kuronen

I

tämeren tila ongelmamerenä ei ole ainoastaan niillä alueilla, jotka rajoittuvat
Itämeren rannikoille. Suomen vesistöt ovat reittiytyneet tehokkaasti, joten Itämeren
lahtiin laskevat joet tuovat vesiä
lähes kaikkialta maastamme. Tämän vuoksi saastumisongelmat
tulee tiedostaa laajemmin ja niitä tulee käsitellä asiallisesti myös
kouluissa. Leirikoulujen ohjelmiin
olisi syytä liittää tavalla tai toisella ohjelma, jossa Itämeri otetaan
yhdeksi kestävän tulevaisuuden
kannalta tärkeäksi tavoitteeksi.
Itämeren ongelmat voidaan niputtaa monella eri tavalla, mutta
yksi ajankohtaisin niistä on muovien kerääntyminen sen ravintoketjuihin. On muistettava, että
me kaikki suomalaiset olemme
vastuussa tästä omien rannikkovesiemme osalta. Leirikoulutoimijat eri puolilla Suomea voivat
tarkastella asiaa omien lähivesien kautta, sillä ongelma kumuloituu lopulta laskujokien kautta
mereen. Aihe on sikälikin merkityksellinen, että tässä asiassa, jos

missä, jokainen oppilas voi olla
osana ongelmanratkaisua vähentämällä turhaa muovin käyttöä.
Muovien määrä kasvanut rajusti
Muoviongelma on tajuttu vakavammin vasta muutama vuosi sitten ja nyt siihen on otettu
vahvasti kantaa. Erilaista muovia
tuotetaan pelkästään Euroopassa noin 60 miljoonaa tonnia vuosittain. Tästä määrästä noin 40 %
on erilaisia pakkauksia, 20 % kulutus- ja kotitaloustuotteita ja 20 %
rakennustuotteita. Loput 20 % on
muita, kuten sähkö- ja elektroniikkatuotteita. (lähde: EU Comission,
2018). Viimeisten 50 vuoden aikana muovituotanto on kasvanut
20-kertaiseksi. Muovit ovat käteviä käytössä, mutta pahin ongelma on niiden päätyminen meriin.
Tästä ei ole Itämerikään välttynyt.
Jokainen meistä voi katsoa tässä
kohtaa peiliin ja tehdä omat johtopäätökset.

Muoviroskat
Muoviroskat ovat merieläinten
kannalta suuri ongelma: eläimet
sotkeutuvat niihin ja ne voivat ravinnon mukana kulkeutua eläinten suolistoon aiheuttaen tukoksia. Lisäksi monet muovit ovat
myrkyllisiä. Erittäin alttiita muoviroskille ovat Itämeressä lokit,
sorsalinnut sekä nisäkkäistä hylkeet. Maailmanlaajuisesti muovit
aiheuttavat joka vuosi miljoonan
merilinnun ja noin sadantuhannen merinisäkkään kuoleman.
Itämeressä tämä sama ongelma
näkyy päivittäin. Itämeren ravintoketjuissa muovit jauhautuvat
pieniksi hiukkasiksi, jotka kulkeutuvat lajista toiseen. Niitä pääsee
myös planktereiden sisään ja sitä
kautta myös kalat ovat vaarassa.
On muistettava myös, että olemme itse ravintoketjun huipulla ja
nämä muovit päätyvät suurelta
osin myös meihin.

Ihmiset tuottavat
Muovit joutuvat luontoon vain ihmisen toimesta. Selvimmin tämä
näkyy Itämeren rantojen roskaantumisena. Tutkimuksen mukaan
rannikoiden roskista 58 % on erilaisia muovipakkauksia ja muita
muovituotteita. Niitä kulkeutuu
rannikolle runsaasti laskujokien
tuomina. On huomattava, että
osa muovista on jo tässä vaiheessa hajonnut pienemmiksi osiksi,
joita ei enää tunnisteta. Yleisin
roska onkin tunnistamaton muovikappale.
Muovijätteiden
vähentäminen
Euroopan komissio on vastannut muovijätteistä syntyneeseen
huoleen luomalla yhteisiä pelisääntöjä. Komission kiertotalouspaketissa vuodelta 2018 luotiin muovistrategia. Sen mukaan
haitattomia materiaalien kiertoja
tulee edistää ja samalla vähentää haitallisten aineiden kiertoa.
Lisäksi on edellytetty haitallisten
kiertojen jäljittämistä ja poistamisen tehostamista jätevirroista.
EU:n tavoitteet
Euroopan komission tavoitteet
ovat varsin kunnianhimoisia:
Kierrätyksestä on tehtävä yrityksille kannattavaa. Pakkauksille
on luotava uudet säännöt, jotka
parantavat muovien kierrätystä
ja lisäävät tällaisten tuotteiden ky-

syntää kuluttajan silmissä.
Muovijätteiden määrää on vähennettävä lopettamalla kokonaan kertakäyttöisten muovituotteiden valmistus. Tämä koskee
myös kalanpyydyksiä. Lisäksi
mikromuovien käyttöä tuotteissa
on rajoitettava voimakkaasti.
Satamiin on saatava sellaiset jätteiden vastaanottojärjestelmät,
että muovijätettä ei enää pääty
meriin. Näin voidaan lopettaa tehokkaimmin merten roskaantuminen.
On tuettava sellaisia investointeja
ja innovaatioita, jotka tehostavat
kierrätysprosessia ja jäljittävät
sekä poistavat vaarallisia materiaaleja. Tätä toimintaa kannustetaan toteuttamaan kaikkialla
maailmassa.

tava tehokas informaatio muovien vähentämiseksi. Oppilaille
on kerrottava selkeästi muovien
hyödyistä ja haitoista. Valistuksella päästään varmasti hyvään
alkuun, sillä jokainen oppilas
pystyy itse tekemään sellaisia valintoja, jotka edistävät EU:n strategiaa haitallisten jätevirtojen vähentämisestä. Koulut ja leirikoulukeskukset voivat näyttää hyvää
esimerkkiä asettamalla riittävästi
muovijätteiden kierrätysastioita.
Oppilaille on myös muistettava
kertoa selkeästi, miksi muovien
erillinen keräys on tarpeellista.
Tämä toteuttaa myös omalta
osaltaan Ympäristöministeriön
luomaa muovitiekarttaa, josta
enemmän tietoa sivulla www.
ym.fi/muovit.

Euroopan muovijätteet

Lajittelutehtävä leirikoulun iltaohjelmaksi

Euroopassa on selvitetty muovijätteiden päätymistä kaatopaikoille, meriin ja kierrätykseen.
Nämä tulokset ovat suhteutettavissa myös oman maamme vastaaviin prosesseihin. Euroopan
muovijätteet ovat noin 25 milj.
tonnia vuodessa. Tästä määrästä
noin 30 % päätyy kierrätykseen,
40 % poltetaan ja 30 % päätyy kaatopaikoille (Lähde: EU Comission
2018). Suomessa muovituotteiden kierrätysaste oli v. 2017 vain
noin 15 % (SYKE). Suurin muovien
palautusaste oli tuolloin pantillisten pullojen kohdalla: yli 90 %.
Oppilaat mukaan toimintaan
Kouluissa ja erityisesti leirikouluissa on viimeistään nyt aloitet-

Seuraava tehtävä sopii hyvin leirikoulun ohjelmaan, esimerkiksi illanviettoon. Luokka jaetaan
kahteen tai kolmeen ryhmään.
Ryhmille annetaan samanlainen
kasa erilaisia roskia: muoveja,
paperia, pahvia, lasia (purkkeja),
metallia (purkkeja), ym. Kummallakin ryhmällä on 6 astiaa, joihin
on merkitty, mitä roskia niihin
tulee lajitella. Ryhmille annetaan
tehtäväksi lajitella roskakasa.
Haluttaessa voidaan myös ottaa
aikaa ja nopein ryhmä saa bonuspisteen. Lopuksi tarkistetaan
yhteisesti lajittelun tulokset ja jokaisesta väärästä lajitusroskasta
tulee miinuspiste. Tarkistuksen
yhteydessä käydään keskustelua
lajittelun tärkeydestä.
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Linnut kertovat
ilmastonmuutoksesta

L

innut ovat eläinryhmä, jonka seuraaminen on varsin
helppoa, sillä linnut ovat
hyvin näkyviä ja kuuluvia. Tiedossamme on, että 1960-luvulla
muutamat petolintumme, kuten
merikotka ja muuttohaukka, olivat voimakkaasti taantumassa.
Syykin selvisi melko pian: ympäristömyrkyt. Ainakin merikotka
saatiin nopeasti elpymään, koska
tiettyjen myrkkyjen käyttö kiellettiin. Tällä hetkellä linnustoamme
vaivaa paljon vaikeampi ongelma:
ilmaston lämpeneminen. Tällekin asialle on pyritty löytämään
erilaisia ratkaisuja, mutta ne tuntuvat vaikuttavan varsin hitaasti.
Luonto-Liitolla on ollut jo useana
keväänä seurantaohjelma, johon
kuuluu myös lintujen havainnointi. Myös leirikoulussa ja muussa
koulun ulkopuolisessa opetuksessa olisikin syytä tarkastella lintuja
ja kertoa muutamien tuttujen lajien levinneisyydessä tapahtuneista
muutoksista ja niihin vaikuttavista
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tekijöistä. On hieman vaikea arvioida, mikä muutos johtuu ilmaston lämpenemisestä, mikä
taas elinympäristön muutoksista. Monet tekijät kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat samanaikaisesti. Elinympäristön muutos on
nimittäin usein myös seurausta
ilmastonmuutoksesta.
Mustarastas levittäytyy pohjoiseen
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta monet meillä esiintyvät
linnut ovat siirtyneet yhä pohjoisemmaksi. Hyvä esimerkki
on mustarastas. 1900-luvun
alussa mustarastasta tavattiin
vain eteläisimmässä Suomessa, mutta nyt on havaittu varma pesiminen jo Sodankylässä.
Mustarastaan kanta on nykyisin
noin puoli miljoonaa paria. Lajin
levittäytymistä selittää lähinnä

kaksi asiaa: talviruokinta ja leudommat talvet. Osa kannasta
talvehtiikin nykyisin eteläisessä Suomessa, mutta suurin osa
muuttaa Länsi-Eurooppaan, jossa se on perinteisesti ollut puistolintu. Mustarastas on helpoiten tunnettavissa oleva rastaslajimme. Koiras on hiilenmusta
ja sillä on keltainen nokka ja silmärengas. Naaras on tummanruskea. Mustarastas on kaikkiruokainen, mikä selittääkin
sen selviytymisen talvestamme.
Se on myös yksi taitavimmista
laulajistamme, ja Uudenmaan
maakuntalintu.
Haikarat yleistyneet Suomessa
Toinen lintulaji, joka on ilmaston
lämpenemisen ansiosta levittäytynyt Suomeen, on harmaahaikara. Vielä 1900-luvun lopus-

Harmaahaikara

Kattohaikara

sa maassamme pesi noin 100 paria,
mutta nyt pesiviä harmaahaikaroita
on jo lähes 1000 paria
! Eniten lajia tavataan rannikkoalueella, mutta selkeästi on nähtävissä, että harmaahaikara on siirtynyt
myös sisämaahan. Se pesii tavallisesti yhdyskunnissa, mutta joskus
myös yksittäin. Pesä on korkealla
puussa, rauhallisessa ja suojaisessa metsässä tai metsikössä. Harmaahaikaran ravintona ovat kalat ja
sammakot. Harmaahaikaran näkeekin usein seisomassa hievahtamatta
rannalla veteen tuijottamassa. Kun
pahaa aavistamaton saalis tulee riittävän lähelle, iskee lintu salamannopeasti sapelinterävän nokkansa
siihen.
Toinen haikaralaji, joka on selvästi levittäytymässä pohjoiseen, on
puhtaanvalkea jalohaikara. Se pesi
ensimmäisen kerran maassamme
kolme vuotta sitten Porvoossa harmaahaikaroiden
yhdyskunnassa.
Sen jälkeen kierteleviä jalohaikaroita on nähty vuosittain runsaasti eri
puolilla Suomea ja muutama pesintäkin on havaittu. Elintavoiltaan
nämä kaksi haikaralajia ovat hyvin
samantapaisia. Jalohaikara on aikai-

Jalohaikara
semmin ollut Keski-Euroopan
kosteikkojen pesimälaji. Ilmaston lämpeneminen on
kuitenkin aiheuttanut kosteikkojen kuivumista ja sekä
harmaa- että jalohaikaran
on ollut pakko siirtyä pohjoisemmaksi. Aluksi jalohaikara
siirtyi 2000-luvun alussa Baltiaan ja nyt on vuorossa Suomi.

Harmaahaikara on siirtynyt
meille varhaisemmin. Näyttää siltä, että seuraava haikaralaji, joka tulee meille pesimälajiksi, on Virossa yleisenä
esiintyvä kattohaikara. Se on
ainakin kerran jo yrittänytkin
pesintää, mutta epäonnistuneesti.
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Sepelkyyhky

Sepelkyyhkystä
kulttuurilintu
Mustarastas ja edellä mainitut
haikaralajit ovat esimerkkejä
niistä lajeista, jotka ovat hyötyneet
ilmastonmuutoksesta.
Tällaisena lajina voidaan pitää myös sepelkyyhkyä. Se on
Keski-Euroopassa
tavallinen
laji kaupungeissa ja taajamissa,
mutta Suomessa sepelkyyhky
on ollut aina syrjäisten metsien,
pääasiassa kuusikoiden, laji. On
mahdollista, että viimeaikaiset,
toistuvat myrskyt ovat tehneet
sepelkyyhkyn pesinnän hankalaksi metsissä. Sepelkyyhkyn
pesä on hyvin hatara, eikä se
kestä kovaa tuulta, puhumattakaan myrskytuulesta. Tämän
seurauksena sepelkyyhkystä on
mahdollisesti tullut selvästi kulttuurilintu myös meillä Suomessa. Toinen syy elinympäristön
muutokseen saattaa olla lajin
kyky hyödyntää taajamien ravintolähteitä.
Muuttolinnuilla vaikeuksia
Suuri osa meille tulevista muuttolinnuista saapuu eri puolilta
Afrikkaa ja jonkin verran myös
eteläisestä Aasiasta. Ilmaston
lämpenemisen
vaikutuksesta
monet aavikkoalueet saattavat laajeta ja kosteikot kuivua.
Silloin linnuille tulee liian pitkiä matkoja ilman levähdys- ja
ravinnonsaantipaikkoja. Tämä
tulee vähentämään joidenkin
lajien pesivää kantaa meillä.
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Västäräkki

Leudot talvet ja kevään aikaistuminen vaikuttaa myös hyönteisten esiintymisen aikaistumiseen. Tästä seuraa, että muuttolintujen pesinnän ja
poikasten ruokinnan aloittaminen ei satu enää hetkeen, jolloin hyönteisten määrä olisi optimaalinen. Muutamien lajien kohdalla tämä näkyy jo
jossain määrin. Helsingin yliopiston tutkimuksesta käy ilmi, että lintujen
pesimäkaudet ovat aikaistuneet ja myös lyhentyneet. Erityisesti tämä näkyy niiden lintulajien kohdalla, jotka talvehtivat meillä tai muuttavat hyvin
lähelle, esimerkiksi Baltiaan tai Keski-Eurooppaan. Tutkimuksessa havaittiin, että vain muutama Afrikassa talvehtiva laji on aikaistanut pesintäänsä. Tällaisia ovat esimerkiksi pajulintu ja västäräkki.

Lähtekää linturetkelle!
Linturetki on oivallinen muoto koulun ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Jos et
ole itse varma lajintunnistamistaidostasi, ota yhteys BirdLife Suomen paikalliseen
yhdistykseen. Sieltä saa retkelle mukaan asiantuntijan, joka kertoo havaituista
lajeista ja niiden levinneisyydestä. Oppaat lähtevät yleensä mukaan ilman korvausta. Paikallisten jäsenyhdistysten tiedot saat verkosta : www.birdlife.fi/järjesto/
yhteystiedot/ Leirikoulun ohjelmaan tällainen paikallisen bongarin tähdittämä
linturetki sopii mainiosti kaikkina vuodenaikoina.

Metsäretkellä

Suomalainen metsäluonto tarjoaa opettajille erinomaisen hyvät
mahdollisuudet käsitellä ilmastonmuutosta aidolla ja havainnollisella tavalla. Tutkimuksissa
on todettu, että oppilaiden tiedot
ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta olivat yhdeksäsluokkalaisilla hyvin hatarat. Ilmastonmuutoksen käsittely koulussa on
kuitenkin avainasemassa tällä
hetkellä. Oppilaita ei ole tarpeen
syyllistää eikä luoda heille turhan
paljon uhkakuvia. Asioista voidaan
esimerkiksi metsäretkellä keskustella ja samalla miettiä sellaisia
vaihtoehtoisia toimia, joilla ilmaston lämpenemistä voitaisiin hillitä.
Metsä tarjoaa runsaasti sellaisia
eläviä esimerkkejä, joita ei luokkahuoneessa voida yhtä helposti käsitellä. Tässä artikkelissa on
muutamia tuttuja tilanteita, joista
metsäretkellä voidaan oppilaiden
kanssa käydä keskusteluja. Näitä
esimerkkejä löytyy helposti lähes
kaikista metsistä. Metsäretki sopiikin hyvin tavallisen koulupäivän
opintoretkeksi tai leirikoulun ohjelmaksi.

dipitoisuus ovat kuusen ja muiden puulajien kannalta kasvua edistäviä tekijöitä. Samalla kuitenkin on todettava, että riskitkin
kasvavat. Kuusen kohdalla näitä riskejä on
ainakin kaksi: kuivuus ja tuholaiset. Kosteilla paikoilla kuusi pärjää edelleen hyvin,
mutta kuivemmilla paikoilla mänty ja koivu tulevat selviämään paremmin.
Kirjanpainaja

hakkaavat kuoren irti. Tämä tehostaa
vielä kuusen vaikeuksia. Kuvassa on
selviä kirjanpainajatoukan kaivamia
käytäviä kuusen rungolla. Tämä kuusi
on jo kuollut ja keloutunut.
Kuivuus ja myrskytuulet

Kuusikon ongelmat
Maamme puulajeista kuusi on se,
joka tulee todennäköisesti kärsimään
eniten ilmaston lämpenemisestä.
Lämmin ilmasto ja runsas hiilidioksi-

Kirjanpainajat ovat noin puolen sentin
mittaisia, tummia kaarnakuoriaisia. Ne
heräävät talvilevosta, kun ilman lämpötila nousee +18 asteeseen. Sen jälkeen
naaraat munivat havupuiden, erityisesti
kuusen, kuoren alle. Leudommat talvet ja
pidempi lämpöjakso saa aikaan sen, että
kirjanpainajat voivat kasvattaa helposti
kaksi sukupolvea vuodessa. Kirjanpainaja sekä sen toukat syövät kuusen kuoren
alla olevaa nilakerrosta, jolloin puun kasvu
heikkenee ja vähitellen alkaa kuori irrota.
Monet linnut, kuten tikat, löytävät tarkan
kuulonsa avulla nämä toukkakasvustot ja

Kuusen toinen ongelma liittyy siihen,
että sillä on laaja pintajuuristo. Ilmaston lämmetessä maaperä kuivuu helposti. Kuusen juuret eivät kykene enää
pitämään puuta pystyssä, jos voimakas myrskytuuli puhaltaa metsän yli.
Tällaiset tuulet ovat yhä useammin
toistuvia ilmiöitä. Kuusi kaatuu ja sen
jälkeen sen kimpussa ovat hyönteiset
sekä monet lahottajasienet. Myrskytuhot saattavat tulevaisuudessa olla
melkoinen riskitekijä.
Lehtipuut hyötyvät
Suomalaisista lehtipuista koivu hyötyy eniten ilmaston lämpenemisestä.
Runsaampi hiilidioksidipitoisuus ilmassa edistää ja aikaistaa koivun kas-

leirikoulu - 11 - lägerskola

vua. Lisäksi tutkimus on todennut, että
vähäluminen tai lumeton talvikaan ei
haittaa koivun taimien selviytymistä samalla tavalla, kuin esimerkiksi männyn.
Talvet tulevat ehkä olemaan vastedes
sateisempia ja lämpimämpiä, jolloin lumettomuus ainakin Etelä-Suomessa on
vakioilmiö. Tällä seikalla tulee olemaan
selkeä vaikutus Suomen puulajien suhteisiin. Kuusi vähenee ja sen tilalle tulee
koivu. Eteläisessä Suomessa myös jotkin
jalot lehtipuut, kuten vaahtera, jalava
sekä uutena tulokkaana pyökki saattavat
yleistyä.

Mustikka – metsiemme arvomarja
Peittävyyskoe: Metsässä, jossa kasvaa
mustikkaa, voidaan oppilaiden kanssa
tehdä yksinkertainen peittävyyskoe. Oppilaista muutamat asettuvat polulle selin
mustikkakasvustoon. Olkapään yli heitetään keppi tai kivi. Sen jälkeen rajataan
kepin tai kiven ympäriltä yhden neliömetrin suuruinen alue, josta arvioidaan
mustikan peittävyysprosentti. Laskekaa
eri ruutujen yhteinen keskiarvo ja verratkaa sitä valtakunnalliseen keskiarvoon.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimus
on arvioinut, että mustikan peittävyys
on metsissämme vähentynyt viime vuosikymmenien aikana. Vielä 1950-luvulla
mustikan peittävyys oli 15-20 %, mutta
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vuosituhannen vaihteessa enää vajaat
8 %. Metsänhakkuiden aiheuttamien
juuristovaurioiden lisäksi myös ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa
mustikkasatojen määrään. Vähäinen
lumipeite tai lumettomuus poistaa
mustikalta talvisuojan, jolloin lyhyetkin pakkasjaksot voivat olla haitallisia.
Toinen vaikuttaja on keväiden aikaistuminen. Mustikka kukkii varhain ja
sellaisena aikana, jolloin pölyttäjähyönteiset eivät vielä lennä. Mustikan
tärkein pölyttäjä on mantukimalainen,
mutta muutkin kimalaiset voivat toimia pölyttäjinä.

Metsien monimuotoisuus
Kun ajatellaan metsiä, joissa on hyvin
yksipuolinen puulajisto, on tällainen
metsä helpommin altis erilaisille tuhoille. Esimerkiksi juuri yksipuolinen
kuusimetsä on varsin altis kirjanpainajan tuhoille. Mitä monipuolisempi
metsä on, sitä helpommin se kestää
ilmastonmuutosta ja sen seurausilmiöiden haittavaikutuksia. Sekametsät tarjoavat elinpaikan useammille
eliöille, kuin pelkkä kuusi- tai mäntymetsä. Tällaisessa tilanteessa eivät
yhden puulajin tuholaiset pääse kasvattamaan liian suuria populaatioita
ja metsä voi hyvin.

Miten voimme vaikuttaa?
On tärkeää, että metsäretkellä istahdetaan hetkeksi ja keskustellaan niistä
asioista, joilla meistä jokainen voi vaikuttaa ilmastokriisin torjuntaan. Tällä
tavalla metsäretki on merkittävä askel
kohti ilmastokasvatusta. ”Ilmastokasvatus on yksi ympäristökasvatuksen,
kestävän kehityksen kasvatuksen ja
ekososiaalisen sivistyksen osa-alue. Sille läheisiä kasvatuksen aloja ovat kansalais-, globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, sekä tulevaisuus- ja mediakasvatus.
Ilmastokasvatuksessa ohjataan kestävään elämäntapaan ja etsitään ratkaisukeskeisiä sekä sosiaalisesti hyväksyttäviä keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseen, hiilinielujen lisäämiseen ja
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen”
(Luokanopettajan ilmasto-opas). Nuoremmille oppilaille on korostettava
pienimuotoisia toimia, kuten turhien
valojen sammuttamista, ruokahävikin
välttämistä ja kierrätyksen opettelua.
Vanhemmille oppilaille voidaan jo sälyttää enemmän esimerkiksi keskustelutaitoja, omien kulutusvalintojen merkitystä sekä kasvisravinnon lisäämistä
ruokavalioon. Erittäin hyviä vihjeitä ja
tarpeellista opetusmateriaalia saa verkosta: www.luokanopen ilmasto-opas.fi

Elämmekö jo
mikromuovisateessa?
Mikrovuovilla käsitetään yleensä alle viiden millimetrin kokoisia muovikappaleita. Useimmat
mikromuovipartikkelit ovat alle
100 nanometrin kokoisia. Mikromuoviongelma on varsin uusi
ja tosiasiassa sitä on alettu tutkia vasta viime vuosien aikana.
Mikromuovia on todettu esiintyvän kaikkialla: vesistöissä, merissä, kaloissa ja muissa vesieläimissä, levissä ja jopa sateessa.
Hosmedin tuotepäällikkö Arto
Hurmalainen kertoo, että Wienin yliopiston tutkimus paljasti
mikromuoveja ulostenäytteistä
ja WHO:n selvitys puolestaan
kertoo, että kaikki analysoidut
pullovedetkin sisälsivät muovia!
Myös eurooppalaiset hanavedet
sisältävät muovia.

Pohjoismaisia tutkimuksia
Mikromuovien leviämisestä ja
vaikutuksista on viime aikoina käynnistetty lukuisia tutkimuksia. Ruotsissa Uppsalan
yliopiston tutkimus selvitti, että
ahvenen poikaset söivät pieniä
mikromuovipartikkeleita.
Ne
vaikuttivat heikentävästi poikasten kasvuun sekä kykyyn haistaa
petokaloja. Muovia joutui täten
ravinnon mukana haukiin ja molempien kalalajien kannat pienenivät. Toinen tutkimus, Lundin
yliopistossa, selvitti puolestaan
miten levät keräsivät muovihiukkasia. Levistä muovi joutui ravintoketjuun vesikirpuista kaloihin.
Tulos oli se, että kalojen ruokahalu aleni.

Suomessakin Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa todettiin esimerkiksi siian poikasten syövän
mikromuovihiukkasia. Mikrovuovia on löytynyt Kallaveden vedestä ja jäästä, kertoo tutkija Samuli
Hartikainen. Suomen Akatemia
on alkanut rahoittaa tutkimusta,
jolla selvitetään mikromuovien
vaikutuksia Itämeressä ja Kallavedessä. Tutkimuksessa on mukana myös Suomen ympäristökeskus sekä Pidä Saaristo Siistinä
ry.

Muovia sataa taivaalta
Ainakin ranskalaiset tutkijat ovat
havainneet, että sadepisaroissakin on pieniä muovijätepartikkeleita. On arvioitu, että Pariisin
alueelle sataa vuosittain keskimäärin 5 tonnia erilaisia muovikuituja. Tutkimuksen tekijänä on
Paris-Est-yliopisto. Mikromuovit
eivät siten olekaan pelkästään
vesistöongelma, vaan myös atmosfäärinen ongelma. Tämä tarkoittaa sitä, että vesistä ilmaan
haihtuva vesihöyry sisältää muovihippusia, jotka sitten satavat
niskaamme ja hengitysilmaamme. Englantilainen Frank Kelly
tutkimusryhmineen on selvittänyt ilmassa leijuvien muovihiukkasten mahdollista vaikutusta
terveyteemme. Ilmaan joutuu
muovia myös likavesien kuivuessa. Tämä ongelma pahenee varmasti ilmaston lämpenemisen
vuoksi. Lisäksi on todettu, että

pesukoneissa irtoaa vaatteista
mikroskooppisia muovihippusia,
jotka päätyvät jätevesilaitoksiin
tai suoraan vesistöön. Useimmat
vaatteet sisältävät muovia, joten
tästä seuraa sekä vesistö- että
atmosfäärinen ongelma. Pesukoneiden tekniikkaan ei juurikaan
voida vaikuttaa, joten ongelman
ratkaisu on vaatekappaleiden valmistuksessa. Frank Kellyn mukaan
muovia sisältävä vaatekappale
päästää yli tuhat muovihiukkasta
viemäriin joka kerta kun se pestään. On todettu, että mikromuovihiukkasia eivät pesukoneen
poistoputkeen asennetut suodattimetkaan pysty estämään. Mitä
enemmän käytämme orgaanisista
kuiduista valmistettuja vaatteita,
sitä vähemmän tuotamme näitä
pesukoneista lähteviä mikromuovivirtoja.

Kierrätystä tehostettava
Ainoa todella toimiva tapa on estää muovien joutuminen luontoon, jossa ne hiljalleen murenevat ja aiheuttavat mikromuovihiukkasten syntymistä. Eivät muovit sinänsä ole niin haitallisia, kuin
usein perusteettomasti väitetään.
Niitä voidaan pitää aika ekologisina, mutta ongelma syntyy siitä,
että muovijätteiden käsittely ei ole
asianmukaista. Tärkeää on kierrättää kaikki sellainen muovi, joka on
kierrätyskelpoista. Muut muovijätteet voidaan polttaa. Vain tällä tavalla estetään mikromuoviongelman laajeneminen.
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Oppilaat siivoamaan rantoja
Yksi tehokas koulun ulkopuolella tapahtuva
koulutus on rantaroskien kerääminen ja lajitteleminen. Tämä sopii erittäin hyvin opintoretken
tai leirikoulun ohjelmanumeroksi. Koulujen ja
leirikoulukeskusten lähellä on varmasti sellaisia
rantoja, joiden siivoaminen 1-2 tunnin aikana
antaa oppilaille konkreettisen tiedon siitä, miten ihmiset hoitavat esimerkiksi juuri muovien
joutumisen meriin tai vesistöihin. Keräystuloksesta voidaan yhdessä arvioida, kuinka monta
prosenttia rantaroskissa on muovia.
Lähteet:
The Science, The Guardian
Uusiouutiset (Kalevi Rantanen)
Kemia-lehti (Arto Hurmalainen)
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