
  LUONNONSUOJELU 

 

Lämmittely 

 

Miksi luontoa täytyy suojella?  

Mikä on kansallispuisto?   

Millainen erämaa on?   

Mistä voit ostaa kalastuskortin?   

Mihin voit laittaa (pystyttää) teltan?   

Mihin myrkylliset aineet viedään? 

Mihin järjestöihin voi kuulua? 

Mitä kukkia ei saa poimia?  

Miten lajittelet? 

 

Luonnonsuojeluvinkkejä 

 

Sanastoa 

kaunis, hyvännäköinen vs. ruma   

puhdas vs. likainen   

myrkyllinen 

syötävä 

suojella, pitää huolta, huolehtia   

tuhoutua, turmeltua, hävitä   

saastuttaa, myrkyttää   

harvinainen   

poimia, kerätä, ottaa maasta   

tappaa, surmata, ottaa hengiltä   

retki  

luontopolku 

nuotiopaikka 

nuotio 

kansallispuisto  

häiritä  

erämaa, korpi 

villi luonto, alkuperäinen luonto  
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Dialogeja 

A. Sinulla on vanha televisio, jonka haluat heittää pois. Soita jäteneuvontaan ja kysy 

neuvoa. 

 

Jäteneuvonta:  Jäteneuvonta, miten voin auttaa? 

Sinä:   (Esittele itsesi ja kerro asiasi.) 20 sek 

Jäteneuvonta:  Ahaa. Missä päin Suomea asutte? 

Sinä:   (vastaa kysymykseen) 10 sek 

Jäteneuvonta:  Selvä. Sähkölaitteet tosiaan voi viedä lähimmälle kaatopaikalle ilman  

   erillistä maksua. Katson täältä vielä, missä on teille lähin  

   kaatopaikka. 

Sinä:   (Kysy jotakin television kuljetuksesta). 

Jäteneuvonta:  Kyllä kuljetus on asiakkaan vastuulla eli teidän pitää itse viedä se 

kaatopaikalle.  Nyt löysin teille lähimmän kaatopaikan. Se on Korvenmäki. 

Sinä:   (Kysy aukioloaikoja) 15 sek 

Jäteneuvonta:  Nettisivuilla näyttää, että ois auki seitsemästä yhdeksään arkisin ja  

   lauantaisin yhdeksästä kolmeen. Voitte toki soittaa vielä ja  

   varmistaa. Voin lähettää tästä tekstiviestinä numeron tähän  

   numeroon, josta soitatte. 

Sinä:   (Kiitä ja lopeta puhelu) 10 sek 

 

 

 

A. Haluat retkeillä kansallispuistossa. Selvität, mitä saa tehdä. 

B. Keskustele jokamiehenoikeuksista. 

 

 

Tilannetehtävät  

 

1. Joku pystyttää teltan ihan sinun talon viereen. Mitä sanot hänelle? 

2. Näet, että joku poimii harvinaisia kukkia. Mitä sanot hänelle? 

3. Keräät marjoja / sieniä / kukkia. Et ole varma, onko se, mitä keräät myrkyllinen / 

rauhoitettu. Kysy asiasta! 
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4. Hankit kalastuskortin virvelillä heittelemistä varten. 

5. Ostat veneen ja airot / perämoottorin.  

6. Joku metelöi sinun talon lähellä olevassa metsässä. Mitä käyt sanomassa?  

7. Linnulla on poikasia ja näet, että lapsijoukko menee häiritsemään niitä. Mitä sanot?   

8. Haluat hirvenmetsästyskortin. Soitat ja kysyt asiasta. 

9. Näet, että joku kaataa tai tuhoaa puita toisen maalta. Mitä sanot hänelle? 

10. Näet, että joku heittää roskia luontoon. Mitä sanot hänelle? 

11. Et saa ajaa moottoripyörällä, moottorikelkalla yms. ilman maanomistajan lupaa.  

 

Kertomistehtävät 

A. Jätteiden lajittelu ja jätehuolto Suomessa ja kotimaassani. 

B. Miten kuluttajat ja kaupat voivat vähentää ruokajätteen määrää? 

C. Eläinaktivistit asialla. 

D. Syksyn satoa. Näin säilön kesän talteen ja nautin koko talven! 

E. Näin säästän sähköä.  

F. Millainen on sinun ekologinen jalanjälkesi? Mitä luonto / luonnonsuojelu sinulle 

merkitsevät? 

G. Luonnonsuojeluorganisaatiot ja niidet toiminta (Luonnonsuojeluliitto, WWF, IUCN, 

Suomen luonnonsuojeluliitto, Isengeen, Sylva ry, Birdlife, Animalia, Greenpeace…) 

 


