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Alkusanat 

 

Hei ilmastokasvattaja 

 

Tämä materiaali on luotu sinulle ilmastokasvatuksen tueksi, inspiraatioksi ja oppaaksi. Visiomme materiaalia luodessa oli luoda opettajan opas. 

Pohdimme, miltä sellainen näyttäisi, jos ilmasto-oppi olisi oppiaine. Näin syntyi tämä neljän viikon ilmastokasvatusjakso. Jaksomme on suunnattu 

alakoulun 5.–6. luokille, mutta soveltamalla materiaalia tarkoituksenmukaisesti, jakson voi toteuttaa millä vuosiluokalla tahansa. Jakson toteuttamisen 

ajankohdan saat valita vapaasti itse.  

Ilmastonmuutos on yksi aikamme haastavammista globaaleista ongelmista. Ilmastokasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on syventää ymmärrystä 

ilmastonmuutoksesta sekä muuttaa ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä ilmastovastuullisemmaksi. Opettajat ovat merkittävässä roolissa 

ilmastokasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä koulussa, sillä juuri he pystyvät kokonaisvaltaisesti huomioimaan ilmastoteemoja 

opetuksessaan. 

Haluamme innostaa sinua ilmastoteemojen pariin sekä antaa sinulle eväitä ja ideoita toteuttaa ilmastokasvatusta juuri omaan opetukseesi soveltuvalla 

tavalla. Saat siis muokata materiaalia haluamallasi tavalla tai poimia sieltä ideoita omaan opetukseesi. Rohkaisemme sinua kuitenkin toteuttamaan 

jakson kokonaisuutena, sillä sellaisena se luo hyvän pohjan ilmastokasvatukselle ja ohjaa syventymään ilmastonmuutokseen moninaisena ilmiönä.  

Ilmastoasioiden opettaminen ei missään nimessä ole helppoa. Kiitä siis itseäsi siitä, että olet kiinnostunut sisällyttämään näitä haastavia teemoja omaan 

opetukseesi. 

 

Toivomme sinulle antoisia hetkiä ilmastokasvatuksen parissa, 

 

Anniina & Jenni 
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Jakson tavoitteet 

 

Jakso on suunniteltu sisällytettäväksi ympäristöopin oppimäärään ja  

olemme sisällyttäneet siihen perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteista sopivat tavoitteet. Näiden tavoitteiden lisäksi, olemme  

asettaneet jaksolle erilliset, jakson oppisisältöjä vastaavat tavoitteet.  

 

Tavoitteet näkyvät oppaassa tuntikohtaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS Ympäristöoppi 3–6 lk. 

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin 

opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat 

merkityksellisiksi itselleen. 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja 

työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa 

ympäristöopin osaamistaan. 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta 

toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän 

kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 

maailmalle. 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä 

tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin. 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään 

luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa 

rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja 

kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä 

tunteitaan. 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, 

käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, 

turvallisesti ja ergonomisesti. 

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin 

liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään 

käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä. 

Jakson tavoitteet 

 tarjota oppilaalle tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen taustalla 

vaikuttavista tekijöistä sekä syventää oppilaan ymmärrystä 

ilmastonmuutoksesta ilmiönä.  

 ohjata oppilasta tunnistamaan ilmastonmuutoksen syy-

seuraussuhteita ja sen moninaisia vaikutuksia Suomessa ja maailmalla. 

 auttaa oppilasta tunnistamaan ilmastonmuutoksen herättämiä 

tunteita ja tukea oppilasta niiden käsittelyssä. 

 ohjata oppilasta harjoittelemaan tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa.  

  tarjota oppilaalle tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ja 

sopeutumisen keinoista sekä lisätä oppilaan valmiuksia kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen.  

 rohkaista oppilasta vaikuttamiseen sekä yhteiskunnallisella että 

yksilöllisellä tasolla.  

 tukea oppilaan vastuullisen luontosuhteen muodostumista ja 

vahvistumista sekä synnyttää oppilaan halua ympäristöstä 

huolehtimiseen.  
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Jakson arviointi 

 

Jakso sisältyy pääosin ympäristöopin oppimäärään, jonka vuoksi jakson arviointi on osa ympäristöopin arviointia. Ilmastokasvatusjakson arviointi on 

sanallista, eikä jaksosta anneta erillistä numeroa. Opettaja voi itse määritellä, kuinka paljon ilmastojaksoa painotetaan ympäristöopin numeroa 

annettaessa.  

Opettaja käyttää ilmastovihkoa arvioinnin apuvälineenä, vihot kerätään jakson lopussa ja niihin kirjoitetaan oppilaille sanallinen palaute.  

Oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa jaksolle asetettuihin tavoitteisiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskeiset arvioinnin ja palautteen antamisen kohteet 

• Osallistuminen työskentelyyn ja keskusteluun tunnilla 

• Itsenäinen työskentely 

• Pari- ja ryhmätyöskentelytaidot 

• Ilmastovihon huolellinen täyttäminen, vihko kerätään jakson 

lopussa 

• Oppimisen arviointi vihkotyöskentelyn, oppilaan itsearvioinnin 

ja tuntityöskentelyn avulla 

Arviointi OPS Ympäristöoppi 

• Työskentelyn etenemistä ohjaava, rakentava palaute 

• Myönteinen, kannustava sekä motivaatiota ja taitoja kehittävä 

palaute 

• Oppilaalla monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan 

• Arviointi perustuu oppilaiden tuotoksiin, työskentelyyn ja 

keskusteluihin 

• Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaan arvot, asenteet, 

temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet 
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Alkukartoitus

Tavoitteet  

• Oppilas ja opettaja orientoituvat aiheeseen. 

• Opettajalle muodostuu kuva oppilaan näkemyksestä ja osaamisesta ilmastonmuutoksesta. 

• Oppilas kartoittaa omaa osaamistaan ja näkemyksiään aiheesta. 

• T2, T12, &  

Ohjeet 

Alkukartoitus (liite 2) tehdään ennen ilmastokasvatusjakson alkua, sitä edeltävänä viikkona. Opettaja voi 

valita itse sopivan ajankohdan. Olennaista on, että opettajalle jää tarpeeksi aikaa tutustua oppilaiden 

vastauksiin. Kartoituksen tekemiseen on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta oppilaat saavat rauhassa pohtia 

vastauksiaan. Ennen alkukartoituksen tekemistä opettaja kertoo lyhyesti tulevasta jaksosta ja käy 

alkukartoitusmonisteen läpi yhdessä oppilaiden kanssa. Jakson esittely (liite 3) on tarkoitus käydä läpi 

jakson ensimmäisellä tunnilla. Opettaja jakaa monisteet oppilaille ja auttaa heitä niiden täyttämisessä 

tarvittaessa. Opettaja kannustaa oppilaita monisteen huolelliseen täyttämiseen. Monisteet kerätään 

lopuksi ja palautetaan oppilaille, kun opettaja on käynyt monisteet läpi. Oppilaat liimaavat alkukartoitus-

monisteen ilmastovihkoonsa. 

 

Huom. Alkukartoituksen ei ole tarkoitus olla testi, vaan sen on tarkoitus johdatella ilmastoaiheiden pariin 

ja tukea omaa oppimista.  

 

Liitteet 

Liite 2 Alkukartoitus 

Opettajalle 

• Tee alkukartoitus ensin itse, jotta omat näkemyksesi ja ajatuksesi aiheesta 

ovat sinulle selvillä ennen jakson aloittamista. Jakson aikana on tarkoitus 

pohtia myös omia näkemyksiäsi ja ajatuksiasi ilmastoteemoista, ja 

alkukartoituksen avulla saat itse tärkeää tietoa omasta lähtökohdastasi 

aiheeseen. Pidä omat vastauksesi tallessa ainakin jakson loppuun saakka, 

niihin palataan silloin.  

• Käy läpi oppilaiden alkukartoitus -monisteet ennen jakson alkamista. Tee 

monisteista huomioita ja nosta mielestäsi olennaisia sekä kiinnostavia 

asioita oppilaiden vastauksista. On tärkeää, että sinulle muodostuu 

kokonaiskuva oppilaiden lähtökohdista ilmastojaksolle. 

• Kirjoita monisteista nostamiasi asioita muistiin itsellesi, tarkoituksena on 

käydä näitä läpi jakson aikana eri tunneilla, kyseisen aiheen yhteydessä.  

• Tutustu seuraaviin materiaaleihin orientoituaksesi aiheeseen: 

➢ Selkeä ja kattava opastusvideo ilmastonmuutoksesta englanniksi 

(saa suomenkielisillä tekstityksillä): 

https://www.youtube.com/watch?v=3CM_KkDuzGQ. 

➢ Opettajille suunnattu materiaali, jossa tietoa yleisesti 

ilmastonmuutoksesta ja vinkkejä ilmastokasvatukseen:   

https://luokanopenilmasto-opas.fi. 
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Viikko 1 Ilmastonmuutos ilmiönä 

 

Ensimmäisellä viikolla käsitellään ilmastonmuutosta moniulotteisena ilmiönä. Jakso aloitetaan tutustumalla ilmastonmuutokseen ja sen taustalla 

vaikuttaviin tekijöihin. Perehdytään ilmakehään ja sen merkitykseen, kasvihuoneilmiöön, ihmisen rooliin ilmaston lämpenemisessä sekä 

ilmastonmuutoksen moninaisiin vaikutuksiin niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. 

Ensimmäisen viikon aikana syvennytään lisäksi hiilen kiertoon, fossiilisiin polttoaineisiin ja keskustellaan ihmisen mahdollisuuksista toimia ilmaston 

liian voimakkaan lämpenemisen pysäyttämiseksi.  

Viikon aikana aloitetaan jaksolla keskeisessä roolissa olevien tunnetaitojen sekä tietoisen läsnäolon harjoitteleminen.  

Ensimmäisellä viikolla, ilmastojakson esittelyn yhteydessä otetaan käyttöön myös ilmastovihot, joilla on tärkeä rooli jakson dokumentoinnissa. 

Ilmastovihkoja on tarkoitus hyödyntää paitsi jakson ajan niin myös sen jälkeen.   
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Tunti 1 Mistä ilmastonmuutos johtuu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet 

T1, T6, T10, T12, ,, &  

Tunnin kulku 
 
1) Jakson esittely oppilaille  

Jakson sisältö, tavoitteet ja arviointi esitellään oppilaille. Lisäksi oppilaat saavat ilmastovihot ja 

heille ohjeistetaan vihkojen toimintaperiaate (liite 3).  

 

2) Tunnin aiheeseen tutustuminen 

Tarkastellaan ilmastokasvatusjakson ajatuskarttaa (liite 1) esimerkiksi seuraavien 

apukysymysten avulla:  

➢ Mitä ajatuskartassa näkyy? 

➢ Miten ajatuskartan eri kuvat liittyvät ilmastonmuutokseen? 

➢ Millaisia tunteita ajatuskartta herättää? 

 

Keskustelun yhteydessä käydään yhdessä oppilaiden kanssa läpi alkukartoituksen 1. kohdan 

vastauksia.  

 

3) Ilmastonmuutos ilmiönä aiheeseen syventyminen  

Katsotaan video: https://www.youtube.com/watch?v=G_Tne4eIWPQ. Keskustellaan videon 

herättämistä ajatuksista esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla: 

➢ Mitä kasvihuoneilmiössä tapahtuu? 

➢ Mitä ovat kasvihuonekaasut ja mikä niiden tehtävä on? 

➢ Miksi tutkijat ympäri maailmaa ovat huolissaan? 

➢ Minkä ilmakehässä olevan kasvihuonekaasun määrää ihmisen toiminta on nostanut 

erityisen paljon?  

➢ Mikä ihmisen toiminnassa aiheuttaa hiilidioksidin määrän nousun? 

➢ Mitä puut tekevät? 

➢ Mitä ihmisten tulisi tehdä? 

➢ Millaisia asioita jokainen itse voi tehdä? 

 

4) Ilmastovihon täyttäminen  

Tunnin lopuksi oppilaat kirjoittavat tunnin aikana heränneitä ajatuksia ja tuntemuksia. 

Kirjoituksen jäädessä kesken se jatketaan kotona loppuun.  

 

Liitteet 

Liite 3 Ilmastokasvatusjakson esittely 

Liite 1 Ajatuskartta 

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, kasvihuone, ilmakehä, 

kasvihuonekaasu, hiilidioksidi, fossiilinen polttoaine, öljy, hiili, maakaasu, hiilidioksidin 

sitominen 

Opettajalle 

• Käytä alkukartoituksen 1. kohdan vastauksia keskustelun tukena tai ohjaamassa 

sitä. Tarkoitus ei ole nostaa yksittäisiä vastauksia, vaan pohtia esimerkiksi sitä, 

millaisella tasolla oppilaiden tietotaso näyttäytyy yleisesti.  

• Tutki omaa vastaustasi alkukartoituksen 1. kohtaan ja pohdi omaa tietotasoasi 

ilmastonmuutoksesta ilmiönä. Voit myös miettiä, mistä kaipaat lisätietoa tai mitkä 

asiat ovat sinulle epäselviä.  

Tiivistelmä 

• Ilmakehä on maapallolle kuin kasvihuoneen lasikatto. Se lämmittää maapalloa 

päästäen auringon säteilyä maapallolle ja estää lämmön karkaamista avaruuteen. 

• Kasvihuoneilmiö mahdollistaa elämän maapallolla. 

• Ihminen polttaa öljyä, hiiltä ja maakaasua tuottaakseen energiaa. Näitä kutsutaan 

fossiilisiksi polttoaineiksi. 

• Fossiilisten polttoaineiden polttaminen tuottaa hiilidioksidia, joka kiihdyttää 

ilmaston lämpenemistä.  

• Ilmaston lämpeneminen on luonnollinen ilmiö, mutta ihmisen toiminnan 

seurauksena lämpeneminen tapahtuu liian nopeasti. 

• Valtameret, kasvillisuus ja maaperä sitovat tehokkaasti hiilidioksidia, jolloin sitä 

vapautuu vähemmän ilmakehään. 
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Tunti 2 Kasvihuoneilmiö 

   

Tunnin kulku 
 
1) Aiemman kertaus ja tunnin aiheeseen tutustuminen 

Tarkastellaan ajatuskarttaa (liite 1). Palautetaan mieleen edellisen tunnin keskeiset asiat ja 

johdatellaan samalla oppilaat tunnin aiheeseen.  

Kerrattavat asiat: 

• Kasvihuoneilmiö 

• Ilmaston lämpeneminen 

• Ilmakehän kaasut, kasvihuonekaasut 

• Ihmisen rooli kasvihuoneilmiön voimistumisessa 

• Fossiiliset polttoaineet: öljy, hiili, maakaasu 

• Valtamerien, kasvillisuuden ja maaperän merkitys 

• Mitä ihmiset voivat tehdä? 

 

2)  Kasvihuoneilmiö ja hiilen kierto–aiheeseen syventyminen  

Syvennytään kasvihuoneilmiöön ja hiilen kiertoon piirtämällä havainnollistava kuva (liite 4). 

Opettaja piirtää taululle liitteessä olevan esimerkkikuvan pohjalta oman kuvan ja selittää 

samaan aikaan, mitä piirtää. Oppilaat piirtävät kuvaa samaan aikaan opettajan kanssa omiin 

ilmastovihkoihinsa. Piirtämisen jälkeen käydään vielä uudestaan yhteisesti läpi piirretty kuva 

kohta kohdalta.  

 

3) Pantomiimi 

Oppilaat esittävät pareittain, vuorotellen pantomiimina sellaisia asioita, jotka aiheuttavat 

kasvihuonekaasupäästöjä. Parin tehtävänä on arvata, mistä on kyse. Parin arvatessa oikein, 

vuoro vaihtuu. Vaihtoehtoisesti näitä voi myös tehdä piirtämällä pareittain vuorotellen. 

 

Liitteet 

Liite 1 Ajatuskartta 

Liite 4 Kasvihuoneilmiö ja hiilen kierto 

Tavoitteet 

T1, T6, T12 &  

Opettajalle 

• Liitteestä 4 löydät asiat, joita on kuvan piirtämisen yhteydessä hyvä käydä läpi. Voit 

selittää nämä asiat itsellesi sopivalla tavalla. 

• Voit tehdä oppilaille pantomiimitehtävän tueksi sanalistan 

kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista asioista, joita ovat esimerkiksi metsien 

hakkaaminen, autoilu, lentäminen ja kodin lämmitys.  

• Pantomiimitehtävää voi suorittaa myös pienryhmissä. 

Tiivistelmä 

• Ilmakehä muodostuu kaasuista, joiden ansiosta maapallolla voi hengittää. 

• Kaikki elävät olennot sisältävät hiiltä ja se kiertää maapallolla. Poltettaessa 

maaperään varastoitunutta hiiltä (fossiiliset polttoaineet) vapautuu ilmakehään 

ylimääräistä hiilidioksidia. 

• Fossiilisia polttoaineita hyödynnetään esimerkiksi sähkön ja erilaisten tavaroiden 

tuottamiseen sekä autojen ja lentokoneiden polttoaineena. 

• Ilmaston lämpeneminen on luonnollinen ilmiö, mutta ihmisen toiminnan 

seurauksena ilmasto lämpenee liian nopeasti. 

• Hiilidioksidi on merkittävin ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu. 

• Fossiilisten polttoaineiden polttaminen on pääasiallinen syy ilmaston 

lämpenemiselle. 

• Toinen merkittävä syy ilmaston lämpenemiselle on maa- ja metsätalous. 

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, ilmakehä, kaasu, happi, typpi, 

kasvihuonekaasu, hiilidioksidi, metaani, vesihöyry, hiili, hiilen kierto, fossiilinen polttoaine, 

hiilidioksidin sitominen, maa- ja metsätalous 
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Tunti 3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet 

T1, T6, T10, T11, T12,  &  

Tunnin kulku 
 
1) Aiemman kertaus 

Palautetaan mieleen edellisten tuntien keskeisimmät asiat ilmastonmuutoksesta ilmiönä. 

Kerrattavat asiat: 

• Ilmastonmuutoksen taustalla vaikuttavat tekijät 

• Ihmisen rooli ilmaston lämpenemisessä  

• Kasvihuoneilmiö ja hiilen kierto –kuva (liite 4) 

 

2) Tunnin aiheeseen tutustuminen 

Tarkastellaan ajatuskarttaa (liite 1) ja keskustellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista 

esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla: 

➢ Millaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia näet ajatuskartassa? 

➢ Millaisia muita vaikutuksia tiedät ilmastonmuutoksella olevan? 

➢ Millaisia asioita ilmastonmuutoksen vaikutukset aiheuttavat ihmisille ja eläimille? 

Keskustelun yhteydessä käydään yhdessä oppilaiden kanssa läpi alkukartoituksen 2. kohdan 

vastauksia. 

 

3) Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin syventyminen 

Oppilaat etsivät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista pienryhmissä tietokoneen, 

älypuhelimen tai tabletin avulla. Jokainen pienryhmä saa vastuulleen yhden kysymyksen. 

Kysymykset käydään ensin yhteisesti läpi. 

1) Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Suomessa? 

2) Mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia voit havaita jo nyt? 

3) Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on eläimille ja kasveille? 

4) Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on ihmisille? 

5) Miten ilmastonmuutos vaikuttaa eri alueilla?  

Lopuksi käydään yhteisesti keskustellen läpi jokaisen ryhmän pohdinnat ja vastaukset.  

 

Liitteet  
Liite 1 Ajatuskartta 

Liite 4 Kasvihuoneilmiö ja hiilen kierto 

Tiivistelmä 

• Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on hankala ennustaa tarkasti. Niitä ovat esimerkiksi 

sään ääri-ilmiöt, jäätiköiden sulaminen, merenpinnan nousu ja lajien sukupuutto. 

• Ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia ruuan tuotantoon, vedensaantiin sekä ihmisten 

terveyteen. 

• Suomessa ilmastonmuutos tuo haasteita pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneille 

lajeille ja muuttaa luonnonympäristöä. 

• Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavalla maailman eri alueilla. Köyhimmillä alueilla 

olevat ovat alttiimpia. 

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, kasvihuonekaasu, fossiilinen 

polttoaine, hiili, hiilidioksidi, hiilen kierto, vaikutus, sään ääri-ilmiöt, jäätiköiden sulaminen, 

merenpinnan nousu, lajien sukupuutto, luonnon monimuotoisuus, eriarvoisuus, 

luonnonympäristö, sopeutuminen 

Opettajalle 

• Seuraavilta sivustoilta löydät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomeen ja 

Eurooppaan: 

➢ https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/. 

➢ https://www.eea.europa.eu/fi/ymparisto-signaalit/signaalit-

2018/infografiikat/ilmastonmuutoksen-vaikutukset-euroopan-alueisiin/view. 

• Oppilaille kannattaa antaa käyttöön esimerkiksi kaksi laitetta ryhmää kohden, ja 

ohjeistaa oppilaita jakamaan työskentelyä ryhmässä tasaisesti. Olennaista on 

keskustella asioista ja pohtia niitä ryhmän kesken.  

• Kannusta oppilaita ryhmien löydösten läpikäynnin yhteydessä pohtimaan erityisesti 

ilmastonmuutoksen vaikutusten seurauksia. 

Kotitehtävä 

Oppilaat kirjoittavat ilmastovihkoihinsa seuraavan tehtävänannon mukaisesti: 

• Pohdi millaisia tunteita tunnilla käsitellyt ilmastonmuutoksen vaikutukset sinussa 

herättävät ja miksi. Kirjoita kokonaisin lausein, mitä tunteita tunnistat ja yritä 

perustella niitä.   
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Tunti 4 Ilmastonmuutos herättää tunteita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet 

T1, T6, T9, T10, T12, , , ,  &  

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset, tunteet, 

voimalause, tietoinen läsnäolo 

Tunnin kulku 
 
1) Aiemman kertaus 

Ohjataan oppilaita pohtimaan tällä viikolla opittuja asioita ilmastonmuutoksesta ja sen 

vaikutuksista. Jokainen oppilas kirjoittaa ilmastovihkoonsa 3–5 asiaa, jotka ovat jääneet 

parhaiten itselleen mieleen tai joita pitää tärkeimpinä.  

 

2) Tunnin aiheeseen tutustuminen 

Tarkastellaan ajatuskarttaa (liite 1) ja keskustellaan siitä, millaisia erilaisia tunteita 

ilmastonmuutos voi herättää. Keskustelun yhteydessä käydään yhdessä oppilaiden kanssa läpi 

alkukartoituksen 4. kohdan vastauksia. 

 

3) Porinatuokio  

Oppilaat keskustelevat pareittain ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista.  

Ohjeistus porinatuokioon parin kanssa: 

➢ Valitse omia tunteitasi parhaiten kuvaava tunne, esitä se pantomiimina parillesi. Tässä 

voit hyödyntää myös edellisen tunnin kotitehtävää.   

➢ Parin arvattua, mistä tunteesta on kyse, perustele tunteen valinta parillesi. Kerro miksi 

sinusta tuntuu tältä. 

➢ Vaihtakaa vuoroa. 

Tätä harjoitusta toistetaan muutaman kerran, sillä ilmastonmuutos voi herättää useita erilaisia 

tunteita. 

 

4) Voimalauseen tekeminen 

Oppilaat pohtivat pareittain, miten voisi kannustaa henkilöä, jota ilmastonmuutos esimerkiksi 

ahdistaa tai pelottaa. Voidaan pohtia millaisen voimalauseen haluaisi itselleen tai kaverilleen 

sanoa. Opettaja voi antaa esimerkkejä.  Voimalauseita käydään yhteisesti läpi ja valitaan yhdessä 

luokan omat voimalauseet, jotka kootaan esille luokan seinälle.  

 

5) Läsnäoloharjoitus 

Tunnin lopussa rauhoitutaan läsnäoloharjoituksen (liite 6) avulla.  

 

Liitteet 

Liite 1 Ajatuskartta 

Liite 6 Läsnäoloharjoitus 

Opettajalle 

• Ennen tuntia virittäydy aiheeseen tutustumalla seuraavaan sivustoon: 

https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/.  

• Tämä tunti on mahdollista toteuttaa ulkona. Ulkona toteutettaessa ajatuskarttaa ei 

tarvitse näyttää tunnin aiheeseen tutustumisen yhteydessä, keskustelu riittää. 

Voimalauseet voidaan kirjoittaa ilmastovihkoihin ja valitut voimalauseet kirjoitetaan 

kartongeille, jotka laitetaan esille luokan seinälle. 

• Porinatuokiossa hyödynnä joko tunnesanalistaa tai tunnekortteja.  

➢ Tunnekortit: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-

varhaiskasvatukseen.  

➢ Esimerkki tunnesanalistasta: https://toivoajatoimintaa.fi/wp-

content/uploads/sites/11/2020/05/Tunnesanalista-nuorille.pdf. 

• Tutki omaa vastaustasi alkukartoituksen 4. kohtaan. Pohdi seuraavia asioita: 

➢ Mitä tunnetta tunnet voimakkaimmin ja miksi? 

➢ Vaikuttavatko tunteesi toimintaasi, miten? 

➢ Haluaisitko muuttaa tunteitasi? 

Tiivistelmä  

• Ilmastonmuutos herättää monenlaisia tunteita. Näitä tunteita on tärkeä huomioida 

ja harjoitella niiden hyväksymistä. 

• Kaikki tunteet ovat sallittuja ja hyödyllisiä, tärkeää on opetella tunnistamaan sekä 

käsittelemään niitä.  

• Ilmastonmuutos voi aiheuttaa ahdistusta, eikä siinä ole mitään väärää. Ahdistusta 

kannattaa lähestyä positiivisesti, ratkaisukeskeisesti ja hyväksymisen kautta. 

• Tietoisesta läsnäolosta on hyötyä tunteiden käsittelyssä ja rauhoittumisessa. 
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Tehtäväideoita 
 

Äidinkieli 

➢  Keksitään pareittain meemejä ilmastonmuutos –aiheesta. Meemigeneraattori löytyy täältä: https://imgflip.com/memegenerator. 

➢  Etsitään Ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia ja perehdytään uutisen rakenteeseen. Samassa yhteydessä voidaan myös tarkastella eri 

tekstilajeja.  

➢ Oppilaat valitsevat pulpettikirjat, joissa on teemana ilmastonmuutos. Kirjavinkkejä löytyy täältä: https://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/. 

Kuvataide 

➢ Maalataan vesiväreillä yhdessä pienryhmissä metsämaisema, jossa ei näy ihmisen vaikutus ja maisema, jossa ihmisen vaikutus näkyy. Vertaillaan 

maalauksia ja pohditaan, millaisia eroavaisuuksia niistä löytyy. 

Liikunta 

➢  Ilmastoahdistuksen torjuntaa luovan liikunnan keinoin: järjestetään ilmastoaiheinen luovan liikunnan tuokio vaikkapa liikuntatunnin 

lämmittelyksi. Oppilaat eläytyvät erilaisiin liikkeen muotoihin: Minkälaista liikettä maapallolla on? Esim. pyörremyrskyt, tulvat, hiilivoimalat, 

polttomoottori, tuulivoimala, vesisade, polkupyörä, juna, bussi, lentokone, kivihiilikaivos, auringon säteily jne. Harjoitus täältä: 

https://openilmasto-opas.fi/liikunta/. 

➢ ILMASTONMUUTOS-leikki  

Leikki on muunnelma mustekala- leikistä ja sen tavoitteena on havainnollistaa toiminnallisesti ja yksinkertaistetulla tavalla ilmastonmuutosta 

kasvihuoneilmiön voimistumisena.  

 Leikin ohjeistus löytyy osoitteesta: https://openilmasto-opas.fi/alakoulu/. (tehtäviä-osio). 
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Viikko 2 Sopeutumisen ja hillinnän keinot  

 

Toinen viikko alkaa kertaamalla edellisen viikon keskeiset asiat Kahoot-pelin muodossa.  

Toisella viikolla aloitetaan tutustuminen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen keinoihin. Viikon aikana katsotaan kaksi ensimmäistä  

osaa videosarjasta Maailman suurin oppitunti ja syvennytään niiden avulla ihmisen vaikutusmahdollisuuksiin ilmaston liiallisen lämpenemisen  

pysäyttämiseksi.  Pohditaan ihmisen omaa supervoimaa, yhteistyön merkitystä sekä keksimisen, kampanjoinnin ja innovoinnin merkitystä 

ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä siihen sopeutumisessa. Käsitellään sitä, miten ilmastonmuutosta voi hillitä ja miksi hillintä on tärkeää.  

Tutustutaan myös kestävän kehityksen käsitteeseen. 

Erityisesti toisella viikolla perehdytään vaikuttamisen keinoihin yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Viikon aikana käsitellään myös yksilön 

vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta niihin syvennytään tarkemmin vasta seuraavalla viikolla.  

Yhteisön tasolla käsitellään yhteistyön voimaa ja sitä, kuinka yhdessä voidaan saavuttaa kaivattuja muutoksia. Yhteiskunnallisella tasolla  

perehdytään kampanjoinnin, mielenilmauksen ja kansainvälisten sopimusten teemoihin.  

Toisella viikolla jatketaan myös tunnetaitojen ja tietoisen läsnäolon harjoittelemista sekä ilmastovihon täyttämistä. 
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Tunti 1 Maailman suurin oppitunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnin kulku 
 
1) Aiemman kertaus 

Kerrataan ensimmäisen viikon keskeiset sisällöt Kahoot –pelin muodossa 
https://create.kahoot.it/share/ilmastonmuutos-ilmiona-viikon-kertaus/661bf399-bb3c-485d-8ba9-

28eac50f96a6. Pelissä oppilaat vastaavat väittämiin koskien ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.  

Oppilaat voivat pelata nimimerkeillä. 

 

2) Tunnin aiheeseen tutustuminen 

Tarkastellaan ajatuskarttaa (liite 1) ja keskustellaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja 

sopeutumisen keinoista esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla: 

➢ Millaisia hillinnän ja sopeutumisen keinoja havaitset ajatuskartassa? 

➢ Keksitkö muita keinoja? 

➢ Millaisia esteitä ihmisillä voi olla? 

➢ Mitä tapahtuisi, jos ilmastonmuutosta ei pyrittäisi hillitsemään? 

Keskustelun yhteydessä käydään yhdessä oppilaiden kanssa läpi alkukartoituksen 3. kohdan 

vastauksia.  

 

3) Tunnin aiheeseen syventyminen 

Katsotaan maailman suurin oppitunti, osa 1 –video YouTubesta. Keskustellaan videosta 

esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla: 

➢ Millaisia ajatuksia ja tunteita video herätti? 

➢ Millaisia asioita ihminen tarvitsee elääkseen? 

➢ Millaisia ongelmia videolla mainittiin? 

➢ Miten ongelmia voi korjata? 

➢ Mikä on ihmisen oma supervoima? 

➢ Miksi on tärkeää tehdä yhteistyötä? 

Keskustelun yhteydessä käydään yhdessä oppilaiden kanssa läpi YK:n julkistamat kestävän 

kehityksen tavoitteet, kestävän kehityksen käsite sekä kansainvälisen yhteistyön merkitys 

maapallon suojelemiseksi ilmastonmuutokselta. 

 

Liitteet 
 
Liite 1 Ajatuskartta 

Tavoitteet 

T1, T2, T3, T6 & T12, , ,  &    

Tiivistelmä 

• Ilmastonmuutoksen hillinnällä pyritään vähentämään päästöjä ja siten 

kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, määrää ilmakehässä.  

• Hillinnän kannalta tärkeää on myös huolehtia esimerkiksi metsistä, sillä ne sitovat 

paljon hiilidioksidia itseensä.  

• Hiilidioksidi säilyy ilmakehässä pitkään ja siksi päästöjen vähentäminen vaikuttaa 

hitaasti ja ilmasto lämpenee hillinnästäkin huolimatta vielä kauan. 

• Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei voida täysin estää. Tarvitaan keinoja, joiden 

avulla voidaan sopeutua ilmaston lämpenemisen tuomiin muutoksiin.  

• Kestävä kehitys on kuluttamista tulevien sukupolvien tarpeet huomioiden. Sen 

tavoitteena on taata tuleville sukupolville samanlaiset mahdollisuudet hyvään 

elämään, kuin meillä on. 

• YK, eli Yhdistyneet kansakunnat on julkistanut 17 kestävän kehityksen tavoitetta, 

jotka pyrkivät tekemään maailmasta turvallisemman ja oikeudenmukaisemman 

paikan kaikille ihmisille sekä edistämään kestävän kehityksen toteutumista 

kaikkialla.  

Opettajalle 

• Käytä alkukartoituksen 3. kohdan vastauksia keskustelun tukena tai ohjaamassa 

sitä. Voit esimerkiksi tutkia oppilaiden vastausten jakaumaa, ovatko kaikki asiasta 

samaa mieltä?  

• Tunnilla keskustellaan videolla esiin tulleista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, 

mutta niitä ei ole tarkoitus käydä yksityiskohtaisesti läpi, sillä ne ovat laajat. Pääasia 

on, että oppilaat tiedostavat niiden olemassaolon ja ymmärtävät, mihin niillä 

pyritään. 

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet löydät täältä: 

https://um.fi/documents/35732/0/UAM_Kestava-kehitys_A4_0210018.pdf/f9652c4e-

8702-99db-0e67-01a33aa1bf4d?t=1540749638568. 

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset, hillinnän ja 

sopeutumisen keinot, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, kestävä kehitys, kansainvälinen 

yhteistyö 
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Tunti 2 & 3 Vaikutetaan yhdessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnin kulku 
 
1) Tunnin aiheeseen tutustuminen 

Aloitetaan tunti tietoisen läsnäolon harjoituksella (liite 6). Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään 

tunnin aihetta. 

Katsotaan maailman suurin oppitunti, osa 2 –video YouTubesta. Keskustellaan videosta 

esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla:  

➢ Millaisia ajatuksia ja tunteita video herätti? 

➢ Mitkä kolme tapaa auttaa videolla mainitaan? 

➢ Millaisia nuorten tekemiä keksintöjä videolla mainittiin? 

➢ Oletko kuullut jostakin muusta keksinnöstä, jota videolla ei mainittu? 

➢ Millä tavalla itse haluaisit auttaa? 

➢ Millä tavalla itse voisit auttaa? 

 

2) Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen syventyminen 

Pohditaan yhteiskunnallista vaikuttamista videolla mainitun kampanjoinnin kautta. Kampanjoida 

voi esimerkiksi osallistumalla mielenosoitukseen tai järjestämällä sellaisen. Käydään yhteisesti 

läpi, mitä mielenosoituksella tarkoitetaan, mihin sillä pyritään ja miten se tapahtuu.  

 

3) Mielenosoitus 

Jokainen oppilas pohtii jonkin ilmastonmuutokseen liittyvän asian, johon haluaisi vaikuttaa tai 

jonka haluaisi muuttaa. Opettaja voi antaa esimerkkejä. Pohdinnan jälkeen oppilaat laativat omat 

kyltit mielenosoitusta varten. Kylttejä voi koristella haluamallaan tavalla. Valmiit kyltit asetetaan 

esille.  

 

Liitteet 

Liite 6 Läsnäoloharjoitus 

 

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen vaikutukset, hillinnän ja sopeutumisen keinot, 

auttaminen, yhteiskunta, vaikuttaminen, kampanja, innovaatio, keksintö, mielenosoitus 

Tiivistelmä  

• Yhteiskunnallista vaikuttamista on osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisiin 

asioihin, esimerkiksi äänestämällä, tukemalla ympäristönsuojelujärjestöjen 

toimintaa tai mielenosoitukseen osallistumalla. 

• Mielenosoituksella tarkoitetaan mielipiteen ilmaisua, jolla pyritään vaikuttamaan 

yhteiskunnallisiin asioihin. Mielenosoitus tapahtuu yleensä suuremmalla joukolla ja 

sen järjestäminen vaatii luvan. 

Opettajalle 

• Tunnit ovat integroituna kuvataiteeseen. 

• Täältä löydät tietoa mielenosoituksen järjestämisestä: 

https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/nain-jarjestat-mielenosoituksen-tai-

ilmastolakon/. Voit poimia sivulta mielestäsi olennaisimpia asioita ja kertoa ne 

oppilaille. 

• Mielenosoituskylttien tekemisessä voi hyödyntää niitä kuvataiteen tekniikoita, jotka 

ovat kuvataiteen opetuksessa ajankohtaisia. 

• Mielenosoituksen voi järjestää esim. pehmoleluilla. 

• Voit halutessasi myös itse valita ilmastonmuutokseen liittyvän asian, johon haluat 

vaikuttaa, ja tehdä siitä kyltin. 

Tavoitteet 

T1, T3, T6 & T12, , ,  &   
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Tunti 4 Lähiympäristössä vaikuttaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnin kulku 
 
1) Aiemman kertaus 

Palautetaan mieleen edellisen tunnin keskeiset asiat. Kerrattavat asiat:  

• Mitä videosta jäi mieleen? 

• Videolla mainitut auttamisen tavat (keksi, innovoi & kampanjoi) 

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, mielenosoitus 

 

2) Tutustuminen tunnin aiheeseen  

Keskustellaan erilaisista keksinnöistä, joilla voi auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen 

sopeutumisessa. Pohditaan, miten yhteisöissä voi vaikuttaa esimerkiksi seuraavien 

apukysymysten avulla: 

➢ Millaisia ongelmia olet havainnut lähiympäristössäsi? 

➢ Millaisiin ongelmiin kaipaat itse ratkaisuja? 

➢ Millaisia ratkaisut voisivat olla? 

➢ Mitä voisit itse tehdä? 

 

3) Yhteisölliseen vaikuttamiseen syventyminen 

Oppilaat pohtivat pienryhmissä (3–5 henkilöä) omassa lähiympäristössä havaitsemiaan 

ongelmia, joihin haluaisivat muutoksen. Lähiympäristö voi olla esimerkiksi koulu, koti, oma piha, 

puisto jne. Tarkoituksena on keksiä innovaatioita, joilla voisi ratkaista näitä ongelmia. 

Kannustetaan oppilaita pohtimaan sellaisia ongelmia, joihin voi itse vaikuttaa. Tehtävänantoa 

voi laajentaa koskemaan muitakin alueita, jos oppilailla syntyy ideoita. Tärkeää on, että oppilaat 

kokevat voivansa vaikuttaa.  

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen vaikutukset, hillinnän ja sopeutumisen keinot, 

vaikuttaminen, innovaatio, kampanja, keksintö, lähiympäristö, ympäristö 

Tavoitteet  

T1, T3, T6, T10, T11, T12, ,  &   

Tiivistelmä  

• Yhteisöllisellä vaikuttamisella tarkoitetaan paikallisesti yhdessä toimimista jonkin 

asian edistämiseksi. 

• Omassa lähiympäristössä toimiminen luo osallisuuden tunnetta ja auttaa 

ymmärtämään omia vaikutusmahdollisuuksia. 

Opettajalle 

• Oppilaiden työskentelyn taustalle voi laittaa rauhallista musiikkia, esimerkiksi 

seuraavan kappaleen: https://www.youtube.com/watch?v=woCOhzRx5sQ. 

• Innovaatioihin liittyvää pienryhmätehtävää voi soveltaa eri tavoin. Voit esimerkiksi 

järjestää äänestyksen, jossa valitaan luokan paras innovaatio. Tai jos on ylimääräistä 

aikaa, voidaan luokan kesken pitää oma gaala, jossa innovaatiot esitellään. On myös 

mahdollista lähettää oppilaiden keksimistä innovaatioista kooste valitulle taholle.  

Kotitehtävä 

Oppilaat kirjoittavat ilmastovihkoihinsa seuraavan tehtävänannon mukaisesti: 

• Pohdi millaisia tunteita viikon aikana käsitellyt asiat ovat sinussa herättäneet ja 

miksi. Kirjoita kokonaisin lausein, mitä tunteita tunnistat ja yritä perustella niitä.   
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Viikko 3 Sopeutumisen ja hillinnän keinot 

 

Kolmannella viikolla jatketaan syventymistä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen keinoihin. Painotus kolmannella viikolla 

on yksilön vaikutusmahdollisuuksilla. Tarkastellaan kestäviä arjen valintoja pistetyöskentelyn muodossa ja pohditaan, miten jokainen yksilö 

voi omassa lähiympäristössään vaikuttaa omien arjen valintojensa kautta. 

Viikolla katsotaan Maailman suurin oppitunti -videosarjan viimeinen osa ja keskustellaan siitä, millaisia muutoksia oma lähiympäristö tarvitsisi 

ja millaisiin asioihin itse toivoisi muutosta. Mietitään myös sitä, millaisia ympäristötekoja olisi itse valmis tekemään ja tehdään yhdessä 

ympäristötekojen puu. Pienetkin teot ovat merkittäviä. 

Viikon aikana jatketaan tietoisen läsnäolon sekä tunnetaitojen harjoittelua ja lähdetään retkelle. 
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Tunti 1 & 2 Mitä minä voin tehdä?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet 

T1, T3, T6, T10, T11, T12, ,  &   

Tunnin kulku 
 
1) Aiemman kertaus 

Palautetaan mieleen edellisen viikon keskeisiä asioita ajatuskartan (liite 1) avulla. 

 

2) Tunnin aiheeseen tutustuminen 

Keskustellaan aiemmalla viikolla käsitellystä kestävästä kehityksestä ja palautetaan mieleen, 

mitä sillä tarkoitetaan. Lisäksi pohditaan kestävän arjen valintoja ja yksilötasolla vaikuttamista. 

Keskustelun tukena voi käyttää esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä: 

➢ Mitä hillinnällä ja sopeutumisella tarkoitetaan? 

➢ Miten hillintä ja sopeutuminen liittyy jokaisen arkeen? 

➢ Millaisilla teoilla voi vaikuttaa päästöjen vähenemiseen? 

➢ Mitä voit itse tehdä? 

  

3) Yksilölliseen vaikuttamiseen syventyminen  

Oppilaat tutustuvat kestäviin arjen valintoihin pistetyöskentelyn muodossa 3–4 hengen 

pienryhmissä (liite 5). 

 

4) Yhteenveto 

Kokoonnutaan yhteen ja käydään läpi pisteiden aiheet ja opitut asiat. Tarkoituksena on pohtia 

erityisesti sitä, miten kestävät arjen valinnat ovat yhteydessä ilmastonmuutokseen ja sen 

hillintään. 

 

Liitteet 

Liite 1 Ajatuskartta 

Liite 5 Pistetyöskentely  

Tiivistelmä  

• Kestävä kehitys on kuluttamista tulevien sukupolvien tarpeet huomioiden. Sen 

tavoitteena on taata tuleville sukupolville samanlaiset mahdollisuudet hyvään 

elämään, kuin meillä on. 

• Kestävät arjen valinnat edistävät kestävän elämäntavan rakentamista omassa 

arjessa.  

• Ilmastonmuutoksen hillinnän tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

ja huolehtia esimerkiksi metsistä, sillä ne sitovat hiilidioksidia itseensä. 

• Ilmaston lämpeneminen on aiheuttanut ja aiheuttaa muutoksia ja näihin muutoksiin 

on löydettävä keinoja sopeutua.  

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset, hillinnän ja 

sopeutumisen keinot, vaikuttaminen, kestävä kehitys, kestävä arki, kestävät arjen valinnat, 

ruoka, liikkuminen, kierrätys, energia ja kulutus, ilmastotoimi 

Opettajalle 

• Pistetyöskentelyn toisella pisteellä tarvitaan erilaisia roskia lajittelua varten. Näitä 

kannattaa kerätä etukäteen kotoa. Kannattaa valita keskenään erilaisia tuotteita.  

• Voit keksiä pistetyöskentelyn pisteet myös itse tai muokata niitä haluamallasi 

tavalla. 

• Yhteenvedossa on tärkeää liittää pistetyöskentelyssä opitut asiat 

ilmastonmuutokseen, jotta ne eivät jää irrallisiksi. 

• Tee kotitehtävä myös itse ja pohdi sen myötä omia arjen valintojasi.  

Kotitehtävä 

Oppilaat pohtivat omia ja perheen yhteisiä kestäviä arjen valintoja seuraavien apukysymysten 

avulla: 

➢ Pohdi tunnilla opittuja asioita kestävän arjen valinnoista. Näkyvätkö nämä kotonasi? 

➢ Millaisia kestävän arjen valintoja sinä ja perheesi teette? 

➢ Haluaisitko tehdä vielä jotakin lisää? Mitä? 
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Tunti 3 Ympäristötekoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnin kulku 
 
1) Kotitehtävän purku 

Käydään läpi oppilaiden kotitehtävä. Keskustellaan siitä, millaisia havaintoja oppilaat ovat tehneet 

ja tuliko oppilaille mieleen asioita, joita he haluaisivat tehdä lisää. 

 

2) Tunnin aiheeseen tutustuminen 

Katsotaan maailman suurin oppitunti, osa 3 –video YouTubesta. 

Keskustellaan videosta esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla: 

➢ Millaisia vaikuttamisen keinoja videolla mainittiin? 

➢ Millaisia vaikuttamisen keinoja itse keksit? 

➢ Millaisia muutoksia oma lähiympäristösi tarvitsee? 

➢ Mitä voisit itse tehdä? 

  

3) Ympäristötekojen puu 

Oppilaat pohtivat videon pohjalta asioita, joita he arvostavat ja jotka ovat heille tärkeitä 

ympäristössä. Oppilaat tekevät ilmastovihkoihinsa listan näistä asioista ja miettivät listan pohjalta, 

miten omilla valinnoilla voisi huolehtia itselleen tärkeistä asioista. Tarkoituksena on, että jokainen 

oppilas valitsee jonkin sellaisen ympäristöteon, jota haluaa ja aikoo itse toteuttaa. Oppilaat 

askartelevat oman kätensä muotoisen ”lehden”, joihin he kirjoittavat valitun ympäristöteon. Näistä 
kootaan ympäristötekojen puu, jonka rungon voi askarrella opettaja tai halukkaat oppilaat. 

 

4) Postilaatikon ohjeistus 

Oppilaat ohjeistetaan pohtimaan ensi viikon kertaustuntia varten asioita, jotka tuntuvat hankalilta 

ja tarvitsevat vielä kertausta. Nämä voivat olla esimerkiksi kysymyksiä tai yksittäisiä asioita, jotka 

eivät ole jääneet mieleen. Jokainen oppilas kirjoittaa ainakin yhden asian lapulle. Lopuksi laput 

viedään opettajan tekemään ”postilaatikkoon”. 

Tavoitteet 

T1, T2, T3, T6 & T12, ,  &  

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, hillinnän ja sopeutumisen keinot, 

vaikuttaminen, ympäristö, lähiympäristö, kestävä kehitys, kestävät arjen valinnat, 

ympäristöteko 

Tiivistelmä  

• Omilla teoilla ja arjen valinnoilla voi vaikuttaa ja pienilläkin teoilla on merkitystä.  

• Itselle merkityksellisiä asioita pohtimalla voi löytää motivaatiota toimia asioiden 

muuttamiseksi.   

• Jokaisella on oikeus päättää itse, millaisia ilmasto- ja ympäristötekoja on valmis 

tekemään. 

Opettajalle 

• Kotitehtävän tarkoitus ei ole syyllistää ketään, eikä oppilaiden vastauksia ole 

tarkoitus vertailla. Tärkeää on motivoida ja kannustaa oppilaita toimimaan 

kestävästi omassa arjessaan omien mahdollisuuksiensa mukaan ja innostaa heitä 

toimimaan ilmaston ja ympäristön hyväksi myös tulevaisuudessa. 

• Tee myös itse lehti ympäristötekojen puuhun oppilaiden kanssa. 

• Postilaatikkona voi toimia esim. pahvilaatikko. 
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Tunti 4 Retkeillään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnin kulku 
 
1) Retkelle lähtö 

Käydään läpi tarvittavat turvallisuuskysymykset. Siirrytään koululta valittuun retkikohteeseen. 

 

2) Retkikohteeseen saapuminen 

Käydään yhteisesti läpi käytännön asiat, kuten kokoontumispaikka, aikataulu ja alueen rajat. 

 

3) Roskien kerääminen 

Ohjeistetaan roskien kerääminen ja jätteiden lajittelu. Jätteet voi lajitella esimerkiksi seuraavasti: 

metalli, lasi ja sekajäte. Roskien keräämisen ohessa keskustellaan ympäristöstä huolehtimisesta ja 

sen tärkeydestä.  

 

4) Eväshetki 

Nautitaan eväistä ja huolehditaan roskista.  

 

5) Metsäkylpy 

Tehdään yhdessä oppilaiden kanssa metsäkylpy. Metsäkylvyn tarkoituksena on mielen ja kehon 

rauhoittaminen tähän hetkeen, ja kaikkien viiden aistin avaaminen. Metsässä on mahdollista 

nähdä, koskettaa, haistaa, kuulla ja maistaa. Metsäkylvyn tarkoituksena ei ole suorittaa, eikä 

kiirehtiä. Siinä pysähdytään oman itsensä äärelle ja harjoitellaan tietoista läsnäoloa. Metsäkylvyssä 

voidaan esimerkiksi tehdä seuraavia harjoitteita: 

➢ Kuunnellaan ympäristöä. Millaisia ääniä kuulet ympärilläsi? Mitkä äänet tulevat 

luonnosta, mitä ääniä ihminen aiheuttaa? 

➢ Haistellaan erilaisia asioita. Voidaan haistella esimerkiksi ilmaa, puita, ruohoa tai kukkia. 

Millaisia ajatuksia, muistoja ja tunteita nämä tuoksut herättävät? Voitko maistaa suussasi 

asioita, joita haistelet? 

➢ Tarkkaillaan ympäristöä. Millaisia asioita ja värejä näet? Näetkö ympärilläsi jotain, mikä ei 

kuuluisi sinne (esimerkiksi roskia)?  

➢ Tunnustellaan esimerkiksi maata, puita, ruohoa tai kiviä. Miltä ne tuntuvat käsissäsi? 

Saako luonnosta kerätä mitä tahansa? Saako puita repiä? Miten kohdellaan luonnossa 

olevia eläimiä ja hyönteisiä? 

➢ Maistellaan. Jos löydätte jotakin syötävää, kuten mustikoita tai ketunleipiä voitte 

maistella niitä. Voiko luonnosta syödä mitä tahansa?  

 

6) Retkeltä paluu koululle 

Siirrytään takaisin koululle.  

Tavoitteet 

T1, T3, T6, T9, T12, , , ,  &  

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset, hillinnän ja 

sopeutumisen keinot, jätteiden lajittelu, ympäristö, metsäkylpy, tietoinen läsnäolo, luonto 

Opettajalle 

  

• Voit valita retkikohteen itse. Kohteena voi olla jokin lähiympäristö, puisto tai 

kaukaisempi kohde. Huomioi kohteen valinnassa retkellä tehtävät aktiviteetit.  

• Retki on suunniteltu n. kahden tunnin mittaiseksi, mutta retkestä voi tehdä myös 

pidemmän. 

• Lisäideoita retkelle: 

➢ Tehdään luonnosta löytyvistä materiaaleista luontotaidetta. 

Taideteoksista voi ottaa kuvat oppilaiden ilmastovihkoihin. 

➢ Keskustellaan siitä, mitä luonnolla tarkoitetaan. Mitä luontoon kuuluu? 

Onko ihminen osa luontoa? 

➢ Tehdään luokan kesken erilaisia äänimaisemia. Seistään tai istutaan 

piirissä ja jokainen miettii hetken, millaisia ääniä on esimerkiksi 

metsässä tai meressä. Opettajan merkistä laitetaan silmät kiinni ja 

aletaan tehdä ääniä. Puolet ryhmästä voi esimerkiksi esittää ja puolet 

nauttia esityksestä.  

➢ Tarkkaillaan ja havainnoidaan eläimiä. Kiikareita ja suurennuslaseja 

kannattaa ottaa mukaan, jos se on mahdollista. 

➢ Tunnistetaan erilaisia kasvilajeja ja käytetään lajin tunnistuksessa apuna 

kirjoja.  

• Varaa roskien keräämistä varten kertakäyttöhanskoja ja käsidesiä. 

• Eväät voi ottaa koululta tai jokainen oppilas voi tuoda kotoa haluamansa eväät.  
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Tehtäväideoita 

 

Ympäristöoppi 

➢ Ympäristönsuojelupeli: https://partio.emmi.fi/l/TTN2fHwtLjWC. 

➢ Eri tuotteiden vesijalanjälki tuotekortit: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vesijalanjalki-tuotekortit. 

Äidinkieli 

➢ Kirjoitetaan kirje päättäjille (aiheena ilmastonmuutos ja sen hillitseminen). 

➢ Kirjoitetaan kirje tulevaisuuden minälle (Millaista elämä on ilmastonmuutoksen kannalta tai millaista arkea elää?). 

Kuvataide 

➢  Tehdään kestävästä arjesta omaan huoneeseen tai tulevaisuuden kotiin taulu. 

➢ Unelmien asuinpaikka. Millainen on unelmiesi asuinpaikka maailmassa, jossa ilmastonmuutosta on onnistuttu hidastamaan riittävästi? Harjoitus 

täältä: https://openilmasto-opas.fi/kuvataide/ 

Käsityö 

➢ Tutkitaan omien vaatteiden pesulappuja. Voidaan tutkia esimerkiksi: missä maassa vaate on valmistettu, kuinka pitkän matkan vaate kulkee ja 

kuinka ekologista uuden vaatteen ostaminen on.  

➢ Järjestetään koulun korjauspaja: kunnostetaan oppilaiden polkupyöriä, kotitalousluokan välineistöä, koulukasvimaan rakenteita tai 

työkaluja. Harjoitus täältä: https://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/. 

➢ Katsotaan Yle Areenasta Verta, hikeä ja t-paitoja –dokumenttisarja. Voidaan pohtia omia kulutustottumuksia tämän perusteella. 

➢ Pohditaan uusiokäyttöä ja tehdään rikkinäisistä t-paidoista kuteita. Ohje löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=hCI1zQtOd7o. 

Liikunta 

➢ Ilmastoystävällistä liikuntaa ja urheilua. Harjoitus täältä: https://openilmasto-opas.fi/liikunta/. 

➢ Kierrätykseen liittyviä leikkejä ja pelejä: https://www.kierratyskeskus.fi/files/13147/ulkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf. 
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Viikko 4 Jakson kertaus ja päätös 

 

Ilmastojakson neljännellä eli viimeisellä viikolla kerrataan jakson keskeisiä aiheita, tehdään loppukartoitus, kerätään ilmastovihot arviointia 

varten ja pohditaan tulevaisuutta ilmastoteemojen parissa. Viikon viimeisellä tunnilla luokan kesken suunnitellaan ja asetetaan yhteiset  

kestävän arjen tavoitteet. Näiden tavoitteiden parissa on tarkoitus jatkaa vielä jakson jälkeenkin. Tavoitteena on, että ilmastokasvatus jatkuu,  

vaikka virallinen jakso loppuu. Myös tietoisen läsnäolon ja tunnetaitojen harjoittelun jatkaminen jakson jälkeen on kannattavaa.  

Oppilaiden kanssa voidaan pohtia viimeisen viikon aikana, millaista ilmastokasvatusta he toivoisivat jatkossa saavansa. Lisäksi luokan kanssa  

voidaan yhdessä suunnitella ilmastokasvatuksen jatkoa ja siihen liittyviä harjoituksia. Näin oppilaille voidaan tarjota osallisuuden kokemus ja  

tunne siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. 
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Tunti 1 Kerrataan 

 

 

 

  

Tunnin kulku 
 
1) Jakson kertaus  

Palautetaan mieleen jakson keskeinen sisältö hyödyntäen ajatuskarttaa (liite 1) sekä postilaatikon 

kysymyksiä.  Kertauksessa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä: 

➢ Mitä kasvihuoneilmiössä tapahtuu? 

➢ Mitä ilmakehässä olevan kasvihuonekaasun määrää ihmisen toiminta on nostanut 

erityisen paljon? 

➢ Mikä ihmisen toiminnassa aiheuttaa hiilidioksidin määrän nousun? 

➢ Miksi esimerkiksi metsät ovat tärkeitä? 

➢ Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on? 

➢ Mitä tarkoittaa ilmastonmuutoksen hillintä? 

➢ Miksi ilmaston lämpenemiseen täytyy myös sopeutua? 

➢ Millaisia vaikuttamisen keinoja tiedät? 

➢ Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? 

 

2) Ilmastovihon täyttäminen 

Oppilaat kirjoittavat ilmastovihkoihinsa kirjeen tulevaisuuden maapallolle. Kirjeessä voi kertoa, 

mitä toivoo maapallolle ja sen asukkaille sekä miten haluaisi, että ihmiset tulevaisuudessa 

huolehtisivat maapallosta. Kirjeessä voi myös kuvailla miltä haluaisi, että ympäristö näyttää 

tulevaisuudessa. Kirjettä jatketaan kotona, jos se jää kesken.  

 

Liitteet 

Liite 1 Ajatuskartta 

Tavoitteet 

T1, T3, T6, T12, , , , ,  &   

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, ilmakehä, kasvihuonekaasu, 

fossiiliset polttoaineet, hiilidioksidi, hiilidioksidin sitominen, ilmastonmuutoksen 

vaikutukset, sään ääri-ilmiöt, eliölaji, luonnon monimuotoisuus, hillinnän ja sopeutumisen 

keinot, vaikuttaminen, kestävä kehitys 

Opettajalle 

• Kertauksessa voit hyödyntää tuntien tiivistelmälaatikoita, joista löytyy tuntien 

keskeinen sisältö. 

• Kertauksen yhteydessä kannattaa myös itse pohtia, ovatko kaikki kertauksen 

aiheet hallussa vai tuntuuko jokin osa-alue vielä haastavalta. Ilmastojakson 

lähdeosiosta löytyy paljon lähdemateriaalia, jota tämän materiaalin luomisessa on 

käytetty ja niihin kannattaa tutustua, jos kaipaa aiheesta lisää tietoa tai kertausta. 

• Kirjoita myös itse kirje tulevaisuuden maapallolle. Keskity pohtimaan asioita, joita 

toivoisit tulevaisuudessa näkyvän. 
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Tunti 2 Loppukartoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet  

• Oppilas ja opettaja pohtivat jakson aikana opittuja asioita 

• Opettajalle muodostuu kuva oppilaan tietotaitojen kehityksestä jakson aikana. 

• Oppilas kartoittaa omaa osaamistaan ja näkemyksiään aiheesta. Oppilas 

harjoittelee itsearviointia. 

• T2, T12, &  

Ohjeet 

Loppukartoitus (liite 7) tehdään jakson toiseksi viimeisellä tunnilla. Kartoituksen tekemiseen 

on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta oppilaat saavat rauhassa pohtia vastauksiaan. Ennen 

loppukartoituksen tekemistä käydään moniste yhdessä läpi. Opettaja kannustaa oppilaita 

monisteen huolelliseen täyttämiseen ja auttaa heitä niiden täyttämisessä tarvittaessa. 

Monisteet kerätään lopuksi.  

 

Loppukartoituksen tarkoitus on, että oppilaat pohtivat omaa osaamistaan ja sen kehitystä 

jakson aikana.  

 

Liitteet 

Liite 7 Loppukartoitus 

Liite 8 Opettajan loppureflektio 

Opettajalle 

• Opettajalle on tehty oma loppureflektio jaksosta (liite 8), jonka voit täyttää sinulle 

sopivana ajankohtana. Tee reflektio omassa rauhassa, jotta voit keskittyä siihen kunnolla 

ja pohtia vastauksiasi.  

• Reflektio kannattaa tehdä huolella pohtien, sillä parhaimmillaan siitä voi olla sinulle 

hyötyä tulevaisuuden ilmastokasvatusta ajatellen.  

• Kun oppilaat ovat valmiit, loppukartoitusmonisteet kerätään talteen. Lue oppilaiden 

loppukartoitus-monisteet läpi ja tee monisteista huomioita. Nosta mielestäsi olennaisia 

sekä kiinnostavia asioita oppilaiden vastauksista. Kirjoita näitä itsellesi muistiin 

seuraavaa tuntia varten. 
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Tunti 3 Jakson päätös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnin kulku 
 
1) Loppukartoituksen purku 

Käydään läpi ilmastojakson loppukartoitusta esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla: 

➢ Onko oppilaiden tietämyksessä havaittavissa eroa alkukartoituksen ja loppukartoituksen 

välillä? 

➢ Onko vastauksissa havaittavissa näkemysten tai tunteiden suhteen muutosta? Jos on niin 

mihin suuntaan.  

➢ Miltä loppukartoituksen tekeminen tuntui verrattuna alkukartoitukseen? 

➢ Miltä nyt jakson lopussa tuntuu? Millainen fiilis jäi? 

➢ Millaisia asioita toivoisi, että jatkossa käsiteltäisiin ilmastokasvatuksen saralla? 

Kun kartoituksen vastauksia on tarkasteltu, oppilaille palautetaan monisteet ja tämän jälkeen ne 

liimataan ilmastovihkoihin.  

 

2) Ilmastovihkojen keräys 

Ilmastovihot kerätään arviointia varten talteen. 

 

3) Luokan tavoitteiden asettaminen 

Ilmastojakson lopuksi luokalle asetetaan omat kestävän arjen tavoitteet. Luokka pohtii ja päättää 

yhteisesti, mitkä tavoitteet valitaan. Valituista tavoitteista kootaan luokkaan näkyville juliste ja 

tavoitteiden toteutumista on tarkoitus seurata koulun arjessa.  

 

4) Jakson päätös 

Jakso lopetetaan läsnäoloharjoitukseen (liite 6). 

 

Liitteet 

Liite 6 Läsnäoloharjoitus 

Tavoitteet 

T1, T2,  &  

Käsitteet 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset, sopeutumisen 

ja hillinnän keinot, kestävä arki, kestävät arjen valinnat, tietoinen läsnäolo 

Opettajalle 

• Loppukartoituksen käsittelyssä ei ole tarkoitus nostaa esiin yksittäisiä oppilaiden 

vastauksia, vaan pohtia esimerkiksi sitä, millaisena oppilaiden tiedon kehitys 

näyttäytyy tai millaisia mahdollisia muutoksia ajattelussa ja tunteissa on 

tapahtunut. 

• Oppilaiden vastauksista voi saada hyviä ideoita siihen, miten jatkossa 

ilmastokasvatusta kannattaa luokassa toteuttaa sekä siihen, millaisia asioita 

kannattaa vielä kerrata. 

• Kestävän arjen tavoitteita valittaessa on tärkeä pitää huoli siitä, että tavoitteet 

ovat realistisia toteuttaa kouluympäristössä. Tällä tavoin oppilaiden tunne omista 

vaikutusmahdollisuuksista myös vahvistuu.  

• Oppilaille on hyvä kertoa, että ilmastokasvatus jatkuu, vaikka jakso päättyy tähän 

tuntiin. Myös tietoisen läsnäolon ja tunnetaitojen harjoittelua kannattaa jatkaa 

jakson jälkeen.  
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Nimi: ____________________________________ 

 

1. Kerro omin sanoin, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa ja mistä se johtuu. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on?  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Pitäisikö ilmastonmuutosta pyrkiä hillitsemään? Jos pitäisi, niin miten sitä voisi 

hillitä? Jos ei, niin miksi? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. Millaisia tunteita ilmastonmuutos sinussa herättää? Miksi? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Pohdi, miltä maailma sinun mielestäsi näyttää 30 vuoden päästä? Piirrä 

tulevaisuuden kuva. 
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Tervetuloa ilmastojaksolle! 

”Kukaan ei ole liian pieni tekemään muutoksia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sisältö 

• Alkukartoitus 

• Viikko 1 

➢ Ilmastonmuutos 

➢ Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

• Viikko 2 & 3 

➢ Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä 

➢ Vaikuttaminen 

• Viikko 4  

➢ Kertaus 

➢ Loppukartoitus 

➢ Jakson lopetus 

• Tietoinen läsnäolo ja tunnetaidot 
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Ilmastovihot 

 

• Jokaiselle jaetaan oma ilmastovihko, jota täydennetään jakson 

aikana. 

• Ilmastovihkoon sisällytetään erilaisia kotitehtäviä ja harjoituksia. 

Lisäksi pidetään tunnepäiväkirjaa. 

• Ilmastovihkoa on tarkoitus hyödyntää vielä jakson jälkeen. 
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Arviointi 

 

• Arviointi perustuu tuntityöskentelyyn sekä ilmastovihon 

huolelliseen täyttämiseen. 

• Jakson lopussa ilmastovihot kerätään arviointia varten. 

• Jakson aikana tehdään itsearviointia. 
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Kasvihuoneilmiö ja hiilen kierto 
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Tämä on esimerkkikuva, jonka pohjalta opettaja piirtää taululle oman kuvan seuraavan ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. 

 

1. Piirrä maapallo ja sen ympärille ilmakehä. Ilmakehä ympäröi maapalloa ja tekee elämän maapallolla mahdolliseksi. Ilmakehä on kuin 

kasvihuone maapallon ympärillä. Se pitää maapallon riittävän lämpöisenä ja sen ansiosta voimme hengittää.  

2. Piirrä ilmakehään muutama kaasupilvi kuvaamaan ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen toimintaa. Ilmakehä muodostuu pääasiassa 

hapesta ja typestä, mutta siinä on myös muita kaasuja. Joitakin näistä ilmakehän kaasuista nimitetään kasvihuonekaasuiksi. Kasvihuonekaasuja 

ovat esimerkiksi metaani, vesihöyry ja hiilidioksidi. 

3. Piirrä aurinko ja muutama nuoli kuvaamaan auringonsäteitä. Piirrä auringonsäteitä kuvaavia nuolia, jotka osuvat maapalloon. Piirrä 

lisäksi nuoli kuvaamaan auringonsäteen karkaamista takaisin avaruuteen ja nuoli kuvaamaan, miten kasvihuonekaasut estävät lämmön 

karkaamista avaruuteen. Kasvihuonekaasut päästävät auringonsäteet maapallolle ja estävät tehokkaasti lämmön karkaamista avaruuteen. Tätä 

kutsutaan kasvihuoneilmiöksi. Kasvihuoneilmiö mahdollistaa elämän maapallolla.  

Kasvihuoneilmiö on siis elinehto maapallolle. Kasvihuoneilmiö on kuitenkin voimistunut ja sen seurauksena ilmasto lämpenee liian nopeasti. Miksi 

näin tapahtuu? 

4. Piirrä maapallolle fossiiliset polttoaineet sekä haluamasi asiat kuvastamaan ihmisen toimintaa maapallolla. Mallikuvassa on piirretty 

tehdas, auto ja lehmä. Olennaista on piirtää tässä sellaisia asioita, jotka aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä ja voimistavat siten 

ilmaston lämpenemistä. Piirrä myös näiden yhteyteen lisää pilviä kuvaamaan kasvihuonekaasuja.  Ilmakehässä olevien 

kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin määrä ilmakehässä on lisääntynyt. Mistä hiilidioksidi sitten tulee? Kaikki elävät olennot sisältävät hiiltä, 

ihminen, eläimet ja kasvillisuus ja hiili kiertää maapallolla, kuten esimerkiksi vesi. Hiiltä on myös varastoitunut miljoonien vuosien ajan maaperään 

ns. fossiilisina polttoaineina. Ihminen hyödyntää maaperään varastoitunutta hiiltä esimerkiksi autojen polttoaineena ja tehtaissa erilaisten asioiden 

(kuten sähkön) tuottamiseen. Tämä aiheuttaa hiilidioksidin lisääntymisen ilmakehässä. Ihminen myös kaataa paljon metsää, jotta voidaan viljellä 

ruokaa karjalle, erityisesti lehmille. Lehmät ovat märehtijöitä ja niistä aiheutuu metaanipäästöjä ilmakehään. 

5. Piirrä maapalloon esimerkiksi puita, kuvaamaan hiilidioksidin sitomista. Metsät ovat tärkeitä, sillä ne sitovat tehokkaasti hiilidioksidia. 

Myös muu kasvillisuus, valtameret ja maaperä sitovat hiilidioksidia itseensä, jolloin sitä vapautuu vähemmän ilmakehään.     
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Ohjeet 

Opettaja ohjeistaa ja esittelee pisteet oppilaille ja tämän jälkeen jakaa luokan 3–4 hengen pienryhmiin. Jaon jälkeen kukin ryhmä aloittaa omalta 

pisteeltään. Työskentelyn aikana kaikki ryhmät vierailevat jokaisella pisteellä. Kullekin pisteelle on varattu tietty määrä aikaa ja opettaja pitää 

huolen vaihdoista. Kun kaikki ryhmät ovat vierailleet jokaisella pisteellä, kokoonnutaan yhteenvetoa varten luokkaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Piste 

• Ensimmäisellä pisteellä tutustutaan ruuan ympäristövaikutuksiin ja pohditaan erityisesti sitä, millaisia 

vaikutuksia ruualla on ilmastoon. 

• Oppilaat vierailevat seuraavalla sivustolla: https://wwf.fi/ruoka/ruuan-ymparistovaikutukset/. 

• Sivustoon perehtymisen jälkeen ryhmän tehtävänä on täydentää Flingaan tehtyjä havaintoja. 

• Jos ryhmällä on ylimääräistä aikaa, on mahdollista tutkia asiaa myös muiden nettisivustojen tarjoaman 

tiedon valossa. 

• Seuraava ryhmä jatkaa Flingan täydentämistä. 
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2. Piste 

• Toisella pisteellä harjoitellaan kierrättämistä ja jätteiden lajittelua toiminnallisen harjoituksen kautta. 

• Oppilaat vierailevat ensin seuraavalla sivustolla: https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/lajitteluohjeet/. 

• Ryhmän tehtävänä on lajitella pisteeltä löytyvät jätteet oikeaoppisesti niille kuuluviin jäteastioihin. 

• Tämän jälkeen ryhmä tarkistaa lajittelun hyödyntäen HSY:n jäteopasta: 

https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas/. 

• Kun lajittelu on tarkastettu, jätteet palautetaan pöydälle seuraavaa ryhmää varten. 

• Jos ryhmällä jää ylimääräistä aikaa, on hyödyllistä pohtia, miten jätteen määrää voisi vähentää. Tähän 

apuna voi käyttää seuraavaa sivua: https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/vahenna-jatetta/. 

 

3. Piste 

• Kolmannella pisteellä perehdytään kestävään liikkumiseen. 

• Oppilaat etsivät internetistä tietoa siitä, mitä kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ja mitä osa-alueita siihen 

liittyy. 

• Näiden pohjalta ryhmä täydentää isoa kartonkia learning cafe -menetelmän mukaisesti. 

• Seuraava ryhmä jatkaa siitä, mihin edellinen ryhmä on jäänyt. 
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4. Piste 

• Neljännellä pisteellä pohditaan energiaa ja kulutusta ilmastonmuutoksen kannalta. 

• Oppilaat katsovat ensin seuraavan videon: https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04. 

• Videon jälkeen oppilaiden tehtävänä on pohtia, mihin kaikkeen energiaa kuluu ja miten energian kulutusta 

voi vähentää. 

• Pohdinnan jälkeen oppilaat kirjoittavat kukin vähintään yhden lapun, jossa on mainittuna yksi keino 

energian kulutuksen vähentämiseksi (esim. valot kiinni, laitteet kiinni, lyhyet suihkut, alempi huoneen 

lämpötila…). 
• Laput arvotaan ja kukin pääsee vuorollaan esittämään muille pantomiimina kyseisen keinon. 

• Muiden tehtävänä on arvata, mistä keinosta on kyse. 

• Laput voi säästää seuraavaa ryhmää varten tai seuraava ryhmä voi tehdä omat laput. 

 

5. Piste 

• Viidennellä pisteellä syvennytään ilmastotoimiin lautapelin muodossa. 

• Oppilaat valitsevat itselleen pelimerkit ja tämän jälkeen aloittavat itse pelin pelaamisen. 

• Peli löytyy täältä: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_fi.pdf. 

• Pelin numeroruuduille voi ryhmän kesken sopia erilaisia tehtäviä tai kysymyksiä. 
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Harjoituksen taustalle voit laittaa rauhallista musiikkia. Voit käyttää seuraavia tai etsiä itsellesi mieluisen. 

Rentouttavaa pianomusiikkia ja lintujen ääniä: https://www.youtube.com/watch?v=NFf2ZD1X6lM. 

Rentouttavaa musiikkia huilulla, kitaralla, pianolla ja sellolla: https://www.youtube.com/watch?v=u4pQ7O8uQRw. 
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Läsnäoloharjoitus 

 

Ota hyvä asento tuolilla. Laske molemmat jalat rennosti maahan ja suorista selkä. Pyöräytä hartioita muutaman kerran ympäri, eteenpäin 

ja taaksepäin. Laske sitten kädet rennosti polvien päälle. Sulje nyt silmät ja anna leuan laskeutua lähemmäs rintaa kohti. Tunnustele, miltä 

kehossasi tuntuu. Oletko jännittynyt? Oletko rentoutunut? Yritä löytää sellainen asento tuolilla, jossa istut ryhdikkäästi, mutta et jännitä 

kehoasi.  

Hengitä nyt muutaman kerran rauhallisesti nenän kautta sisään ja huokaise suun kautta ulos. Keskity vain itseesi ja omaan hengitykseesi. 

Kuvittele, että vatsasi sisällä on ilmapallo, joka täyttyy sisäänhengityksen aikana ja tyhjenee hengittäessäsi ulos. Hengitä syvään sisään 

nenän kautta ja hitaasti ulos suun kautta. Voit kuvitella, että suusi edessä on höyhen ja ulos hengittäessäsi puhallat höyhentä hyvin 

kevyesti. Jatka hengittelyä rauhalliseen tahtiin. 

Kiinnitä huomiosi kehoosi. Miltä vaatteet tuntuvat kehoasi vasten? Miltä tuntuu sormiesi alla? Hengitä taas rauhallisesti nenän kautta 

sisään ja suun kautta ulos. Sivele sormillasi polviasi hellästi. Miltä se tuntuu? 

Siirrä huomiosi jalkoihin. Tuntuvatko jalkasi painavilta? Kevyiltä? Miltä varpaissasi tuntuu? Entä jalkapohjissa? Keskity hengittämään 

jalkojasi niin rennoiksi, kuin mahdollista.  

Palauta huomiosi hengitykseen. Hengitä nenän kautta sisään niin, että vatsasi pullistuu ja rauhallisesti suun kautta ulos. Hengitä 

uudestaan nenän kautta sisään ja hitaasti suun kautta ulos. Anna nyt hengityksen palautua omaan rytmiinsä. Seuraa hengityksen virtausta. 

Tunnetko vatsan liikkeen? Jos huomaat ajattelevasi jotain muuta, palauta huomiosi takaisin hengityksen seuraamiseen. Voit laskea 

hengityskertoja yhdestä kymmeneen mielessäsi, jos se auttaa sinua keskittymään hengitykseesi. (Pidä tämän jälkeen pidempi tauko, taukoa 

voi pidentää, kun harjoitus tulee tutummaksi oppilaille). 

Sitten voit vähitellen liikutella rauhallisesti varpaitasi ja jalkojasi. Kiitä itseäsi harjoituksesta. Kiitos. 

 



Liite 7 

 

Nimi: ____________________________________ 

 

1. Mitä uutta olet jakson aikana oppinut ilmastonmuutoksesta? Kirjoita ainakin 

kolme asiaa. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Miten ajatuksesi ilmastonmuutoksesta ovat muuttuneet jakson aikana? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Millaisia tunteita sinulla on jakson aikana herännyt? Perustele. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Millaisia hillinnän keinoja sinulla on jäänyt mieleen? Mikä niistä on mielestäsi 

tärkein? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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5. Pohdi, miltä haluaisit maapallon näyttävän 30 vuoden päästä? Piirrä kuva.  
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Väritä parhaiten sopiva vaihtoehto. 

 

1. Osaan kertoa, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa ja 

mistä se johtuu. 

 

2. Tiedän, mitä kasvihuoneilmiössä tapahtuu.  

 

3. Osaan nimetä ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

ympäristölle, ihmiselle ja eläimille.  

 

4. Ymmärrän, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. 

 

5.  Olen pystynyt keskittymään läsnäoloharjoituksiin 

jakson aikana. 

 

6. Haluan tehdä asioita ympäristön hyväksi.  

 

 



Liite 8 

 

 

1. Tarkastele alkukartoituksessa mainitsemiasi asioita ilmastonmuutoksesta ja 

sen vaikutuksista (1. ja 2. kysymys). Vastaisitko nyt eri tavalla? Oletko saanut 

uutta tietoa jakson aikana? Ovatko ajatuksesi ilmastonmuutoksesta 

muuttuneet? 

  

2. Oletko saanut uusia ajatuksia siihen, miten voisit toimia ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi omassa arjessasi? Onko jakson aikana syntynyt halua toimia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? 

 

3. Millaisia tunteita sinulla on herännyt jakson aikana? Peilaa näitä jakson 

alussa mainitsemiisi tunteisiin (alkukartoituksen 4. kysymys). Ovatko 

tunteesi muuttuneet? Pohdi, mikä tunteisiisi vaikuttaa. 

 

4. Millaisia ajatuksia sinulla on ollut ilmastokasvatuksen suhteen ennen 

jaksoa? Onko suhtautumisesi muuttunut?  

 

 

5. Pohdi tulevaisuutta. Mitä ajattelet tulevaisuuden ilmastokasvatuksesta? 

Haluatko toteuttaa ilmastokasvatusta työssäsi?  

 

 

 

 


