
LUONTO-LIITON VIERASLAJIAIHEISET KOULUVIERAILUT PUUTARHA-ALAN 

OPPILAITOKSIIN 

 

Vierailijan ohje 

Hei kouluvierailija! Tämä vierailijan ohje auttaa sinua pitämään Luonto-Liiton 

vieraslajiaiheisia kouluvierailuja puutarha-alan oppilaitoksissa. Materiaali eroaa hiukan 

peruskoulujen materiaaleista, mutta pääasiat ovat samoja. Ohjeesta löydät taustatietoa 

diojen läpikäyntiin, sekä ohjeet toiminnallisten tehtävien vetämiseen. 

Vierailun rakenne ja aikataulutus: 

• Tietoa vieraslajeista ja niiden haitoista (30 min) 
• Tehtävä 1. (20 min) 
• Oma toiminta ammattilaisena: vieraslajien torjunta ja leviämisen estäminen (20 min) 
• Tehtävä 2. (10 min) 
• Palaute ja lopetus (10 min) 

 

Diaohjeet: 

Dia 1. Esittele itsesi, Luonto-Liitto ja VieKas-hanke 

Esittele itsesi ja kerro, että olet Luonto-Liitosta, joka on lasten ja nuorten oma ympäristöjärjestö. 

Voit mainita lyhyesti, että Luonto-Liitto järjestää muun muassa leirejä, ja että meillä on erilaisia 

toimintaryhmiä, joihin voi liittyä. Kerro seuraavaksi, että olet tänään puhumassa vieraslajeista. 

Vieraslajit ovat sekä globaalisti että Suomessakin yksi suurimmista uhista luonnon 

monimuotoisuudelle, mutta niistä puhutaan aika vähän, minkä vuoksi Luonto-Liitto kiertää kouluissa 

kertomassa aiheesta. Mainitse lyhyesti, että vierailut ovat osa EU-rahotteista VieKas Life –hanketta, 

jossa on mukana myös useita muita tahoja. (Päähankekumppanina on Suomen luonnonsuojeluliitto. 

Lisäksi mukana useita järjestöjä, kuten Luonto-Liitto ja Marttaliitto, sekä useita kuntia.) 

Hyvä kertoa, ettei ole puutarha-alan tai vieraslajien ammattilainen vaan ympäristön ja luonnon 

tilasta kiinnostunut kansalainen! 

Dia 2. Lyhyt katsaus aikatauluun 

Dia 3. Vieras vai tulokas? 

Kerrotaan vieraslajien ja tulokaslajien määritelmät 

Haitallisuus – kaikki vieras- tai tulokaslajit eivät ole haitallisia. Osa vieraslajeista on todella toivottuja 

ja hyödyllisiä! Esimerkiksi peruna on alkuperältään vieraslaji, mutta Suomessa varsin hyödyllinen ja 

toivottu kasvi. 

Dia 4: Lainsäädäntö 

Haitallisten vieraslajien määrittelystä säädetään sekä EU:n laajuisessa että Suomen omassa 

lainsäädännössä. Haitallisia vieraslajeja ei lain mukaan saa päästää ympäristöön eikä tuoda alueelle, 

pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa. 

Joskus kasvatukseen liittyy laissa määritelty siirtymäaika. 

EU:n asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta tuli 

voimaan vuonna 2015. Suomen kansallinen laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta tuli 



voimaan vuoden 2016 alusta ja päivitettiin 2019. Asia on erityisen ajankohtainen, koska viimeiset 

siirtymäajat ovat juuri päättymässä/päättyneet (6/2022).  

Lain tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia vahinkoja alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille 

muun muassa estämällä haitallisimpien vieraslajien maahantuonti, niiden kasvattaminen tai 

päästäminen ympäristöön. 

Lainsäädäntö herättää tunteita ja keskustelua. (esim. “kaikki kielletään”, mummon istuttamat 
kurtturuusut rakkaita jne.) 

Dia 5: Mitä vieraslajeja tunnet Suomesta ja maailmalta? Puhu parin kanssa 

Anna ryhmälle pari minuuttia aikaa keskustella, ja kysy sitten muutamat esimerkit. Jos ryhmä ei 

tunnu aktiiviselta, voit siirtyä aika nopeasti eteenpäin. 

DIA6: Lajikuvat 

Kysy, tunnistaako ryhmä lajeja? 

Terttuselja, Jättipalsami, Etelänruttojuuri ja Kurtturuusu. Kaikki Suomessakin käytettyjä 

puutarhakasveja. Näihin mennään tarkemmin kohta, joten ei tarvitse tässä kertoa enempää.   

Diat 7-12: Vieraslajiesittelyt. Huom! Aikaa ei ole hurjan paljon, joten kaikkiin ei tarvitse keskittyä 

syvällisesti. Koita käyttää noin minuutti per dia, voit kertoa joistakin enemmän ja joistakin 

vähemmän. Ajatuksena esitellä laji ja sen haitallisuusluokitus lyhyesti ja kertoa, missä se elää ja 

kuinka se leviää. 

DIA7: Jättipalsami 

Jättipalsami on Suomessakin runsas vieraslaji, jota tapaa erityisesti ojien ja purojen varsilla Etelä-

Suomessa. Puutarhakasviksi aikanaan tuotu kasvi on nykyään koko EU:n alueella haitalliseksi 

säädetty, eli ei saa enää kasvattaa ollenkaan. Kuvassa näkyy, kuinka Jättipalsami on levinnyt Aasiasta 

ihmisen avustuksella laajalle alueelle. Ei siedä kuivuutta, vaatii kostean kasvupaikan. Kasvi on 

yksivuotinen ja leviää ainoastaan siemenistä, joita yksi yksilö voi muodostaa jopa 4000.  

DIA8: Kurtturuusu 

Kansallisesti haitalliseksi säädetty: kurtturuusua ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen. 

Kurtturuusun kasvatus on kiellettyä kolme vuoden siirtymäajan jälkeen 1.6.2022 alkaen. Kotoisin Itä-

Aasiasta, tuotu Eurooppaan puutarhakasviksi. Kartassa näkyy kuinka levinnyt ympäri maailmaa. 

Meillä sitä esiintyy koristekasvina monenlaisissa istutuksissa ja teiden pientareilla sekä ympäristöön 

karanneena. Leviää erityisesti rannikoilla ja saaristoissa. Laji lisääntyy ja leviää sekä kasvullisesti 

mm. juurakon palasista että siemenistä. Uusille kasvupaikoille se leviää pääasiassa lintujen mukana. 

Siemenet kelluvat vedessä ja voivat siten ajelehtia uusille paikoille. 

DIA9: Etelänruttojuuri 

Ei ole Suomessa haitalliseksi säädetty vieraslaji, eli lajia saa kasvattaa puutarhassa, mutta sen 

levittämistä täytyy varoa. Kukinta näkyy kuvassa – kukinnan loppuvaiheessa kasvattaa suuret vähän 

raparperimaiset lehdet, jotka voivat olla jopa metrin levyisiä. Ruttojuuret leviävät kasvullisesti 

juurakon paloista ja muodostavat tiheitä kasvustoja, uusille kasvupaikoille se kulkeutuu 

juurakonpaloista esim. siirtomaiden tai puutarhajätteiden mukana. Kotoisin Itä- ja Kaakkois-

Euroopasta ja Länsi-Aasiasta. Leviää tehokkaasti erityisesti purojen varsilla. Voi muodostaa laajoja 

kasvustoja, jotka vievät elintilaa kotoperäisiltä kasveilta: suurien lehtien varjossa muut lajit eivät 



menesty. Ei kannata istuttaa, vaikka lain mukaan saisi. Levinneisyyskartassa ruskeilla sävyillä 

Euroopan alueet, joille Etelänruttojuuri on tuotu vieraslajina (tummanvihreällä alkuperäisalueet). 

DIA10: Terttuselja 

Ei ole Suomessa haitalliseksi säädetty vieraslaji, eli lajia saa kasvattaa puutarhassa. Kannattaa 

kuitenkin ehkä jättää kasvattamatta. Nopeakasvuinen, Etelä- ja Keski-Euroopasta koristekasviksi 

tuotu pensas, nykyään hyvin yleinen viljelykarkulainen. Se viihtyy etenkin ravinteisilla ja valoisilla 

paikoilla metsänreunoilla ja lehdoissa. Ei erityisen haitallinen muutoin, mutta toisinaan muodostaa 

tiheitä pensaistoja hakatuille metsäalueille ja voi estää metsiä uudistumasta. Lievästi myrkylliset 

marjat, joita linnut syövät ja levittävät uusille alueille. Levinneisyyskartassa vaaleanvihreällä 

Euroopan alueet, joille terttuselja on tuotu vieraslajina (tummemmalla alkuperäisalueet).  

DIA11: Keltamajavankaali 

Säädetty haitalliseksi koko EU:n alueella, eli ei saa kasvattaa. Kotoisin Pohjois-Amerikan länsiosista, 

Alaskasta Kaliforniaan ulottuvalta alueelta. Kartassa näkyy leviäminen Eurooppaan. Monivuotinen, 

näyttävä ja suurikokoinen märkien paikkojen kasvi. Kasvi tuottaa hyvin itävää siementä, jotka 

leviävät virtaavan veden mukana. Lisäksi on levinnyt luontoon puutarhajätteistä. Keltamajavankaali 

viihtyy monenlaisilla kosteilla ja märillä paikoilla, kuten soilla, järvien ja lampien rannoilla sekä 

puronvarsilla. Sen leviämisestä luontoon on Suomessa vasta muutamia havaintoja, mutta se on 

osoittanut näillä paikoilla jo lisääntymis- ja leviämiskykynsä.  

DIA12: Jättiputki 

Suomessa esiintyy kolmea jättiputkilajia, jotka kaikki ovat koko EU:n alueella säädetty haitallisiksi 

vieraslajeiksi. Jättiputket voivat kasvaa suuriksi, yli kolmemetrisiksi, rehevällä paikalla jopa 

viisimetrisiksi. Aikanaan puutarhakasveiksi Suomeen tuotuja, alkuperä Kaukasiassa ja Lounas-

Aasiassa. Jättiputket lisääntyvät vain siementen avulla, ja voivat levitä uusille kasvupaikoille 

puutarhajätteen tai siemeniä sisältävien maa-ainesten matkassa. Jättiputket ovat erittäin 

kilpailukykyisiä ja ne ovatkin levinneet monenlaisiin elinympäristöihin kuten pelloille, pientareille, 

metsiin ja rannoille. Levinneisyyskarttaa ei löytynyt globaalisti, mutta kartassa näkyy Suomen 

havainnot ja kuinka jättiputkiesiintymiä on laajalti erityisesti Etelä- ja Keski-Suomen korkeuksilla. 

DIA 13: Vieraslajien haitat 

Totea lyhyesti, että siirrytään keskustelemaan vieraslajien haitoista. 

DIA 14: Juttele parin kanssa 

Anna taas pari minuuttia aikaa keskustella vierustoverin kanssa siitä, millaisia haittoja vieraslajeista 

voi olla. 

DIA 15: Vieraslajien haitat  

Kuvassa kolme symbolia. Vieraslajit aiheuttavat ekologisia, sosiaalisia ja terveydellisiä sekä 

taloudellisia haittoja. Näistä puhutaan seuraavaksi tarkemmin. 

DIA 16: Ekologiset haitat: kilpailu alkuperäislajiston kanssa 

Jotkin vieraslajit ovat erityisen hyviä kilpailemaan elintilasta alkuperäislajiston kanssa, ja saattavat 

syrjäyttää alkuperäisiä kasvilajeja. Esimerkiksi tienvarsia valtaava komealupiini on tällainen laji. 

Monelle on varmaankin tuttu näky, kun tien varressa ei kasva muuta kuin lupiinia. Voit kertoa, että 



tienvarret ovat nykyään hyvin tärkeitä kasvupaikkoja niittykasvillisuudelle, koska niityt ovat 

maatalouden muutosten myötä vähentyneet rankasti. 

Ongelmana rajusti leviävissä ja elintilaa valtaavissa lajeissa on, että ne voivat muodostaa laajoja 

yhden lajin kasvustoja ja syrjäyttää monimuotoista alkuperäiskasvillisuutta. Lajiston 

yksipuolistuminen vähentää luonnon monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on 

tärkeää, paitsi lajien itseisarvon, myös ekosysteemien toimivuuden ja sitä kautta myös ihmisen 

hyvinvoinnin kannalta. 

Myös eläimet voivat kilpailla elintilasta keskenään, eivät pelkästään kasvit.  

DIA17: Pölyttäjät 

• Vieraslajien aiheuttama lajiston yksipuolistuminen lyhentää alueen pölyttäjille tärkeää kukinta-aikaa 
• Jotkin pölyttäjälajit ovat erikoistuneet tiettyihin kasveihin, jolloin ne eivät välttämättä saa lainkaan 

ravintoa vieraslajin vallatessa alan alkuperäislajistolta 
• Monimuotoisten luonnonniittyjen katoaminen sekä tehomaatalouden lisääntynyt torjunta-

aineiden käyttö uhkaavat erityisesti monia pölyttäjiä 
• Globaalisti sukupuutto uhkaa yli 40 prosenttia pölyttäjistä.  
• Suomessakin tärkeimmistä pölyttäjistä, siis mehiläisistä, kimalaisista ja perhosista, lähes joka 

viides on uhanalainen. 
• Luonnonkasvilajit harvinaistuvat ja monien tärkeiden viljelykasvien sadot heikkenevät sekä 

vaihtelevat enemmän.  
o Erityisesti hedelmä- ja marjakasvien, pähkinöiden, sekä vihannesten tuotanto kärsii 

 

DIA18: Kasvitaudit 

Vieraslaji voi tuoda mukanaan tartuntatauteja, jotka tarttuvat alkuperäislajeihin ja joille 

alkuperäislajit ovat vastustuskyvyttömiä. 

 

DIA 19: Yksipuolistunut vs. Monipuolinen kasvillisuus 

Tässä kuvassa on vielä esimerkki siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus vähenee. 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa on monipuolista niittylajistoa, oikeanpuoleisessa taas yksipuolista 

komealupiinin valtaamaa niittyä. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on tärkeää, paitsi lajien 

itseisarvon, myös ekosysteemien toimivuuden ja sitä kautta myös ihmisen hyvinvoinnin kannalta. 

- Roolisi puutarha-alan ammattilaisena on tärkeä luonnon monimuotoisuudelle! 

- Suosi alkuperäislajeja, huomioi monimuotoisuus myös puutarhoissa ja huomioi kukinta-ajat 

pölyttäjät mielessä pitäen. Jätä mahdollisuuksien mukaan myös koskemattomia alueita! 

Dia 20: Terveydelliset haitat 

(Terveys ja talous kannattaa käydä läpi reippaammin kuin luonnon monimuotoisuus.) Joistakin 

vieraslajeista voi olla myös suoraa haittaa ihmisen terveydelle. Esimerkiksi jättiputken erittämä 

kasvineste aiheuttaa iholla auringonvalolle altistuessaan palovammamaisia ihomuutoksia (kuva). 

Tämän takia jättiputkiin ei saa koskaan koskea ilman asianmukaista suojavarustusta. 

 

Dia 21: Taloudelliset haitat 



Vieraslajit aiheuttavat moninaisia taloudellisia haittoja, kuten tuotantotappioita, 

torjuntakustannuksia ja omaisuuden tuhoutumista tai arvon laskemista. Kuvassa Espanjansiruetana, 

joka voi aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. 

DIA 22: Tehtävä, vieraslajikortit 

- Jaetaan luokka 2-3 hengen ryhmiin, ja jokaiselle ryhmälle jaetaan 1-2 lajia (yhteensä 11) 

Lajit:  

• 1. Keltamajavankaali  

• 2. Jättiputket  

• 3. Etelänruttojuuri  

• 4. Terttuselja  

• 5. Hamppuvillakko  

• 6. Tarhatatar  

• 7. Japanintatar  

• 8. Lännenpalsami  

• 9. Jättipalsami  

• 10. Komealupiini  

• 11. Kurtturuusu 

PAPERIVERSIO: 

- *linkki paperisiin vieraslajikortteihin* 

- Opettaja tulostaa A4-kokoiset tehtäväkortit etukäteen luokalle 

- Oppilaat tarvitsevat käyttöönsä älypuhelimet, tabletit tai tietokoneet tiedonhakua varten! 

- Tehtäväkortissa valmiina kasvin nimi, kuva kasvista sekä kuva maailmankartasta 

- Tarkoituksena täyttää avainsanoja ja lyhyitä lauseita: ytimekkäät muistiinpanot, ei laajaa 

esitelmää. 

- Ryhmän tehtävä on täyttää lajikorttiin koottu yhteenveto kustakin vieraslajista. Aiheet 

lajikortissa: tunnistaminen, haitallisuusluokittelu, elinympäristöt, leviämisen tavat, 

levinneisyys ja alkuperä, haitat, torjunta. 

- Elinympäristöistä mainitse myös virkistysmetsät, puutarhat, puistot, viherkatot. 

- Huom! Ohjeista, että jos globaalia levinneisyyttä ei löydy helposti, voi alakulman karttaan 

värittää suurin piirtein sen alueen, josta kasvi on peräisin. 

- JOS on aikaa, ryhmät voivat esitellä lajinsa yhdelle toiselle ryhmälle. 

- Opettajalle ohjeeksi kerätä lajikortit lopuksi yhteen ja jakaa tiedot/kuvat/jotain koko luokan 

kesken parhaaksi katsomallaan tavalla. 

- Tehtävän tarkoitus on, että jokainen osallistuja saisi ytimekkäät muistiinpanot jokaisesta 

lajista 

- Lähteenä: ensisijaisesti vieraslaji.fi. Jos jotakin tietoa (esim. levinneisyydestä) ei löydy, voi 

koittaa etsiä muualta luotettavista lähteistä. 

SÄHKÖINEN VERSIO: 

- *linkki sähköiseen pohjaan* 

- Jos oppilaat ovat keskenään samassa tilassa, tehdään tehtävä 2-3 hengen ryhmissä. Muutoin 

voi jokainen tehdä oman, jolloin samasta lajista tulee useampi kortti. 

- Oppilaat lataavat tyhjän korttipohjan, ja etsivät itse korttiin kuvan ja levinneisyyskartan.  

- Muutoin ohjeistus sama kuin yllä. 



- Sähköisessä versiossa lajit on jaettava oppilaille erikseen, sillä he eivät saa eteensä paperia 

jossa lukee ryhmän laji. 

- Jos pohjan lataamisessa on ongelmia, tehtävän voi tehdä vapaasti mihin tahansa tyhjään 

sähköiseen kirjoitusalustaan, vaikka google docsiin. Ohjeista, että myös valmiista pohjasta 

saa tehdä aikarajoituksen puitteissa muutenkin omannäköisen, kunhan kaikki tiedot on 

esitetty selkeästi. 

DIA 23: Vieraslajien leviäminen ja torjunta 

Siirrytään eteenpäin, ja puhutaan siitä kuinka vieraslajit leviävät ja miten niitä voidaan parhaiten 

torjua. 

DIA 24: Vieraslajien leviäminen 

Ihminen levittää vieraslajeja sekä vahingossa että tarkoituksella. Vahingossa levinneitä lajeja 

kutsutaan puutarha- tai turkistarhakarkulaisiksi, esim. Kuvassa esiintyvä minkki on aikanaan tuotu 

Suomeen turkiseläimeksi ja on levinnyt luontoon turkistarhakarkulaisena. Laivojen painolastivesien 

mukana kulkeutuu paljon vieraslajeja vesistöihin, mikä on erityisen ongelmallista Itämerellä. 

Joskus vieraslajit on tuotu alueelle tarkoituksella, ja kanta on riistäytynyt käsistä tai aiheuttanut 

muutoin yllättäviä ongelmia.  

DIA 25: Vieraslajien leviämisen estäminen 

Keskustellaan taas pari minuuttia parin kanssa: Miksi on tärkeää estää vieraslajien leviämistä? 

Muistatko syitä tältä vierailulta tai keksitkö itse? Miten sinä estäisit haitallisten vieraskasvilajien 

leviämistä?  --> Kysy millaisia ideoita ryhmä keksi. 

DIA 26: Omalla toiminnalla voi vaikuttaa 

Animoitu dia (otsikot tulevat yksi kerrallaan): Poista vieraslajit oikein, Älä levitä haitallisia 

vieraslajeja, Raportoi tekemäsi havainnot, Osallistu talkoisiin ja jaa tietoa.  

DIA 27: Poista vieraslajit oikein 

Vieraslajien torjunnassa ja vieraslajeja sisältävän jätteen käsittelyssä on oltava tarkkana. Aina 

kannattaa tutustua lajikohtaiseen torjuntaan, koska esim. paras ajankohta torjunnalle, siementen 

itävinä säilyminen maaperässä jne. vaihtelevat kasvilajeittain. 

Torjuntaan tarvitaan maanomistajan lupa, joten kasveja ei saa mennä omin päin repimään maasta. 

Koska monet vieraslajit leviävät juurakonpalasista tai kasvin juurelle tipahdelleista siemenistä, 

kasvijätteet tulee hävittää ohjeiden mukaisesti. Väärin hävitetyt puutarhajätteet ovat yleinen 

vieraslajien leviämisen syy. Yleensä jätteet kuljetetaan jäteasemalle käsiteltäväksi tai käsitellään 

omalla tontilla. Vieraslajit.fi -sivustolta löytyy tarkempia ohjeita hävitykseen! 

DIA 28: Älä levitä vieraslajeja 

Älä istuta voimakkaasti leviäviä vieraslajeja puutarhaan. Ota selvää ja suosi turvallisiksi tiedettyjä ja 

alkuperäislajistoomme kuuluvia koristekasveja. 

DIA 29: Raportoi havaintosi vieraslajiportaaliin 



Vieraslajit.fi -sivustolla on helppoa raportoida havainto vieraslajista, et tarvitse kirjautumista. Ota 

esiintymästä kuva ja ilmoita havaintosi netissä. Sivuilta löytyy myös apua lajintunnistukseen. Tietoja 

käytetään laajasti niin tieteen kuin ympäristönsuojelun tarkoituksiin. 

DIA 30: Osallistu talkoisiin 

Vieraslajitalkoot ovat konkreettinen tapa osallistua luonnonsuojelutyöhön ja torjua vieraslajeja. 

Erityisesti kannattaa tsekata vieraslajit.fi-sivuilta soolotalkoot –kampanja. Myös omat talkoot voi 

järjestää, vaikka yhdessä luokan kanssa! 

DIA 31: Levitä tietoa 

Kerro vieraslajeista tuttavillesi. Puutarha-alan ammattilaiselta kysytään varmaankin toisinaan 

puutarhanhoitovinkkejä, joten käytä tilanne hyväksi ja jaa tietoa! 

Lähde vieraslajilähettilääksi! Luonto-Liitto kouluttaa noin puolen vuoden välein uusia 

vieraslajilähettiläitä kiertämään Suomen yläkouluissa. 

DIA 32: Tehtävä 2 - Tutustu alueesi vieraslajeihin 

Ohjeistus sama kuin diassa: 

- Mene osoitteeseen vieraslajit.fi 

- Avaa havaintokartta ja aseta rajaukseksi oma kunta 

- Tarkkaile oman kodin, koulun tms. Itselle tuttua ympäristöä kartasta 

- Jos havaintoja on liikaa, tarkastele lajikohtaisia havaintoja jostakin aiemmin käsitellystä 

lajista. Havaintoja voi rajata myös havaintoajan perusteella. 

- Tutustu alueen vieraslajihavaintoihin ja juttele parin kanssa: 

o Mitä lajeja on havaittu? 

o Milloin havainnot on tehty? 

o Muistatko itse nähneesi näitä lajeja? 

o Muistatko esiintymiä, joita ei löydy kartalta? 

Kiinnitä vieraslajeihin huomiota, kun seuraavan kerran liikut alueella kesäaikaan. 

DIA 33: Lopuksi 

Pyydä oppilaita tekemään vielä pieni keskustelutehtävä siitä, mitä he oppivat päivän aikana ja mikä 

oli ammattiosaamisen kannalta tärkeää. Kysy pari vastausta ryhmältä, jos ehdit. Diassa on myös 

linkkilista, josta voi neuvoa nappaamaan kuvan tai jonka voi lähettää opettajalle / hakea Luonto-

Liiton sivuilta. Mainitse vielä kerran vieraslajit.fi -sivusto hyvänä lähteenä lisätiedolle. 

DIA 34: Palaute 

Pyydä oppilaita täyttämään palautelomake puhelimella (tähän mennee noin 2-10 minuuttia). Myös 

suullista palautetta voi pyytää! 

 


