
Mistä syntyy talven tunnelma? Loistaako tähtitaivas, 
paukkuuko pakkanen? Peittääkö valkea lumi maan ja jää 

vedet, vai onko talviretken sää leuto ja vähäluminen? 
Orava kurkistaa kuusen latvasta. Metsäjänis pomppii 

talvipuvussaan, vai onko se sittenkin rusakko?  
Lähde tutkimaan talvista luontoa ja talvisäätä. Jos 

lumitilanne on suotuisa, pyörittele ja taputtele lumipallo tai 
vaikkapa lumiukko! 

Uudistettu!
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Talviretkikorttia täytetään yhden retken ajan. Kirjaa 

korttiin talviretken paikka, päivämäärä ja yleinen 

säätilanne. Kirjaa, millaista luontoa retkikohteessasi on. 

Onko siellä vaikkapa metsää tai järven ranta?

Lumi- ja jäätilanteen havainnointi on myös 

kiinnostavaa. Pystytkö mittaamaan lumikerroksen 

paksuuden viivoittimella? Löydätkö jäätyneen lätäkön 

tai jääpuikon – pystytkö mittamaan, miten paksu jää 

niissä on?

Muistathan, ettei heikoille jäille saa mennä! 

Lajihavaintokorttia täytetään pitkin talvea. Kirjaa korttiin 

aina päivämäärä ja paikka, kun näet lajin tai sen jäljet. 

Merkitse myös muut talviset lajihavaintosi.

Sinun ei tarvitse löytää kaikkia lajikortissa mainittuja 

eläimiä tai niiden jälkiä – yksikin havainto on tärkeä! 

Kirjaa talven tutkijoiden nimet ja iät ylös. Jos haluat osallistua yllätyspalkintojen arvontaan, 

kirjaa myös sukunimi, sähköpostiosoite ja postiosoite.  

sieppo.toimitus@luontoliitto.fi
Siepon toimitus / Talviseuranta

Luonto-Liitto

Mannerheimintie 109

00280 Helsinki

Lajikuvitukset: Maija Karala

Osallistu pienten palkintojen arvontaan!

LAJIHAVAINTOKORTTI

Kukas tästä oikein meni? Löydät 
Talviseurannan lajit ja lumijäljet täältä:

www.talviseuranta.fi

Useampi talven tutkija? Tulosta 
lisää kortteja tai täytä sähköisesti
www.talviseuranta.fi/opetuksessa  

TALVIRETKIKORTTI

Lähetä havaintokortit ja 
tutkijoiden yhteystiedot 
viimeistään 12.4.2023!

Talviseurantaan osallistuvien 
etunimet ja iät sekä poimintoja 
havainnoista julkaistaan Siepon 
postipalstalla paikkakunnittain.



Kirjoita paikka ja päivämäärä aina, kun näet lajin tai sen jäljet. 

Näitkö eläinten lumijälkiä? Piirrä ne tähän! 

Täytetään 
pitkin talvea!

LAJIHAVAINTOKORTTI

METSÄJÄNIS

PUNATULKKU MUSTARASTAS

RUSAKKO METSÄHIIRI

KETTU

ORAVA

MUUT LAJIHAVAINNOT



Mittaa lätäkön jään tai
jääpalasen paksuus viivoittimella. cm 

Paikka:

Täytetään 

kerran!

Päivämäärä:

SÄÄTILANNE
Auringonpaiste 
Kirkas tähtitaivas 

Pilvistä 
Pakkasta 

Suojasää 
Muu säätila:

RETKIYMPÄRISTÖ

Metsä
Pelto
Puisto
Ranta

meri
järvi
joki tai puro
lampi

Muu ympäristö:

Maassa oli paljon lunta. 
Maassa oli melko paljon lunta.
Maassa oli vain vähän lunta. 
Maassa ei ollut lainkaan lunta. 

Mittaa lumen paksuus viivoittimella. cm  

LUMITILANNE

Löysin jäätyneen lätäkön!
Löysin jääpuikon!

Vesi oli kokonaan jäässä. 
Jäällä oli lunta. 
Vesi oli osin jäässä. 
Vesi ei ollut lainkaan jäässä.

JÄÄTILANNE

TALVIRETKIKORTTI

Pystytkö 
rakentamaan 

lumesta lumipallon?

Onnistuu!

Jotenkin...

Ei onnistu.

Nimet ja iät:

Sähköpostiosoite:

Postiosoite:


