
Millaisia ajatuksia lapsilla on luonnosta ja eläimistä? –Havaintoja 

Luomakuntahankkeen toiminnasta 

Helsingin NNKY:n Luomakuntahankkeen (2018-2020) tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten 

ajattelutaitoja ja ympäristötietoisuutta sekä edistää heidän positiivia asenteitaan ja arvojaan 

luontoa ja eläimiä kohtaan. Hankkeen pääasiallisia toimintamuotoja olivat 9–12-vuotiaiden tyttöjen 

Iloa luonnosta ja eläimistä -leirit sekä alakoululaisten luonto- ja eläinkerhot. Luomakuntahankkeen 

leireillä ja kerhoissa oli monipuolista ohjelmaa, jossa hankkeen teemoja lähestyttiin eri keinoin: 

keskustelu, kilpailujen, leikkien ja muiden toiminnallisten aktiviteettien kautta. Myös 

taiteentekeminen havaittiin toimivaksi keinoksi käsitellä eri teemoja ja herätellä ajatuksia. Lapset 

tuottivat hankkeen aikana paljon erilaisia piirustuksia, maalauksia ja tekstiä.  

Taideohjelmissa lapsille annettiin aina vain aihe, esimerkiksi eläimet, eläinten oikeudet, Itämeri tai 

kaupunkiluonto. He saivat luoda siitä oman näkemyksensä ja käyttää mielikuvitustaan. Lasten 

tuotoksissa näkyy paljon värikkäitä kuvia ihannetilanteesta, joissa eläimet hymyilevät ja luonto voi 

hyvin. Vastapainona oli surullisia kuvia, joissa ihmiset ovat vanginneet eläimiä ja saastuttavat 

luontoa. Esimerkiksi luonto kaupungissa -aihe sai aikaan iloisia kuvia, kun taas kaupunki ilman 

luontoa näyttäytyi ankeana, luonnottomana, jopa dystooppisena.  

  



 

 



 

Eläimet ja eläinten oikeudet kiinnostivat osallistujia paljon. He piirsivät tai maalasivat omia 

voimaeläimiään ja julisteita eläinten oikeuksista. Lapset julistivat, että eläimillä on oikeudet, 

lemmikeistä pitää huolehtia ja uhanalaisia eläimiä suojella. Lapset ajattelivat, että jokainen voi 

auttaa eläimiä esimerkiksi osallistumalla vapaaehtoistyöhön tai ruokkimalla eläimiä. Eläinten 

metsästämistä pidettiin pääosin huonona, mutta ajatukset siitä, saako eläimiä syödä, olivat 

ristiriitaiset. Moni oli sitä mieltä, että lihansyöntiä tulisi vähentää eikä eläimiä saa tappaa ilman 

hyvää syytä.  

 



 





 

 

Leireillä harjoiteltiin vaikuttamistaitoja tekemällä vaikuttamisjulisteita lasten itse valitsemistaan 

aiheista ja miettimällä, mitä jokainen itse voi tehdä eläinten tai luonnon hyväksi. Näistä teemoista 

keskusteltiin myös kerhoissa. 

Muutamalla leirillä lapset 

harjoittelivat vaikuttamistaitoja 

kirjoittamalla kirjeitä aiheesta, 

johon he itse haluaisivat 

muutosta. Leiriläiset osoittivat 

kirjeensä virkamiehille, kaupungin 

päättäjille tai yrityksille. Kirjeissä 

vaadittiin lisää roska-astioita 

kaupunkiin, enemmän 

kasvisruokaa kouluihin tai 

ympäristöystävällisempiä 

pakkausmateriaaleja. 

 



Leireillä pohdittiin keskustelujen ja taiteen avulla, mitä luomakunta tarkoittaa. Luomakunnasta tuli 

mieleen muun muassa luomu, maaseutu, metsä, kunta, väestö, kuningaskunta, luonto ja ihmiset, 

jotka ovat luonnon puolella. Keskustelun jälkeen lapset saivat ilmaista näkemyksensä 

luomakunnasta taiteen keinoin. Luomakunnasta tehtiin pääasiassa harmonisia luontokuvia. Yhdellä 

leirillä lapset muovailivat luomakunnan itsetehdystä muovailuvahasta.  



 

  



Tärkeä teema hankkeen toiminnassa oli Itämeri. Yöleireillä Itämeri 2050 -aihe sai lapset itse 

miettimään, miltä Itämeri näyttää tulevaisuudessa.  

 





 



Lapset olivat huolissaan merten roskaantumisesta ja kirjoittivat julisteisiin ”älä roskaa” ja ”jos näet 

maassa roskan, nosta se”. He yhdistivät roskaantumisen ja saasteet muihin ympäristöongelmiin, 

varsinkin ilmaston lämpenemiseen. Ne eivät kuitenkaan tuntuneet monelle yhtä konkreettiselta 

ongelmilta kuin roskat, joita voi itse nähdä rannalla tai kuvissa kietoutuneina linnun nokan ympärille. 

Myös ympäristöongelmien syy-seuraussuhteita oli monen vaikea hahmottaa. Näistä teemoista 

keskusteltiin osallistujien kiinnostuksen mukaan. Heille annettiin tietoa ja heidän kysymyksiinsä 

vastattiin. Pääpaino oli kuitenkin ajatusten ja kiinnostuksen herättelyssä.  

Roskaaminen on tyhmää. Planeetta tuhoutuu siitä ja kaasuista. Ihmiset aiheuttavat 

vahinkoa myös eläimille ja kasveille. Se ei ole reilua!!!!! 

- Esimerkki lasten kirjoituksesta  

Kun ohjelmassa oli vapaa-aikaa, lapset tykkäsivät piirtää tai taitella origameja. Useimmiten aiheena 

olivat eläimet. Hankkeen aikana havaittiin, että eläimet ovat iloa tuottava asia lasten elämässä.  

 





 


