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WWF-Tempaus 
2022-2023

Koulu ilmoittautuu mukaan 
Tempaukseen
Opettaja ilmoittaa koulun mukaan 
osoitteessa ZZI�ȴ�WHPSDXV

Oppilaat hankkivat sponsorin
Ennen Tempaus-päivää oppilaat hankkivat 
lähipiiristään sponsoreita. Sponsori 
sitoutuu lahjoittamaan WWF:lle tietyn 
summan jokaista oppilaan suorittamaa 
rastia kohden.

Tempaus-päivä
Oppilaat kiertävät rasteilla ja oppivat 
uutta luonnon monimuotoisuudesta, 
lajeista ja luonnonsuojelusta. He saavat 
rastipassiinsa merkinnän jokaisesta 
suoritetusta rastista.

Sponsori tekee lahjoituksen
Oppilas näyttää sponsorille rastipassista  
keräämänsä leimat. 
Sponsori tekee lahjoituksen osoitteessa 
ZZI�ȴ�WHPSDXV�VSRQVRULOOH

Kiitos koululle
Koulu saa kunniakirjan, sekä tiedon 
kerätystä summasta.

Tempauksessa kerätyillä varoilla…
• tuetaan konkreettisia kenttähankkeita 

lajien ja niiden elinympäristöjen  
suojelemiseksi.

• vaikutetaan poliittiseen päätöksen-
tekoon suurten ympäristöuhkien,  
kuten ilmastonmuutoksen ja  
metsäkadon hillitsemiseksi.

• autetaan ihmisiä tekemään ympäristön 
kannalta kestäviä valintoja arjessaan.

TEMPAUKSEN AIKAJANA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

  HEI OPETTAJA!
Hienoa, että olette 
koulunne kanssa mukana 
WWF-Tempauksessa 
keräämässä varoja 
luonnon moni-
muotoisuuden suojeluun, 
ja samalla oppimassa uutta 
suomalaisesta luonnosta, 
lajeista ja niiden suojelusta.

Tämä opettajan ohje 
sisältää kaiken tarvittavan 
tiedon Tempaus-päivän 
järjestämiseen, ja sitä 
seuraamalla järjestätte 
päivän vaivattomasti 
juuri teidän tarpeisiinne 
sopivalla tavalla.

Tempaus-paketti sisältää 
kokonaisuudessaan:

• Opettajan ohjeen  
(tämä dokumentti)

• Sponsorille suunnatun 
kirjeen

• Rastimateriaalit, jotka 
sisältävät
• Oppilaille suunnatun 
tehtävänannon 
jokaiselle rastille
• Muut rasteilla 
tarvittavat materiaalit

• Oppilaille jaettavan 
rastipassin

http://wwf.fi/tempaus
http://wwf.fi/tempaus-sponsorille
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Ennen WWF-tempausta 
(QQHQb7HPSDXV�S¦LY¦¦bRSSLODDW�KDQNNLYDW�O¦KLSLLULVW¦¦Q�VSRQVRUHLWD��MRWND�
sitoutuvat lahjoittamaan valitsemansa summan jokaista oppilaan suorittamaa 
rastia kohden. Tempaus-paketin mukana tulee valmis kirjepohja, jota oppilaat 
voivat hyödyntää hankkiessaan sponsoreita päivää varten. Sponsorina voi toi-
mia kuka vain oppilaan lähipiiristä, esimerkiksi vanhempi, isovanhempi, kummi 
WDL�YDLNND�SDLNDOOLQHQ�\ULWW¦M¦�b��

Sponsorin hankinnasta on hyvä keskustella luokassa jo hyvissä ajoin ennen 
tapahtumapäivää. Kerro oppilaille Tempauksesta, ja katsokaa yhdessä video 
virittäytyäksenne tunnelmaan: KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y ;Y8'\'-
puKTo. Kerro oppilaille, että keräämällä varoja Tempaus-päivän aikana voit-
te osallistua konkreettisesti luonnon suojelemiseen yhdessä WWF:n kanssa. 
Käykää yhdessä sponsorikirjeen sisältö läpi, ja harjoitelkaa sponsorin kysy-
mistä pareittain. Sponsorikirjeen ja ohjeistuksen päivän kulusta voi lähettää 
oppilaiden koteihin myös sähköisesti.

Ennen Tempaus-päivää on hyvä käydä myös opettajan ohje ja rastimateriaa-
lit läpi, ja jakaa rastien vastuut opettajien kesken. Tätä helpottamaan rasti-
materiaalien lopussa on taulukko kaikista rasteista, mitä voitte hyödyntää 
apuna päivän suunnittelussa. Muistattehan myös tulostaa etukäteen rasti-
passit kaikille oppilaille. 1.–2.-luokkalaisille riittää rastipassin ensimmäinen 
sivu, 3.–6.-luokkalaisille passi tulostetaan kaksipuoleisena.

Vinkki! Voitte Tempaus-päivän aikana juhlistaa luonnon 
monimuotoisuutta myös pukeutumalla eläinteemaisesti – 
kuinkahan monta eri eläinlajia koululla silloin liikkuukaan?

 

VINKKI

LINKKI

https://www.youtube.com/watch?v=XvUDyDpuKTo
https://www.youtube.com/watch?v=XvUDyDpuKTo
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Tempaus-päivä koululla
WWF-Tempaus on suunniteltu toteutettavaksi rastiradan muodossa, ja päivän 
kesto on noin 3–4 tuntia (sisältäen ruokatauon). Rastitehtäviä on yhteensä 21, 
joista koulu valitsee suoritettaviksi osan tai vaikka kaikki, eri ikäluokille jakaen. 
Yhden rastin kesto on keskimäärin n. 15 min, joka kannattaa ottaa huomioon 
päivän kulkua suunniteltaessa. Jos rastiradan toteuttaa ehdotetun kolmen 
tunnin mittaisena, oppilaat ehtivät suorittaa sen aikana noin 9–12 rastia. 

Rastitehtävät on jaettu kolmeen teemaan: 

Suositeltavaa on, että rastiradalle valitaan tehtäviä jokaisesta teemasta, ja että 
oppilaat tekevät jokaisesta teemasta vähintään yhden tehtävän. Tehtävissä on 
ikäsuositus, joten eri vuosiluokkien rastirata koostuu vähän eri tehtävistä. 

Jokaiselle rastille on oma ohjeensa, josta selviää, mitä materiaaleja ja ennak-
kovalmisteluja rastille tarvitaan. Oppilaiden tehtävänannot ja rastien lisämate-
riaalit löytyvät erillisestä dokumentista ”Rastimateriaalit”. 

Osa tehtävistä on tarkoitettu suoritettavaksi ulkona ja osa sisällä. Rastit on 
suunniteltu pidettäväksi niin, että yksi rastipiste on aina yhdessä luokkatilassa 
tai ulkopisteellä, ja vähintään yhden opettajan on hyvä olla rastia valvomassa. 
Osa rasteista on mahdollista suorittaa myös omatoimisesti (esimerkiksi osana 
ulkona järjestettävää rataa), mutta tällöinkin opettajan olisi hyvä olla lähetty-
villä mahdollisten kysymysten varalta ja rastipassien leimaamisen vuoksi. 

1. Päivän aloitus 
Tempaus-päivä alkaa yhteisellä aamunavauksella luokissa. Aamunavauksen 
aikana oppilaat kuulevat WWF:n työstä sekä varainkeruun merkityksestä luon-
nonsuojelulle. Aamunavauksen jälkeen opettaja ohjeistaa oppilaita päivän 
kulusta, rastipaikkojen sijainnista ja rasteilla toimimisesta. Lisäksi oppilaille 
jaetaan rastipassi päivää varten, jonka lisäksi 3.–6.-luokkalaisilla on hyvä olla 
myös oma kynä mukana tehtävien tekemistä varten.

2. Rastirata 
Yhteisen aloituksen jälkeen oppilaat kiertävät rasteilla, ja keräävät leimoja ras-
tipasseihinsa. Rastikohtaiset ohjeet opettajille löytyvät sivuilta 6–20. Ruokailu 
voidaan toteuttaa rastien välissä, tai niiden jälkeen.

Oppilaat voivat liikkua rasteilla pareittain, 3–4 hengen ryhmissä tai luokkina. 
Jokaisella oppilaalla on päivän aikana mukanaan rastipassi, joka jaetaan Tem-
paus-päivän alussa. Suoritusmerkinnän passiin antaa rastipisteestä vastaava 
opettaja. 1.–2.-luokkalaisten passiin tulee vain suoritusmerkintöjä, 3.–6.-luok-
kalaiset tekevät siihen myös tehtäviä. 

monimuotoisuus                lajit                          luonnonsuojelu   
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Materiaalin on tuottanut: Laura Haikonen, Hanna Seimola ja Katariina Sinivaara
Valokuvat:�k�/DXUD�.DUOLQ���::)��NXYLWXNVHW�k�+HWD�1¦¦V���::)
Ulkoasu:�$OH[DQGUD�$QWHOO���::)��.DWL�.LQQXQHQ���*UDD
Rahankeräysluvat WWF Suomi: 5$�����������YRLPDVVD�WRLVWDLVHNVL�NRNR�6XRPHVVD�$KYHQDQPDDWD�
OXNXXQ�RWWDPDWWD��$KYHQDQPDD��ODQG��/5������������YRLPDVVD���������Ȃ�����������
::)�N¦\WW¦¦�YDUDW�OXRQQRQ��MD�\PS¦ULVW¸QVXRMHOXXQ��ZZI�ȴ�NHUD\VOXSD
© WWF Suomi 2021
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3. Yhteinen lopetus
Rasteilla kiertelyn jälkeen kokoonnutaan vielä omiin luokkiin, ja käydään läpi 
S¦LY¦Q�WXQQHOPLD�VDPDDQ�WDSDDQ�NXLQ�ȋ6DPDD�PLHOW¦�YDL�HUL�PLHOW¦"ȋ��UDVWLOOD��
2SSLODDW�S¦¦VHY¦W�NHUWDDPDDQ�ȴLOLNVL¦¦Q�DVHWWXPDOOD�PLHOLSLGHMDQDOOH��MRND�
vastaa heidän ajatuksiaan. Janan toisessa päässä on ”Olen täysin samaa miel-
tä” ja toisessa päässä ”Olen täysin eri mieltä”. 
•  Minulla oli kiva päivä luonnonsuojelun parissa.
•  Opin uutta luonnon monimuotoisuudesta, lajeista  

ja luonnonsuojelusta.
•  Tiedän nyt paremmin, mitä WWF tekee päivän aikana keräämillämme  

varoilla luonnon hyväksi.
•  Haluaisin osallistua WWF-Tempaukseen myös uudelleen.

Tunnelmien kertaamisen jälkeen jokainen voi vielä kirjoittaa omaan rastipas-
siinsa, mitä oppi päivän aikana.

Oppilaiden kanssa on lisäksi hyvä kerrata, että rastipassi on tarkoitus päivän 
jälkeen viedä sponsorille, jotta sponsori voi tehdä lahjoituksen WWF:n luon-
nonsuojelutyölle, ja olla sitä kautta mukana suojelemassa niitä asioita, joista 
päivän aikana on kuultu ja opittu. Rastipassissa olevat lahjoitusohjeet voi 
lähettää oppilaiden koteihin myös sähköisesti.

Päivän päätteeksi katsotaan yhdessä WWF:n kiitos-
video. Tempaus-päivän jälkeen koululle saapuu 
postissa kiitoskirje keräyssumman kera, sekä 
diplomi muistoksi päivästä. 

Antoisaa ja kivaa 
Tempaus-päivää! 
Kiitos, kun olette 
mukana tukemassa 
työtä luonnon hyväksi!

Jari Luukkonen, 
Suojelujohtaja, WWF Suomi

Taustatietoa  
opettajalle luonnon 

monimuotoisuudesta:  
KWWSV���ZZZ�\RX-
WXEH�FRP�ZDWFK"-
Y U:K*�VG.PZ$

https://www.youtube.com/watch?v=rWhG-sdKmwA
https://www.youtube.com/watch?v=rWhG-sdKmwA
https://www.youtube.com/watch?v=rWhG-sdKmwA

