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Tervetuloa suolle ja WWF:n Naturewatch –tutkimusverkostoon!

Naturewatch Suolla -tehtävät auttavat ymmärtämään suon 
ja sen eliöiden vuorovaikutusta sekä arvostamaan suota 
elinympäristönä ja osana suomalaista kulttuuria. Tehtävä-
paketti koostuu suoretken tehtävistä sekä muutamasta ai-
heeseen johdattelevasta tehtävästä koulussa. Mukana on 
myös kysymyspohja kotona tehtävää haastattelua varten. 
Suotarina Indonesiasta –tehtävä antaa suokokemuksille 
globaalia ulottuvuutta ja sopii vaikkapa kotitehtäväksi.

Kävelkää retken aluksi yhdessä pieni kierros suolla, kat-
selkaa tarkasti ympärillenne ja tehkää havaintoja näke-
mästänne. Millainen suo tämä on – tehtävät voi täyttää 
tämän kävelyn aikana ja päätteeksi. Sen jälkeen voitte 
jakautua 3–4 hengen ryhmiin. Ryhmät valitsevat omat 
tutkimusalueensa suolta ja tukivat niitä tarkemmin muissa 

tehtäväosioissa. Mukana suolla on hyvä olla oppikirjat tai 
joitakin lajintuntemuskirjoja kasveista, selkärangattomista 
ja linnuista. Muita välineitä tarvitaan vain turpeen ja suove-
den tutkimustehtävässä.

Tehtävät, jotka on merkitty * -merkillä, tuottavat WWF:lle 
arvokasta tietoa eri elinympäristöjen tilasta ja oppilaiden 
päätelmistä. Näiden tutkimusten tulosten toivomme palau-
tuvan WWF:lle vuosittaista seurantaa ja yhteistä raporttia 
varten. Raportoinnin tueksi löydät ohjeet ja koontilomak-
keen materiaalin lopusta. Tuloksia palauttamalla olette 
mukana WWF:n tutkimusverkostossa!

Astukaa siis suon maailmaan kokemaan ja oppimaan yh-
dessä WWF:n kanssa!

Kuvitukset: Noora Kaunisto
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Millainen suo tämä on?

Suot eroavat toisistaan valtavasti. Suotutkijat ovat erottaneet jopa yli sata erilaista suotyyppiä. Onkin vaikeaa löytää kahta 
täysin samanlaista suota. Tehtävänne on selvittää, minkälainen juuri tämä suo on, mistä se koostuu ja miten se toimii!

1.* Missä olemme? 
Jotta suon tapahtumia voidaan seurata myöhemmin, kuvailkaa tutkimuspaikkanne sijainti tarkkaan. 

2. Tunnelma suolla eri aistein

Mitkä adjektiivit eli laatusanat kuvaavat tätä suota parhaiten?

Miltä tällä suolla tuoksuu?

Mitä ääniä kuulette?

Mitä värejä suolla näkyy eniten?

3. Mitä kaikkea suolla pitää olla, jotta se on oikea suo?
Kirjoittakaa tähän ainakin kolme suon ominaisuutta, jotka löytyvät tältä suolta: 

1.

2.

3. 
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4. Katselkaa ympärillenne ja päätelkää, miten tämä suo on voinut syntyä. 
 
  täällä on vielä aika suuria puita eli metsä on ehkä muuttunut suoksi

  keskellä suota on avovettä ja rantakasveja: suo on syntynyt, kun lampi on kasvanut umpeen

  olemme lähellä rantaa ja on avaraa: merestä kohoava maa on soistunut

5.* Näettekö merkkejä ihmisistä?

  kaivettuja ojia

  turpeennostoa

  pitkospuita tai opastauluja

  roskia

  muuta, mitä: 

6.  Miten tämä suo eroaa metsästä? Keksikää viisi asiaa:

1.

2.

3.

4.

5.

Millainen suo tämä on?

 Tiesittekö? Soita on yleensä viileillä ja kosteilla alueilla, joilla sataa enemmän vettä kuin haihtuu. Suovesi on 
 vähähappista ja hapanta. Siksi suokasvit eivät kuoltuaan hajoa vaan kerrostuvat turpeeksi.
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7.* Suotyyppi 
Katsokaa lähelle ja kauas suolla ja rastittakaa listaan, mitä havaitsette. Käyttäkää tarvittaessa oppikirjaa apuna. Näin 
saatte selville, mitä suotyyppiä tämä suo pääosin edustaa. Muistakaa, että monesti suot ovat yhdistelmä pääsuotyypeistä, 
eivät puhtaasti vain yhtä tyyppiä.

Millainen suo tämä on?

KORPI

  aika kuivaa, jalka 
  uppoaa vähän 

  puita runsaasti 

  kuusia

  koivuja

  karhunsammalta

  mustikkaa

  metsäkortteita

  heiniä

RÄME

  aika kosteaa, jalka 
  uppoaa jonkin verran 

  puita harvassa

  mäntyjä

  rahkasammalta

  suopursuja

  juolukkaa

  vaivaiskoivuja

  variksenmarjaa

NEVA ja LETTO

  märkää, jalka uppoaa reilusti 

  ei puita

  avovettä näkyvissä

  rahkasammalta

  tupaskasveja

  saroja

Mihin sarakkeeseen tuli eniten rasteja eli mitä suotyyppiä tämä suo eniten muistuttaa?

8.* Jos saitte eniten rasteja korpi-sarakkeeseen, niin tarkistakaa vielä opettajan avustuksella 
löydättekö seuraavia lajeja: (Jos löydätte, niin kyseessä voi olla Suomen uhanalaisiin suotyyppeihin 
kuuluva lehtokorpi!)

  tervaleppää

  suuria saniaisia

  mesiangervoa

  palmusammalta

  lehväsammalia

 Tiesittekö? NEVA ja LETTO ovat molemmat hyvin kosteita soita. Letto muodostuu kalkkipitoisille maille ja on 
     hyvin harvinainen suotyyppi Suomessa, niitä esiintyy lähinnä Pohjois-Suomessa. Nevat ovat muodostuneet 
     vähäravinteisille karuille maille.
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Tarvikkeet: pH-liuskoja, mittakeppi (esim. harjan varsi), mittanauha

9. Turvetta tutkimaan 
Ottakaa käteen vähän turvetta sammaleiden alta. Tutkikaa ja tunnustelkaa sitä hetki ja täyttäkää taulukkoon tiedot turpeen 
ominaisuuksista.

 Minkä väristä  Miltä turve        Miltä turve   Mistä turve       Miten turvetta  Mihin kasvit 
 turve on?  tuoksuu?        tuntuu   koostuu?      syntyy?  tarvitsevat  
              kädessä?        turvetta?

10.* Turvekerroksen paksuus
Painakaa mukana tuotu keppi turpeeseen niin syvälle, kunnes pohjan mineraalimaa tulee vastaan. Nostakaa keppi ylös ja 
mitatkaa kepistä turpeen syvyys. Tehkää mittaus sekä suon reunalta että suon keskiosista.

Turvekerroksen paksuus suon reunalla oli  cm

Turvekerroksen paksuus suon keskellä oli  cm

11. Etsikää suolta kohta, jossa voitte tutkia suovettä. 

Ottakaa suovettä kämmenelle. Mikä väristä se on? 

Mitatkaa suoveden pH-liuskalla tai -mittarilla. Onko vesi emäksistä, neutraalia vai hapanta?

12. Miksi hyttyset ja kärpäset viihtyvät hyvin suolla?

Suo muodostuu turpeesta

 Tiesittekö? Suo muodostuu, kun kuollut kasviaines ei ehdi hajota vaan kerrostuu turpeeksi. Suoksi aluetta voidaan 
 alkaa kutsua, kun turvetta on kertynyt ainakin 30 cm paksu kerros. Suomen paksuin turvekerros, 12,3 m,
    on mitattu Hämeenlinnan ja Janakkalan rajalla olevassa Raimansuossa. 
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13.* Suolla viihtyviä kasveja
Katselkaa ympärillenne. Montako erilaista kasvilajia pystytte erottamaan suolta?   kpl
Tunnistimme seuraavat lajit:

14. Tarkastelkaa neljää yleisintä kasvia tarkemmin ja kirjoittakaa jokaisen 
ominaisuuksista lyhyt kuvailu (muodot, värit, kasvupaikka jne.).

     Kasvi nro 1  Kasvi nro 2  Kasvi nro 3  Kasvi nro 4

 Kasvin kuvailu 
 sanallisesti

 Lajin nimi

15. Mitä kasvin ulkonäkö kertoo?
Tutkikaa suon kasveja. Miten suon ankarat, vähäravinteiset kasvuolosuhteet näkyvät kasvien ulkonäössä?

Kasvimaailmaa

 Tiesittekö? Viidesosa Suomen marjasadosta saadaan soilta. Hilla eli suomuurain, karpalo ja pikkukarpalo ovat 
 soiden arvomarjoja, mutta monet korpi- ja rämesuot ovat myös puolukan ja mustikan parhaita kasvupaikkoja.
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Rahkasammal lähikuvassa

Tarvikkeet: viivotin

Irrottakaa suosta varovasti yksi rahkasammalverso ja tutkikaa sitä tarkasti.

16. Miten kuvailisitte sammalverson väriä?

17. Mitatkaa kuinka suuri osa sammalesta on tuoretta värillistä osaa ja kuinka suuri osa
ruskeaa, turpeeksi pian muuttuvaa osaa

värillistä    cm 

ruskeaa   cm 

18. Rahkasammal kasvaa latvastaan noin 1 cm vuodessa. 

Kuinka monen vuoden kasvun voitte nähdä tässä versossa?   vuotta

19. Piirtäkää tutkimastanne versosta kuva 

20. Mitä hyötyä rahkasammalesta voisi olla suon eliöstölle? Entä ihmiselle?

 Tiesittekö? Rahkasammal on tärkeä suon vesitaloudelle. Sen solut imevät paljon vettä, joten veden pinta suolla 
 pysyy korkealla. Näin hapettomat olot suolla säilyvät ja turpeenmuodostus jatkuu.
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21.* Kyykistykää maahan ja tutkikaa tarkkaan, mitä pikkueläimiä suon 
pinnalla elelee.  Havainnoikaa myös ilmassa lentäviä hyönteisiä. 
Ruksatkaa mihin lajiryhmiin kuuluvia selkärangattomia havaitsitte ja merkitkää perään tarkka laji, jos tunnistatte.

Näitä näimme:

  perhosia, mitä lajeja?

  kärpäsiä

  paarmoja

  mäkäriä

  hyttysiä

  pistiäisiä

  muurahaisia

  hyppyhäntäisiä

  hämähäkkejä

  muita:

  Yhteensä näimme   erilaista selkärangatonta eläintä. 

22. Miksi monet matelijat ja linnut viihtyvät hyvin suolla?

 Tiesittekö? Eräät perhoset, kuten rämehopeatäplä, elävät vain suolla eivätkä lennä muualle. Niiden toukat 
 tarvitsevat äärimmäisiä oloja: kylmää yöllä, kuumaa päivällä sekä vettä eri elämänvaiheisiin. Lisäksi toukat
 viihtyvät vain suokasveilla, kuten juolukalla, suokukalla ja muuraimella. Jos suot otetaan hyötykäyttöön, mitä näille 
 lajeille tapahtuu?

Selkärangattomien havainnointia
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Kihokkia ruokkimaan

Tarvikkeet: reppu tms. tutkimuspaikan merkitsemiseen, pinsetit tai tikku

Kihokit ovat lihansyöjäkasveja, jotka käyttävät hyönteisten sisältämiä ravintoaineita hyödykseen. Hyönteiset ovat tärkeää 
ravintoa erityisesti paksuturpeisella suolla, missä kihokkien juuret eivät ulotu lähellekään mineraalimaan tarjoamia ravintei-
ta. 

23.* Etsikää suolta kihokkikasvusto eli tiheässä kasvavia kellanvihreitä ruusukkeita, joiden pyöreät tai pitkulaiset 
lehdet ovat punaisten pyyntikarvojen peitossa.

a) Saalistakaa kihokille kelpaavaa ravintoa eli muutama hyttynen tai kärpänen ilmasta.

b) Valitkaa kihokista lehti, joka on auki ja asettakaa hyttynen varovasti lehdelle. Parhaiten tämä onnistuu pinseteillä tai pie-
nellä tikulla.

c) Merkitkää paikka jollakin näkyvällä merkillä ja antakaa kihokin olla rauhassa noin tunnin eli lopun suoretken ajan.

d) Käykää retken lopuksi katsomassa, mitä kihokille ja sen lehdelle on tapahtunut. 

Kirjoittakaa havaintojanne kihokin ruokinnasta tähän.

 Tiesittekö? Nykyään monet lihansyöjäkasvit ovat uhanalaisia, sillä niiden elinympäristöjä on raivattu pelloiksi 
 tai otettu muuhun hyötykäyttöön. Monet alun perin vain pienellä alueella kasvaneet lajit ovat vaarassa hävitä 
 ahkeran keräilyn vuoksi.
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Linnut ääninä ja kiikarissa

24. Seisokaa hiljaa paikallanne, aistit tarkkana viiden minuutin ajan. 

Montako erilaista lintua näitte?  kpl

25.* Mitä lintuja havaitsitte? Yrittäkää tunnistaa lintukirjan avulla tai alla olevien kuvailujen pe-
rusteella:

  haukkoja eli suon yllä liiteleviä petolintuja. Lajeja:

  hanhia eli pulleita, pitkäkaulaisia, suuria vesilintuja. Lajeja:

  kahlaajia eli pitkäjalkaisia kosteikkolintuja. Lajeja:

  keltavästäräkki: keltamahainen ja pitkäpyrstöinen, pyrähtelee hyönteisten perässä

  niittykirvinen: pikkulintu, kohoaa laululennossa korkealle ja laskeutuu hitaasti alas

  laulujoutsen: Suomen kansallislintu, nokka keltamusta, ääni melodista tööttäilyä

  muita: 

26. Montako erilaista linnunääntä kuulitte?           kpl 

27. Kuvailkaa kuulemianne ääniä muutamalla sanalla.
Miltä ne kuulostivat? (lyhyt/pitkä, korkea/matala, monipuolinen/yksitoikkoinen, tasainen/vaihtelevan korkuinen jne…)
     
                 Ääni 1   Ääni 2   Ääni 3   Ääni 4
 
 
 Miltä ääni 
 kuulostaa?

 
 Miten
 kirjoittaisitte 
 äänen kirjaimin?

 Kuulostaako 
 suurelta vai 
 pieneltä linnulta?

 Mikä laji voisi 
 äännellä näin?
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Suon eliöyhteisö

28. Mistä eliöistä suon ekosysteemi koostuu? 
Tämä tehtävä tehdään retken lopuksi. Täydentäkää suon ravintopyramidia tällä suolla havaituilla lajeilla. Suon eliöyhteisöä 
voi kuvata pyramidilla, sillä suolla on lukumääräisesti eniten kasveja ja kasvinsyöjiä, petoja on vähiten. 

                   petoja

           hyönteissyöjiä

         kasvinsyöjiä

    kasveja

29. Kuka syö kenet? 
Kirjoittakaa tai piirtäkää tähän ainakin kolmesta lajista muodostuva 
suon ravintoketju eli kuka syö ja kenet.
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Haastattelututkimus suokäsityksistä

30.* Selvitä millaisia mielikuvia ja tietoja ihmisillä nykyään on suosta. 
Kysy neljältä henkilöltä taulukon esittämät kysymykset.

        Mitä tulee mieleen  Milloin kävit viimeksi     Kuvaile suota           Miksi suot ovat 
        sanasta suo?   suolla ja mitä teit     kolmella adjektiivilla      tärkeitä Suomessa?
         siellä?

 vastaaja A

 vastaaja B

 vastaaja C

 vastaaja D

Tehkää koko luokan keräämistä vastauksista yhteenveto.
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Suo suomalaisessa kulttuurissa

1. Sananlaskuja suoluonnosta

”Suo siellä, vetelä täällä” kuuluu suomalainen sanonta. Mitä se mielestäsi tarkoittaa?

Keksi uusi sananlasku tai sanonta, joka kertoo suon lajistosta tai jostain suon ominaisuudesta.

2. Suo kirjallisuudessa

Suota on suomalaisessa kulttuurissa pidetty vertauskuvana vaikeuksista, jotka sisukas ja ahkera ihminen voittaa. 
Mitä arvelet, mitkä suon ominaisuudet ovat aiheuttaneet suolle tämän vaikean maineen? 

Suota on pidetty myös kaukaisuuden ja syrjäisyyden vertauskuvana. Mitä sanoja tai sanontoja nykyään käytetään, 
jos halutaan kuvata jotain, mikä on tosi kaukana? 

3. Suosanastoa 
 
Kirjoita jokaisen suohon liittyvän sanan viereen, mitä sinulle tulee siitä mieleen. Kun olet kirjoittanut omat mielikuvasi, 
voit etsiä internetistä mitä sanat tarkoittavat.

rimpi

mätäs

usva

aapa

palsa

 Tiesittekö? Suohon on vanhan kansan uskomuksissa liitetty ajatus kuolemasta, sillä pehmeään monimetriseen 
 turvekerrokseen on voinut upota ja hukkua. Hapan vesi on lisäksi säilyttänyt kuolleet hajoamattomina. Uskomukset 
 ovat siis syntyneet suon ominaisuuksista.
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Soiden hyötykäyttö

Ennen vanhaan soilta kerättiin luonnonheinää karjan talviravinnoksi, rahkasammalta naisten kuukautissuojiksi ja kihokkeja 
yskänrohdoksi sekä syylien hoitoon. 

1. Mitä kaikkea soilta voidaan nykyisin kerätä hyötykäyttöön?

2. Soilta nostetaan turvetta, sillä sen ominaisuudet sopivat moneen eri käyttöön. Selvitä internetin 
avulla mitä ovat ja miten ihmistä hyödyttävät seuraavat turvetuotteet: 

energiaturve

kasvuturve

kuiviketurve

turvekylpy

turvetekstiili

3. Jotta ihmiset ymmärtäisivät soiden arvon, heidän 
olisi hyvä päästä tutustumaan suoluontoon 
ja kokemaan suon tunnelma. Keksi iskulause, 
jolla voisi houkutella kävijöitä suoretkelle.

 Tiesittekö? Lämpökäsiteltyä turvetta voidaan käyttää myös öljyvahinkojen torjunnassa. Ympäristöön päässeen 
 polttoöljyn päälle levitetään turvetta, joka imee öljyn itseensä ja öljy voidaan siten kerätä helposti pois luonnosta. 
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Hyttyset inisevät ja kylmä henkäys kohoaa kesäkuisena 
aamuna suomalaisella suolla. Aamuyö turvepohjaisessa 
metsässä Indonesiassa sen sijaan on lämpimän kostea. 
Orankien mylvintä sekä sademetsän satojen lintulajien 
äänet täyttävät ilman Kalimantanin suometsässä, jonka 
suojelussa WWF on mukana.

Yksi sympaattisimmista asukeista on oranki, joita alueella 
asustaa lähes 7000. Maailman suurimman yhtenäisen 
orankipopulaation yksilöt asuvat puissa ja laskeutuvat har-
voin maahan. Ne rakentavat uuden pesän joka yö ja saat-
tavat muovailla lehdistä pesäänsä sateen- tai auringon-
suojan. Borneonorangit syövät pääosin hedelmiä, mutta 
myös lehdet, puunkuori ja hyönteiset kelpaavat. Luontoon 
palautettujen orankien on nähty varastavan veneitä ja hyp-
päävän kyytiin virran vietäväksi. Oranki tarkoittaa ’metsän 
ihmistä’ malajin kielellä.

Miten vesi saadaan palaamaan suolle?

Kalimantanin turvepohjaisessa metsässä turvetta muodos-
tuu kosteissa oloissa koko ajan lisää, ihan kuten suoma-
laisillakin soilla. Jos alue sen sijaan kuivuu, turve hajoaa. 
Alueen vesitalous on lähivuosina kärsinyt, sillä metsää 
raivaavat ihmiset ovat rakentaneet sinne laittomasti kana-
via. Näitä kanavia pitkin vesi virtaa pois alueelta, samoin 
kuin ilman lupaa suometsästä hakatut tukkipuut. Kun vesi 
virtaa pois, turve kuivuu ja sen päällä kasvava metsä on 

Suotarina Indonesiasta

luhistumisvaarassa. Lisäksi turve on kuivuessaan her-
kästi syttyvää ja alueen kuivuminen on luonut olosuhteet 
laajoille turve- ja metsäpaloille. Koska turve palaessaan 
vapauttaa ilmakehään valtavasti hiilidioksidia, Kaliman-
tanin suometsien kuivuminen uhkaa lisätä myös ilmaston 
lämpenemistä.

WWF suoluonnon apuna

Malesialaisen kansantarinan mukaan oranki pystyi aiem-
min kulkemaan Borneon saaren päästä päähän laskeutu-
matta kertaakaan maahan, mutta sademetsien tuhoutumi-
sen myötä tämä on tullut mahdottomaksi. Kuinka Kaliman-
tanin aluetta voidaan auttaa säilyttämään monimuotoisen 
luontonsa ja orankien kotimetsät? WWF Indonesian työn-
tekijät ovat esimerkiksi rakentaneet patoja kanaaleihin, jot-
ta vesi pysyisi alueella ja ekosysteemin herkkä tasapaino 
palautuisi. Kanaaleja kaivaneille metsureille on etsitty toi-
senlaista työtä ja paikallisia asukkaita koulutettu estämään 
turvapalojen syttymistä. 

WWF Suomen hankkeessa Borneolla suojelualueiden 
ympärille muodostetaan suojavyöhykkeitä ja paikallisia 
koulutetaan hoitaman suometsiä luonnonmukaisemmin. 
Myös alueella metsää hyödyntävien yritysten kanssa neu-
votellaan, jotta ne hylkäisivät suometsille tuhoisat metsäta-
louden muodot.

Kysymyksiä ja pohdintaa tekstin pohjalta:

1. Mitä yhteistä on Indonesian ja Suomen soilla?

2. Miten ihminen hyödyntää soita?

3. Mikä suoluontoa uhkaa Indonesiassa? Entä mikä uhkaa soita Suomessa?

4. Miksi soiden suojeleminen on tärkeää? 
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Koostelomake tutkimuksista

Käykää retken jälkeen luokassa tulokset yhdessä läpi keskustellen ja täyttäkää samalla tämä koostelomake. Kun lomake 
on täytettynä, niin tulosten lähettäminen WWF:lle on helppoa sähköisellä lomakkeella WWF:n internetsivuilla. Syyskauden 
tutkimustulokset tulee palauttaa WWF:lle 15.11. mennessä ja kevätkauden tulokset viimeistään 31.5. Raportti menneen 
kouluvuoden Naturewatch-tutkimuksista ilmestyy seuraavan lukuvuoden alkaessa elokuussa.

1. Tutkimuspaikan sijainti?

5. Merkkejä ihmisistä

  kaivettuja ojia

  turpeennostoa

  pitkospuita tai opastauluja

  roskia

  muuta, mitä: 

7. Tutkimamme suon tyyppi:

  korpi

  räme

  letto

  neva

8. Löysimme lehtokorven tunnuslajit: 
 
  tervaleppä

  suuria saniaisia

  mesiangervo

  palmusammal

  lehväsammal

10. Turvekerroksen paksuus, keskiarvot ryh-
mien tuloksista:

Suon reunalla       cm

Suon keskellä       cm

13. Suolla viihtyviä kasveja
Kolme yleisintä lajia:

1.

2.

3.

21. Mitä perhoslajeja havaittiin?
Kolme yleisintä lajia:

1.

2.

3.

22. Löysittekö kihokkeja? 

  kyllä

  ei

25. Mitä lintuja havaittiin? 
Kolme yleisintä lajia:

1.

2.

3.
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Päivän paras anti
Mikä oli suoretkipäivän merkittävin asia, joka opittiin tai 
havaittiin?

30. Yhteenveto haastattelututkimuksesta:

Haastateltavia       kpl

Mitä tulee mieleen sanasta suo?
Yleisin mielikuva:

Milloin kävit viimeksi suolla? 
Kuinka monta vastaajaa käynyt:

Tässä kuussa     kpl

Tänä vuonna    kpl

Viimeisen kolmen vuoden aikana     kpl

Kauemmin kuin kolme vuotta sitten        kpl

Mitä suolla tehtiin? Yleisin käynnin syy:

Koostelomake tutkimuksista

Kuvaile suota kolmella adjektiivilla. 
Kolme yleisintä adjektiivia:

1.

2.

3.

Miksi suot ovat tärkeitä Suomessa? 
Kolme yleisintä vastausta:

1.

2.

3.

Yhteystiedot:
Koulun nimi ja postiosoite:

Tutkimukset tehnyt luokka:

Oppilasmäärä:

Opettaja:

Opettajan sähköpostiosoite:



21

WWF Naturewatch

SUOLLA

Pvm    Tutkimusryhmä

Päivän paras anti
Mikä oli suoretkipäivän "kultajyvänen" eli merkittävin asia, joka opittiin tai havaittiin?

Muuta
Tähän voitte kirjoittaa muita havaintoja tai hauskoja tuloksia tutkimuksista.

Palauta ryhmäsi tulokset WWF:lle internetin välityksellä osoitteessa:

www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch_tutkimukset

tai koostelomake postitse osoitteella: WWF Naturewatch, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

Koostelomake tutkimuksista


