
Tekoja luonnonkirjon puolesta 
Tästä listasta voitte bongata teille sopivia tekoja niin lähellä kuin kaukana olevan 

luonnonkirjon puolesta. Listan voi tulostaa koulun seinälle tai antaa oppilaiden mukaan 

kotiin vietäväksi. Osa teoista on lähinnä aikuisten tehtävissä, mutta lapset ja nuoret 

voivat olla mukana edistämässä asiaa sekä merkata teon tehdyksi, niin oma positiivinen 

vaikutuksenne luonnonkirjolle konkretisoituu raksien lisääntyessä listassa. Lista on 

tarkoitettu inspiraatioksi ja tekoja voi olla vaikka minkälaisia muitakin! Itse keksityille teoille 

on tilaa listan lopussa.

Tekoja lähelle

 � Lisää lahopuun määrää pihalla.

 � Lähetä postikortteja/ sähköposteja tai  
twiittaa kuntapäättäjille lähimetsän suojelemisen puolesta.

 � Istuta tai hoida niittyä.

 � Jätä nurmikko leikkaamatta.

 � Ripusta linnunpönttö puuhun.

 � Istuta pihalle Suomessa kasvavia niitty- ja ketokasveja perhosia  
ja muita hyönteisiä varten.

 � Rakenna hyönteishotelli.

 � Kitke vieraslajeja.

 � Anna pihannurkkien rönsytä.

 � Osallistu kansalaistiedehankkeeseen (esim. kevät- tai talviseuranta).

 � Rakenna lepakkopönttö lepakoiden päiväpiiloksi.

 � Perusta täysin koskematon minisuojelualue pihalle.

 � Tee talvehtimispesä siilille.

 � Osallistu mielenosoitukseen luonnon puolesta tai järjestä oma.

 � Ruoki lintuja talvella. Muista lopettaa ruokinta maan sulaessa keväällä.

 � Pidä lemmikit hihnassa.

 � Vähennä ulkovaloja öisin. Valosaaste häiritsee esimerkiksi lepakoita ja hyönteisiä.

Tekoja kauas

 � Syö enemmän kasvisruokaa.

 � Osta vähemmän tavaraa ja luontoa kuormittavia palveluita.

 � Vähennä sähkön- ja lämmönkulutusta.  
Vähennät ilmastopäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta.

 � Valitse lihaa ja kalaa syödessä kestävästi tuotettua ja pyydettyä.

 � Vähennä ruokahävikkiä.

 � Kierrätä, vaihda ja lainaa.

 � Käytä enemmän lähi- ja luomuruokaa.

 � Lähetä postikortteja/sähköposteja tai twiittaa kansanedustajille ja  
vaadi vahvempia ympäristönsuojelutoimia. 

 � Valitse laadukkaita tuotteita, jotka ovat korjattavissa.

 � Vaihda luontoystävälliseen sähköön.

 � Suosi liikkumista lihasvoimalla pyörällä ja kävellen tai  
kulje julkisilla kulkuneuvoilla. 

 � Kun ostat, osta käytettyä.

 � Käytä ympäristöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita.

 � Poimi marjoja ja sieniä, todellista lähiruokaa. 

 � Jaa luontouutisia ja tietoa perheellesi ja kavereille.

 � Osallistu mielenosoitukseen luonnon puolesta tai järjestä oma.

Lista perustuu osin Luonnonkirjo-verkkolehden artikkeliin Kymmenen tekoa luonnon 

monimuotoisuuden puolesta (luonnonkirjo.fi).


