
 
Opettajan apuna 2013–2014

Koulut ja päiväkodit

Tutkimus eläväksi – oivalluksista muutokseen!



Tervetuloa Luonnontieteelliseen museoon...

Suomen luonto 
Koe Suomen luonto tunnissa! Tämä näyttely kuljettaa sinut keväiseltä etelä-
rannikolta sisämaan vehmaaseen kesään ja syksyisten peltolakeuksien, 
metsien sekä soiden kautta pohjoisen talveen. Täällä pääset sukeltamaan 
Itämeren pinnan alle, ryömimään karhun pesälle ja kauhistelemaan kodin 
kutsumattomia hyönteisvieraita… 

Elämän historia 
Tämä näyttely kuljettaa sinut uusimpien tutkimustulosten valossa aina 
elämän alkuhämäristä viimeisimmän jääkauden loppuvaiheisiin asti. 
Näyttelyssä on myös 16 laatikon ”varjonäyttely”, jonka sisältö tarjoaa oival-
luksia humoristisella otteella elämän historiaa ja nykypäivää yhdistämällä.

Maailman luonto
Tämä näyttely kuljettaa sinut viiden ilmastovyöhykkeen halki, hyisiltä 
napa-alueilta tropiikin huimaavaan monimuotoisuuteen. Täällä voit koh-
data Kalliovuorilla vaanivan puuman silmästä silmään tai istahtaa het-
keksi afrikkalaisen tähtitaivaan alle kuuntelemaan sirkkojen siritystä.

Luut kertovat 
 Näyttely tarjoaa välähdyksen luiden maailmaan. Täällä voi tarkastella   
 selkärankaisten monimuotoisuutta monesta eri näkökulmasta. Luitakin voi  
 lukea, kunhan  ensin on oppinut huomaamaan tunnusmerkkejä! 
 Luustot ovat myös tärkeitä tiedonlähteitä monelle tieteenalalle.
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… ja Kasvitieteelliseen puutarhaan!

Kaisaniemi – keidas keskellä Helsinkiä!
Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha on erilainen vuoden jokaisena päivä-
nä! Ydinkeskustan tuntumassa sijaitseva puutarha on pääkaupunkimme suosituimpia 
matkailukohteita, joka tarjoaa eksoottisia elämyksiä ja tilaisuuksia monenlaiseen 
oppimiseen.

Kaisaniemen kasvihuoneet tuovat trooppisen tuulahduksen arjen keskelle. Kasvihuo-
neissa voit tutustua sademetsän ja aavikon monipuoliseen kasvimaailmaan, nähdä 
kukkivan kaakaon sekä monta muuta kaupan hyllystä tuttua tuotetta – ilmielävänä. 
Tällä hetkellä ulkopuutarhassa möyritään uudistusten alla.

Kumpulan puutarha – kasveja, tiedettä ja kulttuuria
Vuonna 2009 avattu Kumpulan kasvitieteellinen puutarha on myös maailman 
mittakaavassa ainutlaatuinen kohde, joka levittäytyy vanhan Kumpulan kartanon 
historiallisille maille. Puutarhan maantieteellinen osio toimii suurena ulkoilmalabo-
ratoriona, jossa testataan ns. bioklimaattista vyöhyketeoriaa ja ulkomaisten kasvien 
soveltumista Suomen olosuhteisiin. Kulttuurikasvien osiossa voit lisäksi selvittää 
mm. mistä peruna on kotoisin tai auttaako nokkonen närästykseen. 

  Kumpulan ulkopuutarha on avoinna toukokuusta syyskuuhun. 
  Puistomainen alue tarjoaa oivallisen ulkoilmakohteen 
  eväiden syöntiin ja kevätauringosta nauttimiseen.
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Merkkien selitykset

Opastus

Työpaja

Omatoimi-
työskentelyä

Suomi nousee Kumpulaan
Maantieteelliseen osaan ollaan parhaillaan ra-
kentamassa myös Suomi-osastoa, joka jatkossa 
tuo omin silmin havaittaviksi suurimman osan 
Suomessa luonnonvaraisena elävistä kasvilajeista. 
Ideaalikohde lajintuntemuksen opiskeluun.

Kaisaniemen ulkopuutarha uudistuu 2014–2015 
Helposti lähestyttävää kasvitiedettä – tositarkoi-
tuksella tai huvin päin! Ulkopuutarhan aluetta 
uudistetaan tieteellisesti ja pedagogisesti monipuo-
liseksi kokonaisuudeksi, joka valottaa mielenkiin-
toisin tavoin kasvimaailman monimuotoisuutta.

Opastuksia ja työpajoja
Opastuksen hinta 70 € sisältää sisäänpääsymaksut ja tunnin opastuksen. Oheinen 

hinta koskee vain kouluja ja päiväkoteja, jotka ovat tehneet varauksensa inter-
netin varauskalenterin kautta. Puhelimitse ja sähköpostilla tehtyjen varaus-

ten hinta kouluilta ja päiväkodeilta on 85 €. Hinnat voimassa 
toistaiseksi. 

Suositeltava ryhmä-
koko on 20 (max. 25) 
henkilöä. 
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Luonnontieteellinen museo:

Kasvitieteellinen puutarha:

Opastus/työpaja Kohderyhmä Kesto Hinta Sisältö Lisätietoja Paikka

Pakkolasku 
tropiikkiin Kaikki ryhmät 1 h 70/ 

85 €
vain touko-

kuussa!
Kaisaniemen
kasvihuoneet

Kasvihuoneiden 
yleisesittely Kaikki ryhmät 1 h 70/ 

85 €
ympäri 
vuoden

Kaisaniemen
kasvihuoneet

Matka maailman 
ympäri Kaikki ryhmät 1 h 70/ 

85 € touko–syys Kumpulan 
puutarha

Opastus/työpaja Kohderyhmä Kesto Hinta Sisältö Saatavuus Näyttely

Luokkaretki-
paketti* 1–6 lk. 1,5–2 h 70/ 

85 €

vain 
toukokuussa!

*ei muita 
opastuksia

Kaikki 
näyttelyt

Kirahveja 
kimnaasissa Kaikki ryhmät 1 h 70/ 

85 €
ympäri 
vuoden

Kaikki 
näyttelyt

Vuosi
suomalai sessa 
luonnossa

Kaikki ryhmät
1–4 lk. 1 h 70/ 

85 €
(ei luokka- 
retkiaikaan 

toukokuussa)
Suomen 
luonto

Eläköön elämä! Kaikki ryhmät
7–9 lk., lukio 1 h 70/ 

85 €
(ei luokka- 
retkiaikaan 

toukokuussa)
Elämän 
historia

Maailman luonto Kaikki ryhmät 1 h 70/ 
85 €

(ei luokka- 
retkiaikaan 

toukokuussa)
Maailman 

luonto

Sopeutumisen 
sankareita

3–6 lk.
7–9 lk.

50 + 30 
min

70/ 
85 € syys–huhti Maailman 

luonto

Jälkilaboratorio Kaikki ryhmät 1,5 h 100 € tammi–
helmi

Suomen 
luonto

Neljä vuodenaikaa Päiväkodit 
3–6 v 1 h 70/ 

85 €
tammi–
marras 

Suomen 
luonto

Dinosaurusten 
maailma

Päiväkodit 
3–6 v 1 h 70/ 

85 € syys–huhti Elämän 
historia

Museotontun 
tarinatuokio

Päiväkodit 
3–6 v 25 min     5 €/ 

lapsi 
vain 

joulukuu
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Kaikki opastukset ovat varattavissa nettivarauskalenterista 
www.luomus.fi/nayttelyt/opastukset 
Opastuksista voi kysyä lisätietoja myös puhelimitse ti–to klo 13–15 
numerosta (09) 191 28855



Opastukset kasvitieteellisissä puutarhoissa
Yleisopastus Kaisaniemen kasvihuoneissa (1h)

Opastuksen aikana nautitaan sekä sademetsän kerroksellisesta lajirunsaudesta 
että aavikon kovapintaisista kaunottarista. Kasvitieteellinen puutarha on myös 

monen kasvin viimeinen turvapaikka. Puutarhan suojista löytyy-
kin monenlaisia selviytymistarinoita ja toinen toistaan kieh-

tovampia kasvilajeja. Matkalla törmäämme myös mo-
neen tuttuun hyötykasviin.

Kohderyhmä: 
mukautettavissa ikäryhmän mukaan

Matka maailman ympäri! 
(1h, Kumpulan kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa)
Tällä opastuksella kuljetaan maastossa seikkailevien kasvitieteilijöiden jalanjäljissä 
maailman ääriin. Historia on opettanut, että menestyksekäs kasvinmetsästys vaatii 
sinnikästä tutkijantyötä ennen maastoon säntäämistä. 
Viimeisten 150 vuoden aikana maamme kasvimaantieteilijät ovat tutkineet perus-
teellisesti sekä Suomen että muiden alueiden kasvillisuutta ja kasvistoa ja kehittäneet 
bioklimaattisen vyöhykejärjestelmän. Kumpulan kuuden hehtaarin 
jättiläislaboratoriossa testataan tätä teoriaa kasvattamalla mielen-
kiintoisia kasveja Suomen ilmastoa vastaavista olosuhteista eri 
puolilta maailmaa. Kierroksella tutustutaan muun 
muassa vatukkaan, joka päätyi tutkimusmatka-
laisten siemenkokoelmiin Kalliovuorilla eläneen 
mustakarhun ulosteesta.
Kohderyhmä: mukautettavissa 
ikäryhmän mukaan
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Dinosaurusten maailma (1h)
Pienten tutkimusmatkailijoiden retkellä tutustutaan valtavan kokoisiin dinosau-
ruksiin, unohtamatta niitä pieniäkään. Leikimme hovimestareita ja laadimme tuota 
pikaa kasvin- ja lihansyöjille erilaiset lounaslistat. Mutta keitä muita eläimiä pyrkii 
samaan ruokapöytään? Dinosaurusten maailmaan tutustutaan mm. pelaamalla ja 
liikkumalla. Opastukseen sisältyy lopussa piirustustehtävä.
Kohderyhmä: päiväkodit (3–6 v)

Varhainen lintu madon nappaa…
Ohjelmaa päiväkoti-ikäisille

Neljä vuodenaikaa 
(1h) 7.1.2014 alkaen

Miltä kesä maistuu? Millaiselta kuulostaa talvi?
Opastuksella tutustutaan neljään vuoden-
aikaan eläinten ja kasvien kautta. 
Matkan varrella tavataan mm. tutut karhut, 
kurjet ja hirvet. Opastus päättyy työpajaan, 
jossa painetaan eläinten jälkiä.
Kohderyhmä: päiväkodit (3–6 v)
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Aikojen alusta tähän päivään … 
Eläköön elämä! (1h) 
Opastuksella kuljetaan matka läpi elämän historian ja keskitytään evoluutioon eliö-
kuntaa muokkaavana voimana. Aihetta käsitellään uusimpien tutki-
mustulosten valossa. Opastuksella selviää mm. resepti maakas-
vien valmistukseen. Entä elikö Suomessa dinosauruksia? 
Opastus sijoittuu museon Elämän historia 
-näyttelyyn. 
Kohderyhmä: mukautettavissa 
ikäryhmän mukaan
Kytkeytyminen opetus-
suunnitelmiin (7–9 lk.): 
•  eliökunnan synty ja kehitys 
•  ihmisen biologinen ja 
  kulttuurinen evoluutio 
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Museotontun tarinatuokio (25 min)  
Museotontut Nikolai ja Alexandra avaavat marraskuun lopussa 
toimistonsa ovet päiväkotiryhmille. Tarinatuokiossa paljastuu, 
miten metsäjänikset ja majavat pärjäävät paukkuvassa pakkasessa 
ja tarinaa riittää niin kutistuvasta päästäisestä, puussa hyppelevästä 
oravasta kuin talviunta nukkuvasta karhusta ja mäyrästä. 
Tarinatuokion jälkeen ryhmä voi kiertää omatoimisesti 
näyttelyyn merkityn lyhyen reitin.
Kohderyhmä: päiväkodit (3–6 v)



Vuosi suomalaisessa luonnossa (1h) 
Kevät on täynnä lisääntymistä ja poikasia, kesä kohisevan kasvun aikaa. Syksyllä ke-
rätään vararavintoa ja valmistaudutaan selviytymään talvesta. Opastuksella kuljetaan 
halki Suomen luonnon etelästä pohjoiseen eri vuodenaikoina. Samalla tutustutaan 
lukuisiin eläin- ja kasvilajeihin ja perehdytään niiden ainutlaatuisiin selviytymistari-
noihin. Opastus sijoittuu museon Suomen luonto -näyttelyyn. 
Kohderyhmä: mukautettavissa ikäryhmän mukaan
Kytkeytyminen opetussuunnitelmiin (1–4 lk.): 
•  luonto eri vuodenaikoina   •  kasvien ja eläinten elämänvaiheita
•  lähiympäristön kasvi-, sieni- ja eläinlajeja •  eläinten ja kasvien lisääntyminen

Maailman luonto (1h) 
Maailman luonto kuljettaa kävijän läpi viiden ilmastovyöhykkeen, aina arktisesta 
Grönlannista trooppiseen Borneoon. Opastuksella esitellään maapallon erilaisia ym-
päristöjä, niiden kasveja ja eläimiä. Kohtaamme muun muassa Afrikan savannilla eri 
vuorokaudenaikoina liikkuvia eläimiä. Pääpaino on eläinten sopeutumissa erilaisiin 
ympäristöolosuhteisiin. Opastus sijoittuu Luonnontieteellisen museon 
Maailman luonto -näyttelyyn.
Kohderyhmä: mukautettavissa ikäryhmän mukaan
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Jälkilaboratorio (1,5h)
Tämä työpaja tuo uusia ulottuvuuksia luontoretkiin! Työpajassa opetellaan lukemaan 
ja tulkitsemaan niitä lähes huomaamattoman pieniä merkkejä, joita eläimet liik-
kuessaan jättävät. Luvassa siis jälkiä, kakkaa, oksennuspalloja, sulkia ja höyheniä… 
Jälkilabrassa tehdään erilaisia tutkimuksia ja painetaan luokalle yhteinen jälkilakana 
retkille mukaan otettavaksi. Opastus kestää 1,5 h sisältäen työpajatyöskentelyä ja 
tutustumisen Suomen luonto -näyttelyyn.
Kytkeytyminen opetussuunnitelmiin (5–6 lk.):
•  oppilaat oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
•  oppilaat oppivat kehittämään ympäristönlukutaitoaan
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Pintaa syvemmälle...
Sopeutumisen sankareita (50 min + omatoimiosuus 30 min) 
Lähde tutkimusmatkalle maapallon ilmastovyöhykkeisiin! 
Koe vuorokausi savannilla ja selvitä, kuinka luonnonvalinta toimii. 
Katso ympärillä levittäytyvää monimuotoisuutta ja päättele, 
kuinka elinympäristöön sopeutuminen näkyy eläimen ulko-
muodossa. 
Opastus sijoittuu Luonnontieteellisen museon 
Maailman luonto -näyttelyyn, ja se sisältää sekä yhteisen 
oppaan vetämän osuuden että pienryhmien omatoimisen 
tutkimus- ja havainnointiosuuden, jonka aikana kerätty 
tieto kootaan yhteen koulussa.
Kytkeytyminen opetussuunnitelmiin (5–6 lk.):
•  oppilas oppii tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja 
  elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä

•  oppilas perehtyy luonnon monimuotoisuuden 
  merkitykseen



Luokkaretket 2014 – Tarjolla ainoastaan toukokuussa!

Monimuotoisuus – kaunista ja rumaa! 
Luokkaretkipaketti Luonnontieteellisessä museossa
Monimuotoisuus ja sopeutuminen ovat hengissä selviytymisen edellytys! 
Luonnontieteellinen museo esittelee maailman luontoa hyisiltä napa-alueilta tropiikin 
huimaavaan monimuotoisuuteen. Täällä voit kohdata sekä yliajetulta näyttävän ken-
nokonnan että tuuhearipsisen okapin… Mutta mikä onkaan selviytymisen salaisuus? 
Luokkaretkipaketti ei ole perinteinen opastus vaan oppimispolku. 
Tarjolla monipuolista tekemistä ja tutkimista sekä oppaan kanssa että 

omin päin. Toukokuussa museoon tulevien 
ryhmien on varattava vierailuaikan-
sa ennakkoon. Retken hinta 
70 €/ luokka (nettivaraus).

Pakkolasku tropiikkiin (1h) 
Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa
Tämä opastus kuljettaa ryhmänne mangroverämeiltä auringon paahtamalle aavikolle 
ja lopulta trooppisen sademetsän hämärään. Kasvimaailma tarjoaa sekä suojaa että 
ravintoa, mutta myös tappavan myrkyllisiä yhdisteitä. Osaatteko valita oikein?  
Matkalla kohdataan myös liikkuvia kasveja ja kuristajaviikunoita 
sekä ruokitaan lihansyöjäkasveja!
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Töölönkatu

Museokatu

Nervanderinkatu

Arkadiankatu

Runeberginkatu
Fredrikinkatu

Pohjoinen Rautatiekatu

Salomonkatu

Simonkatu

Mannerheimintie

Kaivokatu

Kaisaniemenranta

Mannerheimintie

Unioninkatu

FINLANDIATALO

Aleksanterikatu

Fabianinkatu

KANSALLIS-
TEATTERI

ATENEUM

FORUMKAMPPI

PO
ST

I

KIASMA

EDUSKUNTALuonnontieteellinen
MUSEO

Kaisaniemen
kasvitieteellinen

PUUTARHA

Rautatientori

Kamppi

Kaisaniemi

Unioninkatu
www.luomus.fi – Tervetuloa!

Luonnontieteellinen museo
Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsinki
Avoinna ti–su, sisäänpääsy 10/5 €

Kasvitieteelliset puutarhat
Kaisaniemi
Kaisaniemenranta 2 ja 
Unioninkatu 44, Helsinki
Avoinna: ulkopuutarha ma–su,
kasvihuoneet ti–su
Sisäänpääsy 8/4 €
Kumpula
Jyrängöntie 2, Helsinki (ei näy kartalla)
Avoinna: touko–syyskuu, ma–su
Sisäänpääsy 5/3 €

Hyödyllistä tietoa retkien 
suunnitteluun – 
Luomuksen opettajasivut:
www.luomus.fi/opettajille


