
Kivet ovat osa elämäämme mitä merkillisimmin 
tavoin – ajattelimmepa sitä tai emme. Istahda kau - 
pun kiaukion penkille ja lue (tai kuuntele) Ki vi-
toh torin mietteitä Kaupungin Sanomien ta ka-
sivul ta. Kuvaa sen jälkeen näyttelystä esimerkki 
sii tä, miten kivikunta vaikuttaa eliöihin ja elä
määm me. 

Siirry ruovikkoon ja etsi suurin Suomesta pyy-
dys tet ty kala. Tiesitkö, että hymyillessäsi käy tät 
samoja lihaksia, joilla kalat liikuttavat ki duk-
si aan? Ota kalan kanssa selfie, jossa hymyilet 
le ve äs ti.

Tutustu ruovikon lajistoon. Etsi ja kuvaa mai se
mas ta kolme vieraslajia, eli lajia, jotka ovat le vin-
neet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle 
alu eel le ihmisen mukana joko tahattomasti tai 
tar koi tuk sella.

Eliöt pyrkivät sopeutumaan erilaisiin oloihin mah - 
dol li simman hyvin. Tämä tuottaa biologista mo ni-
muo toisuutta: erilaisia ekosysteemejä, lajien run - 
saut ta sekä lajin sisäistä muuntelua. Mitä enem-
män on erilaisia lajeja ja elinympäristöjä, sitä pa- 
remmin eliöt pystyvät mukautumaan muu tok siin.

LAJIN SISÄINEN MUUNTELU

Etsi näyttelystä suolla soidintavat suokukot. 
Koiraat eroavat naaraista suuremman ko kon - 
sa ja koristeellisen ulkonäkönsä pe rus teel la. 
Löydätkö yksilöllisiä eroja, jotka ku vai si vat 
lajin sisäistä muuntelua? Ota ku va todisteita 
havainnoistasi. 

LAJIEN MONIMUOTOISUUS

Suuri lajimäärä lisää usein ekosysteemin 
vakautta ja tuottavuutta. Eri lajit ovat so-
peu tuneet erilaisiin olosuhteisiin, kuten ra - 
vin toon, ja muodostavat siten oman eko - 
lo gisen lokeronsa eliöyhteisössä. Siirry näyt- 
 te lyn perimmäisen osaan tutkimaan ko ti-
maisten lintujen lajirunsautta. Valitse siel tä 
kaksi mahdollisimman erilaista kah laa jaa 
ja kuvaa eroja nokan/ jalkojen muo don & 
pituuden suhteen. Etsi selittäviä te ki jöi tä 
tietokoneen lintuohjelmasta. 

Suomen luonnon suurena rikkautena ovat neljä vuodenaikaa. 
Tämä näyttely kuljettaa sinut keväiseltä etelärannikolta sisämaan 
vehmaaseen kesään ja syksyisten peltolakeuksien, metsien ja soiden 
kautta pohjoiseen talveen.

SUOMEN LUONTOA
KUVAAMASSA

Tehtävät suoritetaan pareittain tai korkeintaan kolmen hengen 
ryhmissä. Jokaisella ryhmällä on vähintään yksi älypuhelin 
tai tabletti, jolla otetaan kuvia tai videota. Tietoa eläimistä ja 
kasveista löydät kylteistä, vihkoista ja vetolaatikoista. Kiinnitä 
näyttelyssä huomiota vuodenaikoihin ja elinympäristöjen 
sijaintiin Suomen kartalla.
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LUKIO



ELIÖYHTEISÖJEN MONIMUOTOISUUS

Suomi kuuluu lähes kokonaan pohjoiseen 
havumetsävyöhykkeeseen eli taigaan. Olo-
suhteiden moninaisuus luo erilaisia ”tiloja”, 
joissa elää erilaisia eliöyhteisöjä. Etsi ja ku  
vaa näyttelystä kolme eliöyhteisöä, jotka 
esit te li sit ulkomaalaisille vieraillesi hyvinä 
esi merk keinä Suomesta. 

Siirry rengastuspisteelle ja etsi tietoa lintujen 
ren gas tuksesta. Miten lintuja rengastetaan ja mitä 
ren gas tus tietojen avulla on saatu selville? Ren gas-
tus pisteessä voit myös rengastaa kaverisi tai itsesi. 
Ota kuva rengastajan työvälineistä.

Etsiydy suolla mylvivien hirvisonnien luokse. 
Suo mi on Euroopan soisin valtio. Suot ovat hy vin 
pitkäikäisiä hiilinieluja. Suokasvit ot ta vat yh teyt-
tä essään ilmasta hiilidioksidia, ja koska ha jo a mi - 
nen on hidasta, suuri osa näis tä jää ha joa mat to- 
mina turpeeseen. Näiden hii li varas to jen va paut-
ta minen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Etsi ja ku 
vaa suoprofiili, joka näyttää kuinka paljon ai kaa 
turve vaatii muodostuakseen.

Monia Suomen eliölajeja uhkaa ihmisen toimien 
aiheuttama elinympäristön muuttuminen, pirs - 
tou tu minen ja tuhoutuminen. Näyttelyn tal vi ses- 
ta joesta löytyvä raakku on esimerkki uhan alai - 
sesta lajista.

Etsi näyttelystä kolme uhan alais ta la jia ja ota niistä 
kuva  TAI  kuvaa yh des tä uhanalaisesta lajista noin 
puo len minuutin mit tai nen uutiskevennys, jossa 
vierailet lajin elin ympä ris tös sä ja ruodit sen on gel
mia. Olkaa luovia ja eläytykää ti lan teeseen! 

C

5

6

7

TÄHTITEHTÄVÄ
Etsi 3. kerroksen rapputasanteelta LUOMUS 
TUTKII -taulut, joissa esitellään tutkijoiden työtä 
ja ajankohtaisia tutkimustuloksia. Valitse & kuvaa 
jokin itseäsi kiinnostava aihe, joko tauluista tai 
näyttelystä löytyvien pahvitutkijoiden joukosta.


