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Unga Teaternin Luontokalenteri
Haluamme antaa sinulle ikuisuuskalenterin johon olemme koonneet 
ajatuksia meidän luonnosta, ulkona ja luonnossa opettamisesta 
sekä permakulttuurista. Tiesitkö että perma tulee sanasta perma-
nentti (latinaksi permanens) eli pysyvä tai kestävä? Tätä kalente-
ria voit käyttää aina, vuodesta toiseen. Permakulttuuri tarkoittaa 
kestävää, kokonaisvaltaista viljelyä mutta sen voi käsittää vieläkin 
laajemmin. Permakulttuurisuunnittelua käytetään ihmisten toimin-
nan parantamiseen.
Unga Teatern on aloittanut yhteistyön Learning in Naturen sekä teatte-
rin vieressä toimivan Lillklobb Permaculturen kanssa. Gaye Amus on 
ympäristökasvattaja ja yksi The Children in Permaculture Manual-kirjan 
tekijöistä. Joshua Finch on permakulttuuriasiantuntija ja viljeliä. Yhteistyö 
Gayen ja Joshuan kanssa on opettanut meille paljon permakulttuurista.

Permakulttuurin eettiset periaatteet ovat:

Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 teatterin ohjelmistossa on Kaislikossa 
suhisee näytelmä, jonka ansiosta kalenterin kuvitus on saanut vaik-
utteita Kenneth Grahamen saman nimisestä klassikkokirjasta. Kais-
likossa suhisee tarinan eläimet elävät luonnonmukaisesti ja saamme   
seurata miten vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa niiden elämään.

Siksi lähtökohtanamme onkin luonnon kiertokulku ja sen kuuntele-
minen. Kuvat houkuttelevatkin tutkimaan sekä omaa sisäistä luon-
toamme että ympäröivää luontoa jossa elämme.
Luonnonilmiöiden lisäksi yhteiselo ystävien kanssa tarjoaa joenvar-
ren eläimille suurimman ilon ja nautinnon. Siksi ystävyydellä onkin 
keskeinen paikka kalenterissamme. Ystävyys kantaa monien elä-
män karikoiden yli.

Millä tavoin voimme hyödyntää näitä 
ajatuksia jokapäiväisessä elämässämme?
Tämä kalenteri voi, toivon mukaan, antaa sinulle muutamia ide-
oita. Permakulttuurinen ajattelutapa avartaa ja antaa meille uusia 
näkökulmia. Se myös harjoittaa tehokkaasti muun muassa empa-
tiakykyämme. Nyt haluammekin näyttää teille, mitä yhteistyö on 
meille antanut ja mitä se voi antaa teille. Lähtekää mukaan!      
           Harriet Abrahamsson

    

Kolmen etiikan lisäksi periaatteita on 12.
Opi kuukaudessa aina yksi periaate. 

PS. Haluatko oppia lisää? Katso www.permacultureprinciples.com

Kuva: Tani Sim
berg

PIDÄ HUOLTA LUONNOSTA 
HUOLENPITO IHMISISTÄ

REILU JAKO

- huolehdi metsistä, maasta ja vedestä

- itsestäsi, perheestäsi ja yhteiskunnasta

- kuluta ja tuota vain sen verran kun
   tarvitset ja palauta ylijäänyt osa kiertoon

Harriet Abrahamsson
Yleisötyöntekijä



Tammikuu - KERÄÄ JA VARASTOI ENERGIAA

Nyt uusi vuosi alkaa taas!

Miten kasvit / ihmiset / eläimet keräävät
ruokaa talven varalle?
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Sulje ovi!

Onneksi keräsin ruokaa
talven varalle

Minne piilotin
pähkinäni?

Onneksi varastoin
lehtivihreän runkooni



Kuinka voin opettaa permakulttuurin
periaatteiden mukaisesti?
Permakulttuurin periaatteiden mukainen opetus perustuu ko-
konaisvaltaiseen suunnitteluun.

Varmista, että lapset saavat moniulotteisen oppimiskokemuksen, 
joka kattaa koko kehon ja tasapainoaistin. Pidä huoli siitä että sisäl-
lytät toimintoja, joihin liittyy:  

 

Koko kirjon kattava oppiminen varmistaa, että kaikki oppimistavat 
saavutetaan ja samalla se myös harjoittaa taitojen laajuutta.

Samalla tavoin kuin lautasellamme olevan ruoan tulisi sisältää 
sateenkaaren kaikki värit, pitäisi myös opetuksellamme olla laaja 
stimulaatiokirjo. 

Lue lisää permakulttuuri menetelmistä ympäristökasvatuksessa 
kirjasta:  Earth Care, People Care and Fair Share in Education.The 
Children in Permaculture Manual.

Kerää ja varastoi energiaa
Kasvit keräävät auringon energiaa ja varastoivat sitä sieme-
niin, juuriin ja runkoon. Myös eläimet varastoivat ruokaa talven 
varalle. Jotkut eläimet piilottavat ruoan pesäänsä, toiset syövät 
itsensä kylläisiksi ja sitten on niitä, jotka unohtavat minne pii-
lottivat ruoan. Silloin on paras olla monta piilopaikkaa niin että 
pärjää siitä huolimatta. Ruoan voi myös jakaa ystävien kanssa.

Ihmiset keräävät marjoja, kuivaavat sieniä, valmistavat hilloja ja 
jauhavat valmiiksi talven jauhot. Ennen vanhaan palvattiin kinkkua 
savusaunassa, kuivattiin lihaa ja suolattiin silliä ruoan säilyvyyden 
pidentämiseksi. 

Energian tuhlaus saa aikaan sen, että varastoinnin sijaan se menee 
hukkaan.

Miten voimme säästää energiaa?
Ainakin sammuttamalla valot ja kodinkoneet, silloin kun emme niitä 
käytä.

Keksitkö muita tapoja?

näköaisti käsien
aktiviteetit 

sydän,
huomioita muusta 

kuin omasta
näkökulmasta

 toimintoja, jotka
virkistävät aivoja

ja älyä



Helmikuu - NÄE KUVIOT. KOKONAISUUDESTA YKSITYISKOHTIIN

Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.
Mitä muotoja ja kuvioita näet luonnossa?
Luonnossa yleisimpiä muotoja ovat spiraalit, verkot, haarautumat, aallot ja lohkot. 
Luonto käyttää muotoja eri toimintoihin.
Koeta löytää muotoja kalenterista ja ympäristöstäsi, ja mieti mikä niiden tehtävä on.
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Näe kuviot.
Kokonaisuudesta 
yksityiskohtiin
Permakulttuurissa yritetään ensin nähdä 
kokonaisuudet, vasta sen jälkeen sy-
vennytään yksityiskohtiin. Samaa toim-
intamallia voidaan soveltaa yhteiskun-
nallisissa toiminnoissa ja sosiaalisissa 
suhteissa. Pääsemme pitkälle jos ym-
märrämme luonnonilmiöiden taustalla 
olevat muodot ja kuviot. 

Muotoja on sisällämme, ulkopuolellamme, 
aistiemme välillä ja kaikessa mitä teemme.
Tärkeimmät muodot luonnossa ovat spiraa-
lit, verkot, haaraumat, aallot ja lohkot.
Jos haluat tietää aiheesta enemmän lue Bill 
Mollysonin kirjoittama kirja Permaculture: A 
designers manual. 

Missä olet nähnyt spiraaleja?
Spiraalit tai kierukat ovat muotoja, joita 
esiintyy kasvun yhteydessä. Ne edustavat 
sekä hidastavaa että nopeuttavaa rotaatio-
liikettä.
Esimerkkejä: Tornadot, puun oksasta ver-
sova lehväspiraali, kotilon kuori, ruusun
terälehdet. Sormenjälkemme. Ammeesta 
pois virtaava vesi.

Spiraalia jäljittelevä muotoilu: korkkiruuvi, 
piikkilanka… keksitkö muita esimerkkejä?

Missä haarautumia esiintyy?
Haarautumat keräävät ja lähettävät edel-
leen. Niitä esiintyy kasvien lehdissä, oksis-
sa ja juurissa, joissa ja poluissa mutta myös 
keuhkoissa, munuaisissa, suonissa ja lukui-
sissa muissa paikoissa.
Haarautumat keräävät ja jakavat energiaa 
sekä edistävät kasvua. 
Haarautumia jäljittelevää muotoilua: viemä-
ri, tienristeys, moottoritieliittymä. Keksitkö 
muita esimerkkejä?

Missä on verkkoja?
Verkot soveltuvat muun muassa saalistami-
seen, jännitteen jakamiseen ja erillisten osien 
yhdistämiseen. Ne voivat levittäytyä laajoil-
le alueille. Sienirihmastot ja linnunpesät ovat 
hyviä esimerkkejä verkkorakenteista. Ne ovat 
läpäiseviä kuten hämähäkinseitit.
Muotoiluesimerkkejä: Riippumatto, kudotut 
ja virkatut vaatteet, sekä internet. Keksitkö 
muita?

Missä on aaltoja?
Aaltomuodostelmia voit löytää vedestä, 
tuulesta ja hiekasta, sekä niiden lisäksi 
myös vaikkapa aivosähkökäyristä, ääniaal-
loista ja pilvimuodostelmista.

Aallot ovat toistoa, liikettä ja virtaa. Aaltoja 
saattaa syntyä myös häiriön seurauksena.
Oletko tullut ajatelleeksi että aallot myös 
voivat mitata aikaa? Ne voivat myös kertoa 
tuulen suunnasta ja voimakkuudesta.

Mistä löytyy lohkoja?
Lohkomuotoja löydät siemenistä, mar-
joista, pähkinöistä ja aivolohkoistamme. 
Me kaikki kannamme niitä myös sormen-
jäljissämme.
Mikä on lohko? Laaja aaltoileva tai poimui-
nen rajapinta. Energian säilöntä- ja vuoro-
vaikutusalue. Joskus lohkot voivat myös 
toimia suojina ja vesiesteinä. 
Muotoiluesimerkkejä: Punnitsemisessa 
käytettävä vaaka. 
Ihmiset käyttävät luonnon muovaamia 
muotoja esineiden suunnittelussa, koska ne 
ovat niin käytännöllisiä. 

Eläköön luonto!

Arjen kuviot
Toistuuko tietyt kuviot päivittäisessä
tekemisessäsi?
Voisiko ne korvata paremmilla?
Havannoi ja tee pieniä, hitaita ratkaisuja.

Piirrä eri muotoja joita löydät luonnosta
tai jokapäiväisestä ympäristöstäsi.



Maaliskuu - VAALI SATOA

Kylvä jyviä joiden kehittymistä ja kasvua voit seurata kevään ajan
ja istuta ne myöhemmin suurempiin ruukkuihin.

Miten sadetta, aurinkoa ja vettä voi kerätä?
Matki luonnon fiksua järjestelmää.
Jos vesi varastoidaan kasveja korkeammalle,
ei kasteluun tarvita ylimääräistä energiaa.
Fiksua!
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Hei, kasvatetaan kukkia
joista mehiläiset pitävät!

Ja kylpylä!
Minulla on jano

Jyvä kasvaa,
jyvä tuottaa,

se sadon antaa
kun siihen luottaa!

Perustetaan
mehiläishotelli!

Ja vihanneksia
joista minä pidän!



Vaali satoa
Mehiläiset tarvitsevat kukkia ja kukat tarvitsevat mehiläisiä.
Ja me ihmiset tarvitsemme sekä kukkia, että mehiläisiä. 

Kukkien siitepöly on mehiläisten ruokaa. Mehiläiset ja hyöntei-
set lentävät kukasta kukkaan syömään ja samalla ne hoitavat 
kukkien hedelmöityksen. Siksi pölyttävät hyönteiset ovat erit-
täin tärkeitä sekä luonnolle, että ihmiselle.

Tiesitkö että mehiläisiä on useita eri lajeja?

-Elän yksikseni, enkä suurissa mehiläisyhdyskunnissa kuten huna-
jamehiläiset tekevät. Jos rakennat mehiläishotellin, voin kyllä mu-
nia munani sinne. Olen erittäin hyvä pölyttäjä niin, että saat hyvän 
hedelmä- ja marjasadon. Minä hyödyn – sinä hyödyt.

Tästä löydät vinkkejä hyönteishotellin tekemiseen -  sellaisen, jois-
sa myös mehiläiset viihtyvät.
https://www.youtube.com/watch?v=x1t6EbBiPwk 

Pieni hylly, puupaloja joihin poraat erikokoisia reikiä, käpyjä ja 
verkko. Niillä pääset jo pitkälle. 

Anna hyönteishotellillesi nimi.

Sitten vain seuraat, mitä tapahtuu. Jos joku reikä muurautuu um-
peen, on joku muuttanut sinne asumaan. 

Tiesitkö, että mehiläiset ja muut hyönteiset
tarvitsevat ruoan lisäksi myös vettä?
Siksi hotellissasi pitää olla myös kylpyläosasto. Kylpylä voi olla lau-
tanen, jossa on veden lisäksi kiviä ja vaikkapa kauniita lasikuulia, 
etteivät hyönteiset huku vaan voivat juodessaan levähtää niiden 
päällä.

Minkä nimen annat hyönteiskylpylällesi?
Muista lisätä sinne raikasta vettä. 
Haluatko tietää enemmän mehiläistarhauksesta ja mehiläisistä? 
www.mehilaishoitajat.fi

Voinko käyttää permakulttuuria työntämättä
sormiani multaan?
Työprosessi voidaan metaforisella tasolla nähdä prosessina, jossa 
kylvetään, kasvatetaan ja korjataan sato.

Kun lapset keskustelevat keskenään, kylvävät he koko ajan sieme-
niä, jotka tarkkaavainen opettaja poimii ja viljelee edelleen. Sieme-
net voivat olla kysymyksiä, kommentteja tai elämysideoita. Valikoi-
malla ja huomioimalla jonkun siemenistä, keskustelua jatkamalla, 
antamalla sille ravintoa ja vettä, voi siemen alkaa itää ja kasvaa.

Lasten ideoiden tukeminen määrätietoisella työllä kasvattaa sekä 
lapsia että aikuisia.

Keskustele kollegojesi kanssa havainnoistasi, vertaile niitä ja mieti 
miten voit avittaa taimiesi kasvua.



Huhtikuu 
EDISTÄ JA ARVOSTA MONIMUOTOISUUTTA

Erilaisuus on parasta! Kun useat lajit kasvavat yhdessä,
kuten luonnossa, hyötyvät ne toistensa ominaisuuksista
ja auttavat toisiaan kukoistamaan.

Kuinka montaa lajia eläimiä,
siemeniä, hyönteisiä täällä on?
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Tänä vuonna jätämme
alkukesällä ruohon leikkaamatta.
Näin mehiläiset saavat enemmän

kukkia ja ruokaa
Varattu!

Vieritän
siitepölypalloja 

sisälle!

Oi, mikä luksus-
hotelli! Tänne minä

munin munani



Edistä ja arvosta monimuotoisuutta
Miksi on hyvä asia, että on monenlaisia kasveja, ihmisiä, kiinnostuksen kohteita, tapoja jne?

Permakulttuurissa kasveja ei viljellä yksitellen. Kun useat lajit kasvavat yhdessä, kuten luonnossa, hyötyvät ne 
toistensa ominaisuuksista ja auttavat toisiaan kukoistamaan. 

Kasvit, joidenka juuret ulottuvat syvälle maan mineraaleihin, on hyvä istuttaa sellaisten kasvien viereen, joilla on 
pintajuuret. Ne voivat hyötyä naapurikasvin ylös tuomista ravinteista.  

Kasvit, joiden juurinystyrät tuottavat paljon typpeä, on hyvä asettaa sellaisten kasvien viereen, joilla on suuri ty-
pentarve. Kaikella ja kaikilla on oma tärkeä tarkoituksensa ja tehtävänsä luonnossa. Täällä kaikki on yhteydessä 
toisiinsa. Ehkä kivi, jonka halusit siirtää pois, tarjoaakin varjoisan paikan kasveille tai kodin siiroille? 

Kuinka monta eri asiaa voit oppia yhdestä ainoasta toiminnasta? 
Laadi lista.



Toukokuu 
TARKKAILE JA VUOROVAIKUTA

Kuinka voit olla hyvä ystävä ja hoitaa
luonnossa eläviä olioita? 

Ota selvää ja keksi esimerkkejä.
Löydät vinkkejä kalenterista.
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Älä ota harvinaisia kasveja!
Nuo ovat rauhoitettuja

Miten niin rauhoitettu,
hö, hö?

Vaihdan sienien
kanssa makupaloja

Hei mato, mitä sinä
siellä maassa puuhailet?

Haluatko banaaninkuoreni?

Naminami ... 
rakastan banaania!

Älä koskaan ota kasvista 
enempää kuin 20%,

silloin se jaksaa toipua

Paljonko on 
20%?Miten?

Juurien avulla
tietenkin!



Tarkkaile ja vuorovaikuta 

Mitä olioita lähiympäristössäsi on? Ota selvää. 

Mitä hyödyllistä madot tekevät maassa?
Madot syövät maata. Niillä ei ole leukoja, vaan ne imevät multaa 
sisäänsä jossa se sekoittuu sylkeen. Madot hajottavat kasvien osia 
ja jätteitä. Ne syövät lehtiä, kaarnaa, ruokoja, levää, sieniä ja jopa 
höyheniä. Madot ja niiden käytävät tekevät maasta huokoisen niin 
että maaperään pääsee ilmaa.

Tiesitkö että kasvit, kukoistaakseen, kaipaavat ilmaa maaperään? 
Mato on mielenkiintoinen kaksineuvoinen eläin joka tuottaa sekä 
siittiöitä että munasoluja. Se liikkuu eteenpäin venyttämällä ja 
supistamalla itseään.

Miten voit ottaa huomioon muiden olioiden tarpeet?
Luontokokemukset ja luonnossa oppiminen eivät vastaa valoku-
via, saatua faktatietoa tai virtuaalikokemuksia. Luontokokemus 
tarjoaa mahdollisuuden aisti- ja monisensoriseen oppimiseen. 
 
Tee koe. Aseta tavoitteita ja arvioi myöhemmin.

- Mitä eroavaisuuksia havaitsitte opetustilanteessa? Mistä ne  
   johtuivat?
- Saivatko lapset vaikuttaa oppimistilanteeseen ja näyttää mistä  
   he olivat kiinnostuneita oppimaan lisää?  
- Jätettiinkö löytämiselle ja tutkimiselle tilaa ja aikaa?
- Otettiinko kaikki aistit huomioon?
- Mitä voisimme tehdä eri tavalla ensi kerralla?



Kesäkuu - YHDISTÄ ÄLÄ EROTTELE

Pitäkää huolta toisistanne

”Maailman parhaita ja kauneimpia asioita ei voi nähdä eikä
liioin koskettaa. Ne täytyy tuntea sydämellä.” Helen Keller
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Voi kuinka
minua janottaa 

Mennään lintu-
kylpylään juomaan



Yhdistä älä erottele
Mitä tapahtuu jos keskitymme enemmän yhteistyöhön ja
vähemmän kilpailuun? 

Hyviä lauseita muistettavaksi: 
- Haluatko leikkiä kanssamme?
- Kaikkien pitää saada olla mukana. 
- On hyvä että on eri näkökulmia. 
- Tarvitsetko apua?
- Älä anna periksi. 
- Yritä uudestaan!
- Miten se tuntuisi sinusta helpommalta?
- Asiat sujuvat paremmin jos meitä on monta. 
- Kenet pyytäisimme mukaan - sellaisen, joka arvostaisi sitä,     
  mitä me teemme?

Ajattelemisen arvoisia asioita
Kuvittele tilanne, jossa tapahtuu jotain, jossa vain jotkut määrätyt 
saavat olla mukana. 

Kuvittele sitten, että kaikki saavat osallistua. 

Millä tavoin tämä ajatusleikki vaikutti sinuun?

Miten opimme pitämään toisistamme parempaa huolta?

Kuinka voimme varmistaa,
että kaikki saavat äänensä kuuluville?
Learning in nature:in ympäristökasvattajana toimiva Gaye Amus 
antoi meille seuraavat viestintävinkit: 

Opeta ryhmä näyttämään peukalo ylös (olen samaa mieltä),
peukalo sivulle (voin olla mukana tässä) tai peukalo alas (en 
halua). Tämä perustuu sosiokratia menetelmään kun tehdään
yhteisiä päätöksiä. 

Tämä on hyvä työkalu, jossa ryhmä voi sanattomasti ja tehokkaas-
ti näyttää mitä mieltä se on. Tämä antaa johtajalle yleiskuvan tilan-
teesta.

Jos haluatte puhua, voitte antaa ”vaeltavan kapulan” kiertää. Pu-
hua saa vain, kun pitää kapulasta kiinni ja sen jälkeen puheenvuoro 
siirtyy eteenpäin. 

Muista myös, että kaikilla tulisi olla yhtäläiset
mahdollisuudet ilmaista mielipiteensä. Antakaa
toisillenne yhtä paljon puheaikaa ja yhtä monta
puheenvuoroa.

 

       

Selkeä ja selvä viestintä on myös tapa pitää toisistamme huolta ja 
keino lisätä hyvinvointia.



Heinäkuu - SOVELLA PIENIÄ JA HITAITA RATKAISUJA

Pysähdy ja nauti. Anna ajan kulua. 
“Sielu tarvitsee enemmän tilaa kuin ruumis” Axel Munthe
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Apua! Miten luonto
tämän ratkaisisi?

Tai luontoruno

Oi! Kuinka kaunista täällä on! 
Miten voin osoittaa

kiitollisuuteni luonnolle?
Kirjoita pieni

kiitoslista



Sovella pieniä ja hitaita ratkaisuja
Älä kiirehdi. Pysähdy ja nauti. Anna ajan kulua.

Ongelmatilanteissa voit yrittää jäljitellä luonnon tapaa ratkaista ongelma. Tarkkaile. Älä kiirehdi, vaan käytä pie-
niä, hitaita ratkaisuja. Tarkkaile taas ja ole sitten vuorovaikutuksessa.

Mihin toimintamalleihin törmäät arkielämässäsi?
Mitä useimpina päivinä tapahtuu? 
Voisiko jokin toinen malli tehdä siitä paremman?
Kokeile pieniä, asteittaisia muutoksia ja tarkkaile niiden vaikutuksia. 

Tiesitkö, että syömällä sateenkaarimenetelmän
mukaisesti, jolloin laitat lautasellesi mahdollisimman 
monta väriä, tulee annoksestasi paitsi värikäs myös 
terveellinen.

-Varmista, että lautasella on aina mahdollisimman 
monta väriä. Samalla pidät myös huolen siitä että 
saat itseesi bioaktiivisia aineita, kuten fytokemi-
kaaleja ja polyfenoleja, joita löytyy värikkäästä ruoasta. 
Näillä bioaktiivisilla aineilla voi olla samanlaisia   
antioksidanttisia vaikutuksia kuin esimerkiksi C- ja 
E-vitamiineilla, sanoo tiedetoimittaja Henrik Ennart. 

Värikästä ruokaa on sitä paitsi hauska syödä. 



Elokuu - JAA OIKEUDENMUKAISESTI

Se mitä otat vaikuttaa koko ekosysteemiin. 
Jaa sato oikeudenmukaisesti.
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Heeei...! Jätä hedelmiä
ja viherkasveja meillekin!

Niiden pitää riittää kaikille!



Jaa oikeudenmukaisesti

Älä ota enempää kuin tarvitset, sen pitää riittää kaikille. 
Piirrä hunajapurkille hauska etiketti.
Tiedätkö kuinka paljon hunajaa Suomessa tuotetaan vuosit-
tain? Ota selvää.
Merkitse muistiin niin näet kasvaako vai laskeeko määrä.
Hunajavuosi _______ Määrä _______ 
Hunajavuosi _______ Määrä _______ 
Hunajavuosi _______ Määrä _______ 
Hunajavuosi _______ Määrä _______ 
Hunajavuosi _______ Määrä _______ 
Hunajavuosi _______ Määrä _______ 

Muista jättää osa hedelmistä ja sadosta myös
eläimille luontoon.
Mitkä eläimet pitävät samanlaisesta sadosta kuin me?
Mitä muuta eläimet saattavat mahdollisesti tarvita?

Hyödynnä rajapinnat ja arvosta monimuotoisuutta
Rajamailla luonto on rikkaimmillaan. Alue jossa joki ja meri 
kohtaavat on rehevin. Missä erilaisuus kohtaa syntyy uutta!
Sadon jakaminen voi tarkoittaa eri asioita. 
Sadolla voidaan tarkoittaa esim. hunajaa ja vihanneksia puutar-
hasta tai marjoja ja pähkinöitä metsästä, tai muita luonnonvaroja.

Oikeudenmukaisella ja reilulla jaolla voidaan
myös tarkoittaa työaikaa ja itse työtä.
Mieti mikä on sinun panoksesi kokonaisuutta ajatellen. 

Voit osallistua tekemällä työtä, kuuntelemalla ja antamalla työrauhaa tai
avokätisesti keksimällä ideoita ja ratkaisuja. Voit myös myötävaikuttaa
olemalla iloinen. Kaikki tämä on osa satoa ja työhön osallistumista.

Kysy itseltäsi:
Lisäätkö ryhmään energiaa vai vähennätkö sitä? 
Onko olosi energinen vai väsynyt oppitunnin jälkeen?
Miten energiamme ja innostuksemme vaikuttavat ryhmän dy-
namiikkaan?
Mitä ne ottavat ja mitä ne antavat?
Voiko työmme tuottaa suuremman sadon, jos tarkastelemme 
sitä uudesta näkökulmasta?
Saattaa olla eduksi jakaa sato eri tavalla kuin aina ennen on 
tehty.

Luonto arvostaa marginaa-
lista. Luonnossa kaikella ja

jokaisella on oma paikkansa

Aivan.
Luonnossa vahvin

ei aina voita

On hyvä että
asioista puhutaan, 

siis puhu ja viisaaks 
tuu kuin viisauden 

puu

Mitä sillä
tarkoitetaan?

Ehkä täällä pyritään
tasaarvoiseen

kohteluun?



Syyskuu - ARVIOI TOIMINTAASI JA OTA VASTAAN PALAUTETTA

Kuinka varmistamme ettemme käytä enempää kuin
mitä luonto voi meille antaa?
Minkä verran ja mitä otat luonnosta?
Voimmeko hyödyntää maassa lojuvaa ainesta sen
sijaan että ottaisimme sen puista tai kasveista?
Kuinka voit auttaa palauttamaan materian takaisin
luonnon kiertokulkuun, jotta tasapaino säilyisi?
Sovella itsesäätelyä ja hyväksy luonnollinen prosessi
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Älä roskaa! 

Pidä metsä siistinä!

Pidä huolta luonnosta!



Arvioi toimintaasi ja ota vastaan palautetta
Kuinka voit auttaa palauttamaan materian takaisin luonnon kiertokulkuun, jotta tasapaino säilyisi?

Aseta rajat sille kuinka paljon otat olemassa olevasta ja käytä se tehokkaasti hyväksi. Varmista myös, että 
palautat osan takaisin luonnon järjestelmään. 

Voit esimerkiksi kompostoida jätteesi. 
Ota lautasellesi vain sen verran ruokaa kuin syöt. 
Piirrä piirustuspaperin molemmille puolille.

Keksitkö muita esimerkkejä?

Me ihmiset emme ole hyviä mukauttamaan kulutustamme maapallon resursseihin.
Tässä asiassa meillä on paljon parantamisen varaa. 

Onko sinulla hyviä ehdotuksia? Lähetä ne osoitteeseen harriet.abrahamsson@ungateatern.fi
niin voimme jakaa ne eteenpäin.



Lokakuu - ÄLÄ TUOTA JÄTETTÄ

Ota vain valokuvia ja jätä ainoastaan jalanjälkiä. 

Pidä huolta luonnosta.
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Älä tuota jätettä
Kun menet ulos luontoon, ajattele miten teet mahdollisimman vähän vahinkoa ja pyri vaikuttamaan
luontoon mahdollisimman positiivisella tavalla. 

Älä jätä jälkeesi mitään. Jätä paikka sellaiseksi kun se oli tullessasi, tai jopa vieläkin paremmaksi.

Muista myös, että jotkut haluavat ennen kaikkea olla rauhassa. Kuten Kaislikossa suhisee-tarinan mäyrä. 

Miten voit tehdä jotakin luonnon kannalta hyödyllistä?

Voisitko vaikka rakentaa siilille talvipesän?

 

Ympäristäkasvattaja Gaye Amus vinkkaa:
Tulevatko perustarpeemme tyydytettyä retkellä?
Miten on lämmön, ilman, ruoan, juoman, oikean pukeutumisen ja sääsuojan laita?
Kuinka paljon aikaa ja apua tarvitaan, jotta kaikki onnistuisi ja mieliala pysyisi hyvänä?

Onko meillä aikaa varmistaa, että kaikkien lasten ja aikuisten energiatasot ovat kunnossa? Meillä ei ehkä ole 
aikaa seurata mitä lasten ja luonnon vuorovaikutuksesta syntyy, jos aktiviteetteja on liikaa? Aikuisten innostus 
tai stressi vaikuttaa suoraan lapsiin, aktiviteettiin ja lasten kokonaisvaltaiseen kokemukseen.

Kuinka paljon apua lapset ja aikuiset tarvitsevat, jotta kokemus olisi hieno? 



Marraskuu - HYÖDYNNÄ UUDISTUVIA RESURSSEJA JA PALVELUJA

Voiko meistä tulla parempia korjaajia?
Mitä voidaan kierrättää?
Kuinka voisimme pidentää
käyttöesineidemme elinkaarta?
Mieti. 
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Kyllä minä tämän
osaan kunnostaa



Hyödynnä uudistuvia resursseja ja palveluja

Huomioi toiminnoissa ja materiaalivalinnoissa: 
Kierrätä, vähennä, karsi, korjaa ja käytä uudestaan jollain toisella tavalla.

Sano ei materiaaleille ja tavaroille, joita ei voi käyttää useampaan kertaan.

Vähennä ympäristölle haitallisten tavaroiden käyttöä. 

Korjaa tai vie korjattavaksi tavaroita sen sijaan että ostaisit uusia. 

Keksi tavaroillesi uusia käyttötapoja. Näin pidennät niiden elinkaarta.  

Keksitkö tavaroille uusia käyttötapoja?
Ota jokin esine ja mieti kuinka monella eri tavalla sitä voisi käyttää.
Hauskaa ajankulua, joka sitä paitsi harjoittaa luovuuttasi.

Voimme myös alkaa vaatia kestävämpiä ja laadukkaampia tavaroita, ja sellaisia että ne voidaan korjata.
Voit myös tarkistaa ovatko ostamasi tavarat kestävästi valmistettuja - jos eivät ole, voit valittaa.

Kirjoita aiheellinen valituslaulu aitoon Rupikonna-tyyliin. 



Joulukuu - VASTAA LUOVASTI MUUTOKSEEN

Onko täällä muita, jotka haluavat viettää joulua?
Tee linnuille ruokapaikka. Ne ehkä haluavat joululahjaksi
siemeniä sisältävän talipallon.

Netistä löydät hyviä vinkkejä lintujen talviruokintaan! 
https://www.tringa.fi/lintujen-talviruokinta/

Kun jokin asia muuttuu tai loppuu, on aika kääntää uusi
sivu ja aloittaa jotain täysin uutta. Hyvää Uutta Vuotta!
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Nostakaamme malja 
luonnolle! Terveydeksi!

Hyvää joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!



Vastaa luovasti muutokseen

Sekä lapsina että aikuisina voimme toimia esimerkkeinä. Voimme yrittää toimia
huomaavaisesti, osoittaa myötätuntoa toisiamme ja luontoa kohtaan sekä yrittää
olla ekologisesti valveutuneita. 

Jos toimit näin - tietää se sinulle oikein hyvää uutta vuotta!

PIDÄ HUOLTA LUONNOSTA
 

HUOLENPITO IHMISISTÄ

REILU JAKO 

- huolehdi metsistä, maasta ja vedestä

- itsestäsi, perheestäsi ja yhteiskunnasta

- kuluta ja tuota vain sen verran kun
   tarvitset ja palauta ylijäänyt osa kiertoon

Kerää ja varastoi energiaa
Näe kuviot. Kokonaisuudesta yksityiskohtiin
Vaali satoa
Edistä ja arvosta monimuotoisuutta
Tarkkaile ja vuorovaikuta
Yhdistä älä erottele
Sovella pieniä hitaita ratkaisuja
Hyödynnä rajapinnat ja arvosta monimuotoisuutta
Arvioi toimintaasi ja ota vastaan palautetta
Älä tuota jätettä
Hyödynnä uudistuvia resursseja ja palveluja
Vastaa luovasti muutokseen
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Sovella pieniä hitaita ratkaisuja
Hyödynnä rajapinnat ja arvosta monimuotoisuutta
Arvioi toimintaasi ja ota vastaan palautetta
Älä tuota jätettä
Hyödynnä uudistuvia resursseja ja palveluja
Vastaa luovasti muutokseen

Kerää ja varastoi energiaa
Näe kuviot. Kokonaisuudesta yksityiskohtiin
Vaali satoa
Edistä ja arvosta monimuotoisuutta
Tarkkaile ja vuorovaikuta
Yhdistä älä erottele
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David Holmgrenin mukaan permakulttuurin perusperiaatteet ovat:

Inspiraatio ja lähteet
The Children in Permaculture Manual; Alderslowe, Amus & Deshaies, 2018
Permakulttuurin Ydinolemus; David Holmgren, 2002 
Permaculture: A designers manual; Bill Mollison, 1988
Permakulttuuriopas. Käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville; Ilkka Aula, 2015
Oppimistyyli: Teoriaa ja käytäntöä. Anna-Liisa & Jarkko Leino, 1990
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_styles
https://ilokasvaaulkona.fi
www.childreninpermaculture.com
www.permacultureprinciples.com
www.permaculturewomen.com


