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1. Johdanto 
 
Ilmastonmuutoshanke Ilmari on suuntautunut ajankohtaiseen ja merkittävään ympäristöasiaan – 
ilmastonmuutokseen. Ilmari-hanke on kolmen ympäristöjärjestön Maan ystävien, Luonto-Liiton, Dodo ry:n 
sekä Nuorten Akatemian yhteinen tiedotus- ja koulutushanke. Ilmastonmuutoshankkeen tavoitteena on lisätä 
ilmastotietoutta ja herättää keskustelua ilmastonmuutoksesta nuorten keskuudessa. Hanke kuuluu osana 
Ilmastonmuutoksen viestintäohjelmaan, jota toteuttaa Kauppa- ja teollisuusministeriö. Ilmari-hanke 
käynnistyi vuonna 2003 ja ympäristöjärjestöjen kouluttamien ilmastolähettiläiden pitämät oppitunnit 
kouluissa muodostavat keskeisen osan hanketta. Kuluneina vuosina ilmastolähettiläät ovat vierailleet 
koulukiertueellaan yli 300 luokassa kertomassa ilmastonmuutoksesta ympäri Suomea. 
 
Ilmari-hanketta voidaan tarkastella myös ympäristökasvatuksellisesta näkökulmasta. 
Ympäristökasvatushankkeita on ollut käynnissä viime vuosina enenevissä määrin Suomessa. 
Ympäristökasvatusta pidetään yleisesti hyvänä asiana ja ajatellaan ihmisten sen ansiosta muuttavan 
käsityksiään ja toimintaansa ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Ympäristökasvatushankkeita ei ole 
kuitenkaan mittavissa määrin arvioitu ja niiden vaikutuksesta ihmisten tietoihin ja toimintaan tiedetään kovin 
vähän. 
 
Tosiasiassa ympäristökasvatuksen vaikutusta ihmiseen onkin äärimmäisen vaikeaa arvioida. Mikä osuus 
käyttäytymisen tai ajatusten muutoksesta on jonkin hankkeen vaikutusta ja mitkä vaikutteet ihminen on 
puolestaan saanut muualta? Oppiminen koostuu yleensä monen tekijän yhteisvaikutuksesta ja tämä pätee 
erityisesti ympäristökasvatuksessa. Tämän vuoksi ympäristökasvatuksen arvioinnissa vaikutus ei ole kovin 
käyttökelpoinen lähtökohta. Vaikutuksen sijaan hankkeita voidaankin mielekkäämmin arvioida niiden 
onnistumisen kautta. Ympäristökasvatushanketta voidaan pitää onnistuneena, jos kohderyhmä kokee sen 
myönteisesti ja he tuntevat hankkeen avulla oppineensa uusia asioita ja toimintatapoja ympäristöstä. 
Onnistuneella ympäristökasvatushankkeella on siten sijansa monen tekijän yhteisvaikutuksessa, jonka 
pohjalta ihmiselle kehittyy valmiudet parantaa suhdettaan luontoon monella tasolla. 
 
Ilmastonmuutoshanke Ilmari on käynnissä jo kolmatta vuotta ja sen on tarkoitus jatkua edelleen syksyllä 
2005 sekä myös vuotena 2006. Ympäristökasvatushankkeen jatkuessa näinkin pitkään, on sen arviointi 
kohderyhmän näkökulmasta erittäin tärkeää, jotta saataisiin tietoa hankkeen onnistumisesta. Mitä oppilaat 
ylipäätään ajattelevat Ilmarin koulukiertueesta? Ovatko he saaneet ilmastonmuutoksesta uutta tietoa sen 
myötä? Entä mitkä opetetut asiat ovat koettu esimerkiksi vaikeimmiksi? Entä herättikö koulukiertue 
oppilaissa kiinnostusta tai huolta ilmastonmuutoksesta? Oppilaiden arvioidessa Ilmarin koulukiertueen eri 
puolia, saadaan kootuksi kuva tämän ympäristökasvatushankkeen onnistumisesta ja hanketta voidaan 
arvioinnin perusteella myös jatkossa kehittää. 
 
Ilmastonmuutoshanke Ilmarin koulukiertueesta päätettiin teettää arviointi keväällä 2005. Arviointia tukee 
taloudellisesti Kauppa- ja teollisuusministeriön Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma. Arvioinnissa käytetyn 
aineiston ovat keränneet ympäristöjärjestöjen ilmastolähettiläät tekemillään ilmastovierailuilla. 
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2. Ilmari-hanke 
 
2.1. Hankkeen tausta ja tarkoitus  
 
Ilmastonmuutoshanke Ilmari on kolmen ympäristöjärjestön Luonto-Liiton, Maan ystävien ja Dodo ry:n sekä 
Nuorten Akatemian yhteinen tiedotus- ja koulutushanke. Ilmastonmuutoshanke Ilmarin tavoitteena on lisätä 
ilmastonmuutostietoutta ja herättää keskustelua ilmastonmuutoksesta nuorten keskuudessa. 
 

Ilmarin tavoitteet: 
 

- tiedottaa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista peruskoulun 7.-9. luokkien ja 
lukioiden oppilaille ja opettajille 

- synnyttää tilanteita, joissa nuoret itse miettivät oman toiminnan merkitystä 
ilmastonmuutokseen vaikuttamiseksi 

- tukea projekteja, joissa nuoret itse keräävät tietoa, aktiivisesti toimivat ja tekevät 
johtopäätöksiä ilmastonmuutoksesta. 

 
Ilmari-hanke kuuluu osana Ilmastonmuutoksen viestintäohjelmaan, jota toteuttaa Kauppa- ja 
teollisuusministeriö. Ilmari-hanke käynnistyi vuonna 2003 ja sillä on nyt takanaan kaksi lukuvuotta 2003-
2004 ja 2004-2005. 
 
Ilmarin toimintamuotoja ovat ilmastolähettiläiden tekemät kouluvierailut sekä ilmastonmuutokseen liittyvät 
projekti-ideat ja tukimateriaalit, jotka ovat kaikkien saatavilla internetissä. Tukimateriaaleista 
suosituimmaksi on osoittautunut ilmastonmuutoksesta kertova kalvosarja. Ilmari-hanke toteutuu siten, että 
Nuorten Akatemia toimii koordinoijana sekä kontaktina kouluihin ja opettajiin. Ympäristöjärjestöt toimivat 
puolestaan hankkeen sisältöjen ja aineistojen tuottajina sekä koulukiertueen käytännön toteuttajina. 
 
 
2.2. Koulukiertue osana Ilmaria 
 
Keskeisessä osassa Ilmari-hanketta on alun pitäen ollut ilmastonmuutoksesta kertova koulukiertue. Kiertueen 
ilmastovierailuilla ympäristöjärjestöjen kouluttamat nuoret aikuiset vierailevat peruskoulun yläluokilla ja 
lukioissa pitämässä ilmastonmuutoksesta kertovia oppitunteja. Kouluja kiertävät ilmastolähettiläät ovat olleet 
pääosin ympäristöjärjestöjen aktiivijäseniä. 
 
Hankkeen käynnistysvuonna 2003-2004 koulutettiin 26 lähettilästä, jotka toteuttivat kiertueellaan yli 100 
vierailua kouluihin eri puolilla Suomea. Seuraavana lukuvuonna 2004-2005 Ilmari-hanketta jatkettiin 
kouluttamalla 51 lähettilästä ja järjestämällä jatkokoulutusta jo edellisenä vuonna lähettiläinä toimineille . 
Vuonna 2004-2005 lähettiläät tekivät kouluissa noin 209 vierailua, joissa mukana oli yhteensä yli 4100 
oppilasta. Ilmastovierailuja tehtiin tänä vuonna edellistä laajemmalle alueelle. Vierailuja tehtiin 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Vaasassa, Oulussa, Joensuussa, 
Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa, Rovaniemellä ja Muoniossa sekä näiden lähikunnissa. 
 
 
2.3. Koulukiertueen ilmastovierailut 
 
Ilmarin koulukiertueesta kiinnostuneet opettajat tilaavat ilmastolähettilään tunnilleen Nuorten Akatemian 
kautta tai vaihtoehtoisesti lähettiläät voivat itse olla yhteydessä kouluihin. Ilmastovierailut kestävät yleensä 
kaksoistunnin (90min), mutta myös yhden tunnin mittaisia (45min) vierailuja tehdään. Ennen vierailua 
opettaja saa Nuorten Akatemian kautta ennakkomateriaalia, jossa häntä kehotetaan tutustumaan projekti-
ideoihin ja keskustelemaan ilmastonmuutoskysymyksistä luokan kanssa etukäteen. 
 
Ilmastolähettiläiden tehtävänä on itse suunnitella vierailunsa sisältöineen ja opetusmenetelmineen. 
Vierailujen suunnittelussa lähettiläillä on apunaan ilmastonmuutoksesta kertova 24-sivuinen kalvosarja, 
tämän taustamateriaali sekä erilaisia peli- ja leikkimateriaaleja, joihin koulutuksessa on perehdytty. 
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Ilmastovierailut toteutuvat useimmiten siten, että lähettiläs kertoo ilmastonmuutoksesta kalvosarjaa apunaan 
käyttäen. Tämän ohella pyritään herättämään keskustelua oppilaiden kanssa. Jos tunnilla on aikaa, 
ohjelmassa saattaa olla myös jokin ilmastonmuutokseen liittyvä leikki, peli tai muu tehtävä. Vierailun 
päätteeksi osa lähettiläistä on myös esitellyt oppilaille ja opettajille ilmastoaiheisia projekti-ideoita 
myöhemmin toteutettavaksi. 
 
Ilmastovierailuilla ilmastonmuutosta käsitellään laaja-alaisesti niin luonnontieteiden, yhteiskunnan kuin 
yksittäisen ihmisenkin kannalta. Ilmastonmuutos halutaan vierailuilla esittää ilmiönä, jonka ymmärtämiseen 
ja ratkaisemiseen tarvitaan monialaista osaamista, eikä se näin ollen ole pelkästään luonnontieteiden asia. 
Ilmastovierailuilla käsiteltävät asiat ovat tiivistetty apuna käytettävään kalvosarjaan.  
 

Ilmastovierailuilla yleensä käsiteltävät asiasisällöt ovat: 
 

- Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä 
- Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön ja eri eläin- ja kasvilajeihin 
- Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt (tulvat, myrskyt) 
- Kansainvälinen politiikka ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 
- Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ihmisten tasa-arvolle 
- Eri energiantuotantomuotojen vaikutus ilmastoon 
- Omat mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen. 

 
 

3. Ilmarin koulukiertueen arviointi 
 
3.1. Tutkimuskysymys  
 
Ilmarin koulukiertueen arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten ilmastovierailulle osallistuneet yläkoulun 
ja lukion oppilaat ovat vierailut kokeneet. Kiinnostuksen kohteena on siis oppilaiden oma kokemus ja heidän 
näkökulmansa vierailuihin; niistä muodostuvaan vaikutelmaan, antiin, asiasisältöihin ja menetelmiin. 
Tutkimuskysymyksen voi jaotella neljään osioon, joilla mitataan vierailun eri puolia ja niiden 
onnistuneisuutta oppilaiden kannalta. 
 

1. Vierailun yleisvaikutelma 
- Millainen yleisvaikutelma vierailuista syntyi oppilaille? 
- Mitä oppilaat pitivät siitä, että ympäristöjärjestön edustajat toimivat koulussa ilmastotiedon 

jakajana?  
 

2. Vierailun anti 
- Saivatko oppilaat vierailulta uutta tietoa ilmastonmuutoksesta? 
- Muuttuivatko oppilaiden käsitykset ilmastonmuutoksesta? 
- Heräsikö oppilailla huolta ilmastonmuutokseen liittyen? 
- Haluavatko oppilaat tietää lisää ilmastonmuutoksesta vierailun jälkeen? 
- Heräsikö oppilailla kiinnostusta toimia itse ilmastonmuutokseen liittyen vierailun 

jälkeen? 
- Saivatko oppilaat vierailulta käytännön neuvoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?  

 
3. Vierailun asiasisältö 

- Mitkä olivat vierailulla oppilaiden mielestä tärkeimpiä, vaikeimpia ja kiinnostavimpia 
asioita? 

 
4. Vierailun opetusmenetelmät 

- Kiinnostiko oppilaita vierailulla käytetty kalvosarja, leikit ja keskustelu? 
- Kokivatko oppilaat oppivansa kalvosarjan ja leikkien avulla ilmastonmuutoksesta? 
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3.2. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 
Ilmari-hankkeen koulukiertuetta arvioitiin kyselytutkimuksella. Aineisto kerättiin ilmastovierailulle 
osallistuneilta oppilailta kyselylomakkeilla (liite 1) vierailujen päätteeksi. Aineistonkeruun suorittivat 
ilmastolähettiläät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jossa ajanpuutteen vuoksi aineisto kerättiin vierailua 
seuraavana päivänä opettajan toimesta. Kyselyyn vastaamiseen oli lähettiläitä kehotettu varaamaan tunnin 
lopusta noin 10-15 minuuttia. Ilmastolähettiläille oli tiedotettu arvioinnista ja annettu ohjeet aineistonkeruun 
suorittamisesta kyselylomakkeiden mukana lähetetyssä saatekirjeessä (liite 2). Jokaista opettamaansa ryhmää 
kohden myös ilmastolähettiläs täytti lähettiläille suunnatun lomakkeen, jossa kysyttiin vierailuun liittyviä 
taustoja ja asiatietoja, kuten paikkakuntaa, luokka-astetta ja käytettyjä opetusmenetelmiä (liite 3). 
 
Arvioinnin perusjoukkona ovat Ilmarin kouluvierailuille osallistuneet peruskoulun yläluokkien ja lukioiden 
oppilaat. Aineisto kerättiin keväällä 2005 lähettämällä jokaiselle vierailuja tekevälle 42 ilmastolähettiläälle 
postissa kyselylomakkeita kahden oppilasryhmän verran (30+30=60 kpl). Lomakkeita lähetettiin yhteensä 
2490 (eräälle lähettiläälle  vain 30 lomaketta). Tarkoituksena oli, että jokainen 1.3.- 4.6.2005 aikana vierailuja 
tekevä lähettiläs keräisi aineistoa kahdelta opettamaltaan ryhmältä, mahdollisuuksien mukaan yläkoulusta ja 
lukiosta. 
 
Kevään kuluessa ilmastolähettiläät keräsivät kyselyaineistoa tasan 300 oppilaalta, mutta arvioinnin 
aineistoksi kelpuutettiin näistä 283 kyselylomaketta. Neljä lomaketta hylättiin epäasiallisten vastausten 
vuoksi ja 13 lomaketta siksi, että niiden mukana ei ollut ilmastolähettilään taustatietoja. Arvioinnin 283 
kyselyvastauksesta 170 oli yläkoulun oppilailta ja 113 lukiolaista. 
 
Arvioinnin kyselylomakkeessa käytettiin mittausmenetelmänä enimmäkseen suoria kysymyksiä ja valmiita 
vastausvaihtoehtoja. Vastausvaihtoehdot olivat pääosin asteikolla 1-5 (1=paljon, 5=ei ollenkaan). 
Kyselylomakkeessa oli myös yksi avoin kysymys ja yksi tehtävä, jossa oppilaiden tuli valita kolme 
kiinnostavinta ja kolme vaikeinta asiasisältöä annetuista vaihtoehdoista. Oppilailla oli myös mahdollisuus 
kirjoittaa avoimeen kohtaan kyselyn lopussa vapaamuotoisesti ajatuksiaan ilmastonmuutoksesta ja 
ilmastovierailusta. Nämä kommentit on koottu liitteisiin oppilaiden terveisiksi (liite 4).  
 
Puuttuvia tietoja oli kyselylomakkeissa yleisesti ottaen vähän. Asiasisältöjä (tärkeys, kiinnostavuus ja 
vaikeus) koskevissa kysymyksissä esiintyi kuitenkin muita kysymyksiä enemmän puuttuvia tietoja. 
Puuttuviin tietoihin vaikuttivat luultavasti avoimien vastauksien työläys, asiasisältöjen vertailun vaikeus sekä 
ajanpuute. Eräs ilmastolähettiläs kertoikin, että koska tunnilla ei ehditty käsitellä kaikkia asiasisältöjä, oli hän 
ohjeistanut oppilaita jättämään vaikeimman ja kiinnostavimman nimeämisen arvioinnissa väliin. 
 
Kyselylomakkeilla kerätyn arvioinnin aineiston analysoin kesän 2005 aikana. Tarkasteluissa selvitettiin 
vastausjakaumat kouluasteen ja jossain määrin myös sukupuolen mukaan. Sukupuolen yhteyttä vastauksiin 
tarkastellaan tulosten yhteydessä vain sellaisissa kohdissa, joissa erot ovat suuret tai muuten kiinnostavat. 
Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin Mann-Whitneyn U-testiä apuna käyttäen. Tilastollisen merkitsevyyden 
rajana pidettiin lukua p<0,01. Tarkasteluissa käytetyt prosenttiosuudet on pyöristetty tasaluvuiksi 
luettavuuden helpottamiseksi. Tilastolliset analyysit toteutettiin SPSS-tilasto-ohjelman avulla (SPSS 12.1 for 
Windows). 
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4. Tulokset 
 
4.1. Lähettiläiden, oppilaiden ja vierailujen kuvailua 
 
Keitä ovat ilmastolähettiläät? 
 
Arvioinnissa oli mukana yhteensä yksitoista ilmastolähettilästä, joista osa teki kaksi koulukäyntiä ja osa 
yhden. Ilmastolähettiläistä oli neljä miehiä ja seitsemän naisia. Iältään lähettiläät olivat suurimmalta osin 
parikymppisiä nuoria aikuisia – kahdeksan heistä oli 24 -26-vuotiaita. Nuorin lähettiläs oli 22 ja vanhin 
39:llä ikävuodellaan selvästi muita vanhempi. 
 
Lähettiläistä kahdeksan oli opiskelijoita. Useimpien lähettiläiden opiskelualat olivat ympäristöpainotteisia : 
esim. ympäristötieteet, kestävän kehityksen koulutusohjelma, ympäristösuunnittelu, ympäristöbiologia, 
ympäristö- ja vesiasiat ja ilmakehätiede. Joukosta löytyi kuitenkin myös kulttuuriantropologiaa opiskeleva 
lähettiläs ja yksi yhteiskuntatieteilijä. 
 
Ilmastolähettiläistä neljä oli toiminut lähettiläänä jo ennen kevättä 2005. Loput seitsemän tekivät kuluneena 
keväänä ensimmäiset ilmastovierailunsa. 
 
Lähettiläät edustivat kohtuullisen tasaisesti kaikkia kolmea Ilmari-hankkeessa mukana olevaa 
ympäristöjärjestöä. Lähettiläistä kaksi toimi Luonto-Liitossa, kolme Dodossa ja kaksi Maan Ystävissä. Yksi 
lähettiläistä toimi sekä Luonto-Liitossa että Maan Ystävissä. Kolme lähettilästä ei kuulunut tai toiminut 
minkään näiden järjestöjen riveissä. Lähettiläät olivat myös aktiivisia muulla järjestörintamalla; esim. 
opiskelijajärjestöissä, partiotoiminnassa, Greenpeacessa, Tulevaisuuden Voimassa ja ViNossa (Vihreät 
Nuoret ja Opiskelijat). 
 
 
Ilmastovierailulle osallistuneet oppilaat 
 
Arvioinnin aineisto koostuu yläkoulun ja lukion opetusryhmien oppilaiden vastauksista. Arvioinnissa 
mukana olleista oppilaista selvästi suurin osuus oli 15-vuotiaita. Oppilaista nuorimmat olivat 13 ja vanhin oli 
iältään 20. Oppilaiden ikäjakauma on hyvä tuoda tässä tarkastelussa esiin, mutta ikää tärkeämmäksi seikaksi 
arvioinnissa nostetaan oppilaiden koulu-aste. Ilmarin kannalta on se ikää merkityksellisempi, tehdäänhän 
vierailut aina jollekin luokka-asteelle, eikä tietyn ikäisille oppilaille. 
 
Kuva 1. Arviointiin osallistuneiden oppilaiden ikäjakauma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arviointia varten tehtävässä luokittelussa yläkoulun oppilaat on luokiteltu omaksi ryhmäkseen ja lukiolaiset 
omakseen. Yläkoulun oppilaiden ryhmä koostuu siis 13-, 14-, 15- ja osasta 16-vuotiaita. Lukiolaisten ryhmä 
muodostuu osasta 16-vuotiaita, 17-, 18-, 19- ja 20-vuotiaista. 
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Taulukko 1. Arvioinnissa mukana olevat oppilaat yläkoulussa ja lukiossa 
 

Sukupuoli  
Nainen Mies Tuntematon 

 
Yhteensä 

Yläkoulu 77 92 1 170 Kouluaste 
Lukio 58 55 0 113 

Yhteensä 135 147 1 283 
 
 
Yläkoulun oppilaita on arvioinnissa yhteensä 170. Arvioinnissa oli mukana yläkoulusta yksi 7-luokan ja 8-
luokan opetusryhmä ja kahdeksan 9-luokan opetusryhmää. 
 
Lukiolaisia on yhteensä 113 henkilöä. Lukion opetusryhmiä arvioinnissa on kahdeksan. Lukiothan ovat 
nykyään luokattomia, eikä näin ollen voitu määrittää tarkemmin, mitä lukioluokkaa he edustavat. 
Useimmiten opetusryhmissä onkin eri vaiheen lukiolaisia, ainakin jonkin aineen valinnaiskursseilla. 
 
 
Kolme taustakysymystä ilmastonmuutoksesta 
 
Oppilailta kysyttiin arvioinnissa taustatietoina muutamia kysymyksiä ilmastonmuutokseen liittyen, jotta 
voitaisiin peilata heidän vastauksiaan ilmastovierailusta heidän ennakkotietoonsa ja ajatuksiinsa.  
 
Ensimmäinen taustakysymys oli, onko ilmastonmuutoksesta puhuttu koulussa ennen ilmastovierailua. Tällä 
haluttiin selvittää, tarjoavatko oppilaiden mukaan koulut tietoa ilmastonmuutoksesta ja onko ilmastonmuutos 
koulussa ylipäätään tuttu aihe ennen ilmastovierailua. Valtaosa oppilaista kertoi, että koulussa oli puhuttu 
ilmastonmuutoksesta silloin tällöin ennen vierailua. Tätä mieltä oli miltei puolet yläkoululaisista (48%) ja 
reilusti yli puolet lukiolaisista (58%). Lukiolaisten mielestä koulussa oli puhuttu useammin 
ilmastonmuutoksesta kuin yläkoululaisten mielestä. Yli viidesosa (22%) lukiolaisista kertoi 
ilmastonmuutoksesta puhutun koulussa usein tai aika usein. Vastaavalla tavalla yläkoulun oppilaista ajatteli 
vain 14%. 
 
Toisena taustakysymyksenä kysyttiin, ovatko ilmastonmuutoksesta kertovat uutiset kiinnostaneet oppilaita. 
Tällä haluttiin selvittää, ovatko oppilaat olleet omaehtoisesti kiinnostuneita ilmastonmuutokseen liittyvistä 
asioista. Lukiolaiset erottuivat yläkoulun oppilaista odotettavasti suuremmalla kiinnostuksella 
ilmastonmuutosuutisointiin. Lukiolaisista jopa 57% ilmoitti ilmastonmuutosuutisten kiinnostaneen joko 
usein tai aika usein. Yläkoulun oppilaista vain kolmasosa (32%) oli yhtä usein kiinnostunut näistä uutisista. 
Lukiolaiset ja yläkoulun oppilaat erosivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi kiinnostuksen suhteen 
(p<0,001). Oppilaiden sukupuolella ei sen sijaan ollut yhteyttä kiinnostukseen ilmastonmuutoksesta 
uutisissa. 
 
Kolmantena taustakysymyksenä tiedusteltiin oppilaiden huolestuneisuutta ilmastonmuutokseen. Lukiolaiset 
olivat huomattavasti huolestuneempia ilmastonmuutoksesta kuin yläkoulun oppilaat. Lukiolaisista 43% oli 
ollut huolestunut ilmastonmuutoksesta usein tai aika usein, kun vastaavalla tavalla oli huolestunut yläkoulun 
oppilaista vain viidesosa (21%). Huomionarvoista on myös se, että yläkoululaisista miltei puolet (47%) 
kertoi, että ilmastonmuutos oli huolestuttanut vain harvoin tai ei koskaan. Lukiolaisista näin ajatteli vain 
14%. Lukiolaiset erottuivat yläkoululaisista tilastollisesti erittäin merkitsevästi myös huolestuneisuudessa 
ilmastonmuutokseen (p<0,001). Tytöt olivat huolestuneempia ilmastonmuutoksesta kuin pojat. Ero oli 
tilastollisesti merkitsevä (p=0,007). 
 
 
Vierailut eri puolella Suomea luonnontieteiden tunneilla 
 
Ilmastovierailut, jotka olivat arvioinnissa mukana, pidettiin yhdessätoista eri kaupungissa tai kunnassa. 
Useimmat vierailut pidettiin suurissa kaupungeissa tai niiden lähikunnissa.  
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Taulukko 2. Ilmastokiertueen paikkakunnat       Taulukko 3. Ilmastokiertueen oppiaineet  
 

Paikkakunnat Oppilaiden 
lukumäärä 

 Oppiaine Oppilaiden 
lukumäärä 

Helsinki 65  Maantieto 105 
Oulu 44  Biologia 95 
Heinola 33  Fysiikka 44 
Hämeenlinna 26  Ympäristöekologia 14 
Espoo 26  Projektipäivä 25 
Turku 21  Yhteensä 283 
Kellokoski 17 
Tampere 14 
Pornainen 13 
Vaasa 13 
Askola 11 
Yhteensä 283 

 
 
Ilmastovierailut pidettiin pääsääntöisesti maantiedon tai biologian tunneilla. Kolme vierailua pidettiin 
fysiikan ja kaksi ympäristöekologian tunneilla. Yksi vierailu kohdistui koulun projektipäivään. 
 
Arvioinnissa mukana olevista vierailuista yksitoista oli kestoltaan kaksoistunteja (90 minuuttia), joka onkin 
vierailuille suositeltu kesto. Myös yhden oppitunnin (45 minuutin) mittaisia vierailuja oli arvioinnissa 
mukana viisi. Kaksi vierailua oli kestoltaan 75 minuuttia. 
 
 
4.2. Vierailusta syntynyt yleisvaikutelma 
 
Vierailun yleisvaikutelman selvittämiseksi oppilaita pyydettiin luonnehtimaan ilmastovierailua valitsemalla 
mielestään vierailua parhaiten kuvaava adjektiivi asteikolta, jossa pienin arvo 1 tarkoitti positiivista käsitystä 
(esimerkiksi tarpeellinen) ja suurin arvo 5 vastaavaa negatiivista ääripäätä (tarpeeton).  
 
Koko oppilasjoukon keskuudessa ilmastovierailua luonnehdittiin vahvimmin tarpeelliseksi, tärkeäksi ja 
leppoisaksi. Nämä adjektiivit kuvasivat vierailua oppilaiden mielestä keskimäärin aika paljon. Heikoimmin 
arvioitiin adjektiiveja virkistävä ja viihdyttävä, jotka kuvasivat vierailua oppilaiden mielestä lähinnä vain 
jonkin verran. 
 
 
Kuva 2. Vierailun yleisvaikutelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lukion
oppilaat
yläkoulun
oppilaat
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Kuvassa 2. näkyvät vierailun yleisvaikutelmasta piirretyt yläkoululaisten ja lukiolaisten profiilit. Lukiolaiset 
ja yläkoululaiset luonnehtivat ilmastovierailua miltei kauttaaltaan samansuuntaisesti, josta ainoana 
poikkeuksena on käsitys vierailun rauhallisuudesta. Huomionarvoinen havainto on kuitenkin se, että 
lukiolaiset kokevat ilmastovierailun selvästi myönteisemmin kuin yläkoulun oppilaat. Lukiolaisten ja 
yläkoulun oppilaiden suhtautumisessa ilmastovierailuun oli havaittavissa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero 
(p=0,001), joka kävi ilmi tarkastelemalla oppilaiden adjektiivivalintoja. 
 
Tyttöjen ja poikien välillä oli myös jonkin verran eroa siinä, miten he kuvasivat ilmastovierailua. Tyttöjen 
mielestä adjektiivit tärkeä ja tarpeellinen kuvasivat ilmastovierailua paremmin kuin poikien mielestä. 
Tyttöjen mielestä esimerkiksi tärkeä kuvasivat ilmastovierailua paljon, kun taas poikien mielestä se sopi 
kuvaamaan vierailua aika paljon. Muilta osin tytöt ja pojat olivat kuvailleet ilmastovierailua hyvin 
samansuuntaisesti. 
 
 
Suhtautuminen ympäristöjärjestöön viestintuojana 
 
Oppilailta kysyttiin, mitä mieltä he olivat siitä, että tietoa ilmastonmuutoksesta oli heille kertomassa jonkin 
ympäristöjärjestön edustaja. Tavallisia vastausvaihtoehtoja (1=paljon, 5=ei ollenkaan) täydennettiin tässä 
kysymyksessä vaihtoehdolla 0, joka tarkoitti, että oppilaalle ei ole väliä, kuka ilmastonmuutoksesta kertoo. 
 
Yläkoulun oppilaista miltei viidesosa totesi, ettei heille ole väliä, kuka ilmastonmuutoksesta kertoo. 
Lukiolaisten vastaava luku oli 10%, joten heille näytti olevan enemmän merkitystä sillä, keneltä 
ilmastonmuutostieto on peräisin. 74% koko oppilasjoukosta ilmoitti pitävänsä ainakin jonkin verran siitä, 
että ympäristöjärjestöjen edustajat olivat koulussa kertomassa ilmastonmuutoksesta. 
 
Lukiolaiset suhtautuivat yläkoulun oppilaita huomattavasti myönteisemmin ympäristöjärjestöihin 
ilmastotiedon välittäjänä.  Lukiolaisista jopa 68% kertoi pitävänsä aika paljon tai paljon siitä, että 
ilmastonmuutoksesta oli kertomassa ympäristöjärjestön edustaja. Yläkoululaisista näin ajatteli 36%. 
Yläasteen ja lukiolaisten ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0,012) heidän suhtautumisessaan 
ympäristöjärjestöjen edustajiin ilmastomuutostiedon jakajana.  
 
 
Kuva 3. 
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4.3. Ilmastovierailun anti oppilaille  
 
Ilmarin arviointia suunniteltaessa tärkeimpiä selvitettäviä asioita olivat vierailuun antiin liittyvät asiat. 
Saavatko oppilaat vierailulta mielestään uutta tietoa? Entä muuttuvatko käsitykset ilmastonmuutoksesta? 
Herättääkö vierailu heissä halua tietää lisää tai toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Antaako vierailu 
heille käytännön neuvoja ilmastoystävälliseen käyttäytymiseen? Herääkö vierailulla huoli 
ilmastonmuutoksesta? Näiden kysymysten avulla selvitettiin, mitä ilmastovierailu todella antaa oppilaille. 
 
Ilmastovierailun annista oppilaille erottuivat myönteisesti uuden tiedon ja käytännön neuvojen saaminen 
ilmastonmuutokseen liittyen. Näihin kysymyksiin oppilaat olivat vastanneet keskimäärin myönteisimmin. 
Vähäisintä kiinnostusta herätti puolestaan kysymys halukkuudesta toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
esimerkiksi ympäristöjärjestössä. Vastauksissa näkyivät selkeästi lukiolaisten ja yläkoululaisten väliset erot. 
Lukion oppilaat kokivat ilmastovierailun antoisampana kuin yläkoulun oppilaat. Lukiolaisten ja 
yläkoululaisten erot olivat kaikissa vierailun antia koskevissa kysymyksissä tilastollisesti merkitseviä. Tytöt 
kokivat keskimäärin vierailut poikia antoisampina ja olivat vastanneet vierailun antia mittaaviin kysymyksiin 
poikia myönteisemmin. 
 
 
Ilmastovierailulta uutta tietoa 
 
Kaikista oppilaista 41% kertoi saaneensa vierailulta paljon tai aika paljon uutta tietoa ilmastonmuutoksesta. 
Kolmasosa oppilaista oli lisäksi kokenut saavansa jonkin verran uutta tietoa. Ainoastaan 5% kaikista 
oppilaista ilmoitti, ettei saanut vierailulta ollenkaan uutta tietoa ilmastonmuutoksesta. 
 
Vastaukset jakautuivat yläkoulun oppilaiden ja lukiolaisten keskuudessa siten, että lukiolaiset arvioivat 
saaneensa paljon uutta tietoa yläkoululaisia kaksi kertaa enemmän. Yläkoulun oppilaista oli kolmasosa 
(32%) niitä, jotka saivat mielestään uutta tietoa ilmastonmuutoksesta vierailulla vain vähän tai eivät 
ollenkaan. Lukiolaisista näin ajatteli vain 11%. 
 
Lukiolaiset ja yläkoululaiset erosivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi siinä, miten kokivat 
saaneensa vierailulta uutta tietoa ilmastonmuutoksesta (p=0,001). Keskimäärin lukiolaiset kokivat saaneensa 
ilmastovierailulta enemmän uutta tietoa kuin yläkoulun oppilaat. 
 
 
Kuva 4.    Kuva 5.    
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Käsitykset tarkentuivat 

 
Sen lisäksi, että oppilailta tiedusteltiin uuden tiedon karttumista ilmastovierailulla, kysyttiin myös käsityksen 
muutosta ilmastonmuutokseen liittyen. Tällä kysymyksellä tavoiteltiin tuntumaa siitä, muuttiko vierailulta 
saatu uusi tieto myös oppilaiden käsitystä ilmastonmuutoksesta. 
 
Ainoastaan pieni ryhmä oppilaista (4%) kertoi käsityksensä ilmastonmuutoksesta muuttuneen paljon 
vierailulla. Vastausten perusteella käsitykset ilmastonmuutoksesta muuttuivat yli puolella (55%) oppilaista 
ainakin jonkin verran. 
 
Lukiolaisten vastauksista päätellen heidän käsityksensä muuttuivat vierailulla enemmän kuin 
yläkoululaisten. Lukiolaisista melkein kolmasosa tuumi käsitystensä ilmastonmuutoksesta muuttuneen 
vierailun ansiosta paljon tai aika paljon. Vastaavasti ajatteli yläkoulun oppilaista vain 13%. Lukiolaisten ja 
yläkoululaisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero käsitysten muuttumisen suhteen (p=0,005). 
 

Kaivataanko lisätietoa? 
 
Koko oppilasjoukosta pieni osuus (5%) halusi vierailun jälkeen tietää paljon lisää ilmastonmuutoksesta. 
Vastauksista päätellen valtaosa oppilaista ei näyttänyt olevan kovin innostuneita tietämään lisää 
ilmastonmuutoksesta vierailun jälkeen. Miltei puolet oppilaista toivoi lisää tietoa asiasta vain vähän tai ei 
ollenkaan. 
 
Lukiolaisista miltei neljäsosa (23%) oli kiinnostunut ilmastonmuutokseen liittyvästä lisätiedosta paljon tai 
aika paljon ja melkein puolet oli halukas saamaan lisää tietoa jonkin verran. Yläkoulun oppilaat erosivat 
selvästi lukiolaisista kiinnostuksessaan lisätietoon. Yläkoululaisista jopa 62% ilmoitti, että oli kiinnostunut 
tietämään lisää ilmastonmuutoksesta vain vähän tai ei ollenkaan. Yläkoulun ja lukion oppilaat erosivat 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi halussaan tietää lisää ilmastonmuutoksesta (p<0,001). Lukiolaiset olivat 
yläkoulun oppilaita halukkaampia tietämään lisää ilmastonmuutoksesta vierailun jälkeen. Tytöt olivat poikia 
kiinnostuneempia tietämään lisää ilmastoasioista. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p=0,002).  
 
 
Kuva 6.    Kuva 7. 
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Käytännön neuvot tarpeen 
 
Eräs arvioinnissa keskeinen ja kiinnostava asia oli se, kokevatko oppilaat saavansa vierailulta konkreettisia 
keinoja ja neuvoja, joiden avulla he voivat itse toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  
 
Puolet koko oppilasjoukosta sai ilmastovierailulta käytännön neuvoja ainakin aika paljon. Yhteensä melkein 
80% oppilaista kuuli vierailulta ilmastoasioihin liittyviä käytännön neuvoja ainakin jonkin verran. Viidesosa 
koki saaneensa vierailulta vähän tai ei ollenkaan käytännön neuvoja ilmastonmuutosasioihin. 
 
Kuten kuvasta 7. voi huomata, lukiolaisista selvästi yläkoululaisia suurempi osa koki saaneensa vierailulta 
runsaammin käytännön neuvoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lukiolaisista jopa 62% ilmoitti 
saaneensa vierailulta paljon tai aika paljon käytännön neuvoja ilmastonmuutosasioissa, mutta 
yläkoululaisista näin tuumi 42%. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,000). Tytöt kokivat saavansa 
poikia enemmän käytännön neuvoja ilmastonmuutoksen hillintään eron ollessa tilastollisesti melkein 
merkitsevä (p=0,016). 
 
 
Aktiivinen osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan 
 
Vierailun antia arvioitaessa mielenkiintoinen kysymys asiasta liittyi oppilaiden toimintahalukkuuteen 
ilmastoasioissa. Oppilailta tiedusteltiin halukkuutta toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi esimerkiksi 
jossakin ympäristöjärjestössä. Tämän kysymyksen taustalla oli myös ajatus, että koulussa vierailevat 
lähettiläät mainostavat samalla ympäristöjärjestöjä. Löytyisikö ilmastovierailun jälkeen luokasta 
kiinnostuneita toimijoita ilmastonmuutoksen puolesta? 
 
Oppilaista yhteensä 74% totesi, että heillä olisi halua toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi esimerkiksi 
ympäristöjärjestössä vain vähän tai ei ollenkaan. Miltei kymmenesosa kaikista oppilaista (9%) kuitenkin 
pohti, että voisi olla halukas toimimaan ilmastoasioissa paljon tai aika paljon. 
 
Erot lukiolaisten ja yläkoululaisten välillä olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=0,001). Erot löytyvät 
kuvan 8. avulla, josta huomaa, että lukiolaiset eivät ole kielteisyydessään niin ehdottomia kuin 
yläkoululaiset. Lukiolaisista eniten on niitä, joita kiinnostaisi toimia vähän ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Yläkoululaisista yli puolet vastasi, että heitä ei toiminta ilmastonmuutoksen torjumiseksi esimerkiksi 
ympäristöjärjestön riveissä kiinnosta ollenkaan. Pojat olivat vastausten perusteella huomattavasti 
innottomampia toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi tyttöihin verrattuna. Kaikista pojista 
vain 2,8% olisi kiinnostuneita toimimaan paljon tai aika paljon ilmastoasioissa, kun tytöistä olisi vastaavasti 
kiinnostunut toimimaan 15,8%. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä sukupuolien välillä (p<0,001). 
 
 
Kuva 8.    Kuva 9. 
 

paljon aika paljon jonkin 
verran

vähän ei 
ollenkaan

Huolen herääminen 
ilmastonmuutoksesta vierailulla

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

P
ro

se
nt

it

yläkoulun 
oppilaat
lukion oppilaat

paljon aika paljon jonkin 
verran

vähän en 
ollenkaan

Halukkuus toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

(esim. ympäristöjärjestössä)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

P
ro

se
n

ti
t

yläkoulun 
oppilaat

lukion oppilaat



14 

Ilmastovierailu herätti miltei 40% lukiolaisista huolestumaan 
 
Jotkut ilmastolähettiläät ovat kertoneet aistineensa vierailuilla suurta huolestuneisuutta oppilaissa. Vierailun 
antia selvitettäessä oppilailta päätettiinkin siis kysyä, kuinka paljon ilmastovierailu herättää heissä huolta 
ilmastonmuutoksesta. Saako vierailu oppilaat huolestuneiksi ilmaston tilanteesta? 
 
Reilu neljäsosa (26%) kaikista oppilaista kertoi vierailun herättäneen huolta ilmastonmuutoksesta paljon tai 
aika paljon. Jonkin verran vierailulla huolestui ilmastonmuutoksesta lisäksi 35% oppilaista. Ilmastovierailu 
herätti lukiolaisissa selvästi enemmän huolestuneisuutta ilmastonmuutokseen kuin yläkoulun oppilaissa eron 
ollessa tilastollisesti erittäin merkitsevän (p<0,000). Paljon tai aika paljon huolta vierailu herätti 38%:ssa 
lukiolaisia. Yläkoulun oppilaista alle puolet (18%) huolestui vierailulla ilmastonmuutoksesta samassa 
mitassa. Tytöt huolestuivat poikia enemmän ilmastonmuutoksesta vierailulla eron ollessa tilastollisesti 
erittäin merkitsevä (p=0,001). 
 
 
4.4. Vierailun asiasisältö 
 
Mitkä olivat vierailun tärkeimmät asiat? 
 
Oppilaiden avoimissa vastauksissa nimeämät ilmastovierailun tärkeimmät asiat luokiteltiin aihepiireittäin 
ryhmiin. Avoimien vastausten luokittelu on vaikeaa ja aineistoa yksinkertaistamalla samalla kadotetaan 
informaatiota. Yksittäisten vastausten luokittelu on kuitenkin välttämätöntä, jotta aineistoa voidaan kuvailla 
ja saada esiin, millaisia aiheita sieltä on löydettävissä. Taulukossa 4. on oppilaiden mainitsemat tärkeimmät 
asiat ryhmiteltyinä aihepiireittäin ja asetettuina suuruusjärjestykseen mainintojen määrän mukaan. Taulukon 
viimeisellä rivillä on luokittelematta jääneet yksittäiset maininnat, joita ei voitu ryhmitellä mihinkään 
ryhmään. Yhteensä 215 oppilasta nimesi ainakin yhden tärkeimmän asian ilmastovierailulla ja 68 oppilasta 
jätti kokonaan vastaamatta tähän tehtävään. 
 
 
Taulukko 4.  Ilmastovierailun tärkeimmät asiat luokiteltuina 
 
Tärkeimmät asiat Mainintojen 

lukumäärä 
Ilmastonmuutos ja yksilö 62 
Ilmastonmuutoksen seuraukset 54 
Päästöt ja saasteet 41 
Ilmastonmuutoksen nykytila ja tulevaisuus 34 
Ilmaston lämpeneminen 34 
Kasvihuoneilmiö 28 
Energian tuotanto ja kulutus 28 
Ilmastonmuutos ja Suomi 28 
Ilmastonmuutoksen syyt 25 
Globaali ilmastonmuutos 24 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen 23 
Vinkit ja neuvot arkielämään 20 
Ilmastonmuutoksen vaikutus luontoon ja eri lajeihin 14 
Vedenpinnan nouseminen 12 
Tilannearvio tai kommentti 10 
Golf-virta 8 
Ilmastolliset ääri-ilmiöt 7 
Ilmaston viileneminen 4 
Luokittelemattomat maininnat 30 
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Suuri osuus (yhteensä 136 kpl) oppilaiden maininnoista liittyi yksinkertaisesti ja yleisellä tasolla 
ilmastonmuutokseen ja esimerkiksi sen nykytilaan (34 kpl), syihin (25 kpl), seurauksiin (54 kpl) ja 
hillitsemiseen (23 kpl). Näistä yleisluonteisista ilmastonmuutoksen perusteista oli vastauksissa yleensä vain 
ytimekäs maininta, eikä enempää: 
 

”No se mitä kaikkea seuraa siitä jos kukaan ei vaikuta asiaan” (tyttö yläkoulusta) 
”Kuulla mistä on oikeasti kyse” (tyttö yläkoulusta) 

 
Samaan yksinkertaiseen tyyliin mainittiin useasti (38 kertaa) tärkeimmäksi vierailulla kuulluksi asiaksi 
ilmaston lämpeneminen ja muutamassa maininnassa myös sen mahdollinen viileneminen. Ilmaston 
lämpenemisestä joillakin oli seuraavantyyppisiä pohdintoja: 
 

”Parinkin asteen ilmastonmuutos on huono juttu” (poika lukiosta) 
”Kuinka parin asteen nousu voi jo olla katastrofaalista (tyttö lukiosta) 
”Että ilmaston lämpeneminen on myös luonnollista”(poika yläkoulusta) 

 
Joitakin mainintoja oli ilmastonmuutoksen aiheuttamista ääri-ilmiöistä (7 kpl) ja vedenpinnan noususta (12 
kpl) vierailun tärkeimpinä asioina. Vedenpinnan noususta oli eräs oppilas esittänyt konkreettisen huomion: 
 

”Turku uppoaa”(poika yläkoulusta) 

 
Myös ilmastonmuutoksen vaikutus luontoon ja sen eri lajeihin oli nimetty vierailun tärkeimmiksi asioiksi (14 
kpl). Erityisesti tieto joidenkin lajien kuolemisesta sukupuuttoon ilmastonmuutoksen seurauksena oli nähty 
tärkeäksi asiaksi vierailulla. 
 

”Naalit saattavat kuolla sukupuuttoon” (poika yläkoulusta) 
”Joitakin eliölajeja uhkaa sukupuutto”(poika lukiosta) 

 
Leimallista ääri-ilmiöille, veden nousulle ja vaikutuksille luonnossa vastauksissa oli se, että näiden 
mainitsijat olivat suurimmaksi osaksi yläkoulun oppilaita. Lukiolaiset eivät olleet samassa mitassa kokeneet 
näitä aihepiirejä vierailulla niin tärkeiksi. 
 
Hyvin monessa vastauksessa oli nimetty tärkeimmäksi kuulluksi asiaksi yhdellä sanalla kasvihuoneilmiö (28 
kpl) tai Golf-virta (8 kpl) sen enempää kirjoittamatta, miksi tai millä tavalla nämä olivat päässeet 
tärkeimpien asioiden listalle. Ehkä myös näiden mainitseminen on ollut helppoa – mainitsemalla yleisen 
tieteellisen ilmiön, ei tarvitse sen enempää selitelläkään. Muutamissa oli kuitenkin myös kirjoitettu ilmiöstä 
tarkemmin tai yhdistetty ilmiö johonkin toiseen asiaan esimerkiksi näin: 
 

”Kasvihuoneilmiö ja otsonikato eivät ole sama asia”(tyttö yläkoulusta) 

 
Kolmanneksi eniten mainintoja tärkeimpien listalla olivat saaneet päästöihin ja saasteisiin liittyvät asiat (41 
kpl). Hiilidioksidipäästöt ja niiden hillitseminen esiintyivät monessa vastauksessa. Päästöt ja saasteet 
saattoivat olla yleisiä tärkeimpien joukossa siksi, että ne ovat tarpeeksi selkeitä ja konkreettisia oppilaiden 
nimetä. Päästöjä koskevat vastaukset liittyivät yleensä päästöjen suureen määrään ja rajoittamiseen. 
 

”Päästöjä on hirveästi” (tyttö lukiosta) 
”Maiden päästömäärät”(tyttö lukiosta) 

 
Energian tuotannosta ja kulutuksesta oppilailla oli myös sanottavaa (28 kpl). Vastaukset jakautuivat 
enimmäkseen kahteen teemaan. Ensimmäinen näistä liittyi energian tuotantoon ja kulutukseen yleisesti. 
Toisena teemana vastauksissa olivat uusiutuviin energialähteisiin liittyvät havainnot ja ajatukset. 
 

”Energiantuotanto on suurin CO2:n tuottaja” (tyttö lukiosta) 
”Energiantuotanto on avainasemassa” (poika lukiosta) 
”Uusien energiatuotantomenetelmien keksimisen panostus”(poika yläkoulusta) 
”Uusiutuvien energialähteiden ns. epäsuosio”(poika yläkoulusta) 
”Tuulivoimaa ei hyödynnetä tarpeeksi Suomessa”(tyttö lukiosta) 
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Ilmastonmuutos ja yhteiskunta toimijoineen tulivat ilmi kolmella tasolla oppilaiden maininnoissa. 
Ensinnäkin oppilaat kirjoittivat ilmastonmuutoksen globaalista tasosta (24 kpl), jossa tulivat mainituiksi niin 
teollisuusmaat kuin kehitysmaatkin sekä ilmastonmuutoksen eriarvoistavat vaikutukset. Näissä vastauksissa 
keskeistä oli maailmanlaajuinen ja kansainvälinen ote ilmastoasioihin. 
 

”Mitä teollisuusmaat ovat luvanneet tehdä” (tyttö lukiosta) 
”USA:n välinpitämättömyys asiaa kohtaan”(tyttö yläkoulusta) 
”Lämpötilan nousu; huonontaa miljoonien ihmisten oloja”(tyttö yläkoulusta) 
”Ne, joilla menee huonosti, tulee menemään entistä huonommin”(tyttö lukiosta) 
”Pakolaisaallot”(poika yläkoulusta) 
”Kehitysmaat saattavat mennä huonompaan suuntaan”(tyttö yläkoulusta) 
”Se ei ole tasapuolinen”(tyttö lukiosta) 

 
Suomen osuus ilmastonmuutoksessa oli kansainvälisiä aiheita vielä useammin mainittu oppilaiden 
vastauksissa (28 kpl). Useimmat tekstit liittyivät Suomen suurin päästömääriin ja olivat säälimättömiä:  
 

”Suomessa päästöt ovat aivan liian suuret.”(tyttö lukiosta) 
”Suomi ei säästä ilmastoa.”(tyttö yläkoulusta) 
”Suomen hiilidioksidipäästöt ovat todella korkeat” (poika lukiosta) 
”Suomi saastuttaa paljon, jenkit saastuttaa eniten”(tyttö yläkoulusta) 
”Että Suomi on 2. saastuttavin maa”(poika yläkoulusta) 
”Että Suomi on paljon päästöjä aiheuttava maa”(poika lukiosta) 
”Suomi kuluttaa asukasta kohden toiseksi eniten hiilidioksidia”(poika yläkoulusta) 

 
Myös muita Suomea koskevia ajatuksia mainintojen joukossa esiintyi: 
 

”Suomi on mukana Kioton sopimuksessa”(poika yläkoulusta) 
”Suomen lämpötila voi kylmentyä tai kuumentua”(tyttö yläkoulusta) 
”Suomelle käy huonosti sadan vuoden päästä”(poika yläkoulusta) 
”Suomi menee pakettiin”(poika yläkoulusta) 

 
Kaikista tärkeiksi koetuista aihepiireistä eniten mainintoja sai selvästi yksilön asema ilmastoasioissa (62 kpl). 
Tämä ihmisen ja ilmaston vuorovaikutusta käsittelevä alin taso maailmanlaajuisen ja kansallisen tason 
jälkeen oli nähty oppilaiden piirissä siis tärkeimmäksi asiaksi vierailulla. Näiden mainintojen keskeinen 
sanoma tulee hyvin esitetyksi erään oppilaan suulla: 
 

”Miten jokainen voi yksilönä vaikuttaa ilmastonmuutoksen estämiseen”(tyttö lukiosta) 

 
Tässä lisää esimerkkejä muiden vastauksista. Antaa oppilaiden itse kertoa, mitkä he kokivat vierailulla 
tärkeimmiksi kuulemikseen asioiksi. 
 

”Että kaikkien pitää toimia”(tyttö yläkoulusta) 
”Kaikkien pienetkin teot vaikuttavat koko yhteiskunnan ilmastoon”(tyttö lukiosta) 
”Käytännön vaikuttaminen yksilötasolla” (poika lukiosta) 
”Pienetkin asiat yksilötasolla kuten TV:n standby-toiminto vaikuttaa globaalin energian kulutukseen 
yllättävän paljon.” (poika lukiosta) 
”Että jokainen yksilö voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen”(poika yläkoulusta) 
”Asioihin voi vaikuttaa”(tyttö lukiosta) 
 

Monet maininnat yksilön suhteesta ilmastonmuutokseen oli kirjoitettu oppilaan omasta näkökulmasta: 
 

”Omien valintojen merkitys” (tyttö lukiosta) 
”Miten voin itse vaikuttaa”(poika lukiosta) 
”Mitä kannattaa itse tehdä asian hyväksi” (poika yläkoulusta) 
”Oma panokseni” (tyttö lukiosta) 
”Omat valinnat ilmaston hyväksi”(tyttö yläkoulusta) 
”Mitä voin itse tehdä asialle”(tyttö lukiosta) 
”Miten säästää luontoa omalta osalta?”(poika yläkoulusta) 
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”Mitä itse voi tehdä, yksittäisen ihmisen vaikutukset”(tyttö lukiosta) 
”Omat mahdollisuudet vaikuttaa”(poika lukiosta) 
”Miten voi auttaa”(poika yläkoulusta) 
”Että pystyn myös itse vaikuttamaan ja siitä on  todella apua”(tyttö lukiosta) 
”Tärkeä muistutus oli se, että voi myös itse vaikuttaa” (poika yläkoulusta) 

 
Yläkoulun oppilaista lukiolaisia selvästi suurempi osuus oli myös maininnut tärkeimpien asioiden joukkoon 
jonkin ilmastoystävällisen vinkin tai toimintaohjeen, jonka olivat vierailulla kuulleet (yhteensä 20 kpl). 
Oppilaat olivat esimerkiksi oppineet lihan syönnin ja tupakan ympäristövaikutuksista ja autoilun ongelmista 
tähän tapaan: 
 

”Itse voi vaikuttaa käyttämällä esim. joukkoliikennettä yksityisautoilun sijasta”(tyttö lukiosta) 
”Sain tietää hyviä nettilinkkejä asiasta”(tyttö yläkoulusta) 
”Eikä käytä turhaan autoa kun lähtee kauppaan”(tyttö yläkoulusta) 

 
Jokunen oppilas oli myös esittänyt tärkeimmäksi kuulemakseen asiaksi jonkin tilannearvion tai kommentin 
ilmastonmuutokseen liittyen (10 kpl). Seuraavat neljän oppilaan kommentit muodostavat yhdessä jokseenkin 
yhtenäisen ajatuskulun: 
 

”Ilmastonmuutosta ei voi estää”(poika yläkoulusta) 
”Se tulee 100 vuoden kuluttua”(poika yläkoulusta) 
”Ilmastonmuutos aiheuttaa kuolemaa”(tyttö yläkoulusta) 
”Maailman tuho”(tyttö yläkoulusta) 

 
Myös syvällisempää pohdintaa kommenttien joukosta löytyi, johon tärkeimpien asioiden tarkastelu on hyvä 
lopettaa: 
 

”Miten vähän ihminen toisaalta pystyy hallitsemaan luontoa, vaikka kuinka sitä yrittäisi”(tyttö 
yläkoulusta) 

 
 
Kansainvälinen politiikka koettiin vaikeimmaksi 
 
Vierailun vaikeimpia ja kiinnostavimpia asioita oppilaiden tuli valita seitsemän asiasisällön joukosta. 
Oppilaan tehtävänä oli valita kolme vaikeinta ja kolme kiinnostavinta asiasisältöä järjestysluvuin (esim. 
1=vaikein, 2=toiseksi vaikein, 3=kolmanneksi vaikein). Kolmea valittua asiasisältöä ei analyysissä 
kuitenkaan käsitelty arvojärjestyksessä, vaan ne nähtiin samanarvoisena kolmena valintana. Vaikeimmat ja 
kiinnostavimmat asiasisällöt nousivat esiin aineistosta sen perusteella, kuinka usein niitä oli valittu kolmen 
kärkeen. 
 
Taulukko 5. Ilmastovierailun asiasisällöt vaikeusjärjestyksessä 
 
Asiasisältö Valintojen 

lukumäärä 
% vastanneista 
(n=237) 

Kansainvälinen politiikka ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 162 68 % 
Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä 119 50 % 
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ihmisten tasa-arvolle 118 50 % 
Eri energiantuotantomuotojen vaikutus ilmastoon  112 47 % 
Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön ja eri eläin- ja kasvilajeihin 72 30 % 
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt (tulvat, myrskyt) 62 26 % 
Omat mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen 50 21 % 
Yhteensä 695  
 
 
Vaikeimpien asioiden nimeämiseen osallistui kyselyssä yhteensä 237 oppilasta, joista suurin osa oli valinnut 
tehtävän mukaisesti kolme asiasisältöä. Vierailun asiasisällöistä selkeästi vaikeimmaksi erottui oppilaiden 
mielestä kansainvälinen politiikka ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tämän asiasisällön oli valinnut  
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kolmen vaikeimman joukkoon jopa 68% kysymykseen vastanneista. Toiseksi vaikeimmaksi osoittautui 
ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä, jonka puolet oppilaista oli valinnut kolmen vaikeimman 
kärkeen. Kolmanneksi vaikeimmaksi osoittautui ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ihmisten tasa-
arvolle, jonka myös noin puolet vastanneista oppilaista oli merkinnyt vaikeimpien joukkoon. 
 
Lukiolaisten ja yläkoulun oppilaiden näkemykset vierailun vaikeista asiasisällöistä olivat hyvin yhteneviä ja 
molemmilla ryhmillä kolmen vaikeimman joukko koostui samoista asiasisällöistä. Niin lukiolaisilla kuin 
yläkoulun oppilaillakin kansainvälinen politiikka erottui huomattavasti muista asiasisällöistä ja tätä olikin 
valittu selvästi eniten vaikeimmaksi asiaksi vierailulla.   Huomionarvoista oli myös se, että osalle oppilaista 
vierailun asiasisällöt eivät ilmeisesti olleet lainkaan vaikeita. Jokunen oppilas olikin jättänyt taulukon 
täyttämisen tekemättä ja kirjoittanut kysymyksen kohdalle, että mikään vierailulla ei ollut vaikeaa.  
 
Mikä asia kiinnosti oppilaita eniten? 
 
Vierailun asiasisältöjen kiinnostavuuteen vastasi 253 oppilasta, joka oli enemmän kuin kysymykseen 
asiasisältöjen vaikeudesta. Oppilaiden valinnoista kävi ilmi ilmastovierailun kiinnostavimmat asiasisällöt: 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt, omat mahdollisuudet vaikuttaa ja  ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ympäristöön ja eri eläin- ja kasvilajeihin. 
 
 
Taulukko 6. Ilmastovierailun asiasisällöt kiinnostavuusjärjestyksessä 
 
Asiasisältö Valintojen 

lukumäärä 
% vastanneista 
(n=253) 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt (tulvat, myrskyt) 146 58 % 
Omat mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen 142 56 % 
Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön ja eri eläin- ja kasvilajeihin 136 54 % 
Eri energiantuotantomuotojen vaikutus ilmastoon 94 37 % 
Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä 91 36 % 
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ihmisten tasa-arvolle 70 28 % 
Kansainvälinen politiikka ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 69 27 % 
Yhteensä 748  
 
 
Lukiolaisten ja yläkoulun oppilaiden kiinnostaviksi kokemat asiasisällöt olivat samoja, mutta niiden 
kiinnostavuusjärjestys oli erilainen. Lukiolaisia kiinnosti eniten omat mahdollisuudet vaikuttaa, joka ilmeni 
siitä, että jopa 60% kysymykseen vastanneista lukiolaisista oli merkinnyt sen kiinnostavimmaksi. Toiseksi 
kiinnostavin asiasisältö liittyi ilmastollisiin ääri-ilmiöihin ja kolmantena lukiolaisilla oli ilmastonmuutoksen 
vaikutus ympäristöön. Yläkoululaiset olivat puolestaan kokeneet ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ympäristöön kiinnostavimmiksi. Molempia asiasisältöjä oli valinnut kiinnostavimmiksi yhtä 
suuri osuus kysymykseen vastanneista yläkoululaisista (57%). Kolmanneksi kiinnostavin oli 
yläkoululaistenkin mielestä omat mahdollisuudet vaikuttaa, jonka oli merkinnyt kärkikolmikkoon 53% 
yläkoulun oppilaista. 
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4.5. Ilmastovierailun opetusmenetelmät  
 
Kalvosarja ahkerassa käytössä 
 
Käytetyt opetusmenetelmät tai tunnin kulku eivät eronneet toisistaan kovin paljon arvioinnissa mukana 
olleilla ilmastovierailuilla. Jokaisella ilmastovierailulla lähettiläs käytti apunaan kalvosarjaa 
ilmastonmuutoksesta. Enimmillään aikaa kalvosarjaan katsomiseen ja sen pohjalta keskusteluun käytettiin 75 
minuuttia ja vähimmillään 20 minuuttia. Lähettiläät käyttivät kalvosarjaa keskimäärin opetuksessa 42 
minuuttia. 
 
Kalvosarja kiinnosti miltei 70% oppilasjoukkoa ainakin jossain määrin. Kalvosarjan kiinnostavuus jakautui 
oppilaiden välillä siten, että lukiolaisista 45 % kertoi sen kiinnostaneen paljon tai aika paljon, kun taas 
yläkoulun oppilaista kalvojen katsominen viehätti vastaavalla tavalla vain 18% oppilaista. Yläkoulun ja 
lukion oppilaiden välillä oli kiinnostuksessa kalvosarjaan havaittavissa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero 
(p<0,001). 
 
 
Kuva 10.    Kuva 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppilailta kysyttiin myös, tunsivatko he oppivansa ilmastonmuutoksesta kalvosarjan avulla. Tällä oppilaiden 
arviolla haluttiin mitata kalvosarjan pätevyyttä opetusmenetelmänä. Lukiolaisista 47% ja yläkoulun 
oppilaista 21% ilmoitti oppineensa kalvosarjan avulla ilmastonmuutoksesta paljon tai aika paljon. 
Huomattavaa on, että nämä osuudet ovat hieman suurempia kuin niiden, jotka olivat vastaavissa määrin 
kiinnostuneita kalvosarjasta. Kalvosarjan avulla saattoivat siis tuntea oppivansa paljon tai aika paljon nekin, 
jotka eivät olleet vastaavissa määrin kuitenkaan kiinnostuneita siitä. Lukiolaisten ja yläkoulun oppilaiden 
välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sen suhteen, miten he kokivat oppivansa kalvojen avulla 
(p<0,001). Sukupuolella ei ollut yhteyttä kummassakaan kalvoja koskevassa kysymyksessä siihen, miten 
oppilaat olivat vastanneet. 
 
Valtaosalle oppilaista keskustelut ovat olleet riittäviä 
 
Kalvosarjan lisäksi valtaosalla vierailuista keskusteltiin ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista yhdessä 
luokan kanssa. Vain kolmella vierailulla ei käytetty opetusmenetelmänä keskustelua lähettiläiden kertoman 
mukaan. Lähettiläiltä tiedusteltiin myös, kuinka paljon mahdolliseen keskusteluun käytettiin aikaa. 
Keskusteluun käytettiin aikaa vähimmillään 5-10 minuuttia oppitunnista ja enimmillään 30 minuuttia. 
Keskusteluun käytetyn ajan keskiarvo oli 15 minuuttia . 
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Oppilailta kyseltiin myös vierailulla käydystä keskustelusta, jolla haluttiin saada oppilaiden näkökulma 
keskusteluun ja sen määrään. Vain 7% oppilaista ilmoitti vierailulla keskustellun yhdessä paljon. Aika paljon 
keskusteltiin vierailulla 16% oppilaan mielestä. Kolmasosa oppilaista koki, että vierailulla oli keskusteltu 
yhdessä vain vähän. Yläkoululaisista lukiolaisia suurempi osuus oli sitä mieltä, että vierailulla oli keskusteltu 
yhdessä paljon tai aika paljon.  
 
Edellistä mielenkiintoisempi lisäkysymys keskustelusta ilmastovierailulla koski sitä, että olisivatko oppilaat 
sitten toivoneet enemmän keskustelua. Vain noin kymmenesosa (11%) olisi toivonut ainakin aika paljon 
lisää keskustelua vierailulle. Suurin osa oppilaista (61%) olisi toivonut keskustelua jonkin verran tai vähän 
lisää. Ehkä yllättäenkin yläkoulun oppilaista 12% olisi toivonut enemmän keskustelua paljon tai aika paljon, 
kun taas lukion oppilaista näin tuumasi heitä pienempi joukko (8%). Selvästi valtaosa oppilaista ei vaikuta 
kaipaavan keskustelua vierailuille kovin paljon enempää.  
 
 
Kuva 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yläkoulun oppilaiden ja lukiolaisten välillä ei ollut tilastollista eroa keskustelua koskevissa kysymyksissä. 
Myöskään oppilaiden sukupuolella ei ollut yhteyttä siihen, miten he olivat vastanneet kysymyksiin 
keskustelusta ilmastovierailulla. 
 
 
Lukiolaiset pitivät leikeistä yläkoululaisia enemmän 
 
Seitsemällä vierailulla käytettiin opetusmenetelmänä myös jotakin leikkiä tai peliä. Kilpailuja ei vierailuilla 
ollut. Leikeistä kaksi oli roolipelejä, jossa toisessa väiteltiin ryhmissä ilmastonmuutoksesta ja toisessa oli 
tarkoituksena solmia kansainvälinen ilmastosopimus. Kaksi puolestaan oli sanapelejä, joiden kautta 
selitettiin ja selvennettiin ilmastonmuutokseen liittyviä sanoja. Myös ilmastonmuutoksesta kertoviin 
väittämiin otettiin eräässä leikissä kantaa ja toisessa heiteltiin puhallettavaa maapalloa keksien samalla tapoja 
hidastaa ilmastonmuutosta. Yksi leikeistä oli ”hämähäkin verkko”, jossa yhdistellään ilmastonmuutoksen 
termejä toisiinsa keskustelulla ja lankakerällä. 
 
Yhteensä 70 oppilasta kertoi osallistuneensa ilmastovierailuilla leikkeihin ja peleihin. Heiltä tiedusteltiin, 
pitivätkö he vierailun leikeistä, peleistä tai kilpailuista ja tunsivatko he oppivansa ilmastonmuutoksesta 
niiden myötä. Kaikista oppilasta vain 18% kertoi pitäneensä leikeistä paljon tai aika paljon. Vähän yli puolet 
piti leikeistä ainakin jonkin verran. Vastaukset jakautuivat siten, että lukiolaiset kertoivat pitäneensä leikeistä 
enemmän kuin yläkoulun oppilaat. 
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Kuva 13.    Kuva 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierailujen leikit, pelit ja kilpailut eivät näytä tulosten mukaan olevan ainakaan yläkoulun oppilaiden 
suosiossa. Jopa yli 60% heistä ilmoitti, että piti vierailun leikeistä vain vähän tai ei ollenkaan. Lukiolaisten 
osalta tulokset ovat aika erilaisia – yhteensä yli 70% kertoo pitäneensä leikeistä aika paljon tai jossain 
määrin. Lukiolaisten joukossa ei ollut edes yllätykseksi ketään, joka ei olisi pitänyt leikeistä ollenkaan. 
Yläkoululaisten ja lukiolaisten erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä sen suhteen, miten he 
suhtautuivat leikkiin tai peliin ilmastovierailulla (p=0,001). Sukupuolella sen sijaan ei ollut vaikutusta siihen, 
miten paljon oppilaat pitivät vierailun leikeistä. 
 
Entä tunsivatko oppilaat oppivansa vierailulla leikkien avulla? Tämän kysymyksen suhteen yläkoulun ja 
lukion oppilaat eivät eronneet niin suuresti toisistaan kuin edellisessä. Liki kymmenesosa niin yläkoulun 
oppilaista kuin lukiolaisistakin arvioi oppineensa leikkien avulla ilmastonmuutoksesta paljon tai aika paljon. 
Leikit ilmastotiedon opetusmenetelmänä eivät toimineet oppilaiden vastauksista päätellen kovinkaan hyvin, 
sillä 70% kaikista oppilaista ilmoitti oppineensa leikkien avulla vain vähän tai ei lainkaan 
ilmastonmuutoksesta. Tässä kysymyksessä eri kouluasteiden oppilaiden erot eivät olleet tilastollisesti 
erilaisia. Sen sijaan sukupuolella näytti olevan vaikutusta siihen, miten oppilaat kokivat oppivansa leikkien 
avulla. Tytöt kokivat oppivansa paremmin leikkien avulla kuin pojat. Sukupuolien ero leikkien suhteen oli 
tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0,028). 
 
 
Muut opetusmenetelmät 
 
Kahdella luokalla ohjelmassa oli myös keskusteluun perustuva ryhmätyö. Toisessa työssä oppilaat pohtivat 
ryhmissä Suomen olosuhteita sadan vuoden päästä ja sitä, mitä asialle voisi tehdä. Toinen luokka keskusteli 
ensin ryhmissä ilmastonmuutoksesta suhteessa globalisaatioon, muihin ympäristöongelmiin ja omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin ja asenteisiin. Tämän jälkeen aiheista keskusteltiin vielä yhdessä koko luokan 
kesken. Myös ilmastonmuutokseen liittyvien projekti-ideoihin tutustumiseen käytettiin yhdellä vierailulla 
aikaa. Oppilaiden suhtautumista muihin käytettyihin opetusmenetelmiin ei arvioinnissa tutkittu. 
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5. Pohdinta 
 
5.1. Tutkimusmenetelmän ja -aineiston arviointia 
 
Ilmari-hankkeen koulukiertueen arviointi toteutettiin ilmastovierailuille osallistuneiden oppilaiden 
näkökulmasta. Arvioinnin olisi voinut suorittaa myös muista näkökulmista. Opettajia olisi voinut esimerkiksi 
haastatella ja tutkia sitä, miten he kokevat vierailujen onnistuneen ja miten heidän mielestään nuorille asiaa 
kannattaisi opettaa. Myös ilmastolähettiläiden ajatuksia olisi voinut kerätä ja tarkastella, miten heistä 
vierailut ovat sujuneet ja miten niitä voisi edelleen kehittää. Tässä arvioinnissa valittiin kuitenkin 
kohderyhmäksi oppilaat ja keskityttiin täysin heidän näkökulmaansa Ilmarin koulukiertueella. Valinnan 
perusteena oli ajatus siitä, että Ilmarin koulukiertue voidaan nähdä onnistuneeksi, jos oppilaat arvioivat sen 
onnistuneeksi. 
 
Oppilaiden näkemyksiä Ilmarin koulukiertueeseen selvitettiin kyselyllä. Kyselyn ehdottomana etuna 
arvioinnissa oli se, että sen avulla saatiin kerättyä mittavasti aineistoa oppilaiden näkemyksistä. Kyselyn 
toteuttaminen oli myös yksinkertaista ja vaivatonta ilmastolähettiläiden kautta. Koska koulukiertue 
suuntautui eri puolille Suomea, oli kysely tässäkin mielessä toimiva aineistonkeruun menetelmä, jonka 
avulla arviointiin saatiin mukaan oppilaita maantieteellisesti edustavasti. Kyselyn avulla kerätyn aineiston 
hyvänä puolena voi nähdä myös sen, että aineiston analyysi on selkeää ja suhteellisen vaivatonta. 
 
Ilmarin koulukiertueen arvioinnissa kyselyaineisto piti sisällään väistämättä myös heikkouksia. Ensinnäkin 
heikkoutena voidaan nähdä se, että vierailun itse pitäneet ilmastolähettiläät keräsivät oppilailta aineistoa. Voi 
olla, että joidenkin oppilaiden vastauksiin tällä oli vaikutusta, eivätkä he tohtineet arvioida vierailua täysin 
rehellisesti. Toiseksi aineistonkeruun heikkoudeksi voidaan lukea se, että kyselyaineisto kerättiin 
välittömästi vierailun päätteeksi ja heti opetustilanteen jälkeen esimerkiksi omaa oppimista koskeviin 
kysymyksiin voi olla vaikea vastata. Ajanpuute kyselyyn vastaamisessa vaivasi edellisten lisäksi joitakin 
opetusryhmiä. Ilmarin arvioinnin kysely oli myös lyhyt ja yksinkertaisine kysymyksineen pintapuolinen, eikä 
esimerkiksi oppilaiden perusteluja näkemyksilleen voitu kuulla. Kyselyn avulla kerätty aineisto antaakin 
lähinnä vain suuntaa oppilaiden ajatuksista, eikä pyrikään selittämään heidän mielipiteitään. Kyselyllä 
kerätty aineisto siis toimii oppilaiden ajatuksia kartoittavana ja kuvailevana tietona. Kyselyaineisto 
osoittautui aineistoa käsiteltäessä kuitenkin yllättävän laajaksi ja selvitettävää ja raportoitavaa oli ylen 
määrin, vaikka kysely oli lyhyt. Yksityiskohtiin taikka asioiden välisiin yhteyksiin ei aineiston käsittelyssä 
ollut mahdollisuutta tarkemmin paneutua. 
 
Arvioinnin aineisto kerättiin keväällä 2005 Ilmarin koulukiertueelle osallistuneilta oppilailta. Tämä joukko 
edusti Ilmariin osallistuneita oppilaita suhteellisen hyvin niin alueellisesti kuin iällisestikin, koska mukana 
oli oppilaita monista kaupungeista eri puolilta Suomea ja kouluasteista yläkoulut ja lukiot olivat hyvin 
tasaisesti edustettuina. Aineistonkeruuta suunniteltaessa ei vielä tiedetty, kuinka paljon oppilaita 
koulukiertueelle tulee osallistumaan. Tätä ajatellen olikin hyvä ratkaisu, että kaikkia ilmastolähettiläitä 
pyydettiin keräämään aineistoa mahdollisuuksien mukaan ainakin kahdelta opetusryhmältä. Näin 
varmistettiin se, ettei aineiston koko jäisi ainakaan liian pieneksi. 
 
Arviointiin osallistuvien oppilaiden määrä oli lopulta hieman pienempi, mitä arviointia suunniteltaessa 
ajateltiin mahdolliseksi. Syynä ajateltua pienempään määrään oli se, että ilmastovierailuja ei tilattu kouluista 
enää loppukevääksi suuria määriä, jolloin aineistonkeruulle ei tarjoutunut enää mahdollisuuksia. Aineiston 
koko (n=283) oli kuitenkin riittävä ja edustava joukko ilmastovierailuille osallistuneista oppilaista. Vaikka 
aineisto edustaa maantieteellisesti hyvin Ilmarin koulukiertueen alueita, on aineistosta huomattavissa se, että 
kiertue tavoittaa lähinnä suurten kaupunkien ja näiden lähikuntien koulut. Syrjäisten kuntien koulut ja 
oppilaat kaukana suurista kaupungeista jäävät helposti koulukiertueelta väliin, sillä ilmastolähettiläinä 
toimivat järjestöaktiivit ovat pääosin kaupungeista kotoisin ja kiertävät lähinnä asuinseudullaan tekemässä 
vierailuja. 
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5.2. Tulosten pohdintaa 
 
5.2.1. Vierailun yleisvaikutelma ja oppilaiden väliset erot 
 
Ilmarin koulukiertueen vierailut koettiin oppilaiden keskuudessa valtaosaltaan myönteisesti ja niitä pidettiin 
keskimäärin melko tärkeinä ja tarpeellisina. Tämä kiinnostunut ja arvostava suhtautuminen 
ilmastovierailuihin on mitä parhain lähtökohta koulukiertueen onnistumiselle. Oppilaille oli jäänyt 
koulukiertueesta myönteinen yleisvaikutelma, joten perusedellytykset hankkeen onnistumiselle ovat koossa. 
Lukiolaiset pitivät vierailusta selvästi enemmän kuin yläkoulun oppilaat. Vierailun yleisvaikutelmasta 
havaittu suhtautumisero yläkoululaisten ja lukiolaisten välillä seurasikin huomiota herättävän 
samansuuntaisena koko arvioinnissa ja sitä voidaan pitää myös eräänä arvioinnin keskeisimpänä havaintona. 
Mistä lukiolaisten myönteisempi suhtautuminen Ilmarin koulukiertueeseen juontaa? Johtuuko myönteisyys 
vain siitä, että he ovat vanhempia kuin yläkoululaiset? Kuinka paljon oppilaiden kokemuksiin ikä mahtaa 
vaikuttaa? 
 
Tähän saakka Ilmarin koulukiertueella on ollut mukana toiselta asteelta vain lukioita, eivätkä ammatilliset 
oppilaitokset ole olleet lainkaan edustettuina. Näin ollen iän vaikutusta oppilaiden mielipiteisiin on 
mahdotonta arvioida. Voi kuitenkin uskoa, että iällä on paljonkin merkitystä oppilaiden suhtautumisessa 
ilmastonmuutosasioihin, jotka monimutkaisuudessaan ehkä sopivat paremmin jo hiukan varttuneemmille 
nuorille. Varmasti lukiolaisten myönteinen suhtautuminen Ilmarin koulukiertueeseen johtuu myös osaltaan 
siitä, että he ovat valikoituneet yleissivistävään toisen asteen koulutukseen, joka osaltaan kertoo 
kiinnostuksesta yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Tulevana vuonna koulukiertueen on tarkoitus laajentua 
käsittämään myös muita toisen asteen oppilaitoksia. Onkin kiinnostavaa nähdä, miten näissä oppilaitoksissa 
oppilaat Ilmarin kokevat. Yläkoululaisten ja lukiolaisten suhtautumiserot Ilmariin taitavat kuitenkin 
parhaiten selittyä iän ja koulumuodon yhteisvaikutuksella. Eri kouluasteiden oppilaiden erot ovat joka 
tapauksessa arvioinnin perusteella selviä. Kouluasteiden erotessa toisistaan jo lähtökohtaisesti niin paljon, 
tulisi tämä ottaa vierailuissa huomioon entistä paremmin ja räätälöidä tunnit kohderyhmälle sopivaksi. 
 
Ilmarin koulukiertueen vierailulla ilmastotietoa ovat jakamassa ympäristöjärjestöjen edustajat. Selvästi 
suurin oppilaista suhtautui myönteisesti siihen, että järjestöaktiivit vierailivat koulussa. Oli ilahduttavaa, että 
ympäristöjärjestön edustajat hyväksyttiin ja heistä myös pidettiin ilmastoviestin levittäjinä. Se, miten 
oppilaat ylipäätään suhtautuvat järjestöjen edustajiin kouluissa, määrittääkin ehdot Ilmarin koulukiertueen 
onnistumiselle. Kun järjestöjen edustajat yleisesti hyväksytään kouluissa, ovat oppilaat myös valmiita 
kuuntelemaan heitä ja vastaanottamaan tietoa ilmastoasioista. On sinänsä kuitenkin mielenkiintoista, että 
oppilaat suhtautuivat ympäristöjärjestön edustajiin pääosin myönteisesti, vaikka selvästi valtaosa heistä ei 
ollut kuitenkaan itse juurikaan kiinnostunut olemaan mukana ympäristöjärjestöissä. Oppila illa vaikutti siis 
olevan sympatiaa ympäristöjärjestöjä kohtaan, vaikka eivät niissä itse kuitenkaan haluaisi toimiakaan. 
 
 
5.2.2. Vierailun anti 
 
Lukiolaiset saivat enemmän uutta tietoa 
 
Ilmastovierailun ehkä tärkein anti riippuu siitä, saavatko oppilaat vierailulta uutta tietoa 
ilmastonmuutoksesta. Arvioinnin perusteella näyttää siltä, että vierailu pystyy tarjoamaan valtaosalle 
oppilaista uutta tietoa ainakin jonkin verran. Mielenkiintoinen havainto oli, että lukiolaiset saivat vierailulta 
uutta tietoa ilmastonmuutoksesta selvästi yläkoululaisia enemmän. Miksi vierailu on tarjonnut lukiolaisille 
uutta tietoa paremmin kuin yläkoululaisille? Lukiolaisten kertoman mukaan koulussa oli vieläpä puhuttu 
useammin ilmastonmuutoksesta kuin yläkoulussa, joten voisi ajatella lukiolaisten tietävän jo etukäteen 
asiasta enemmän. 
 
Varmasti luonnollisin selitys sille, että yläkoululaiset eivät saaneet vierailulta uutta tietoa yhtä paljon kuin 
lukiolaiset, johtuu siitä, että heitä ei ilmastoaihe ylipäätään kiinnostanut kovin paljon. Suuri osa 
yläkoululaisista ei ollut vierailua ennenkään seurannut esimerkiksi ilmastoaiheisia uutisia kovin aktiivisesti. 
Lukiolaisten parempaa tiedonsaantia vierailulla edesauttaa aiempi kiinnostus asiaa kohtaan, heistähän 
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 selvästi yli puolet oli ollut jo ennen vierailua kiinnostunut ilmastonmuutokseen liittyvistä uutisista. Toinen 
selitys sille, että yläkoululaiset eivät saaneet vierailulta uutta tietoa samoissa mitoissa kuin lukiolaiset, voi 
liittyä siihen, etteivät he jaksaneet keskittyä kunnolla vierailuun. Ilmastonmuutoksen ja sen syiden ja 
seurauksien hahmottaminen ovat monimutkaisia asioita, joihin täytyy todella jaksaa perehtyä, jotta niistä 
voisi oppia jotakin uutta lyhyessä ajassa. 
 
Vaikka voi olla tyytyväinen siitä, että valtaosa oppilaista sai vierailulta uutta tietoa ainakin jossain määrin, 
voi asiaa ajatella myös käänteisestä näkökulmasta. Neljännes oppilaista ei saanut vierailulta uutta tietoa 
ollenkaan tai vain vähän. Uutta tietoa ei saatu myöskään välttämättä kovin paljoa – kolmannes koki 
saaneensa uutta tietoa ainoastaan jonkin verran. Nämä havainnot voisivat tarkoittaa, että perusasiat 
ilmastonmuutoksesta olisivat monille oppilaille jo entuudestaan tuttuja ja sen vuoksi varsinaista uutta asiaa ei 
vierailulta herunut suurissa määrin monillekaan. Tästä näkökulmasta ajatellen enemmistö oppilaista sai 
vierailulta uutta tietoa vain tarkentavissa määrin; lähinnä uusia näkökulmia, yksityiskohtia ja lisätietoa 
ilmastoasioista. 
 
Oli ehkä yllättävääkin, että oppilaiden enemmistö ei saanut vierailulta paljon tai edes aika paljon uutta tietoa 
ilmastonmuutoksesta. Tiesivätkö oppilaat ilmastonmuutoksesta jo entuudestaan aika tavalla? Voisiko 
oppilailla olla nykyään, keväällä 2005, keskimäärin paremmat tiedot ilmastonmuutoksesta kuin kaksi vuotta 
sitten hankkeen käynnistysvuonna 2003, jolloin Ilmarin asiasisällöt ja oheismateriaalit luotiin? 
Ilmastonmuutosaihe on viimeisten kahden vuoden aikana tullut yhä enemmän esiin ja siitä on myös 
julkisuudessa uutisoitu vilkkaammin. Suomessakin lisääntyneet nopeat ja voimakkaat säänmuutokset, Aasian 
luonnonkatastrofi vuodenvaihteessa, päästökauppa ja Kioton sopimus – aiheesta on uutisoitu enemmän ja 
jopa nuorille aihe on ehkä tullut näin tutummaksi. Perustiedot ilmastonmuutoksesta eivät välttämättä ole 
oppilaille enää varsinaisesti uutta tietoa. Ilmastonmuutoksesta puhutaan nykyään niin paljon, että kaikki 
ainakin uskovat tietävänsä jo aiheesta. Joidenkin oppilaiden vapaamuotoiset kommentit siitä, että tiesivät jo 
perusasiat ilmastonmuutoksesta ja kaipasivat samalla haasteellisempaa tietoa, tukevat näitä ajatuksia.  
 
Pitäisikö Ilmarin asiasisältöjä lukea ja tarkastella sillä silmällä, että asia saattaa olla oppilaille nykyään 
lähtökohtaisesti tutumpi kuin muutama vuosi sitten? Jos yhä useammalle oppilaalle halutaan tarjota vielä 
enemmän uutta tietoa ilmastonmuutoksesta, tulisi sisältöihin harkita ehkä lisättäväksi joitakin uusia ja 
vaativampia näkemyksiä ja yksityiskohtia. Voisiko asiasisältöihin sisällyttää esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen liittyviä erilaisia skenaarioita ja tulevaisuuden näkymiä, vaikka nämä olisivat 
epävarmojakin? Tai ehkäpä voisi olla aiheellista panostaa ja perehtyä niiden teemojen käsittelyyn, jotka 
oppilaat ovat tämän arvioinnin mukaan kokeneet tärkeiksi ja kiinnostaviksi. Ihanteellinen tilanne olisi joka 
tapauksessa sellainen, että mahdollisimman moni oppilas kykenisi saamaan vierailulta uutta tietoa ainakin 
aika paljon. Uusi tieto innostaa oppilaita paremmin kuin jo tuttujen asioiden kertaus. 
 
 
Käsitykset ilmastonmuutoksesta eivät mullistuneet 
 
Ilmastovierailun tarjoamaan uuteen tietoon liittyy tiiviisti se, muuttuivatko oppilaiden käsitykset 
ilmastonmuutoksesta uuden tiedon seurauksena. Kysymys oppilaiden käsityksen muutoksesta oli varmasti 
vaikea, sillä käsitysten muuttumista on vaikeaa niiden muotoutuessa vähitellen ja usein huomaamattakin. 
Kysymyksellä tavoiteltiin lähinnä oppilaiden tuntumaa siitä, saivatko he mielestään jotain todella uutta tai 
mullistavaa tietoa ilmastonmuutoksesta, joka olisi vaikuttanut ajatuksiin enemmänkin.  
 
Koska vain hyvin pienellä osuudella oppilaista käsitykset muuttuivat paljon, vaikuttaa siltä, että 
ilmastovierailu ei muuttanut oppilaille aiemmin muodostunutta näkemystä ilmastonmuutoksesta. Puolet 
oppilaista kertoi käsitystensä kuitenkin muuttuneen ainakin jonkin verran vierailun seurauksena. Uusi tieto 
ehkä siis tarkensi ja selitti oppilailla entuudestaan olleita käsityksiä, jonka seurauksena käsitykset 
muotoutuivat jonkin verran uudestaan. Miltei puolet oppilaista ilmoitti, että vierailu muutti käsitystä 
ilmastonmuutoksesta vain vähän tai ei ollenkaan. Mietittäväksi jää, oliko näillä oppilailla jo etukäteen selvä 
ja jäsentynyt käsitys ilmastonmuutosasioista vai eikö heillä ollut ylipäätään mitään käsitystä asiasta. 
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Tietoa on tarpeeksi ilmiön ymmärtämiseen 
 
Vierailun jälkeen huomattavan pieni osuus oppilaista oli kiinnostunut tietämään lisää ilmastonmuutoksesta 
mittavasti. Vähäinen kiinnostus lisätietoon oli ehkä jopa yllätys, sillä voisihan ilmastovierailun toivoa 
herättävän oppilaiden mielenkiinnon tietää lisää ilmastoasioista. Onkohan niin, että oppilaat ehkä kokevat 
saaneensa vierailulla jo riittävästi tietopohjaa ilmiön ymmärtämiseen ja sen seuraamiseen tiedotusvälineissä, 
joten he kokevat, etteivät tarvitse enää lisää varsinaista tietoa. Ilmastoaiheisten uutisten seuraaminen kertoo 
kuitenkin etenkin lukiolaisten kiinnostuksesta ja halusta tietää lisää aiheesta. 
 
Puolet oppilaista kaipaa lisätietoa ilmastoasioista vain vähän tai ei ollenkaan vierailun jälkeen. Ainakin 
yläkoululaisille vierailun anti ilmastonmuutoksesta taitaa olla riittävä, eivätkä he halua enempää asiaan 
paneutua. Näihin tuloksiin pohjaten voi todeta, ettei vierailuilla ehkä kannata käyttää kovin paljon aikaa 
ilmastoaiheisten jatkoprojektien mainostamiseen, kun suurin osa oppilaista ei ylipäätään ole liiemmälti 
innostunut tietämään lisää asiasta. 
 
 
25 uutta toimijaa ympäristöjärjestöihin 
 
Jos oppilaiden innostus tietää lisää ilmastonmuutoksesta ei ollut kovin suurta, oli into toimia aktiivisesti 
esimerkiksi ympäristöjärjestössä vielä vähäisempää. Vain noin kymmenesosa olisi kiinnostunut toimimaan 
paljon tai aika paljon ilmastoasioiden puolesta, joka tarkoittaa aineistossa yhteensä noin 25 oppilasta. 
Aktiivitoimijoita on aina ihmisten joukossa vähän valtaosan ollessa sivustaseuraajia. Harvat kokevat yhteiset 
ympäristöasiat asiat riittävän omakohtaisiksi ja merkittäviksi aktiivitoimintaan ryhtyäkseen. 
Toimintavalmiutta mittaava kysymys voi ollakin oppilaille aika vieras – monille ei varmaan ole tullut 
koskaan mieleenkään osallistua aktiivisesti toimintaan yhteisten asioiden puolesta. Oppilailla voi olla 
hyvinkin halukkuutta toimia ilmastoystävällisesti arkielämässään, mutta heillä ei ole halua liittyä järjestöjen 
jäseniksi tai ”nousta barrikadeille” ilmaston puolesta. Ihmisten ympäristöasenteista kertovat tutkimukset ovat 
antaneet yleensä samansuuntaisia tuloksia. Ihmiset ovat kyllä huolissaan ympäristön tilasta, muta eivät itse 
ole valmiita toimimaan aktiivisesti asioiden parantamiseksi. Jos ideana ilmastokiertueella olisi ollut hankkia 
järjestöihin uusia toimijoita, ei valtavirtaa näin saisi mukaan, mutta 25 oppilasta varmaan voisi lähteäkin. 
 
 
Käytännön neuvot ovat parasta antia 
 
Myönteinen yllätys vierailun antiin liittyen tuli esiin siinä, että jopa puolet oppilaista kertoi saaneensa 
vierailulta vähintään aika paljon käytännön neuvoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi! Tämä hyvä tulos 
osoittaa, että vierailu on todella kyennyt tuomaan ilmastoaiheen oppilasta lähelle ja linkittämään sen hänen 
elämäänsä käytännön tekojen kautta. Lukion oppilaat kokivat saaneensa vierailulta vielä enemmän 
käytännön neuvoja ilmastonmuutokseen liittyen yläkoululaisiin verrattuna. Tämä on ajatuksia herättävä ja 
kiinnostava yksityiskohta. Miksi lukiolaiset tunsivat saaneensa enemmän käytännön neuvoja? 
 
Mieleen tulee ensinnäkin se, ovatko jotkut neuvot olleet yläkoululaisille vaikeita tai hankalia toteuttaa. Jos 
esimerkiksi vihreän sähkön valitsemisesta kerrotaan vierailulla, on se yläkouluikäisille kovin kaukainen asia. 
Myös neuvot jätteiden lajittelusta, kompostoinnista ja ekologisten ruokahankintojen tekemisestä ovat nuorille 
hyvää tietoa, mutta käytäntöön harva pystyy niitä vielä soveltamaan kotona asuessaan, jos kotona ei olla 
ympäristöasioista kiinnostuneita. Toiseksi tulee ajatelleeksi sitä, että olisiko lukiolaisten ja yläkoululaisten 
eroihin syynä heidän ikänsä ja kehityksensä. Onkohan yläkoululaisten murrosikäisinä ylipäätään vaikeaa 
nähdä oman toiminnan vaikutusta ilmastonmuutokseen?  Tärkeintä kuitenkin oli, että niin lukiolaiset kuin 
yläkoululaisetkin saivat vierailulta mielestään käytännön neuvoja hyvissä määrin. Käytännön neuvojen ja 
vinkkien jakamiseen kannattaa siis jatkossakin vierailuilla panostaa. Neuvot ja vinkit eivät mene hukkaan, 
vaan oppilaat ottavat ne ilmeisesti hyvin onkeensa. 
 
 
Huolestuneita oli yhtä paljon ennen ja jälkeen vierailun  
 
Onnistuiko vierailu herättämään oppilaat ilmastonmuutoksen todellisuuteen ja saamaan heidät huolestumaan 
siitä? Tuloksena oli, että selvästi yli puolet oppilaista kertoi huolestuneensa vierailulla ainakin jonkin verran.  
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Tulosta on kiinnostavaa vertailla taustakysymykseen siitä, kuinka moni oli jo ollut huolestunut 
ilmastonmuutoksesta ennen vierailua. Niitä, jotka olivat olleet huolestuneita ennen vierailua ja niitä jotka 
kertoivat huolestuneensa vierailulla, oli karkeasti ottaen yhtä suuri osa. Arvioinnissa ei selvitetty sitä, 
olivatko nuo huolestuneet samoja vai eri oppilaita. Voisi kuitenkin kuvitella, että huolestuneiden joukko olisi 
pysynyt suurin piirtein samana, varsinkin kun heidän osuutensa olivat huomattavan samankaltaiset ennen 
vierailua ja sen jälkeen. Näin voisi siis rohjeta päätellä, että vierailu ei itsessään herättänyt kovin paljon 
huolta ilmastonmuutoksesta oppilaissa. Huolestuneet oppilaat pysyivät huolestuneina. Ja niissä, jotka eivät 
olleet kovin huolestuneita, vierailu ei myöskään herättänyt huolta. 
 
 
5.2.3. Vierailun asiasisältö 
 
Omakohtaisuus tärkeimpänä asiana 
 
Vierailun parhainta antia näytti oppilaille olevan käytännön neuvojen saaminen ilmastonmuutoksen 
hillintään. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ilmastoaiheen tuominen oppilaan lähelle ja yhden ihmisen 
kokoiseksi asiaksi kiinnosti oppilaita. Ilmastonmuutoksen suhde yksilöön ja hänen mahdollisuuksiinsa 
vaikuttaa tilanteeseen tuli esiin myös ilmastovierailun asiasisältöjä mittaavissa osioissa. Oppilaat mainitsivat 
erääksi vierailun tärkeimmäksi asiaksi yksittäisen ihmisen suhteen ilmastonmuutokseen. Tästä aiheesta 
kirjoittivat suhteellisen tasaväkisesti niin lukiolaiset kuin yläkoululaisetkin sukupuolesta riippumatta. Oli 
erittäin ilahduttavaa huomata tuloksista, että oppilaat kokivat yksilön aseman ilmastonmuutoksessa yhdeksi 
tärkeimmäksi kuulemakseen asiaksi vierailulla. On mahdollista, että monet oppilaat kuulivat vierailulla 
ilmastonmuutoksesta ensimmäisen kerran yksilön näkökulmasta. Yleensä ilmastonmuutos esiintyy 
tiedotusvälineissä suurien ja abstraktien asioiden kuten tulvien, lämpötilan nousun tai kansainvälisten 
sopimusten yhteydessä. Voi olla, että oppilaat havahtuivat vierailulla ilmastonmuutoksen omakohtaisuudesta 
– tämä ilmiö liittyy minuunkin ja pystyn itse vaikuttamaan! 
 
Muita tärkeimpiä asioita vierailulla oppilaiden mielestä olivat ilmastonmuutoksen nykytila, syyt, seuraukset 
ja tulevaisuus yleisellä tasolla. Nämä ovat perusasioita, jotka täytyy tuntea ilmastonmuutosta ymmärtääkseen 
ja varmasti siksi pääsivätkin tärkeimpien asioiden joukkoon. Saattaa olla, että oppilaat kokivat tärkeäksi sen, 
että heille kerrottiin selkokielellä ilmaston nykytilasta, ilmastonmuutoksen mahdollisista seurauksista sekä 
siitä, mitä tulevaisuudessa voi todella tapahtua. Tärkeimpien kuultujen asioiden joukkoon lukeutuivat 
oppilaiden mielestä myös päästöt ja saasteet, jotka ovat selkeitä ja konkreettisia ilmastonmuutoksen syyllisiä. 
Nämä ovat myös asioita, joihin oppilaat pystyvät itse vaikuttamaan. Myös energian tuotannosta ja 
kulutuksesta ja Suomen rooli ilmastonmuutoksessa koettiin oppilaiden keskuudessa tärkeiksi vierailun 
asiasisällöiksi, joista voisikin jatkossa vierailuilla kertoa varmasti enemmän. Energia-asioista onkin tulossa 
kalvosarjaan täydennystä. 
 
 
Ääri-ilmiöiden viehätys  
 
Oppilaiden tärkeiksi kokemat asiasisällöt vierailuilla menivät osaksi yksiin niiden asioiden kanssa, joita 
oppilaat pitivät kiinnostavimpina ilmastovierailulla. Eräs näistä sekä tärkeimpiin kuuluneista että myös 
kiinnostavimpiin lukeutunut asiasisältö oppilaiden mielestä oli omat mahdollisuudet vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen. Lukiolaiset kokivat tämän kiinnostavimmaksi asiasisällöksi. On hienoa huomata, että 
vierailulla tärkeäksi koettu asia on ollut myös kiinnostava! Hyvin kiinnostavaksi koettiin vierailulla 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt, joka oli yläkoululaisille erityisesti mieleen. Ääri-ilmiöiden 
kiinnostavuuden ymmärtää – perustuvathan monet suositut katastrofielokuvatkin samaan viehätykseen. 
Tuntematon uhka on vireillä, eikä kukaan tiedä, millaisia odottamattomia ja outoja luonnonmullistuksia tulee 
tapahtumaan ja millaisia seurauksia niistä on yhteiskunnassa. Kolmas kiinnostavimpiin kuulunut asiasisältö 
oli ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön ja eri eläin- ja kasvilajeihin. Vierailuilla varmasti kannattaisi 
tulevaisuudessa panostaa aiheisiin, jotka ovat olleet oppilaista kiinnostavia ja lisäksi niihin, jotka ovat olleet 
heistä tärkeitä. 
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Ilmastopolitiikka pähkinänkuoressa 
 
Vierailun vaikeimmaksi asiasisällöksi noussut kansainvälinen politiikka ilmastonmuutokseen liittyen tuntuu 
arvattavastikin nuorista kaukaiselta ja monimutkaiselta. Tämän asiasisällön tuntuessa oppilaista niin 
yksimielisesti vaikeimmalta herättää se kahdenlaisia ajatuksia. Toisaalta voi miettiä, onko oppilaiden 
ylipäätään keskeistä ymmärtää vaikeaselkoista kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Tämähän ei kuulunut 
oppilaiden mukaan kiinnostavimpiin asioihin, eikä tärkeimpiinkään. Näin asiaa arvioiden ei ole kovin sääli, 
jos kansainvälinen ilmastopolitiikka jää oppilaiden mieleen mutkikkaana asiana. Toisaalta taas voisi toivoa, 
että oppilaille kyettäisiin vierailuilla tarjoamaan kansainvälisistä ilmastopolitiikasta siisti ja ytimekäs 
peruspaketti, josta kävisi ilmi, mitä tähän mennessä on tehty ja mitä hyötyjä on saatu aikaan. Nämä asiat 
tulevatkin esiin nykyisissä asiasisällöissä. Oppilaille voisi olla selventävää myös kertoa siitä, mitä tahoja ja 
viranomaisia kansainvälisessä ilmastopolitiikassa toimii, jotta oppilaille syntyisi kuva, keiden harteilla suuret 
ilmastoon liittyvät päätökset ovat. Toiseksi voisi olla hedelmällistä valottaa mahdollisesti tulevaisuuden 
ilmastopoliittisia näköaloja, mitä voisi olla odotettavissa ja missä toisaalta piilevät suurimmat ongelmat 
kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. 
 
Vaikeimmiksi koettujen asioiden kärjessä oli myös ihmisten välinen tasa-arvo, joka voi hyvinkin tuntua 
oppilaista vaikealta tämän näkökulman ollessa yleensä vähemmän esillä. Asian kokemiseen vaikeaksi saattaa 
liittyä sekin, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat ihmisille ja heidän väliselle tasa-arvolleen ovat vielä 
pitkälti kaikilta pimennossa ja epävarmat tulevaisuuden näkymät voivat tuntua oppilaista vaikeilta ymmärtää. 
Myös ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä koettiin vaikeaksi. Ilmiö on syvemmällä tasolla 
tarkasteltuna vaikea kuten kansainvälinen ilmastopolitiikkakin. Näiden vaikeiksi koettujen asioiden tärkeyttä 
vierailulla on vaikea arvioida. Luonnontieteellistä puolta ilmastonmuutoksesta kannattaa ainakin selvittää ja 
painottaa lukion luonnontieteiden valinnaisryhmille, mutta varmaankaan yläkoululaisille vaikeaa asiaa ei 
edes kannata ryhtyä enempää repimään auki. 
 
 
5.2.4. Vierailun opetusmenetelmät 
 
Ilmastovierailujen opetusmenetelmistä ja niiden opettavuudesta oli mielenkiintoista kuulla oppilaiden 
mielipiteitä. Opetusmenetelmien arviointi on sikälikin tärkeää, että Ilmarin koulukiertueen konkreettinen 
kehittäminen on asiasisältöjen lisäksi kiinni myös vierailulla käytettävistä menetelmistä. 
 
 
Kalvot ovat neutraali mene telmä  
 
Kalvosarjasta kertoi olleensa kiinnostunut ainakin jossain määrin enemmistö oppilaista. Niiden osuus oli 
kuitenkin pieni, jotka kertoivat olleensa niistä paljon kiinnostuneita. Lukiolaiset suhtautuivat yläkoululaisia 
myönteisemmin kalvoihin opetusmenetelmänä, mikä saattaa kertoa lukiolaisten muutenkin 
myötämielisemmästä suhtautumisesta kouluun, oppimiseen ja opetuksen eri muotoihin. Kalvot vaikuttivat 
oppilaiden mielestä suhteellisen toimivalta opetusmenetelmältä, sillä hieman yli puolet oppilaista ilmoitti 
myös oppineensa jonkin verran kalvosarjaa seuraamalla. 
 
Vaikka kalvoihin opetusmenetelmänä suhtaudutaan hyvin neutraalisti, on ymmärrettävää, ettei hyväkään 
kalvosarja voi suorastaan innostaa oppilaita opetettavasta aiheesta. Kalvoja käytetään kouluopetuksessa 
paljon ja ne merkitsevät oppilaille yleensä passiivista opetuksen seuraamista. Ilmastovierailuille on kuitenkin 
vaikeaa keksiä muutakaan opetusmuotoa tai välinettä, jonka avulla voisi yhtä jäsennellysti ja tiiviisti esitellä 
oppilaille uutta aihetta. Koska kalvot eivät sellaisenaan oppilaita suuresti kiinnosta, niiden hyvään käyttöön 
tulisi ilmastovierailullakin kiinnittää huomiota. Kalvot voivat nimittäin ajaa loistavasti asiansa yhdistettynä 
hyvään kerrontaan, vuorovaikutukseen ja sopivasti yllättäviin käänteisiin. Parhaimmillaan kalvot toimivatkin 
ajatusten ja keskeisten seikkojen kokoajana ja ikään kuin kuvituksena kerronnalle. 
 
 
Leikit palvelemaan sopivaa tarvetta 
 
Erittäin kiinnostavaa ilmastovierailujen opetusmenetelmissä oli oppilaiden suhtautuminen leikkeihin ja 
peleihin vierailulla. Hieman yli puolet oppilaista kertoi pitäneensä leikeistä tai peleistä ainakin jonkin verran  
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vierailulla ja ainoastaan hyvin pieni joukko oppilaista ilmoitti pitäneensä leikeistä paljon. Oppilaiden 
asenteet leikkeihin ja peleihin olivat tuloksista päätellen varauksellisia. Melkein puolet oppilaista piti 
leikeistä ja peleistä vain vähän tai ei ollenkaan. Piristävää oli se, että lukiolaiset suhtautuivat yläkoululaisia 
huomattavasti myötämielisemmin tähän opetusmenetelmään. Ehkä lukiolaisille leikit ja muu kevyempi 
ohjelma ovat koulussa jo niin harvinaisia, että ne tuntuvat ihan mukavaltakin vaihtelulta. Lukiolaisilla saattaa 
myös olla jo iän myötä uskallusta ja itsetuntoa heittäytyä erilaisiin ohjelmanumeroihin. Yläkoulun oppilaille 
lapsuus ja leikkiminen taitavat puolestaan olla vielä liian lähellä ja julkisesti leikkiminen tai pelaaminen 
koululuokassa voi tuntua heistä lapselliselta ja typerältä. Koska yläkoululaisista jopa selvästi yli puolet 
ilmoitti, ettei pitänyt leikeistä tai peleistä ollenkaan tai vain vähän, kannattaa tämä ottaa huomioon 
vierailujen suunnittelussa yläkoulun luokille. Tuloksiin pohjaten yläkouluun suuntautuvia leikkejä kannattaa 
ainakin harkita huolella ja lukioon leikkejä ja pelejä voi keksiä kevennyksiksi huolettomammin. 
 
Leikkien toimivuus tai toimimattomuus opetusmenetelmänä käy ilmi siitä, että enemmistö oppilaista sanoi 
oppineensa leikkien avulla vain vähän tai ei mitään ilmastonmuutoksesta. Tuloksen mukaan siis niistäkin 
oppilaista, jotka pitivät leikeistä, monet ilmoittivat oppivansa leikkien kautta kuitenkin heikosti. Leikit eivät 
siis opetusmenetelmänä juuri toimi oppilaiden mukaan.  Tuloksen äärellä täytyy pitää mielessä, että omaa 
oppimista on todella vaikeaa arvioida ja samalla kyetä päättelemään, mistä oppiminen todella koostui. 
Monesti leikki opettaakin asioita huomaamatta. Leikin tarkoituksena on usein myös kerrata opittua asiaa, 
eikä niinkään oppia sen avulla varsinaisesti uutta.  
 
Leikkejä ja niiden pätevyyttä opetusmenetelmänä voi miettiä myös siltä kannalta, mikä niiden todellinen 
tehtävä vierailulla on. Leikkien merkitys on usein opetustilanteissa todellisuudessa jokin muu kuin itse 
opetettavan asian oppiminen. Leikit saattavat palvella oppilaiden aktivoinnissa ja innostamisessa sekä 
toisaalta tunnin keventämisenä tai yhdessä tekemisen mahdollistajana. Leikkien käyttöä vierailulla kannattaa 
miettiä siltä kannalta, mitä niiden avulla haluaa oppilaille tarjota ja millainen ohjelma voisi sopia mihinkin 
tilanteeseen ja tarpeeseen vierailulla. 
 
 
Keskustelua toivotaan lisää 
 
Kolmantena opetusmenetelmänä on vierailuilla käytetty keskustelua, johon ovat osallistuneet oppilaat ja 
ilmastolähettiläs yhdessä sekä usein opettajakin. Useimmilla vierailuilla on lähettiläiden mukaan keskusteltu 
yhdessä, vaikka oppilaista puolet koki, ettei vierailulla keskusteltu yhdessä kuin vähän tai ei ollenkaan. 
Oppilaista kolmasosa ei kaivannut lisää keskustelua lainkaan. Enemmistö oppilaista siis olisi toivonut 
keskustelua vierailulle lisää ainakin vähän. Iloiseksi yllätykseksi yläkoululaiset olisivat toivoneet vierailulle 
enemmän keskustelua kuin lukiolaiset! Koska suurin osa oppilaista olisi toivonut lisää keskustelua 
ilmastonmuutoksesta ainakin jonkin verran tai edes vähän, kannattaa keskustelua yrittää herätellä vierailulla 
ja varata siihen riittävästi aikaa, jos se on mahdollista. 
 
Teen tähän loppuun havainnollisen esimerkin yläkoululaisten keskusteluhaluista luokassa, jossa on 17 
oppilasta. Joka kymmenes eli luokassa kaksi oppilaista kaipaa vierailulle keskustelua lisää ainakin aika 
paljon. Jossain määrin lisää keskustelua haluaisi kuusi oppilasta ja vähän lisää keskustelua saisi olla viidelle 
oppilaalle. Niitä oppilaita, jotka eivät halua keskustella ollenkaan, jää siis jäljelle tässä esimerkissä vain 
neljä. 
 
Esimerkin kautta on tarkoitus valottaa sitä, että vaikka todella innokkaita keskustelijoita on luokassa vähän, 
voi keskustelu luokassa silti olla luokassa tervetullutta ja onnistunutta. Kaikkien ei tarvitsekaan osallistua 
yhteiseen keskusteluun ja jos joku haluaa keskustelua vain jonkin verran tai edes vähän, on sekin arvokasta. 
Ei ole nähdäkseni itseisarvoista, että kaikki osallistuvat keskusteluun yhtä innokkaasti ja täysipainoisesti. 
Osa oppilaista seuraa mieluummin toisten ajatustenvaihtoa kuin heittäytyy itse keskusteluun. Keskustelu on 
siinäkin mielessä hyvä opetusmenetelmä, että siihen voi ottaa osaa siinä mitassa kuin itse haluaa ja kykenee, 
mutta siihen ei vaadita kaikkien osallistumista kuten esimerkiksi leikeissä. 
 
 



29 

6. Johtopäätökset 
 
Ilmastonmuutoshanke Ilmarin koulukiertueen voi arvioinnin perusteella nähdä onnistuneena 
ympäristökasvatushankkeena. Oppilaat ovat suhtautuneet koulukiertueeseen pääosin myönteisesti ja pitäneet 
ympäristöjärjestöistä viestintuojina.  Ympäristöjärjestöt ovat puolestaan ilmastovierailuilla kyenneet 
tarjoamaan osaamistaan ilmastonmuutoksesta esittelemällä monialaisesti perusasiat ja herättämällä 
keskustelua aiheesta. Ympäristöjärjestöt ovat onnistuneet koulukiertueella erityisesti tarjoamaan oppilaille 
uutta tietoa ja käytännön vihjeitä ilmastonmuutoksesta. Koulukiertue on samalla onnistunut tuomaan 
ilmastoaiheen oppilaiden lähelle ja osoittamaan, miten se liittyy jokaisen elämään. 
 
Ilmari-hankkeen koulukiertue vaikutti arvioinnin perusteella palvelevan paremmin lukiolaisia kuin yläkoulun 
oppilailta. Lukiolaiset kokivat vierailun niin yleisvaikutelmaltaan kuin anniltaankin huomattavasti 
yläkoululaisia myönteisempänä. Lukiolaiset ja yläkoululaiset erosivat arvioinnin mukaan selvästi toisistaan 
hankkeen kohderyhmänä, joka on arvokas havainto muitakin ympäristökasvatushankkeita ajatellen. 
 
Ilmari-hankkeen koulukiertue on laajamittaisuudessaan ainutlaatuista nuorten toteuttamaa 
ympäristökasvatustyötä Suomessa. Ilmari-hanke on onnistunut sitomaan kolme nuorten ympäristöjärjestöä 
toimimaan yhdessä ja saamaan taustatuekseen Nuorten Akatemian ja Ilmastonmuutoksen viestintäohjelman. 
Ilmari-hankkeen koulukiertueen onnistuminen on osoitus toimivasta ympäristökasvatustoiminnasta, jossa 
toimijoina ovat nuoret aikuiset ja kohderyhmänä murrosikäiset nuoret. 
 
Tämän päivän nuorten onkin ensiarvoisen tärkeää tiedostaa ilmastonmuutoksen syyt, seuraukset ja oma 
asemansa tässä kokonaisuudessa. Ilmastonmuutos voidaan nähdä globaalisti suurimmaksi ja samalla 
vaikeimmaksi ympäristöongelmaksi, jonka seuraukset tulevaisuudessa voivat olla hyvin arvaamattomia. 
Nuoret ovat tulevaisuuden kansalaisia ja heidän ratkaistavakseen tulevat jäämään monet ilmastonmuutoksen 
vaikutuksistakin. 
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1. Sukupuoli 1.  nainen 2. Ikä _______ 
 2.  mies 
 
3. Onko 
ilmastonmuutoksesta 
puhuttu koulussa ennen 
ilmastovierailua? 
1. usein 
2. aika usein 
3. silloin tällöin 
4. harvoin 
5. ei koskaan 

4. Ovatko 
ilmastonmuutoksesta 
kertovat uutiset 
kiinnostaneet sinua? 
1. usein 
2. aika usein 
3. silloin tällöin 
4. harvoin 
5. ei koskaan 

5. Onko ilmastonmuutos 
huolestuttanut sinua? 
1. usein 
2. aika usein 
3. silloin tällöin 
4. harvoin 
5. ei koskaan 

6. Onko koulussa kerrottu 
ympäristöasioista? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. ei ollenkaan 
 
 

7. Pitäisikö koulussa 
mielestäsi kertoa 
ympäristöasioista? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. ei ollenkaan 
 
 

8. Piditkö siitä, että 
ilmastonmuutoksesta oli 
kertomassa ympäristö-
järjestön edustaja? 
0   ei ole väliä, kuka siitä kertoi 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan

 
Laatikossa on sanoja, jotka jatkavat otsikkona olevaa lausetta. Merkitse yksi rasti sanaparin väliin 
vaakasuunnassa olevalle asteikolle sen mukaan, miten se mielestäsi parhaiten jatkaa otsikon lausetta.  
 
9. Ilmastovierailu oli mielestäni…           

 mielenkiintoinen           tylsä 
väsyttävä           virkistävä 
leppoisa           kireä 

tylsistyttävä           viihdyttävä 
tärkeä           turha 

antoisa           mitäänsanomaton 
rauhallinen           hätäinen 

tarpeeton           tarpeellinen 
  
10. Mitkä olivat mielestäsi tärkeimmät asiat, joista kuulit vierailulla ilmastonmuutoksesta? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
11. Saitko vierailulta  
uutta tietoa 
ilmastonmuutoksesta? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan 

12. Muuttiko vierailu 
käsitystäsi ilmaston-
muutoksesta? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. ei ollenkaan 

13. Herättikö vierailu sinussa 
huolta ilmastonmuutokseen 
liittyen? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. ei ollenkaan 

Lomakkeessa on kysymyksiä 
ilmastonmuutoksesta ja ilmastovierailusta. 
Ympyröi vaihtoehto, joka vastaa omaa 
mielipidettäsi. 
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14. Haluaisitko vierailun 
jälkeen tietää lisää 
ilmastonmuutoksesta? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan 
 

15. Haluaisitko vierailun 
jälkeen toimia 
ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi esim. jossakin 
ympäristöjärjestössä? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan 

16. Antoiko vierailu sinulle 
käytännön neuvoja siitä, 
miten voit toimia 
ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. ei ollenkaan

 
17. Mitkä asiat olivat ilmastovierailulla vaikeimpia ymmärtää? Entä kiinnostavimpia?  

Merkitse vasemmalla olevaan ruudukkoon  
kolme vaikeinta asiaa.  
1=vaikein  
2=toiseksi vaikein  
3=kolmanneksi vaikein asia 
 

Merkitse oikealla olevaan ruudukkoon  
kolme kiinnostavinta asiaa.  
1=kiinnostavin  
2=toiseksi kiinnostavin 
3=kolmanneksi kiinnostavin asia 
 

 
vaikeus asia kiinnostavuus 

  Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä   

  Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön ja eri eläin- ja kasvilajeihin   

  Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt (tulvat, myrskyt)   

  Kansainvälinen politiikka ilmastonmuutoksen hillitsemisessä   

  Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ihmisten tasa-arvolle   

  Eri energiantuotantomuotojen vaikutus ilmastoon   

  Omat mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen   
 
18. Kiinnostiko vierailulla 
käytetty kalvosarja sinua? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. ei ollenkaan 

19. Tuntuiko sinusta, että 
opit ilmastonmuutoksesta 
kalvosarjaa seuraamalla?  
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan 

20. Oliko vierailulla 
leikkejä, pelejä tai 
kilpailuja? 
1. kyllä 
2. ei 
(jos vastasit ei, siirry 
suoraan kohtaan 23)

 
21. Piditkö vierailun 
leikeistä tai kilpailuista? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan 

22. Tuntuiko sinusta, että 
opit leikin /kilpailun avulla 
ilmastonmuutoksesta? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan 

23. Keskusteltiinko 
vierailulla yhdessä 
ilmastonmuutoksesta? 
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. ei ollenkaan  
 

24. Olisitko toivonut  
vierailulla enemmän keskustelua  
ilmastonmuutoksesta?  
1. paljon 
2. aika paljon 
3. jonkin verran 
4. vähän 
5. en ollenkaan 
 

 
25. Mitä vielä haluaisit sanoa vierailusta tai 

ilmastonmuutoksesta? 

 

     Kiitos vastauksesta! 
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LIITE 2 
 
      Turussa 22.2.2005 
 
Parahin Ilmastolähettiläs! 
 
Tässä on sinulle postia tänä keväänä toteutettavasta Ilmarin arvioinnista. Ilmarista ollaan tekemässä 
arviointia, jotta saataisiin tietää, mitä oppilaat kouluissa ajattelevat ilmastokiertueen vierailuista. Ovatko 
ilmastovierailut olleet ylipäätään oppilaiden mielestä tärkeitä vai turhia? Saavatko oppilaat vierailuilta 
mielestään uutta tietoa ilmastonmuutoksesta? Mitkä asiat on vierailulla koettu vaikeimmiksi, entä 
kiinnostavimmiksi? 
 
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saamme vastauksia Ilmarin arvioinnin avulla. Ilmarin arviointi 
oppilaan näkökulmasta onkin tosi tärkeää hankkeen jatkamisen ja kehittämisen kannalta. Arvioinnin tulosten 
pohjalta voimme esimerkiksi miettiä, mitä asioita ilmastonmuutoksesta kannattaa painottaa mahdollisilla 
tulevilla vierailuilla sen mukaan, mikä oppilaita eniten kiinnostaa tai sen mukaan, mitkä he ovat kokeneet 
tärkeimmiksi. 
 
Arvioinnin toteutus  
 
Arviointi toteutuu käytännössä siten, että jokainen ilmastolähettiläs kerää aineistoa kyselylomakkeilla 
kahdelta luokalta, jossa käy vierailulla tänä keväänä maalis-toukokuun välillä. Jotta aineistoon tulisi 
tasapuolisesti sekä yläastelaisia sekä lukiolaisia, olisi parasta, jos keräisit mahdollisuuksien mukaan toisen 
luokan yläastelaisilta ja toisen lukiolaisilta. Jos sinulla ei ole kevään mittaan vierailuja kuin esim. yläasteella, 
niin kerää siinä tapauksessa molemmat aineistot samalta kouluasteelta. 
 
Tässä kuoressa on 60 oppilaan lomaketta kahta luokkaa varten, joten molempia luokkia varten on varattu 30 
lomaketta. Sinua varten on myös kaksi lähettilään lomaketta, jotka molemmat täytetään eri vierailujen 
yhteydessä.  
 
Ennen vierailua 
 
Kun olet menossa kouluun vierailulle ja aiot kerätä siellä aineistoa, suunnittele tuntisi jo etukäteen siten, että 
ehdit sen lopussa kerätä kyselyaineistoa. Kyselyn täyttämisessä menee noin 10 minuuttia, mutta yhteensä 
lomakkeiden jakamisen ja ohjeistuksen kanssa kannattaa aineiston keruuseen varata vierailun lopusta noin 
vartti. Jos olet menossa vierailulle, joka kestää vain 45 min, aineistoa ei kannata yrittää siellä kerätä. 
 
Soittaessasi kouluun viimeistään viikkoa ennen varmistaaksesi vierailun opettajan kanssa, ilmoita samalla 
opettajalle, että vierailun lopuksi kerätään oppilailta kirjallista palautetta hankkeen arviointia varten. 
HUOM! Tämä on tosi tärkeää, sillä lain mukaan oppilailta ei saisi kerätä mitään tutkimusaineistoja 
ilmoittamatta siitä kouluun etukäteen. 
 
Vierailulla 
 
Varaa aineiston keräämiseen noin 15 minuuttia tunnin lopusta. Ennen kuin jaat kyselylomakkeet oppilaille, 
ohjeista oppilaita seuraavalla tavalla: 

- kyselyä tehdään, sillä ollaan kiinnostuneita oppilaiden mielipiteistä ilmastovierailuun liittyen 
- kyselyn tulosten perusteella vierailuja jatkossa kehitetään ja suunnitellaan  
- kyseessä on palaute, eikä mikään koe 
- olisi tärkeää, että oppilaat olisivat rehellisiä vastauksissaan 
- kyselyn vastaukset tulevat vain arvioinnin tekijän käyttöön, eikä esim. opettaja näe niitä 
- jos oppilaat eivät ymmärrä jotakin kysymystä, he voivat kysyä sinulta neuvoa 
- kyselylomake on kaksipuolinen! 

KÄÄNNÄ 
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Vierailun jälkeen 
 
Kun vierailu on ohi, täytä oma lomakkeesi pian vierailun jälkeen, jotta luokkaa koskevat tiedot eivät unohdu. 
Kun olet täyttänyt lomakkeesi, liitä se oppilaiden lomakkeisiin, koska ne kuuluvat samaan kokonaisuuteen. 
HUOM! Muista tämä, koska sinulta kysyttävät asiat toimivat taustatietoina oppilaiden vastauksille. Jos 
lähettilään lomake joutuu erikseen oppilaiden lomakkeista, ei kummistakaan ole arvioinnissa kovin paljon 
hyötyä. 
 
Arvioinnin palautus  
 
Kun olet kerännyt kahdelta luokalta aineistoa ja täyttänyt omat lomakkeesi niiden yhteyteen, postita koko 
setti tämän kirjeen mukana tulleessa palautuskuoressa Luonto-Liittoon hetimiten, mutta viimeistään 
toukokuun loppuun mennessä. Merkitse palautuskuoren päälle myös yhteystietosi, jotta toimistolla tiedetään, 
keneltä paluupostia on jo tullut ja keneltä sitä voidaan vielä odotella. 
 
Jos tästä kuoresta puuttuu jotakin tai on jotakin mutkia matkassa, olehan kiltti ja ota minuun yhteyttä. 
 
Myötätuulta! 
 
Sinikka Kunttu 
Ilmarin arvioinnin tekijä  
 
puh. 040-5160047 
simaku@utu.fi 
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  LIITE 3                      ilmastolähettiläs 
 
 
 
 
 
ILMASTOVIERAILIJAN TAUSTATIETOJA 
 
1. Sukupuoli: 1 nainen  2 mies 
 
2. Ikä: ______ 
 
3. Ammatti: _______________________ 
 
4. Jos olet opiskelija, mitä alaa opiskelet?___________________________________________ 
 
5. Olen: 1 vanha lähettiläs (toiminut lähettiläänä jo ennen kevättä 2005) 

2 uusi lähettiläs (toimin lähettiläänä tänä keväänä ensimmäistä kertaa) 
 
6. Kuulun tai olen toiminut seuraavissa järjestöissä: 

1 Luonto-Liitto 
2 Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto 
3 Maan Ystävät 

 4 muut järjestöt, mitkä?_________________________________________________ 
 
 
TIETOJA ARVIOITAVASTA ILMASTOVIERAILUSTA 
 
7. Millä paikkakunnalla ilmastovierailu pidettiin? 
 
 
 
8. Olin ilmastovierailulla 

1 seitsemännellä luokalla 
2 kahdeksannella luokalla 
3 yhdeksännellä luokalla 
4 lukiossa  

 
9. Minkä oppiaineen tunnilla ilmastovierailu pidettiin? 
 
 
 
10. Kuinka kauan ilmastovierailu kesti? 

1 yksi oppitunti (45 min) 
2 kaksoistunti (1,5 h) 
3 muu kesto, mikä?_________ 

 
11. Mitä opetusmenetelmiä käytit vierailulla ja kuinka kauan arvioit niissä menneen aikaa? 
 1 kalvosarja  ______ min 

2 keskustelu  ______ min 
 3 leikit, pelit ja kilpailut ______ min 
 4 muu  ______ min, mikä?______________________________ 
 

käännä! 



 35

 
 

12. Jos käytit leikkejä, pelejä tai kilpailuja, kerro lyhyesti mitä ne olivat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Onko vierailusta jotakin erityistä mainittavaa? 
(esim. luokalla oli paljon maahanmuuttajia, joille kieli on vaikeaa) 
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LIITE 4 
 
 
Oppilaiden terveisiä ilmastovierailulta 
 
 
”Avasi todella silmät sille, mitä maailmassa tapahtuu, auttoi ymmärtämään outoja käsitteitä.” (tyttö lukiosta) 
 
”Herätti ajatuksia. Minusta olisi tärkeää, että tällainen vierailu tehtäisiin esim. kaikkiin lukioihin, 
jotta ymmärrettäisiin ongelman laajuus ja se, että se koskee kaikkia.” (tyttö lukiosta) 
 
”Tärkeä asia , josta tulee kertoa ihmisille”(poika lukiosta) 
 
”Lisää tällaisia vierailijoita, koska nämä asiat kiinnostavat ja ovat tärkeitä.” (tyttö lukiosta) 
 
”Tällaisia tietoiskuja voisi olla reilusti enemmänkin.”(poika lukiosta) 
 
”Hyvä vierailu. Valistusta pitää ja tkaa!”(poika yläkoulusta) 
 
 ”Hyvä, että tällaisia vierailuja järjestetään. Se liittyy kuitenkin myös juuri meihin itseemme.”(tyttö 
yläkoulusta) 
 
”Mielenkiintoinen lisä maantiedon opetukseen, jolle olisi voinut varata useampiakin tunteja. Hyödyllinen!” 
(poika yläkoulusta) 
 
”Vierailu oli todella mielenkiintoinen ja antoisa. Materiaali pisti todella ajattelemaan ja sai muuttamaan 
pieniä arkipäiväisiä asioita.”(tyttö lukiosta) 
 
”Vaikka aikaa oli rajallisesti, asiat tuli erittäin selviksi ja mielenkiinto vain nousi esitelmän edetessä.” (poika 
lukiosta) 
 
”Kiitti, kun tulit. Oli hauskempi tunti kuin yleensä ?”(tyttö yläkoulusta) 
 
”Uutta tietoa, samat asiat toistetaan vähintään noin kolme kertaa vuodessa!” (poika lukiosta) 
 
”Vähän tuntu, että tää oli yläastelaisille  kohdistettu. Mut oli kyl ihan uuttakin juttuu. (tyttö lukiosta) 
 
”Lukiolaisille voisi suunnitella hieman erilaista aineistoa vielä kuin yläasteikäisille, kun nuo perusasiat ovat 
jo hallussa ? ”(tyttö lukiosta) 
 
”Kaikki oli ennestään tuttua…” (poika yläkoulusta) 
 
”Ihan kiinnostavaa, muttei oikeastaan uutta asiaa.” (poika yläkoulusta) 
 
”Tiesin jo tämän kaiken.” (poika yläkoulusta) 
 
 


