
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kilpailukutsu 
Kilpailulla etsitään kuvaa seudullisen Ympäristöviikon 2023 julisteeseen. Kilpailuun kutsutaan 
kaikki Päijät-Hämeen kuntien ala- ja yläkoululaiset sekä lukiolaiset. 
 

Toteuttamistapa 
Kuvan toteuttamistapa ja -tyyli ovat vapaat. Huomioi kuitenkin kuvan painatettavuus ja 
toimivuus julisteena työtä suunniteltaessa. Juliste painetaan A3 kokoon pystysuunnassa. 
Koulu tai oppilas itse voi lähettää kilpailuun kaikki sitä varten tehdyt työt. Töiden taakse 
merkitään tekijän nimi, ikä, luokka ja koulun nimi, sekä koulun yhteyshenkilön nimi ja 
yhteystiedot. 
 

Aikataulu ja palkinnot 
Osallistuvien töiden tulee olla perillä viimeistään maanantaina 8.5.2023 klo 16. Työt voi 
toimittaa sähköisesti tai kirjeitse postilla tai tuomalla kuoressa oman kunnan yhteystietojen 
mukaisesti. Otsikoksi tai kuoreen on merkittävä kunta ja ”Ympäristöviikon julistekilpailu 
2023”: 
 
- Hollola: Asiointipiste Piipahlus (www.hollola.fi/asiointipiste-piipahlus ) tai postitse 

Tiilijärventie 7 F, 15871 Hollola, tai sähköisesti annariina.keto@hollola.fi 
 
 

Voittajien valinta ja kuvien esillä olo 
Voittajat valitsee raati, johon kutsutaan ympäristöviikkokuntien yhteyshenkilöt. Kaikista 
kilpailutöistä kootaan näyttely sähköisessä muodossa Lahden seudun Ympäristöviikon Fb-
sivulle. Syksyn seudullisella Ympäristöviikolla kilpailutöitä on esillä Päijät-Hämeen 
Ympäristöviikkoon osallistuvien kuntien kirjastoissa tai vastaavissa julkisissa paikoissa, 
mahdollisimman lähellä osallistujien kouluja. 
 

Osallistumalla kilpailuun tekijä antaa luvan työnsä käyttämiseen Päijät-Hämeen 
Ympäristöviikon julisteessa sekä muussa mahdollisessa ympäristöviikkomateriaalissa. 
 

Kilpailuun osallistuneita töitä ei palauteta, mutta halutessaan ne voi noutaa takaisin 
Ympäristöviikon jälkeen. Kirjoita opettajan yhteystietojen yhteyteen selkeästi maininta, 
jos haluat työsi takaisin. Opettajan/oppilaan tehtävä on sopia tarkemmin työn 
palautuksesta oman kunnan yhteyshenkilön kanssa jo ennen Ympäristöviikkoa. 
 
 

Ystävällisin terveisin  
 
Päijät-Hämeen Ympäristöviikon rakentajat  

 

Julistekilpailun teema: Kestävän elämäntapa 

Kilpailuaika: Työ on oltava perillä viimeistään sunnuntaina 7.5.2023. 

Kohderyhmä: Päijät-Hämeen Ympäristöviikkoa viettävien kuntien ala- ja yläkoululaiset sekä 

lukiolaiset. 

Sarjat: 1. Alakoulut 2. Yläkoulut 3. Lukiot 

Toteutustapa: Kuvan toteutustapa on vapaa. 

Painokoko: A3. Kuvan tulee olla pystysuuntainen ja tekstin tarpeellisuutta kannattaa miettiä. 

Kilpailijan tiedot: Kuvan kääntöpuolelle tai sähköpostiin merkitään tekijän nimi, ikä, luokka ja 

koulun nimi sekä koulun yhteyshenkilön nimi, s-posti ja puhelinnumero. 

Palkinnot: Koko kilpailun voittaja palkitaan henkilökohtaisesti. Myös muiden sarjojen parhaat 

palkitaan omassa kunnassa. 

Päijät-Hämeen Ympäristöviikon julistekilpailu 

2023 

http://www.hollola.fi/asiointipiste-piipahlus
mailto:annariina.keto@hollola.fi


Ajatuksia teeman käsittelyyn 
 
Seudullisen Ympäristöviikon ja julistekilpailun aiheena on tänä vuonna luonnon monimuotoisuus. 
Luonnon monimuotoisuus vähenee jatkuvasti monesta ihmisestä johtuvasta syystä. Luontokato 
uhkaa useita lajeja ja luontotyyppejä. Viimeisimmän (2019) uhanalaisuusselvityksen mukaan joka 
yhdeksäs suomalainen eliölaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja joka toinen luontotyyppi 
Suomessa on jo uhanalainen. Kun elinympäristö tuhoutuu, katoaa myös siitä riippuvaiset lajit. 
Monimuotoinen luonto on ehyt ja samalla ehdoton edellytys ihmisen hyvinvoinnille. Ympäristöviikolla 
pohditaan yhdessä, miten voimme omilla valinnoillamme ja teoillamme vaalia monimuotoisuutta. 

- Kaikki on osa samaa suurta kokonaisuutta ja kaikki vaikuttaa kaikkeen 
- Minä olen osa monimuotoisuutta, jossa pieninkin osa on yhtä tärkeä 
- Luontomme haluaa olla monimuotoinen, monimuotoinen luonto on terve 
- Monimuotoinen luonto on ehyt ja rikas, pidetään luonto rikkaana 
- Monimuotoisuuden katoamisesta puhutaan paljon, miksi monimuotoisuus vähenee? 
- Mitä ovat biodiversiteettipankit ja luontokompensaatiot? 
- Mitä me voimme tehdä auttaaksemme luontoa? 

 
Luonnon monimuotoisuus opetuksessa | MAPPA.fi 
Opetusmateriaalia eri luokka-asteille. Esimerkiksi käsitettä avaava video ja ryhmässä toteutettava 
pohdinta- ja keskustelutehtävä 2020_monimuotoisuuskyltit_-ja-ohjeistus.pdf (wwf.fi) 

Tee luontoteko – Suomen luonnonsuojeluliitto (sll.fi) 
Suomen Luonnonsuojeluliiton sivuilta löydät tietoa luontokadosta sekä vinkkejä arkisiin 
luontotekoihin. Sivulla opastetaan myös mm. poliittiseen vaikuttamiseen, joka on avainasemassa 
luontokadon pysäyttämiseksi.  

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu - Ympäristöministeriö 

”Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla 

voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen 

aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla 

luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. 

Kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n keväällä 2019 julkaiseman raportin mukaan luonnon 

monimuotoisuus köyhtyy nyt ennennäkemättömän nopeasti eri puolilla maailmaa. 

Maailmanlaajuisesti yhteensä noin miljoona eläin- ja kasvilajia on uhassa kuolla sukupuuttoon, 

monet seuraavina vuosikymmeninä.” 

IPBES:n raportti, 2019(pdf) ja Ymparisto.fi: Suomen lajien Punainen lista 2019(pdf)  

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen – WWF Suomi 

”Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja 

eläinlajien kirjo. Se on kaiken elämän edellytys. Ihmisen aiheuttama luonnon monimuotoisuuden 

massiivinen köyhtyminen on ajanut monet lajit todelliseen ahdinkoon.” 

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus - Ympäristöministeriö  
Luonnonsuojelulaki on uudistumassa, tietoa valmisteilla olevasta uudistuksesta 

 
 
26. Lahden seudun Ympäristöviikkoa vietetään viikolla 38, 19.-25.9.2022 
Ympäristöviikon viettoon ovat kaikki tervetulleita! 
Ympäristöviikolla voit järjestää oman ympäristötempauksen tai osallistua muiden järjestämiin 
tapahtumiin. Tärkeää on huomata, kuinka yhdistämällä voimamme vaikutamme ympäristöön 
pienilläkin teoilla. 
 
Lisätietoa sekä monenlaista materiaalia ja ideoita Ympäristöviikon viettoon löydät 

www.ymparistoviikko.fi www.facebook.com/ymparistoviikko www.instagram.com/ymparistoviikko/  

https://mappa.fi/reppu/130
https://wwf.fi/app/uploads/2/n/l/32gcwy0fl2vz8bbnrsbwg1/2020_monimuotoisuuskyltit_-ja-ohjeistus.pdf?filename=Syit%C3%A4%20monimuotoisuuden%20suojeluun%20-taulut.pdf
https://www.sll.fi/luontokato/tee-luontoteko/
https://ym.fi/luonnon-monimuotoisuus-ja-luonnonsuojelu
https://www.syke.fi/download/noname/%7B1FCCF1C5-8E06-4C84-9ABC-86FE2FF37444%7D/146458
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_Punainen_lista_2019
https://wwf.fi/uhat/luonnon-monimuotoisuuden-koyhtyminen/
https://ym.fi/lsuudistus
http://www.ymparistoviikko.fi/
http://www.facebook.com/ymparistoviikko
http://www.instagram.com/ymparistoviikko/

