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SAMOAJIEN ILMASTOREPPU -RETKI 
 

Tässä valmis runko samoajien Ilmastoreppu -retkeen. Retki voidaan toteuttaa päiväretkenä tai yhden yön 

retkenä. Retken aikana tehtävät aktiviteetit löytyvät myös Seppo -pelinä partion yhteisestä pelikirjastosta 

nimellä “Samoajien Ilmastoreppu –retki", jota voi hyödyntää retkellä! 

 

Valmistelut 
 
Pyrkikää tekemään retki mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä kiinnittämällä huomiota ruokaan, 

hankintoihin ja kierrättämiseen. Valitkaa retkenne määränpääksi sellainen kohde, jonne pääsette kulkemaan 

julkisilla, polkupyörillä tai jalan (tai jollain yhdistelmällä näistä vaihtoehdoista). Välttäkää yksityisautoilua 

myös retkeä valmistellessanne (kaupassa käynnit jne.).  Retken voi toteuttaa vaelluksen tyyppisesti siten, että 

aktiviteetteja tehdään tauoilla, tai paikan päällä retkenä vaikkapa lippukunnan kämpällä.  

 

Meidän luontomme –tasku:  

Kestävästi luonnossa: Suunnittelemme ja mahdollisuuksien mukaan myös toteutamme kestävän 

kehityksen mukaisen yön yli kestävän retken luontokohteessa. Otamme huomioon niin kulkemisen retkelle 

(jalan, polkupyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla), varusteet (emme hanki tätä retkeä varten mitään uutta 

vaan lainaamme toisilta tai mahdollisesti hankimme käytettynä), ruuan (lähiruokaa, vähillä tai olemattomilla 

pakkausmateriaaleilla, mahdollisimman ympäristöystävällistä) kuin aktiviteetit (mikäli mahdollista, 

suosimme paikallista yrittäjää esimerkiksi kahvila- elämys- tai majoituspalveluiden osalta).  

 

Vaeltamaan-tasku:   

Vaelluksen ruoka: Suunnittelemme ruokalistan retkelle.  Otamme ruuan suunnittelussa huomioon ruuan 

painon, säilyvyyden ja ravitsevuuden. Kiinnitämme huomiota ruuan vastuullisuuteen sekä pakkausten 

kierrätettävyyteen. Huomioikaa ruokalistan suunnittelussa erityisruokavaliot sekä ruuan säilyvyys. Ruuan 

säilymiseen vaikuttaa se, mihin vuodenaikaan vaellus tehdään ja onko se kuivattu.  

 
 

Varusteet 
 
Lähdetään retkelle –tasku:  

Retken omat varusteet: Käymme läpi omia ja lippukunnan retkeilyvarusteita ja –tarvikkeita ja pohdimme 

kulutusvalintojemme laatua. Mietimme, minkälainen hinta-laatusuhde on lippukunnan tarpeisiin riittävä ja 

kestävä. Pyrimme vaikuttamaan lippukuntamme varusteisiin siten, että lippukunnalla olisi muutama 

lainattava retkivarustesetti (makuupussi, makuualusta, rinkka, sadeviitta) jäsenistölle, jotta kenenkään 

retki, kisat, leiri tai vaellus ei jäisi uupuvien kalliiden varusteiden vuoksi väliin. Tämän retken osalta 

huolehdimme samoajavartion kesken siitä, että kaikilla on tarpeelliset varusteet ja lainaamme tarvittaessa 

toisiltamme.  
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Retken ohjelma: 

 

Aamupäivä:  
Meidän luontomme –tasku:  

Kestävästi luonnossa: Pidämme luonnonsuojelupainotteisen palvelutempauksen leirin, retken tai 

vaelluksen yhteydessä. Olemme etukäteen yhteydessä toimijoihin alueella (näitä voivat olla esimerkiksi 

maatila, maanomistaja, kesäkahvila, kunta tai kaupunki) ja kysymme mahdollista pientä palveluprojektia. 

Vieraslajitalkoot, roskien kerääminen, reittimerkkausten tai opasteiden kunnostaminen tai vaikkapa 

nuotiopaikan huoltaminen voisivat olla sopivia palvelutempauksia.  

 

Keskipäivä:  
Meidän juttu –tasku:  

Vartio verkossa: Teemme retkestämme video- tai valokuvapäiväkirjan ja julkaisemme sen sopivaksi 

katsomassamme paikassa. Jätämme näin ilmastoterveiset pääministerille. Käytämme julkaisussa 

#ilmastoreppu! #partioscout tai jaamme sen @ilmastoreppu -tilille. Voimme vertailla vartion omaa 

ilmastoreppureissua Ilmastoreppukampanjan vaikuttajien somepostauksiin ja reppureissuihin. Reissuihin 

pääsee tutustumaan Instagramissa @ilmastoreppu -tilillä!  

 

Kestävää elämää -tasku:  

Ilmastotekoja: Katsomme videon luonnon monimuotoisuudesta:  2: Miksi monimuotoisuus on tärkeää 

YouTube. Teemme oman pienen tutkimuksen esimerkiksi kolon, kämpän tai retkipaikan ympäristössä ja 

julkaisemme tutkimustulokset ottaen kantaa meille tärkeän paikan monimuotoisuuden edistämiseksi.  

Lähde: Maailma2030, Rauhankasvatusinstituutti  

 

Iltapäivä:  
Osana yhteiskuntaa –tasku:   

Suomalaisena ja eurooppalaisena: Utopia ja dystopia Jakaudumme kahteen eri ryhmään. Toisen ryhmän 

tehtävänä on suunnitella utopia eli tulevaisuuden ihanneyhteiskunta, toisen ryhmän puolestaan dystopia eli 

tulevaisuuden kauhuyhteiskunta. Voimme miettiä vastauksia esimerkiksi seuraviin kysymyksiin: Kuka tekee 

yhteiskuntaa koskevat päätökset? Miten omaisuus on jaettu?  Millaista on koulutus? Mikä on sallittua, mikä 

kiellettyä? Miltä metsämme näyttävät? Millaista ruokaa syömme? Kuka omistaa metsät? Miltä eri vuodenajat 

näyttävät? Entä luonnon monimuotoisuus? Mistä soditaan? Esittelemme tulevaisuudenkuvamme muille 

esimerkiksi posterin, digitaalisen esityksen tai näytelmän muodossa. Lopuksi keskustelemme siitä, mikä 

tekee yhteiskunnasta hyvän tai huonon, ja millainen on tämänhetkinen yhteiskuntamme näillä mittareilla. 

Lähde: Prometheus leirin tuki ry  

  

Ilta:  
Kestävää elämää -tasku:  

Ilmastotekoja: Kuuntelemme iltaohjelmana ilmastonmuutosaiheista äänikirjaa tai podcastia. 

Keskustelemme siitä, mitä ajatuksia kirja herättää ja miten voimme hillitä ilmastonmuutosta tai sopeutua sen 

tuomiin muutoksiin. Julkaisemme iltaohjelmastamme ja kirjasta sekä sen tuomista ajatuksista sosiaalisessa 
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mediassa.  Kirjavinkkejä: Ilmaston muuttajat (Tim Flannery), Ilmastotekokirja (Karri Miettinen eli Paleface ja 

Kaisa Happonen), Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen (Risto Isomäki).  Vinkkejä voi kysellä lisää 

kirjastosta tai vaikkapa koulun biologian, maantiedon tai yhteiskuntaopin opettajalta.  

 

Retken toinen päivä:  
Meidän luontomme -tasku:  

Liikkeelle luontoon!: Havainnoimme retkellä metsää ja etsimme matkan varrelta erilaisia monimuotoisen 

luonnon tunnusmerkkejä. Näitä voivat olla muun muassa erilaiset käävät, lahopuut metsässä tai 

monipuolinen lajisto. Selvittämme mitä erilaiset lajit kertovat metsän monimuotoisuuden tilasta. Teemme 

kasvillisuusruudun eli asettamme noin neliömetrin kokoisen kehikon (vaikka narusta) maahan. Tutkimme 

kehikon sisällä olevan kasvillisuuden. 

• Laske kasvilajien lukumäärä.  
• Kuinka monta lajia tunnistitte?  
• Mikä on yleisin laji? Kuinka monta tämän lajin yksilöä ruudussa esiintyi?  
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