
Suojele luontoa!
Tämän jakson kantavana teemana on kestävä kehitys ja mielipiteen ilmaisu. Luonnon monimuotoisuu-
den arvostaminen ja omien valintojen merkitys ympäristön säilymisen kannalta on nykyaikaa ja sen 
avulla myös elävän nykysuomen harjoitteleminen on mielekästä.

Kappale Elämän monimuotoisuus on vaikuttava puhe, jonka Risto pitää luokassa. Tässä yhteydessä voi 
harjoitella oman vaikuttavan puheen pitämistä. Riston puhetta voi analysoida tekstinä rakennekaavion 
avulla:

ALOITUS (ympyröi otsikkosana),
PUHUTTELU, 
MIELENKIINNON HERÄTTÄMINEN, 

ASIAN ESITTELY; 

PUHEEN SISÄLTÖ  
(ympyröi otsikkosana), 
MIELENKIINNON HERÄTTÄMINEN, 
ASIAN ESITTELY; 

kolmas kappale MIELIPIDE, 
MONIPUOLINEN PERUSTELU, 

ESIMERKIT; 

VETOA JÄRKEEN JA TUNTEISIIN, 

HAVAINNOLLISTA ESIM. KUVILLA, 
KYSY, TOTEA, VÄITÄ; 

LOPETUS 
(ympyröi otsikkosana), 

Elämän monimuotoisuus 
Hyvät kuulijat. Aion pitää teille puheen erittäin tärkeästä aiheesta. 
Kuten tiedätte, kestävä kehitys ja luonnonsuojelu ovat hyvin lähellä sy-
däntäni. Oikeastaan ne ovat syvällä sydämessäni ja oikeastaan täyttävät 
sydämeni ja ajatukseni kokonaan. Tämän puheeni aiheena on biodi-
versiteetti – eli elämän monimuotoisuus. Puheeni tarkoitus on osoittaa 
teille, kuinka tärkeää on pitää huolta siitä, että elinympäristömme säi-
lyy mahdollisimman monipuolisena. 

Pienet ja isot eläimet sekä kaikenlaiset kasvit muodostavat omassa 
elinympäristössään monimuotoisen ekosysteemin, jonka hyvinvointi 
on merkityksellistä myös ihmiselle. Lajit ja niiden elinympäristö, koko 
ekosysteemi muuttuu koko ajan, mutta ympäristömyrkyt ja elintilan 
kaventuminen tuhoavat eliölajeja ja supistavat elämän monimuotoi-
suutta.

Ihminen muokkaa ympäristöään omalla toiminnallaan jatkuvasti. 
Osa toiminnasta suojelee monimuotoisuutta, osa heikentää sitä. Kun 
ekosysteemistä poistaa jonkin osan, esim. puut, tulee vaikuttaneeksi ko-
ko alueen eliöstön elinmahdollisuuksiin. Puiden mukana katoaa luon-
non eläimiltä, esim. pikkulinnuilta, pesäpaikat, piilot ja suojapaikat. 
Kun pikkulinnut vähenevät alueelta, niitä syövien suurempien eläinten 
ruoka vähenee ja nekin katoavat. Kasvit ja hyönteiset, joita pikkulin-
nut ovat syöneet, eivät harvene luonnostaan vaan leviävät liian suuriksi 
ryhmiksi ja vievät elintilaa toisilta eliöiltä. Lintujen kuljettamat kasvien 
siemenet puolestaan eivät leviä, eivätkä nämä kasvit pääse kasvamaan.

Niittyjen, luonnonmukaisten vesistöjen ja muokkaamattomien 
metsien säilyttäminen osana elinympäristöämme auttaa monimuotoi-
suuden säilymisessä. Myös muokattua luontoa voi hoitaa monimuo-
toisuutta ylläpitäen. Luontoa suojeleva metsänhoito esimerkiksi ottaa 
huomioon alueen eläinten pesimäajat, ja jättää kaatuneita puita met-
sään eläimiä ja lahoamisprosessia varten.

Elämän monimuotoisuuden säilyttäminen on meidän jokaisen 
tehtävä. Sinun, minun, jopa rehtorin. Liikuntatunneilla, välitunneilla 


