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Kaukana täältä, satojen valovuosien 
pääs sä pyörivän planeetta Nebon asuk-
kailla on hauska harrastus. He lente-
levät planeettansa lähiavaruudessa 
nap            paamassa ohilentäviä kummallisia 
kapi       neita. Parittomia villasukkia, katti-
lankansia, tekohampaita, rikkinäisiä sa-
teenvarjoja ja muita tavaroita, joiden 
käyttötarkoitusta he eivät osaa edes 
arvata. Zuumkin oli harrastanut tava-
ranappailua pienestä pitäen ja hänellä 
oli komea romukokoelma. Joskus hän 
mietti, mistä kaikki oikein oli peräisin 
ja mihin sitä oli käytetty. Nebon asuk-
kailla ei juurikaan ole tavaraa, sillä hei-
dän elämäntapansa ovat aivan erilaiset 
kuin meillä Maassa.

Eräänä päivänä Zuum sai napattua omi-
tuisen, mustan pienen laatikon. Se oli 
juuri luiskahtamaisillaan yhteen avaruu-
den liukkaaseen madonreikään. Silloin 
se olisi kadonnut lopullisesti kolmiulot-
teisesta maailmasta. Hän sai kiinni esi-
neen yhdestä kulmasta ja tarkasteli sitä 
uteliaana. Silloin laatikko ulvaisi pari 
kertaa ja kuumeni. Siitä alkoi kuulua 
vaimeaa ääntä. Aivan kuin jonkinlaista 
puhetta. Zuum laittoi äkkiä kvanttisa-
lausavaimen päälle ja korvansa kiinni 

laitteeseen.  Salausavain alkoi tulkata 
vierasta kieltä, ja sanat alkoivat erottua. 

”Täällä menee aika huonosti. Jos jotkut 
siellä ulkoavaruudessa saavat tämän 
käsiinsä, osaisitteko te auttaa meitä. 
Asumme rojuväylän toisessa päässä. 
SOS. ”

Zuum, joka oli sekä utelias että avulias, 
lähti seuraamaan romuvanaa kauem-
mas avaruuteen. Hän leijui monen mus-
tan aukon ja madonreiän läpi syrjäiseen 
avaruuden kolkkaan, siniseltä näyttä-
välle planeetalle. Matkalla hän vielä 
nappasi mukaan yhtä ja toista, josta ar-
veli olevan hyötyä. Hän oli tottunut nä-
pertelemään avaruudessa kiertävästä 
romusta kaikenlaisia pieniä laitteita. 
Energianlähteenä Nebo-planeetalla käy-
tettiin kryo-purkausenergiaa, jonka avul la 
kaiken sai toimimaan. 

Ja eräänä tähtikirkkaana yönä Zuum tö-
mähti planeetta Maan pinnalle. Siellä 
tuntui moni asia tosiaan olevan pienen 
korjauksen tarpeessa. Silloin Zuum päätti 
rakentaa ekosysteemipalveluautomaa-
tin  löytämistään tavaroista.



Lampi oli kuivunut liejuiseksi velliksi, 
kuusista karisivat neulaset, kukat oli-
vat aivan nuupallaan. ”Vettä”, ne kä-
hisivät heikolla äänellä. Lampi mumisi 
mutaisella suullaan: ”Auringon syytä 
kaikki tämä kuivuus ja kurjuus. Tuolla 
se möllöttää taivaalla ja polttaa meidät 
poroksi”. 

Zuum istahti nahistuneelle ruohikolle ja 
mietti ankarasti. Sadehan saa alkunsa, 
kun aurinko höyryttää vettä joista ja 
merestä. Vesihöyrystä muodostuu pil-
viä, jotka sitten satavat maahan. Mutta 
jossain on nyt joku vika. Zuum tirkis-
teli siniselle taivaalle, jossa ei näkynyt 
pilvenhöytyvääkään. Löytyisikö auto-
maatista apu? Hän penkoi vimmaisesti 
varastojaan. Aurinko porotti ja Zuum 
hikoili. Hän löysi kopan pohjalta rikki-

näisen sateenvarjon, kumikalossin, ho-
mehtuneen pe  su sienen ja vähän muuta 
rojua, josta voisi ehkä saada aikaan sa-
detta. Ensin sadepilviä ja sitten tuulen, 
joka tökkisi pilviä taivaalla ja jonkinlai-
sen vivun, josta vääntämällä pilvet saisi 
satamaan vettä…

Ankarasti uurastettuaan ekosysteemi-
palveluautomaatin kimpussa hän sai 
kuin saikin toimivat kuuropilvet tai-
vaalle ja virkistävä vesi ropisi ilahtunei-
den kasvien niskaan ja lorisi kuivunee-
seen lammikkoon. Pian paikalle juoksi 
lapsia uimaan ja polskimaan. 

”Aurinko on hyvä”, sanoi Zuum, ”mutta 
vain yhdessä sateen kanssa se saa ai-
kaan elämää”.



Jano yllätti Zuumin kovan uurastuksen 
jälkeen ja hän kumartui juomaan lätä-
köstä. Ptui. Pahaa vettä ja ihan ruskeaa. 
Pinnalla lillui roskaa ja joukko pikkuvä-
keä, joka mulkoili Zuumia epäystäväl-
lisesti. ”Me ollaan bakteereita”, ne il-
moittivat. ”Tykätään likavedestä, täällä 
on viihtyisää ja meitä tulee koko ajan li-
sää. Näin!” oliot pullistuivat ja poksah-
tivat kahtia. Niin yhdestä tuli kaksi ja 
sama tapahtui monta kertaa, kunnes 
yhdestä oli tullut neljä, ja kahdeksan ja 
kuusitoista. Vedessä vilisi epäterveelli-
sennäköistä pieneliöstöä, joka lillui ym-
päriinsä ja levitti kamalaa haisua ym-
pärilleen. Ei sitä vettä voinut juoda. 
Automaatti piiputti ja välkytti valojaan. 
Siitä pulpahti ulos pieni poran näköinen 
laite, jossa luki: poraudu pinnan alle.

Siinä samassa hujahti haiseva vesi maan 
sisään vieden mukanaan Zuumin. Ensin 
läpi multakerroksen, sitten sitkeän sa-
ven lorisi vesi ja jatkoi matkaa hiekasta 

ja erikokoisista kivistä muodostunee-
seen maakerrokseen. Likaveden pikku-
väki, bakteerit, takertui savikokkareisiin 
ja pökertyi törmätessään kiviin, mutta 
Zuum saapui maanalaisten kallioseinä-
mien väliseen rotkoon. Rotkon pohjalla 
lirisi vettä pienessä purossa. Puroon 
tipahteli koko ajan pisaroita kallion-
halkeamista.  Janoisena Zuum joi pu-
rosta kristallinkirkasta, hyvänmakuista 
vettä. Sitten hän kellui luolaan, josta 
vesi lähti äkkiä ylöspäin. Taas mentiin 
kovaa vauhtia pulppuavan veden mu-
kana yhä lähemmäs maan pintaa. Pin-
nalla Zuum päätyi lähteeseen, jonka 
vesi oli yhtä hyvää kuin maan alla ole-
vassa purossa. Bakteerit olivat jääneet 
matkan varrelle, kiinni multaan ja mui-
hin maakerroksiin.
  
”Vaikka maata ei saa tuoda jaloissaan 
sisälle sotkemaan lattioita, se kuiten-
kin puhdistaa vettä, joka kulkee sen läpi 
maan sisään”, hykerteli Zuum.



Kaiken, mikä on joskus ollut elävää, täy-
tyy jonain päivänä kuolla. Kuoltuaan 
eliöt muuttuvat mullaksi. Mutta se ei 
tapahdu itsestään, vaan maaperän bak-
teerien, sienien ja muiden hajottajaeli-
öiden avulla. Ne käyttävät ravintonaan 
kasvien ja eläinten osia, sekä muita jä-
töksiä. Kuten jäniksen papanoita ja ke-
tun kakkaa. Osa eliöistä on niin pieniä, 
ettei ihminen näe niitä paljain silmin. 

Mutta Zuum näkee laserin terävällä kat-
seellaan, tökkii niitä sormellaan ja patis-
taa takaisin töihin. Alkoi hiljainen mutta 
vimmainen uurastus ja eipä aikaakaan, 
kun lehtikasat vajenivat, kukat työnsi-
vät onnellisena juurensa syvälle mehe-
vään multaan, ja puutarhuri hykerteli 
kurkkupenkin äärellä. 

”Vaikka onkin hyvin pieni, yhdessä mui-
den kanssa voi saada suuria aikaan”, 
myhäili Zuum.

Samaan aikaan toisaalla metsän eläi-
millä oli vaikeuksia. Puiden lehdet oli-
vat kasaantuneet maahan jo monen 
vuoden ajan, eivätkä ne olleet muut-
tuneet mullaksi, kuten pitäisi. Kukaan 
ei pystynyt enää kulkemaan metsässä. 
Pupusta näkyi lehtien alta vain korvat, 
metsäkauriista vain sarvet eikä oravaa 
näkynyt ollenkaan, ellei se kiivennyt 
puuhun. ”MULTAA!” huusivat metsäku-
kat hädissään: ”Muuten juuret kohta ir-
toavat maasta”. Läheisen talon pihalla 
puutarhuri katseli surullisena kuihtu-
neita kurkkujaan ja tomaattejaan. Niil-
läkään ei ollut multaa juurillaan.

Zuum raivasi esiin pienen alan maata ja 
painoi korvansa siihen kiinni. Hän kuuli 
syvältä maan sisältä vaimeaa muminaa. 
Ne olivat sienirihmoja, jotka siellä mu-
misivat unissaan. Nukkuivat, vaikka nii-
den piti auttaa hajottajaeläimiä. Missä-
hän nekin muuten olivat?



Kukilla oli taas vaihteeksi huono päivä. 
”Täällä sitä vaan rehotetaan”, ne kiu-
kuttelivat. ”Miksi meitä ei pölytetä. Mi-
ten nyt käy marjasadon. Ruusu tuoksuu 
ja kukoistaa, mutta kiulukoita ei tule, 
elleivät mettiäiset pian lennä kukasta 
kukkaan”.

Zuum yritti juoksennella kukkien jou-
kossa ja siirrellä pienellä pensselillä sii-
tepölyä kukasta toiseen. Taas tuli hiki, ja 
lopulta kukat vain vilisivät silmissä. Silti 
hän sai aikaan vain muutaman musti-
kan ja pari pientä epämuodostunutta 
mansikkaa. ”Et osaa edes pöristä”, mar-
mattivat kukat mutrussa suin. ”Surrr-
rrrr”, yritti Zuum pörrätä, mutta kukat 
vain nauroivat hänelle. Totuus on, että 
vaikka kaikki maailman ihmiset sutisi-
vat kukkia aamusta iltaan, ei se riittäisi 
yhdenkään metsän marjasadon synnyt-
tämiseen. Lapset joutuisivat syömään 
pelkkää kaurapuuroa, ilman marjakiis-
seliä. Marjojen ja hedelmien saamiseksi 
tarvitaan pölyttäjähyönteisiä: mehiläi-
siä ja turilaita. 

Pölyttäjät voivat välillä olla vähissä, jos 
pelloilla käytetään paljon myrkkyjä tai 
niityt muutetaan parkkipaikoiksi. Niillä 
ei silloin ole paikkoja, missä elää. Zuum 
penkoi varastoistaan muutaman hou-
kutushärvelin ja käynnisti ekosystee-
mipalveluautomaattinsa. Jostain alkoi 
saapua vähitellen kimalaisia, kukkakär-
päsiä ja muuta lentävää väkeä. Heti, 
kun ne huomasivat tuoksuvat kukat, ne 
lennähtivät hakemaan mettä ja kuljetti-
vat samalla siitepölyä kukasta toiseen. 
Kun kukat sitten lopulta kuihtuivat, nii-
den paikalle pulpahti pulleita marjoja: 
vattuja, mustikoita, mansikoita. Myös 
puutarhuri keräsi muhkean sadon.

”Surisinko turhaan”, tuumi Zuum ja 
jatkoi: ”Ammattilaiset hoitavat senkin 
 hom   man paremmin. Siksi heistä onkin 
pidettävä hyvä huoli”.



ei mitkään litkut nujerra”, otukset melu-
sivat: ”Olemme voittamattomia”. Zuum 
penkoi hädissään taskujaan. Luonnon 
tasapaino oli selvästi nyrjähtänyt pa-
hasti sijoiltaan tällä pellolla.

Tuholaiset olivat lisääntyneet räjäh-
dysmäisesti. Niillä ei ollut vihollisia 
jotka olisivat karkottaneet ne puskista 
ja niinpä holtiton meno sen kuin jat-
kui. Nyt tarvittiin jotain terävää, jotain 
viiltävää ja mieluummin vielä kovaää-
nistä. Ja jotain, jolla saataisiin paikalle 
lisää apuvoimia. Zuum sai muutaman 
kolisevan, teräväreunaisen peltitölkin 
avulla ekosysteemipalveluautomaatin 
taas käyntiin ja lisäsi vähän volyymiä. 
Houkutushärveli toi paikalle ötököitä, 
joille mansikantuholaiset maistui-
vat. Loput mönkivät pakoon niin että 
multa pöllysi. Suloinen rauha laskeutui 
mansikkapellolle.

”Parempi olla mehevä kuin myrkylli-
nen”, lausui Zuum ja jatkoi: ”Silloin maa-
ilma on maistuvampi paikka”.

Suuresta mansikasta kuului kauheaa 
meteliä. Sieltä kantautui narsketta, 
maiskutusta, naurunremakkaa ja röyh-
täilyä. Välillä vihreät lehdetkin heilui-
vat vimmatusti ja mansikkapenkin uu-
menista lenteli kaluttuja lehtiruoteja 
ja muuta roskaa. Kaikki mansikat oli-
vat kauhun vallassa. ”Apua”, ne kiljui-
vat. ”Joku nakertaa meitä. Tulkaa aut-
tamaan!” Kasvien lehdillä ja varsissa 
ryömi häijyn näköistä porukkaa. Niillä 
oli teräviä hampaita jopa kielessä, jolla 
ne ahneesti nuoleskelivat kaikkea, mikä 
sattui eteen tulemaan. Ohikulkeva 
puutarhuri tupsautteli tuholaismyrk-
kyä sinne tänne mansikkapenkkiin, 
mutta siitä marjat eivät yhtään pitä-
neet: ”Emme halua olla myrkyllisiä. Ha-
luamme vain kukoistaa ja kypsyä”, ne 
piipittivät. Sitä paitsi myrkky ei juuri-
kaan hillinnyt häijyläisiä, joita tuntui tu-
levan koko ajan lisää. 

Joku niistä pökertyi hetkeksi, mutta 
ponkaisi kohta pystyyn reipastuneena 
ja haukkasi lehdestä ison palan. ”Meitä 



Zuum oli jatkanut matkaa suureen kau-
punkiin ja torkkui parkkipaikan penkillä 
uneksien avaruuslennoista, kun hänen 
päänsä yläpuolelta alkoi kuulua läähä-
tystä ja pihinää. Kaksi pientä hyönteistä 
istui huonovointisen näköisenä katu-
lampun kuvulla.

”Kaasut on jotenkin ihan sekaisin”, kä-
hisi toinen. ”Juu, hiukan on oltu huo-
nossa hapessa koko päivän”, vahvisti 
pienempi hyönteinen, jolla oli valtavan 
pitkät tuntosarvet. Se mietti hetken ja 
sanoi sitten: ”Oikeastaan jo montakin 
päivää”. Molemmat nuuskivat ilmaa 
ja heiluttelivat alakuloisina tuntosar-
viaan. Zuum tarkisti automaatin kaasu-
mittarit ja toden totta. Happea oli tus-
kin lainkaan ja ilmassa leijui pakokaasua 
ja tehtaiden savua. Ilmankos eläimiä 
heikotti. Happi syntyy vihreissä kas-
veissa, mutta kaupungista oli kaadettu 
kaikki puut eikä asfaltin alta pilkistänyt 
mitään vihreää. Nyt tarvittiin pikaisia 
toimenpiteitä.

Zuum kulki illan hämärissä pitkin kau-
pungin katuja ja kytki vähän väliä auto-
maatin pikakasvatustoiminnon päälle. 
Kadunvarsille ja pihoille kasvoi hetkessä 
suuria puita ja tuuheita pensaita. Kaik-
kialle, mihin vain mahtui, levittäytyi hy-
väntuoksuinen nurmikko. 

Palattuaan puistoksi muuttuneelle park-
kipaikalle Zuum nosti pikkuelukat hel-
lävaroen vihreälle lehdelle, jossa ne 
saivat kunnon happikaasutuksen ja vir-
kistyivät hetkessä.
 
Yön pimeys laskeutui uuteen puis-
toon, jossa puut ja kaikki muutkin vih-
reät kasvit huokuivat happea kaikkien 
hengitettäväksi.

”Aamulla asukkaat pääsevät ensitöik-
seen kunnon happihyppelylle”, hyker-
teli Zuum. ”Vaikkei kukaan pääsekään 
niin korkealle kuin minä”, hän nauroi, ja 
loikkasi kauas avaruuteen.



Miten esimerkiksi voisi kuvailla retkeä 
järven rantaan. Veden kimallusta,haa-
vanlehtien läpätystä ja sitä, miten kau-
niita renkaita syntyy, kun kalat hetkeksi 
rikkovat vedenpinnan hyönteisiä pyy-
täessään. Sitten alkaa sade. Ropina on 
ensin hiljaista, voimistuu sitten kunnes 
rantakalliolla kuuluu kauhea lätinä ja pi-
sarat piirtävät vedenpintaan pyörylöitä. 
Sateen mukana tulee tuoreen ruohon 
ja metsän tuoksu. Lopulta, kun aurinko 
tulee esiin pilvien takaa, voi nähdä sa-
teenkaaren kurottautuvan kuusikon 
reunasta järven yli toiselle rannalle. 

Zuum huokasi syvään onnellisena. Maa 
on kaikkein kaunein avaruuden planee-
toista. Mitäpä, jos hän houkuttelisikin 
Nebosta kavereita mukaansa ja palaisi 
takaisin jonain päivänä. Ajatus piristi 
pikku Zuumia. Hän pyydysti ohi mate-
levan kosmisen toukan ja kannusti sen 
kohti kotitähteään. 

Mitä luulet, saapuikohan hän takaisin 
ystäviensä kanssa? Nebolaisia voi liik-
kua täällä meidän joukossamme. Kat-
selepa ympärillesi sillä silmällä. Eh-
käpä joku heistä kulkee ohitsesi kadun 
vilinässä, tai jopa asuu aivan naapu-
rissa. Pidetään huolta planeetta Maasta, 
niin voimme yhdessä iloita kaikesta 
kauniista.

Ponnahdettuaan kauas avaruuteen, 
maapallon vetovoiman ulottumatto-
miin, Zuum asettui mukavasti kellu-
maan selälleen ja katseli alas Maan 
päälle. Planeetta sädehti sinisenä au-
ringon paisteessa ja pehmoiset pilvi-
vyöt pyörteilivät siellä täällä peittäen 
vuoria ja meriä. Ympärillä levittäytyi 
suunnaton avaruus mustana ja tyhjänä. 
Kylmäkin siellä oli. Zuum oli jo tottunut 
auringon lämpöön ja hytisi hiukan. 

Hän alkoi muistella kaikkea kaunista ja 
hauskaa, mitä oli Maassa vieraillessaan 
nähnyt ja kokenut. Kukat olivat tuoksu-
neet. Avaruudessa ei nenää juurikaan 
tarvitse käytellä, kun siellä ei mikään 
haise. Tähtisumu voi joskus pistellä sie-
raimissa ja kurkussa, jos sitä erehtyy 
haistelemaan, mutta se vain aivastut-
taa. Zuum oli pistänyt taskuunsa ruu-
sun kukkia ennen lähtöään ja hän päätti 
säilyttää ne kalliina aarteena. Maassa 
linnut laulavat ja hyönteiset pörisevät. 
Puron varressa hän oli kuullut vesinoro-
jen hilpeän lirinän ja hihitellyt yhdessä 
niiden kanssa. Välillä korviin kantau-
tui meren aaltojen hidasta kuohuntaa 
tai tuulen tohahduksia metsän puissa. 
Avaruuden äänet ovat toisenlaisia. Au-
rinkotuuli rätisee ja galaksien tasainen 
humina tuudittelee avaruuden lapset 
uneen aika ajoin. Zuum pohti miten 
hän pystyisi kuvailemaan kaikkea ko-
tona planeetta Nebolla.



Ekosysteemipalveluautomaatti on Va-
lonian kehittämä idea ympäristökas-
vatuksen työkaluksi. Sillä voidaan 
kon   kreettisesti näyttää, mitä ekosys-
teemipalveluilla tarkoitetaan. Tarkoi-
tuksena on saada automaatin asiakas 
pienimuotoisten esitysten avulla oival-
tamaan, mitä luonnon tarjoamat pal-
velut ovat ja mitä tapahtuu, ellei auto-
maatti jostain syystä toimikaan.

Ekosysteemipalveluautomaatin toimin-
ta  perustuu siihen, että kaikille luon -
to   palveluille on kehitetty oma sym -
bolikielensä, ja ne voidaan esittää 
per  formanssityyppisesti esim. nukke-
teatterin avulla tai jollain muulla konk-

reettisella tavalla. Mukaan voidaan ot-
taa myös sellaisia elementtejä, joita 
lapset voisivat ajatuksen oivallettuaan 
toteuttaa ja kehittää eteenpäin itsenäi-
sesti esimerkiksi varjoteatterin keinoin.
Laitteen toimintaperiaatteena on, että 
siitä voi valmiiksi kirjoitettujen ehdo-
tusten avulla tilata erilaisia palveluita, 
kuten sadetta ja raitista ilmaa, hajot-
tajaeliöiden toimintaa tai kasvien pöly-
tystä. Lyhyeen demonstraatioon liittyy 
tietoisku kunkin ekosysteemipalvelun 
merkityksestä luonnolle itselleen sekä 
ihmiselle.
 
Ekosysteemipalveluautomaattia voi-
daan käyttää esim. messuilla, koulu-
jen ympäristöpäivinä, kesäkiertueilla 
tai muissa yleisötapahtumissa, jonne se 
teemansa puolesta sopii. 

Hankkeen asiantuntijana toimi Valonian 
ympäristökouluttaja, ulkoasusta, esi-
tyksistä ja rekvisiitasta vastasi yhdessä 
hänen kanssaan nukketeatteri Taiga-
matto. Tämä opas on ladattavissa Valo-
nian sivuilta: www.valonia.fi.

Ekosysteemit tuottavat meille 
ravintoa, puhdasta juomavettä 
ja raaka-aineita, torjuvat tulvia 
ja säätelevät tuholaisten ja 
taudinaiheuttajien määrää. Ilman 
ekosysteemipalveluita ihmisen 
elämä maapallolla kävisi vaikeaksi, 
kalliiksi ja lopulta mahdottomaksi.



Varjoteatterin voi rakentaa kätevästi pahvilaatikosta ja paperista. Palveluntuot-
tajat eli varjohahmot voi luoda esimerkiksi kartongista, värikkäästä paperista ja 
juomapillistä. 

Kaikista ekosysteemipalveluista voi teh dä 
kurkistuslaatikoita tai muita pienimuo-
toisia esityksiä joko esineteatterin tai 
varjoteatterin keinoin. 

Varjoteatterin tekemiseen tarvitaan pahvi- 
tai muu laa tikko, jonka pohja leikataan 
auki. Aukko peitetään paperilla. Hyviä 
laatikoita ovat kopiopaperien pakkaus-
laatikot, koska ne ovat sopivan kokoisia 
A4-arkille. Laatikon voi koristella joko 
luonnonmateriaaleilla tai vaikka paperi-
massasta tehdyillä koristeilla. Laatikon 
”sisäpuolta” valaistaan pöytälampulla, 
taskulampulla tai muulla valonläh-
teellä. Valaistusta voi muuttaa värilli-
sillä papereilla tai muoveilla, jotka lai-
tetaan valonlähteen eteen. Parhaiten 
tarkoitukseen sopii led-valo, koska se ei 
kuumene. Varjohahmot leikataan mus-
tasta pahvista tai kartongista ja ne voi-
daan kiinnittää nivelikkään juomapillin 
lyhyempään päähän, jolloin liikutteluun 
jää pidempi varsi. Hahmot voivat olla 

joko tarinan mukaisia, tai lapset voi-
vat keksiä niitä itse lisää, kun he miet-
tivät kunkin ekosysteemin toimintaan 
liittyviä elementtejä. Äänimaailman voi 
luoda joko valmiilla musiikilla suoraan 
soittimesta tai sen voi tehdä erilaisilla 
esineillä tai lapsien itsensä tuottamilla 
äänillä. 

Esineteatteriin tai kurkistuslaatikkoon 
askarrellaan pääasiassa kierrätysma-
teriaalista tausta ja palveluntuottajat. 
Esim. sade: pilvet, sadepisarat, iloiset 
kukat.

Koska ekosysteemipalvelut hyödyttävät 
ihmistä monin tavoin, on hyvä pohtia, 
mitä ne meille merkitsevät.  Automaa-
tista tulee multaa, marjoja tai muita pö-
lytystä tarvitsevia hedelmiä, happea, 
vettä (suihkepullosta) jne. Varsinaista 
käsikirjoitusta esityksiin ei ole, vaan ne 
voidaan kehittää lasten kanssa keskus-
telemalla ja oppaan tekstin pohjalta. 

Hyviä lähteitä nukke- ja esineteatterin  
sekä varjoteatterin tekemiseen:

• Leena Hautaniemi, Marja-Leena Koski.   
 Autiotalosta taikametsään, askartelumalleja.  
 Poikien Keskus, Kirjapaja, 1985.  

• Kirsi Aropaltio, Inari Grönholm, Heta 
  Kauppinen. Nukketeatteri ja naamioleikit.  
 Otava, 1979.

• Teija Muurinen, Timo Väntsi, Sari Witting.  
 Hoksnokka – Kirsti Huuhkan  
 nukenrakennusohjeita. Draamatyö, 2012.

• Denny Robson, Vanessa Bailey.    
 Varjoteatteri. Karisto, 1992.

• Maija Baric. Nukketeatteria!  
 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 1996.



Ekosysteemit tuottavat ihmisille ravintoa, 
puhdasta juomavettä ja raaka-aineita, 

torjuvat tulvia ja säätelevät tuholaisten 
ja taudinaiheuttajien määrää.

Ilman ekosysteemipalveluita  
ihmisen elämä maapallolla  
kävisi vaikeaksi, kalliiksi ja  
lopulta mahdottomaksi.

Seuraa Zoomin tarinaa ekosysteemi-
palvelujen merkityksestä ihmiselle 

sekä luonnolle itselleen ja selvitä, mitä 
voisikaan tapahtua ellei automaatti 

jostain syystä toimisikaan. 

VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen 
ja energia-asioiden palvelukeskus 

on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisen 
valikoiman kestävän kehityksen palveluita ja työkaluja.


