
Mikä on ensimmäinen 
marjastusmuistosi?

Mistä voit löytää 
nämä värit?

Ole hetki hiljaa ja 
kuuntele: erotatko 

luonnon ääniä?

Mitä näet tässä kortissa?

Miten luonnossa mieluiten:
Liikut?

Rentoudut?
Hyödynnät?
Retkeilet?

Mitä olet luonnossa 
ollessasi eniten 
säikähtänyt?

Kenen kanssa olet 
viettänyt luonnossa 

eniten aikaa?

Etsi nämä värit:

Kysymyksiä luontosuhteellesi
Latvarellin kysymykset luontosuhteellesi auttavat sinua tai ryhmääsi miettimään omaa olemistaan luonnossa, siinä 

tapahtuneita muutoksia ja miksipä ei myös tulevaisuuden haaveita. Nämä kortit voit vaikka leikata, laminoida ja ottaa
mukaasi metsään sopivalla porukalla ja arpoa sieltä kysymyksiä vuorotellen jokaiselle. Voitte myös piilottaa kysymyksiä ja 
etsiä ryhmäsi kanssa: Minkä kysymyksen löydät? Yrittääköhän metsä kertoa sinulle jotain? Nämä kortit voidaan ottaa 

tueksi myös tilanteisiin, jossa luontoon ei voida konkreettisesti lähteä, mutta luontosuhteesta halutaan jutella. Tässä
tapauksessa voit kerätä mukaan esimerkiksi korillisen luonnonmateriaaleja erilaisista luontoympäristöistä hypisteltäviksi 

värinetsintä- ja materiaalintutkimiskortteja varten.



Etsi juuri tämä 
vihreän sävy.

Millaisia asioita arjessasi 
teet vähän liikaa?

Etsi jotain karkeaa 
ja jotain sileää.

Millaisia asioita teet 
arjessasi liian vähän?

Etsi luonnonelementti, joka
kuvastaa sinua hyvin? 

Miksi juuri se?

Millaista maisemaa 
katsoessasi 
lumoudut?

Mikä on sinulle sellainen 
paikka luonnossa, joka 
antaa sinulle voimaa?

Ota käteesi ensimmäinen 
luonnonelementti, johon 

katseesi osuu ja tunnustele 
miltä se tuntuu.

Kysymyksiä luontosuhteellesi



Etsi tämä muoto 
luonnosta.

Etsi viisi erilaista 
ruskean sävyä.

Laita silmäsi kiinni ja 
kuvittele olevasi metsässä. 
(Jos todella oletkin, niin laita silmäsi kiinni 

ja ole läsnä metsässäsi hetki.)

Millainen luonnonvesi sinua:
Lumoaa?
Ahdistaa?
On ihanaa?
Ärsyttää?

Haista kolmen erilaisen 
luonnonmateriaalin 

tuoksua.

Kenen kanssa 
mieluiten lähtisit 
luontoretkelle?

Miten ajatuksesi luonnosta 
ovat muuttuneet, jos vertaat 

nykyhetkeä siihen kun olit 
nuori aikuinen?

Mitä leikit luonnossa 
lapsena?

Kysymyksiä luontosuhteellesi



Mikä on sellainen unelmasi, 
johon liittyy luonto ja 

jonka tahtoisit toteuttaa?

Mikä on tärkein asia, 
jota luonnosta saat?

Keneltä tai mistä olet 
oppinut luonnosta 

eniten?

Onko luonnossa paikkaa, 
jota pelkäät tai jonne et 

halua mennä?

Mitä haluat näyttää, 
kertoa, säilyttää tai 
opettaa luonnosta 

tuleville polville?

Mikä määrä luontoa 
arjessasi on riittävästi?

Etsi joku 
luonnonelementti, joka 
on mielestäsi kaunis.

Metsä, järvi, puisto, suo, 
tunturi, joki, meri, pelto, 

piha? Missä viihdyt?

Kysymyksiä luontosuhteellesi


