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ELÄMYSPROJEKTI  

1. - 2. – LUOKKALAISILLE 
 
 
 
 

 
                              
 
 
 
 
 
Teemat: Tutustuminen kotieläimiin, viljakasveihin, ravintoketjuun, aistikasvatusharjoituksia 
Kohde: Ala-asteen 1.-2. -luokkalaiset 
Ajankohta: Syyslukukauden alku 
Kesto: 2-3 tuntia Elonkierrossa, ennakkotehtävien ja jälkitehtävien tekeminen opettajan harkinnan 
mukaan. 
Tavoitteet: Ympäristöherkkyyden lisääntyminen, tietoa hyötykasveista ja kotieläimistä, 
ravintoketjun idean ymmärtäminen. 
Integrointi oppiaineisiin: Ympäristö- ja luonnontieto, kuvaamataito, äidinkieli, musiikki. 
Yhteyshenkilö: MTT/Pentti Raiskio 040 – 538 0242. 
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1. Elämysprojektin kuvaus 
 
Saapuessaan syksyllä Elonkiertoon ekaluokkalaiset ovat käyneet koulua vasta muutaman viikon. 
Tämän vuoksi projektin pääpaino on elämyksellisissä aistikasvatusharjoituksissa, ei niinkään 
tiedon jakamisessa. Tärkeänä tavoitteena projektin suunnittelussa on ollut se, että lapset saavat 
luontoelämyksiä ja tätä kautta herkistyvät luonnolle, mikä on lähtökohta ympäristövastuullisen 
käyttäytymisen kehittymiselle. Projektissa harjoitellaan aistien kokonaisvaltaista ja monipuolista 
käyttöä sekä tutustutaan eri eläimiin ja viljakasveihin. Aistien kokonaisvaltaisen käyttämisen opet-
telu on myös luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisen kannalta tärkeää.   
 
Elämysprojektin aikana kierretään Elonkierto läpi. Kierroksen aikana tehdään aistikasvatus-
harjoituksia. Vierailun aluksi oppilaille jaetaan luupit ja näytepurkit. Luuppien avulla opetellaan 
liikkumaan luonnossa yksityiskohtia tarkastellen ja ihastellen. Hajuaistin käyttöä oppilaat 
harjoittelevat keräämällä ”tuoksucocktailit”. Näytepurkkiin oppilaat keräävät ja nimeävät omat 
tuoksunäytteet, joita yhdessä haistellaan. Elonkierroksen aikana oppilaat maistelevat erilaisia 
viljelykasveja, kuten sokerijuurikasta, tattarin- ja sinapinsiemeniä, herneitä sekä vehnän jyviä.  
 
Elonkierron metsäsaarekkeessa on huvimaja, joka on sopiva paikka evästauolle. Huvimaja 
soveltuu hyvin myös aistikasvatusharjoituksille, joita kannattaa jatkaa huvimajalla evästauon 
jälkeen. Kuuloaistiharjoituksessa oppilaiden silmät peitetään ja oppilaat ottavat mukavan asennon 
huvimajassa. Hiljaisuudessa kuunnellaan luonnon ääniä, joiden perusteella alueesta voidaan laatia 
myös äänikartta. Tuntoaistia oppilaat harjoittelevat keräämällä annetun adjektiivin mukaisia näyt-
teitä maastosta. Oppilaat arvuuttelevat tunnustelemalla sanan, joka oli ollut ryhmän näytteen 
keräämisperusteena. Lopuksi on vuorossa aistikasvatuksellinen kyyttönäytelmä, jossa itäsuomen 
karjasta eli kyytöistä kerrotaan sadun muodossa ja kerrontaa havainnollistetaan eri aistiefekteillä.   
 
 
2. Elämysprojektin ennakkotehtäviä 
 
Koululla olisi hyvä tutustua seuraaviin aiheisiin ennen vierailua Elonkierto-puistoon: 
 
Tutustutaan kasveihin ja eläimiin, erityisesti kotieläimiin sekä viljelykasveihin.  
Mikä tekee kasvista kasvin, eläimestä eläimen? 
Mikä on kotieläin? Mitä kotieläimiä Suomessa on?   
 
Opetellaan nimeämään ja tunnistamaan yleisimmät kotieläimet sekä niiden jälkeläiset.  
Käsitteet naaras, uros, jälkeläinen. 
Millä nimellä sanotaan naarasta/urosta/jälkeläistä (lehmä, sonni & vasikka, kana, kukko & 
untuvikko, uuhi, pukki & kili jne.). 
Käsite maatiaisrotu (mikä on maatiaisrotu, miksi maatiaisrodut ovat vähentyneet). 
Finfoodin www-sivuilta löytyy paljon tietoa myös kotieläimistä, osoite on 
http://www.finfood.fi/oppimateriaali. 
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Tutustutaan ravintoketjun ideaan.  
Mitä kasvit syövät (“auringonsyöjä”)? 
Mitä eläimet syövät (kasvinsyöjät ja eläintensyöjät)? 
Esimerkiksi (aurinko) -> kasvi -> mato -> lintu?   

 

3. Projektin toimintaohjeet opettajalle 
 
 
Tutustuminen eläimiin ja viljanäytteiden kerääminen 
Kierroksen aikana käydään läpi kotieläimiä ja niiden jälkeläisiä sitä mukaa kuin niitä on Elon-
kierrossa (hevoset, lampaat, kanat ja kukko, lehmät, vuohet sekä siat). Elonkierron hevosia ei saa 
ruokkia, sillä hevosten kilpaillessa makupaloista voi muodostua vaaratilanteita. Muita eläimiä saa 
ruokkia ruoholla. Leivän antaminen on ehdottomasti kielletty, koska leipä turpoaa eläinten vatsassa 
ja voi pahimmillaan olla hengenvaarallista. Pääsääntöisesti aitauksissa on sähkö, joten oppilaita 
tulee varoittaa siitä. Eläinten aitauksiin ei saa mennä.  
 
Kierroksen aikana on luvallista kerätä viljanäytteitä, jotka voidaan koululla prässätä, nimetä ja 
kiinnittää Elonkierto-kansioon. Sopivia kohtia näytteiden keräämiseen ovat makasiinin vieressä 
oleva koululaisten näytemaa, kasvintuotannon ja suomalaisen ruokapöydän alueet (katso 
Elonkierron kartta). Mikäli näytteitä halutaan kerätä enemmän esimerkiksi lyhteiden tekoa varten, 
on sitä varten pyydettävä lupa Elonkierron henkilökunnalta, joka näyttää oikean paikan viljan 
keräämiseen.   
 
Aistikasvatusharjoitukset 
Tutustumiskierroksen aikana opetellaan havainnoimaan ympäristöä monipuolisesti eri aistien 
avulla. Tämän tueksi tehdään aistikasvatusharjoituksia, joiden tavoitteena on herkistää oppilaita 
ympäröivälle luonnolle. Aluksi oppilaille jaetaan luupit kaulaan. Oppilaita kehotetaan tarkkailemaan 
luupin avulla luonnon yksityiskohtia. Ohjaajan kannattaa itse käyttää luuppia ahkerasti, jolloin hän 
toimii hyvänä esimerkkinä luupin käyttämisestä.  
 
Ennen näytteiden keruuta käydään läpi näytteiden oton periaatteet: luontoa tulee kunnioittaa, 
pienet näytteet ovat riittäviä jne. Halutessaan esimerkiksi poimia kukkanäytteen oppilas voi ottaa 
yhden terälehden tai korkeintaan yhden kukan, ei koko kasvia tai vartta. Oppilaita on hyvä 
muistuttaa myös siitä, että harjoituksia tehtäessä luvan kanssa saa kerätä näytteitä, mutta muuten 
halutessaan poimia Elonkierrosta mukaansa jotain tulee ohjaajalta pyytää lupa siihen. Ilman 
yhdessä läpikäytyjä sääntöjä aistikasvatusharjoituksista voi jäädä oppilaille sellainen käsitys, että 
oppilas voi mistä vain poimia halutessaan näytteitä, esimerkiksi porkkanamaalta porkkanoita. 
 
Aistikasvatusharjoituksia varten tarvitaan:  
 
• rasioita (esim. ruokalasta saadut mustat muovirasiat tai munakennot) 
• tyhjiä pieniä purkkeja (tyhjät filmirullapurkit ovat hyviä) 
• luuppeja (valokuvausliikkeistä saa ostettua melko edullisesti) 
• pieniä värikarttoja (esimerkiksi maalikaupoista) 
• paperia, kartonkia sekä tusseja 
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Tuntoaistiharjoituksia 
Arvaa mikä? 
Kesto: noin 10 minuuttia. 
Ryhmäkoko: pareittain 
Tarvikkeet: pieniä rasioita yksi joka parille  
Ohjeet: Oppilasparien tehtävänä on etsiä kolme näytettä luonnosta (esimerkiksi kivi, lehti ja tähkä). 
Parin toinen jäsen sulkee silmänsä ja koettaa tunnustelemalla arvuutella, mitä toinen on löytänyt 
maastosta. Kun toinen on arvannut, vaihdetaan osia. Lopuksi ohjaaja voi jakaa toiselle jonkin 
näytteen, jota oppilas silmät kiinni tunnustelee ja kuvailee. Toinen koettaa arvata, mistä on kyse 
selityksen perusteella.  
 
Tunnustelu (kuva 1) 
Kesto: noin 15-20 minuuttia. 
Ryhmäkoko: 4-hengen ryhmä 
Tarvikkeet: rasioita 5-8 kpl (sopivia ruokaloista saatavat melko matalat muovirasiat tai 
kananmunarasiat) sekä saman verran sanakortteja, joihin on kirjoitettu joku tuntoaistilla 
tunnistettavissa oleva adjektiivi. 
Ohjeet: Kukin oppilasryhmä saa tehtäväkseen kerätä näyterasiaan ryhmälle jaetun sanan tuntuisia 
näytteitä (esim. karheita, pehmeitä, kovia, kosteita, märkiä, kuivia, sileitä). Kun kaikki ryhmät ovat 
keränneet näytteet, alkaa tunnustelu- ja tunnistusvaihe. Ryhmät voivat mennä esimerkiksi riviin, ja 
vuorotellen yksi ryhmä esittelee muille ryhmille oman näytteensä. Muut ryhmät yrittävät näytteitä 
tunnustelemalla arvata, mikä on ollut näytteiden keräämisperuste. Esiteltyään kaikille ryhmille 
oman näytteensä ryhmä asettuu rivin viimeiseksi ja jää odottamaan muiden ryhmien näytteiden 
tunnustelua.   
 
 
 

 
          Kuva 1. Pojat ovat löytäneet karhean näytteen.  
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Näköaistiharjoituksia 
Luupittelu (kuva 2) 
Kesto: koko Elonkierroksen ajan 
Ryhmäkoko: koko ryhmä 
Tarvikkeet: luuppeja jokaiselle oppilaalle/oppilasparille  
Ohjeet: Oppilaat ovat innokkaita luuppien käyttäjiä, mikä on oiva tapa innostaa oppilaita 
tarkkailemaan ja ihastelemaan luonnon yksityiskohtia ja kauneutta. Oppilaille voi kierroksen aluksi 
jakaa luupit kaulaan. Samassa yhteydessä kannattaa antaa ohjeet luupin käyttämisestä. Opettajan 
kannattaa kehottaa oppilaita tarkkailemaan luupin avulla luonnon yksityiskohtia ja käyttää itse 
luuppia ahkerasti, jolloin hän toimii hyvänä esimerkkinä luupin käyttämisestä.  
 
 

 

 
      Kuva 2. Oppilaat ovat innokkaita käyttämään luuppia. 

 
 
Värikartta 
Kesto: 10-5 minuuttia 
Ryhmäkoko: 4-hengen ryhmä 
Tarvikkeet: luuppeja, pieniä värikarttoja (esim. maalikaupoista) 
Ohjeet: Hyvä näköaistiharjoitus on myös värikarttojen avulla tapahtuva luonnon 
monivivahteisuuden tarkastelu. Oppilaat jaetaan 3-4-hengen ryhmiin, ja jokaiselle ryhmälle jaetaan 
pieni värikartta. Oppilaiden tehtävänä on etsiä luonnosta värikartan värisävyjä vastaavat näytteet 
esimerkiksi vihreän eri sävyistä.  
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Kameraleikki 
Kesto: 10 minuuttia 
Ryhmäkoko: pareittain 
Tarvikkeet: - 
Ohjeet: Toinen parista sulkee silmät, toinen toimii valokuvaajana ja vie oppilaan mielestään 
kuvaukselliseen kohtaan ja laukaisee kameran, jolloin oppilas avaa hetkeksi silmänsä ja kuvaa 
maiseman verkkokalvolleen. Käsistä voi tehdä myös “zoomin”, jolla voi tarkastella yksityiskohtia.  

 

Makuaistiharjoitus 

Makustelu
Kesto: Tehdään opaskierroksen aikana, jolloin harjoitusta varten ei tarvitse varata omaa aikaa. 
Ryhmäkoko: Tehdään yhteisesti koko ryhmän kanssa. 
Tarvikkeet: luonnon syötäväksi kelpaavia antimia 
Ohjeet: Kierroksen aikana voidaan maistella eri kasveja, kuten vehnänjyviä, sinapinsiemeniä, 
herneitä ja sokerijuurikasta. Eri mauista voi tehdä myös tarjottimen, josta oppilaat maistelevat ja 
arvuuttelevat, mistä sadonkorjuutuotteista on kyse. Oppilaita voi myös pyytää kuvailemaan makua 
ennen maistamista (mielikuva) ja maistamisen jälkeen. Makuaistiharjoituksen yhteydessä on syytä 
kerrata oppilaiden kanssa, mitä luonnossa liikuttaessa voi maistella ja mitä ei.  
 

Kuuloaistiharjoitus 

Sokeutus  
Kesto: noin 10-5 minuuttia 
Ryhmäkoko: Voidaan tehdä yhteisesti koko ryhmän kanssa. 
Tarvikkeet: Liinoja, joilla voi peittää oppilaiden silmät (eivät välttämättömiä), paperia ja kyniä, 
mikäli lopuksi piirretään äänikartta.  
Ohjeet: Oppilaita kehotetaan ottamaan mukava asento ja herkistymään luonnon äänien 
kuuntelulle. Oppilaiden silmät voi peittää esimerkiksi liinoilla, jotta näköaisti tulee eliminoitua 
tehokkaammin. Oppilaiden rauhoittamisessa ja hiljentämisessä auttaa taikahiekka, jota 
ripotellessaan tapahtuu oppilaissa sellainen outo taika, että silmät ja suu menevät kiinni, mutta 
korvat aukenevat erityisen tarkkaavaisiksi. Taikahiekan vaikutus loppuu vasta sitten, kun 
taikasauva (esimerkiksi oljenkorsi tai heinä) koskettaa oppilaan kasvoja. Hiljaisuuden päätyttyä 
(sopiva aika on noin 3-6 minuuttia) oppilaat saavat kertoa, mitä ääniä he kuulivat. Ääniä voidaan 
myös lajitella (ihmisen, muun luonnon äänet) ja niistä voidaan piirtää äänikartta, johon oppilaat 
merkitsevät, mistä suunnasta äänen kuulivat. Lopuksi ohjaaja voi rohkaista oppilaita käyttämään 
kuuloaistiaan, nauttimaan hiljaa olemisesta sekä etsimään omasta lähiympäristöstään luontokolon, 
jonne voi mennä rauhoittumaan ja kuuntelemaan luonnon ääniä.  
 

Hajuaistiharjoitus 
Tuoksucocktail 
Kesto: noin 10 minuuttia  
Ryhmäkoko: joko yksin tai pareittain 
Tarvikkeet: näytepurkki (esim. tyhjä filmirullapurkki) tai pieni minigrip-pussi 
Ohjeet: Oppilaille jaetaan filmipurkki, ja heidän tehtäväkseen annetaan kerätä purkkiin omasta 
mielestään kiehtova tuoksunäyte ja antaa tälle kuvaava nimi. Oppilaiden saatua tuoksunäytteet 
purkkiin pidetään sopivassa kohtaa kierrosta haistelukierros. Oppilaat jaetaan ryhmiin (noin 6-8 
henkilöä), joissa oppilaat esittelevät oman näytteensä sekä tuoksuttelevat toistensa näytteitä.  
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Eri aisteja yhdistäviä harjoituksia 
Purkin arvoitus 
Kesto: noin 15 minuuttia 
Ryhmäkoko: yksin tai pareittain 
Tarvikkeet: näytepurkki (esim. tyhjä filmirullapurkki) 
Ohjeet: Oppilaille annetaan tyhjä näytepurkki (esim. filmipurkki) ja oppilaiden korvaan kuiskataan 
adjektiivi, jonka mukaisia näytteitä heidän tulee kerätä purkkiin. Sopivia sanoja ovat esimerkiksi 
hyväntuoksuinen, vihreä, harmaa, punainen, sininen, pehmeä, kova, pahanhajuinen, karhea ja 
pörröinen. Kierroksen aikana oppilasparit etsivät purkkeihin sopivia näytteitä, ja sopivalla hetkellä 
harjoitus käydään läpi siten, että muut oppilasparit arvuuttelevat toisten parien adjektiivit. Tämä 
harjoitus on osittain päällekkäinen tunnusteluharjoituksen kanssa, joten kannattaa toteuttaa vain 
jompikumpi harjoituksista. Mikäli molemmat harjoitukset toteutetaan, kannattaa tämän harjoituksen 
yhteydessä valita sanoja, jotka eivät perustu tunnusteluun.  
 
Kyyttönäytelmä (kuva 3) 
Kesto: noin 20 - 25 minuuttia 
Ryhmäkoko: Luokka jaetaan kahteen ryhmään.  
Tarvikkeet: Liinoja, joilla voi peittää oppilaiden silmät (puolelle ryhmälle), näyterasioita sekä 
näytepurkkeja.  
 
Luokka jaetaan kahtia. Toinen puoli oppilaista jää huvimajalle harjoittelemaan ääniefektejä, joita 
tarvitaan näytelmän loppuosassa. Oppilaat harjoittelevat lampaiden (määkimistä), hevosten 
(hirnuntaa), kanojen (kotkotusta), kukon (kieuntaa) sekä pikkulintujen (liverrystä) ääntelemistä. 
Toinen puoli luokasta lähtee opettajan johdolla keräämään huvimajan ympäristöstä rekvisiittaa, jota 
tarvitaan näytelmässä. Kukin oppilas tästä ryhmästä kerää näyterasiaan itselleen viljantähkän, 
heinää ja apilaa, purkkiin vettä sekä jotain karheaa.  
 
Tämän jälkeen opettaja kertoo näytelmän idean näyttelijäryhmälle. Huvimajaryhmäläisten silmät 
peitetään ja näyttelijäryhmä hiippailee huvimajalle ja kunkin huvimajassa istuvan oppilaan eteen 
polvistuu yksi näyttelijäryhmän jäsen. Opettaja lukee tarinaa, ja tarinan tummennettujen sanojen 
kohdalla opettaja painottaa sanaa, jolloin oppilaat tietävät, että tämä sana tulee demonstroida 
oppilaalle, joka istuu silmät sidottuna. Tällöin tuulen kohdalla oppilas puhaltaa, apilan ja heinän 
tuoksun kohdalla vie apilaa ja heinää oppilaan nenän lähelle jne. Heinäallergisten on syytä olla 
näyttelijäryhmässä. Kun tarina on edennyt viimeiseen kappaleeseen, on huvimajaryhmän vuoro 
avustaa näytelmässä ääniefektein.  
 
 

 
          Kuva 3. Kyyttönäytelmä meneillään 
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Diaesitys 
Kesto: noin 20-30 minuuttia 
Ryhmäkoko: Voidaan tehdä yhteisesti koko ryhmän kanssa tai jakaa luokka kahteen ryhmään. 
Tarvikkeet: Paperipusseja, tai pieniä minigrip-pusseja joihin näytteet kerätään. Diakehyksiä, 
luuppeja.  
 
Jokainen oppilas kerää jotain hyvin pientä ja hyvin kaunista/mielenkiintoista/inhottavaa tms. 
pussiin. Mitään hyönteisiä tai muita ötököitä ei saa ottaa. Kerätään vähintään yksi näyte, mielellään 
useampia. Kerätyt ”aarteet” laitetaan diakehysten väliin pöydän ääressä makasiinilla tai 
huvimajalla. Näytteiden on oltava niin pieniä, että diakuoret saadaan vielä puristettua kiinni. 
Esimerkiksi marja antaa myöden, niin että litistäminen onnistuu, samankokoinen kivi puolestaan ei 
käy.  Kun jokaisella on kehysten välissä jotakin, istutaan tai seisotaan piirissä ja kierrätetään dioja 
niin, että jokainen oppilas näkee jokaisen dian. Dioja katsellaan luuppien avulla. 
 
 
 
4. Elämysprojektin jälkitehtäviä 
 
Piirtäminen 
Vierailun jälkeen piirretään eri kotieläimiä, nimetään ne sekä niiden jälkeläiset. Piirustukset 
laitetaan luokan seinälle, josta ne siirretään myöhemmin Elonkierto-kansioihin.  
 
Ravintoketjujen laatiminen 
Ryhmätyönä tehdään ravintoketjut eri kotieläimille.  
 
Kasvion tekeminen 
Viljakasvinäytteet prässätään, kiinnitetään paperille sekä nimetään, minkä jälkeen ne laitetaan 
kansioon.  
 
Runon tai laulun laatiminen 
Lopuksi oppilaat voivat tehdä luokalle nimikkorunon tai -laulun valitsemastaan teemasta (esim. 
vehnänjyvä, kyyttö, vuohi, ruis). Opettaja voi toimia kirjurina.  
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Liite 1. Kyyttönäytelmän käsikirjoitus 
 
KYYTTÖNÄYTELMÄN KÄSIKIRJOITUS:  

AMMUU! AMMUU! (kaikki näyttelijät sanovat kuorossa)!  

 

Ammuu on muuten meidän kyyttöjen  tapa toivottaa sinut tervetulleeksi tänne Elonkierto-puistoon. 

Minä olen Nauru-kyyttö, ja asun keväästä syksyyn täällä Elonkierrossa. Loppusyksystä, kun tuu-

likin (oppilaat puhaltavat) muuttuu hyytäväksi, minut viedään suojaan Minkiön navettaan. TAUKO 

 

Minä olen nykyään kovin harvinainen Suomessa, sillä meitä on enää noin runsas sata yksilöä 

jäljellä. Minä kuulun maatiaiskarjarotuihin, eli sukujuuremme ovat syvällä ja sukumme historia 

ulottuu aina 1800-luvulle saakka.  Nykyiset lehmärodut tuottavat enemmän maitoa, mikä on yksi 

syy meidän rotumme vähenemiseen.  

 

Lempiravintoani ovat apila ja ruoho, joita voin syödä päivässä monen monta kiloa. Rakastan apilan 

ja ruohon tuoksua, haistapas sinäkin, kuinka ne tuoksuvat hyvälle. (apilaa ja ruohoa). TAUKO 

Nyhdän ravintoa karhealla kielelläni (hiekkapaperia tai jotain muuta karheaa). TAUKO Janon 

yllättäessä litkin vettä (oppilailla on vettä astiassa, jota he sivelevät oppilaan käteen), jota voin 

juoda noin 100 litraa päivässä. Muutenkin pidän vedestä.  

 

Arvatkaapas mitä, nyt aion kertoa teille veteen liittyvän salaisuuden. Minä osaan nimittäin uida. 

Viime kesänäkin eräänä hellepäivänä päätimme kyyttökavereideni kanssa saada vähän vaihtelua 

elämäämme, ja niinpä lähdimme uimaan Loimijokeen. Työmiehet huomasivat tämän kuitenkin 

pian, ja tulivat ottamaan meidät kiinni (tartutaan oppilasta kädestä). Mutta kautta kyytönhäntäni 

sanon sinulle, että voi juku, kun oli kiva uida kuumana hellepäivänä.  

 

Hellepäivät ovat minulle melko raskaita, kun minulla on sama karvapeite päällä kesät talvet. 

Paarmat minua välillä häiritsevät, ja koetan hätyyttää niitä pois huiskimalla hännälläni (ohran tai 

rukiin tähkä, jolla huiskitaan varovasti). TAUKO. Luonteeltani minä olen lauhkea ja seurallinen, ja 

pidän paljon muista eläimistä sekä ihmisistä. Täällä Elonkierrossa onkin mukava elellä lampaiden 

(oppilaat määkivät), TAUKO hevosten (hirnuntaa) TAUKO, kanojen (kotkotusta) TAUKO ja 

muiden eläinten kanssa. Onneksi kukko ei kie’u kovin ahkeraan aamuisin (kukkokiekuu...) 

TAUKO, sillä minusta on mukavampi herätä  pikkulintujen liverrykseen (lintujen laulun 

matkimista) TAUKO. Toivottavasti Sinä viihdyt täällä puistossa ja tulet minua ja meitä muita 

eläimiä uudelleenkin katsomaan.  
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