
Ympäristökoulu Polku  
palvelee



Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon 
yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on  
elinympäristön parantaminen jätteen määrää vähentämällä ja  
ympäristötietoisuutta lisäämällä. Kierrätyskeskuksella on  
pääkaupunkiseudulla useita kauppoja ja tavarataloja.

Monipuolisesta toiminnastamme saat lisää tietoa osoitteessa:

www.kierratyskeskus.fi
 
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku tarjoaa apua  
ympäristökasvatustyöhön kouluille ja päiväkodeille.  
Polun tilaisuuksiin osallistuu vuosittain noin 30 000 henkilöä.

www.kierratyskeskus.fi/polku



Ympäristökoulu Polun opetustuokiot käsittelevät kierrätystä, elinkaarta, 
kohtuullisuutta sekä viemärietikettiä ja veden oikeaa käyttöä.
 
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimialueella Helsingissä, 
Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella opetustuokiot ovat 
ilmaisia. HSY tarjoaa ne.
 
Muilla alueilla opetustuokiot ovat maksullisia, kysy tarjousta!
 
HSY:n kummikouluohjelma
Polku toteuttaa myös HSY:n kummikouluohjelmaa. Kummikoulut  
valitaan keväisin. Kummikoulut saavat käyttöönsä opetusmateriaaleja, 
joiden lisäksi opettajat saavat koulutusta sekä oppilaat oppitunteja.

Opetustuokiot  
lapsille ja nuorille





Esimerkkejä  
opetustuokioista esiopetukseen  
ja 1–2-luokkalaisille
Rojupöhö-esitys
Nukketeatteriesitys tavaroista, kulutuksesta ja ystävien tärkeydestä.  
Yleisö osallistuu esityksen jälkeen lääkärintarkastukseen ja saa reseptin  
Rojupöhötartunnan varalle. 

Tavoite: Pohtia kulutuksen ympäristövaikutuksia ja kohtuullisuutta.

Leludraama
Tehdään mielikuvitusmatka lelujen maailmaan  
leikkien avulla. Matkalla selviää esimerkiksi miten  
lelut haluaisivat tulla kohdelluiksi.

Tavoite: Pohtia lelujen määrään ja käyttöön  
liittyviä kysymyksiä

www.kierratyskeskus.fi/esiopetus
 



Esimerkkejä opetustuokioista 
3–6-luokkalaisille
Pura Jätepommi -tunti
Tutustutaan Hespovan kaupunkiin, jolla on ongelma: luonnonvarat  
vähenevät ja jätettä syntyy paljon. Tunnin aikana selvitetään, kuinka 
lajiteltuja jätteitä voi käyttää uusien tuotteiden raaka-aineina ja miten  
jätteiden määrää voidaan vähentää.

Tavoite: Oppia vähentämään jätteen määrää arjen tekojen kautta.
 
Jäteveden matka -tunti
Tunnilla tehdään jätevettä, puhdistetaan sitä ja tutustutaan oikean  
jätevedenpuhdistamon toimintaan. 

Tavoite: Oppia viemärietiketti ja jätevedenpuhdistuksen periaatteet

www.kierratyskeskus.fi/alakoulut

Koulutusten aiheita ovat lajittelu, kierrätys, veden käyttö ja kestävät    kulutusvalinnat. Tutustu kaikkiin opetuskokonaisuuksiin nettisivuillamme. 



Koulutusten aiheita ovat lajittelu, kierrätys, veden käyttö ja kestävät    kulutusvalinnat. Tutustu kaikkiin opetuskokonaisuuksiin nettisivuillamme. 

Esimerkkejä opetuskokonai- 
suuksista 7–9-luokkalaisille  
ja opiskelijoille
Onnellinen ostamalla? -varjoteatteri 
-työpaja kestävästä kulutuksesta
Tunnilla tehdään ryhmissä parin minuutin  
varjoteatteriesityksiä, jotka lopuksi esitetään 
koko luokalle. Esitysten teemoina ovat  
kulutuskulttuuri, mainonta, onnellisuus,  
jätteet ja ruokavalinnat. 

Tavoite: Kulutuskulttuurin kyseenalaistaminen.

Opastus HSY:n Ämmässuon  
jätteenkäsittelykeskukseen
Retkellä tutustutaan kaatopaikka-alueen  
lisäksi jätevoimalan tuhkien käsittelyyn,  
biojätteen kompostointiin ja mädätykseen  
sekä jätteiden lajitteluun Sortti-asemalla.

Tavoite: Oppia mitä jätteille tapahtuu.

www.kierratyskeskus.fi/opiskelijat



Koulutukset kasvattajille
Kasvattajille suunnatuissa koulutuksissa tarjoamme käytännönläheisiä 
työkaluja eri ikäryhmien ympäristökasvatukseen. Koulutuksen voi tilata 
räätälöitynä myös omalle koululle tai päiväkodille. 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimialueella Helsingissä, 
Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella opettajien  
koulutukset ovat ilmaisia. HSY tarjoaa ne. Muilla alueilla koulutukset  
ovat maksullisia, kysy tarjousta!

www.kierratyskeskus.fi/kurssit



Lainattavat näyttelyt
Ympäristökoulu Polun lainattavat näyttelyt käsittelevät ihmistoiminnan 
ympäristövaikutuksia, kestävää elämäntapaa sekä uudelleenkäyttöä.

www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt



Lennu Liito-oravan kesäkerho
Lennu Liito-oravan omassa kerhossa tutustutaan ihmisten ja eläinten  
maailmaan sekä erilaisiin elinympäristöihin. Kerhoja järjestetään  
koulujen loma-aikoina yhteistyössä alueen asukaspuistojen kanssa.  
Lennukerhon voi järjestää valmiiden materiaalien avulla helposti  
myös itse.

www.kierratyskeskus.fi/lennukerho



Näprä Ilmaistukku
Kierrätyskeskuksen Näprä Ilmaistukusta voi hakea maksutta ihania  
ja ihmeellisiä kierrätysmateriaaleja koulujen, päiväkotien ja muiden  
ryhmien käyttöön.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Oiva- 
askarteluopas
Oppaasta saa vinkkejä kierrätysmateriaalien  
käyttöön askarteluissa.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas



Ota yhteyttä ja kysy lisää!
koulutus@kierratyskeskus.fi   
ja 0400 348 100

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Hermannin rantatie 2 A, 00580 Helsinki, 050 501 4868

www.kierratyskeskus.fi/polku

“On tärkeää, että koulu saa ulkopuolista tukea 
ympäristökasvatukseen. Näin asia saa painoarvoa”

”Loistavaa toimintaa. Kaikki koulumme kurssille  
osallistuneet opettajat olivat erittäin tyytyväisiä.”

”Sekä opastukset Ämmässuolle että neuvonta ovat 
olleet todella informatiivisia tapahtumia, jotka ovat 
jääneet opiskelijoiden mieleen. Kiitos!”


