
Ympäristökoulu Polku
Koulutusta kasvattajille



Aineettomien lahjojen satupolku

Työpaja antaa varhaiskasvatuksen parissa työskente-
leville välineet ympäristökasvatusaiheisen satupolun 
järjestämiseen. Päivän aikana tutustutaan valmiisiin 
ideoihin, materiaaleihin ja leikkeihin.

Kurssimateriaalit: Aineettomien lahjojen joulupolku -materi-
aali ja Vihreä draama lelumaassa -kirja

Kenelle? Varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville ja
aiheesta kiinnostuneille

Kurssin kesto: 6 tuntia

Ryhmän koko: 15–25 henkeä

”Hyvä hyvä! Erittäin hyvät materiaalit!”
”Kiitos ihanasta, konkreettisesta ja käytännönläheisestä lä-
hestymistavasta.”

Uudelleenkäyttö ja tuunaus
opetuksen mausteena

Työpajassa tutustutaan havainnollisten esimerkkien 
avulla tuotteiden alkuperään ja elinkaaren aikaisiin 
ympäristövaikutuksiin. Päivän aikana kokeillaan erilaisia 
tapoja käyttää vanhoja materiaaleja uusien tavaroiden 
raaka-aineena ja saadaan uusia ideoita ympäristökas-
vatukseen.

Kurssimateriaalit: Oiva-askartelulehti

Kenelle? Peruskoulun opettajille ja muille kiinnostuneille

Kurssin kesto: 6 tuntia

Ryhmän koko: 15–25 henkeä

”Kiitos inspiroivasta ja kivasta kurssista!” 
”Ihana kurssi.”



Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri 
Lapset mukaan ympäristötyöhön

Kurssilla tutustutaan esi- ja alkuopetusikäisille tarkoi-
tettuun ympäristökasvatuspakettiin. Päivän aikana 
saadaan työkaluja käsitellä arkipäivän kulutusvalintoja 
ja kulutuksen ympäristövaikutuksia lasten kanssa.

Kurssimateriaalit:  Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri -kirja ja 
Lennu leirillä -kirja

Kenelle? Peruskoulun opettajille, varhaiskasvatuksen parissa 
työskenteleville, päiväkerhojen ohjaajille

Kurssin kesto: 6 tuntia

Ryhmän koko: 15–25 henkeä

”Leikkipuistossa on monen ikäisiä lapsia. Kaikille löytyi jotain 
kivaa.” 
”Koulutus onnistui yli odotusten! Sopivassa suhteessa tietoa 
ja tekemistä.”

Keke koulussa ja Keke päiväkodissa
Kestävän kehityksen ohjelmat kuntoon
 

Kurssilla tutustutaan kohderyhmästä riippuen Keke 
koulussa tai Keke päiväkodissa – Kestävän kehityksen 
oppaaseen ja siinä olevaan ohjelmamalliin. Osallistujat 
saavat pohjatietoa kestävän kehityksen työnsä tueksi 
sekä valmiita työkaluja ohjelman tekemiseen. Tehtävät 
ja vinkit painottuvat jäte- ja kulutusteemaan. Kurssin 
jälkeen osallistujilla on valmius laatia toimipaikkansa 
kestävän kehityksen ohjelma yhteistyössä kollegoiden 
ja lasten kanssa.

Kurssimateriaalit:  Keke koulussa tai päiväkodissa -kirja kohde-
ryhmästä riippuen

Kenelle? Peruskoulun opettajille, varhaiskasvatuksen parissa 
työskenteleville ja muille kiinnostuneille

Kurssin kesto: 6 tuntia

Ryhmän koko: 15–25 henkeä



Kysy myös muista palveluistamme!

• Räätälöidyt ympäristökasvatuskurssit
• Koulutusmateriaalien tekeminen 
• Toiminnalliset opetustuokiot lapsille ja nuorille
• Rojupöhö-nukketeatteriesitykset

Pyydä tarjous ja tilaa koulutus!

Tilaukset ja tiedustelut:
0400 348 100, (09) 310 887 13
polku@kierratyskeskus.fi

Ympäristökoulu Polku
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Hermannin Rantatie 2 A (4. krs.)
00580 Helsinki

www.kierratyskeskus.fi/polku


