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”Det är viktigt att skolan 
får utomstående stöd 
för miljöfostran. På så 
sätt får ämnet en större 
tyngd.”

 Målet en bättre livsmiljö
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral är en allmän-
nyttig organisation. Målet för verksamheten är att uppnå en 
bättre livsmiljö genom en ökad miljömedvetenhet och genom 
minskade avfallsmängder.

Miljöskolan Polku är en föregångare inom undervisningen om 
hållbar konsumtion. Miljöskolan Polku har redan i mer än 20 
år erbjudit rådgivning om en hållbar livsstil. Årligen deltar ca 
30 000 personer i Miljöskolan Polkus utbildningstillfällen. 
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3Miljöskolan Polku 
Miljöskolan Polku är en verksamhets- och utvecklingscentral för miljöfostran.
Vi erbjuder rådgivning, utbildning och läromaterial för daghem, skolor och övriga 
läroinrättningar.

Vi främjar en hållbar livsstil och miljöansvar. 
» Stöd och metoder för fostran för hållbar konsumtion.
» Information om hur mänskans verksamhet påverkar miljön.
» Motivering till att ta del och göra insatser för att skydda miljön.

Vi bekantar oss med hur våra vardagliga val kan påverka miljön t.ex. 
förstärker klimatförändringen. Problemen behandlas genom aktiverande 
och tvärvetenskapliga uppgifter. I Miljöskolan lär man sig genom praktisk 
verksamhet och genom att delta i aktiviteter. I miljöskolan utvecklar vi 

aktivt nya utbildningsmaterial, vilka också stöder utbildningsmålen för 
förundervisningen och skolornas grundutbildning

Miljöskolan Polku är främjare av Grön Flagg -programmet.



Skolor inom HRM avfallshanterings verksamhetso-
mråde kan ansöka om att bli antagna i fadder-
skolsverksamheten. Skolor som valts till faddersko-
la erbjuds ett täckande miljöfostringspaket, vilket 
omfattar utbildning för lärare, lektioner för elever-
na och utbildningsmaterial.
Man ansöker om att bli fadderskola för ett läsår i 
taget och ansökningsförfarandet utannonseras på 
Huvudstadsregionens Återanvändningscentrals och 
HRM:s nätsidor.

HRM finansierar fadderskolverksamheten.

Miljöskolan Polkus tjänster
Vill ni bli fadderskola?

Vi erbjuder olika målgrupper färdiga helheter för under-
visning i  hållbar konsumtion. Beställaren kan välja det 
paket som lämpar sig bäst för den aktuella gruppen. Vid 
planeringen och utformningen av undervisningen beak-
tas gruppens särdrag och speciella krav. Lektionerna och 
utbildningarna kan hållas antingen i Miljöskolan Polkus 
eller i beställarens egna utrymmen.

Kostnader för rådgivningen
Rådgivningen är gratis inom HRM avfallshanterings verk-
samhetsområde, det vill säga inom Helsingfors, Esbo, Van-
da, Grankulla och Kyrkslätt.

HRM erbjuder Miljöskolan Polkus rådgivning för skolor, 
daghem och läroinrättningar, samt övriga barn- och ung-
domsgrupper, studerande och fostrare

Rådgivningen är avgiftsbelagd för övriga. Prislista finns på 
sidan: www.kierratyskeskus.fi/polku, begär offert:
polku@kierratyskeskus.fi.

» Helhetspaket för miljörådgivning för barn och unga
» Ledda besök till soptippen och till Miljöskolan
» Utbildningar och kurser för fostrare
» Utlåning av utställningar
» Undervisningsmaterial
» Lennu Flygekorres miljöklubb och läger
» Material och idéer för pyssel och hobbyarbeten 
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”Det här är ett utmärkt 
sätt att väcka ungdomars 
miljömedvetenhet. Alla 
sinnen med i upplevelsen”



Miljöskolan Polku har ett flertal undervisningshelheter om återvinning, livscykeln för olika 
konsumtionsvaror, hur man kan undvika avfall och vad en hållbar och måttfull konsumtion 
kan innebära. Undervisningshelheterna presenteras här indelat i olika åldersklasser.

Program avsedda för förskolan och klass 1–2.
Tid ca 45 min.

Miljörådgivningens undervisningshelheter

Björnen Kaarlo och 
sorteringens ABC 
Mål Att lära sig sortera avfall rätt.
Innehåll Vi övar oss att sortera olika 
sorts skräp tillsammans med Björnen 
Kaarlo 

Papprets livscykel
Mål Att bekanta sig med livscykeln och 
miljöpåverkan av olika varor
Innehåll Vi ser på en bildserie från Kä-
ringmossens soptipp och ritar en bild-
serie av skedena i papprets livscykel.

 Vi anlägger en maskkompost 
Mål Att förstå hur organiskt material 
bryts ned och hur näringen cirkulerar 
i naturen
Innehåll Vi anlägger en maskkompost 
i klassen och går igenom matens livs-
cykel. 

Leksaksdrama
Mål Vi sätter oss in i frågor om hur 
mycket leksaker man behöver och fun-
derar på vad det blir av alla övergivna 
leksaker.
Innehåll Vi gör en fantasiresa till leksa-
kernas värld genom dramalek. Under re-
sans gång får vi veta bl.a. hur leksakerna 
önskar bli behandlade.

Grunkfeber (Dockteater) 
Mål Att fundera på miljöpåverkan av vår 
konsumtion och hur mycket konsumti-
on som är skälig.
Innehåll Vi ser en dockteaterföreställ-
ning om vådan att vilja ha för mycket 
saker och om vänskap. Efter föreställ-
ningen deltar publiken i en lekfull 
läkargranskning och får ett recept mot 
Grunkfeber.
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Sorteringsspel
Mål Att lära sig att sortera avfall som uppkommer hemma och i skolan.
Innehåll Vi gör en fantasiresa till Käringmossens soptipp och lär oss därefter 
hur avfallet borde sorteras.

Papprets livscykel och miljöbingo
Mål Att bekanta sig med livscykeln och miljöpåverkan för olika föremål.
Innehåll Vi tittar på bilder från Käringmossens soptipp och ritar de olika 
skedena i papprets livscykel och repeterar därefter det inlärda genom att 
spela miljöbingo.

Vår familjs sommarlov
Mål Att förstå miljöpåverkan av konsumtionen
Innehåll Eleverna bildar olika ”familjer” och gör upp en semesterplan. Se-
mestervalen poängsätts sedan enligt sin miljöpåverkan.

Lycklig utan att shoppa? De egna konsumtionsvalen
Mål Att lära sig att känna igen värderingar bakom de egna konsumtionsva-
len
Innehåll Vi funderar på hur de egna konsumtionsvalen påverkar miljön 
och om shoppande verkligen ger lycka. Vi gör ett konsumtionstest.

Stoppa Sopbomben -workshop för skoleleven
Mål Att lära sig hur man kan minska sopmängderna genom egna vardagsval.
Innehåll Vi bekantar oss med Hespova stad, som har problem med ett stän-
digt växande sopberg, och en allt större konsumtion. Under workshopens 
gång framkommer hur man kan utnyttja återvunnet avfallsmaterial för att 
tillverka nya saker och hur man kan minska avfallsmängderna.
Workshopen kan också hållas av klassens egen lärare, materialet utlå-
nas till skolor.

Undervisningshelheter för klasserna 3–6

Tid ca 45 minuter
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Program för alla nivåer 

Elevrådstimme
Mål Att minska på mängden avfall som uppkom-
mer i skolan och öka elevernas miljömedvetenhet.
Innehåll Vi utför tillsammans undersökningar om 
hur man kunde minska skolans avfallsmängder och 
planerar skolans miljöverksamhet

Pyssel- och redesign 
Mål Att lära sig använda återanvänt material för 
olika pyssel- och hobbyprojekt och få idéer på hur 
man kan förnya sina kläder och andra saker i stäl-
let för att köpa nytt.
Innehåll Vi bekantar oss med livscykeln för olika 
föremål och gör nytt av gammalt.



Sorteringsspel
Mål Att lära sig att sortera avfall som uppkommer i skolan och i hemmet
Innehåll Vi gör en fantasiresa till Käringmossens soptipp och övar oss 
att sortera avfall av olika slag

Vår familjs sommarlov
Mål Att förstå miljöpåverkan av konsumtionen
Innehåll Eleverna bildar olika ”familjer” och gör upp en semesterplan. 
Semestervalen poängsätts sedan enligt sin miljöpåverkan.

De egna konsumtionsvalen
Mål Att lära sig uppskatta hur de egna konsumtionsvalen påverkar mil-
jön
Innehåll Vi går igenom livscykeln för olika produkter, och som gruppar-
bete bekantar vi oss med miljöproblem som härrör sig från olika produk-
ter och funderar på om den enskilda konsumenten har möjligheter att 
påverka miljön.

Utställningen De förlorade resurserna
Mål Att förstå miljökonsekvenserna av konsumtion
Innehåll På den interaktiva utställningen gör man olika uppgifter och 
bekantar sig genom dem med livscykeln för några produkter, hur man 
kan undvika avfall, olika konsumtionsval, samt med den ekologiska rygg-
säcken för olika produkter.
Utställningen finns i Miljöskolan Polkus utrymmen i Fiskhamnen

SIMSHOP-virtualbutiken
Mål Att bekanta sig med miljöpåverkan av olika konsumtionsval
Innehåll I den virtuella butiken väljer vi olika sorts varor. Kvittot berät-
tar oss hur mycket naturresurser som gått åt och hur mycket växthusga-
ser det uppkommit vid framställningen av varorna.

Lektioner för klass 7–9 och för gymnasiet

Tid ca 45 min.
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Yrkesläroanstalter

 Stoppa Sopbomben -workshop för 
yrkesstuderande
Mål Att minska avfallsmängderna på arbetsplat-
sen.
Tid 45 min. Under en dag kan 5–7 workshopar 
hållas för olika grupper.
Innehåll Under workshopen går man igenom 
olika sätt att minska avfallsmängderna på olika 
arbetsplatser och hur man kan minska på slösan-
det av naturresurser. I workshopen ingår bl.a. en 
omröstning om avfallsfrågor, utredning av mobil-
telefonens ekologiska ryggsäck, ett sopsorterings-
spel och ett spel om reurssparande.



Återanvändningscentralens butiker 
Mål Att bekanta sig med återanvändningen av varor. Besöket 
sänker tröskeln till att själv handla begagnat och att föra över-
flödiga saker till återanvändning.
Målgrupp Lämpar sig för alla nivåer. Guidningen planeras en-
ligt gruppen. Max. antal deltagare per grupp 20 personer.
Tid  30 min.
Innehåll Vi bekantar oss med Återanvändningscentralens bu-
tik. Butiker finns. i Helsingfors, Esbo och Vanda
Reservering Reservera tid för din grupp på adressen
www.kierratyskeskus.fi/kauppavierailut
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”Exkursionerna till 
Käringmossen och 
rådgivningen var verkligen 
informativa tillfällen, som 
våra studerande säkert 
kommer att minnas. Tack för 
dem!”

Käringmossens soptipp
Mål Att förstå miljöpåverkan av konsumtionen och inse att 
vår konsumtion är rätt slösaktig.
Målgrupp Lämpar sig för alla stadier, guidningen anpassas 
efter deltagarnas ålder.
Tid Ca. 120 min medräknat restiden. 
Innehåll Miljöpåverkan av konsumtion, måttfullhet och 
återvinning. Under besöket bekantar vi oss med soptippen, 
komposteringsanläggningen och Sortti-stationen vid HRM:s 
avfallsbehandlingsstation vid Käringmossen.
 

Ledda exkursioner

Bild: HSY/ Kai Widell
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Besök på Miljöskolan Polku 
tid ca 45 min

Utställningen De förlorade resurserna
Mål Att förstå miljökonsekvenserna av konsumtion
Innehåll På den interaktiva utställningen gör man olika uppgif-
ter och bekantar sig genom dem med livscykeln för några pro-
dukter, hur man kan undvika avfall, olika konsumtionsval, samt 
med den ekologiska ryggsäcken för olika produkter.
Reservera guidning www.kierratyskeskus.fi/ 
kadotetut_varat

SIMSHOP-virtualbutiken 
Mål Att bekanta sig med miljöpåverkan av olika konsumtionsval
Innehåll Vi shoppar i virtualbutiken och tar reda på hur mycket 
naturresurser och hur mycket växthusgasutsläpp det uppkommit 
vid framställningen av varorna.

Grunkfeber-föreställning
Mål Att fundera på hur konsumtionen påverkar naturen och på 
en måttfull konsumtion
Målgrupp 5-9 år, lämpar sig särskilt för förskoleelever.
Innehåll Vi ser en dockteaterföreställning om vådan att vilja ha 
för mycket saker och om vänskap. Efter föreställningen deltar 
publiken i en lekfull läkargranskning och får ett recept mot 
Grunkfeber.



Utbildningar och kurser för fostrare
Kurserna riktade till fostrare och övriga vuxengrupper erbjuder 
praktiska verktyg för miljöfostran i olika åldersgrupper. Aktuella 
kurser finner man på adressen www.kierratyskeskus.fi/kurssit. 
Kurserna hålls huvudsakligen på finska, om tillräckligt stort 
intresse finns kan kurser också hållas på andra språk. Kurser 
arrangeras också på beställning t.ex. i en skola eller ett daghem. 
Tilläggsinformation: Förfrågningar till polku@kierratyskeskus.fi

Återanvändning och avfallsminskning
genom lek
Målgrupp Barnträdgårdspersonal, hemdagvårdare och övriga perso-
ner som arbetar med småbarnsfostran,
Tid 3 h.
Innehåll Kursen tar upp material och lekar som lämpar sig för mil-
jöfostran för små barn. Vi erbjuder metoder att få små barn intres-
seerade att verka för en bättre miljö redan som små.

Dockteater och handdockor i miljöfostran
Målgrupp  Lågstadielärare, klubbledare.
Tid 3 h.
Innehåll Kursen ger arbetsredskap att förverkliga en interaktiv 
dockteaterföreställning med miljömotiv tillsammans med den 
egna klassen, eller någon annan barngrupp. Vi bekantar oss med 
manuskriptet till dockteaterföreställningen Rojupöhö. Kursen ger 
också idéer och tar upp hur handdockorna och övrig rekvisita kan 
förverkligas.

“Strålande verksamhet. Alla lärare från vår skola som deltog i kursen var mycket nöjda.”

»  
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“Strålande verksamhet. Alla lärare från vår skola som deltog i kursen var mycket nöjda.”

Redesign och återanvändning som krydda i 
undervisningen
Målgrupp Grundskolelärare och barnträdgårdlärare
Tid 3–6 h
Innehåll På kursen bekantar vi oss genom exempel med olika produk-
ters ursprung och livscykel. Vi provar på olika metoder att använda be-
gagnat material vid tillverkningen av nya saker. På kursen tillverkar vi 
olika föremål och bekantar oss med vad Internet har att erbjuda i form 
av återanvändningsidéer.

Hållbar utveckling i skolan och daghemmet
Målgrupp Alla personalgrupper i skolan eller daghemmet
Tid 1-3 h
Innehåll Kursen ger stöd och idéer för att påbörja ett hållbart utveck-
lingsprojekt i skolan eller daghemmet. Kursen ger tips och exempel på 
verksamhet och metoder som visat sig lämpliga i skolor och daghem.

Avfall och konsumtion Temakurs för Grön Flagg
Målgrupp Fostrare och lärare. Kursen lämpar sig speciellt för dem som 
börjar med temat avfall och konsumtion i Grön Flagg -programmet.
Tid 3–6 h
Innehåll Vi funderar på konsumtion och varför vi skaffar oss olika 
saker, vardagliga val och miljöpåverkan av vår konsumtion. Vi gör olika 
övningar och får exempel på hur man kan behandla temat i undervis-
ningen.

»  

»  

»  
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Alla utställningar hittas på adressen:
www.kierratyskeskus.fi/näyttelyt

Nord lär av Syd.  Människor i fattiga länder har mycket att 
lära oss.

Mainoskupla. Antireklam planscher från Luonto-Liitos anti-
reklamtävlingar.

KotiMIPS. Denna utställning presenterar  miljöpåverkan av 
medelmåttorna Katja och Kari Keskivertos livsföring och kon-
sumtionsval.

RajatOn?  Utställningen presenterar världens, hemmets, 
plånbokens och tidsanvändningens begränsning

Vanha on parempaa. Finurliga återanvändningsidéer.

Lelujen luonnonvarojen kulutus. Undersök vilka naturre-
surser som gått åt för produktion av leksaker. Utställningen 
lämpar sig för barn. Man kan komplettera med en utställning 
där barn presenterar sina egna viktiga och onödiga leksaker.

Exempel på utställningar

12 Utställningar som 
utlånas 
Utställningarna som kan lånas från Miljöskolan 
Polku behandlar miljöpåverkan av människans 
verksamhet, hållbar livsstil, återanvändning samt 
hållbar konsumtion. Utställningarna väcker frågor 
och manar till att fundera på vilken miljöpåverkan 
den egna livsstilen innebär, och på egna val och 
värderingar.

Det är gratis att låna utställningarna, med 
beställaren svarar för post- och transportkostnader. 
Man kan avhämta utställningen på Miljöskolan 
Polkus utrymmen i Fiskhamnen. Utställningarna 
kan också sändas mot postförskott. Reservationer 
av utställningar: tfn (09)-310887313 eller polku@
kierratyskeskus.fi.



Undervisnings-
material
Miljöskolan Polku producerar också undervisnings-
material om hållbar livsstil. Materialen är avsedda 
som stöd för lärare och övriga fostrare i deras ar-
bete.

Allt material kan laddas ned gratis på adressen:
www.kierratyskeskus.fi/opetusmateriaalit, Det 
finns också material på svenska.

»  
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Exempel på undervisningsmaterial:

Grönt drama i leksakslandet.
Genom några sagolika berättelser från leksakernas värld 
lever sig barnen in frågor om hur leksakerna vill bli 
behandlade, hur mycket saker man behöver och hur 
nödvändiga de är. 

Lasten maapalloretki ( på finska)
Mikke Groda, Pipsa Uggla, Masi Daggmask och andra 
experter berättar för oss om hållbar utveckling. Det 
mångsidiga materialet innehåller uppgifter, genom vilka 
små barn själva kan verka för miljön.

Onnea ostamatta (på finska)
Nio kortfilmer (a. ca 5 min) om måttfull konsumtion. 
Filmerna lämpar sig bäst för ungdomar i högstadieåldern.

Vihreää draamaa tavaramaailmassa (på finska)
Genom grönt drama väcks diskussioner om hur alla saker 
påverkar vårt liv och miljön. Materialet är gjort främst för att 
användas av personer som jobbar med ungdomar, men det 
lämpar sig bra också för miljöfostran för övriga grupper.

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri, 
tilläggsmaterial för lärare (på finska) och 
Lennu på läger.
Det populära Lennu Flygekorrematerialet för miljöklubbar 
lämpar sig bra för daghem och lågstadier. Tilläggsmaterialet 
för lärare har sammanställts för att tipsa lärare hur man kan 
använda materialet i undervisningen. Lägermaterialet ger tips 
för olika barnläger.

Hållbar utveckling i skolan. och Hållbar 
utveckling i daghemmet
Program för hållbar utveckling för skolan och daghemmet. 
Programmen presenterar lättfattligt hur man kan genomföra 
arbetet för hållbar utveckling i skolan resp daghemmet.



Lennu Flygekorre
Klubbverksamhet
Lennu Flygekorres miljöklubb är en klubb för elever i lågstadiets 1-2 klass. 
Klubben bygger på materialet Lennu Flygekorre och det stora mysteriet. 
Temat är måttlig konsumtion. Klubbdeltagarna gör utfärder och pysslar 
med återanvändningsmaterial. På klubbträffarna diskuterar man om det 
finns onödiga saker, om vart soporna tar vägen och hur man kan minska på 
sopmängderna. Klubben består av tio klubbmöten.

Vem som helst kan grunda en egen Lennu klubb. Material och 
tilläggsinformation www.kierratyskeskus.fi/ymparistokerho

Vi anordnar också utbildning för klubbledare. Kontrollera när nästa kurs är 
www.kierratyskeskus.fi/kurssit eller beställ en egen kurs för din grupp: 
polku@kierratyskeskus.fi.

Läger
Lägermaterialet Lennu Flygekorre och ett somrigt stadsäventyr bekantar 
lägerdeltagarna med olika livsmiljöer. På lägret bekantar man sig med den 
egna närbelägna naturen märker att man kan finna många intressanta saker 
i naturen också mitt i staden och att det är viktigt att man tar väl hand om 
närnaturen.

I materialet ingår idéer för ett fem dagar långt lägerprogram och det lämpar 
sig för invånarparker, organisationer och församlingar. Man kan använda 
materialet också tillämpat och enskilda uppgifter kan utnyttjas exempelvis 
på konst- och sportläger.

Lägermaterialet kan laddas ned på adressen: www.kierratyskeskus.fi/
opetusmateriaalit
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Pysselmaterial och idébank 15
Hobbymaterial 
I Återanvändningscentralen Näprä hobbybörs kan skolor, 
daghem och andra barn- och ungdomsgrupper gratis avhämta 
fantastiska och fina material för egna hobby- och pysselarbeten. 
Olika restmaterial från företag får genom Näprä ett nytt liv som 
pysselmaterial för barn.

Näprä gratishobbybörs
Sandvikens butik, Lönnrotsgatan 45, 00180 Helsingfors
050 501 4854
www.kierratyskeskus.fi/napra

Hobby- och pysseltips finns på adressen:
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Projekt
Återanvändningscentralen främjar återanvändning och eko-
logiskt hållbara val i vardagen också genom olika projekt för 
miljöfostran och utveckling.

Läs mer om aktuella projekt:
www.kierratyskeskus.fi/hankkeet



Miljöskolan Polku 
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab
Hermans Strandväg 2 A, 4 vån
00580 Helsingfors 
www.kierratyskeskus.fi/polku
polku@kierratyskeskus.fi
(09) 310 88713

Miljöskolan Polku 
» Information och inspiration om hållbar konsumtion och för
   undervisning i återanvändning

» Vägledning i miljöfrågor för skolor och daghem.

» Aktivitetsfyllda lärotimmar och exkursioner till soptippen eller 
till Återanvändningscentralen.

“Utbildningen var mycket bra! Jag är verkligt 
ivrig över allt nytt jag hört och sett.”


