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

 Tavoitteena parempi elinympäristö
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen 
yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön paranta-
minen vähentämällä jätteen määrää ja lisäämällä ympäristö-
 tietoisuutta. 

Ympäristökoulu Polku on edelläkävijä kestävän kulutuksen 
opetuksessa. Polku on tarjonnut neuvontaa kestävästä elämän-
tavasta yli 20 vuotta. Polun tilaisuuksiin osallistuu vuosittain 
noin 30 000 henkilöä.
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3Ympäristökoulu Polku
Ympäristökoulu Polku on ympäristökasvatuksen toiminta- ja kehittämiskeskus. 
Tarjoamme päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille neuvontaa, koulutusta ja 
oppimateriaaleja.

Edistämme kestävää elämäntapaa ja ympäristövastuullisuutta
» Tukea ja menetelmiä kestävän kulutuksen kasvatukseen
» Ymmärrystä ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön
» Motivointia osallistua ja vaikuttaa tekoihin ympäristön puolesta.

Käsittelemme arkipäiväisten valintojen vaikutusta ympäristön tilaan, esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen. Lähestymistapa on elämyksellinen ja poikkitieteellinen. 
Ympäristökoulussa opitaan toiminnan ja osallistumisen kautta. Kehittämämme 
ympäristökasvatusmenetelmät ja -materiaalit tukevat varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista.

Ympäristökoulu Polku on Vihreä lippu -ohjelman edistäjä.



HSY:n jätehuollon alueen koulut, voivat hakea ke-
väisin mukaan kummikouluohjelmaan. Valituille 
kummikouluille tarjotaan kattava ympäristökasva-
tuskokonaisuus, joka sisältää koulutusta opettajille, 
oppitunteja oppilaille sekä opetusmateriaaleja. 
Kummikouluksi haetaan lukuvuodeksi kerrallaan ja 
hausta ilmoitetaan Kierrätyskeskuksen nettisivuilla. 

Kummikouluohjelman rahoittaa HSY:n jätehuolto.

Ympäristökoulu Polun palvelut
Kummikouluksi?

Tarjoamme erilaisille kohderyhmille soveltuvia valmiita 
opetuskokonaisuuksia kestävän elämäntavan opetuk-
seen. Tilaaja voi valita kokonaisuuksista haluamansa. 
Neuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan 
huomioon kohderyhmän erityispiirteet ja vaatimukset. 
Oppitunnit ja koulutus voidaan toteuttaa joko Ympäris-
tökoululla tai tilaajan omissa tiloissa.

Neuvonnan hinnat
Neuvonta on ilmaista HSY:n jätehuollon toimialueella eli 
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkko-
nummella. 

HSY tarjoaa Polun toteuttamaa neuvontaa toimialueensa 
kouluille, päiväkodeille ja oppilaitoksille sekä muille lapsi- 
ja nuorisoryhmille, opiskelijoille ja kasvattajille.  

Muille neuvonta on maksullista. Tarkasta hinnasto osoit-
teesta: www.kierratyskeskus.fi/polku tai kysy tarjousta: 
polku@kierratyskeskus.fi.

» Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet lapsille ja nuorille
» Ohjatut vierailut kaatopaikalle ja Ympäristökoululle
» Koulutukset ja kurssit kasvattajille
» Lainattavat näyttelyt
» Opetusmateriaalit
» Lennu Liito-oravan ympäristökerho ja leiri
» Askartelumateriaaleja ja ideoita
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”Tämä on erittäin 
hyvä tapa herätellä 
nuorissa tietoisuutta 
ympäristöasioihin: kaikki 
aistikanavat käytössä!”



Ympäristökoulu Polun neuvojien johdolla toteutettavat opetuskokonaisuudet käsittele-
vät kierrätystä, elinkaarta, kohtuullisuutta ja jätteen vähentämistä ja kestävää kulutus-
ta. Opetuskokonaisuudet on esitelty alla ikäryhmittäin.

Esiopetukseen ja 1–2 -luokkalaisille suunnatut ohjelmat 
Kesto noin 45 min.

Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet

 Kaarlo Karhu ja  
lajittelun ABC 
Tavoite Oppia lajittelemaan oikein.
Sisältö Harjoitellaan Kaarlo Karhun 
kanssa roskien lajittelua.

Paperin elinkaari
Tavoite Ymmärtää erilaisten tuotteiden 
elinkaaria ja ympäristövaikutuksia.
Sisältö Katsotaan kuvia Ämmässuon 
kaatopaikalta ja piirretään kuvasarja 
paperin elinkaaresta. 

 Matokompostin 
perustaminen 
Tavoite Ymmärtää materiaalien ja ra-
vinnon kiertokulku.
Sisältö Perustetaan luokkaan oma 
matokompostori ja käydään läpi ruoan 
elinkaari. 

Leludraama 
Tavoite Pohtia lelujen määrään, käyt-
töön ja tarpeellisuuteen liittyviä kysy-
myksiä.
Sisältö Tehdään mielikuvitusmatka 
lelujen maailmaan leikkien avulla. 
Matkalla selviää mm. miten lelut ha-
luaisivat tulla kohdelluiksi. 

Rojupöhö-esitys 
Tavoite Pohtia kulutuksen ympäristö-
 vaikutuksia ja kohtuullisuutta. 
Sisältö Teatteriesitys tavaroista, kulu-
tuksesta ja ystävien tärkeydestä. Yleisö 
osallistuu esityksen jälkeen lääkärin-
tarkastukseen ja saa reseptin Rojupö-
hötartunnan varalle.
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Lajittelupeli
Tavoite Oppia lajittelemaan koulussa ja kotona syntyvät jätteet.
Sisältö Tehdään mielikuvamatka Ämmässuon kaatopaikalle ja harjoitel-
laan jätteiden lajittelua.

Paperin elinkaari ja jätebingo 
Tavoite Ymmärtää erilaisten tuotteiden elinkaaria ja ympäristö-
 vaikutuksia.
Sisältö Katsotaan kuvia Ämmässuon kaatopaikalta. Piirretään paperin 
elinkaaren päävaiheet ja pelataan bingoa. 

Meidän perheen loma 
Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia.
Sisältö Perustetaan ryhmissä perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia eri-
laiset ympäristönäkökulmat huomioiden.

Onnellinen ostamatta? – Omat kulutusvalinnat
Tavoite Tunnistaa oman kulutuksen taustalla vaikuttavat arvot.
Sisältö Pohditaan omien kulutusvalintojen vaikutusta ympäristöön ja 
onnellisuuteen. Tehdään kulutustesti. 

Pura Jätepommi -koulaisen työpaja
Tavoite Oppia vähentämään jätteen määrää arjen tekojen kautta. 
Sisältö Tutustutaan Hespovan kaupunkiin, jolla on ongelma: alati kasva-
va kaatopaikka ja vähenevät luonnonvarat. Työpajan aikana selviää, kuin-
ka lajiteltuja jätteitä voi käyttää uusien tuotteiden raaka-aineina ja miten 
jätteiden määrää voidaan vähentää. 
Työpajan voi vetää myös luokan oma opettaja.

3–6 luokkalaisille suunnatut oppitunnit 
Kesto noin 45 min.
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6 Kaikille luokka-asteille  
sopivat oppitunnit

Oppilasraadin tunti
Tavoite Vähentää koulussa syntyvään jätteen 
määrään ja lisätä ympäristövastuullista asennetta 
Sisältö Tehdään jätteen vähentämiseen liittyviä 
tutkimuksia ja suunnitellaan koulun ympäristö-
toimintaa.



Lajittelupeli
Tavoite Oppia lajittelemaan koulussa ja kotona syntyvät jätteet.
Sisältö Tehdään mielikuvamatka Ämmässuon kaatopaikalle ja harjoi-
tellaan jätteiden lajittelua.

Meidän perheen loma 
Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia.
Sisältö Perustetaan ryhmissä perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia 
erilaiset ympäristönäkökulmat huomioiden.

Eettinen kuluttaja
Tavoite Oppia arvioimaan omia kulutusvalintoja.
Sisältö Käydään läpi tuotteiden elinkaari. Tutustutaan ryhmissä eri 
tuotteiden valmistukseen liittyviin ympäristöongelmiin ja kuluttajan 
vaikutusmahdollisuuksiin.

Kadotetut varat -näyttely
Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia.
Sisältö Toiminnallisessa näyttelyssä tutustutaan toiminnallisten teh-
tävien kautta tuotteiden elinkaareen, jätteen välttämiseen, kulutus-
valintoihin ja ekologisiin selkäreppuihin.
Toteutetaan Polun tiloissa Helsingin Kalasatamassa. 

SIMSHOP virtuaalikauppa 
Tavoite Oppia arvioimaan kulutusvalintojen ympäristövaikutuksia.
Sisältö Tehdään ostosvalintoja eri tuoteryhmistä. Vertaillaan tuottei-
den valmistuksen aikana kuluneita luonnonvaroja ja syntyneitä hiili-
dioksidipäästöjä. 

7–9 luokkalaisille ja lukioon suunnatut oppitunnit 
Kesto noin 45 min.
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7Ammatilliset oppilaitokset

 Pura Jätepommi  
-ammattilaisen työpaja
Tavoite Vähentää jätteen määrää työpaikalla. 
Kesto 45 min ryhmää kohden, Päivän aikana ve-
detään 5–7 perättäistä työpajaa. 
Sisältö Työpajassa käydään läpi eri ammatti-
aloille sopivia keinoja jätteen vähentämiseksi ja 
luonnonvarojen säästämiseksi. Työpajassa muun 
muassa äänestetään jätekysymyksistä, lasketaan 
kännykän ekologista selkäreppua ja pelataan 
sananselitys- ja lajittelupelejä. Työpaja on HSY:n 
jätehuollon tuottama. 



Vierailu Kierrätyskeskuksen Kauppaan 
Tavoite Tutustua tavaroiden uudelleenkäyttöön. Madaltaa 
kynnystä hankkia käytettyä ja laittaa kiertoon tarpeettomia 
tavaroita. 
Kohderyhmä Sopii kaikille. Esittely suunnitellaan ryhmän 
mukaan. Ryhmäkoko max 20 henkilöä.
Kesto 30 min
Sisältö Kierrätyskeskuksen Kaupan toimintaan tutustuminen.
Varaaminen Varaus tehdään osoitteessa: www.kierratyskes-
kus.fi/kauppavierailut
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”Opastukset Ämmässuolle 
sekä neuvonta ovat olleet 
todella informatiivisia 
tapahtumia, jotka ovat 
jääneet opiskelijoillemme 
mieleen, kiitos!”

Ämmässuon kaatopaikalle
Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja koh-
tuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Kohderyhmä Sopii kaikille. Esittely suunnitellaan ryhmän 
 mukaan.
Kesto 120 min matkoineen
Sisältö Kulutuksen ympäristövaikutukset, kohtuullisuus ja 
kierrätys. Vierailun aikana tutustutaan jätteen loppusijoi-
tukseen, kompostointilaitokseen ja Sortti-asemaan HSY:n 
Ämmassuon jätteenkäsittelykeskuksessa. 
Muuta: Tilaaja vastaa bussikuljetuksen järjestämisestä. 

Ohjatut vierailut

Kuva: HSY/ Kai Widell
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Vierailu Ympäristökoulu Polkuun 
Kesto noin 45 min.

Kadotetut varat -näyttely
Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia
Kohderyhmä Yläasteikäiset ja sitä vanhemmat oppilaat. 
Sisältö Toiminnallisessa näyttelyssä tutustutaan toiminnallis-
ten tehtävien kautta tuotteiden elinkaareen, jätteen välttämi-
seen, kulutusvalintoihin ja ekologisiin selkäreppuihin. 
Varaa näyttelyopastus: www.kierratyskeskus.fi/ 
kadotetut_varat

SIMSHOP virtuaalikauppa 
Tavoite Oppia arvioimaan omia kulutusvalintoja.
Kohderyhmä Yläasteikäiset ja sitä vanhemmat oppilaat.
Sisältö Tehdään ostosvalintoja ja vertaillaan tuotteiden valmis-
tuksen aikana kuluneita luonnonvaroja ja syntyneitä hiilidiok-
sidipäästöjä. 

Rojupöhö-esitys 
Tavoite Pohtia kulutuksen ympäristö vaikutuksia ja kohtuulli-
suutta. 
Kohderyhmä 5–9-vuotiaat, etenkin esikoululaiset
Sisältö Teatteriesitys tavaroista, kulutuksesta ja ystävien tär-
keydestä. Yleisö osallistuu esityksen jälkeen lääkärintarkastuk-
seen ja saa reseptin Rojupöhötartunnan varalle.



Koulutukset ja kurssit kasvattajille
Kasvattajille ja muille aikuisryhmille suunnatuilla kursseilla 
tarjotamme käytännönläheisiä työkaluja eri ikäryhmien 
ympäristökasvatukseen. Ajankohtaiset kurssit löytyvät 
osoitteesta: www.kierratyskeskus.fi/kurssit. Kursseja 
järjestetään myös tilauksesta. Kysy lisää osoitteesta: polku@
kierratyskeskus.fi.

Kierrätystä ja jätteiden  
vähentämistä leikkien
Kohderyhmä Lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat ja muut 
varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät.
Kesto 3 h 
Sisältö Käydään läpi pienten lasten ympäristökasvatukseen sopivia 
materiaaleja ja leikkejä. Tarjoamme menetelmiä innostaa lapsia 
toimimaan ympäristön puolesta jo pienenä.

Nukketeatteri ja käsinuket 
ympäristökasvatuksessa
Kohderyhmä alakoulun opettajat, kerhojen ohjaajat.
Kesto 3 h
Sisältö Annetaan työvaälineitä toteuttaa ympäristökasvatusaihei-
nen vuorovaikutteinen nukketeatteriesitys yhdessä oman luokan 
tai muun ryhmän kanssa. Tutustuaan valmiiseen Rojupöhö-käsikir-
joitukseen ja tarjotaan ideoita ja materiaaleja käsinukkehahmojen 
ja muun rekvisiitan tekemiseen.

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

»  

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

Tuunaus ja uudelleenkäyttö  
opetuksen mausteena
Kohderyhmä Peruskoulun opettajat ja lastentarhanopettajat.
Kesto 3–6 h
Sisältö Tutustutaan esimerkkien kautta tuotteiden alkuperään ja 
elinkaareen. Kokeillaan erilaisia tapoja käyttää vanhoja materiaa-
leja uusien tavaroiden valmistuksessa. Tehdään erilaisia käyttöesi-
neitä ja johdatetaan osallistujat verkon uudelleenkäyttöideoiden 
äärelle.

Keke koulussa tai päiväkodissa
Kohderyhmä Koulun tai päiväkodin koko henkilökunta.
Kesto 1–3 h
Sisältö Tukea koulun tai päiväkodin suunnnitelmallisen kestävän 
kehityksen työn käynnistämiseen. Vinkkejä ja esimerkkejä onnis-
tuneista toimintatavoista.

Jätteet ja kulutus – Vihreä lippu teemakurssi
Kohderyhmä Kasvattajat ja opettajat. Sopii etenkin Vihreä lippu 
-ohjelman jäte tai kulutusteemaa toteuttaville.
Kesto 3–6 h
Sisältö Pohdintaa tavaroiden hankinnoista, arkielämän valinnoista 
ja niiden ympäristövaikutuksista. Harjoituksia ja käytännön vink-
kejä aiheen käsittelyyn opetustyössä. 

»  

»  

»  
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Kaikki lainattavat näyttelyt löytyvät osoitteesta
www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt

Mainoskuplan julisteisiin on koottu ironisia vastamainoksia 
Luonto-Liiton vastamainoskilpailusta.

Koti MIPS julisteet esittelevät Katja ja Kari Keskiverron 
 elämästä aiheutuvaa luonnonvarojen kulumista.

RajatOn? on julistesarja elämän, kodin, lompakon ja 
 maa pallon rajallisuudesta.

Vanha on parempaa kuvaa kekseliäitä uudelleen-
 käyttöideoita.

Lelujen luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen 
 ohjaavat kurkistusluukut ja turhia ja tärkeitä leluja käsit-
 televät taulut sopivat pienten lasten kanssa käytettäviksi. 

Esimerkkejä lainattavista näyttelyistä

12 Lainattavat näyttelyt
Ympäristökoulu Polun lainattavat näyttelyt 
käsittelevät ihmistoiminnan ympäristövaikutuksia, 
kestävää elämäntapaa, uudelleenkäyttöä sekä 
kohtuullista kulutusta. Näyttelyt herättävät 
kysymyksiä ja haastavat pohtimaan oman 
elämäntavan ympäristövaikutuksia sekä omia 
valintoja ja arvoja. 

Näyttelyiden lainaaminen on maksutonta, mutta 
tilaaja huolehtii näyttelyiden kuljetuskuluista. 
Näyttelyn voi noutaa itse Ympäristökoulu Polun 
toimistolta Helsingin Kalasatamasta. Näyttelyt 
voidaan lähettää myös postiennakolla.
Näyttelylainaukset (09) 310 88713 tai  
polku@kierratyskeskus.fi



Opetusmateriaalit
Ympäristökoulu Polku julkaisee opetusmateriaaleja 
kestävästä elämäntavasta. Opetusmateriaalit 
ovat apuna opettajien ja muiden kasvattajien 
opetuksessa. 

Kaikki materiaalit ovat ladattavissa ilmaiseksi: 
www.kierratyskeskus.fi/opetusmateriaalit
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13Esimerkkejä opetusmateriaaleista

Vihreää draamaa lelumaassa
Sadunomaisten vihreä draama -seikkailujen avulla 
pohditaan lasten kanssa lelujen määrään, niiden käyttöön ja 
tarpeellisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Lasten maapalloretki
Sakke Sammakko, Pipsa Pöllö, Masi Kastemato ja muut 
asiantuntijat kertovat kestävän kehityksen teemoista. 
Monipuolinen materiaali sisältää tehtäviä, joiden kautta 
pienet lapset pääsevät itse toimimaan ympäristön hyväksi.

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri, opettajan 
lisämateriaali ja Lennu leirillä -materiaali
Suosittu Lennu Liito-oravan ympäristökerhojen materiaali 
sopii hyvin päiväkoti- ja ala-asteikäisten lasten kanssa 
toimiville. Opettajan lisämateriaali on laadittu helpottamaan 
Lennu-oppaan hyödyntämistä alakoulun opetuksessa. 
Leirimateriaalissa on ideoita erilaisten leirien ohjelmaksi.

Vihreää draamaa tavaramaailmassa
Vihreän draaman avulla herätetään keskustelua tavaroiden 
vaikutuksista elämäämme ja ympäristöön. Materiaali on tehty 
ensisijaiseti nuorten kanssa toimiville, mutta sopii hyvin 
myös muun ikäisten ympäristökasvatukseen.  

Onnea ostamatta
Yhdeksän erilaista noin viiden minuutin videota 
kohtuullisesta kuluttamisesta. Sopivat etenkin yläasteikäisille. 



Lennu Liito-orava

Kerho
Lennu Liito-oravan ympäristökerho on alakoulun 1–2 luokkalaisille suun-
niteltu kerho, joka perustuu ”Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri” -materi-
aaliin. Kerhon teemana on kohtuullinen kuluttaminen. Kerhossa tehdään 
retkiä ja askarrellaan vanhasta uutta sekä puhutaan turhista tavaroista, kaa-
topaikoista ja kertakäyttöisyydestä. Kerhokertoja on kymmenen.

Kuka tahansa voi perustaa oman Lennukerhon. Materiaalit ja lisätietoja: 
www.kierratyskeskus.fi/ymparistokerho

Kerhon ohjaajille järjestetään myös koulutusta. Katso seuraavan kurssin 
ajankohta: www.kierratyskeskus.fi/kurssit tai kysy koulutusta omalle 
ryhmällesi osoitteesta: polku@kierratyskeskus.fi

Leiri
Lennu Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu tutustuttaa leiriläiset 
ihmisten ja eläinten maailmaan sekä erilaisiin elinympäristöihin. Omasta 
lähiympäristöstä löydetään uusia juttuja ja huomataan, että lähiluontokin 
on tärkeä.

Materiaalissa on ideoita viiden päivän pituisen leirin ohjelmaksi ja 
se soveltuu esimerkiksi asukaspuistoille, järjestöille ja seurakunnille. 
Materiaalia voi käyttää myös soveltaen ja yksittäisiä tehtäviä voi hyödyntää 
vaikkapa taide- tai liikuntaleirillä.

Leirimateriaalin voi ladata ilmaiseksi: www.kierratyskeskus.fi/
opetusmateriaalit
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Kädentaitomateriaaleja ja ideoita 15

Kädentaitomateriaaleja
Kierrätyskeskuksen Näprä ilmaistukusta voi hakea maksutta 
ihania ja ihmeellisiä kierrätysmateriaaleja koulujen, päiväkotien 
ja muiden ryhmien käyttöön. Yrityksiltä lahjoituksina saadut 
ylijäämämateriaalit löytävät Näprän välityksellä uuden elämän.

Näprä ilmaistukku
Hietalahti, Lönnrotinkatu 45, 00180 Helsinki
050 501 4854
www.kierratyskeskus.fi/napra

Kierrätysmateriaaliaskartelun perusohjeita löytyy osoitteesta:
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Hankkeet
Kierrätyskeskus edistää uudelleenkäyttöä ja arjen 
ekologisesti kestäviä valintoja myös erilaisilla 
ympäristökasvatus- ja kehittämishankkeilla. 

Ajankohtaisista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta: 
www.kierratyskeskus.fi/hankkeet



Ympäristökoulu Polku
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Hermannin rantatie 2 A, 4krs.
00580 Helsinki
www.kierratyskeskus.fi/polku
polku@kierratyskeskus.fi
(09) 310 88713

Ympäristökoulu Polku
» Lisätietoa ja innostusta kestävän kulutuksen ja 

kierrätyksen opetukseen.

» Opastusta ympäristöasioissa koulun tai päiväkodin  
henkilökunnalle.

» Toiminnallisia oppitunteja tai vierailun kaatopaikalle  
tai kierrätyskeskukseen. 

”Loistava koulutus! Olen aivan innoissani 
kaikesta kuulemastani ja näkemästäni.”


