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KETTU
Kestävä tulevaisuus 
varhaiskasvatuksessa
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”Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä 

suhtautumista tulevaisuuteen” (Vasu 2018, 23)

”Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia 

tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa suotuisan 

tulevaisuuden toteutumiseen (Vasu 2018, 45. Oppimisen 

alueet, minä ja yhteisömme.)
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• Ympäristö- ja ilmastokasvatus

• Kiertotalousosaaminen

• Tulevaisuuslukutaito

• Laaja-alainen osaaminen 

• Hiilineutraali Helsinki –toimenpideohjelma

• Kestävän kehityksen ohjelma – Agenda 2030

KETTU rakentuu näistä:
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Kettu-mallissa korostetaan 

ekologista kestävyyttä, 

mutta mukana on myös 

sosiaalinen, kulttuurinen ja 

taloudellinen kestävyys.
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KETTU – tukee laaja-alaista 
osaamista
• Ajattelu ja oppiminen
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
• Osallistuminen ja vaikuttaminen.
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KETTU – vahvistaa uskoa 
tulevaisuuteen
Tulevaisuuslukutaito on nimensä mukaisesti taito, jonka voi oppia ja sitä 
voi kehittää. Se koostuu useasta osa-alueesta, joita ovat muun muassa luova 
ja kriittinen ajattelu, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, kyky kuvitella 
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tulevaisuuden muotoutumiseen vaikuttavien 
muutosvoimien tunnistaminen sekä holistinen ja systeeminen ajattelu. 

(Taiteillen tulevaisuuksiin, s.8)
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KETTU-kirja tulossa
Tarina Jokaisella ketulla on oma kestävään elämäntapaan liittyvä tarina, 
jota tutkitaan, pohditaan ja jatketaan yhdessä lasten kanssa.

Käpälät: Jokaisen ketun kanssa työstetään kestävää tulevaisuutta käpälissä.
Käpälillä tunnustellaan, tutkitaan ja tartutaan kestävän tulevaisuuden 
tekemiseen. Käpälät koostuvat luovasta ajattelusta, todellisen maailman 
ilmiöistä, tulevaisuuden tutkimisesta ja uusien ratkaisujen pohtimisesta. 
Käpäliä valitaan kymmenen ja niitä sovelletaan lasten iän, kiinnostusten, 
ajatusten ja toiveiden mukaan.

Stadi: Jokaisen ketun kanssa seikkaillaan ympäri Stadia eli hyödynnetään 
koko kaupunkia oppimisympäristönä. Kettu-kohteet ovat osa elämyksellistä 
oppimista.
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1. Retki-kettu
2. Viisas-kettu
3. Tarina-kettu
4. Taiteilija-kettu
5. Taitava-kettu
6. Keksijä-kettu
7. Kokki-kettu
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1. RETKI-KETTU
Seikkailee, tutkii ja ihmettelee 
luonnossa.

Retkiä lähiluontoon ja kaupungin rakennettua ympäristöä 
hyödynnetään aktiivisesti sekä oppimisen kohteena että 
oppimis- ja leikkiympäristöinä. Lapsi innostuu havainnoimaan 
luonnon ilmiöitä eri aistein ja eri vuodenaikoina sekä oppii 
nauttimaan ja kantamaan vastuuta ympäristöstä ja sen 
hyvinvoinnista. (Hki Vasu 2019, s.36)

Esiopetuksessa lasten kanssa tutustutaan luontoon. Myönteiset 
kokemukset ja elämykset lähiympäristöstä ja siihen 
kohdistuvasta huolenpidosta vahvistavat luontosuhdetta. (2-
vuotisen ops perusteet, laaja-alainen osaaminen.)
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1. RETKI-KETTU
Seikkailee, tutkii ja ihmettelee luonnossa.

Retki-kettu rakastaa luontoa ja seikkailee ulkona
päivittäin. Hän etsii uusia polkuja, kiinnostavia
kiipeilypuita ja kaikenlaisia kallionkoloja. Retki-ketun kanssa 
tutustutaan metsän elämään tarkkaillen, tutkien
ja tonkien. Kunnon eväät, hyvät varusteet ja hauskat 
leikit ovat osa onnistunutta seikkailua. Retki-kettu tietää, 
että ulkoileminen virkistää ja antaa hyvän mielen. 
Hyvinvoiva kettu pitää hyvää huolta myös luonnosta.

Avainsanat: #retkeily #luontosuhde #lähiluonto #metsä 
#luonnonmonimuotoisuus #metsäkato #elämyksellisyys
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”Retki-ketun kanssa 
vahvistuu elämyksellinen, 
arvostava ja merkityksellinen 
luontosuhde.”
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Retki-ketun kymmenen käpälää:

• Tutkitaan muurahaisten elämää 

• Lahopuiden metsästys – luonnon monimuotoisuus 

• Retki-kettu tapaa Kiira-Kimalaisen ja perehtyy pölyttäjien 

tehtävään

• Tutkitaan lähivesiä haaveilla ja luupeille

• Retki-kettu tutustuu kompostimato Kostiin

• Perehdytään sammaleiden elämään 

• Tutkitaan männynneulasia, kuorikaarnaa ja männyn elämää

• Tehdään Retki-ketun kanssa metsäkeittiö

• Metsä kaikilla aisteilla
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2. VIISAS-KETTU
Mietiskelee yhdessä.

Lasten oma kettu-hautomo on dialoginen yhdessä ajattelun 
hetki, jossa kehittyvät oman ajattelun, ajatusten sanoittamisen 
ja muiden kuuntelemisen taidot.  

Kestävyyskasvatuksessa tiedetään, että kestävien elämäntapojen 
takana on kestävät ajattelumallit. 

Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia 
mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja 
toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. 
(Vasu 2018, 23).
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2. VIISAS-KETTU
Mietiskelee yhdessä.

Viisas-kettu tykkää mietiskellä, ihmetellä ja kummastella. Hänen 
mielestään juuri tavalliset asiat ovat ihmeellisiä. Eilen hän pohti, mitä 
muurahainen tietää elämästä, miten lintu osaa suunnistaa lentäessä ja 
miten minusta tuli minä. Viisas-kettu on huomannut, että häntä 
itseään mietityttävistä kysymyksistä on mielenkiintoista jutella 
muiden kanssa. Yhdessä ajattelussa kehittyvät oman ajattelun, 
ajatusten sanoittamisen ja muiden kuuntelemisen taidot. 

#viisaselämäntapa #tiedostaminen #reflektointi #dialogi 
#kettuhautomo
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Esimerkkejä Viisas-ketun käpälistä:

Herättikö tarina ajatuksia, kysymyksiä tai oivalluksia?

Pohditaan yhdessä, mitä viisaus on? Onko viisaus sama asia kuin älykkyys? Miten viisaus 
liittyy tietoon? Voiko viisautta lisätä? Miten viisaus näkyy elämässä?

Mistä tietää, ovatko metsän eläimet onnellisia? Voivatko eläimet olla myös surullisia?

Juttelevatko metsän eläimet? Onko niillä yhteistä kieltä?

Onkohan metsän eläimillä haaveita ja unelmia? Mitä ne voisivat olla? 

Miten ihmiset voivat pitää huolta eläimistä? Miten eläimet voivat pitää huolta ihmisistä?

Voivatko puut lähettää viestejä toisille puille? Minkälaisia metsät ovat tulevaisuudessa?
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3. TARINA-KETTU
Luo, eläytyy ja oivaltaa.

Moninäkökulmaisuus ja myötätunnon 
vahvistuminen kaikkea elämää kohtaan. 

Kiireetön keskustelu, lukeminen, tarinoiden
kerronta, kielellä leikittely, laululeikit, lorut ja asioiden 
nimeäminen tukevat erityisesti sanavaraston ja 
kielellisen muistin kehittymistä. (Hki Vasu 2019, s.30)

Kestävän tulevaisuuden kasvatuksessa tarinat 
mahdollistavat mielikuvituksen kehittymisen, 
samaistumisen kokemukset ja empatian vahvistumisen.
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3. TARINA-KETTU
Luo, eläytyy ja oivaltaa.

Tarina-ketulla on lempeät silmät, rikas mielikuvitus ja 
kiinnostus kaikenlaisia tarinoita kohtaan. Erityisesti hän 
on kiinnostunut eläimistä, luonnosta ja tulevaisuudesta 
kertovista tarinoista. Niitä hän kirjoittaa myös itse. 
Seikkaillessaan hän kuljettaa mukanaan muistivihkoa
ja kameraa, joihin hän tallentaa ajatuksia ja ideoita
uusia tarinoita varten. Lisäksi hän on kiinnostunut 
näyttelemisestä, laulujen sanoittamisesta ja 
polkupyöräilystä. 
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4. TAITEILIJA-KETTU
Luo tulevaisuuden, jota kohti 
lähtee kulkemaan tänään.

Kestävän tulevaisuuden kasvatuksessa kuvitellaan ja 
maalataan erilaisia tulevaisuuskuvia ja luodaan 
niihin liittyvää musiikkia.

Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä 
sekä saada esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia 
taiteen äärellä. Lapset kokevat musiikkia soiton, 
laulun, tanssin, leikin ja kuunteluelämysten kautta. 
(Kuvallinen ja musiikillinen ilmaisu, Hki Vasu 2019, 
s.33) 
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4. TAITEILIJA-KETTU
Taiteilija-kettu rakastaa maalaamista, säveltämistä ja 
uuden luomista. Hän kokeilee rohkeasti, antaa siveltimen 
viuhua ja sävelten soida. Taide on hänelle kokeilemista, 
innostumista ja jonkin sisällä olevan näkyväksi tekemistä. 
Taiteilija-ketun teoksissa näkyy hänen kiinnostuksen 
kohteensa: juhlat, luonto ja tulevaisuus. Taiteilija-ketun 
mielestä jokainen on taiteilija, koska jokainen voi luoda 
uutta. Taiteilija-ketun seurassa syntyy maailmaa 
muokkaavia jälkiä hassutellen, leikitellen ja ihmetellen.

#taide #vaihtoehdot #kulutuskulttuuri #innostus 
#ihmettely #eläytyminen #lumoutuminen #merkitykset
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5. TAITAVA-KETTU
Osaa toimia kestävästi.

Kestävän tulevaisuuden tekeminen edellyttää 
käytännön taitoja. 

Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi 
roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja 
säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä 
vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden 
vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden 
korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. 
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5. TAITAVA-KETTU
Osaa toimia kestävästi.
Taitava-ketulla on iso sydän, taitavat kädet ja reipas 
mieli. Hän pukee aamuisin kestävät haalarit ylleen, 
ottaa työkalupakin käteen ja lähtee auttamaan muita. 
Hän tykkää korjaamisesta, värkkäämisestä ja 
siivoamisesta. Hänen käsissään vanhasta tulee uutta, 
rikkinäisestä toimivaa ja likaisesta kiiltävää. Taitava-
ketun kanssa voi oppia paljon myös energian 
säästämisestä, jätteiden vähentämisestä, 
kierrätyksestä ja tavaroiden korjaamisesta. 



10.5.2021 24

6. KEKSIJÄ-KETTU
Miettii vaihtoehtoja 
olemassaolevalle.

Kestävän tulevaisuuden tekeminen edellyttää
monien asioiden uudelleen ajattelua. 
Miten roskista voisi tulla raaka-ainetta? 
Miten omistamisesta voisi siirtyä yhteiskäyttöön? 
Tai kertakäyttöisyydestä korjattavuuteen?

Avainsanat:  #keksijäkettu #kiertotalous 
#keksinnöt #muoviroska #vedenalainenelämä
#kestävätyhteiskunnat
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6. KEKSIJÄ-KETTU
Keksijä-kettu tykkää rakennella, kehitellä ja luoda uutta. 
Keksinnöillään hän haluaa lisätä hyvinvointia, hauskuutta ja 
huolenpitoa. Erityisesti Keksijä-kettu on kiinnostunut luonnon 
hyvinvoinnista ja tavaroiden uudelleen käyttämisestä. 

Tällä hetkellä hän on innostunut siivousroboteista, 
ilmastonviilentäjistä ja puunistuttajakoneista. 
Keksijä-ketun seurassa on helppo innostua mistä tahansa.

Keksijä-ketun tarinassa Kettu löytää Herttoniemen rannalla 
sätkivän Lonni-Lokin, joka on jäänyt jaloistaan kiinni 
muovipussiin. Muovi ongelmana ja toisaalta kiertotalouden 
näkökulmasta mahdollisuutena.



10.5.2021 26

Esimerkkejä Keksijä-ketun käpälistä:

Keskustellaan yhdessä Keksijä-ketun tarinasta. Herättikö se ajatuksia, 
tunteita, kysymyksiä tai oivalluksia? Miten tarina voisi jatkua?

Järjestetään kettu-hautomo, jossa pohditaan yhdessä, mitä keksinnöt ovat. Ajatushautomon 
jälkeen voi kurkata myös tänne: www.keksintösäätiö.com

Keksitään uusi ulkoleikki, jossa on mukana Keksijä-kettu ja Lonni-Lokki.

Perustetaan keksintö-laboratorio, jossa ideoidaan ja rakennetaan uusia keksintöjä Lonni-
Lokin ja Keksijä-ketun ongelmien ratkaisemiseksi.

Suunnitellaan muoviroskien palautus- ja muokkauskone. Miten roskat syötetään sisään, mitä 
roskille tapahtuu koneen sisällä, miten kone on rakennettu ja minkälainen uusiotuote koneesta 
tulee ulos? 

Toteutetaan keksintöjen aikajana https://blogs.helsinki.fi/pikku-
jipot/2020/06/25/keksintojen-aikajana/

Tutkitaan Itämerta ja keksitään ideoita sen hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/itameri/

http://www.keksintösäätiö.com/
https://blogs.helsinki.fi/pikku-jipot/2020/06/25/keksintojen-aikajana/
https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/itameri/
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7. KOKKI-KETTU
Kehittelee kestävän 
tulevaisuuden
reseptejä.

Kokki-ketun tarinassa kohtaavat ekologinen ja 
sosiaalinen kestävyys, kun Kettu tutustuu 
jonglööraavaan Aavikkokettuun. 
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7. KOKKI-KETTU
Kokki-kettu on herkkusuu, joka rakastaa monipuolista 
kasvisruokaa, uusia makuyhdistelmiä ja kaupunkiviljelyä. 
Kattopuutarhat, laariviljelmät ja marjapensasaitaukset 
kukoistavat ketun käsissä. Ruoanlaittoon hän etsii inspiraatiota 
muiden elämäntarinoita kuunnellen. Hän nauraa paljon, haluaa 
ruoallaan tehdä muille hyvän mielen ja on aina kiinnostunut 
uusista resepteistä.

Avainsanat: #kaupunkiviljely #hävikkiruoka #kasvisruoka 
#sesonkiruoka #ruoanriittävyys #ihmisoikeudet 
#aavikoituminen
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Esimerkkejä Kokki-ketun käpälistä:

Selvitetään jääkaapin tarina: milloin se keksittiin ja kuinka sitä on uudistettu? 
Minkälaisia osio se sisältää? Missä jääkaapin osat tehdään? Voiko jääkaapin kierrättää? 
Miltä jääkaapit näyttävät tulevaisuudessa?

Kasvatetaan ruokaa yhdessä ja järjestetään sadonkorjuujuhlat. 
Inspiraatiota saa osoitteesta www.kaupunkiviljely.fi

Tutkitaan voiko hankalissa olosuhteissa kasvattaa ruokaa: aavikolla, erämaassa, 
tulvaseudulla, kuumuudessa tai kylmyydessä.

Tutustutaan kokin ammattiin ja tehdään useamman ruokalajin ménu.

Järjestetään vihannestori leikkirahoilla.

Tehdään uusia kasvisruokareseptejä, kokkaillaan niitä yhdessä ja perehdytään ruoan 
riittävyyteen.

Selvitetään Reilun kaupan suklaan reitti Helsinkiin. Kettu-vinkki: 
https://reilukauppa.fi/ https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset/ideakortti/

http://www.kaupunkiviljely.fi/
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Kettu-kirja
Tutkien, kokeillen 
ja seikkaillen kohti 
kestävää tulevaisuutta
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