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Miten kestävää kehitystä  
voi toteuttaa?

• Otetaan toinen leikkiin.

• Autetaan kavereita ja luontoa.

• Ei kiusata eläimiä.

• Otetaan kaveri mukaan kyytiin,  
jos ajetaan yksin autolla.

• Mennään bussilla.

• Ei heitetä roskia.

• Muistetaan kierrättää.

• Ei revitä ja katkota puista oksia.

Esiopetusryhmä Korallit, Korson päiväkoti,
Vantaa (kevät 2010)

Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on 
taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset 
elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tulevil-
le sukupolville sekä turvata ympäristön kanto-
kyvyn, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien 
kirjon säilyminen. Kestävä kehitys on näkökulma 
kaikkeen, mitä teemme. Ympäristöstä ja toisista 
ihmisistä vastuuta kantavat kansalaiset osaavat 
ottaa huomioon kestävän kehityksen arjen valin-
noissaan ja työssään. 

Leikkipuistot ovat tärkeitä avoimia vapaa-ajan 
toimintaympäristöjä sekä alueen asukkaille että 
ohikulkijoille. Keke-työn tavoitteena on tehdä 
leikkipuistosta kestävän kehityksen alueellinen 
toimintapiste sekä lisätä alueen asukkaiden tie-
toa elinympäristöstään ja omista mahdollisuuk-
sistaan vaikuttaa.

On tärkeää, että koko leikkipuistoyhteisö osal-
listuu työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kun 
kaikki puiston käyttäjät otetaan mukaan keke-
työhön, he kokevat asian omakseen ja näkevät 
osallistumisensa vaikutukset käytännössä. Ke-
ke-työtä tuetaan tavoitteellisella ympäristöjoh-
tamisella, jossa lähiesimiehet ovat keskeisessä 
roolissa.

Leikkipuistot kestävän kehityksen tietopisteinä
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Kestävän kehityksen ohjelmaan kirjataan leik-
kipuistoyhteisön tavoitteet ja menetelmät kes-
tävän kehityksen edistämiseksi leikkipuiston 
toiminnassa. Jotta asiat tulisivat myös oikeasti 
tehdyiksi, sovitaan käytännön toimenpiteistä, 
vastuista, aikataulusta, resursseista ja seuran-
nasta. Ohjelma päivitetään vuosittain.

Keke-ohjelman yhteyteen tai osaksi leik-
kipuiston toiminta-ajatusta kirjataan leikki-
puiston kestävän kehityksen arvot ja toimin-
taperiaatteet, joita tarkastellaan parin vuoden 
välein. Lisäksi kuvataan työn organisointi ja 
toimijoiden osallistumisen tavat. 

Monet kansalliset ja kansainväliset strategiat 
ja tavoitteet velvoittavat meitä kaikkia kestävän 
kehityksen työhön. Suomen perustuslain (20 §) 
mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoi-
suudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä 
kuuluu kaikille.

Helsingissä leikkipuistojen ympäristötyötä 
koordinoi Leikkipuistojen ympäristöryhmä LeE-
ko, johon kuuluu leikkipuistojen henkilökunnan ja 
esimiesten edustajia sekä ympäristöasiantuntija. 
LeEkon tavoitteena on saada kaikkiin Helsingin 
leikkipuistoihin ja perhetaloihin kestävän kehi-
tyksen ohjelmat tukemaan kestävän elämäntavan 
oppimista. Mukana työssä on Helsingin kaupun-
gin ympäristökeskus, joka koordinoi ekotuki-
toimintaa ja kouluttaa ekotukihenkilöitä myös 
leikkipuistoihin. 

KEKE KUULUU KAIKILLE!

Kestävä kehitys on yhteinen asia
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Leikkipuistot ovat oivia paikkoja kestävän elä-
mäntavan opettelemiseen. Kestävän kehityksen 
ohjelman avulla keke-työstä tulee suunnitelmal-
linen osa kaikkea leikkipuiston toimintaa. Keke-
työn tuloksena säästetään energiaa, luonnon-
varoja ja usein myös rahaa. Lisäksi keke-työllä 
voidaan parantaa leikkipuistoyhteisön hyvinvoin-
tia, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Leikkipuistoilla on monenlaisia 
ympäristövaikutuksia. Helsingin 
leikkipuistojen yhteenlasketut 
hiilidioksidipäästöt ovat 1 030 
tonnia vuodessa. Tästä päästö-
määrästä puistojen puut sitovat 
talteen 90 tonnia vuodessa.  
Vettä kuluu 53 000 m3 vuodessa, 
erityisesti uima-altaiden täyt-
tämiseen.

Helsingin kaupungin leikkipuisto-
toiminnan ympäristöjohtaminen  

-selvitys, Muutostuuli Oy 2009

Kesällä 2010 tehdyn tilastoinnin 
mukaan leikkipuistoissa tarjottiin 
yhteensä 54 000 litraa ruokaa, josta 
jäi noin 10 prosenttia syömättä.

Leikkipuistojen kesäruokatilastointi,  
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 2010

Leikkipuiston kestävän kehityksen ohjelma
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1. Leikkipuiston keke-työryhmä
Kestävän kehityksen työtä ohjaamaan on hyvä perustaa 
leikkipuiston keke-tiimi, jossa on jäseninä leikkipuiston 
työntekijöitä, huoltohenkilöitä ja käyttäjiä sekä mahdolli-
suuksien mukaan yhteistyötahojen edustajia. Keke-tiimi 
valitsee joka vuodelle teeman, johon keskitytään.

Leikkipuiston käyttäjät osallistuvat teeman suunnitte-
luun ja toteutukseen esimerkiksi yhteisessä kokouksessa 
syyskauden avajaisten yhteydessä.

Hyvän startin keke-työlle saa esimerkiksi ekotukikoulutuksesta, jota 
järjestää Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Tarkempaa tietoa kau-
pungin Helmi-intrasta: Yhteiset palvelut > Oikopolut > Ekotukitoiminta.

2. Lähtötilanteen kartoitus
Vuoden keke-työ aloitetaan läh-

tötilanteen kartoituksella, johon 
osallistuvat myös puiston käyttäjät. 

Kartoitus voi käsitellä esimerkiksi 
talon arkikäytäntöjä tai käyttäjien tie-

tämystä valitusta teemasta.
Esimerkiksi energiateemassa  
voidaan seurata kulutusta sähkö-

mittarista ja kartoittaa turhaan  
päällä olevat laitteet. Hen-

kilökunnalle ja käyttäjille 
tehdään kysely energia-
tietämyksestä.

Hyviä kartoituslomakepohjia 
löytyy muun muassa ekotukitoi-

minnan sivuilta ”Työkalut” sekä 
sivulta www.4v.fi/kekekoulussa.

5. Loppukartoitus 
Toimintavuoden aluksi tehty kartoitus toistetaan vuoden päät-
teeksi, jotta voidaan arvioida tavoitteiden toteutumista. Hyvät 
uudet käytännöt vakiinnutetaan osaksi arkea. Sen jälkeen 
valitaan uusi teema seuraavalle toimintavuodelle. 

Ensimmäisen vuoden jälkeen tavoitteet kannattaa asettaa 
korkeammalle. Tavoitteena voi olla esimerkiksi käyttäjien mo-
nipuolisempi osallistuminen ja laajempi teemojen käsittely.

Näin keke kulkee



Keke leikkipuistossa – Kestävän kehityksen ohjelma • 7 

4. Teeman toteutus 
Toteutuksessa varmistetaan toiminnallisuus, teeman 
näkyminen leikkipuiston arjessa, kaikkien osallistumi-
nen sekä yhteistyö talon ulkopuolisten tahojen kanssa. 
Keke-työtä tehdään koko toimintavuoden ajan. 

Energiateemassa mahdollisia yhteistyötahoja ovat 
esimerkiksi Palmia tai Tilakeskus. Leikkipuistoyh-
teisön sitoutumista edistetään hyvällä tiedotuksella. 
Keke-työstä kerrotaan kaikille näkyvästi ilmoitustau-
lulla ja tiedotteissa. 

3. Keke-vuoden suunnittelu
Kartoituksen tulosten perusteella suunnitellaan 
keke-tavoitteet ja toimenpiteet alkaneelle toi-
mintavuodelle. Henkilöstö ja puiston käyttäjät 
osallistuvat suunnitteluun.

Esimerkkitavoitteet
• Energiatietämyksen parantaminen
• Sähkönkulutuksen vähentäminen  

10 prosentilla toimintavuoden aikana

Esimerkkitoimenpiteet
• IItapäivätoiminnassa: Lasten tarkastusis-

kuilla selvitetään, pidetäänkö ylimääräisiä 
valoja ja tietokoneita turhaan päällä.

• Äiti-lapsiryhmän energiateemakuukaudet 
loka-marraskuussa ja helmi-maaliskuussa. 



AINE KIERTÄÄ
Vettä, hiiltä ja muita aineita on maapallolla 
rajallinen määrä, ja ne kiertävät luonnon ja 
yhteiskuntien prosesseissa yhä uudelleen.

Esimerkiksi vesi on jatkuvassa liikkeessä 
ilmakehän, vesikehän ja maaperän välillä. 
Maaperä huolehtii veden puhdistuksesta, 
vesistöt ja jäätiköt veden varastoinnista ja 
tuulet sateiden kuljettamisesta.
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Maapallon hyvinvointi on  
kestävän kehityksen lähtökohta

Kestävä kehitys hahmotetaan usein ekologisen, taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen näkökulman kautta. Ekologinen 
ulottuvuus on kestävän kehityksen perusta, sillä olemme 
täysin riippuvaisia luonnosta ja sen toiminnoista sekä eko-
logisina olentoina että järjestäytyneinä yhteiskuntina.

Tälle aukeamalle on koottu havainnollisesti maapallon 
toiminnan perustana olevat aineen ja veden kierrot sekä 
energiavirrat, joissa myös leikkipuisto on osana.



OLEMME OSA ENERGIAVIRTAA 
JA AINEEN KIERTOA
Leikkipuiston kautta kulkee energiaa, vettä ja 
materiaaleja, jotka ovat peräisin luonnosta ja 
päätyvät jonnekin ympäristössämme. Paperi on 
tehty puusta, elektroniikka maaperän metalleis-
ta, muovilelut öljystä ja niin edelleen.

Leikkipuiston kautta kulkeva energia muut-
tuu lämmöksi ja materiaalit esimerkiksi jäteve-
deksi ja kiinteiksi jätteiksi. Jätteet kierrätetään 
uudelleenkäyttöön, kompostoidaan, poltetaan 
energiaksi tai läjitetään kaatopaikalle.

ENERGIA VIRTAA
Aurinko on maapallon ener-
gian lähde, ja elämä maa-
pallolla tarvitsee jatkuvasti 
uutta energiaa auringos-
ta. Kasvien viherhiukkaset 
nappaavat talteen aurin-
gon energiaa ja tuottavat 
sen avulla vedestä ja hiili-
dioksidista sokereita. Näin 
kasvit kutovat pohjan kai-
kille maailman ravintover-
koille. Samalla ilmakehään 
vapautuu happea.
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Maapallon, eliöiden ja ihmisyhteiskuntien muo-
dostaman monimutkaisen kokonaisuuden yhdes-
sä osassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa 
toisiin osiin yllättävällä ja kohtalokkaallakin 
tavalla. Ihmisten toimien seuraukset ovat niin 
suuria, että on syytä toimia harkiten ja määrätie-
toisesti. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen 
tarvitaan tahtoa ja työtä kaikilla tasoilla: yksin 
ja yhdessä, kotona ja vapaa-ajalla, kunnissa ja 
yrityksissä, kansallisesti ja kansainvälisesti. Nyt 
ja lähivuosina tehtävät päätökset vaikuttavat 
ratkaisevasti siihen, millaisessa maailmassa ja 
millaisin edellytyksin ihmiset voivat jatkossa 
elää tällä planeetalla.

Asuminen, liikkuminen ja ruokailu ovat kes-
keisiä tekijöitä elämässämme ja ympäristökuor-
mituksessa, jota aiheutamme. Jokainen voi vai-

kuttaa niihin omilla valinnoillaan ja ottaa siten 
kantaa paremman tulevaisuuden puolesta.

Vastuu ympäristöstä on kestävän kehityksen 
kivijalka. Keke on kuitenkin paljon muutakin kuin 
jätteiden lajittelua tai valojen sammuttamista. 
Siihen kuuluu ekologisia, taloudellisia, sosiaa-
lisia ja kulttuurisia näkökohtia. Keke-työtä voi 
lähteä tekemään esimerkiksi seuraavien teemojen 
avulla:

• Energian säästäminen
• Veden säästäminen
• Jätteiden vähentäminen
• Kestävä kulutus ja hankinnat
• Lähiympäristö ja kotiseututuntemus
• Luonnontuntemus ja luontoherkkyys

Keke osana leikkipuiston toimintaa
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Vinkkejä

KEKE-OHJELMAN SUUNNITTELULLE ON MONTA LÄHTÖKOHTAA! 

Energiansäästön palvelukeskus 
Motiva: www.motiva.fi.

• Oikeasta valojen ja sähkölaitteiden käytöstä 
ohjeistetaan kaikkia käyttäjiä (turhat valot 
ja sähkölaitteet kytketään pois päältä).

• Suositaan luonnonvaloa ja ulkotoimintaa.

• Käytetään energiaa säästäviä laitteita ja 
suljetaan kylmälaitteet silloin, kun puisto 
on suljettuna pidempiä aikoja (esim. lomat).

• Suljetaan tuulikaapin ovi ja tuuletetaan  
tehokkaasti ristivedolla.

• Seurataan energiankulutusta.

• Liikenteessä suositaan kävelyä, pyöräilyä, 
julkisia kulkuneuvoja ja kimppakyytejä; 
huomataan myös työterveysnäkökulma.

Säädä sisälämpötilat noin 21 astee-
seen. Yhden asteen lasku vähentää 
energiankulutusta viisi prosenttia.

Tietoa eri liikennemuodoista ja  
tavoista liikkua: www.kulku.info.

Energian säästäminen



Keke leikkipuistossa – Kestävän kehityksen ohjelma12 • 

Vinkkejä

Vinkkejä• Jätteiden vähentämisestä ja lajittelusta 
keskustellaan kaikkien puiston käyttäjien 
kanssa.

• Puistossa on toimiva kierrätys- ja  
lajittelujärjestelmä, ja jäteastiat on  
mitoitettu tarpeeseen.

• Jätemateriaaleja hyödynnetään  
askartelussa.

• Puistossa on tavaranvaihtopiste ja  
käyttäjien kanssa järjestetään  
kirpputoreja.

• Jätteiden vähentämistä voidaan käsitellä 
myös ympäristökasvatuksen ja draaman 
keinoin.

Tietoa jätteiden vähentämisestä:  
www.fiksu.net.

Lennu Liito-orava ja Vihreää  
Draamaa -materiaalit sekä  
Rojupöhö-nukketeatteriesitykset:
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kus Oy, www.kierratyskeskus.fi/ 
ymparistokoulutus.

Jätteiden vähentäminen

Korjauta vuotavat hanat ja  
wc-istuimet. Yksi tippumalla  
vuotava vesihana voi lisätä veden-
kulutusta jopa 30 m3 vuodessa  
ja aiheuttaa kiinteistölle noin  
70 euron lisän vuotuiseen vesi-
laskuun.

Energian- ja vedenkulutuksen  
seurantatiedot voi syöttää  
myös suoraan sähköisesti kiinteis-
tönhoito-ohjelma Pakkiin, joten 
niiden kulutusta on helppo  
seurata.

Vesiaiheinen sivusto:  
www.vesikoulu.fi.

• Kaikille puiston käyttäjille annetaan  
tietoa ja ohjeistusta, jonka avulla voi  
säästää vettä.

• Puiston tiloissa on itsestään sulkeutuvat 
hanat sekä suihkut, ja wc-istuimissa on 
kaksoispainikkeet.

• Astiat ja pyykit pestään taloudellisesti.

• Vedenkulutusta seurataan ja uima-altaan 
käyttöä rajoitetaan.

Veden säästäminen
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Tietoa ekotehokkuudesta: 
www.jly.fi/ekoteho.

Askartelutarvikkeita voi hakea  
ilmaiseksi Pääkaupunkiseudun  
Kierrätyskeskuksen askartelu-
pörssistä.

Eko-ostajan opas:  
www.kuluttajavirasto.fi 
> Eko-ostaja.

• Kestävästä kulutuksesta ja omien  
valintojen vaikutuksesta keskustellaan 
puiston kaikkien käyttäjien kanssa.

• Tehdään hankintoja vain tarpeeseen,  
suositaan kierrätettyä ja pidetään tavaroista 
huolta (korjataan, huolletaan, tuunataan).

• Kiinnitetään huomiota hankinnan ja  
materiaalin ekologisuuteen (kierrätettävyys, 
kestävyys, elinkaari, ympäristömerkit). 

• Arjessa ja tapahtumissa suositaan  
kestoastioita sekä tavaroiden ja tilojen  
yhteiskäyttöä.

• Suositaan lähi-, luomu- ja kasvisruokaa 
sekä keskustellaan eri ruokavalintojen  
ympäristövaikutuksesta.

Vinkkejä

Kestävä kulutus ja hankinnat
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• Retkeillään puiston käyttäjien kanssa lä-
hiympäristössä, havainnoidaan luontoa eri 
aistein, keskustellaan luonnon monimuotoi-
suudesta ja sen merkityksestä ihmiselle.

• Osallistutaan luonto- ja ympäristökoulujen 
järjestämille kursseille.

• Opetetaan lapsille luonnontuntemusta 
hauskasti seikkailu- ja draamakasvatuksen 
keinoin ja monenlaisten ympäristökasva-
tusmateriaalien avulla.

• Kaikkia puiston käyttäjiä velvoitetaan  
huolehtimaan ympäristöstä.

• Pidetään siivoustalkoot yhdessä  
lähikoulun ja -päiväkodin kanssa.

• Järjestetään kulttuuri-, teatteri- tai  
musiikkitapahtuma yhdessä muiden  
paikallisten toimijoiden kanssa.

• Tutustutaan paikallishistoriaan,  
kulttuurikohteisiin ja lähiympäristöön  
yhteisillä retkillä.

Lainaa siivousvälineet Staralta ja 
osallistu Roska päivässä -liikkeen 
toimintaan.

www.hel.fi/stara
www.roskapaivassa.net

Hyödyllistä koulutusta ja materiaa-
lia: Puistoystävän puistokoulu.

Helsingin kaupungin rakennusviraston 
viherosaston Puistoystävän puistokoulu 
-ohjelma: www.hel.fi/hkr > Esitteet ja jul-
kaisut.

Vinkkejä

Lähiympäristö ja kotiseututuntemus 

Luonnontuntemus ja luontoherkkyys

Vinkkejä

Retkeilyyn
• Pääkaupunkiseudun Luontoretkikalen-

teri, Retkiopas Helsingin luontoon 
(Helsingin kaupungin ympäristökeskus)

• Vihreät sylit – Kävelyretkiä Helsingin  
puistoihin (Elina Nummi)

• Kaupunginosien omat kartat alueen 
nähtävyyksiin ja luontokohteisiin: esi-
merkiksi Helsingin Kaupunkisuunnitte-
luviraston kotiseutureitit (www.hel.fi/
ksv > Liikennesuunnittelu > Pyöräily ja 
jalankulku) ja Sub26 Esikaupungeissa 
tapahtuu! – opas retkeilyyn kaupungissa 
(www.sub26.hel.fi). 

Ympäristökasvatusmateriaaleja
• Talven taikaa, Orava ja vaahtera,  

Meriharakan matkassa  
(Helsingin kaupungin ympäristökeskus)

• Mystisen liskon etsijät, Karpalo  
(Luonto-Liitto)

• Retkelle kosteikkoon 
(Uudenmaan ympäristökeskus)

• Kiuru ja Koppakuoriainen 
(Vantaan kaupunki)
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Esimerkkejä leikkipuiston toimintojen ympärille voi keksiä loputtomasti!

Perhekerhon toiminnassa voi-
daan keskittyä kahden kuu-
kauden ajan kestävämmän 
arjen miettimiseen. Järjes-
tetään kestovaippaesittelyitä, 
tutkitaan ekoenergiavaihtoeh-
toja, vietetään yhdessä auto-
tonta kuukautta, perustetaan 
ruokapiiri ja tutustutaan lähi-
kaupan luomuvalikoimiin.

Puiston istutuksista voi-
daan pitää huolta yhdessä. 
Puiston pihalla voi olla yhtei-
nen kasvimaa!

Maahanmuuttajakahvilassa 
tutustutaan lähiympäristöön, 
metsän hyötykasveihin, suo-
malaisen yhteiskunnan toi-
mintaan, taloyhtiöiden yleisiin 
lajitteluvaatimuksiin sekä eri 
kulttuurien tapoihin ja perin-
teisiin.

Kahvilatoiminnan yhtey-
dessä rakennetaan ja ylläpi-
detään yhdessä leikkipuiston 
omaa viljelylaaria. Järjeste-
tään kahvilassa eri kulttuu-
reihin liittyviä teemapäiviä, 
kokataan ja leivotaan valitun 
maan ja kulttuurin mukaisia 
tarjottavia.

Koululaisten iltapäivätoimin-
nassa retkeillään lähiympä-
ristössä ja tutkitaan leikki-
puiston ympäristön mukavat 
ja vaaralliset paikat. Ylläpi-
detään leikkipuiston omaa 
kirpputoria tai kierrätyspis-
tettä, perustetaan leikkipuis-
tolle komposti ja viljellään 
ikkunalaudalla taimia omaan 
kasvimaahan.

Tutustutaan perinnekäsitöi-
hin ja askarrellaan kierrätys-
materiaalista. Käsikirjoitetaan 
ja toteutetaan ympäristöaihei-
nen näytelmä ja esitetään se 
kaikille puiston kevättalkoiden 
yhteydessä.
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Verkostoituminen myös toisten 
alueen leikkipuistojen ja niiden 
ekotukihenkilöiden kanssa kan-
nattaa. 

Yhteistyössä on itua

Jokaisen leikkipuiston lähialueella on varmasti 
päiväkoti tai koulu. Yhteistyö muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa kannattaa, ja sillä voi säästää 
myös selvää rahaa.  Voidaan hankkia esimerkiksi 
yhteinen jätekatos tai kestoastioita ja välineitä 
tapahtumiin ja talkoisiin.

Alueen siivoustalkoot, monikulttuurisuusta-
pahtuma tai ympäristöpäivä on mukavampaa to-
teuttaa yhteistyössä. Mukaan voivat tulla alueen 
päiväkodin, koulun, nuorisotalon ja seurakun-
nan edustajat sekä lähiympäristön kaikenikäiset 
asukkaat vauvasta vaariin. Tapahtuma voidaan 
järjestää yhdessä koko kylän kanssa!
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Leikkipuistossa opetellaan ympä-
ristöön liittyvää oikeaa työntekoa 
ja toimitaan yhdessä päiväkotien, 
koulun, seurakunnan ja nuorisotalon 
kanssa. Yhteiset ympäristötalkoot, 
kädentaitopajat, asukaskirpputorit, 
töhryjen putsaus ja roskien keräämi-
nen ovat mielekästä ja yhteisöllistä 
työtä.

Arki ja juhla vuorottelevat, kun 
leikkipuistossa toteutetaan vuoden-
aikojen ja erilaisten teemojen mu-
kaisia tapahtumia. Ympäristöajatte-

lua toteutetaan arjessa. Keke ei siis 
ole satunnaista projektiluonteista 
puuhastelua vaan kaiken toimin-
nan pohjalla olevaa perusajattelua.

Hyvät tavat kuuluvat ympäris-
töystävälliseen ajatteluun. Kun lap-
sella on ympärillään laadukkaita 
asioita ja mielenkiintoista tekemis-
tä, hän myös oppii asioita helpos-
ti. Lapsilla on halu tehdä oikeita 
asioita ja tehdä niitä oikein. Sitä 
meidän aikuisten on syytä tukea ja 
vahvistaa!

Titta Leikkari ja Merja Tuukkanen,  
Haruspuiston Viherpeukaloiset, 

Helsinki
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Lisää tietoa keke-työn tueksi

• Helsingin kaupungin ympäristökeskus tarjoaa materiaaleja ja 
koulutusta sekä koordinoi ekotukitoimintaa.
www.hel.fi/ymk
www.eco-support.net

• Pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulut toteuttavat  
monipuolista ympäristökasvatusta.
www.luontokoulut.fi
www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus

• Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa materiaaleja, koulutusta, tukea ja 
mahdollisuuden verkostoitumiseen.
www.ymparistokasvatus.fi
www.vihrealippu.fi

• 4V-hankkeen sivuilta löytyy tämän kirjasen pdf-versio, hyviä  
käytäntöjä ja paljon hyödyllisiä materiaaleja.
www.4v.fi
www.4v.fi/kekeleikkipuistossa

• Myös monet oppilaitokset ja järjestöt organisoivat kestävän  
kehityksen koulutusta.

Lämpimät kiitokset puheenvuoron kirjoittajille  
sekä materiaalia eri vaiheissa kommentoineille:

Leikkipuisto Haruspuisto, Helsinki: 
Titta Leikkari ja Merja Tuukkanen

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto: 
Tiina Alapeteri, Pirjo Eerikäinen, Marika Kaipainen,  
Sonja Pekkola, Markku Rantala, Jani Salo,  
Anna-Leena Soininen, Anja Virolainen

Helsingin kaupungin ympäristökeskus: 
Kaisa Pajanen, Silja Sarkkinen

Helsingin kaupungin rakennusvirasto: 
Elina Nummi

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura: 
Aino Alasentie



VUOSIKALENTERI

ELOKUU

• Uuden keke-vuoden 
suunnittelu alkaa!

• Keke-työryhmän  
perustaminen ja vuoden 
teeman valinta

• Alkukartoitus vuoden 
keke-teemasta

• Luonto- ja ympäristö-
koulujen kurssikalenteri 
ilmestynyt – ilmoittaudu 
kursseille!

SYYSKUU

• Tavoitteiden ja  
toiminnan suunnittelua 
yhdessä puiston  
käyttäjien kanssa

• Kansainvälinen rauhan 
päivä 21.9.

• Autoton päivä 22.9.
• Nälkäpäivä

LOKAKUU

• Puiston käyttäjien  
järjestämä tavaran-
vaihtopäivä

• Maailman kasvis-
ruokapäivä 1.10.

• Eläinten viikko,  
Eläinten päivä 4.10.

• Energiansäästöviikko 
viikolla 41

• Isovanhempien päivä 
20.10.

TOUKOKUU

• Seuraavan vuoden  
keke-toiminnan alusta-
vaa suunnittelua

• Lähiympäristön  
siivoustalkoot

• Maailman Reilun kaupan 
päivä 8.5.

• Perheiden päivä 15.5.
• Kansainvälinen luonnon 

monimuotoisuuden päivä 
22.5.

KESÄKUU

• Maailman ympäristö-
päivä 5.6. 

• Käyttäjien järjestämä 
kesäkirpputori

HEINÄKUU

• Big Jump – Puhtaiden 
vesien puolesta

• Käyttäjien järjestämä 
heinäkirpputori



HELMIKUU

• Keke-viikon suunnittelu 
alkuun

• Vihreä lippu -päivänä 
2.2. muistetaan toinen 
toista

• Lainan päivä 8.2.
• Ystävänpäivä 14.2.  

JOULUKUU

• Vapaaehtoistoiminnan 
päivä 5.12.

• Kynttilöiden tekoa ja 
tunnelmavaloa

• Joulujuhla vuoden keke-
teemalla – vain aineetto-
mia joululahjoja!

• Uudenvuoden lupauksiin 
ja toiveisiin toisten  
auttamista

TAMMIKUU

• Väliarviointi keken 
etenemisestä ja kevään 
suunnittelu

• Keke-toimintaa yhdessä 
lähikoulun tai päiväkodin 
kanssa

• Muista sulattaa  
pakastimet!

MAALISKUU

• Pääsiäistervehdys  
läheisen vanhainkodin 
asukkaille

• Tasa-arvon päivä 18.3.
• Maailman vesipäivä 

22.3.
• Sammutetaan valot 

Earth Hour -tunniksi

HUHTIKUU

• Keke-viikko Nuukuus-
viikolla

• Loppukartoitus vuoden 
keke-teemasta

• Vappuasujen askartelua 
kierrätysmateriaaleista

• Kevätretkelle! 

MARRASKUU

• Keke-infopäivä  
käyttäjille

• Suvaitsevaisuuden  
päivä 16.11.

• Lasten oikeuksien  
päivä 20.11.

• Älä osta mitään -päivä 
marraskuun viimeisenä 
perjantaina

• Keke leikkipuistossa – Kestävän kehityksen ohjelma



Liepeen alla on kopioitava 
keke-työn vuosikalenteri, 
jossa on tilaa myös omille 
merkinnöille.



Monissa leikkipuistoissa tehdään 
jo kestävän kehityksen työtä. Tämä 
kirjanen tarjoaa siihen avuksi suun-
nitelmallisen ohjelman sekä tietoa  
ja käytännönläheisiä vinkkejä. 

Yhteiseen keke-työhön kannattaa 
kutsua kaikki leikkipuiston käyttäjät. 
Silloin siitä tulee helppoa, hauskaa ja 
innostavaa!

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

ISBN: 978-952-223-819-1

Onnellisessa kaupungissa ei ollut 
ikinä saasteista. Siellä oli puhdasta 
vettä, toisin kuin täällä Suomessa. 
Siellä oli puhdasta, koska siellä ei 
ajettu autoilla niin paljon ja autois-
ta ei tullut yhtään kaasuja, vaan 
vesihöyryä. Autot toimivat siellä 
ruualla.

Onnellisessa kaupungissa ei hei-
tetä roskia maahan eikä veteen. 
Siellä ei polteta tupakkaa, eikä juo-
da kaljaa, eikä rikota pulloja maa-
han. Siellä ei vahingoiteta luontoa, 
eikä eläimiä, jos ne on kuolemassa 
sukupuuttoon.

Mustikoiden ryhmän eskarit,  
päiväkoti Strömsinlahti,  

Helsinki (kevät 2009)

Kestävän kehityksen ohjelma


