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Mikä	  keke?

”Lai%aa	  haarniskan	  päälle.	  Syö	  hyvin,	  e%ä	  luut	  vahvistuu.”
Osma	  10	  v.,	  koululainen

”Pyritään	  vähentämään	  ihmisten	  vaikutusta	  ympäristöön	  niin,
e%ä	  kehitys	  jatkuisi	  tulevaisuudessakin	  ilman	  pahempia
takaiskuja.”
Kuu>	  15	  v.,	  koululainen

”Ympäristö-‐	  ja	  luontoarvot	  otetaan
huomioon	  jo	  suunniteltaessa
hankintoja	  tai	  toimintoja
koulumaailmassa.	  ”
Johanna,	  alakoulun	  opeAaja



KäsiAeitä	  ja	  määritelmiä
Kestävä	  kehitys	  on	  tavoi%eellista	  yksilöiden	  ja

yhteisöjen	  toiminnan	  muu%amista	  ja	  sovi%amista

luonnon	  reunaehtoihin.	  Tavoi%eena	  on	  taata

terveelliset,	  turvalliset	  ja	  oikeudenmukaiset	  elämisen

mahdollisuudet	  nykyisille	  ja	  tuleville	  sukupolville

sekä	  turvata	  ympäristön

kantokyvyn	  ja	  luonnon

monimuotoisuuden	  sekä

kul%uurien	  kirjon	  säilyminen.



KäsiAeitä	  ja	  määritelmiä

Kestävän	  kehityksen	  kasvatus	  /	  ympäristökasvatus

on	  kasvatuksellista	  toimintaa,	  joka	  tukee	  elinikäistä

oppimisprosessia	  siten,	  e%ä	  yksilöiden	  tai	  yhteisöjen

arvot,	  @edot,	  taidot	  ja	  toimintatavat	  muu%uvat	  kestävän

kehityksen	  mukaisiksi.



KäsiAeitä	  ja	  määritelmiä

Osallisuus	  on	  yksilön	  kokemus	  omien	  kykyjen

rii%ävyydestä,	  oman	  roolin	  merkityksellisyydestä

ja	  vastuun	  saamisesta	  omassa	  yhteisössä.

Osallisuuden	  kokeminen	  edelly%ää	  sitoutumista

	  toimintaan	  yhteisten	  asioiden

parantamiseksi.



Miten	  maailma	  toimii?







Miksi	  keke?

• Koulujen	  keke-‐työllä	  on	  merkiAävä	  rooli	  vastuullisten
ympäristökansalaisten	  kasvamisessa

• Keke-‐työllä	  voidaan	  parantaa	  kouluyhteisön	  hyvinvoinEa,
yhteisöllisyyAä,	  viihtyisyyAä	  ja	  turvallisuuAa

• Keke-‐työn	  avulla	  säästetään	  veAä,	  energiaa	  ja
luonnonvaroja	  nyt	  ja	  tulevaisuudessa

• Usein	  säästyy	  myös	  rahaa



Keke	  kuuluu	  kaikille!

• Koulu	  on	  kuin	  pieni	  yhteiskunta
– päätöksenteko	  ja	  vaikuAaminen

– kokonaisvaltainen	  lähestyminen	  opetuksessa	  ja
arjessa

• Yhteisöllinen	  ja	  osallistuva

toimintakulAuuri
– koko	  kouluyhteisö

– sidosryhmät



Keke-‐työn	  käynnistäminen

• Kaikkea	  ei	  voi	  tehdä	  kerralla
→	  keskiAyminen	  yhteen	  teemaan

• Yhteinen	  päätös	  ja	  tutustuminen	  aiheeseen

• Työnjako

• Resurssit

• Kestävän	  kehityksen	  ohjelma

auAaa	  työn	  suunniAelussa

ja	  toteuAamisessa!



Ohjelmaan kirjataan koulun tavoitteet kestävän kehityksen
edistämiseksi opetuksessa, kasvatuksessa ja arjessa.

Jotta asiat tulisivat myös oikeasti tehdyksi, ohjelmassa sovitaan
toimenpiteistä, vastuista, aikataulusta, resursseista ja
seurannasta.

Ohjelmaa päivitetään itsearvioinnin
perusteella vuosittain.

Kestävän kehityksen ohjelma
Työväline kestävän elämäntavan oppimiseen



Kestävän kehityksen ohjelman yhteyteen tai esimerkiksi osaksi
koulun toiminta-ajatusta tai opsia kirjataan myös kestävän
kehityksen arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisäksi kuvataan työn organisointi sekä oppilaiden ja
henkilökunnan osallistumisen tavat.

Periaatteita tarkastellaan kriittisesti
muutaman vuoden välein.

Kestävän	  kehityksen	  periaaAeet



Näin keke kulkee

1.	  Koulun	  keke-‐työryhmä

Aluksi	  perustetaan	  keke-‐työryhmä,	  jossa	  on	  jäseninä
opeAajien	  ja	  muun	  henkilökunnan	  edustajia	  sekä
mahdollisuuksien	  mukaan	  myös	  oppilaita.	  Oppilaat
voivat	  osallistua	  myös	  oman	  keke-‐ryhmän	  kauAa.

Valitaan	  yhdessä	  vuoden	  keke-‐teema.



Esimerkkejä
keke-‐
teemoista

Kestävä
kulutus	  ja
hankinnat

VaikuAaminen

Energian
säästäminen

Turvallisuus

KulAuuriperintö	  ja
monikulAuurisuus

Lähiympäristö
Kestävät
ruokavalinnat

Yhteisöllisyys

JäAeen	  
synnyn
ehkäisy	  ja
kierrätys

Luontosuhde
ja	  luonnossa
oppiminen

Veden
säästäminen



Näin	  keke	  kulkee

2.	  Lähtö:lanteen	  kartoitus

Vuoden	  keke-‐työ	  käynnistyy	  lähtö:lanteen
kartoituksella,	  johon	  oppilaat	  osallistuvat.

Kartoitus	  voi	  käsitellä	  esimerkiksi	  vuoden	  teeman
toteutumista	  arjessa	  ja	  opetuksessa	  tai	  oppilaiden	  sekä
henkilökunnan	  Eetoja	  ja	  toimintaa	  vuoden	  teemaan
liiAyen.



Näin	  keke	  kulkee

3.	  Keke-‐ohjelman	  suunni<elu

Kartoituksen	  tulosten	  perusteella	  suunnitellaan	  keke-‐
ohjelman	  tavoi<eet	  ja	  toimenpiteet.

Henkilökunta	  ja	  oppilaat	  osallistuvat	  ohjelman
suunniAeluun.	  OpeAajat	  ideoivat	  yhdessä	  teeman
kytkemisen	  opetukseen.



Näin	  keke	  kulkee

4.	  Teeman	  toteutus

Toteutuksessa	  varmistetaan	  toiminnallisuus,	  teeman
näkyminen	  arjessa,	  oppilaiden	  osallistuminen	  sekä	  yhteistyö
koulun	  ulkopuolisten	  tahojen	  kanssa.

Keke-‐työtä	  tehdään	  koko	  vuoden	  ajan.



Näin	  keke	  kulkee

5.	  Loppukartoitus

Vuoden	  aluksi	  tehty	  kartoitus	  toistetaan	  vuoden	  pääAeeksi,
joAa	  voidaan	  arvioida	  tavoiAeiden	  toteutumista.

Sen	  jälkeen	  valitaan	  uusi	  teema	  seuraavalle	  vuodelle.



Keskeistä	  keke-‐työssä
• Kouluyhteisön	  sitoutuminen	  ja	  moEvaaEo

• Oppilaiden	  osallistuminen	  keke-‐työn
suunniAeluun,	  toteuAamiseen	  ja	  kehiAämiseen

• Keken	  näkyminen	  arjessa	  ja	  opetuksessa

• Yhteistyö	  luokkien	  välillä	  ja	  alueen	  toimijoiden
kanssa

• ViesEntä,	  jolla	  tuetaan	  yhteisiin
tavoiAeisiin	  sitoutumista

• Jatkuvan	  parantamisen	  periaate



Keke	  opsissa
• ”Perusopetuksen	  arvopohjana

ovat	  ihmisoikeudet,	  tasa-‐arvo,
demokra@a,	  luonnon
monimuotoisuuden	  ja
ympäristön	  elinkelpoisuuden
säily%äminen	  sekä
monikul%uurisuuden
hyväksyminen.	  Perusopetus
edistää	  yhteisöllisyy%ä,
vastuullisuu%a	  sekä	  yksilön
oikeuksien	  ja	  vapauksien
kunnioi%amista.”
Perusopetuksen	  opetussuunnitelman
perusteet	  2004

• Keke	  näkyy
opetussuunnitelman
perusteissa
– Arvopohja
– Aihekokonaisuudet

– Kaikki	  oppiaineet



Oppiaineiden	  yhteistyö	  ja
monipuoliset	  kokonaisuudet

• AjaAelun	  taidot	  ja	  kokonaisuuksien	  ymmärtäminen

• Toiminnallisuus,	  kokemuksellisuus	  ja	  elämyksellisyys
erilaisissa	  oppimisympäristöissä

• Ympäristöherkkyys	  ja	  -‐Eetoisuus

• Omilla	  valinnoilla	  vaikuAaminen

ja	  vastuun	  kantaminen



OPS-lähtöisyys ja osallisuus
Esimerkkinä Hiidenkiven peruskoulu

• Lukuvuoden	  teemana	  energiansäästö

• Jokainen	  halukas	  opeAaja	  toteu>	  aiheeseen	  liiAyvän	  projekEn
opeAamansa	  oppilasryhmän	  kanssa
– Mitä	  energiaan	  tai	  energiansäästöön	  liiAyviä	  teemoja	  on	  oman

oppiaineen	  opsissa?
– Mitä	  oppisisältöjä	  voi	  toteuAaa	  energiansäästöteeman	  avulla?

• ProjekEt	  toteute>in	  opetussuunnitelman
mukaisesE	  ja	  normaalin	  koulutyön
puiAeissa	  kahden	  kuukauden	  aikana

• ProjekEen	  tuloksia	  esitelEin	  koulun
yhteisillä	  ympäristömessuilla



Hiidenkiven peruskoulun ympäristömessut
- Esimerkkejä eri luokkatasoilta

• 3.-‐luokkalaiset	  opiskelivat	  lausetyyppejä	  ja	  diagrammien	  tekoa
toteuAamalla	  haastaAelututkimuksen	  energiansäästöstä

• 6.-‐luokkalaiset	  opiskelivat	  fykessä	  öljyn	  jalostusta	  muoviksi	  ja	  tekivät
Eetopisteen	  aiheesta

• 8.-‐luokkalaiset	  kirjoi>vat	  äidinkielessä	  mielipidekirjoituksia
ympäristöteemasta

• 9.-‐luokkalaisten	  liikunnan	  ja
terveysEedon	  ryhmän	  PosiEivisen
energian	  huoneessa	  sai	  nau>a
rauhoiAavasta	  musiikista	  ja	  hieronnasta

• Valinnaiskurssi	  esi>	  ympäristödraamaa



Keke	  palkitsee

• MoEvoinE,	  kiiAäminen	  ja	  kehuminen	  keke-‐työn	  kaikissa
vaiheissa

• Keke-‐työ	  on	  myös	  hauskanpitoa

• Uudet	  oppimisympäristöt	  ja	  menetelmät	  innostavat

• Hyvin	  tehdylle	  työlle	  voi	  hankkia	  ulkoisen	  tunnuksen

– Vihreä	  lippu

– Oppilaitosten	  kestävän

kehityksen	  serEfikaa>



Keke	  palkitsee

• Osallistuminen	  oman	  arjen	  asioihin	  tuoAaa	  parempia
palveluita	  ja	  ympäristöä

• Keke-‐työ	  on	  parhaimmillaan	  kokonaisvaltainen
oppimisprosessi
– mahdollistaa	  osallisuuden	  kokemukset

– mahdollistaa	  monipuolisten	  Eetojen

ja	  taitojen	  oppimisen



• Lue	  lisää	  koulujen	  kestävän

kehityksen	  työstä	  Keke	  koulussa

-‐	  kestävän	  kehityksen	  oppaasta

• Kalvosarja	  on	  tehty	  osana

Pääkaupunkiseudun

Kierrätyskeskus	  Oy:n	  4V-‐hankeAa

www.4v.fi/kekekoulussa
• Materiaalia	  saa	  vapaasE	  käyAää

kokonaan	  tai	  osin,	  muAa	  kuvia	  ei

ole	  lupa	  siirtää	  toisiin	  yhteyksiin

• Kuvitus:	  Seppo	  Leinonen


