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Hyvä opettaja, päiväkodin työntekijä, 
perhepäivähoitaja,  

kerho-ohjaaja, luontoretkiopas...
 ja kaikki ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet! 

Tähän lukuvuosittain ilmestyvään esitteeseen on koottu Pääkaupunkiseudun 
luonto- ja ympäristökoulujen järjestämä ympäristökasvatuksen täydennyskoulutus 
kasvattajille. Mukana on myös Siuntiossa sijaitsevan, Naturskolan Utternin järjes-
tämät ruotsinkieliset kurssit.

Kursseilta saat ideoita, innostusta ja vertaistukea työhön. Kursseilta löydät 
luonnonihmeitä, taitoja liikuttaa lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen 
ympäristöasioiden käsittelyyn. Kurssit ovat kaikille avoimia kuntarajoista riippu-
matta ja useimmat niistä ovat maksuttomia. Monet kurssit sopivat myös opetta-
jien veso-koulutuksiksi.

Lämpimästi tervetuloa!
Toivottavat pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen väki!

Bästa lärare, daghemspersonal, 
familjedagvårdare, klubbledare, naturguide...

och alla som är intresserade av 
miljöfostran och naturpedagogik!

I den här årligen utkommande broschyren fi nns samlad information om huvuds-
tadsregionens natur- och miljöskolors fortbildningskurser för pedagoger. Med 
fi nns också svenskspråkiga kurser arrangerade av Naturskolan Uttern i Sjundeå.

Kurserna ger dig idéer, inspiration och stöd för ditt arbete. På kurserna kan du 
lära dig spännande saker om naturen, färdigheter för att ta ut barn och ungdo-
mar i naturen samt metoder för att behandla miljöfrågor. Kurserna är öppna över 
kommungränserna och avgiftsfria för det mesta. Flera av kurserna passar även 
som lagstadgad fortbildning för lärare.

Hjärtligt välkommen!

Önskar huvudstadsregionens natur- och miljöskolors personal!
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HARAKAN LUONTOKESKUS
HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUS PL 500 , 00099 HELSINGIN KAUPUNKI • PUH. 09 310 31535 • WWW.HEL.FI/YMK/HARAKKA

Tervetuloa kursseille 

Harakan luontokeskus sijaitsee Harakan saarella 
Kaivopuiston edustalla. Lähimmäksi yhteysalusta 
pääsee raitiovaunuilla 3B, Kaivopuiston pysäkki.

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa 
ennen kurssia: Helsingin kaupungin ympäristö-
keskus, Margit Jensen, puh. 310 31535, sähkö-
posti: margit.jensen@hel.fi 

Yhteysalus Harakkaan maksaa aikuisilta 4 euroa. 
Harakassa ei ole kahvilaa, joten omat eväät mukaan. Kurssit ovat maksuttomia.

Lisätietoja Harakasta löytyy www-sivuiltamme: www.hel.fi /ymk/harakka

Olemme myös facebookissa: www.facebook.com/Harakanluontokeskus

Uutta energiaa ja elämyksiä 
ke 18.9 klo 10–15.30

Kohderyhmä: Yläasteen ja lukion opettajat ja 
muut kiinnostuneet. Energia sopii teemaksi 
monen aineen opetukseen.

Paikka: Harakan luontokeskus

Kurssi tarjoaa eväitä toiminnalliseen ja innosta-
vaan hiilijalanjäljen, energiansäästön ja uusiu-
tuvan energian käsittelyyn opetuksessa. Kurssi 
perustuu Hiilineutraali Harakka  -hankkeessa 
tuotettuihin materiaaleihin. Kurssilla tutustu-
taan myös luontokeskuksen käytössä oleviin 
laitteisiin: pientuulivoimalaan, aurinkopanee-
leihin, aurinkolämpökeräimeen, aurinkopuhal-

timeen, aurinkogrilliin ja -uuniin sekä veiviin, 
jolla tuotetaan energiaa omalla lihasvoimalla.

Kouluttajat: Ympäristötarkastaja Jari Viinanen 
ja johtava ympäristökasvattaja Kaisa Pajanen
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Luonto luokkahuoneena 
eri vuodenaikoina
ti 24.9.2013 , ti 28.1.2014, ti 13.5.2014 
Kolmen päivän kokonaisuus

Kohderyhmänä: Ala- ja yläkoulun opettajat

Kurssi tarjoaa paljon erilaisia toiminnallisia 
hyväksi koettuja menetelmiä koulun luonto- ja 
ympäristökasvatuksen tueksi. 

1. Koulutuspäivä, teemana syksy 
ti 24.9 klo 9–15.30
Paikka: Harakan luontokeskus
Sisältö: Syysluonnon tutkimiseen ja kokemi-
seen liittyvät menetelmät

2. Koulutuspäivä, teemana talvi 
ti 28.1.2014 klo 9–15.30
Paikka: Viikin ympäristötalo
Sisältö: Talviluonnon tutkimiseen ja kokemi-
seen liittyvät menetelmät

3. Koulutuspäivä, teemana kevät
ti 13.5.2014 klo 9–15.30
Paikka: Harakan luontokeskus
Sisältö: Kevätluonnon tutkimiseen ja kokemi-
seen liittyvät menetelmät

Kouluttajat: Malva Green ja Sini Heikkilä 
(Luonto-Liitto), Liisa Suomela (Helsingin 
yliopisto) sekä Kaisa Pajanen, Pekka Paaer ja 
Erkki Makkonen (Harakan luontokeskus).

Uusia haasteita Itämeri-kouluille 
ke 7.5.2014  klo 9.30–15 

Kohderyhmä: Itämerihaastekoulujen 
 opettajat 
Paikka: Harakan luontokeskus

Kurssilla on mahdollisuus päivittää omat 
tiedot Itämeren tilasta ja tilaan vaikuttavista 
tekijöistä sekä saada hyviä eväitä koulun Itä-
meriopetukseen ja –toimintaan. 

Kouluttajat: Helsingin ympäristökeskuksen 
tutkija Emil Vahtera, ympäristösuunnittelija 
Lotta Ruokanen  ja ympäristökasvattaja Asta 
Ekman. 



KIERRÄTYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖKOULU POLKU
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Tervetuloa kursseillemme! Tarjolla uutta 
tietoa, tekemisen iloa ja kokemusten vaihtoa.

Sähköiset ilmoittautumiset osoitteessa: 
www.kierratyskeskus.fi /kurssit_hsy

Lisätietoja: polku@kierratyskeskus.fi , puh. 
0400 348 100

Esitteen kurssit rahoittaa HSY:n Jätehuolto ja ne ovat maksuttomia 
kaikille Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen 
alueella työskenteleville kasvattajille. Järjestämme tilauskursseja 
myös muualla päin Suomea. Kysy tarjousta Polun toimistosta.

HERMANNIN RANTATIE 2A, 00580 HELSINKI • PUH. 0400 348 100 • WWW.KIERRATYSKESKUS.FI/POLKU

Toimintaideoita ja piristystä 
ympäristöraadin työhön 
to 19.9.2013 klo 9–15

Kohderyhmä: ympäristöraateja vetävät perus-
koulun opettajat

Käymme käytännöllisten esimerkkien avulla läpi, 
kuinka innostaa ja ohjata tavoitteellista ympäris-
töraatia. Paneudumme erityisesti koulussa synty-
vien jätteiden vähentämiseen. Kurssilla käytetään 
materiaalina mm. nuorten ekotiimi -materiaalia 
ja kokeillaan siinä olevia käytännön harjoituksia. 
Aikaa on varattu myös kokemusten vaihtoon ja 
hyvien käytäntöjen jakamiseen. 

Reseptejä ruoan 
ympäristövaikutusten käsittelyyn 
ti 15.10.2013 klo 14–17

Kohderyhmä: yläkoulun kotitalouden ja biolo-
gian opettajat sekä muut kiinnostuneet.

Koulutuksessa tutustutaan ruoan globaaleihin ja 
paikallisiin ympäristövaikutuksiin kiinnostavasti 
ja käytännönläheisesti, sekä havainnollistetaan 
tehokkaita keinoja vähentää ympäristökuormi-
tusta. Koulutuksessa käytetään WWF:n Maailma 
lautasella -materiaalia ja tutustutaan koulujen 
käytössä olevaan Simshop -verkko-opetusma-
teriaaliin. Koulutus järjestetään yhteistyössä 
WWF:n kanssa.

Syksy 2013

Aineettomien lahjojen joulupolku
ke 6.11.2013 klo 14–17

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, asukaspuis-
tojen henkilökunta ja muut kiinnostuneet

Iltapäivän aikana tutustutaan valmiisiin mate-
riaaleihin ja ideoihin, joista on helppo suun-
nitella päiväkotiin tai leikkipuistoon toimin-
nallisia tehtäviä sisältävä rastirata vastaiskuksi 
jouluna uhkaavalle rojupöhölle. 

Varjoteatteri ympäristökasvatuksen 
välineenä 
to 21.11.2013 klo 14–17

Kohderyhmä: alakoulun 4–6-luokkien opetta-
jat, yläkoulun opettajat ja muut kiinnostuneet. 

Työpajassa tutustutaan varjoteatteriin ja sen 
käyttöön kestävän elämäntavan kysymysten 
opetuksessa alakoulun viimeisillä luokilla ja 
yläkoulussa. Koulutuksessa tehdään ryhmissä 
oma varjoteatteriesitys. Koulutuksessa kiinni-
tetään huomiota myös siihen, kuinka käyttää 
kierrätysmateriaaleja varjoteatterityöskente-
lyssä.



Globaalia ympäristökasvatusta 
toiminnallisesti
Ma 3.2.2014 klo 14–17

Kohderyhmä: yläkoulun opettajat, nuoriso-
työntekijät ja globaali- ja ympäristökasvattajat

Koulutuksessa lähestytään globaaleja ympä-
ristöongelmia käytännön tekemisen kautta ja 
pohditaan, miten käsitellä vaikeita asioita nuor-
ten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan Globaa-
lia ympäristökasvatusta toiminnallisesti -hank-
keen materiaaleihin, joiden teemoja ovat mm. 
ilmasto-oikeudenmukaisuus, vaatteet, ruoka ja 
kulutus. Tarjolla on paljon käytännön vinkkejä 
ja ideoita. Koulutus järjestetään yhteistyössä 
Maan ystävien kanssa. 

Tuotteen elinkaari – luonnosta 
uudelleenkäyttöön
ke 26.2.2014 klo 14–17

Kohderyhmä: alakoulun opettajat, alakoulun 
kerhotoiminnan ohjaajat ja muut kiinnostuneet

Tutustutaan havainnollisten esimerkkien kautta 
tuotteiden alkuperään ja elinkaareen. Kurssilai-
set pääsevät myös kokeilemaan erilaisia tapoja 
käyttää vanhoja materiaaleja uusien tavaroiden 
raaka-aineena ja askarteluissa.

Käsinuket ja draama 
ympäristökasvatuksen välineenä
to 13.3.2014 klo 14–17

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja muut kiin-
nostuneet

Varhaiskasvattajille suunnatussa yöpajassa 
tutustutaan pienten lasten ympäristökasvatuk-
seen sopiviin satuihin, leikkeihin ja draamaoh-
jelmiin sekä suunnitellaan niiden hyödyntä-
mistä omassa työssä. 

Kulutusvalintoja kaupunkikävelyllä
ke 9.4.2014 klo 14–17

Kohderyhmä: alakoulun 4–6 -luokkien opetta-
jat, yläkoulun opettajat ja muut kiinnostuneet.

Koulutuksessa käsitellään arkipäiväisiin kulutus-
tottumuksiin ja -valintoihin liittyviä globaaleja 
ympäristöongelmia ja sosiaalista epäoikeuden-
mukaisuutta, sekä sitä, kuinka käsitellä aihetta 
luokan ulkopuolella. Lisäksi tutkitaan mainon-
nan vaikutusta. Koulutus järjestetään yhteis-
työssä Maan ystävien Globaalia ympäristökas-
vatusta toiminnallisesti -hankeen kanssa.
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Tervetuloa 
kursseillemme! 

Ilmoittautumiset kursseille ja 
tiedustelut Luontokoululle 
joko puhe limitse 09 875 
30 57 tai sähköpostitse toi-
misto@vantaanluontokoulu.
fi . Toimistoaikamme on 
maanantaisin klo 10–15, 

muina päivinä voit jättää 

viestin vastaajaan.  Ilmoit tautuessasi kerro 
nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi sekä 
mahdolliset erityisruokavaliot. Kurssimme 
löytyvät myös internet sivuiltamme www.
vantaanluontokoulu.fi . Opintokeskus Visio 
tukee kurssejamme.

Kurssit ovat Luontokoululla Sotungissa, 
Itä-Vantaalla, Sotungintie 25, ellei toisin 
ilmoiteta. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät 
Internetsivultamme.

VANTAAN LUONTOKOULU
SOTUNGINTIE 25, 01200 VANTAA • PUH. 09 875 30 57 • WWW.VANTAANLUONTOKOULU.FI

Syksy 2013
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Ötökkäkurssi
ti 3.9. klo 15–18 

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat

Lentäviä, vilistäviä ja mönkiviä ötököitä on 
luonto pullollaan, mutta mitä ne oikeastaan 
ovat ja kuinka niitä löytää? Perinteisellä ötök-
käkurssilla kartutat lajintuntemustaitoja ja saat 
vinkkejä lasten kanssa tehtäviin ötökkätut-
kimuksiin. Pikkuotusten maailma kiinnostaa 
lapsia aina. Samalla on mahdollisuus päästä 
eroon ötökkäkammosta. Ohjaajana biologi ja 
luontokoulun opettaja Olli Viding. Kurssi on 
maksuton. Kahvitarjoilu.

Case forest –menetelmä: 
lapsilähtöinen oppiminen metsässä
la 14.9. klo 9.30–16 ja 
su 15.9. klo 9.30–14 
(kurssi on kaksipäiväinen)

Kohderyhmä: Opettajat ja varhaiskasvattajat

Hinta: Lastentarhaopettajaliiton, BMOL:n ja 
Luokanopettajaliiton jäsenille sekä opettajaksi/
lastentarhaopettajaksi opiskeleville 30 euroa 
ja muille 50 euroa per henkilö. Kurssimaksuun 
sisältyy materiaalit sekä lounaat ja kahvit kurs-
sipäivien aikana.

Kurssilla perehdytään motivoivaan ja innos-
tavaan oppimismenetelmään, joka perustuu 
lasten omiin kysymyksiin. Oppi misprosessi 
etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja 
ihmetellen. Kurssilla perehdytään menetel-
mään metsäteeman ympärillä, käytännössä 
itse kokeillen. Lisäksi kuullaan käytännön koke-
muksia eli miten menetelmää on sovellettu 
alakoulun ja päiväkodin arjessa eri-ikäisten 
lasten kanssa. Menetelmää voi soveltaa niin 
metsä- kuin muissakin vierailukohteissa. Kurssin 
opettajina yhdessä metsäasiantuntijan kanssa 
toimivat lehtorit Sirkku Myllyntausta ja Tuija 
Peuhkuri Viikin Normaalikoulusta Helsingistä. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen met-
säyhdistyksen kanssa.

Ilmoittautuminen: www.oppimispolku.fi  > 
Tapahtumakalenteri. Ilmoittautuminen on 
sitova!

Lisätietoja: Maija Kovanen, Suomen metsäyh-
distys, maija.kovanen@smy.fi , käytännön asiat 
Vantaan luontokoululta
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Luontoleikit
ti 17.9. klo 15–18

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat ja 
muut lasten kanssa työskentelevät

Leikillä on monta merkitystä. Sen avulla voi 
purkaa energiaa, se voi rauhoittaa, ryhmäyttää 
tai vaikkapa opettaa vaikean asian. Kurssilla 
perehdytään vanhoihin ja uusiin luontoleikkei-
hin itse leikkimällä, jolloin ne jäävät parhaiten 
mieleen ja ovat käytettävissä kurssin jälkeen 
omassa työssä. 

Ohjaaja: ympäristökasvattaja Aulikki Laine. 
Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Jouluaskartelu- ja lahjailta 
ti 10.12. klo 17–20

Kohderyhmä: kaikki kiinnostuneet
Hinta: 15 euroa, sis. opetuksen, materiaalit ja 
jouluisen iltapalan. 

Perinteisessä ja suositussa jouluaskarteluillassa 
valmistamme koristeita ja lahjoja kierrätys- ja 
luonnonmateriaaleista. Samalla pääset naut-
timaan vanhan hirsitalon jouluisesta tunnel-
masta, rentouttavasta omin käsin työskente-
lystä ja saat hauskoja lahjoja kotiin viemisiksi.

Ohjaaja: askarteluohjaaja Saara Teini. 
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Talviluonto oppimisympäristönä
ti 21.1. klo 14–17

Kohderyhmä: Opettajat ja varhaiskasvattajat

Talvella ei kaikkien tarvitse nukkua talviunta, 
vaan retkeilemään kannattaa lähteä silloinkin! 
Talvi on jopa parasta aikaa mm. monien nisäk-
käiden havainnointiin.  Kurssilla pohditaan 
talven merkitystä ja talvessa selviytymistä eri 
eliöiden kannalta sekä tehdään erilaisia talvi-
sen luonnon tutkimiseen ja kokemiseen liitty-
viä käytännön harjoituksia. Entä millaisia ovat 
tulevaisuuden talvet? Mukaan säänmukaiset ja 
lämpimät ulkoiluvarusteet. Kurssi on suunnattu 
opettajille ja varhaiskasvattajille.  Kurssi on 
maksuton, kahvitarjoilu.

Kouluttajat: luontokoulunopettajat Katja Lem-
bidakis ja Olli Viding. 

Kevätseuranta
ti 2.4. klo 15–18

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat, 
kerho-ohjaajat

Kevään tulo on joka vuosi yhtä ihanaa ja 
ihmeellistä! Kurssilla tehdään kevään havait-
semiseen ja tutkimiseen liittyviä harjoituksia ja 
tutustutaan aihepiiriin liittyviin materiaaleihin, 
mm. Luonto-Liiton Kevätseuranta-materiaaliin. 
Tavoitteena on tarjota opettajille uusia ideoita 
keväisen luonnon tutkimiseen. Olemme osan 

ajasta ulkona, joten mukaan säänmukaiset ulkoi-
luvarusteet. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Luonto-Liiton kanssa. Kurssi on maksuton, 
kahvitarjoilu.

Luontotaidetta kaikin aistein
ti 13.5. klo 16–19

Kohderyhmä: Kaikki luontotaiteesta kiinnostu-
neet, soveltuu myös opettajille ja varhaiskasvat-
tajille.

Kurssilla tehdään taidetta luonnon innoittamana 
kaikkia aisteja hyödyntäen. Luvassa paljon käy-
tännön tekemistä, vähän teoriaa sekä omin 
käsin työskentelyä. Toimintaympäristönä luon-
tokoulun metsä ja pihapiiri, jotka ovat touko-
kuussa kauneimmillaan. Kurssi soveltuu kaikille 
luontotaiteesta kiinnostuneille ja menetelmät 
ovat sovellettavissa myös lasten kanssa toteu-
tettaviksi. Olemme paljon ulkona, ota mukaan 
mukavat ulkoiluvarusteet. Kurssin opettaja on 
kuvataiteilija ja luokanopettaja Tea Warinowski-
Kallio. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

TILAUSKURSSIT
Kohderyhmä: opettajat, päivähoidon henki-
löstö

Vantaan luontokoulu järjestää tilauskursseina 
myös esim. koko päiväkodin tai koulun luontoai-
heisia koulutuksia viehättävässä ympäristössä, 
kysy lisää toimisto@vantaanluontokoulu.fi  



Syksy 2013
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KURSSIKALENTERI 2013–2014

varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät

alakoulun opettajat

yläkoulun ja lukion opettajat

Kurssien kohderyhmä

Kohderyhmä Aika kurssin nimi Sivu

SYYSKUU 

  ti 3.9. Ötökkäkurssi 8

  ti 10.9. Grön Flagg – Vattenverkstad 18

  to 12.9. Tarinaretkikurssi 12

  la-su 14.-15.9.
Case forest –menetelmä: lapsilähtöinen oppiminen 
metsässä

8

  ti 17.9. Luontoleikit 8

ke 18.9. Uutta energiaa ja elämyksiä 4

  to 19.9. 
Reppu selkään ja retkelle! – retkeilytaitoja lapsiryhmien 
ohjaajille

17

 to 19.9. Toimintaideoita ja piristystä ympäristöraadin työhön 6

  ti 24.9. Luonto luokkahuoneena, teema syksy 5

  to 26.9. Vihreä Lippu -kokemustenvaihto Korkeasaaaressa 6

LOKAKUU

ti 15.10 Reseptejä ruoan ympäristövaikutusten käsittelyyn 6

  ti 22.10. Myöhäissyksyn metsäluontoa tutkimaan 12

 to 24.10. Miksi tiikerillä on raidat? 16

 ti 29.10. Kestävän kehityksen ohjelma päiväkodissa 12

MARRASKUU

 ke 6.11. Aineettomien lahjojen joulupolku 6

 ke 13.11.
Kestävän kehityksen kasvatus osaksi koulun arkea – 
sanoista tekoihin

12

 to 21.11. Varjoteatteri ympäristökasvatuksen välineenä 6

JOULUKUU

  ti 10.12. Jouluaskartelu- ja lahjailta 9



Kevät 2014
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Kohderyhmä Aika kurssin nimi Sivu

TAMMIKUU

  ti 21.1. Talviluonto oppimisympäristönä 9

 ti 28.1. Luonto luokkahuoneena, teema talvi 5

HELMIKUU

 ke 12.2. Maailma lautasella 13

 ma 3.2 Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti 7

 ke 26.2. Tuotteen elinkaari – luonnosta uudelleenkäyttöön 7

MAALISKUU

  ons 5.3. Upptäck vinternaturen 15

  ke 5.3. Vihreä Lippu: Terve elämä – teemakurssi 19

 to 13.3. Käsinuket ja draama ympäristökasvatuksen välineenä 7

HUHTIKUU

  ti 2.4.  Kevätseuranta 9

 ti 9.4. Kulutusvalintoja kaupunkikävelyllä 7

 ti 15.4. Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa – sanoista tekoihin 13

 to 24.4. Kuvaa kevät! 17

  la 26.4. Retkeily tutuksi 13

TOUKOKUU

  ke 7.5. Uusia haasteita Itämeri-kouluille 5

 to 8.5 Etologian ihmeitä 16

   ti 13.5. Luontotaidetta kaikin aistein 9

 ti 13.5. Luonto luokkahuoneena, teema kevät 5

KESÄKUU

  ma 2.6. Ötökkäkurssi 13
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VILLA ELFVIKIN LUONTOTALO

Kestävän kehityksen 
ohjelma päiväkodissa
ti 29.10. klo 14–17

Kohderyhmä: keke-ohjelman tekoa aloittelevat 
varhaiskasvattajat 

Starttikurssi keke -ohjelman tekemiseen. Kurs-
silla tutustutaan Keke päiväkodissa – kestävän 
kehityksen oppaaseen ja siinä olevaan ohjel-
mamalliin sekä Vihreä Lippu -ohjelmaan. Osal-
listujat saavat pohjatietoa kestävän kehityksen 
työhön päiväkodissa ja käytännöllisiä työkaluja 
ohjelman tekemiseen. 

Kestävän kehityksen kasvatus osaksi 
koulun arkea – sanoista tekoihin
ke 13.11. klo 14–17

Kohderyhmä: opettajat, koulujen ekotukihen-
kilöt

Kestävä kehitys (keke) on koko koulun yhteinen 
asia, joka näkyy niin opetuksessa kuin koulun 
arjessakin. Osallistujat saavat käytännön työka-
luja koulun keke -työhön. Kurssilla tutustutaan 
kestävän kehityksen kasvatuksen tukimate-
riaaleihin, kuten Keke koulussa -oppaaseen ja 
Vihreä Lippu -ohjelmaan. Tule tunnelmalliseen 
luontotaloon hakemaan uusia ideoita ja jaka-
maan omat kokemuksesi. 

Kouluttaja: Kestävän kehityksen kasvatuksen 
kouluttaja, opettaja Maija Hakala

KÄYNTIOS: ELFVIKINTIE 4, PL 60440, 02070 ESPOON KAUPUNKI • PUH. 09 8165 4400 • WWW.ESPOO.FI/VILLAELFVIK

Kurssit ovat maksuttomia ja ne pidetään Villa Elfvikin luontotalolla 
(Elfvikintie 4, Espoon Laajalahti) tai sen lähiympäristössä, mikäli 
muuta ei ole mainittu. Luontotalolla pidettävillä kursseilla tar-
joillaan kahvit ja pientä purtavaa omakustannehintaan. 

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa ennen kurssia: 
puh. (09) 8165 4400 tai villaelfvik@espoo.fi .  Lisätietoja Villa 
Elfvikin luontotalosta, www.espoo.fi /villaelfvik.

Tarinaretkikurssi
to 12.9. klo 14–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, esi- ja 
alkuopetuksen opettajat

Laskeudutaan kuoriaisen sammalmetsään ja 
kurkistetaan ketun kanssa kivenkoloon. Met-
sässä tapahtuu koko ajan, eläinten vauhdik-
kaista päivistä pääsemme todistamaan usein 
vain hetkiä tai jälkiä. Kurssilla tutkimme luon-
toa, etsimme merkkejä eläinten toimista ja kek-
simme tarinoita. Elämyksellisten harjoitteiden 
avulla virittelemme mielikuvitusta. Pohdimme 
miten tarinoita voisi käyttää oman ryhmän ope-
tuksessa. 

Kouluttaja: Milla Tuormaa kiertävästä luonto-
koulu Naakasta.

Myöhäissyksyn metsäluontoa 
tutkimaan
ti 22.10. klo 14–17

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat 

Syksyn sateiden jälkeen metsän sammalmatto 
loistaa vihreänä. Kun kesän kukkakasvit ovat 
kuihtuneet, on paras hetki lähteä tutkimaan 
metsän pohjakerroksen lajistoa. Kurssilla tule-
vat tutuksi kangasmetsän yleisimmät sammalet 
ja jäkälät. Puiden rungoilta tunnistamme myös 
kääpiä. 

Kouluttaja: kasvitieteen FM Katri Luukkonen.
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Maailma lautasella
ke 12.2. klo 14–17

Kohderyhmä: luokanopettajat, kotitalousopet-
tajat ja muut aineenopettajat 

Koulutuksessa tutustutaan ruoan ympäristövai-
kutuksiin kiinnostavasti ja käytännönläheisesti 
ja havainnollistetaan kuluttajan mahdollisuuk-
sia vähentää ympäristökuormitusta. Aiheen 
käsittelyyn eri-ikäisten kanssa saadaan vinkkejä 
kokeilemalla WWF:n ruoka-aiheisen oppima-
teriaalin aktiviteetteja, mm. pelaamalla Pallon 
paras ruoka –korttipeliä. 

Kouluttaja: ympäristökasvatusvastaava Hanna 
Seimola, WWF.

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa 
– sanoista tekoihin
ti 15.4. klo 14–17

Kohderyhmä: päivähoidon ekotukihenkilöt ja 
muut kiinnostuneet

Kestävän kehityksen kasvatus on osa päivähoi-
don arkea. Haastavaa on saada kaikki mukaan 
toteuttamaan toimintaa. Tule hakemaan uusia 
ideoita ja jakamaan omat kokemuksesi. Asian-
tuntijoita mukana keskustelemassa. 

Retkeily tutuksi
la 26.4. klo 10–16

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat ja 
muut kiinnostuneet

Haluaisitko lähteä lasten tai nuorten kanssa 
retkelle, mutta retkeilyn perustaitosi ovat ruos-
teessa? Kurssilla saat vastauksen kysymyksiin, 
mitä pakata retkelle mukaan, miten nuotio 
syttyy, miten valmistaa retkellä ruokaa tai mitkä 
olisivat hyviä retkikohteita. 

Kouluttaja: erä- ja luonto-opas Sami Halén. 

Ötökkäkurssi
ma 2.6. klo 10–16 

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, opettajat

Hepokatti, piikkilude, hyppyhäntäinen… jän-
nittäviä ötököitä on luonto pullollaan! Kurssi 
on suunniteltu etenkin koulujen ja päiväkotien 
opettajille. Kurssilla harjoitellaan ötököiden 
pyyntiä ja tunnistamista hauskasti ja käytännöl-
lisesti. Pikkuotusten maailma kiinnostaa lapsia 
aina!

HUOM! Lisäksi Villa Elfvikin luontotalossa jär-
jestetään kaksi Vihreä lippu – kurssia: ruotsin-
kielinen kurssi vesiteemasta syyskuussa 2013 
ja kurssi uudesta Terve elämä –teemasta maa-
liskuussa 2014. Lue lisää Vihreä lippu –sivuilta  
(s. 18).
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NATURSKOLAN UTTERN

Upplev, upptäck, undersök!

Vi riktar vår verksamhet till svenskspråkiga grundsko-
lor och daghem i västra Nyland och huvudstadsre-
gionen. Vår verksamhet består av naturskol-
dagar för skol- och dagisgrupper samt 
fortbildning för lärare och daghems-
personal. Som nyhet erbjuder vi även 
lägerskolverksamhet. Naturskolan 
Uttern drivs av Natur och Miljö, en 
ideell, partipolitiskt obunden miljöorga-
nisation, som arbetar på svenska i Finland. 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Bokningar och kursanmälningar: naturskollärare Pia 
Bäckman, e-post naturskolanuttern@naturochmiljo.fi , 
tfn 050 462 9947

VÄSTRA KUNGSBRON 52, 02580 SJUNDEÅ • TFN: 050 462 9947 • WWW.NOM.FI/NATURSKOLAN
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Höstterminen 2013

Vattenverkstad
10.9. kl. 14–18

Målgrupp: personal från förskolan och grund-
skolan, Grön Flagg-deltagare och andra intres-
serade
Plats: Villa Elfvik, Elfviksvägen 4, Esbo 

Vatten är ett inspirerande tema att ta upp i 
många olika läroämnen. I vattenverkstaden lär 
vi oss om vattnets kretslopp och funderar på 
varför vattnet är viktigt i naturen och för män-
niskan. Vi undersöker vattnets egenskaper 
genom roliga, praktiska övningar och experi-
ment, t.ex. att bygga ett vattenrengöringsverk.

Vi tar reda på hur vi förbrukar vatten och hur 
man kan spara vatten i skolan. Vi jobbar även 
kring knepiga frågor som t.ex. dold vattenkon-
sumtion. Verkstaden ger också idéer och verk-
tyg för Grön Flagg-skolor och daghem som 
jobbar med vattentemat.

Kursledare: Miljöfostrare Theresa Knopp och 
naturskollärare Pia Bäckman



Vårterminen 2014

Upptäck vinternaturen
5.3. kl. 15–18

Målgrupp: lärare i åk 1–6 samt daghemsper-
sonal
Plats: Fölisön, Helsingfors. Träff på Fölisön vid 
ändan av bron.  

Vinterskogen är full med liv, bara man vet var 
man ska leta! Djurspår, knoppar, vinterfåglar 
och snö är lättillgängliga i så gott som alla 
utemiljöer och roliga att undersöka och jobba 
vidare med. Vi lär oss om djurens och växternas 
strategier för att klara av vinternaturens utma-
ningar genom lek, praktiska övningar och små 
experiment. Klä på dig varmt och följ med oss 
ut i vårvintern! 

Kursledare: Naturskollärare Pia Bäckman

Beställ en inspirerande 
fortbildningsdag till din arbetsplats!

Utomhuspedagogiken möjliggör lärande i 
konkreta sammanhang och med alla sinnen. 
Naturen är en varierande lärmiljö som erbjuder 
uppleveser och lockar till aktiviteter. Utomhus-
pedagogik kan tillämpas i alla skolämnen. Vi 
erbjuder skräddarsydda fortbildningar i t.ex. 
utematte, utespråk samt olika temaområden 
inom miljö- och naturkunskap för lärare och 
daghemspersonal. Undervisningen sker utom-
hus. 

Kontakta oss med era önskemål för en offert!
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KORKEASAAREN LUONTOKOULU ARKKI
KORKEASAAREN ELÄINTARHA, PL 4600, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, p. 09 3103 7900, WWW.KORKEASAARI.FI 

Syksy 2013

Miksi tiikerillä on raidat? 
to 24.10. klo 10–14

Kohderyhmä: alakoulun opettajat

Kurssilla tutustutaan elävien tuttujen ja tunte-
mattomampien eläinesimerkkien avulla eläin-
ten sopeutumiin erilaisiin elinympäristöihin. 
Esimerkiksi lumileopardin pitkän ja tuuhean 
hännän salaisuus paljastuu kurssin aikana. 
Luvassa on myös vinkkejä, miten asiaa voi 
lähestyä omassa opetuksessa luokassa tai oma-
toimisella eläintarhavierailulla. Evästauko pide-
tään kodalla – omat eväät mukaan! 

Kouluttaja: ympäristökasvattaja, FM Tero 
 Kirjosalo.

Syksy 2013

Miksi tiikerillä on raidat?
to 24.10. klo 10–14

Kohderyhmä: alakoulun opettajat
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Tervetuloa kursseillemme!

Korkeasaaren luontoko ulu Arkki järjestää nyt 
ensimmäistä kertaa koulutusta myös kas-
vattajille. Kurssit ovat maksuttomia ja niihin 
ilmoittaudutaan sähköpostitse zoo.arkki(at)
hel.fi  viimeistään kahta viikkoa ennen kurssia. 
Teemamme liittyvät eläimiin ja niiden elinym-
päristöihin – eläintarhassa kun ollaan. 

Lue lisää: www.korkeasaari.fi /opetus tai kysy: 
zoo.arkki(at)hel.fi 

Kevät 2014

Etologian ihmeitä
to 8.5. klo 15–18

Kohderyhmä: yläkoulun ja lukion biologian 
opettajat

Kurssilla luodaan katsaus eläinten käyttäyty-
miseen elävien esimerkkien kautta. Suokukko-
jen soidin, leijonien laumaelämä ja apinoiden 
sosiaalinen käyttäytyminen tulevat tutuksi. 
Kurssilla suoritetaan pienimuotoinen etologi-
nen tutkimus ja esitellään Korkeasaaren laati-
maa etologian opetusmateriaalia. Myös hyviä 
esimerkkilajeja, joiden käyttäytymistä voi tutkia 
omatoimisten eläintarhakäyntien aikana, käy-
dään kurssilla läpi.

Kouluttaja: ympäristökasvattaja, FM Tero 
 Kirjosalo.



Tervetuloa kursseillemme!

Kurssimme innostavat luokasta luontoon. 
Tule, tee itse, koe ja opi!

Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Nuuk-
sion Solvallassa. Perille pääsee busseilla 85, 
85A ja 85K Espoon keskuksesta. Suomen 
luontokeskus Haltiassa on ravintola. Pihasta 
lähtevät polut Nuuksion järviylängön upeaan 
luontoon. Haltian näyttelyt esittelevät 
Suomen luonnon helmet mereltä tuntureille.

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa 
aiemmin sähköpostitse luontokoulu@haltia.
com. Järjestämme myös tilauskursseja. Kysy 
lisää Haltian luontokoulun henkilökunnalta. 
Lisätietoa Suomen luontokeskus Haltiasta: 
www.haltia.com

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA
NUUKSIONTIE 84, 02820 ESPOO, p. 040 163 6200, WWW.HALTIA.COM

Syksy 2013

Reppu selkään ja retkelle! – 
retkeilytaitoja lapsiryhmien ohjaajille
to 19.9.2013 klo 14–18

Paikka: Suomen luontokeskus Haltia ja lähi-
maastot

Kurssilla tulevat tutuksi retkeilyn perustaidot, 
jotta voi itse lähteä lapsiryhmän kanssa luon-
toon: Minne mennä? – pääkaupunkiseudun 
retkikohteet, Saappaat vai lenkkarit, villaa vai 
fl eeceä? – retkipukeutumisen abc, Miten ret-
keillään turvallisesti ryhmän kanssa?, Miten 
ympäristöasiat huomioidaan retken suunnitte-
lussa ja retkellä?, Retken paras hetki? – ruuan-
laitto retkellä ja Miten saan nuotion syttymään? 
– tulenteon perusteet.

Kurssi alkaa luontokeskuksessa, jonka jälkeen 
siirrytään lähimaastoon oppimaan itse teke-
mällä.

Kouluttajat: luontokasvattaja Elina Pilke ja 
puistomestari Teemu Laine.

Kevät 2014

Kuvaa kevät!
to 24.4.2014 klo 15–18

Paikka: Suomen luontokeskus Haltia ja lähi-
maastot

Lähde keväiseen luontoon kuvaamaan läm-
penevän sään herättelemiä eläimiä ja kasveja! 
Kurssin kohderyhmänä ovat opettajat, jotka 
haluavat käyttää valokuvausta menetelmänä 
kevätseurannassa ja luontoretkeilyssä. Innos-
tavalla kuvausretkellä opit oikeat säädöt mie-
lenkiintoisten luontokohteiden ja elämysten 
tavoittamiseen.  Kuvaus onnistuu myös kame-
rapuhelimella. 

Kouluttaja: valokuvaaja, monien selkeiden 
kuvausoppaiden tekijä Pekka Punkari (www.
fotoinfo.fi ).  Kurssimaksu on 20 euroa/hlö. 

17



Vihreä lippu on kansainvälinen, Suo-
messakin suuren suosion saavuttanut 
ympäristökasvatusohjelma. Osallistujille 
ja osallistumista harkitseville on tarjolla 
monenlaista tukea toiminnan aloittamiseen 
sekä toteuttamiseen. Pääkaupunkiseudulla 
Vihreän lipun alueellisina edistäjinä toimivat 
Harakan luontotalo, Kierrätyskeskuksen 
Ympäristökoulu,  Naturskolan Uttern, Van-
taan luontokoulu ja Villa  Elfvikin luontotalo, 
jotka tarjoavat ohjelman osallistujille koulu-
tusta ja muita tukipalveluita omalla alueel-
laan. Alla olevat kurssit ovat  osallistujille 
 maksuttomia. 

Grön Flagg är ett internationellt miljöpro-
gram för skolor och daghem. Deltagarna 
erbjuds ett mångsidigt stöd för att inleda 
och utveckla verksamheten inom program-
met. Natur och Miljö koordinerar det 
svenskspråkiga Grön Flagg-programmet. 
I huvudstadsregionen fungerar Stora Rän-
tans naturhus, Återanvändningscentralens 
miljöskola, Vanda naturskola, Villa Elfviks 
naturhus och Naturskolan Uttern som lokala 
Grön Flagg-främjare. Främjarna erbjuder 
fortbildning och annat stöd för program-
mets deltagare. Kurserna här under är 
avgiftsfria.

VIHREÄ LIPPU -KURSSIT
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GRÖN FLAGG -KURSSSSER

Vattenverkstad
10.9. kl. 14–18

Målgrupp: personal från förskolan och 
grundskolan, Grön Flagg-deltagare och andra 
intresserade
Plats: Villa Elfvik, Elfviksvägen 4, Esbo 

Vatten är ett inspirerande tema att ta upp i 
många olika läroämnen. I vattenverkstaden 
lär vi oss om vattnets kretslopp och funderar 
på varför vattnet är viktigt i naturen och för 
människan. Vi undersöker vattnets egenskaper 
genom roliga, praktiska övningar och experi-
ment, t.ex. att bygga ett vattenrengöringsverk.

Vi tar reda på hur vi förbrukar vatten och hur 
man kan spara vatten i skolan. Vi jobbar även 
kring knepiga frågor som t.ex. dold vattenkon-
sumtion. Verkstaden ger också idéer och verk-
tyg för Grön Flagg-skolor och daghem som 
jobbar med vattentemat.

Kursledare: Miljöfostrare Maria Aroluoma och 
naturskollärare Pia Bäckman

Vertaistukea ja virkistystä. Vihreä 
Lippu- kokemustenvaihtoiltapäivä
to 26.9.2013 klo 14–17

Kohderyhmä: Pääkaupunkiseudun Vihreä 
lippu-osallistujat

Paikka: Korkeasaari. Tapaaminen klo 14 Mus-
tikkamaan portilla. Perille pääsee bussilla 16, 
joka lähtee Helsingin keskustasta Rautatiento-
rilta (laituri 8).

Iltapäivän aikana Vihreä lippu- ohjelmaan eri 
kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa 
osallistuneet voivat vaihtaa kuulumisiaan ja 
kokemuksiaan sekä nostaa esille ohjelmaan liit-
tyviä kysymyksiä. Pääsemme tutustumaan myös 
Korkeasaaren luontokoulu Arkin toimintaan. 
Korkeasaari on avoinna klo 18 asti ja eläintar-
haan voi jäädä tutustumaan tapaamisen jälkeen 
omatoimisesti. Tarjoamme pientä suolaista ja 
kahvia/teetä. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
Ympäristökoulu Polun toimistolle: polku@kier-
ratyskeskus.fi  tai puh. 0400 348 100.

Tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudun 
luonto- ja ympäristökoulujen yhteistyönä.
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Terve elämä – teemakurssi
ke 5.3. klo 14 –17

Kohderyhmä: Vihreä lippu – osallistujat ja 
muut kiinnostuneet

Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, 
Espoo

Vihreään lippuun on valmistunut uusi teema-
materiaali. Terveen elämän ideana on pureutua 
siihen, millä tavalla voimme edistää sekä yksi-
lön että ympäristön hyvinvointia ja terveyttä. 
Sisällöt liittyvät mm. ruokaan, liikuntaan ja 
sosiaaliseen kestävyyteen. Kurssilla perehdy-
tään teeman toteuttamiseen. Ilmoittautumi-
nen Villa Elfvikiin 26.2.2014 mennessä, puh. 
09 8165 4400 tai villaelfvik@espoo.fi .
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Luonto- ja 
ympäristökoulut 

kasvattajien tukena
Luonto- ja ympäristökoulut toimivat päivähoi-
don ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen ja 
luonto-opetuksen tukena. Tavoitteena on edis-
tää kestävän kehityksen mukaisten elämänta-
pojen omaksumista, ympäristövastuullisuutta ja 
luonnontuntemusta. Luonto- ja ympäristökoulut 
vastaavat haasteeseen, jossa pelkkä kirjatieto 
ei johda ymmärrykseen ja viisaisiin tekoihin. 
Todellisia taitoja syntyy vasta itse kokemalla, 
tekemällä ja käytännön tilanteessa oppimalla. 
Opetus pohjautuu yleisiin opetussuunnitelmiin 
ja on sovellettavissa moniin eri oppiaineisiin. 
Menetelmät lisäävät opettajan taitoja viedä 
oppilaat erilaisiin oppimisympäristöihin.

Kasvattajat ja opettajat voivat osallistua täy-
dennyskoulutuskursseille ja ryhmiensä kanssa 
luonto- ja ympäristökoulujen järjestämiin ohjel-
miin. Monet luontokoulut ovat kansainvälisen 
Vihreä lippu-ohjelman edistäjiä ja auttavat sen 
puitteissa kouluja ja päiväkoteja luomaan kes-
tävän kehityksen ohjelmia. Useat luontokoulut 
ovat mukana myös kunnan kestävän kehityksen 
suunnitelmien tekemisessä ja toiminnassa tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Tutustu luonto- ja ympä-
ristökoulujen toimintaan: www.luontokoulut.fi 

Natur- och 
miljöskolorna ger 

stöd för pedagoger
Natur- och miljöskolorna stöder dagvårdens och 
grundutbildningens miljöfostran och naturpe-
dagogik. Målsättningen är att främja en hållbar 
livsstil, miljöhänsyn och naturkunskap. Natur- 
och miljöskolorna tar tag i utmaningen då ren 
boklära inte leder till förståelse och kloka val. 
Verkliga färdigheter föds genom att själv upp-
leva och göra. Fortbildningen baserar sig på 
läroplaner och går att anpassa till fl era olika 
läroämnen. Metoderna förbättrar lärarnas fär-
digheter att föra sina elever till olika lärmiljöer.

Pedagoger och lärare kan delta i fortbildnings-
kurserna eller tillsammans med sina grupper i 
program som ordnas av natur- och miljöskolor. 
Många naturskolor är lokala främjare för det 
internationella Grön Flagg-programmet och 
hjälper inom dess ramar skolor och daghem 
att skapa program för hållbar utveckling. Flera 
naturskolor deltar också i kommunens arbete för 
hållbar utveckling. Bekanta dig med natur- och 
miljöskolornas verksamhet: www.luontokoulut.fi 

* Töyhtöhyypän luontokoulu – Gardenia / www.gardenia-helsinki.fi , Koetilantie 1, 00790 Hki, p. 09 347 8400 
*  Meriharjun luontotalo, Uutelantie 32, 00990 Helsinki, p. 09 310 89038, luonto.talo(at)hel.fi 
Muiden luontokoulujen yhteystiedot löytyvät kurssien yhteydestä. 

Suomenlinna

ia / denia h l i ki fi Ko tilantie 1 00790 Hki p 09 347 8400d* Tö htöh ä l t k l Gard

Vantaa

Espoo

Villa Elfvikin 
luontotalo

Naturskolan
Uttern, 20 km

Meriharjun 
luontotalo*

Harakan 
luontokeskus

Korkeasaaren 
luontokoulu Arkki

Töyhtöhyypän
luontokoulu*

Vantaan 
luontokoulu

Kierrätyskeskuksen 
Ympäristökoulu Polku

Hels ink i

Luontokeskus Haltia

Pääkaupunkiseudun luontokoulut: 
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