
Kurser 
också på
svenska! 

s. 16

2015–2016
Ympäristökasvatuksen kurssit

Tukea uuden opetussuunnitelman toteutukseen!

Helsingin, Vantaan ja Espoon luontokoulujen, Korkeasaaren luontokoulu 
Arkin, Naturskolan Uttern:in, Suomen luontokeskus Haltian sekä Kierrätys-
keskuksen ympäristökoulu Polun kurssit kasvattajille ja muille kiinnostuneille

Kurser 
också på
svenska! 

s. 16

2015–2016
Ympäristökasvatuksen kurssit

Tukea uuden opetussuunnitelman toteutukseen!

Helsingin, Vantaan ja Espoon luontokoulujen, Korkeasaaren luontokoulu 
Arkin, Naturskolan Uttern:in, Suomen luontokeskus Haltian sekä Kierrätys-
keskuksen ympäristökoulu Polun kurssit kasvattajille ja muille kiinnostuneille



S I S Ä LT Ö

Villa Elfvikin luontotalo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Korkeasaaren luontokoulu Arkki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Harakan luontokeskus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Vantaan Luontokoulu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Suomen luontokeskus Haltia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Kurser på svenska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Vihreä lippu -kurssit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
Kurssikalenteri 2015–2016 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 
Pääkaupunkiseudun luontokoulut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Toimitus: Villa Elfvikin luontotalo • Kannen kuva: Margit Jensen • Taitto: Petri Clusius

Ja
ri 

Ko
st

et



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 myös Naturskolan Utternin järjestämät ruotsinkie-
liset kurssit.

Kursseilta saat ideoita, innostusta ja vertaistukea työhön. Kursseilta löydät luon-
nonihmeitä, taitoja liikuttaa lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen ympä-
ristöasioiden käsittelyyn. Kurssit ovat kaikille avoimia kuntarajoista riippumatta ja 
useimmat niistä ovat maksuttomia. Kurssit tarjoavat taitoja uuden opetussuunni-
telman 2016 toteuttamiseen ja monet niistä sopivat opettajien veso-koulutuksiksi.

Lämpimästi tervetuloa!

Toivottavat pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen väki!

Bästa lärare, daghemspersonal, familjedagvårdare, 
klubbledare, naturguide... och alla som 

är intresserade av miljöfostran!

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. 

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 ung-
domar i naturen samt metoder för att behandla miljöfrågor. Kurserna är öppna 
över kommungränserna och de fl esta är avgiftsfria. Kurserna ger inspiration för 
att förverkliga den nya läroplanen 2016 och fl era av dem passar som lagstadgade 
utbildningar för lärare.

Hjärtligt välkommen!

Önskar huvudstadsregionens natur- och miljöskolors personal!
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VILLA ELFVIKIN LUONTOTALO

uusia ideoita ja toimivia menetelmiä? Koulutus 
tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja lähi-
ympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen eri 
oppiaineiden opetuksessa. Koulutuksessa sovel-
letaan ympäristökasvatuksen teoriaa opetusme-
netelmien valintaan ja opetuksen suunnitteluun. 
Koulutus on Suomen ympäristöopiston SYKLI:n 
tarjontaa

Luontopolulla omin taidoin – 
erityisoppilaiden ympäristökasvatusta
ti 6.10. klo 14–17 

Kohderyhmä: opettajat ja ympäristökasvattajat 

Kurssilla tutustutaan erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden ympäristökasvatuksen kehittämishank-
keessa tuotettuun materiaaliin. Hankkeessa olivat 
mukana Kiertävä luontokoulu Naakka, Meriharjun 
luontotalo ja Harakan luontokeskus sekä harjoi-
tusten arvioijina erityiskouluja ja -luokkia ja heidän 
opettajiaan. Vaihdamme kokemuksia erityislasten 
ohjaamisesta ja kokeilemme materiaalin harjoi-
tuksia. Saat tietoa erityisesti kuvien käytöstä ohja-
uksen tukena ja havainnoinnin syventämisestä. 
Kouluttajana ympäristökasvattaja Milla Tuormaa.

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

Tervetuloa kursseillemme! Kurssit ovat pääsääntöisesti maksut-
tomia ja ne pidetään Villa Elfvikin luontotalolla, Elfvikintie 4, 
Espoon Laajalahti. Villa Elfvikin ystävät ry tarjoaa iltapäiväkurs-
seilla kahvit ja pientä purtavaa, vapaaehtoinen kannatusmaksu. 
Koko päivän kursseilla mahdollisuus ostaa lounas.

Ilmoittautuminen sähköisesti viimeistään viikkoa ennen kurssia 
osoitteessa www.espoo.fi /villaelfvik, jollei toisin mainita. 

Ilmiöpohjainen oppiminen 
metsässä design-suuntautuneella 
pedagogiikalla (Case forest)
la 19.9. klo 9.30–16 ja
su 20.9.2015 klo 9.30–14 

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat

Kurssimaksu: 40 euroa, sisältäen opetuksen, 
materiaalit sekä lounaat ja kahvit kurssipäivien 
aikana. 

Ilmoittautuminen: www.smy.fi /tapahtumat

Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen met-
säyhdistyksen kanssa ja toteutetaan myös Van-
taan luontokoululla keväällä 2016. Katso kurssin 
kuvailu sivulta 13. 

Ulos oppimaan: Lenni miettii 
kuinka oppia vois? 
ti 22.9.2015 klo 9–16

Kohderyhmä: esi- ja alkuopetuksen opettajat, 
luokanopettajat, aineenopettajat

Ilmoittautuminen: http://sykli.fi /fi /koulutusalat-
ja-teemat/ymparistokasvatus

Voiko ulkona oppia? Miten voin soveltaa ympäris-
tötietoa eri oppiaineiden opetukseen? Mistä saan 
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Case Forest - 
kokemustenvaihtotilaisuus 
to 11.2.2016 klo 15–18

Kohderyhmä: Case Forest – kurssin käyneet ja 
menetelmää käyttäneet opettajat ja varhaiskas-
vattajat

Tervetuloa vaihtamaan kokemuksia lapsilähtöi-
sen oppimisen projekteista. Tilaisuudessa kuulet, 
miten Case Forest - menetelmää on sovellettu 
alakoulun ja päiväkodin arjessa eri-ikäisten lasten 
kanssa. Pääset myös yhdessä muiden kanssa etsi-
mään vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyk-
siin.

Kestävän kehityksen ohjelma 
päiväkodissa ja koulussa
ke 17.2.2016 klo 15–18

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu keke-tiimin 
vetäjille ja ekotukihenkilöille sekä kaikille koulu-
jen ja päiväkotien kestävän kehityksen ohjelma-
työstä kiinnostuneille.

Osallistujat saavat pohjatietoa kestävän kehityk-
sen työhön päiväkodissa ja koulussa sekä käytän-
nöllisiä työkaluja ohjelman tekemiseen. Kurssilla 
tutustutaan Keke päiväkodissa/koulussa – kestä-
vän kehityksen oppaisiin ja siinä olevaan ohjelma-
malliin sekä Vihreä Lippu -ohjelmaan. Tavoitteena 
on, että kurssin jälkeen osallistujalla on valmius 
vetää kestävän kehityksen ohjelman tekemistä 
työpaikallaan.
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Lasten ja nuorten osallistuminen 
oman lähiympäristönsä suunnitteluun
ke 28.10. klo 15–18

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat, 
maankäytön suunnittelijat

Lapset ja nuoret ovat oman lähiympäristönsä par-
haita asiantuntijoita. Heillä on oikeus osallistua 
ja sen lisäksi osallistuminen on monipuolinen ja 
mielekäs oppimisprosessi. Miksi lapset ja nuoret 
pääsevät niin harvoin mukaan suunnittelupro-
sesseihin? Miten näitä esteitä voidaan voittaa? 
Millä menetelmillä lasten ja nuorten ääni saadaan 
parhaiten kuuluviin? Kouluttajana lasten osallis-
tamisen asiantuntija, ympäristökasvattaja Sanna 
Koskinen. 

Kevät 2016
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Yhteinen maapallo
to 17.3.2016 klo 14–17

Kohderyhmä: kaikki kiinnostuneet, ei edellytä 
Vihreä lippu – ohjelmassa mukana oloa 
Katso kurssin kuvailu Vihreä lippu – kurssien 
sivulta 17.

Luokasta luontoon – eheyttävää 
oppimista lähiluonnossa
ke 27.4.2016 klo 9 – 15.30

Kohderyhmä: luokanopettajat

Kurssilla tarkastellaan lähiluontoa oppimisympä-
ristönä uuden perusopetuksen opetussuunnitel-
man 2016 näkökulmasta, opitaan yhdessä ulkona 
eheyttäen matematiikkaa, äidinkieltä, ympäristö-
oppia ja liikuntaa sekä kurkistetaan laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteeseen. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Suomen ladun koordinoiman Luo-
kasta luontoon –hankkeen kanssa. Kurssilla kuulet 
myös hankkeen tavoitteista ja saaduista tuloksista. 
Kouluttajana projektikoordinaattori Mari Parikka-
Nihti.

Pitkäjalkoja ja koukkunokkia - 
menetelmiä lintuopetukseen
ti 3.5.2016 klo 14–17

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat

Lintuopetus on muutakin kuin lajintunnistusta! 
Tällä kurssilla omaksutaan toiminnallisia menetel-
miä lintuopetuksen tueksi. Kurssilla tutustutaan 
keväisten laululintujen vesilintujen ja kahlaajien 
elinympäristöön ja tehdään elämyksellinen retki 
Laajalahden lintutornille. 

Lähimetsään oppimaan – tilauskurssit 
Espoon kouluille ja päiväkodeille
Haluaisitko viedä lapset koulun tai päiväkodin 
lähimetsään oppimaan, mutta et oikein tunne 
aluetta? Villa Elfvikistä voit tilata asiantuntijan 
perehdyttämään henkilökunnan koulusi tai päi-
väkotisi lähiluonnon saloihin. Ota yhteyttä, niin 
suunnitellaan sopiva parin tunnin kokonaisuus!

VILLA ELFVIKIN LUONTOTALO

Ympäristökasvatuksen vuosittaisessa päätapahtumassa etsitään keinoja 
kestävään elämäntapaan ja päivitetään tietoa uusimmista menetelmistä ja 
materiaaleista. Luvassa paljon vinkkejä mm. uusien OPS:ien toteutukseen!

Tule mukaan kokemaan päivien ainutlaatuinen tunnelma ja ohjelmatarjonta, 
joka sisältää virkistäviä työpajoja, asiantuntijoiden luentoja, mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen sekä hauskanpitoa ja rentoutumista!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.ymparistokasvatuspaivat.fi 
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KORKEASAAREN LUONTOKOULU ARKKI
KORKEASAAREN ELÄINTARHA, PL 4600, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, p. 09 3103 7900, WWW.KORKEASAARI.FI 

Miksi tiikerillä on raidat? 
ke 21.10.2015 klo 9.30–16.00

Kohderyhmä: alakoulun opettajat

Kurssilla tutustutaan elävien tuttujen ja tunte-
mattomampien eläinesimerkkien avulla eläinten 
sopeutumiin erilaisiin elinympäristöihin. Esimer-
kiksi lumileopardin pitkän ja tuuhean hännän 
salaisuus paljastuu kurssin aikana. Luvassa on 
myös vinkkejä, miten asiaa voi lähestyä omassa 
opetuksessa luokassa tai omatoimisella eläintar-
havierailulla. Evästauko pidetään kodalla – omat 
eväät mukaan! Kouluttajana toimii ympäristökas-
vattaja, FM Tero Kirjosalo.

Tervetuloa kursseillemme!

Korkeasaaren luontokoulu Arkki järjestää kolu-
tusta myös kasvattajille. Kurssit ovat maksuttomia 
ja niihin ilmoittaudutaan sähköpostitse zoo.
arkki(at)hel.fi  viimeistään kahta viikkoa ennen 
kurssia. Teemamme liittyvät eläimiin ja niiden 
elinympäristöihin – eläintarhassa kun ollaan.

Mobiilisti Korkeasaaressa
ke 11.5.2016 klo 16–19

Kohderyhmä: luokanopettajat ja aineenopetta-
jat (bige)

Kurssilla luodaan katsaus eläinten käyttäytymiseen 
elävien esimerkkien ja oppilaita innostavan mobii-
lipelin (smartfeet) sekä muiden mobiilisovellusten 
avulla. Suokukkojen soidin, leijonien laumaelämä 
ja apinoiden sosiaalinen käyttäytyminen tulevat 
tutuksi. Käymme läpi myös esimerkkilajeja, joiden 
käyttäytymistä voi tutkia omatoimisesti eläintarha-
käyntien yhteydessä. Kouluttajana toimii ympäris-
tökasvattaja, FM Tero Kirjosalo.

Syksy 2015 Kevät 2016
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KIERRÄTYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖKOULU POLKU
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Tervetuloa kursseillemme! Tarjolla uutta 
tietoa, tekemisen iloa ja kokemusten vaihtoa. 
Kurssit järjestetään Ympäristökoulun luokkati-
lassa, ellei kurssin kohdalla ole muuta mainittu.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.kierratys-
keskus.fi /kurssit_hsy, koulutus@kierratyskeskus.
fi  tai puh. 0400 348 100.

Esitteen kurssit rahoittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja 
ne ovat maksuttomia kaikille Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten 
ja Kirkkonummen alueella työskenteleville kasvattajille. Koulutuksia on 
mahdollista tilata maksutta myös omalle koululle tai päiväkodille. Järjes-
tämme tilauskursseja muualla päin Suomea. Kysy tarjousta Polun toimistosta.

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

Opitaan vedestä toiminnallisesti
ke 2.9.2015 klo 14–17 

Kohderyhmä: alakoulun opettajat ja muut kiin-
nostuneet

Paikka: Huom! Vantaan luontokoulu, Sotungin-
tie 25, Vantaa  

Koulutuksessa käsitellään tärkeintä luonnonva-
raamme, vettä. Mihin kaikkeen vettä oikeastaan 
kulutetaan, miten sitä olisi järkevää käyttää? Entä 
mitä vedelle tapahtuu kun se valuu alas viemä-
ristä? Koulutuksessa on tutustutaan harjoituksiin, 
joiden avulla aihetta voi käsitellä havainnollisesti 
oppilaiden kanssa. Osa koulutuksesta pidetään 
ulkona. 

Animaatio ja varjoteatteri 
ympäristökasvatuksen menetelmänä
to 29.10.2015 klo 13–17 

Kohderyhmä: 5.–9. luokkien opettajat ja muut 
kiinnostuneet, etenkin koulujen ympäristöraadin 
vetäjät

Koulutuksen aikana tutustumme animaatioon ja 
varjoteatteriin kestävän kulutuksen kasvatuksen 
menetelmänä. Miten käsitellä lasten ja nuorten 
kanssa mainontaa, jätteitä ja kulutusta hauskasti ja 
saarnaamatta? Millainen esitys olisi sopisi koulun 
yhteiseen aamunavaukseen tai osallistaisi oppi-
laita opettamaan aihetta toisilleen? Animaatio- ja 
varjoteatteri on mainio väline myös ympäristöraa-
tien käyttöön.

Syksy 2015

C
hr

is
tin

a 
Ti

m
on

en



Tuotteen elinkaari – luonnosta 
uudelleenkäyttöön
ti 17.11.2015 klo 14–17  
  
Kohderyhmä: alakoulun opettajat, asukaspuis-
tojen työntekijät, kerho-ohjaajat ja muut kiinnos-
tuneet

Paikka: Huom! Nihtisillan Kierrätyskeskus, Kuto-
jantie 3, Espoo

Tutustutaan havainnollisten esimerkkien kautta 
tuotteiden alkuperään ja elinkaareen. Kurssilai-
set pääsevät kokeilemaan erilaisia tapoja käyttää 
vanhoja materiaaleja uusien tavaroiden raaka-
aineena ja askarteluissa. 
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Tutkimuskohteena ruoka
ti 8.3.2016 klo 14–17 

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat ja muut 
kiinnostuneet

Koulutuksessa lähestytään ruoan ympäristövai-
kutuksia ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Mistä 
ympäristövaikutukset ruuantuotannossa synty-
vät? Millaisilla valinnoilla ekologista selkäreppua 
pystyy pienentämään? Tätä asiaa käsitellään mm. 
ostotutkimuksien ja ostossimulaattorin avulla. 
Ruokajätteen vähentämistä ja käsittelyä havain-
nollistetaan mm. tutustumalla matokompostorin 
toimintaan. Koulutuksessa tarjotaan tietoa sekä 
havainnollisia esimerkkejä aiheen käsittelemiseksi 
koulussa. 

Pelillinen oppiminen 
ympäristökasvatuksessa
ti 19.4.2016 klo 14–17

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulujen opettajat ja 
muut kiinnostuneet

Koulutuksessa tutustutaan pelilliseen oppimiseen 
ympäristökasvatuksessa. Koulutuksessa tutus-
tutaan Kierrätyskeskuksen uuteen yläkouluille 
suunnattuun mobiilioppimispolkuun. Oppimis-
polku yhdistää fyysistä ja virtuaalista ympäristöä. 
Teemana ovat tuotteen elinkaari, luonnonvarojen 
kulutus ja kestävän elämäntavan edistäminen, 
joita pohdimme toiminnallisesti ja osallistujia osal-
listavalla tavalla. Koulutuksesta saa ideoita esi-
merkiksi Vihreä lippu -ohjelman toteuttamiselle. 
Koulutuksessa tarjotaan tietoa sekä havainnollisia 
esimerkkejä aiheen käsittelemiseksi koulussa. 

Kevät 2016

Pienet teot suuret vaikutukset – 
elämyksiä ympäristökasvatukseen 
ti 23.2.2016 klo 14–17   
  

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat, varhaiskas-
vattajat, leikkipuistojen ym. henkilökunta

Varhaiskasvattajille suunnatussa työpajassa tutus-
tutaan pienten lasten ympäristökasvatukseen 
draaman, leikillisyyden ja pelien kautta. Teemme 
myös pieniä tutkimuksia mm. kompostilierojen 
elämästä ja tavaran elinkaaresta. Millaista elämää 
kompostilierot viettävät ja mitä ruualle kompos-
torissa tapahtuu? Mistä kaikki tavarat on tehty ja 
mikä saa meidät haluamaan niitä koko ajan lisää? 
Tutustumme koulutuksessa Ympäristökoulu Polun 
aiempiin draamamenetelmiin pienten lasten 
ympäristökasvatuksessa. 



HARAKAN LUONTOKESKUS
HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUS PL 500 , 00099 HELSINGIN KAUPUNKI • PUH. 09 310 31535 • WWW.HEL.FI/HARAKKA

Harakan luontokeskus sijaitsee Harakan saarella Kaivopuis-
ton edustalla. Lähimmäksi yhteysalusta pääsee raitiovau-
nuilla 2/3, Kaivopuiston pysäkki. 

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa ennen kurs-
sia: Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Margit Jensen, 
puh. (09) 3103 1535, sähköposti margit.jensen@hel.fi 

Yhteysalus Harakkaan maksaa aikuisilta 4,5 €. Harakassa ei 
ole kahvilaa, joten omat eväät mukaan. Kurssit ovat maksuttomia. 

Lisätietoja Harakasta löytyy www-sivuiltamme: www.hel.fi /ymk/harakka Olemme myös face-
bookissa: www.facebook.com/Harakanluontokeskus
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Seikkaile luonnossa 
to 3.9.2015 klo 10–16

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja alakoulun 
opettajat 

Paikka: Harakan luontokeskus, Helsinki

Luonnossa syntyy seikkailu kuin itsestään. Koke-
mukset voimaannuttavat, kehittävät luontosuh-
detta ja luovat pohjaa ymmärrykselle ja luonnon 
arvostukselle. Seikkailu lasten kanssa tekee oppi-
misesta innostavaa. Kouluttajina nuoriso-ohjaaja 
Jaakko Rautavaara ja ympäristökasvattaja Erkki 
Makkonen. 

Ilmiöoppiminen, taide ja 
ympäristökasvatus 
to 1.10.2015 klo 10–16

Kohderyhmä: yläkoulun opettajat

Paikka: Harakan luontokeskus, Helsinki

Taiteen ja ympäristökasvatuksen keinot tarjoavat 
hienoja mahdollisuuksia monialaiseen oppimi-
seen. Kurssilla saadaan kokemuksia luonnonilmi-
öiden (kuten syysmuutto, tuuli, levävyöhykkeen 
elämä) luovasta ja innostavasta tutkimisesta. 
Käytännöllisillä menetelmillä voidaan kannustaa 
oppilaiden uteliaisuutta, ongelmanratkaisutaitoja 
ja eri oppiaineiden yhdistämisen kykyä. Koulutta-
jina taidepedagogi Mari von Boehm ja ympäristö-
kasvattaja Erkki Makkonen.

Syksy 2015
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Talviluonto 
ke 27.1.2016 klo 10–16

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja alakoulun 
opettajat

Paikka: Maunulan maja, Helsinki

Lumi, lumettomuus, lumen erilaiset rakenteet, 
eläinten jäljet, talviuni, ilmastonmuutoksen vai-
kutus talveen. Talvinen luonto on täynnä mielen-
kiintoista tutkittavaa ja havainnoitavaa. Kurssilla 
tutustutaan sekä talviluonnon erityispiirteisiin että 
hyviin menetelmiin tutkia talvista luontoa luokan 
kanssa. Kouluttajana ympäristökasvattaja Erkki 
Makkonen.

Luonto tutuksi 
monikulttuuristaustaisille 
to 7.4.2016 klo 10–15

Kohderyhmä: valmistavan luokan ja S2 opettajat

Paikka: Helsingin ympäristökeskus, Viikki

Ympäristön tuntemus tekee uudesta kotimaasta 
rakkaamman ja turvallisemman. Kurssilla opitaan 
miten monikulttuuristaustaiset lapset ja nuoret 
innostetaan havainnoimaan ja arvostamaan luon-

toa. Kuvia opitaan käyttämään kielenkehityksen 
tukena ja sanavaraston laajentamisessa. Tutuksi 
tulevat myös suomalaisen luonnon rikkaus ja joka-
miehen oikeudet kulkea metsissä ja merellä. Kou-
luttajana Kiertävän luontokoulu Naakan ympäris-
tökasvattaja Milla Tuormaa, joka on vetänyt retkiä 
maahanmuuttajaryhmille.

Koulumetsä 
to 14.4.2016 klo 10–16

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat

Paikka: Meriharjun luontotalo, Vuosaari, Helsinki

Koulujen ja päiväkotien lähimetsät tarjoavat 
hyviä mahdollisuuksia monipuoliseen luonnossa 
oppimiseen. Tällä kurssilla saa tietoja ja taitoja 
koulumetsän käyttöön opetuksessa, sen vaalimi-
seen yhteistyössä eri tahojen kanssa ja vastuun 
kehittämiseen lähiluonnosta. Osallistujille jaetaan 
Suomen luonnonsuojeluliiton koulumetsäopas. 
Kouluttajina koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahi 
Suomen luonnonsuojeluliitosta ja ympäristökas-
vattaja Erkki Makkonen. 
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Tervetuloa kursseillemme!
Ilmoittautumiset kursseille ja tiedustelut Luontokoululle joko puhelimitse 
09 875 30 57 tai sähköpostitse toimisto@vantaanluontokoulu.fi . Toimistoaikamme 
on maanantaisin klo 10–15, muina päivinä voit jättää viestin vastaajaan. Ilmoittautues-
sasi kerro nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi sekä mahdolliset erityisruokavaliot. 
Kurssimme löytyvät myös osoitteesta www.vantaanluontokoulu.fi . Opintokeskus 
Visio tukee kurssejamme.

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

VANTAAN LUONTOKOULU
SOTUNGINTIE 25, 01200 VANTAA • PUH. 09 875 30 57 • WWW.VANTAANLUONTOKOULU.FI
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Opitaan vedestä toiminnallisesti
ke 2.9.2015 klo 14–17

Kohderyhmä: alakoulun opettajat

Vesikurssi tukee Purojen kaupunki 2015 ja Van-
taan ekoteko-kilpailun teemoja. Kurssi toteute-
taan yhteistyössä Ympäristökoulu Polun kanssa. 
Ks. tarkemmat kurssitiedot Ympäristökoulu Polun 
kurssisivulta. Aihepiiriä voi laajentaa 8.9. pidettä-
vällä vesiötökkäkurssilla.

Ojasta allikkoon – vesiötökkäkurssi
ti 8.9.2015 klo 15–18 

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat

Vesiötökkäkurssilla haavitaan tavallisimpia vesiö-
tököitä, joita voi löytää takapihan kaupunkipu-
rosta tai lähimetsän lammikosta. Tavoitteena on 
tehdä lähiympäristön vesiötököitä ja niiden elin-
ympäristöjä tutummaksi ja opettaa helppoja käy-
tännön menetelmiä, kuinka vesiötökkätutkimuksia 
voi tehdä yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssi tukee 
myös Ekoteko-kilpailun aihetta sekä Purojen kau-
punki 2015-teemavuotta. Kurssilaiset kokoontuvat 
luontokoululla, josta mahdollisuuksien mukaan 
lähdetään kimppakyydein parin kilometrin päähän 
puron varteen. Aihepiiriä voi laajentaa osallistu-
malla myös ke 2.9. vesikurssiin. Ohjaajana luon-
tokouluopettaja Olli Viding. Kurssi on maksuton, 
kahvitarjoilu. 

Syksy 2015
Luontoleikit
ti 29.9.2015 klo 15–18

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat, 
kerho-ohjaajat ja muut lasten kanssa työskente-
levät

Leikillä on monta merkitystä. Sen avulla voi 
purkaa energiaa, se voi rauhoittaa, ryhmäyttää tai 
vaikkapa opettaa vaikean asian. Kurssilla pereh-
dytään vanhoihin ja uusiin luontoleikkeihin itse 
leikkimällä, jolloin ne jäävät parhaiten mieleen ja 
ovat käytettävissä kurssin jälkeen omassa työssä. 
Ohjaajana ympäristökasvattaja Aulikki Laine. 
Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.
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Pihka-luonnonharrastusmerkki
ti 20.10.2015 klo 15–18

Kohderyhmä: biologian ja maantiedon opetta-
jat, 5.-6.-luokkien opettajat, opettajaopiskelijat 
sekä muut nuorten ohjaustyötä tekevät

Luonto tarjoaa elinikäisen innostuksen lähteen, 
mutta nuorten saattaminen luonnontarkkailun 
pariin ei ole aina helppoa. Luonto-Liiton Pihka-
luonnonharrastusmerkin avulla luonto on hel-
pompi tuoda osaksi opetusta, oppilaiden kiinnos-
tuksen kohteita kuuntelevalla tavalla.

Pihka koostuu erilaisista luonnontutkimustehtä-
vistä, joita suorittamalla nuori oppii tarkkailemaan 
luonnon eri osa-alueita ja pohtimaan havaitse-
maansa. Kurssilla käydään kattavasti läpi Pihka 
tehtävineen sekä pohditaan yhdessä, miten Pihka 
voisi palvella opettajan opetustyötä ja tuoda 
eväitä opetussuunnitelman toteuttamiseen. Pih-
kaan voit tutustua osoitteessa www.luontoliitto.
fi /pihka. Kouluttajana Elina Silkelä Luonto-Liiton 
luonnonharrastus- ja ympäristökasvatusjaostosta. 
Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Jouluaskarteluilta
ke 9.12.2015 klo 17–20

Kohderyhmä: kaikki kiinnostuneet

Hinta: 15 euroa, sis. opetuksen, materiaalit ja 
jouluisen kahvitarjoilun. 

Perinteisessä ja suositussa jouluaskarteluil-
lassa valmistamme koristeita kuten kransseja ja 
pieniä lahjoja kierrätys- ja luonnonmateriaaleista. 
Samalla pääset nauttimaan vanhan hirsitalon 
jouluisesta tunnelmasta, rentouttavasta omin 
käsin työsken-
telystä ja saat 
hauskoja lahjoja 
kotiin viemi-
siksi. Ohjaajana 
askarteluohjaaja 
Saara Teini.
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Talviluonto oppimisympäristönä
ti 19.1.2016 klo 14–17

Kohderyhmä: ylä- ja alakoulun opettajat, var-
haiskasvattajat 

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 talvisen luonnon 
tutkimiseen ja kokemiseen liittyviä käytännön har-
joituksia, myös leutoon talveen soveltuvia. Entä 
millaisia ovat tulevaisuuden talvet? Kouluttajana 
luontokoulunopettaja Katja Lembidakis. Kurssi on 
maksuton, kahvitarjoilu.

Ilmiöpohjainen oppiminen 
metsässä design-suuntautuneella 
pedagogiikalla (Case forest)
la 23.4. klo 9.30 – 16 ja su 24.4.2016 klo 
9.30 - 14

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat

Kurssimaksu: 40 euroa, sisältää opetuksen, mate-
riaalit sekä lounaat ja kahvit kurssipäivien aikana 
Kurssilla perehdytään motivoivaan ja innostavaan 
oppimismenetelmään, joka perustuu lasten omiin 
kysymyksiin. Oppimisprosessi etenee ohjatusti 
yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Kurssilla 
perehdytään menetelmään metsäteeman ympä-
rillä, käytännössä itse kokeillen. Lisäksi kuullaan 
käytännön kokemuksia eli miten menetelmää 
on sovellettu alakoulun ja päiväkodin arjessa eri-
ikäisten lasten kanssa. 

Menetelmää voi soveltaa niin metsä- kuin muis-
sakin opetus- ja vierailukohteissa. Kurssin opet-
tajina yhdessä metsäasiantuntijan kanssa toimivat 
menetelmään perehtyneet kasvattajat. Kurssi jär-
jestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen 
kanssa.

Ilmoittautuminen alkuvuonna 2016: www.smy.
fi /tapahtumat. Ilmoittautuminen on sitova!

Kevät 2016
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Ötökkäkurssi
ma 9.5.2016 klo 15–18

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat

Lentäviä, vilistäviä ja mönkiviä ötököitä on luonto 
pullollaan, mutta mitä ne oikeastaan ovat ja 
kuinka niitä löytää? Perinteisellä ötökkäkurssilla 
kartutat lajintuntemustaitoja ja saat vinkkejä oppi-
laiden kanssa tehtäviin ötökkätutkimuksiin. Pik-
kuotusten maailma kiinnostaa lapsia aina. Samalla 
on mahdollisuus päästä eroon ötökkäkammosta. 
Ohjaajana biologi ja luontokoulun-opettaja Olli 
Viding. Kurssi on maksuton. Kahvitarjoilu.

Villiä ruokaa lautasella – 
yrtti- ja villivihanneskurssi
ti 17.5.2016 klo 16–19

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat, 
kaikki aiheesta kiinnostuneet

Voiko horsmia syödä? Entä miten ennen hoidet-
tiin yskää? Kurssilla tutustutaan erilaisiin lähiym-
päristön kasveihin, joita voidaan hyödyntää ravin-
noksi tai rohdoiksi monin tavoin sekä opetellaan 
valmistamaan ruokaa luonnon omista antimista. 
Samalla opitaan ruoka- ja yrttikasvien keruusta ja 
jokamiehenoikeuksista. Kasvattajille kurssi antaa 
vinkkejä lasten kanssa toteutettavaksi ja kertaa 
kenties jo unohtuneita lajeja. Kurssin ohjaavat 
luonnonvaratuottaja, keruutuoteneuvoja Marja 
Käyhkö ja puutarhuri Sanna Orava. Kurssi on 
maksuton ja sisältää yrttipitoisen pienen tarjoilun.

VANTAAN LUONTOKOULU

Tilauskurssit
Kohderyhmä: opettajat, päivähoidon hen-
kilöstö

Vantaan luontokoulu järjestää tilauskursseina 
myös esim. koko päiväkodin tai koulun luon-
toaiheisia koulutuksia viehättävässä ympäris-
tössä. Kursseilla saa ideoita ja oppii mene-
telmiä luonto- ja ympäristökasvatukseen 
ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan 
opetuksen toteuttamiseen. Kurssit ovat olleet 
pidettyjä, kysy rohkeasti lisää toimisto@van-
taanluontokoulu.fi 
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Luonto liikuttaa – 
luontoharrastuskurssi
to 27.8.2015 klo 15–18

Kohderyhmä: Liikunnan- ja biologianopettajat, 
luokanopettajat sekä muut kiinnostuneet opetta-
jat ja kasvattajat

Kurssimaksu: 20 euroa.

Luontoa voi kokea ja harrastaa yli sadalla eri 
tavalla. Luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia. 
Tule tutustumaan ja ihastumaan MOBO-suun-
nistukseen, metsäparkouriin sekä läsnäolohar-
joituksiin luonnossa. Miten voisit innostaa oppi-
laita liikkumaan enemmän luonnossa? Kurssin 
aikana tutustutaan myös Haltian erikoisnäyttelyyn 
 Liikutus.

Kouluttajana toimivat Haltian 
luontokoulun luontokasvattaja ja 
luontoharrastusten asiantuntijat, 
yhteistyössä mukana: Metsä-
mieli, Suunnistusliitto ja Parkour 
Akatemia.

Koulu on out! Ulos on in! Kurssimme innostavat luokasta luon-
toon. Tule, tee itse, koe ja opi!

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

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa aiemmin ilmoittautumislomakkeella: http://www.
haltia.com/luontokoulu/koulutukset-kasvattajille/. Järjestämme myös retkeilyaiheisia tilauskurs-
seja. Kysy lisää Haltian luontokoulun henkilökunnalta: haltia.luontokoulu@metsa.fi . Lisätietoa 
Suomen luontokeskus Haltiasta: www.haltia.com

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

Syksy 2015 Hiippoja, nupikoita, tatteja, rouskuja 
– syötäviä ja syömäkelvottomia sieniä
to 17.9.2015 klo 15–18

Kohderyhmä: Peruskoulujen kotitalous- ja biolo-
gianopettajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet 
opettajat ja kasvattajat

Kurssimaksu: 20 euroa.

Sieniretkellä Haltian lähimaastoissa opetellaan 
tunnistamaan tavallisimpia sieniä. Välillä tiede-
sienestetään eli poimitaan kaikkia vastaantulevia 
sienilajeja ja kuullaan niiden elintavoista. Syötä-
väksi kelpaavista sienistä saadaan käyttövinkkejä. 
Retken aikana pysähdytään evästelemään nuotion 
äärelle. Kouluttajana toimii biologi ja sienikirjailija 
Jarkko Korhonen. 

Lumen kertomaa ja nuotiosavua, 
kurssi seuraavalla sivulla
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 KURSER PÅ SVENSKA

Skräddarsydda kurser med 
Naturskolan Uttern 
Målgrupp: Lärare och alla som jobbar med barn 
inom dagvård, förskola, grundskola (åk 1–6) och 
eftis.

Naturen är en varierande lärmiljö som erbjuder 
uppleveser och lockar till aktiviteter. Utomhuspe-
dagogiken möjliggör lärande i konkreta samman-
hang och med alla sinnen. Vi erbjuder skräddar-
sydda fortbildningar med utomhuspedagogiska 
metoder som går att tillämpa i alla läroämnen 
och även med yngre barn. Vi jobbar bl.a. med föl-
jande teman: utematte, utespråk, gruppdynamik, 
uttrycksförmåga, sinnesövningar, friluftsliv, teman 
inom natur- och miljökunskap samt sagoäventyr 
med skogens djur.

Kontakta oss med era önskemål för en 
offert: naturskolanuttern@naturochmiljo.fi , eller 
050 462 9947

mem to
ococh ä
jajannde
ututtrtryc
innoom
meed d

KoK nnt
offefer
0500 4

Lek och lär i skogen
ons 23.9.2015 kl. 14–17

Målgrupp: daghemspersonal, förskollärare och 
lärare i åk 1–2

Plats: Villa Elfvik, Elfviksvägen 4, Esbo

Skogsmiljön bjuder på otaliga möjligheter till akti-
viteter och inlärning. Vi lär genom lek och rörelse, 
med hela kroppen och alla sinnen. Vi provar på 
olika utomhuspedagogiska övningar som integre-
rar fl era läroämnen. Kursen hålls utomhus, så klä 
dig enligt vädret.
Kursledare: Pia Bäckman, naturskollärare, Natur-
skolan Uttern

Anmälningar: senast en vecka före kursen, 
09 8165 4400 eller villaelfvik@espoo.fi

Hösten 2015
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Lumen kertomaa ja nuotiosavua
to 28.1.2016 klo 14–17

Kohderyhmä: Peruskoulun opettajat sekä muut 
aiheesta kiinnostuneet kasvattajat

Miten saat oppilaasi viihtymään ulkona talvella? 
Miten luontoa voi havainnoida talvella? Entä 
miten nuotion saa syttymään? Kokeile lumikenkäi-
lyä! Tule hakemaan ainekset mukavaan talviretkei-
lyyn. Kouluttajana toimivat Haltian luontokoulun 
luontokasvattajat.

Lintujen kevät!
to 12.5.2016 klo 15–18

Kohderyhmä: Peruskoulun biologianopettajat 
sekä muut aiheesta kiinnostuneet opettajat ja 
kasvattajat

Mitä linnut puuhaavat toukokuussa? Lintujen elin-
tavat, käyttäytyminen ja elinympäristöt tutuksi. 
Miten voit havainnoida lintuja luonnossa oppi-
laiden kanssa? Opi tunnistamaan yleisimpiä met-
sässä eläviä lintulajeja. Kouluttajana toimii Haltian 
luontokoulun luontokasvattaja.

Kevät 2016

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA



Vihreä lippu on kansainvälinen, Suomessakin 
suuren suosion saavuttanut ympäristökasvatus-
ohjelma. Pääkaupunkiseudulla Vihreän lipun alu-
eellisina edistäjinä toimivat Harakan luontotalo, 
Vantaan luontokoulu, Villa Elfvikin luontotalo ja 
Ympäristökoulu Polku. Ne tarjoavat ohjelman 
osallistujille ja osallistumista harkitseville koulu-
tusta ja tukea omalla alueellaan. Alla olevat kou-
lutukset ovat osallistujille maksuttomia. 

Grön Flagg är ett internationellt miljöprogram 
för skolor och daghem. Deltagarna erbjuds ett 
mångsidigt stöd för att inleda och utveckla verk-
samheten inom programmet. I huvudstadsregio-
nen fungerar Stora Räntans naturhus, Miljöskolan 
Polku, Vanda naturskola och Villa Elfviks naturhus 
som lokala främjare för Grön Flagg på fi nska. 
Natur och Miljö koordinerar det svenskspråkiga 
Grön Flagg-programmet. Kontakta Natur och 
Miljö i frågor om fortbildning och övrigt stöd: tfn 
045 2700 312, e-post: gronfl agg@naturochmiljo.

VIHREÄ LIPPU -KURSSIT
GRÖN FLAGG -KURSER

Vertaistukea ja virkistystä – Vihreä 
lippu -kokemustenvaihto
to 8.10.2015 klo 14–17

Kohderyhmä: Pääkaupunkiseudun Vihreä lippu 
–koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten henkilö-
kunta

Paikka: Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja 
Gardenia , Viikki.

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneeseen 
tapaamiseen, jossa on mahdollisuus vaihtaa 
kuulumisia ja kokemuksia sekä saada vastauksia 
mieltä askarruttaviin Vihreä lippu –aiheisiin kysy-
myksiin. Tilaisuudessa pääset tutustumaan muihin 
vastaavaa Vihreä lippu-työtä tekeviin opettajiin ja 
kasvattajiin ja kuulet ajankohtaisia Vihreä lippu-
kuulumisia. Pääsemme myös vierailulle Suomen 
energiatehokkaimpaan toimistotaloon sekä naut-
timaan Gardenian puutarhan tunnelmasta. Kahvi-
tarjoilu.

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen Margit 
Jensenille p. 310 31535 tai margit.jensen@hel.fi 

Tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudun 
luonto- ja ympäristökoulujen yhteistyönä. 

Kestävän kehityksen 
ohjelma päiväkodissa 
ja koulussa
ke 17.2.2016 klo 15–18

Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, 
Espoo

Kurssilla tutustutaan Vihreä lippu –ohjelman 
toteutukseen. Katso tarkemmat tiedot s. 5.

Yhteinen maapallo – teemakurssi
ke 17.3.2016 klo 14–17

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, opettajat 

Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, 
Espoo

Miten käsitellään globaaleja ympäristökysymyk-
siä koulu- ja päiväkotimaailmassa ikätasoon sopi-
vasti? Koulutuksessa tutustutaan Vihreä lippu 
-ohjelmassa vuonna 2015 päivitettävään Yhteinen 
maapallo -teemaan tietoiskun ja toiminnallisten 
harjoitusten kautta. Sopii kaikille aiheesta kiin-
nostuneille, ei edellytä Vihreä lippu -ohjelmassa 
mukanaoloa. Kouluttajana Vihreä lippu –päällikkö 
Aino Alasentie. Ilmoittautuminen sähköisesti 
osoitteessa www.espoo.fi /villaelfvik.

Tilaa Vihreä lippu -koulutus 
koululle tai päiväkodille

Luonto- ja ympäristökoulut järjestävät infotilai-
suuksia tai teemakoulutuksia Vihreästä lipusta 
alueellaan. Pääkaupunkiseudulla koulutuksia 
järjestävät Vantaan Luontokoulu, Villa Elfvik ja 
Ympäristökoulu Polku. Kysy lisää! Yhteystiedot 
löytyvät kunkin toimijan omalta sivulta. 
Ruotsinkielisiä osallistujia palvelee Natur och 
Miljö, tel. 045  2700  312, e-post: gronfl agg(at)
naturochmiljo, websidan: naturochmiljo.fi /gron_
fl agg/
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Ympäristökasvatuksen kurssit 2015–2016

Kohde-
ryhmä* Aika Kurssin nimi Sivu

Syksy 2015

ELOKUU

  to 27.8. klo 15–18 Luonto liikuttaa – luontoharrastuskurssi 15

SYYSKUU

  ke 2.9. klo 14–17 Opitaan vedestä toiminnallisesti 8,12

  to 3.9. klo 10–16 Seikkaile luonnossa 10

    ti 8.9. klo 15–18 Vesiötökkäkurssi 12

  to 17.9. klo 15–18
Hiippoja, nupikoita, tatteja, rouskuja – syötäviä ja 
syömäkelvottomia sieniä

15

    la–su 19.–20.9. 
Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautu-
neella pedagogiikalla(Case forest)

4

  ti 22.9. klo 9–16 Lenni miettii kuinka oppia vois? 4

    ke 23.9. klo 14–17 Lek och lär i skogen 16

    ti 29.9. klo 15–18 Luontoleikkikurssi 12

LOKAKUU

to 1.10. klo 10–16 Ilmiöoppiminen – taide ja ympäristökasvatus 10

  ti 6.10. klo 15–18
Luontopolulla omin taidoin – erityisoppilaiden 
 ympäristökasvatusta

4

    to 8.10. klo 14–17
Vertaistukea ja virkistystä – Vihreä lippu -kokemusten-
vaihto

17

  ti 20.10. klo 15–18 Pihka-luonnonharrastuskurssi 13

  ke 21.10. klo 9.30–16
Miksi tiikerillä on raidat – fokuksessa eläinten 
 sopeutuminen

7

    ke 28.10. klo 15–18
Lasten ja nuorten osallistuminen oman lähiympäris-
tönsä suunnitteluun

5

  to 29.10. klo 13–17
Animaatio ja varjoteatteri ympäristökasvatuksen 
 menetelmänä 

8

MARRASKUU

    to–pe 5.–6.11.
Ympäristökasvatuspäivät, 
www.ymparistokasvatuspaivat.fi  

6

  ti 17.11. klo 14–17 Tuotteen elinkaari – luonnosta uudelleenkäyttöön 9

JOULUKUU

    ke 9.12. klo 17–20 Jouluaskartelu 13
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varhaiskasvatuksen parissa 
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*Kurssien kohderyhmä

Kohde-
ryhmä* Aika Kurssin nimi Sivu
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TAMMIKUU

    ti 19.1. klo 14–17 Talviluonto oppimisympäristönä 13

    ke 27.1. klo 10–16 Talviluontokurssi 11

  to 28.1.klo 14–17 Lumen kertomaa ja nuotiosavua 16

HELMIKUU

  ti 9.2. klo 14–17
Pienet teot, suuret vaikutukset – elämyksiä 
 ympäristökasvatukseen 9

    to 11.2. klo 15–18 Case Forest – kokemustenvaihtotilaisuus 5

    ke 17.2. klo 15–18 Kestävän kehityksen ohjelma päiväkodissa/koulussa 5

MAALISKUU

  ti 8.3. klo 14–17 Tutkimuskohteena ruoka 9

   ke 17.3. klo 14–17 Yhteinen maapallo – Vihreä lippu teemakurssi 17

HUHTIKUU

  to 7.4. klo 10–15 Luonto tutuksi monikulttuuristaustaisille 11

  to 14.4. klo 10–16 Koulumetsä 11

  ti 19.4. klo 14–17 Pelillinen oppiminen ympäristökasvatuksessa 9

    la–su 23.–24.4.
Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautu-
neella pedagogiikalla (Case Forest)

13

  ke 27.4. klo 9–15.30
Luokasta luontoon – eheyttävää oppimista 
 lähiluonnossa

6

TOUKOKUU

  ti 3.5. klo 14–17
Pitkäjalkoja ja koukkunokkia – menetelmiä 
 lintuopetukseen

6

    ma 9.5. klo 15–18 Ötökkäkurssi 14

  ke 11.5. klo 16–19 Mobiilisti Korkeasaaressa 7

  to 12.5. klo 15–18 Lintujen kevät! 16

     ti 17.5. klo 16–19 Yrttikurssi 14

Koulu on out, ulos on in!
opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: www.luontokoulut.fi /OPS2016

alakoulun opettajat yläkoulun ja lukion opettajat
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Luonto- ja ympäristökoulut 
kasvattajien tukena

Luonto- ja ympäristökoulut toimivat päivähoidon ja 
perusopetuksen ympäristökasvatuksen ja luonto-
opetuksen tukena. Tavoitteena on edistää kestävän 
kehityksen mukaisten elämäntapojen 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 opetussuun-
nitelmiin ja on sovellettavissa moniin eri oppiainei-
siin. Menetelmät lisäävät opettajan taitoja viedä 
oppilaat erilaisiin oppimisympäristöihin.

Kasvattajat ja opettajat voivat osallistua täyden-
nyskoulutuskursseille ja ryhmiensä kanssa luonto- 
ja ympäristökoulujen järjestämiin ohjelmiin. Monet 
luontokoulut ovat kansainvälisen Vihreä lippu-
ohjelman edistäjiä ja auttavat sen puitteissa kouluja 
ja päiväkoteja luomaan kestävän kehityksen ohjel-
mia. Useat luontokoulut ovat mukana myös kunnan 
kestävän kehityksen suunnitelmien tekemisessä ja 
toiminnassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutustu 
luonto- ja ympäristökoulujen toimintaan ja siihen 
miten opetussuunnitelman 2016 perusteet tuke-
vat ympäristökasvatuksen toteuttamista kouluissa: 
www.luontokoulut.fi /ops2016.

Natur- och miljöskolorna 
ger stöd för pedagoger

Natur- och miljöskolorna stöder miljöfostran och 
utomhuspedagogik inom dagvård och grundskola. 
Målsättningen är att främja en hållbar livsstil, miljö-
hänsyn 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 uppleva och göra. Fortbildning-
arna baserar sig på läroplanen och går att anpassa 
till fl era olika läroämnen. Metoderna förbättrar 
lärarnas färdigheter att erbjuda sina elever mång-
sidiga lärmiljöer.

Pedagoger och lärare kan delta i fortbildnings-
kurser eller tillsammans med sina elever ta del av 
natur- och miljöskolornas programutbud. Många 
naturskolor är lokala främjare för det internatio-
nella Grön Flagg-programmet och hjälper inom 
dess ramar skolor och daghem att skapa verksam-
het för hållbar utveckling. Flera naturskolor deltar 
också i kommunens arbete för hållbar utveckling. 
Bekanta dig med natur- och miljöskolornas verk-
samhet: 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

ti 1 00790 Hki 09 347 8400
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