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VASTAUKSIA JOUTSAN KUNNAN KYSYMYKSIIN LIITTYEN LYKE-VERKOSTOON JA RUTALAHDEN KOULUUN 
 
 

Joutsan kunta on lähettänyt kirjeen liittyen LYKE-verkoston mahdollisuuksiin tukea 
Rutalahteen mahdollisesti perustettavaa luontokoulua. Seuraavassa vastauksia kysymyksiinne. 
 
1. Minkälaiseen yhteistyöhön LYKE-verkosto on sitoutunut Rutalahden nuorisoseuran ja 

Rutalahden kyläyhdistyksen kanssa? 
LYKE-verkoston koordinaattori Niina Mykrä on luvannut tuoda asiantuntemuksensa koulun 
perustamiseen välittämällä monenlaista tietoa luontokoulutoiminnasta ja LYKE-
verkostosta ja auttamalla hankeavustusten hakemisessa. 
 

2. Minkälaisia toiminnallisia ja taloudellisia resursseja luontokoulun perustaminen edellyttää 
Joutsan kunnalta? 
Tärkein resurssi luontokoululle on asiaa varten palkattu henkilö. Tämä voi olla aluksi 
vaikkapa tavallisena luokanopettajana toimiva, joka tekee osan työaikaansa, esim. puolet, 
luontokoululle. Jos Rutalahden koulu on kahden opettajan koulu, ja oppilaita on vähän, 
työaikajärjestelyillä voidaan asia hoitaa niin, että toinen opettaja on myös 
luontokouluopettaja. Myöhemmin, kun luontokoulussa on paljon vierailijoita, olisi 
varmaan tarpeellista saada henkilö kokopäiväiseksi. Tällöin muista kunnista 
luontokoulussa vierailijoilta voi pyytää maksua luontokoulupalveluista. Jos luontokouluun 
saadaan leirikoulutoimintaa, maksujen kerääminen on luontevaa. 
Opettajan lisäksi tarvitaan välineistöä, jota voidaan kartuttaa pikku hiljaa vuosien saatossa. 
Tärkein ”väline” on itse luonto, joten ilman isoa kasaa välineitäkin pääsee pitkälle. Alussa 
on hyvä olla määrityskirjoja, muutama mikroskooppi ja haaveja. Luontokoulutoiminnan 
etuna on, että parempia tutkimusvälineitä ei tarvitse ostaa kunnassa jokaiselle koululle, 
vaan ne ovat luontokoulussa kaikkien koulujen yhteiskäytössä. 
 

3. Miten LYKE-verkosto tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti Joutsan kuntaa luontokoulun 
perustamisessa ja vuosittaisissa käyttökustannuksissa? 
Perustamisvaiheessa verkostolta on saatavissa esim. välineluetteloita, esimerkkiohjelmia 
ja kokemuksia erilaisista tavoista suunnitella luontokoulutoimintaa.  
Kaikille LYKE-verkostolaisille järjestetään koulutuksia ja koulutustapaamisia useita kertoja 
vuodessa, joten luontokoulun opettajan ei tarvitse olla yksin luontokoulun toiminnan 
suunnittelun kanssa. Koulutustapaamisten kustannukset muodostuvat matkoista, 
majoituksesta ja ruokailuista, joten kustannukset eivät ole suuria. 
LYKE-verkosto ylläpitää verkkosivuja, joiden kautta tieto luontokouluista leviää ja koulut 
löytävät palvelut. Tällä hetkellä tahojen tiedot ovat sivulla www.luontokoulut.fi, mutta 
syksyn kuluessa ne löytyvät (myös) sivulta www.lyke.fi. Juuri painoon mennyt LYKE-lehti 
jaetaan kaikille Suomen alakouluille. Se on luettavissa osoitteessa www.lyke.fi/lykelehti 

http://www.luontokoulut.fi/
http://www.lyke.fi/
http://www.lyke.fi/lykelehti


LYKE-verkostolla ei ole antaa rahaa Joutsan kunnalle. Sen sijaan verkostossa 
työskennellään sinnikkäästi sen puolesta, että kunnat saisivat LYKE-verkoston 
toimijoille/luontokoulutoiminnalle valtion erityisavustusta esim. asiakkaiden määrän 
mukaan (vrt. kerhotoiminnan avustus tällä hetkellä).  
Lisäksi LYKE-verkosto voi auttaa hankehakemusten tekemisessä kommentoimalla 
avustushakemusluonnoksia. Koska tulevassa opetussuunnitelmassa ympäristökasvatus ja 
ulkona oppiminen korostuvat, myös rahoitukselle on paremmat perusteet kuin aiemmin. 
Hankehakemuksen voi tehdä esimerkiksi Opetushallituksen oppimisympäristöjen 
kehittämisavustuksista tai hankkeelle voi hakea EU-tukea. Muutamia luontokouluja on 
saanut näitä rahoituksia toimintansa aloittamiseen tai kehittämiseen. Hankkeessa tulee 
olla selkeästi näkyvissä se, että hankkeesta on hyötyä myös Joutsan kunnan ulkopuolelle, 
esim. että hankkeessa kehitetään uusi malli koulun ja luontokoulun yhteisen toiminnan 
järjestämiseksi. 
 

4. Kuinka moneksi vuotta LYKE-verkosto sitoutuu tekemään yhteistyösopimuksen Joutsan 
kunnan kanssa? 
Kuulumalla LYKE-verkostoon Rutalahden luontokoulu saa LYKE-verkostolta edellä 
mainittuja tukipalveluita ja vertaistukea kuten muutkin verkostolaiset ilman erityisiä 
sopimuksia. 
 

5. Mitä muuta LYKE-verkosto haluaa painottaa em. hankkeessa? 
Itä-Suomeen kaivataan lisää LYKE-verkoston toimijoita. Rutalahtea lähimpänä olevat 
toimijat ovat Jyväskylän luontokoulu ja Urpolan luontokeskus Mikkelissä. Rutalahden 
koulu on lähellä Leivonmäen kansallispuistoa, joten sijainti on myös 
kansallispuistovierailuja silmällä pitäen hyvä. Luontokouluun voisi saada maksavia 
asiakkaita tekemällä sopimuksia ympäröivien kuntien kanssa. Jos Rutalahteen 
käynnistetään myös leirikoulutoimintaa, asiakkaita voi saada koko maasta. 
 
 
Jos joku asia kiinnostaa vielä enemmän tai heräsi uusia kysymyksiä, vastaan niihin 
mielelläni esimerkiksi sähköpostissa tai puhelimessa. 
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