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Osallistuminen Tulevaisuuden peruskoulu –kehittämishankkeeseen 

 

Olemme tutustuneet Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran koordinoimassa Pyöreä pöytä-

yhteistyöryhmässä Tulevaisuuden peruskoulu –kehittämishankkeeseen, ja toivoisimme, että 

asiantuntemuksemme otettaisiin käyttöön ohjausryhmän ja työryhmien työskentelyssä.  

 

Ympäristökasvatus on edelläkävijä monipuolisten opetusmenetelmien yhdistämisessä uu-

simman tiedon oppimiseen. Esimerkiksi luontokoulut ovat kehittäneet jo vuosikymmeniä ul-

kona oppimisen ja toiminnallisia menetelmiä. Nämä käytännönläheiset ja elämykselliset me-

netelmät paitsi lisäävät oppilaiden motivaatiota myös kehittävät abstraktin ajattelun kehit-

tämistä ja merkitysten syntymistä ja siten auttavat syvällisten oppimistulosten saavuttami-

sessa.  

 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto koordinoi valtakunnallista luonto- ja ympäristö-

kasvatuksen tukiverkostoa eli LYKE-verkostoa, joka paitsi tarjoaa luokille ja varhaiskasvatuk-

sen ryhmille opetustuokioita tai -päiviä, myös järjestää opettajille täydennyskoulutuksia esi-

merkiksi menetelmiin liittyen sekä suomenkielisellä että ruotsinkielisellä alueella. Suomen 

luonto- ja ympäristökoulujen liitto on mukana yhteistyötahona tai hankekumppanina myös 

opetusmenetelmiä kehittävissä ja erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntävissä hankkeissa. Ul-

kona oppimisen menetelmiä on levitetty kouluille ja opettajille SYKLIn hallinnoimassa Ope-

tushallituksen rahoittamassa Ulos oppimaan!-hankkeessa. Opetushallituksen rahoittamassa 

Ekopaku-hankkeessa puolestaan yhdistetään viestintäteknologian ulkona oppimisen mene-

telmiin. Uudessa opetussuunnitelmassa elämykselliset ja toiminnalliset menetelmät painot-

tuvat, ja koulut voivat saada LYKE-verkoston kautta asiaan kaipaamaansa tukea. 

 

Ensi syksynä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto/ LYKE-verkosto järjestää yhteistyös-

sä Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen ja Helsingin opettajainkoulutuslaitoksen kanssa Ulkona 

oppimisen kutsuseminaarin Suomenlinnassa. Tilaisuuteen kutsutaan monipuolinen joukko 

miettimään keinoja, joilla opetusmenetelmiä ja elämyksellistä oppimista voi edistää koulus-

sa, esimerkiksi virkamiehiä, poliittisia päättäjiä, ministeriöiden edustajia, tutkijoita, opetta-

jankouluttajia kasvattajia, opettajia ja järjestöjen edustajia. Toivoisimme saavamme mukaan 

myös Tulevaisuuden peruskoulu –hankkeen edustajia. 

 

Kehitetyt ulkona oppimisen menetelmät ja muut toiminnalliset menetelmät eivät liity vain 

ympäristötietoon tai biologiaan oppiaineina, vaan ne voivat liittyä mihin tahansa oppiainee-
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seen. Suomessa on kehitetty esimerkiksi matematiikkaa luonnossa –hankkeessa monipuolisia 

matematiikan oppimisen toiminnallisia menetelmiä (ks. esim. 

http://www.hyvinkaa.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/Matematiikkaaluonnossa/Matikkapolut/).  

 

Järjestöissä on käytännön asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi myös tutkimuksellista 

osaamista. Esimerkiksi Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran hallituksen puheenjohtaja Essi 

Aarnio-Linnavuori valmistelee väitöstutkimustaan liittyen vastuuseen ympäristöstä humanis-

tis-yhteiskunnallisten oppiaineiden sisältönä peruskoulun yläluokilla ja lukiossa, Suomen 

luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtaja Niina Mykrän käynnissä oleva väitöstut-

kimus käsittelee kestävän elämäntavan kasvatusta ja kulttuuria koulussa ja WWF:n ympäris-

tökasvattaja Sanna Koskinen on väitellyt tohtoriksi aiheenaan Lapset ja nuoret ympäristökan-

salaisina - Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Järjestöjen asiantuntemus täy-

tyy saada käyttöön myös tulevaisuuden koulua kehitettäessä. 

 

Toivommekin, että myös järjestöt otetaan mukaan työryhmien työhön ja kuultavaksi ohjaus-

ryhmään. 

 

 

Pyöreä pöytä –työryhmän puolesta 

 

Niina Mykrä 

Toiminnanjohtaja 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. 

niina.mykra@luontokoulut.fi 

puh. 044 700 2505 

 

Kati Vähä-Jaakkola 

Toiminnanjohtaja 

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. 

kati.vaha-jaakkola@ymparistokasvatus.fi 

puh. 040 526 9927 

 

 

Muita ympäristökasvatuksen Pyöreä pöytä-yhteistyössä mukana olevia tahoja: 

4H 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL 

Lastentarhanopettajaliitto 

Natur och Miljö  

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Suomen Latu 

Suomen Metsäyhdistys 

Suomen Nuorisokeskusyhdistys 

WWF  
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