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Töyhtöhyypän luontokoulu Gardeniassa säilytettävä 

Helsingin kaupunki kaavailee uutisoinnin mukaan Gardenian ja siellä sijaitsevan Töyhtöhyypän luontokou-
lun lopettamista (HS 24.3.2014). Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto kannustaa kaupunkia jatka-
maan luontokoulu Töyhtöhyypän rahoittamista. Pyydämme, että valtuustoryhmänne ottaisi asian lähem-
pään tarkasteluun. 

Töyhtöhyypän toiminta laadukasta 

Gardenian Töyhtöhyyppä kuuluu valtakunnalliseen luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkostoon eli LY-
KE-verkostoon, ja se on sertifioitu LYKE-verkoston kehittämiskeskukseksi1.  Suomen luonto- ja ympäristö-
koulujen liiton näkemyksen mukaan Töyhtöhyypän toiminta on laadukasta, tarpeellista ja kysyttyä. 

Verkostossa tehtiin vuonna 2012 valtakunnallinen asiakastyytyväisyyskysely2. Vastanneista Töyhtöhyypän 
asiakkaista valtaosa kertoi olevansa erittäin tyytyväisiä opetuksen tasoon, eikä yksikään ollut tyytymätön. 
Yhdeksän kymmenestä vastanneista suosittelisi varmasti päivää kollegoilleen ja loput melko varmasti. Kri-
tiikkiä Töyhtöhyyppään tuli sen sijaan siitä, että päiviä on liian vähän tarjolla ja luontokouluun on vaikea 
päästä. 

Luontokoulut vastaavat tutkitusti asiakkaiden ja opetustoimien tarpeisiin 

LYKE-verkoston kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajille suunnatussa kyselyssä3  (2012) kaikki vastanneet 
pitivät luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen sekä kestävää elämäntapaa tukevien palveluiden kehittämistä 
melko tai erittäin merkityksellisenä. Valtakunnallisesti edellä mainittu asiakastyytyväisyyskysely antoi tulok-
seksi, että myös toimintaan osallistuneet opettajat pitivät toimintaa tärkeänä.  

Luontokoulujen elämyksellinen pedagogiikka, ympäristökasvatus ja luonnon myönteiset vaikutukset tervey-
teen on tunnustettu useissa akateemisissa tutkimuksissa. Muun muassa julkaisussa Hyvinvointia lapsille ja 
nuorille4 (Sitra 2012) ja Koulu kaikkialla –hankkeessa5 (Helsingin yliopisto) luontokoulut esitetään onnistu-
neena esimerkkeinä koulun ulkopuolisesta opetuksesta. 
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Luontokouluopetus linjassa strategioiden ja uusien opetussuunnitelmien kanssa 

Myös kaupunkien toiminnan tulee olla linjassa valtakunnallisten strategioiden ja linjausten kanssa. Kataisen 
hallitusohjelmassa6  on tavoitteena kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta, ja yhtenä 
keinona siihen mainitaan luonto- ja ympäristökoulujen toiminnan kehittäminen ja niiden aseman vahvista-
minen. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012-20157 yhtenä kehittämisohjelman läpileikkaa-
vana teemana on kestävä kehitys ja toimenpiteenä mainitaan luonto- ja ympäristökoulujen tukeminen. 

Kansallinen kestävän kehityksen kasvatuksen strategia ja YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
vuosikymmenen 2005 – 2014 kansallinen toteuttamissuunnitelma8 esittävät luontokoulutoiminnan kehit-
tämistä ympäristökasvatuksen tueksi, ja sen väliarviointi9 2012 toteaa suunnitelman olevan vielä ajan tasal-
la, joskin hallinnon (esim. kaupungit) sitoutumista paperiin peräänkuulutetaan. Vireillä olevan Kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen10 toteuttamiseen tarvitaan LYKE-verkoston kaltaisia toimijoita.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian 2020 mukaan11 mm. globaali- ja ympäristövastuu sekä arvot ja 
etiikka korostuvat tulevaisuudessa. Yksi keskeinen kehittämisalue on strategian mukaan uusien oppimis-, 
opetus- ja toimintamallien kehittäminen. Luontokouluissa on kehitetty näitä toimintamalleja jo vuosia. 
Vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistuksen12 perustana on kestävä kehitys. Siinä painotetaan hallitusoh-
jelman tavoitteiden mukaisesti entistä enemmän ympäristökasvatusta. Toiminnalliset opetusmenetelmät, 
ilmiölähtöisyys ja yhteistyö koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa nousevat tärkeään osaan opetus-
suunnitelmauudistuksessa. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnassa on pitkään kehitetty tällaisia menetel-
miä. 

Lyhyesti LYKE-verkostosta 

LYKE-verkoston perustana on luonto- ja ympäristökoulutoiminta. Toiminnan tarkoituksena on tukea var-
haiskasvatusta ja perusopetusta luonto- ja ympäristökasvatuksessa sekä kestävän elämäntavan kysymyksis-
sä. LYKE-toimijat tarjoavat opetusohjelmia lapsille ja nuorille sekä koulutuksia kasvattajille ja opettajille.  

Vuonna 2013 LYKE-verkostoon kuului 58 toimipistettä, joiden toimintaan osallistui noin 190000 henkilöä ja 
noin 7 600 ryhmää, sekä järjestettiin vähintään 140 eri opettajainkoulutusta, joihin osallistui yli 2700 kas-
vattajaa13 . Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja opetussuunnitelmaan, ja on elämyksellistä, 
tutkivaa ja terveyttä edistävää (luontoliikunta). Toimipisteissä on vakituista, pätevää ja innostunutta henki-
lökuntaa.  Syksyllä 2013 käynnistyi toimipisteiden sertifiointi varmistamaan toiminnan laatua. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry koordinoi LYKE-verkostoa järjestäen koulutuk-sia, tapaamisia 
ja neuvontaa14 . Verkoston toimintaa ohjaa ohjausryhmä, johon toimijoiden edustajien lisäksi kuuluvat jä-
senet Opetushallituksesta ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seurasta. Asiantuntijoina ryhmässä ovat kuul-
tavana myös opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön sekä ympäristöhallinnon edustajat. 

Helsingin kaupungin on otettava vastuu ja huolehdittava ympäristökasvatuksen resursoinnista. Gardeni-
aa ja Töyhtöhyyppää ei saa lopettaa. 
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