
Tiedote 

Julkaisuvapaa 16.11.2012 

 

 

Luontokoulu Haili juhlii kymmenvuotista taivaltaan valtakunnallisen LYKE-verkoston koulutustapaamisessa 

 

Jo kymmenen vuotta Kotkan luontokoulu Haili on vienyt lapsia ja nuoria ulos kokemaan luonnon ihmeitä ja 

pohtimaan ihmisen merkitystä osana ympäristöään.  Haili on osa valtakunnallista luonto- ja ympäristökasvatuksen 

sekä kestävän elämäntavan kasvatuksen tukijoiden LYKE-verkostoa. Verkoston rungon muodostavat luonto- ja 

ympäristökoulut, ja mukaan on saatu Metsähallituksen luontokeskuksia, valtakunnallisia nuorisokeskuksia ja 

leirikoulukeskuksia.   

 

Yli kolmekymmentä verkostolaista on kokoontunut perjantaina 16.11. Kotkaan juhlimaan Hailin syntymäpäiviä ja 

saamaan täydennyskoulutusta. Tapaamisessa mietitään myös LYKE-verkoston kriteerejä, sillä verkosto on vasta 

rakentumassa. ”Kriteerit synnytetään takaamaan LYKE-verkoston tarjoamien palvelujen laatua, jotta opettajat ja 

kasvattajat voivat luottaa toimijoiden asiantuntijuuteen”, perustelee Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton 

toiminnanjohtaja Niina Mykrä. 

 

Luontokoulu Haili toimii pääosin ulkona koulujen ja päiväkotien lähimaastossa. Luontokoulun toiminnanjohtajan ja 

opettajan Tiina Lecklinin mukaan opettajat ovat kiitollisia saamastaan tuesta. Myös kaikki muut LYKE-verkoston 

toimijat palvelevat päiväkoteja ja kouluja, eikä  verkostolaisilla ole omia vakituisia oppilaita. Verkoston tavoitteena 

on, että tulevaisuudessa kaikilla päiväkodeilla ja kouluilla olisi tiedossaan paikka, josta voi pyytää apua luonto- ja 

ympäristökasvatuksessa.   

 

LYKE-verkoston tapaaminen alkoi jo keskiviikkona Nuorisokeskus Anjalan ympäristökoulu Reginassa Ulos oppimaan! -

koulutuksilla, joiden teemoina olivat eri oppiaineiden integroiminen ympäristökasvatuksen avulla ja 

ympäristöongelmien käsitteleminen lasten ja nuorten kanssa. Syklin kouluttaja Anna Kettunen on tyytyväinen: 

”Verkoston kautta elämykselliset menetelmät ja yhdessä syntyneet ideat leviävät ympäri Suomen.” 

 
 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on luonto- ja ympäristökoulujen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea, edistää ja laajentaa luonto- 

ja ympäristökoulutoimintaa valtakunnallisesti, ja joka koordinoi LYKE-verkostoa. www.luontokoulut.fi  

 

LYKE-verkosto on Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävän elämäntavan kasvatusta tukevien verkosto, jossa on mukana luonto- ja 

ympäristökoulujen lisäksi myös muita samankaltaista työtä tekeviä toimijoita (esim. Metsähallituksen luontokeskuksia, nuorisokeskuksia ja 

leirikoulukeskuksia). Toimijoille on yhteistä luonto- ja ympäristökasvatuspäivien sekä koulutusten tarjoaminen päiväkodeille ja kouluille, 

opetus ulkona luonnossa tai muissa teeman mukaisissa ympäristöissä, ammattitaitoinen henkilökunta sekä toiminnan vakinaisuus. 

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

 

Kotkan luontokoulu Haili on Kotkan kaupungin Lasten ja nuorten palveluiden alainen yksikkö, joka tarjoaa luonto- ja ympäristöaiheista 

opetusta sekä kotkalaisille että ulkopaikkakuntalaisille. Hailin opetus painottuu Itämeren ja Kymijoen ekosysteemeihin unohtamatta 

kuitenkaan metsä- ja suoekosysteemejä, kulttuuriympäristöä tai kaupunkiluontoa. Luontokouluopettaja vastaa opetuksen suunnittelusta ja 

toteutuksesta. www.kotkankoulut.fi/Luontokoulu_Haili  
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