
EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla 
HANKESUUNNITELMA 
 
AIKATAULU (päivitetty 14.1.2014): 
 
VUOSI 2012 
 
Lokakuu-Marraskuu 
Projektipäällikkö aloitti tehtävänsä 15.10.2012. Lahden kaupunki teki sopimuksen hanketyön 
koordinoinnista Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton kautta. 
 

• Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK lähti mukaan hankkeeseen: Opiskelija tekemään 
vertailututkimusta erilaisten Ekopaku-vaihtoehtojen ekologisuudesta: sähköauto, hybridi-auto,  
vähäpäästöinen diesel-auto tai asuntovaunu. Tukea ohjelmien suunnitteluun ympäristö- ja 
metsäopetuksen koulutusohjelmista. Yhteistyö mahdollisesti Jyväskylän seudulle hankittavan auton 
työstössä. TAMK:n ilmastontutkimusvaunu voisi lähteä Ekopakun mukaan kiertämään.  

• Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutti, LAMK lähti mukaan hankkeeseen: Ekopakun 
brändin suunnittelutyö sekä Kaisla-auton  ja ideaalipakun suunnittelutyö.  

• Lecolarilta ensihankinnan listat ja suunnitteluapua Ekopakuun tarvittavien tutkimusvälineiden 
hankintaan. 

• Kyselyt 1.Kiertäville luontokouluille kiertämiseen liittyvistä ongelmista ja hyvistä käytännöistä, 2. 
Kaisla- auton käytöstä, toimivista ja toimimattomista ratkaisuista. 3. LYKE-verkoston jäsenille 
metsä- ja vesiteemojen opetuksesta sekä tutkimusvälineiden käytöstä eri vuosiluokkien 
opetuksessa. Vastausten koonti tehdään suunnittelutyön avuksi. 

• Helsingin yliopiston, Lahden ekologian laitoksen opiskelija Pauliina Hiltunen tekee 
opinnäytetyötään yhteistyössä projektipäällikön kanssa selvittäen pedagogista taustaa sekä 
taustoja 1.-2-luokalle sopivalle vesiopetusohjelmalle. 

• Piispalan nuorisokeskus on kiinnostunut olemaan mukana hankkeessa Jyväskylän seudun tai 
laajemmin Keski-Suomen auton hankinnan puitteissa. 

• Metsä-vesiteemojen valinta. 
• Ruotsin luontokoulubussien käytön selvitystä.  

 
Joulukuu  

• hankkeen toimintasuunnitelma 
• Lahden kaupungin ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton välisen sopimuksen laadinta  
• hankekumppaneiden välisen omaisuuden jaon sopimuksen laadinta 
• Ekopakun tekniikan selvitystyön alku. 

VUOSI 2013 
 
Tammikuu 

• Jyväskylän autohankkeen selvitystyöt  
• Hankkeen internet-sivujen pohjan luonti. 
• Kaisla-auton ja Ekopaku-brändin suunnitelutyö käyntiin LAMK:ssa. 
• TAMK:n opiskelijan vertailututkimus käyntiin Ekopakun vaihtoehdoista. 



• 8.1. Varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja nuorisotoimen yhteinen vesi- ja metsäteemojen 
suunnittelun ideariihi.  

• ohjelmien suunnittelu 
• tekniikan käytön suunnittelu 
• 25.-26.1. Ekopaku hanke on esillä Educa-messuilla 25.-26.1. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 

liiton esittelypisteessä sekä Oppimaisema. fi- sivuston esittelyluennolla.  

Helmi-maaliskuu 
• Ekopakun opetusohjelmien suunnittelu.  
• Jyväskylän pakuhankkeen hakemuksen teko. 

Huhti-toukokuu 
• Tutustumismatka Ruotsin luontokouluissa jo lähes 20 vuotta toimineisiin luontokoulubusseihin 

Tukholman lähiympäristössä, jos matkalle saadaan ulkopuolinen rahoitus esimerkiksi 
Kulturfondenilta. 

Elokuu-syyskuu 
• Väliselvitys hankkeesta OPH:lle 30.8.2012 mennessä. 
• Valinta Lahden Kaisla-auton muutostöiksi LAMK:n muotoiluinstituutin ehdotusten pohjalta. Kyselyt 

pakua käyttäville vaihtoehdoista ja kustannusten vertailu.  
• Opetusohjelmien työstö. 
• Jyväskylän Ekopakua varten hankehakemus.  

Loka- joulukuu 
• Ekopakun opetusohjelmien työstö. 

 
 
VUOSI 2014 
 
Tammi-maaliskuu 

• Kaisla-auton muutostöiden teko.  
• Lahden Kaisla-autoon hankittavien tarvikkeiden osto. 
• Ekopakun turvallisuussuunnitelman laadinta. 
• Väliselvitys hankkeen rahoituksesta ja sen käyttämisestä. 

Huhti-toukokuu 
• Lahden Kaisla-auton testaus koululaisryhmien kanssa sulan maan olosuhteissa, metsä, alakoulu. 

Syys-joulukuu 
• Lahden Kaisla-auton testaus vesiympäristössä, ala- ja yläkoulu. 
• Mahdolliset muutostyöt Lahden Kaisla-autoon testauksen perusteella. 
• Loppuseminaari hankkeesta . 
• Hankkeen internet-sivujen viimeistely ja Ekopakun opetusohjelmien vienti internetiin. 
• Loppuraportin teko. 

 



Hankkeen tavoitteet 
 
Tavoitteena on  

− edistää ja kehittää koulurakennuksen ulkopuolella teeman mukaisissa 
ympäristöissä, kuten luontoympäristöissä, tapahtuvaa oppimista (luonto ja 
ympäristö luokkahuoneena) 

− luoda realistinen malli perusopetuksen luonto- ja ympäristökasvatusta tukevan luon-
to- ja ympäristökoulutoiminnan laajentamiseksi 

− suunnitella ja toteuttaa tarkoitusta varten ympäristö- ja luontokasvatukseen 
käytettävän auton varustelu ja malleja opetussisällöistä erilaisissa 
oppimisympäristöissä käytettäväksi  

− uuden teknologian hyödyntäminen luonto- ja ympäristökasvatuksessa 
− Edistää valtakunnallista Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän 

elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-verkoston toimintaa 
 
Ekopaku tukee perusopetussuunnitelman tavoitteita: 
 

7.7 Ympäristö- ja luonnontieto 
VUOSILUOKAT 1-4 
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, 
jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja 
tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja 
elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. 
             
7.8 Biologia ja maantieto 
VUOSILUOKAT 5–6                                 
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii 
tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta 
sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on 
ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa 
opetuksessa oppilaan tulee saada myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia 
havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta 
toteutetaan sekä maastossa että luokkahuoneessa.  
 
 



Hankkeen kuvaus  
 
Taustaa 
 
Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan tehtävänä on tukea perusopetuksen luonto- ja 
ympäristökasvatusta. Kesäkuussa 2011 valmistuneessa pääministeri Kataisen 
hallitusohjelmassa lasten ja nuorten ympäristökasvatusta ja luontokouluja luvataan 
kehittää (s. 37) ja lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä luonto- ja ympäristökoulujen 
asemaa luvataan vahvistaa (s. 68).  Myös tuntijakotyöryhmän esityksessä ”Tulevaisuuden 
perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako 2012” ympäristökasvatusta ja 
oppimisympäristöjä nostetaan aiempaa enemmän esille. 
 
Kaikki opettajat eivät ole ympäristökasvatuksen ammattilaisia, ja monet kokevat oppilaiden 
viemisen koulun ulkopuolelle hankalaksi. Näin työtapojen kirjo saattaa jäädä suppeaksi. 
Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa tarjoavien toimijoiden ammattitaitoisen henkilökunnan 
apu on koettu kaikkialla tervetulleeksi, ja palveluja kaivataan enemmän kuin niitä on 
mahdollista tarjota (Luonto- ja ympäristökoulukysely 2011: 
http://www.luontokoulut.fi/pdf/luonto-%20_ja_ymparistokoulukysely_2010.pdf ). 
 
Suomessa on noin 30 päivähoitoa ja perusopetusta tukevaa luonto- ja ympäristökoulua. 
Verkostoa ollaan laajentamassa valtakunnallisten nuorisokeskusten, metsähallituksen 
luontokeskusten ja leirikoulukeskusten avulla valtakunnalliseksi koko Suomen kattavaksi 
luonto- ja ympäristökasvatusta ja kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-
verkostoksi. Luonto- ja ympäristökoulujen liitto on saanut tehtäväkseen suunnitella ja 
kehittää LYKE-verkostoa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Liitteenä 1 on 
LYKE-verkoston esite (myös verkossa: http://www.luontokoulut.fi/pdf/LYKE-info.pdf). 
 
LYKE-verkoston tavoitteena on antaa päiväkodeille ja kouluille apua luonto- ja 
ympäristökasvatukseen ja/tai kestävän elämäntavan kasvatukseen. Pitkän tähtäimen 
tavoitteena on, että kaikilla päiväkodeilla ja kouluilla Suomessa on paikka, johon ne voivat 
näissä asioissa tukeutua. Ekopaku-konsepti on realistinen tapa täydentää verkostoa. 
Kunnat voivat hankkia autoja yhdessä, tai jo olemassa olevat verkoston toimipisteet voivat 
laajentaa toimintaansa Ekopakujen avulla. Myös yksityiset voivat hankkia Ekopakuja 
käyttöönsä, ja myydä palveluja päiväkodeille ja kouluille.  
 
Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kulttuuriin kuuluu vuorovaikutuksessa tapahtuva 
oppiminen ja yhdessä tekeminen (ks. http://www.luontokoulut.fi/mika.php). Opetus 
tapahtuu yhdessä ryhmän oman opettajan kanssa (jaettu asiantuntijuus). Opetus tapahtuu 
aidoissa teeman mukaisissa ympäristöissä.  
 
Hankkeen toimijat 
 
Hankerahoituksen hakijoina toimivat Jyväskylän kaupunki (Yhteyshenkilö Jyväskylän 
luontokoulun luontokoulunopettaja Kim Suomalainen) ja Lahden seudun 
ympäristöpalvelut, Lahden kaupunki (Yhteyshenkilö ympäristöneuvontapäällikkö Päivi 
Sieppi). Hankkeen koordinointi hoidetaan Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa 
(Yhteyshenkilö toiminnanjohtaja Niina Mykrä).  
 
Muita yhteistyökumppaneita ovat yksityinen luontokoulu Tikankontti Orivedellä 
(Yhteyshenkilö luontokoulunopettaja Aulikki Laine) ja opinnäytetyön tekijä Pauliina 

http://www.luontokoulut.fi/pdf/luonto-%20_ja_ymparistokoulukysely_2010.pdf
http://www.luontokoulut.fi/pdf/LYKE-info.pdf
http://www.luontokoulut.fi/mika.php


Hiltunen (Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos). 
 
Jyväskylän kaupunki: 

Jyväskylän luontokoulu toimii kiertävänä luontokouluna. Luontokoulunopettajat 
kuljettavat välineitä omalla autollaan, ja säilyttävät niitä omassa autotallissaan ja 
pienissä varastoissa ympäri kuntaa. Ekopaku toisi tärkeän työvälineen 
luontokoululle: se toimisi välineiden säilytys- ja kuljetuspaikkana. Samalla voidaan 
kehittää luontokoulupäivien sisältöjä. Jyväskylän resurssina on pitkäaikainen 
kokemus kiertävästä luontokoulusta: kokemus tuo korvaamattoman panoksen 
Ekopakun suunnitteluun. 

 
Lahden seudun ympäristöpalvelut: 

Lahden seudun ympäristöpalveluilla on käytössään ympäristöneuvontaan 
pakettiauto, jossa ei ole kuitenkaan ympäristökasvatuksen välineitä, eikä sen 
käyttöä ole suunniteltu ympäristökasvatukseen. Hankkeen kautta on tavoite saada 
vajaakäytössä oleva pakettiauto nykyistä tehokkaampaan käyttöön, ja hankkia 
siihen ympäristökasvatusvälineistöä.  
 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto:  
Tavoitteena on laajentaa luonto- ja ympäristökoulutoiminta kaikkien päiväkotien ja 
koulujen saataville. Uusia luontokoulurakennuksia ei ole realistista ajatella 
rakennettavan jokaiseen kuntaan. Ekopaku voisi olla useamman kunnan yhteinen, 
ja toimia myös ostopalveluperiaatteella. Hankkeen avulla voidaan luoda Ekopaku- 
konsepti sekä sisältöjen että investointien osalta. Uusia mallin mukaisia Ekopakuja 
voi hankkia ympäri Suomea helposti, kun suunnitelmat, hankintapaikat ja budjetti 
ovat valmiina.  

 
Luontokoulu Tikankontti: 

Tikankontti on yksityinen yrityspohjalla toimiva luontokoulu, joka aloitti toimintansa 
keväällä 2012. Tikankontti voi kehittää toimintaansa Ekopaku-hankkeen kautta, ja 
Ekopaku olisi tärkeä työväline myös tälle kiertävälle luontokoululle. Tikankontissa 
työskentelevä kokenut luontokoulunopettaja on tärkeä resurssi ohjelmien 
suunnittelussa.  

 
Pauliina Hiltunen ja Pro Gradu-tutkielma: 

Pauliina luo Ekopakuun yhden kokonaisuuden teemapaketin muodossa, jota 
käytetään aihiona muille teemapaketeille. Esimerkkiteemana on vesi, ja 
lähtökohtana peruskoulun opetussuunnitelmat. Tavoitteena on toteuttaa 
monipuolista sisältöä vesiteemaan välineiden, toimintojen ja valmiiden ohjelmien 
muodossa. Tärkeänä asiana otetaan huomioon lasten osallisuus.  
Aineistona käytetään luonto- ja ympäristökouluilta kyselyillä kerättävää tietoa siitä, 
mitä Ekopakussa olisi hyvä olla tämän teeman kannalta. Lisäksi apuna käytetään 
kirjallisuutta sekä mallina muita samantyylisiä ympäristökasvatusprojekteja. 
Ekopakun sisällön suunnittelu aloitetaan maaliskuussa 2012 ja tutkielman on 
tarkoitus valmistua joulukuussa 2012.  Tämä osa hankkeesta toteutuu hanke-
rahoituksesta riippumatta. 

 
Toimintaperiaate 
 
Ekopaku toimii kiertävänä luonto- tai ympäristökouluna. Luontokoulun opettaja ajaa auton 



joko koulun pihaan tai mielenkiintoisen ympäristöön, jonne oppilaat tulevat opettajansa 
kanssa kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä. Auto sisältää kaiken 
luontokoulupäivänä tarvittavan välineistön ja puitteet opettamiseen, ja myös valmiiksi 
suunniteltuja ohjelmia. Ekopaku-hankkeessa luodaan konsepti, jonka mukaan myös muut 
voivat rakentaa Ekopakuja. Mallia testataan, ja Ekopakulle suunnitellut ohjelmat ovat kaik-
kien käytössä verkkosivujen kautta. 
 
Ekopakun varusteluun ja opetussisältöihin luodaan erilaisia paketteja. Peruspaketti 
sisältää kaikissa ohjelmissa tarvittavan perusvälineistön. Tämän lisäksi luodaan paketteja 
erilaisiin teemoihin ja eri oppimisympäristöissä käytettäviksi. 
 
Ruotsissa on jo pitkään toiminut luontokoulubusseja, ja myös Tanskassa on niitä muuta-
ma. Myös tässä hankkeessa ensin ajattelimme luontobussin perustamista. Kuitenkin toi-
minta tapahtuu ulkona, ja myös esim. mikroskoopit voivat olla kenttämikroskooppeja, joten 
bussin sisätilaa ei välttämättä tarvita. Pakettiauto vie vähemmän energiaa kuin bussi, on 
edullisempi, ja käyttövoimana voi käyttää ympäristöystävällistä vihreää sähköä. Pakettiau-
to tuntuu tämän vuoksi paremmalta vaihtoehdolta kuin bussi. 
 
Suomessa kiertäviä luontokouluja on ollut, ja osa on kuljettanut välineitään pakettiautolla. 
Tässä hankkeessa on kuitenkin tarkoituksena luoda konsepti, jonka avulla kuka tahansa 
voi perustaa vaivattomasti luonto- tai ympäristökoulutoimintaa tarjoavan Ekopakun, ja 
tiedot tarvittavasta rahoituksesta, luettelo välineistä ja ohjelma-aihiot ovat vapaasti 
kaikkien ladattavissa verkkosivuilta. 
 
Ympäristökasvatuksellinen sisältö 
 
Ympäristökasvatus kuuluu olennaisena osana koulujen opetussuunnitelmaan: peruskoulun 
2004 vuodelta olevassa opetussuunnitelmassa yksi aihekokonaisuus on ”Vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta”. Myös tulevassa 
opetussuunnitelmassa kestävä kehitys tulee todennäköisesti olemaan kokonaisuus, joka 
näkyy kaikissa oppiaineissa ja toimintakulttuurissa. Kaikilla opettajilla ei ole kuitenkaan 
aikaa ja motivaatiota perehtyä itsenäisesti ainerajat ylittävään opettamiseen. Opettajat 
tarvitsevat tähän tukea. 
 
Koulun lähiympäristö tutuksi opettajille ja oppilaille 
 
Ympäristökasvatuksen sydän on lasten omat kokemukset luonnosta. Jos lapselle tai nuo-
relle ei synny myönteistä luontosuhdetta, hänen on vaikea ymmärtää ympäristön- ja luon-
nonsuojelun merkitystä. 
 
Monet päiväkodit ja koulut eivät käytä riittävästi opetuksessaan päiväkodin tai koulun 
lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Monesti päiväkodin tai koulun vieressä on 
metsä tai puisto. Myös kaupunkiluonnossa löytyy mielenkiintoista tutkittavaa. 
 
Ekopaku voi ajaa koulun pihaan, ja luontokoulunopettaja voi viedä ryhmän tutustumaan 
ympäristöön ja luontoon. Kun opetusmenetelmät, välineet ja lähiluonto tulee 
luontokouluauton vierailun myötä tutuksi, opettajien ja ohjaajien rohkeus käyttää 
lähiympäristöään opetuksessa kasvaa.  
 
Seudun luonnonsuojelualueet tutuksi  



 
Päiväkodeissa ja kouluissa ei välttämättä tunneta paikallisia ja lähiseudun luonnonsuojelu-
alueita ja muita luontokohteita. Luontokoulun pakettiauto Ekopaku voi ajaa luonnonsuoje-
lualueen tai muun luontokohteen tuntumaan, jonne oppilaat tulevat opettajansa kanssa kä-
vellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä. Kun luontokohteet tulevat opettajille tutuiksi, 
he oppivat käyttämään niitä opetuksessaan myös itsenäisesti. 
 
Koulujen teemapäivien tukeminen 
 
Aihekokonaisuuksien opetus hoidetaan kouluissa usein teemapäivien avulla. Opettajat ko-
kevat teemapäivien suunnittelun monesti raskaaksi kaiken muun opetustyön ohella. 
Ekopaku voi opettajineen toimia tukena ympäristöpäivien suunnittelussa. Ekopaku voi olla 
ympäristöpäivän aikana koulun pihassa ja toimia yhtenä pajana. Näin Ekopaku voi 
tavoittaa samana päivänä kokonaisia kouluja. 
 
Koulujen kestävän kehityksen suunnitelmien edistäminen 
 
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiassa ja sen 
toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2006–2014 (Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto, 2006) määritellään, että kaikkiin koulutusorganisaatioihin tulisi laatia oma 
kestävän kehityksen ohjelma vuoteen 2010 mennessä ja 15 prosentille ulkoinen tunnus tai 
sertifikaatti 2014 mennessä. Koulut tarvitsevat tukea tässä työssä. Ekopakutoiminta voisi 
omalta osaltaan tuoda helpotusta tähän asiaan. 
 
Ekopakun välineet ja mahdollisuudet 
 
Auton rakenne ja toiminta 
 
Oletushallituksesta haettavan oppimisympäristöjen kehittämiseen tarkoitetun rahoituksen 
ja hankkeen ensimmäisen vaiheen turvin suunnitellaan ekopakun käyttöön ohjelmia, 
hankitaan välineitä ja kokeillaan niitä erilaisien toimijoiden käytössä. Lahdessa on 
käytössä jo ensimmäisessä vaiheessa Lahden seudun ympäristöpalveluiden omistama 
pakettiauto. Kokemusten perusteella hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana syntyy myös 
suunnitelma vain ekopakukäyttöön tarkoitetun auton tarvittavasta auton rakenteesta ja 
ominaisuuksista. Itse auton hankintaan ja rakentamiseen, sekä sen toiminnan 
testaamiseen haetaan oma rahoituksensa hankkeen toisessa vaiheessa. Hanke on hyvä 
jakaa kahteen vaiheeseen, sillä autoa ei voi suunnitella yksityiskohtaisesti, ennen kuin 
auton käyttö ja välineistö on selvillä, ja opetushallituksen oppimisympäristörahojen 
investointien osuus on auton hankintaan liian pieni. Lopullisena hankkeiden 
yhteistuloksena on auton ja ohjelmien muunneltavissa oleva kokonaispaketti, joka on 
helposti kenen tahansa tilattavissa.  
 
Välineistö 
 
Välineistöä suunnitellaan sisältöjen yhteydessä ensimmäisen hankkeen aikana. Tässä on 
lueteltu perusvälineistöä, jota todennäköisesti tulee sisältymään ekopakuun. 
 
Välineistöön voi kuulua mm: 

• (kenttä)mikroskoopit 
• kiikarit 



• luupit 
• haavit 
• purkit 
• imupyytimet 
• vesitutkimusvälineistö (kemialliset testit) 
• puukot 
• määrityksen apuvälineet: määrityskirjat, määrityslakanat, määrityskortit, cd-ohjelmat 
• tablettitietokoneet (sisältää mm. kameran ja gps:n) 
• muut ohjelmamateriaalit tehtäväkortteineen 
• lumikengät talvella 
• pikkulapiot 
• kynät, paperit yms. 
• kirjoitusalustat 
• istuinalustat 
• kaukoputki 
• sääasema 
• aurinkokennot 
• pieni tuulivoimala 
• isohko näyttö ja tietokone 
• Magneettinen liitutaulu 

 
Ihanne olisi, että lähes kaikkia välineitä olisi 35 kpl kutakin, jotta isoillekin luokille riittää 
jokaiselle omansa. (Kenttä)mikroskooppeja, tablettitietokoneita ja määrityskirjoja tarvitaan 
ryhmittäin, eli jos luokka jaetaan 5 hengen ryhmiin, seitsemän kappaletta. 
 
Välineiden säilytykselle ja sijoitukselle Ekopakussa suunnitellaan hankkeen aikana 
järjestys. 
Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan 
hyödyntää? 
 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuotoksena syntyy Ekopaku-konsepti, jonka avulla luonto- 
ja ympäristökoulutoimintaa voidaan helposti laajentaa kuntien yhteistyössä, 
yksityisyritysten ja ostopalvelun kautta, tai jo nyt toimivien LYKE-verkostolaisten toimin. 
Ekopaku-konsepti sisältää ohjelmapohjat ja välineet luonto- ja ympäristökasvatukseen 
koulun pihalla, luontokohteessa tai muussa teeman mukaisessa oppimisympäristössä. 
Loppuraportissa on lista välineistä ja hinnoista hankintapaikkoineen. 
 
Hankkeen toisessa vaiheessa syntyy prototyyppi tätä tarkoitusta varten suunnitellusta 
Ekopakusta, joka jää hankkeessa mukana olevien käyttöön, ja tulee jo nyt olemassa 
olevaan tarpeeseen.  
 
Prototyypin pohjalta samankaltaisia Ekopakuja voidaan helposti synnyttää ympäri maata, 
jolloin kiertävä luontokoulumalli voi levitä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Suomen 
luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii mallin aktiivisena markkinoijana ja kehittäjänä 
hankkeen jälkeen. 
 
Ekopaku-konseptin kautta on mahdollista laajentaa luonto- ja ympäristökasvatusta sekä 
kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-verkostoa niin, että tulevaisuudessa 
Suomen jokaiselle koululle taataan ammattitaitoinen tukija luonto- ja ympäristöasioissa. 



 
Ekopaku voi ottaa käyttöön myös Mobiilisti maailmaan –hankkeessa syntyneet tulokset, ja 
levittää niitä kautta Suomen. 
 


