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Luontokoulutoimintaa jo 20 vuotta!  
 

Nuorisokeskus Villa Elban yhteydeen perustettiin keväällä 1992 luontokoulu. 
Luontokoulutoimintaa oli ensimmäisen vuoden aikana tarjoilla keväällä ja syksyllä. Sen 
jälkeen luontokoulu on toiminut ympäri vuoden. Kokkolan luontokoulu on yksi Suomen 
vanhimmista luontokouluista. 

Vuosien varrella luontokoulussa on käynyt suuri määrä lapsia ja nuoria, jotka ovat säässä 
kuin säässä ja ympäri vuoden tutkineet, tonkineet, keränneet, kyselleet, leikkineet, 
rakentaneet, retkeilleet ja aistineet. Luontokoulussa opitaan tekemällä ja kokemalla! 
Tavoitteena on tarjota positiivisia elämyksiä luonnossa ja herättää kiinnostusta luontoa 
kohtaan. Pääasiallisesti luontokoulu tukee koulujen ja päiväkotien kasvatustyötä, mutta 
meillä käy myös muitakin ryhmiä. Kummiluokkatoiminta tarkoittaa sitä, että sama 
koululuokka viettää monta koulupäivää luontokoulussa yhden lukuvuoden aikana.  

Tervetuloa tutustumaan luontokoulun toimintaan!   Esim. voitte tulla seuraamaan 
ryhmiämme: ti 3.4 Torkinmäen 3c, ma 23.4 Vittsar skola 3-4, ti 24.4 Halkokarin 4m, ke 
25.4 Mäntykankaan koulun 4a. 

Tai kiertävää toimintaa: ti 7.4 Kottens daghem/Socklot förskola, ma 7.5 Nedervetil skola 
åk 3, ti 9.5 Normens skola åk 4 tai Östensö skola 3-4.  

Lisätiedot  Villa Elba, luontokoulu: luontokoulu@kokkola.fi tai 050-366 1833 / Markku 
Hukari, Sara Kåll tai Kaija Kalaoja 

 
LYKE lykkii Suomea kohti kestävää tulevaisuutta 
 

Yli 30 LYKE-verkostolaista kokoontuu koulutustapaamiseen Kokkolan luontokouluun Villa 
Elbaan 14.-16.2012. Suomen luonto- ja ympäristökouluverkosto on voimakkaassa 
uudistumisen tilassa. Maininnat Kataisen hallitusohjelmassa ovat vauhdittaneet kehitystä.  

Suomeen on kaivattu jo pitkään tukiverkostoa päiväkotien, koulujen ja nuorisoryhmien 
ympäristökasvatukselle. Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton hankkeessa syntyi 
ajatus rakentaa sellainen Luonto- ja ympäristökouluista, valtakunnallisista nuoriso-
keskuksista, Metsähallituksen luontokeskuksista ja leirikoulukeskuksista, jotka järjestävät 
jo nykyisellään ympäristökasvatusta tukevaa toimintaa. Työnimenä verkostolle on Luonto- 
ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien verkosto eli 
LYKE. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että jokaisella päiväkodilla ja koululla on nimetty 
taho, josta ne voivat kysyä tukea luonto- ja ympäristökasvatukseensa. Verkoston 
koordinoimiseen on saatu tukea Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ympäristöministeriön 
hankeavustuksista. Lisätietoa verkostosta LYKE info -liitteessä. 

Tervetuloa tutustumaan LYKE-verkostoon Villa Elbaan  torstaina 15.3. klo 15.15 tai 
perjantaina 16.3. klo 10.15.  

Lisätiedot http://www.luontokoulut.fi/lyke.php ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liiton toiminnanjohtaja Niina Mykrä: niina.mykra@luontokoulut.fi tai 044-700 2505 


