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LYKE-verkosto tarjoaa
•  luonto- ja ympäristö-

kouluopetusta koulu- ja 
varhaiskasvatusryhmille

•  täydennyskoulutusta 
kasvattajille luonto-ja 
ympäristökasvatuksesta

Toiminnan laajuus
•  59 toimipistettä ympäri Suomea: 

luonto- ja ympäristökouluja, 
nuorisokeskuksia, luontokes-
kuksia, leirikoulukeskuksia ja 
muita luonto- ja ympäristökou-
lutoimintaa tarjoavia toimijoita

•  asiakaskäyntejä vuosittain noin 
190 000, ryhmiä noin 7600, kou-
lutuksia opettajille ja kasvatta-
jille noin 150

LYKE
pähkinänkuoressa
LYKE-verkoston kaikki toimipisteet tarjoavat opetussuunnitelmaa tuke-
vaa luonto- ja ympäristökouluopetusta. Verkostolaisilla ei ole omia oppi-
laita. Koululuokat ja varhaiskasvatuksen ryhmät osallistuvat oman opet-
tajansa kanssa toimintaan, joka voi kestää muutamasta tunnista useaan 
päivään. 

LYKE-verkosto
•  on rakentunut luonto- ja 

ympäristökoulujen verkoston 
ympärille

•  kehittyy koulutustapaamisten, 
serti fi oinnin ja vertaisauditoin-
tien avulla

•  tukee kasvattajia luonto- ja 
ympäristökasvatuksessa 
sekä kestävän elämäntavan 
kysymyksissä

Toiminta tähtää kestävään 
tulevaisuuteen  
•  toiminnallisin ja elämyksellisin 

menetelmin

•  ymmärtämiseen tähdäten

•  aidoissa ympäristöissä

•  johdattamalla osallisuuteen ja 
osallistumiseen

•  tieteelliseen tietoon perustuvalla 
opetuksella

LYKE-verkostoa koordinoi Suomen 
luonto- ja ympäristökoulujen liitto. 
Kuvassa Niina Mykrä ja Aulikki 
Laine LYKE-toimistolta.
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viemään asiaa eteenpäin.  Hyvää työtä 

teimme, mutta pysyviin ratkaisuihin ei 

päästy. Eikä päästy vielä 2006 Koulutus-

jaoston strategiatyössäkään, kun luonto- 

ja ympäristökoulujen tulevaisuutta ei 

kirjattu sinne erikseen. Sille oli syynsä, 

mutta jäi vaivaamaan minua henkilö-

kohtaisena pettymyksenä.   

Luonto- ja ympäristökoulunopettajien 

liiton toiminnan tukemisesta ja rahoi-

tuksesta järjestöavustuksilla väännettiin 

kättä vuosia ja Olli Viding teki kaik-

kensa. Ei tullut silloin tyylipisteitä hal-

lintovirkamiehille. Lopulta vuonna 2010 

liiton hankehakemukseen myönnettiin 

rahoitusta YM:n ympäristökasvatus-

avustuksista, joita silloin jo hallinnoin. 

Syntyi LYKKY-hanke. Toukka, josta on  

kasvanut perhonen.

Vielä ensimmäisen hankevaiheen 

rahoituspäätöksen yhteydessä sain 

hallinnollisia ohjeita, ettei ole realis-

tista tavoitella verkoston laajentamista. 

Mutta sitä en ollut kuulevinani. Koska 

Miten tähän päästiin?
Henkilökohtainen näkökulma

pidin hanketta yhtenä valtakunnallisesti 

kaikkein tärkeimmistä kautta aikojen, 

halusin sen ohjausryhmään. Ohjaus-

ryhmässä on ollut mukana henkilöitä, 

jotka ovat tuoneet hankkeelle todellista 

lisäarvoa. Jokaisessa hankkeessa siitä 

vastaavan projektipäällikön rooli on 

aina kaikkein ratkaisevin. Valitsijat teki-

vät viisaan ratkaisun. Kun Niina Mykrä 

projektipäällikkönä esitteli ensimmäi-

sen vaiheen työsuunnitelmaansa, olin 

aika äimänä. Arvelin hiukan varoen 

(kun emme tunteneet ennestään), että 

onkohan nyt pikkuisen ylimitoitettu 

nuo aikomukset. Siihen hän tuumasi, 

ettei laita suunnitelmiin mitään, mitä 

ei tiedä pystyvänsä tekemään. Kerta 

toisensa jälkeen olemme sitten saaneet 

äimistellä hankkeen aikaansaannoksia. 

Onneksi voitiin YM:n hankeavustuksilla 

rahoittaa hanketta useamman kerran. Se 

on mahdollistanut toimijakentän laaje-

nemisen ja paljon, paljon muuta merki-

tyksellistä tulosta. 

Anna-Liisa Kiiskinen, KT, kehit-
tämispäällikkö, ympäristökas-

vatuksen valtakunnallinen 
koordinointi ja kehittäminen, 

Keski-Suomen Ely-keskus.

Minulta pyydettiin LYKE-verkos-

ton hallinnolliseen historiaan 

”omaelämäkerrallista ja hyvin henki-

lökohtaista näkökulmaa”. Outo pyyntö 

virkamiehelle. Mutta kun on päätynyt 

kasvatustieteilijänä ympäristöhallinnon 

virkamieheksi, sitä on itsekin vähän 

outo. Ja kun on jo lähtökohtaisesti itsel-

leen oudolla alalla, väkisin näkee asioita 

vähän niin kuin karsastajat, ristiin ja 

kahtena. 

Kun yli 20 vuotta sitten elämänteh-

täväkseni tarjottiin ympäristökasva-

tusasioita, ihastuin oitis sekä asioihin 

että porukoihin. En ollut eläissäni 

nähnyt niin sydämellään työtä tekeviä 

ammattilaisia. Luontokoulut avautui-

vat elämääni Laukaan luontokoulun 

ohjausryhmän kautta.  Aloin nähdä, 

millaisia vaikeuksia monellakin luon-

tokoululla oli olemassaolonsa kanssa. Ja 

yhdessä itkettiin, kuinka Suomi oli niin 

paljon jäljessä muista pohjoismaista. 

Kun Pekka Haavisto oli 1990-luvulla 

ympäristöministerinä, hän perusti val-

takunnallisen Luontokoulutyöryhmän 

Anna-Liisa Kiiskinen on järjestänyt ympäristökasvatuspäivien yhteydessä 
monta Yhteistyöllä eteenpäin -seminaaria. Kuvassa Anna-Liisan kanssa 
on hänen oikea kätensä tiedottaja ja ympäristökasvatuksen yhdyshenkilö 
Tanja Tuulinen. 
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Ovet yli hallinnollisten sektorirajojen, 

kuten myös poliittisiin päätösprosessei-

hin, aukeavat henkilökohtaisten kohtaa-

misten ja vuoropuhelun avulla. Ja sitä on 

tässä hankkeessa totisesti tehty, kiitos 

projektipäällikön ja kaikkien muiden 

verkostoaktiivien.  On ollut innosta-

vaa olla mukana monilla audiensseilla. 

Ainutkertaisia kokemuksia. Ympäristö- 

ja opetushallinnon välinen yhteistyö on 

vahvistunut ja jalostunut entisestään, 

millä on ollut suuri merkitys. Iloni oli 

valtava, kun YM:n hankekausien jälkeen 

OKM ryhtyi rahoittamaan verkoston 

toimintaa vuosi kerrallaan. Ja nyt ollaan 

tässä. OKM on hyväksynyt 10.7.2014 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 

liiton valtakunnalliseksi nuorisotyön 

palvelujärjestöksi. Se tarkoittaa pääse-

mistä vakinaisen rahoituksen piiriin. 

Rahoituksen määrä selviää keväällä 

2015, mutta joka tapauksessa: JATKU-

VUUS ON TURVATTU! Vihdoinkin! 

Hanketoukasta muodostunut perhonen 

on noussut siivilleen. Sivutuotteena on 

syntynyt toimintamalli, jolla on lisäar-

voa mille tahansa yhteiskunnalliselle toi-

minnalle – erityisesti näin niukkenevien 

resurssien ajassa. 

Itselleni LYKE on yksi henkilökoh-

taisten unelmieni täyttymys. Usein olen 

sanonut, että tässä minulla ovat menneet 

henkilökohtaiset ja ammatilliset unelmat 

sekaisin.  Mitä väliä! Ja niinpä näyttää 

käyneen jollekin muullekin... Koke-

musta toivoisi useammallekin.  Tulee 

olemaan jännittävää seurata tämän rak-

kaan perhoslapsen elämää ja kehitystä 

vielä vuosia ja vuosikymmeniä eteen-

päinkin. Mihin ehtiikään vielä? Siivet 

kyllä kantavat. Hyvää matkaa korkeuk-

siin ja pitkälle!

   

”Mukavaa ja ammatti-

taitoista porukkaa, 

innostuneisuutta 

ilmassa!” 

opettaja koulutuksessa 

Anna-Liisa Kiiskinen innostui toiminnallisesta luontokouluopetuksesta jo 
20 vuotta sitten.
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Opetushallituksen pääjohtaja 

Aulis Pitkälä kertoi lokakuisessa 

haastattelussa ajatuksiaan ope-

tuksen uudistamisesta ja opetus-

suunnitelman tavoitteista. Kes-

kustelun pohjalta LYKE-verkoston 

tavoitteet ja menetelmät näyttä-

vät opetussuunnitelman näkö-

kulmasta varsin ajankohtaisilta, ja 

verkoston tuki varhaiskasvatusyk-

siköille ja kouluille tarpeelliselta.

Kestävän elämäntavan 
välttämättömyys on 
perusopetuksen arvoperusta
Opetussuunnitelmauudistuksessa on 

tavoitteena, että koulu opettaa kestävään 

elämäntapaan. Kestävän hyvinvoinnin 

rakentaminen on merkittävä koulun 

tehtävä myös Opetushallituksen pää-

johtajan Aulis Pitkälän mielestä: ”Miten 

kestävyysajatteluun muutenkaan kasvaa, 

jos sitä ei kouluopetuksessa selkeästi 

painoteta. Kaikki lähtee ihmisten tietoi-

suudesta, ja sen takia lapsia pitää kasvat-

taa – mutta väittäisin, että aikuisillakin 

on tässä pikkuisen oppimista.”

Keskeistä on toiminta-
kulttuurin muutos 
Koulu käsitetään uudessa opetussuun-

nitelmassa oppivana yhteisönä erilaisten 

muutosten keskellä. Opetus ja oppilaan 

rooli muuttuu toisaalta opettamiskeskei-

syydestä oppimiskeskeisyyteen, toisaalta 

yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen 

ja osallistumiseen. Luontokoulun opet-

tajalle toimintatapa kuulostaa tutulta. 

”Luontokouluopetuksessa on hyvää 

juuri osallistuminen, tekemällä oppimi-

nen ja havainnointi. Sellaista oppimisen 

oikeastaan pitäisikin olla: oppijan oma 

vastuu korostuu ja selville ottaminen on 

keskeinen asia”, toteaa Pitkälä. Elämyk-

sellisyys on Pitkälän mielestä luonto- ja 

ympäristökoulupäivien vahvuus: oppi-

minen voi olla myös kivaa.

Oppimisen kannalta ei ole välttämättä 

ideaali ajatus, että opitaan luokan sei-

nien sisällä, sillä muualla voidaan oppia 

Luontokoulut toteuttavat 
opetussuunnitelmaa ja 
uudistavat opetusta

Haastattelija ja jutun kirjoit-
taja Niina Mykrä, toiminnan-

johtaja, Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto ry 

Opetushallituksen pääjohtajan Aulis Pitkälä:

– Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus päästä esimerkiksi luontokouluun, 
sanoo Aulis Pitkälä.
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enemmän ja erilaisia asioita. Pitkälä 

kannattaa Oppiva kaupunki –ajattelua: 

”Oppimisympäristöjä ovat kaikki, luon-

tokoulu, museo, kirjasto tai vaikkapa 

pankki.” Yhteistyö koulun ulkopuolis-

ten toimijoiden kanssa on opetussuun-

nitelmassa tärkeässä asemassa, mutta 

Pitkälän mukaan sen pitää olla suun-

nitelmallista. Monissa kaupungeissa 

luokka-asteelta toiselle etenevä kulttuu-

ripolku tai liikuntapolku on yksi hyvä 

malli myös ympäristökasvatuksessa. 

Opetuksen käytäntö 
muotoutuu paikallisesti
Kun perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet on hyväksytty vuoden 

2014 lopussa, on edessä kehittämistyö 

paikallisella tasolla, sillä valtakunnal-

linen opetussuunnitelma tarjoaa vain 

raamit ja antaa normin. Pitkälä toivoo 

kuntakohtaisen opetussuunnitelman 

lisäksi tehtäväksi kuntakohtaisia kehit-

tämissuunnitelmia. Kehittämisen pitäisi 

olla suunnitelmallista myös koulun 

ja opettajan tasolla. Pitkälän mielestä 

koulu ei kehity, jos koulua paikallisesti 

ei kehitetä. 

Rehtorin rooli on Pitkälän mukaan 

tärkeä koulun toimintakulttuurin muu-

toksen johtajana. Haasteena hän näkee 

esimerkiksi opettajien arkuuden ulkona 

opettamiseen, vaikka osa hallitseekin 

sen hyvin. Täydennyskoulutusta siis 

tarvitaan. Luontokouluvierailut ovat 

opettajankoulutusta nekin – vierailu 

voi antaa opettajille rohkeutta toteuttaa 

samankaltaisia työtapoja myös omassa 

arkityössään. 

Sijoitus koulutukseen 
on investointi
Kuntien rahatilanne heijastuu suo-

raan koulutukseen. ”Pahoin pelkään 

mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Var-

maan tuntimäärät vedetään ihan mini-

miin, ryhmäkoot suurenevat ja tulee 

lomautuksia, niin kuin on jo tullutkin. 

Tilanne on hyvin hälyttävä.” sanoo Pit-

kälä. Opetussuunnitelman tuleekin olla 

kehittämisen väline tässä taloudellisessa 

tilanteessa.  Kehittäminen on tärkeää, 

jottei kyynistytä ja rutinoiduta. ”Meillä 

on haasteita, mutta vastaus niihin ei ole, 

että lopetetaan kehittäminen. Juuri nyt 

asioihin pitää satsata.”

   

LYKE-verkoston toimipisteissä, 
kuten Luonnontieteellisessä kes-
kusmuseossa,  oppilaat oppivat 
elämyksellisesti.
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Elämme ilmastonmuutoksen sekä 

sosiaalisten ja taloudellisten haas-

teiden aikaa. On selvää, että nyt on aika 

tehdä muutos kestävän tulevaisuuden 

puolesta. UNESCO: n mielestä muutos 

voidaan saada aikaan vain koulutta-

malla ja oppimalla. Järjestö kehottaa 

kaikkia maailman maita toimiin muu-

toksen puolesta (UNESCO, 2005). 

Tämä kuulostaa hyvältä, mutta asiassa 

piilee mielestäni ongelma: vaatimukset 

mitattavuudesta ja tieteellisestä näy-

musta tehokkaammin hyväksemme. 

Ympäristöasioiden ja kestävän kehityk-

sen oppimiseen liittyvät tutkimukset 

antavat meille näkemyksiämme tukevaa 

”tieteellistä näyttöä” meneillään oleviin 

kasvatuskeskusteluihin. Vielä enemmän 

tutkimukset auttavat meitä ammattikas-

vattajia kehittämään ja edistämään oppi-

laiden oppimista näissä tärkeissä kysy-

myksissä, nyt ja tulevaisuudessa.

Kuinka voimme auttaa oppilaita 
oppimaan ympäristöasioita 
ja kestävää kehitystä?

Annika Manni, väitöstutkija, 
opettaja, Uumajan yliopisto. 
Suomentanut Niina Mykrä

Annika Manni oli Ympäristö-

kasvatuspäivien pääpuhuja 

2.10.2014. Hän kirjoitti leh-

teemme tiivistelmän esityksensä 

sisällöstä. Pidempi, ruotsinkie-

linen versio lähdeluetteloineen 

löytyy sivulta www.luontokoulut.

fi /kasvattajille/lyke-lehti/

töstä varjostavat nykyään kaikkea kes-

tävyyden ja ei-mitattavan kasvatusajat-

telun edistämistä. Tutkija ja fi losofi  Gert 

Biesta (2009) haastaa meidät kysymään 

itseltämme, minkälaista on mittaami-

sen aikakaudella hyvä kasvatus. Asia on 

hänen mukaansa jätetty teknisen oppi-

miskäsityksen varjoon.

Minun ehdotukseni on, että vas-

taamme kritiikkiin käyttämällä tutki-

Annika Mannin tutkimuksissa on osoitettu, että tunteella ja tiedolla on 
positiivinen yhteys asioiden syventämisessä.
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 Olen koonnut seuraavaan muutamia 

asiaan liittyviä ajankohtaisia tutkimuk-

sia. Niiden mukaan ympäristöasioita 

ja kestävän kehityksen kysymyksiä on 

vaikea rinnastaa perinteisiin yksittäisiin 

oppiaineisiin tai opettaa yksittäisten 

oppiaineiden sisällä: 

•  On tärkeää ymmärtää oppiainera-

joja ylittäviä monimutkaisia yhteyk-

siä. Yhteyksien ymmärtäminen on 

kuitenkin monille oppilaille vaikeaa. 

Tulisikin keskittyä monimutkaisiin 

yhteyksiin pikemmin kuin yksittäisiin 

oppiaineisiin liittyviin taitoihin (Jons-

son, 2007).

•  Useat nykyiset ongelmamme johtuvat 

intressiristiriidoista, joista keskus-

telemalla ympäristöasiat ja kestävän 

kehityksen kysymykset voidaan tehdä 

näkyviksi (Lundegård & Wickman, 

2007).

•  Jotta oppilaat oppivat toimimaan asi-

oiden puolesta, tarvitaan kriittistä asi-

oiden pohdiskelua ja tietoa toimintata-

voista, joilla asioita voi edistää (Almers 

2013).

•  Oppilaiden omakohtainen kiinnos-

tus ympäristökysymyksiin voi syntyä 

henkilökohtaisten tunnekokemusten 

kautta. Luontoympäristö voi tuottaa 

näitä tunnekokemuksia ja sitä kautta 

saada aikaan sitoutumista (Brody, 

2005; Palmberg & Kuru, 2000; Sandell 

& Öhman, 2010).

•  Tunne ja tieto eivät ole erillisiä pie-

nemmille oppilaille, kun he oppivat ja 

luovat ympäristöasioihin ja kestävään 

kehitykseen liittyviä merkityksiä. Sen 

sijaan tunteella ja tiedolla on positii-

vinen yhteys, kun syvennetään taitoja 

ja asenteita (Manni, Ottander, Sporre, 

& Parchmann, 2013; Manni, Sporre, & 

Ottander, 2013).

•  On tärkeää, että oppilaat voivat yhdis-

tää aikaisemmat kokemuksensa, antaa 

ja saada palautetta tehtävistä, tehdä 

yhteistyötä toisten kanssa sekä saada 

luottamusta, vastuuta ja itsenäisyyttä, 

kun tekevät harjoituksia ja tehtäviä 

(Manni, in press 2015).

”Minulla oli ihan 

parasta kun 

tutustuin vielä 

enemmän luokka-

tovereihini.”

tyttö leirikoulussa. 

Ympäristöasioiden ja kestävän elämän-

tavan opettaminen ja oppiminen on 

siis erilaista kuin mikään muu oppimi-

nen. Väitän että se on enemmän, jotain 

suurempaa, jotain, joka ei anna rajata 

itseään mitattavaksi. Se on oppimista 

elämää itseään varten. Oppilaat pitävät 

ympäristöasioita ja kestävän kehityksen 

kysymyksiä tärkeinä. Niinpä oppilaat 

on kohdattava kiinnostuneina, arvos-

taen ja luottamuksella. Juuri nämä 

oppilaat tekevät kestävän tulevaisuuden 

mahdolliseksi! 

   

– Lasten yhteistyö harjoituksia ja tehtäviä tehdessä on tärkeää, sanoo 
Annika Manni. 

LU
O

N
T

O
K

O
U

LU
 H

A
IL

I
N

U
O

R
IS

O
K

ES
K

U
S 

O
IV

A
N

K
I

9



Pitkään työtä lasten kanssa teh-

neenä voin vuosi vuodelta yhä 

painokkaammin toivoa, että 

opettajat lähtisivät ulos luokasta 

ja veisivät oppilaat metsään ja 

luontoon.  

Kokemus, jonka monesti kuulee lannis-

tavan opettajat on, että oppilaat eivät 

kykene keskittymään ja hiljentymään.  

En lähtisi metsään minkä tahansa 

ryhmän kanssa.  Kun saan uuden 

luokan, teen tarvittaessa viikkokausia 

töitä vain ja ainoastaan sen eteen, että 

lapset/oppilaat pystyvät kuuntelemaan 

toisiaan ja minua… yksi kerrallaan… 

ottamaan ohjeen vastaan ja haluamaan 

toimia sen mukaan; yksin tai ryhmänä. 

Ajan antaminen keskusteluille, lasten 

mielipiteiden ja havaintojen kuunte-

leminen  (ja niiden hyödyntäminen 

opetustuokioiden etenemisessä)  ovat 

merkittävä taito niin luokan seinien 

luokanopettajan näkövinkkelistä

opittu siinä määrin, että tätä kaikkea 

voi lähteä hienosäätämään ja lisäämään 

luonnon tarjoamaan ihmeelliseen luok-

kahuoneeseen.  Valmius tarvitaan, jotta 

säännöt ovat kaikilla selvillä eikä niitä 

tarvitse toistaa uudelleen ja uudelleen.  

Se, joka ei vielä ole osoittanut valmiutta 

lähteä tällaiselle ”hiljaisuus vaellukselle”, 

joutuu ehkä harjoittelemaan sitä vielä 

koululla. Varsin pian yrittämisen/yhteis-

pelin halukkuus lisääntyy, kun kerrankin 

joutuu jäämään pois retkeltä.

Metsässä ei toki olla vain hiljaa, mutta 

on suurta isollakin joukolla kokea hil-

jaisuus tai ne äänet, jotka kuuluvat 

tuohon ympäristöön.  Mitä erilaisim-

pia juttuja voidaan tehdä; aarteiden 

etsintää, aistileikkejä, aarteen piilotus, 

elämystarinoita, majan rakentamista 

monessa koossa, eri kohteiden tutki-

”Arvostan luontokoulun työtä ihan mahdot-
tomasti ja minusta on ihanaa, että meillä on 

mahdollisuus viedä oppilaita pois rutiineista ja 
ulos!!! – konkreettisesti ulos maailmaan. ”

seiskaluokan opettaja

Maaret Viertiö, luokanopettaja, 
Otalammen koulu, Vihti

Maaret Viertiön oppilaat pääsevät ulos oppimaan ja kuuntelemaan luonnon 
ääniä.

sisäpuolella kuin ulos mentäessä.  Kun 

minulla on ohjat käsissäni siltä osin, 

että  minä voin luottaa ryhmääni ja 

he minuun … yhteispeli on sisäistetty.  

Olen valmis ”mihin vaan” heidän kans-

saan.  Kiireettömyys, kuunteleminen, 

vuorottelu, uskallus, avoimuus, tasa-

puolisuus, toisen kunnioittaminen on 

luokasta…
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mista ja havaintojen tekemistä.  Vauhtia 

ja ääntä saa tulla, kun taas sovitusta mer-

kistä osataan pysähtyä ja tulla jakamaan 

saatuja kokemuksia; pienemmillä tai 

suuremmilla joukoilla.  Yleensä lapset 

oppivat tietyn rytmin retkessäkin.  He 

kykenevät pitkäjänteiseen harjoitukseen, 

kun tietävät, että kohta seuraa jotain tosi 

kivaa.

Tilanne synnyttää yleensä parhaat 

ideat.  Vaikka itsellä on ajatuksena ollut 

joku tietty leikki tai juttu… voi käydä 

niin, että aivan toinen leikki syntyy 

siinä hetkessä.  Vuodenaika/ paikka, 

jossa ollaan/ ryhmän virittyneisyys… 

mikä tahansa voi herättää paremman 

idean.  Vaikka olen vuosia ennen luon-

tokoulujen tuloa kehitellyt kaikenlaisia 

omia tehtäviä, leikkejä , harjoituksia… 

olen suunnattomasti iloinnut, jos olen 

päässyt yhteiskumppaniksi luontokou-

lun kanssa.  Välineistö, taitavat vetäjät, 

uusi materiaali ym.  tekevät omista ret-

kistänikin  vielä mahtavampia.  Oppi-

laat saavat jotain uutta ja minä pääsen 

mukaan ”kevyemmässä” roolissa.  Viime 

kädessä minun osuuteni on pitää joukon 

yhteistyöhalukkuus hanskassani.  Koska 

luontokoulun opettajat harvoin pääsevät 

kunnolla tutustumaan heille tulevaan 

joukkoon… on tärkeää, että heidän 

antiaan ei vesitetä sillä, että oppilaat 

eivät ymmärrä omaa vastuutaan haus-

kan työskentelyn varmistamiseksi.  Olen 

tehnyt eniten yhteistyötä Hämeenlin-

nan ja Janakkalan seudun Luontokoulu 

Ilveksen kanssa.  Olimme luontokou-

lun kummikoulu, mikä takasi meille 

eri vuodenaikoina tehtyjä metsäretkiä 

useamman kerran lukuvuoden kulu-

essa.  Kiitos vielä Hanna ja Panu ja te 

muut mukavat luontokoulun opettajat 

loistavasta yhteistyöstä!  Terveisiä myös 

monille ihanille kollegoilleni vuosien 

varrella!

Hauskoja, herkkiä, antoisia löytöretkiä 

metsään, luontoon… Elämään  meille 

kaikille!

   

Maaret Viertiö  (ent.  Kulju-Tamminen) 

smedsby@hotmail.fi    tai   maaret.vier-

tio@vihti.fi 

Maaret Viertiö on saanut tukea luontokoulusta ulkona opettamiseen. 
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Uuden perusopetuksen opetus-

suunnitelman (ops) mukaiseen 

opetukseen siirrytään syksyllä 

2016. Millaisia muutoksia kes-

tävän kehityksen käsittelyyn 

on tulossa? Kysyimme aiheesta 

Helsingin kaupungin perusope-

tuslinjalla kestävän kehityksen 

kasvatuksesta vastaavalta ope-

tuskonsultti Kirsi Verkalta. 

Luonnosvaiheessa olevassa uudessa 

opetussuunnitelmassa on nostettu 

ympäristön painoarvoa edelliseen ope-

tussuunnitelmaan verrattuna. Kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen on yksi 

laaja-alaisen osaamisen alue, joka pitää 

ottaa mukaan kaikkeen opetuksen suun-

nitteluun. Lisäksi kestävä kehitys on kir-

jattu osaksi perusopetuksen arvopohjaa 

ja koulun toimintakulttuuria. Sille ei ole 

varattu omaa oppiainetta, mutta laaja-

alaisen osaamisen ja toimintakulttuurin 

kautta se tulee osaksi kaikkia oppiaineita 

ja koulun toimintaa. 

Tiedosta ilmiöihin ja taitoihin
Helsingissä opetussuunnitelmauudistuk-

sessa korostetaan taitojen kehittymistä ja 

vahvistetaan ilmiöpohjaisen oppimisen 

osuutta opiskelussa. Siirtyminen tietojen 

opettamisesta taitojen ja ilmiöpohjaisen 

suunnitteluun ja parantamiseen. Tälle 

on tehty tilaa karsimalla opetettavaa 

tietosisältöä. Tulevaisuudessa koulussa 

onkin toivottavasti enemmän aikaa olla 

luonnossa kehittämässä omaa luonto-

suhdettaan ja motivoitua näin toimi-

maan luonnon puolesta.

oppimisen korostamiseen vaatii isoa 

toimintakulttuurin muutosta etenkin 

arvioinnissa. – Jos ainoa tapa arvioida 

on koe, niin silloin arvioidaan vain 

tietoa ja lopputulosta. Käyttöön pitäisi 

ottaa muitakin arvioinnin keinoja, esi-

merkiksi itsearviointi, vertaisarvoiointi 

ja sähköiset portfoliot. Näin saadaan 

arvioitua myös taitoja ja koko oppimis-

prosessia, miettii Kirsi Verkka.

Opetuksessa pitää myös luoda tahtoa 

toimia ympäristön hyväksi. Uuteen ope-

tussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteita, 

joiden mukaan oppilaat osallistuvat 

luonnon monimuotoisuuden vaalimi-

seen sekä lähiympäristön viihtyisyyden 

Ops uudistuu
Mitä tapahtuu kestävän kehityksen kasvatukselle?

 Haastattelija ja jutun kirjoittaja 
Hanniina Manner, ympäristö-

kasvattaja, Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus

Kirsi Verkka kehottaa monipuolistamaan oppilaiden arviointia taitojen ja 
oppimisprosessien arviointiin tietojen arvioinnin lisäksi. 
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Uudenlainen toiminta-
kulttuuri kouluun
Uudessa opetussuunnitelmassa koros-

tuvat myös koulun toimintakulttuurin 

rakentaminen ja ympäristöä säästävät 

arjen valinnat. Uusikaan ops ei silti 

velvoita tekemään koululle kestävän 

kehityksen suunnitelmaa. Se 

kuitenkin velvoittaa ottamaan 

oppilaat mukaan suunnittele-

maan ja kehittämään  kouluyhteisön 

toimintaa esimerkiksi oppilaskunnan 

hallitusten, ravintolatoimikuntien ja 

ympäristöryhmien kautta.

Oppilaiden osallistuminen koulun 

päätöksentekoon ei ole uusi asia lähes-

kään kaikille kouluille. Esimerkiksi kai-

kissa Helsingin kouluissa on oppilas-

kunnan hallitus ja lähes 80 prosentissa 

kaupungin kouluista toimii ympäristö-

työtä tekevä oppilasryhmä. – Itse ajatte-

len, että ympäristötyössä on onnistuttu 

Helsingissä juuri sen takia, että oppi-

laat ovat siinä mukana, painottaa Kirsi 

Verkka. 

Mitä oppilaat toivovat?
Helsingissä kuultiin oppilaita ops-työn 

pohjaksi syksyn 2014 Ruuti- oppilas-

kuntapäivillä, joissa unelmoitiin Tule-

vaisuuden koulua. Työskentelyyn osal-

listui noin 500 oppilasta. 

– Oppilaiden yleisin toive oli, että 

koulusta lähdettäisiin enemmän pois 

oppimaan autenttisessa oppimisym-

päristössä ilmiökeskeisen oppimisen 

periaattein, summaa Kirsi Verkka unel-

moinnin tuloksia. Oppilaat mainitsivat 

usein luonnon hyväksi oppimisympäris-

töksi.  – Myös tieto- ja viestintätekniikan 

käyttöä toivottiin enemmän. 

Nämä aiheet pidetään mielessä, kun 

opetussuunnitelmia työstetään eteen-

päin Helsingissä. 

   

Miten luonto- ja ympäristökoulut voivat 
auttaa uuden opetussuunnitelman 
jalkauttamisessa? 
Kirsi Verkan kolmen kohdan toivelista luonto- ja 
ympäristökouluille:

1.  Ympäristöaihe tarjoaa hyvän pohjan ilmiökeskeiselle 
opettamiselle. Etenkin yläkouluille tarvitaan uusia ide-
oita ja apua eri aineiden yhdistämiseen ilmiöiden kautta. 

2.  Luontokoulussa voisi opiskella muiden Pohjoismaiden 
mallin mukaan entistä enemmän muitakin kuin luonto- 
ja ympäristöaiheita, eli vaikkapa matikkaa tai kieliä. Tällä 
tavalla (luokan)opettajat tutustuisivat ulkona oppimisen 
ajatteluun laajemmin. 

3.  Luontokouluissa voisi käyttää enemmän tieto- ja vies-
tintätekniikkaa. Se on entistä voimakkaammin mukana 
uudessa opsissa ja sen käyttö innostaa nuoria oppimaan.
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loustunnille, kertoo Antti Blom. Myös 

välituntiympäristön tärkeyttä on hyvä 

miettiä – voisiko koulujen pihoihin 

rajautuvat metsät saada ihan luvallisesti 

luovempien ja liikkuvampien välitunti-

leikkien käyttöön?

   

Koulu on

OUT,
ulos on

IN!
Metsähallitus selvitti haastattelutut-

kimuksella kansallispuistokäyn-

tien koettuja hyvinvointivaikutuksia. 

Aikuisten arvion mukaan lapset kokivat 

luonnossa liikkumisen iloa ja riemua, 

oivalsivat asioita ja pystyivät toteutta-

maan itseään. Lisäksi lapset saivat roh-

keutta luonnossa liikkumiseen. Iso osa 

lapsista oli luontoympäristössä rauhal-

lisempia ja rentoutuneempia kuin sisä-

tiloissa kotona. Yhdessäolo luonnossa 

koettiin tärkeänä niin lapsien kuin 

aikuisten kannalta.

Sama viesti kaikuu Liikkuva koulu 

-hankkeen pilottivaiheen raportista, 

kertoo ohjelmajohtaja Antti Blom. 

Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden 

lisääntyessä seurannaisvaikutuksia olivat 

oppilaiden koulussa viihtymisen ja oppi-

tunneilla keskittymisen parantuminen. 

Uusi opetussuunnitelma kannustaa 

monipuoliseen oppilaiden hyvinvoin-

nista huolehtimiseen, monimuotoisten 

oppimisympäristöjen hyödyntämiseen 

ja liikunnallisuuden lisäämiseen. Laaja-

alaiset opintokokonaisuudet antavat 

mahdollisuuden integroida oppiaineita 

ja oppimisympäristöjä uusin keinoin. 

Hyvä esimerkki monialaisesta ope-

tuksesta yhdistettynä luonnossa liik-

kumisen terveyshyötyihin on vaikkapa 

liikunnallinen marjaretki, jonka aikana 

saadaan samalla ruoka-ainekset kotita-

Kirjoittajat: Anna Haukka, 
asiakasneuvoja ja  Elina Pilke, 

luontokasvatuksen erikoisuun-
nittelija,   Metsähallitus/Suomen 

luontokeskus Haltia

Metsähallituksen tutkimuksen 
mukaan moni lapsi on luontoym-
päristössä rentoutuneempi kuin 
sisätiloissa kotona. 
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Ympäristö-
kasvatuksen 
materiaalit 
 löytyvät 
MAPPA:sta

MAPPA on palvelu, josta kestävän 

kehityksen ja ympäristökasva-

tuksen materiaalit löytyvät helposti ja 

nopeasti. Se toimii tukena kouluille ja 

varhaiskasvatusyksiköille opetuksen 

suunnittelussa. Mukana on jo monia 

valtakunnallisia tahoja ja heidän materi-

aalejaan. Tavoitteena on, että tulevaisuu-

dessa MAPPA kehittyy keskeisimmäksi 

ympäristökasvatusmateriaalien jakelu-

kanavaksi Suomessa. 

Lisätietoa: 
Milla Hämäläinen, projektipäällikkö 

MAPPA-Materiaalipankkihanke

milla.hamalainen@luontokoulut.fi 

p. 046 588 8031

www.mappa.fi ,  www.facebook.com/

materiaalipankki 

luokkahuone luonnossa

Ekopaku kulkee sinne missä luon-

toa tutkitaan, koulun lähimetsään, 

järven rannalle tai suon laitaan. Eko-

pakuun mahtuvat luonnon tutkimiseen 

tarvittavat välineet ja tutkimusten jäl-

keen kastuneet varusteet kuivuvat kui-

vauskaapissa. Aurinkopaneeleilla tuote-

taan sähkö digimikroskooppeihin sekä 

näyttöön, joka heijastaa mikroskoopin 

kuvan oppilasryhmälle. Tekniikan ansi-

”Tämä ei ole matematiikkaa,
tämä on hauskuutta!”

3-luokkalainen poika matematiikasta luonnossa. 
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osta oppilaat pääsevät näkemään tutki-

mansa eliöt tai luonnossa kuvatut videot 

heti paikan päällä. 

Lisätietoa:
Aulikki Laine, projektipäällikkö, 

Ekopaku-hanke

p. 046 842 4003

www.ekopaku.fi , www.facebook.com/

ekopakuhanke
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Tarkemmat tiedot 
toimipisteistä:
www.lyke.fi 

Pääkaupunkiseutu

Kehittämiskeskus

Toimintakeskus

Tavoittelee sertifi ointia

Liittymisprosessi menossa
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