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T ulevaisuutemme on lasten ja nuorten käsissä. Meidän aikuis-
ten tulee tarjota heille kaikki mahdollinen tuki, jotta kiihty-
vän kulutuksen, luonnon tasapainon järkkymisen ja hyvän 

elämän muodostama haastava yhtälö on ratkaistavissa. Tarvitaan 
ymmärrystä luonnon toiminnasta, ihmisen ja ympäristön välisestä 
vuorovaikutuksesta ja yhteistyön välttämättömyydestä.

Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto, LYKE-verkosto, 
on perustettu auttamaan opettajia ja kasvattajia tässä vaativassa 
työssä. Verkoston kivijalkana ovat luonto- ja ympäristökoulut, joista 
vanhin on palvellut Suomen kouluja jo vuodesta 1986. Vuonna 2011 
verkostoa alettiin täydentää Metsähallituksen luontokeskuksilla, 

valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla sekä leirikoulukeskuksilla, ja 
verkosto sai nimen LYKE (Luonto, Ympäristö, Kestävä Elämäntapa).

Kesään 2013 mennessä LYKE-verkostoon on sitoutunut yli viisikym-
mentä toimijaa, jotka näkyvät keskiaukeaman kartalla. Vähitellen 
mukaan pyritään saamaan kaikki, jotka tarjoavat päiväkodeille ja 
kouluille luonto- ja ympäristökasvatuksen tukipalveluita. Kiertävi-
en Ekopakujen avulla toiminta voi laajentua myös syrjäisimmille 
seuduille. Tavoitteena on, että jokainen päiväkoti ja koulu voi saada 
asiantuntevaa apua ja konkreettisia vinkkejä kasvatuksessa kestä-
vään elämäntapaan. Tästä lehdestä voit lukea tarkemmin verkoston 
monipuolisesta tarjonnasta ja lähtökohdista.

Laadun kehittäminen on LYKE-verkostolaisten sydämen asia. Synty-
mässä oleva sertifiointijärjestelmä, säännölliset koulutustapaami-
set ja vertaistuki takaavat, että päiväkodit ja koulut voivat luottaa 
verkoston asiantuntemukseen. Verkoston kehitystä seuraa myös 
ohjausryhmä, johon kuuluu verkoston eri toimijoiden edustajien 
lisäksi jäsenet Opetushallituksesta ja Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seurasta. Myös hankkeen rahoittajien edustajat Ympäristöhallin-
nosta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ovat mukana verkoston 
kehittämisessä.

Tehdään yhdessä hyvä tulevaisuus! 
Niina Mykrä
LYKE-verkoston koordinaattori
Toiminnanjohtaja
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.

MIKSI LYKE-VERKOSTOA TARVITAAN?
Kirjoittajat: Anna-Liisa Kiiskinen & Lea Houtsonen
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Luonto- ja ympäristökoulujen tarjonta Suomessa ei ole 
koskaan vastannut kysyntää. Juopa on ajan kanssa vain 
kasvanut. Lisäksi useimpien toimintaa on leimannut 

rahoituksen epävarmuus ja siten pitkäjänteisyyden puute. Eri-
tyisesti 1990-luvun lopulla silloisen ympäristöministeri Pekka 
Haaviston aloitteesta toimintaa pyrittiin kehittämään. Pysyviin 
ratkaisuihin ei vielä tuolloin ylletty, vaikka monenlaista yritystä 
on ollut. Niinpä meillä onkin nyt aihetta suoranaiseen juhlaan, 
kun olemme yhteisvoimin saaneet aikaan toimivan kokonai-
suuden, LYKE-verkoston.  Verkoston avulla voidaan täyttää 
tarve, johon muutoin olisi pitänyt perustaa suuri määrä uusia 
toimijoita, luonto- ja ympäristökouluja.  Eikä sekään olisi rat-
kaissut kysymyksiä, joihin LYKE-verkosto näyttää kykenevän.

LYKE-verkostoon on saatu mukaan suuri joukko erilaisia toi-
mijoita, joilla on samat päämäärät.  Yhteisvoimin verkostoon 
kuuluvat pystyvät huolehtimaan edunvalvonnasta, jolla taataan 
toimijoiden ja toimintojen pitkäjänteisyys ja laatu. Toiminnan 
laatu kasvaa, kun yhdessä luodaan kattava laatujärjestelmä, 
järjestetään koulutusta ja muuta tukea ammatillisen asiantunti-
juuden kehittämiseen. Tehokkuus, tuottavuus ja tuloksellisuus 
kasvavat, kun asioita hoidetaan keskistetysti eikä jokaisen 
tarvitse miettiä ja tehdä kaikkea yksikseen.

Verkosto toteuttaa lainsäädännössä sekä useissa kansallisissa 
strategioissa ja kehittämissuunnitelmissa asetettuja tavoitteita. 
Hallitusohjelmassa 2011 todetaan, että ”luonto- ja ympäristö-
koulutoimintaa kehitetään”. Kyseessä on yksi toimenpide, jolla 
mennään kohti hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta: ”Suomesta 
tehdään maailman ympäristötietoisin kansakunta.” Kansalliset 
tavoitteet on asetettu korkealle eikä niihin ylletä ilman laajamit-
taista ja pitkäjänteistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

LYKE-verkoston toiminta tukee hyvin Opetushallituksessa 
meneillään olevaa perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teiden uudistamistyötä, jossa ympäristön elämyksellinen ja ko-
kemuksellinen tutkiminen ja kestävän kehityksen edistäminen 
ovat keskeisessä asemassa. Tavoitteena on edistää oppilaiden 
ymmärrystä asioiden vuorovaikutussuhteista ja keskinäisistä 
riippuvuuksista ja harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukais-
ta toimijuutta. Työtapojen valinnalla tuetaan oppilaan kykyä 
nähdä asioiden välisiä yhteyksiä ja autetaan oppilasta hahmot-
tamaan kokonaisuuksia.  Monipuoliset toiminnalliset työtavat 
sekä eri aistikanavien käyttö oppimisessa tuovat elämykselli-
syyttä oppimistilanteisiin ja vahvistavat oppilaan motivaatiota 
oppimiseen. Oppimisympäristöinä käytetään koulun sisätilojen 
lisäksi myös koulupihaa, lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä. 
Ulkona tapahtuva luonto- ja ympäristöopetus edistää myös 
oppilaiden hyvinvointia.

Verkostoissa on voimaa! 

Kehittämispäällikkö Anna-Liisa Kiiskinen työskentelee Keski-
Suomen ELY-keskuksessa ja on valtakunnallinen ympäristökas-
vatuksen koordinaattori. Opetusneuvos Lea Houtsosen tehtäviin 
Opetushallituksessa kuuluu ympäristökasvatus, kestävä kehitys sekä 
biologian ja maantiedon opetus perusopetuksessa ja lukiossa.

Kuva: Sarin Niittypalvelut



VIHREÄ LIPPU LIEHUMAAN
Kirjoittaja: Aino Alasentie

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten 
ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. 
Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa ja toimii 
kansainvälisenä kasvatusalan ympäristömerkkinä. Suomen Ympä-
ristökasvatuksen Seura ry on kehittänyt Vihreä lippu -ohjelmaan 
toimintatavat ja materiaalit, jotka sopivat omaan päivähoito- ja 
koulujärjestelmäämme. Seura tarjoaa ohjelman osallistujille myös 
jatkuvaa tukea. 
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Ympäristökouluopetuksen päätavoite on edistää kestävän 
elämäntavan edellyttämän arvopohjan muodostumista ja 
ympäristövastuullista toimintaa. Tämä toteutetaan osoit-

tamalla kasvaville ja kasvattajille ihmisen valintojen vaikutuksia 
luonnossa ja ympäristössämme.

Ympäristökoulutoiminnalla tuetaan koulujen ja päiväkotien 
kasvatustyötä sekä viranomaisten viestintätyötä ympäristöömme 

liittyvissä kysymyksissä. Ympäristö-sana käsitetään laajasti ja siksi 
ympäristökoulujen opetussisällöt kattavat teemoja tuotteiden elin-
kaaren ympäristövaikutuksien arvioimisesta kulttuuriympäristöjen 
merkityksen tutkimiseen.

Ympäristökouluissa opetus perustuu toiminnalliseen oppimiseen 
ja tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivän toimintaympäristöissä, 
esimerkiksi koululla. Ympäristökoulujen kohderyhmää ovat kasvavat 
ja kasvattajat. Lähestymistapa ei ole pelkästään luonnontieteellinen 
vaan poikkitieteellinen, monimuotoinen, leikkimielinen ja taiteelli-
nen.

Ympäristökoulu Polussa pääkaupunkiseudulla tutkitaan koululaisten 
ja päiväkotilasten kanssa kestävään kuluttamiseen liittyviä kysy-
myksiä: tuotteiden elinkaaria ja ekologisten selkäreppujen painoja, 
kuluttamisen ohjaamista mainonnalla, onnellisuutta, uudelleen 
käyttämistä ja kierrättämistä. Menetelmät ovat toiminnallisia leikit, 
draaman keinot ja shoppailusimulaattori ovat käytössä sekä kasvat-
tajien koulutuksissa että oppitunneilla.

Ympäristökoulu Polku on aktiivinen alueellinen vaikuttaja kestävän 
kehityksen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantunteva hen-
kilökunta osallistuu oman alueensa kestävän kehityksen kasvatuksen 
verkostojen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, sekä valtakun-
nalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi perusopetuksen opetussuunni-
telmia laadittaessa.

Maailma on mutkikas. Syy-yhteyksiä on hankalaa osoittaa, mark-
kinavoimia on mahdotonta ennakoida ja poliitikkojen puheisiin ei 
aina voi luottaa. Silti ihmisten maailman asioista päättävät ihmiset 
ja jokaisen arkisillakin valinnoilla on vaikutuksensa maailmaan 
ympärillämme - sekä ihmisiin, kulttuuriin että luontoon.  Ympäris-
tökoulut ovat apuna kasvattajille kriittisen ajattelun ja vastuullisten 
toimintamallien opettamisessa ja oppimisessa.

Lähde: Tuovi Kurttio, Mikä ympäristökoulu?  2003

Katja Viberg toimii Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu 
Polun koulutustoimintojen johtajana. Polku keskittyy neuvonnassaan kestä-
vään kuluttamiseen, jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrättämiseen. 

”Aihe herätti paljon 
keskustelua ja 

kysymyksiä ja tämähän oli 
tarkoituksenakin.”

”Mielenkiintoinen ja innostava 
tapa opettaa asioita!”

"Oli kiva 
oppia uutta 

ympäristöstä!"

"Hauskaa!" 

NYT EKO-OSTAMISTA 
HARJOITTELEMAAN!
Kirjoittaja: Jarkko Metsätähti

Moni  suomalaista SimShop ohjelmistoa käyttävä saattaa hätkäh-
tää, kun ostoskoreja vertailtaessa huomaa, miten suuri merkitys 
ostosvalinnoilla voi olla ympäristöasioita ajatellen. 

SimShop -ohjelmistolla toteutetussa shoppailussa ei kuitteihin tule 
euroja vaan kiloja:  montako kiloa luonnonvaroja on tuotteisiin 
kulunut ja paljonko hiilidioksidipäästöjä ne ovat aiheuttaneet. Ym-
päristövaikutusten konkretisointi onkin nyt tällä uudella välineellä 
paljon aikaisempaa helpompaa ja paljon kiinnostavampaa. Ohjel-
mistosta löytyy lisää tietoa verkossa osoitteessa www.simshop.fi  
ja peruskoulut voivat ladata sen sieltä veloituksetta.

Jarkko Metsätähti on Leirikoulu / Ympäristökoulu Metsätähden johtaja.

Kuitteja vertailemalla voi saada hyvin selkeän käsityksen siitä millainen 
merkitys jo yhden henkilön päivittäisillä ostosvalinnoilla voi olla ympäristö-
kysymysten ratkaisussa.

MILLAISEEN 
SELKÄREPPUUN 
MAHTUU 
ELINKAARI?
Kirjoittaja: Katja Viberg

Kuva: PKS Kierratyskeskus Marjo Koivumaki
Kuvaaja: Anna Kettunen

Monet LYKE-toimijat ovat Vihreä lippu -ohjelman alueellisia 
edistäjiä. Edistäjät tukevat Vihreä lippu -osallistujia järjestämällä 
esim. koulutustilaisuuksia, Vihreä lippu -tapaamisia ja vierailuja 
osallistujien luokse. Lisätietoja: www.vihrealippu.fi.

Aino Alasentie työskentelee Suomen Ympäristökasvatuksen Seuras-
sa Vihreä lippu -päällikkönä

”Kurssilta sai hyviä lisäideoita 
ympäristökasvatuksen tueksi.”

Kuva:  Haltian luontokoulu



OMAT 
ELÄMYKSET 
OPETTAVAT 
ENITEN
Kirjoittaja: Tiina Lecklin

SATTUMATAIDERETKELLE  
LÄHIMETSÄÄN
Kirjoittajat: Niina Rossi ja Elina Pilke

Sattumataide tarkoittaa sattumalta tai vahingossa syntynyttä asiaa, 

jonka joku tulkitsee taiteeksi. Se voi olla vaikka maahan jäänyt jälki, 

erikoinen puu tai hauska pilvi taivaalla. Siihen voi törmätä missä ja 

milloin vain, etsijä tarvitsee uteliaan asenteen ja mielikuvitusta.

SATTUMAT KUVIKSI
Lähtekää lähiluontoon kuvaamaan sattumia. Ottakaa mukaan kameroita, 
kännykkäkameroita tai valmiiksi tehtyjä kartonkikehyksiä. Raamit voi tehdä 
myös paikan päällä kepeistä.

Sopivan kohteen löytyessä ottakaa siitä kuva tai etsikää kehysten sisään so-
piva kohde. Taideteosten kuvausteemat voidaan päättää etukäteen. Kohteet 
voivat olla kauniita yksityiskohtia, ihmisen jättämiä jälkiä tai vaikka erilaisia 
muotoja.

Jos kuvat on otettu kameralla, ne voidaan esittää luokassa kaikille. Kuvien 
näkymät ja mahdolliset tarinat esitellään muille. Teoksilla voi olla myös nimi. 
Kartonki- tai puukehyksillä otetut näkymät esitellään paikan päällä muille.

Tehtävää voidaan jatkaa luokassa tekemällä kuvista maalauksia, kortteja ja 
suurennuksia. Ryhmät voivat esittää löytönsä myös draaman muodossa!

Elina Pilke on luontokasvatuksen erikoissuunnittelija ja vastaa luontokoulu Haltian toi-
minnasta, www.haltia.com/luontokoulu. Niina Rossi on ollut mukana suunnittelemassa 
luontokoulu Haltian ohjelmia.

ULOS LUOKASTA LUKEMAAN 
JA LASKEMAAN
Kirjoittaja: Aulikki Laine, Luontokoulu Tikankontti

Oletko opettanut matematiikkaa tai äidinkieltä ulkona? Ulkona opettaminen 
onnistuu kaikissa oppiaineissa ja motivoi oppilaita innostumaan opetuksesta. 
Ulkona käytössä on kaikki aistit sekä integraatio oppiaineiden välillä syntyy 
usein luonnostaan. 

Ruotsin luontokoulut ovat tuottaneet eri aineiden ulkona opettamiseen oppi-
kirjoja. Ruotsinkielisiä ulko-opetusmateriaaleja voi tilata internetistä sivuilta:   
http://www.outdoorteaching.com/. 

Matematiikan opettamiseen löytyy suomenkielistä materiaalia internetistä 
sivulta: www.hyvinkaa.fi/matematiikkaaluonnossa. Materiaali on tuotettu 
opetushallituksen hankkeessa ja on sen vuoksi kaikkien vapaasti käytettävissä.    
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Nykyään monelta taholta tulee valtava tulva uusia haasteita 
opettajan työlle. Koulun työsarka lisääntyy; opetettavaa on 
runsaasti, mutta aikaa rajallisesti. Opetussuunnitelmassa 

korostetaan lapsen omia, konkreettisia kokemuksia ja havaintoja op-
pimisen lähtökohtana. Ulkona oppiminen vastaa näihin opetussuun-
nitelmien haasteisiin tukemalla toiminnallista ja tutkivaa oppimista 
aidoissa ympäristöissä. 

Oppitunnin pitämistä ulkona koulun pihalla tai lähimetsässä 
saatetaan pitää vaivalloisena, välineistäkin voi olla pulaa. Opettajan 
ei kuitenkaan tarvitse keksiä pyörää uudestaan: monet ovat ottaneet 
vastaan tyytyväisenä tuen, jota LYKE-verkosto tarjoaa koulujen 
luonto-opetukselle. Ohjelmat ovat pedagogisesti pätevien ammat-
tilaisten suunnittelemia ja käytetyt menetelmät ovat monipuolisia, 

mutta yksinkertaisia ja helposti sovellettavia. Esimerkiksi luonnon-
ilmiöiden havainnointi erilaisten leikkien, pelien ja tarinoiden avulla 
kuuluu ulko-opetuksen perinteiseen ohjelmapalettiin. Ohjelmista 
opettaja voi ammentaa omaan työhönsä uusia toimintatapoja ja ide-
oita ja saada rohkeutta viedä oppilaita maastoon. Luonto-opetuksen 
menetelmät tukevat myös monenlaisia ja eri-ikäisiä oppijoita: edisty-
neemmät oppilaat saavat haasteita oppia ja omaksua uutta, erityisop-
pilaiden oppimista tuetaan toiminnallisten menetelmien kautta. 

Jos koulussa käsiteltävät tiedot ja taidot ovat kaukana oppilaiden 
kokemuspiiristä, ne jäävät ulkokohtaiseksi ja irralliseksi kirjaviisau-
deksi. Luonto-opetuksessa oppilaat viedään tiedon luo tutustumaan 
lajeihin ja elinympäristöihin aidoissa ympäristöissä - suon lintulajeja 
tutkitaan suolla, metsän ravintoketjuja metsässä, vesiekologiaa veden 
äärellä. Omat havainnot, vertailu ja luokittelu auttavat ymmärtämään 
luonnon monimuotoisuutta, lajien välistä vuorovaikutusta ja lopulta 
ihmisen paikkaa luonnon systeemeissä. Kun oppilas katsoo innostu-
neena silkkiuikkujen soidinta, saa sana ”silkkiuikku” merkityssisällön. 
Lehtikasasta löytynyt juoksujalkainen kertoo tarinaa hajottajista ja 
luonnon kiertokulusta. Valkoiset ja ruskeat pahvijänikset hangella 
tuovat oppilaalle oivalluksen suojavärin tärkeydestä. Aito oppi-
misympäristö on parhaimmillaan tärkeä oppimisen apuväline, ei 
pelkästään opiskeluympäristö. 

Luonnossa oppiminen on ennen kaikkea tunnesiteen luomista 
luontoon. Jotta tieto muuttuisi ymmärrykseksi, tarvitaan kokemuksia, 
elämyksiä, havaintoja, oivalluksia - juuri sitä mitä luonto-opetus tar-
joaa. Ajan myötä kokemukset ja vahva luontosuhde synnyttävät kuin 
itsestään ympäristövastuullista ja kestävän kehityksen mukaista ajatte-
lua, sillä yleensä ihminen haluaa suojella sitä, minkä kokee tärkeäksi.

Tiina Lecklin on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton puheenjohtaja ja 
Luontokoulu Hailin toiminnanjohtaja

Kuva: Ympäristökoulu Regina Kuva: Kokkolan luontokoulu

”Vaikee uskoo, että koulun  
lähellä on tällästä jokea ja 
ympäristöä. Meil on vaa  

asvalttia.”  7.lk poika

”Metsässä on kivaa koska 
täällä ei tarvitse katsoa  

televisiota”, tyttö 
saturetkellä. 

”Nyt mun iho on tosi pehmeä!” 
sanoo poika luontokoulun pihassa 
suoretken jälkeen, kun naamassa 

oli kuivunutta turvetta. 

TEHTÄVÄVINKKI!

Kuva: Luontokoulu Korento

Kuva: Ympäristökoulu Regina
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1 Ainolan Alakööki
2 Ekokumppanit
3 Elontila
4 Harakan luontokeskus
5 Hostel Suomenlinna
6 Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskus
7 Idän leirikoulu
8 Jyväskylän luontokoulu
9 Kiertävä luontokoulu Naakka
10 Kiilin kotiseutumuseo
11 Kuortaneen Urheiluopisto
12 Kvarkens Naturskola
13 Lahden seudun ympäristöpalvelut
14 Lapiosalmen Erämatkailukeskus
15 Laukaan luontokoulu/ Hakolan tila
16 Liminganlahden luontokeskus
17 Lomakeskus Pukkila- Parasta Lapsille ry
18 Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS 
19 Luontokapinetti
20 Luontokeskus Ukko
21 Luontokoulu Arkki
22 Luontokoulu Haili
23 Luontokoulu Korento
24 Luontokoulu Tikankontti
25 Maatilamatkailu Koivuniemen Herra
26 Meriharjun luontotalo
27 Seitsemisen luontokeskus ja kansallispuisto
28 Naturskolan Uttern, Siuntion luontokoulu
29 Nestori - Saimaan luontonäyttely

30 Nuorisokeskus Anjala/ Ympäristökoulu Regina
31 Nuorisokeskus Marttinen/ Ympäristökoulu Kuukkeli
32 Nuorisokeskus Metsäkartano
33 Nuorisokeskus Oivanki
34 Nuorisokeskus Villa Elba/ Kokkolan luontokoulu
35 Oskari - Linnansaaren luontokeskus
36 Oulangan luontokeskus
37 Piispalan nuorisokeskus/ Ympäristökoulu Luppo
38 Porvoon luontokoulu
39 Pörkenäs lägergård
40 Rantasalmen Leirikouluverkosto
41 Saaristomeren luontokoulu
42 Sarin Niittypalvelut
43 Suomen Latu Kiilopää
44 Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu
45 Tammenterhon luontokoulu
46 Timosenkosken luontokoulu
47 Tmi Ruoveden luontokoulu
48 Töyhtöhyypän luontokoulu
49 Urpolan luontokeskus
50 Valonia
51 Vantaan luontokoulu
52 Villa Elfvikin luontotalo
53 Ylläs Feeniks Oy
54 Ympäristökoulu Metsätähti
55 Ympäristökoulu Polku
56 Ålands naturskola

Lisätietoa toimijoista www.lyke.fi

1 2 3
KUVAT:
1. Ruoveden  

luontokoulu
2. Aulikki Laine
3. Aulikki Laine



 ”Leirikoulu oli mahtava! Kumpa 
ton vois kokee uusiks :-)”

Leirikoulut ovat vakiintuneet koulun kasvatustyötä tukevaksi 
toimintamuodoksi. Luokkahuoneesta poikkeavana oppimis-
ympäristönä leirikoulu antaa mahdollisuuden luokkahengen 

sekä oppilaiden sosiaalisten taitojen ja omatoimisuuden vahvistami-
seen. Oppiainerajat ylittävien aiheiden käsittelyyn leirikoulu on oiva 
ympäristö.

Leirikoulu tulee kytkeä opetuksen tavoitteisiin. Suunnitteluvaihees-
sa opettajan, oppilaiden ja vanhempien on hyvä pohtia leirikoulun 
tarkoitusta. Se auttaa leiripaikan valinnassa ja leiriohjelman suun-
nittelussa. Tavoitteiden pohtiminen turvaa, että leirikoulu tukee 
normaalia opetustyötä.   Leirikoulun voi rakentaa yksittäisen teeman 
– kuten luonnontuntemus – ympärille.  Leirikoulu voi olla myös 
vaellus, jolloin liikutaan luonnossa ja harjaannutaan sen edellyttämiin 
taitoihin.

Luontoon ja ympäristöön suuntautuvalle leirikoululle antaa pe-
dagogisia suuntaviivoja seikkailukasvatus. Seikkailukasvatuksella 
tarkoitetaan seikkailullisessa ympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista 
ja ohjattua toimintaa, joka tähtää kokonaisvaltaiseen ihmisenä ke-
hittymiseen ja osallistujien aitoihin kokemuksiin. Lapsille ja nuorille 
nämä kokemukset ovat itse tekemistä, itsensä ylittämistä, havaintoja 
luonnosta sekä muiden auttamista. Seikkailukasvatukseen sisältyy 
lisäksi kokemuksiin liittyvien tuntemusten pohdinta ja niistä keskus-
teleminen eli reflektio. On todettu, että toiminnallisilla menetelmillä 
voidaan vaikuttaa myönteisesti luokkahenkeen.

Seikkailukasvatuksellisessa leirikoulussa lapsille ja nuorille luodaan 
tilanteita, jotka synnyttävät elämyksiä ja haastavat heidät etsimään 

uusia toimintatapoja. Myös lasten ja nuorten luonto- ja ympäristö-
suhde syntyy heidän omien kokemustensa ja pohdintojensa kautta. 
Seikkailullisen leirikoulun tehtävänä on rakentaa luonto- ja ympäris-
tösuhteelle pohjaa todellisia luontokokemuksia tarjoamalla. Seikkailu 
voi olla leirikoulussa muutaman tunnin kestävä yksittäinen ohjelma – 
kuten ammattitaitoisen työntekijän ohjaama saaren ympäri melonta.  
Leirikoulun voi toisaalta rakentaa kokonaan seikkailukasvatuksen 
periaatteille – kuten K3-seikkailu valtakunnallisissa nuorisokeskuk-
sissa.

Loppukevät ja alkusyksy ovat niin Virtain Marttisessa kuin muissa-
kin nuorisokeskuksissa leirikoulujen sesonkiaikaa. Luonto kuiten-
kin tarjoaa leirikouluille elävän ympäristön läpi vuoden. Puiden 
hiirenkorvat, ruskan värjäämät lehdet ja tykkylumen rasittamat 
latvukset kertovat leirikoululaisille luonnon kiertokulusta.  Kevät-
aamut linnunlauluineen ja talviyöt pakkasen paukkeineen tarjoavat 
seikkailuille yhtä otollisen ajankohdan. Sitäkään ei voi välttää, että 
joskus hyttyset syövät, lumikengät upottavat tai kantamukset paina-
vat. Silloin voi olla kaverille avuksi aivan uudella tavalla.

Juha Nieminen työskentelee kehittämis- ja koulutuspäällikkönä Nuorisokeskus 
Marttisissa Virroilla http://www.marttinen.fi

PÅ LÄGERSKOLA  
MED LÅGSTADIET
Som lärare anser jag att lägerskolan är oslagbar. Lägerskolan är en 
viktig och värdefull pedagogisk metod. Den kunskap och de erfa-
renheter eleven får på en lägerskola går aldrig att ”plugga” in, man 
måste erfara. Allt eleverna lär sig är konkret och ” här-och-nu ”. 
Läraren får en vidare syn på den enskilda eleven då man är tillsam-
mans dygnet runt. Samarbetet med föräldrarna blir intensivare och 
roligare då man jobbar för ett konkret mål. 

Lägerskolan ger läraren mycket extra jobb och ett stort ansvar. Som 
lärare jobbar man 24h i dygnet. Oberoende hur många vuxna som 
är med är det alltid läraren som har huvudansvaret. Hur mycket 
lärarna skall få i lön för detta extra arbete (om de alls får något) går 
jag inte in på. Den lönepolitiken är lika brokig som ett lapptäcke. Jag 
kan förstå att många lärare vägrar åka på lägerskola i dessa dagar 
då man kan bli ställd inför rätta för minsta lilla misstag.

MEN det som under alla mina lärarår gett mig mest är nog otvivel-
aktigt lägerskolan, ett bättre läromedel finns ej.

Benita Björkell, ordförande för Suomen Leirikouluyhdistys ry - Lägerskolför-
eningen i Finland rf 

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN 
MÖTER UTOMHUS- OCH 
MILJÖPEDAGOGIKEN
Patrik Berghäll 

För deltagarna är redan en utfärd en upplevelse i sig. De ser fram 
emot att komma ut i naturen och utforska nya miljöer. Den som le-
der aktiviteten beaktar både gruppen och de enskilda individerna. 
Upplevelsen är positiv och lärorik. Äventyret kan vara att tillsam-
mans färdas genom naturen och uppleva den. Individen lär sig att 
ta hand om sin utrustning och får således ökad självkännedom. 
Ledaren använder reflektion som avslutning på utfärden. Han/hon 
frågar ”vad har vi lärt oss här i dag som vi kan ta med oss till vår 
vardag?”. 

Glöm inte Kurt Hahns korta teser: motion, expedition, händighet, 
service. Motion: vi rör på oss utan att vi uppfattar det. Expedition: 
vi beger oss på en utfärd. Händighet: vi lär oss nya saker om natu-
ren och omgivningen. Service: vi jobbar med hållbar utvecklig och 
tar i beaktande naturen vi rör oss i. Sist men inte minst:

” Det är inte så viktigt vilken pedagogik 
vi använder, det viktiga är att vi tar ut 
ungarna i naturen!” 

Patrik Berghäll (Folkhälsans förbund), är utomhuspedagog, äventyrspeda-
gog, överlevnadsinstruktör mm.
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LEIRIKOULU KASVATTAA 

RYHMÄHENKEÄ
Kirjoittaja: Juha Nieminen

”Siel jotenki meidän luokal 
oli parempi yhteishenki, et 

oltiin enemmä sellasii rentoi! 
Toisinku koulus yleensä.” 

Nessi

 ”Pidin paljon ohjelmasta 
koska se oli monipuolista 
ja niitä asioita ei pääse 

tekemään muualla”, 
Alexandra

KUVAT:
1. Leirikoulu Metsätähti
2. Pukkilan leirikeskus
3. Pukkilan leirikeskus
4. Luontokoulu Tikankontti
5. Leirikoulu Metsätähti
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EKOPAKUN ENSIMMÄINEN LUONNOS:

Työn ohessa suoritettava ympäristöalan 
erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus kestää 18-24 
kuukautta. Koulutukseen sisältyy 15 lähiopetuspäivää ja 

omaan työhön liittyviä tutkintotehtäviä. 

Koulutus tarjoaa intoa, ideoita ja ymmärrystä luonto- ja 
ympäristökasvatukseen sekä konkretisoi ekoarjen käytäntöjä. 
Koululle laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma ja kestävän 

kehityksen ohjelma. 

Haku koulutusohjelmaan on käynnissä! 

WWW.SYKLI.FI

OPISKELE 
YMPÄRISTÖKASVATTAJAKSI

Lisätiedot: Anna Kettunen, p. 040 836 4465, anna.kettunen@sykli.fi

”Kivaa kun ei ollu yhtään matikkaa 
ja äidinkieltä eikä tarvinnu lukea ja 
kirjoittaa mut silti me opittiin tosi 
paljon! ” 2.lk tyttö luontokoulussa.

”Tääl on kivempaa ku Särkänniemessä, 
vaik siel pääsis laitteisiinki. Tääl saa 

tutkia kaikkea.” 4lk tyttö 

”Tää on oikeasti paljon 
tärkeämpi asia kuin luulin” , 

ope erityiskoulusta



Miljöfostran är en central del i det som skolan behöver ge eleverna 
för att fostra dem inför framtiden.  I en tid då många barn inte nöd-
vändigtvis har naturkontakt på fritiden, är skolans miljöfostran särskilt 
viktig för att skapa ett positivt förhållande till naturen hos barn och 
ungdomar i olika åldrar. En välmående natur är en förutsättning för 
en välmående mänsklighet och därför är det är grundläggande att alla 
inser att vi behöver arbeta för att naturen mår bra som ett led i strä-

van efter en hållbar utveckling. Miljöfostran har ingen egen timresurs, 
utan behöver integreras i alla skolämnen. Elevernas egen aktivitet och 
konkreta påverkan är en grundtanke i skolans miljöfostran.

Pia Sjöblom, universitetslärare vid Åbo Akademi (matematisk -  
naturvetenskapliga ämnenas didaktik)

KOULUKOKEMUKSET 
OVAT TÄRKEITÄ  
KESTÄVÄN KEHITYK-
SEN KASVATUKSEN  
TAVOITTEIDEN  
TOTEUTTAMISESSA
Kirjoittaja: Anna Uitto

Kestävän kehityksen kasvatus on jatkuvaa tavoitteellista toi-
mintaa, jonka päämääränä on vastuullisuus – oppilaiden halu 
ja kyky toimia kestävällä tavalla omassa elämässä ja yhdessä 

muiden kanssa. Koulu on tärkeässä roolissa kestävän elämäntavan 
oppimisessa. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuk-
sen strategian tavoitteet liittyvät peruskoulussa oppimisympäristöi-
hin, osallisuuteen ja koulun kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 
2006 - 2014. Kestävä kehitys on tärkeällä sijalla myös uusissa 
valtakunnallisissa perusopetuksen perusteluonnoksissa.

Kestävän kehityksen oppimiseen kannattaakin satsata. Viimeaikaiset 
tutkimuksemme ovat osoittaneet, että koulukokemuksilla on yhteyt-
tä oppilaiden omaan vastuulliseen toimintaan, myös koulun ulko-
puolella. Tämä koskee sekä ekologista että sosiaalista vastuullisuutta 
niin peruskoulun kuudes- kuin yhdeksäsluokkalaistenkin kohdalla. 
Tutkimuksissa myös huomattiin, että ekologinen ja sosiaalinen 
vastuullisuus liittyvät toisiinsa myös oppilaiden teoissa. Ekologisen 
ja sosiaalisen vastuullisuuden kehittymistä edistävät muun muassa 
omakohtainen ympäristöasioiden ja ihmisen hyvinvointiin ja turval-
lisuuteen liittyvien asioiden tutkiminen ja niihin liittyvien arvojen 
pohtiminen sekä kestävän kehityksen mukaisten taitojen oppiminen, 
kuten lajittelu, kierrätys ja uusiokäyttö sekä toimiminen esimerkiksi 
hyvinvointia ja turvallisuutta kartoittavissa ja lisäävissä hankkeissa. 
Keskeisiä opetusmuotoja ovat oppilaslähtöisyys, sekä tutkimuksel-
linen ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Koulun toimintakulttuuri 
vaikuttaa suuresti siihen, millaisia kokemuksia ja elämyksiä oppilaat 
koulussaan saavat. Koulun henkilökunnan sitoutuminen kestävän 
kehityksen tavoitteisiin onkin keskeinen asia. Koulukokemusten 
liittyminen todellisiin tilanteisiin ja aitoihin oppimisympäristöihin 
tekee niistä oppilaalle merkittäviä. Esimerkiksi kouluruokailu on 
tapahtuma, jonka mahdollisuuksia kestävän kehityksen oppimiselle 
ei ole osattu hyödyntää riittävästi.

Oppimisessa tietojen ja taitojen lisäksi oleellisia ovat myös arvot 
ja tunteet. Luontosuhteen vaaliminen ja ympäristöherkkyyden 
lisääminen ovat tärkeitä kaikilla luokka-asteilla mutta erityistesti 
alakoulussa. Myönteisen luontosuhteen on havaittu olevan kytkök-

sissä myös ihmisarvon kunnioittamiseen sekä laajemmin ekologiseen 
ja sosiaaliseen kestävyyden koulukokemuksiin. Tämä merkitsee, 
että kestävän kehityksen asioiden käsittelyssä myös sosiaalinen 
näkökulma on oleellinen. Myönteisen luontosuhteen syntymisessä 
koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt ovat tärkeitä. Esimerkiksi 
oman koulun piha, koulupuutarha, lähialueen luonnonympäristö tai 
rakennettu ympäristö tai vierailu luontokouluun tarjoavat oppilaille 
monenlaista tutkittavaa ja pohdittavaa myös oppiaineita integroi-
vasta näkökulmasta katsottuna. Osallisuuskokemukset sekä omien 
kykyjen ja vaikutusmahdollisuuksien löytäminen ovat oppilaille 
tärkeitä kestävän kehityksen oppimisessa ja - toivottavasti heidän 
tulevaisuutensa toteuttamisessa.

Lähteet: www.lyke.fi/lykelehti

Anna Uitto on biologian didaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. 
Hänen tutkimusalueitaan ovat biologian didaktiikka, tiedekasvatus ja kestävän 
kehityksen kasvatus.

SIVISTYS RAJALLISELLA MAAPALLOLLA
Arto O. Salonen

LÄS OM NATURENS HÄLSOEFFEKTER I EN ARTIKEL SKRIVEN AV

PATRIK BERGHÄLL PÅ ADRESSEN WWW.LYKE.FI/LYKEBLADET
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I nhimillisen kasvun ja oppimisen päämääränä on sivistys. 
Sivistyksemme laatua voidaan arvioida tulevien sukupolvien 
asemaan asettautumalla. Millaista on sellainen sivistys, joka 

takaa, että tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä meistä?

Hyvä elämä hahmottuu ajassamme ja kulttuurissamme omistamisen ja 
kuluttamisen kautta. On eettisesti arveluttavaa, että materia- ja energi-
aintensiivisestä elämäntavastamme seuraa peruuttamattomia muutoksia 
maapallolla. Paradoksaalista on, että olemme vauraampia kuin koskaan 
aikaisemmin, mutta haluamme silti uutta ja enemmän.  Emme pysähdy 

määrittelemään minkä verran on riittävästi, vaikka tiedostamme, että 
ihminen voi hyvin jos hänen perustarpeensa on tyydytetty ja hän saa 
aidon kokemuksen hyväksymisestä, arvostuksesta ja kunnioituksesta. 

Sivistynyt ihminen kysyy riittääkö elämän tarkoitukseksi luon-
nonvarojen hyödyntämiseen perustuvan materiaalisen vaurauden 
maksimointi vai olisiko ensisijaisesti tavoiteltava jokaiseen päivään 
merkitystä ja tarkoitusta, syvyyttä ja iloa. Sivistynyt kokee vastuu-
ta elämänpiirissään olevien ihmisten lannistumattomuudesta ja 
henkisestä tukahtumattomuudesta. Sivistyneen ihmisen käyttäy-
tymismotiivina on tietoisuus siitä, että ihmisen unelmana on saada 
tunnustusta omasta arvokkuudestaan. 

Rajallisen maapallon puitteissa toimittaessa yhteiskuntaa ei voi 
rakentaa ajallemme tyypillisten lyhytnäköisten talouden vaatimusten 
varaan, sillä se koituu loppujen lopuksi taloudenkin tuhoksi. On 
nähtävä pidemmälle ja laajemmalle. Uudenlaisen sivistyksen lähtö-
kohtana on luonnon ekosysteemeiden, ihmisyhteisöjen ja talouden 
hierarkkinen suhde.

Systeemisen tarkastelun perusteella selviää, että luonnon monimuo-
toisuuden turvaama ekosysteemeiden elinvoimaisuus on ensisijaista. 
Ihmisen hengissä säilyminen on riippuvaista luonnon tarjoamista 

ekosysteemipalveluista kuten hyönteisten 
suorittamista kasvien pölytyksistä. Ruoka-
tuotanto muuttuu huomattavan haastavaksi 
jos joudumme korvaamaan omalla työlläm-
me pölyttäjien meille ilmaiseksi tarjoaman 
pölytyspalvelun. 

Elämän edellytyksien turvaamisen lisäksi 
on huolehdittava ihmisoikeuksista siinäkin 
tapauksessa, että esimerkiksi toimeentulon 
turvaava palkka ja asiallisten työolosuhtei-
den järjestäminen työntekijöille saattaa vä-
hentää yrityksen omistajien voittoja. Talous 
ei ole itseisarvo vaan ihmisten hallussa oleva 
väline hyvinvoinnin luomiseksi yhteiskun-
nassa. Luottamusta herättävän talouden 
perusedellytykset ovat siis ekososiaalisia: 
luonnon elinvoiman säilymisen osalta 
ekologisia ja ihmisoikeuksien toteutumisen 
suhteen sosiaalisia.

Sivistynyt ihminen tavoittelee sitä, että 
hyvä elämä olisi mahdollista kaikille ja aina. 
Tulevaisuuden toivoa luova poikkitiedol-
linen ekososiaalinen sivistys on inhimil-
lisen kasvun kautta saavutettu ymmärrys 

ihmisenä olemisen oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat 
riippuvuuteen luonnosta ja toisista ihmisistä. Näiden yhteyksien 
ymmärtäminen ja ymmärryksen muuttuminen arkiseksi käyttäy-
tymiseksi on kasvatuksen keskeisin haaste rajallisella maapallolla. 
Loppujen lopuksi ei ole kyse vähemmästä kuin ihmislajin hengissä 
säilymisestä.

Arto O. Salonen tutkii hyvinvointia luonnon elinvoiman, ihmisarvon ja 
talouden jännitteessä. 

MILJÖFOSTRANS BETYDELSE I SKOLAN

Kuva: PKS kierrätyskeskus Marjo Koivumäki

Kuva: Aulikki Laine
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LYKE-VERKOSTO
LUONTO- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 

VALTAKUNNALLINEN TUKIVERKOSTO 

• tukee koulujen ja päiväkotien ympäristökasva-
tustyötä 

• järjestää lapsille ja nuorille toiminnallista, tut-
kivaa ja elämyksellistä opetusta luonnossa ja 
muissa aidoissa ympäristöissä

• tarjoaa opettajille täydennyskoulutusta ja tietoa 
menetelmistä sekä välineistä

• koordinaattorina Suomen 
luonto- ja ympäristökoulujen 
liitto, mukana myös Metsä-
hallituksen luontokeskuksia, 
nuorisokeskuksia, leirikou-
lukeskuksia ja muita kasvat-
tajille palvelujaan tarjoavia 
asiantuntijatahoja
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Niina Mykrä, toiminnanjohtaja
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p. 044 700 2505 
Kuninkaankatu 39
33200 Tampere
www.lyke.fi 
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