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Naturskoleverksamhet i redan 20 år!  
 

I samband med Ungdomscentra Villa Elba grundades en naturskola våren 1992. Under 
det första året hade man verksamhet på våren och hösten, efter det har naturskolan 
fungerat året runt. Naturskolan i Karleby är en av de äldsta i Finland.  

Under årens lopp har stora mängder barn och ungdomar besökt naturskolan - året runt, i 
alla väder. I naturskolan har de undersökt, samlat, frågat, upptäckt, lekt, byggt, gjort 
utfärder, doftat, känt och lyssnat. I naturskolan lär man sig genom att göra och uppleva! 
Målsättningen är att få till stånd positiva upplevelser utomhus och väcka intresse för 
naturen. I första hand stöder naturskolans verksamhet skolornas och daghemmens 
fostringsarbete, men också andra grupper besöker naturskolan. Fadderklassverksamhet 
betyder att en och samma klass har många skoldagar vid naturskolan under ett läsår.  

Välkomna och bekanta er med naturskolans verksamhet !  T.ex. kan ni följa våra 
fadderklasser: ti 3.4 Torkinmäen 3c, må 23.4 Vittsar skola 3-4, ti 24.4  Halkokarin 4m, on 
25.4 Mäntykankaan koulun 4a. 

Ambulerande verksamhet: ti 7.4  Kottens daghem/Socklot förskola, må 7.5 Nedervetil 
skola åk 3, ti 9.5  Normens skola åk 4 eller Östensö skola 3-4.  

Mer information: Villa Elba, naturskolan: luontokoulu@kokkola.fi eller 050-366 1833 / 
Markku Hukari, Sara Kåll eller Kaija Kalaoja 

 

LYKE puffar på den hållbara utvecklingen i Finland 
 

Över 30 deltagare i nätverket LYKE samlas på en skolningsträff vid Karleby naturskola, 
Ungdomscentra Villa Elba 14-16.3.2012. Nätverket för natur- och miljöskolor i Finland står 
i ett skede av kraftig förnyelse. Omnämnandet i Katainens regeringsprogram har 
påskyndat utvecklingen.  

I Finland har man länge har man länge efterlyst ett nätverk som stöder miljöfostran för 
daghem, skolor och ungdomsgrupper. Inom ett projekt som drivs av Finlands natur- och 
miljöskolförbund rf. väcktes tanken att skapa ett nationellt nätverk bestående av natur- och 
miljöskolor, de nationella ungdomscentren, Forststyrelsens naturcenter samt 
lägerskolcenter, som alla redan har verksamhet som stöder miljöfostran. Som arbetsnamn 
har nätverket ”Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta 
tukevien verkosto”, d.v.s. LYKE. En långsiktig målsättning att varje daghem och skola ska 
ha en närliggande enhet som kan stöda dem inom natur- och miljöfostran. Koordineringen 
av nätverket stöds med medel från Undervisnings- och kulturministeriets samt 
Miljöministeriets projektfinansieringar. Mer information finns i den finskspråkiga bilagan om 
LYKE.  

Välkomna att bekanta er med LYKE-nätverket vid Vill a Elba torsdag 15.3.  kl.  15.15 
eller fredag 16.3. kl. 10.15 .  

Mer information http://www.luontokoulut.fi/lyke.php samt verksamhetsledaren för 
Finlands natur- och miljöskolförbund rf Niina Mykrä: niina.mykra@luontokoulut.fi eller 044-
700 2505 


