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Ulos luokasta ja luontoon oppimaan! 
 
Valtakunnallinen koulutus kerää osallistujia ympäri Suomea Nuorisokeskus Anja-
laan  
 
Keskiviikkona ja torstaina 14. – 15.11. lyödään viisaat päät yhteen Ympäristökoulu 
Reginan tiloissa Regina-koululla, Nuorisokeskus Anjalassa, eri oppiaineiden opet-
tamiseksi luonnossa. 25 luonto- ja ympäristökoulujen opettajaa, kasvattajaa ja 
luokanopettajaa pohtii luonto- ja ympäristökasvatuksen ja toiminnallisten mene-
telmien soveltamista tavallisessa kouluopetuksessa, ulkona luokasta. Osallistujat 
pääsevät käsittelemään ympäristöasioita esimerkiksi draaman ja seikkailukasva-
tuksen kautta. 
 
Kahden päivän aikana tutustutaan eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin, ideoidaan tehtäviä 
luontoon sekä tutustutaan erilaisiin opetusmenetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on tukea opet-
tajia luonto- ja ympäristökasvatuksen siirtämisessä omaan opetukseen. Ympäristökasvatus ei 
ole kouluissa oma oppiaine, vaan se on liitetty osaksi useita kokonaisuuksia. Monet opettajat 
eivät myöskään osaa yhdistää ympäristökasvatusta opetukseen, sillä opettajainkoulutuksessa 
aihetta käsitellään erittäin vähän. Lisäksi koulujen lähiluonnon hyödyntäminen opetuksessa on 
melko vähäistä ja vaihtelee koulukohtaisesti suuresti.  
 
Koulutuksen järjestää Suomen ympäristöopisto Sykli yhdessä Suomen luonto- ja ympäristökou-
lujen liiton ja LYKE-verkoston kanssa. Ulos oppimaan –koulutukset ovat Opetushallituksen ra-
hoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. 
 
Suomen ympäristöopisto Sykli on valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka tavoitteena on vahvistaa 
ja parantaa asiakkaiden toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Suomen luonto- ja ympäristökoulut tarjoavat ympäri Suomea tukea kouluille ja päiväkodeille luonto- ja ympäristö-
kasvatuksen toteuttamisessa. Luonto- ja ympäristökouluilla ei ole omia oppilaita, vaan ne ottavat vastaan ryhmiä ja 
kouluttavat opettajia. Tällä hetkellä Suomessa on kolmisenkymmentä luonto- ja ympäristökoulua. Parhaillaan ol-
laan muodostamassa kestävän elämäntavan kasvua tukevien LYKE-verkostoa yhdessä Metsähallituksen, valtakun-
nallisten nuorisokeskusten ja leirikoulukeskusten kanssa. 
 
Kahdeksan vuotta Kouvolan alueella toiminut Ympäristökoulu Regina järjestää luonto- ja ympäristökoulupäiviä 
Kouvolan kouluilla ja Nuorisokeskus Anjalan alueella Anjalassa. Suurin toiminto ovat olleet neljänsien luokkien 
ympäristökoulupäivät, joita järjestetään tänä lukuvuonna jokaiselle 4. luokalle Kouvolassa. Luonto- ja ympäristö-
koulujen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria ympäristövastuullisuuteen ja fyysisesti ja henkisesti tervehdyttä-
vään luonnossa liikkumiseen.  
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