
 

Muista! 
 

• Ilmoita erityisruokavaliosi keskiviikkoon 31.10. mennessä 
milla.hamalainen ( ät)luontokoulut.fi 

• Omat liinavaatteet (Anjalasta on mahdollisuus varata lii-
navaatteet 8e, ilmoita jos haluat, Kotkassa ei tätä mahdol-
lisuutta) 

• Pyyhkeen ja uimapuvun, jos aiot saunoa ja käydä uimas-
sa 

• Makkaraa saunan jälkeen paistettavaksi 
• Omat juomat 
• Soittopelejä illanviettoon 
• Lämmintä vaatetta (ulko-ohjelmaa ja istumista kodassa 

luvassa!) 
• Kontakti probleemissa: Niina Mykrä 044-700 2505,  

niina.mykra ( ät)luontokoulut.fi 
 

 
Joukkoliikenteellä Anjalaan 
ks. aikataulut www.matka.fi 
 
Anjalasta Kotkaan järjestellään yhteiskyyti (tilataksi niille, jotka eivät mahdu henkilö-
autoihin) 
 
Kotkasta pois 
Junat Kotkasta: 
14.30 -> Helsinki 16:48, Mikkeli 16:55, Tampere 18:00, Oulu 23:39, Jyväskylä 19:14 
16.34 -> Helsinki 18:48, Mikkeli 19:00, Tampere 19:52, Oulu 00:21, Jyväskylä 21:31 
19.25 ->Helsinki 21:45, Mikkeli 21:35, Tampere 23:36 
 
Bussit Kotkasta: 
14:50 ->Helsinki 16:50 
15:50 ->Helsinki 18:05 
17:20->Helsinki 19:35 
14:50->Tampere 19:30 
17:15->Tampere 21:40 
16:15->Jyväskylä 21:00 

 

Tervetuloa! 
 
  

Luonto- ja ympäristökoulujen ja LYKE-verkoston tapa aminen 

Anjalassa ja Kotkassa 14.-16.11.2012 
 
 
 

Ohjelma 
 
Keskiviikko 14.11.2012 
Ympäristökoulu Regina, Anjalan nuorisokeskus 
Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala  
(http://www.nuorisokeskusanjala.fi ) 
 
Lenni miettii kuinka oppia vois  
Luonto- ja ympäristökasvatuksen integrointi eri oppiaineisiin 
 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja luonto- ja 
ympäristökasvatuksen integrointiin eri oppiaineisiin. Koulutuksessa 
sovelletaan ympäristökasvatuksen teoriaa opetusmenetelmien va-
lintaan ja opetuksen suunnitteluun sekä tutustutaan eri oppiainei-
den opetussuunnitelmiin. 
 
9:00 Aamukahvi ja tervetuloa 
9:30 Huippu malli haussa –ympäristökasvatuksen teoriaa 
11:00 Luonto- ja ympäristökasvatuksen integrointia eri oppiaineisiin 
12:00 Lounas  
13:00 Ulos oppimaan 
15:30 Palaute ja etätehtävän ohjeistus 
16:00 Koulutus päättyy 

 
Yöpyjillä improvisoitua yhteistä ohjelmaa illan kul uessa  
- voit esimerkiksi esitellä omia ohjelmiasi. 
 

  



Torstai 15.11.2012 
Ympäristökoulu Regina, Anjalan nuorisokeskus 
Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala 
(http://www.nuorisokeskusanjala.fi ) 
 
 
Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa 
Ympäristötiedon soveltaminen opetukseen 
 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota erilaisia menetelmiä ja käytän-
nön työkaluja ympäristötiedon soveltamiseen eri oppiaineiden ope-
tuksessa. Päivän aikana saadaan tietoa ajankohtaisista ympäristö-
kysymyksistä ja sovelletaan mm. seikkailu- ja draamamenetelmiä 
ympäristöasioiden opetukseen. 
 
9:00 Aamukahvi ja tervetuloa 
9:30 Ihminen ja ympäristö -luento Hanna Seimola WWF Suomi 
11:00 Ympäristöongelmien anatomiaa -ryhmätyö 
12:00 Lounas Nuorisokeskus Anjalassa 
13:00 Ulos oppimaan draaman ja seikkailun keinoin 
15:30 Palaute ja etätehtävän ohjeistus 
16:00 Koulutus päättyy 
 
 

Klo 16- Siirtyminen Anjalan nuorisokeskuksesta Kotkaan Luovin leiri-
keskukseen (Luovintie 130 48810 KOTKA) 
http://www.kotka.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=1366&menupath=512,1365,1366  
http://www.rannikkopajat.fi/kuvapankki/index.php?spgmGal=Luovi  

 
Kotkan luontokoulun synttärit ja yhdessäoloa 

 
Majoittuminen. 
 
18:00 Iltapalaa (ruokasalaattia, piirakkaa) 
Ruokailun jälkeen vapaata yhdessä oloa, kuulumisten vaihtoa, yh-
teislaulua ja muuta ilakointia Kotkan synttäriteemalla. Jos sinulla 
on jotain erityistä, mitä haluaisit kertoa tai esittää muille, ilmoita 
mielellään etukäteen. 
Soittimet mukaan! 
 
20:00- Sauna 
Halukkaat voivat paistaa saunan jälkeen makkaraa tms. 

  

Perjantai 16.11.2012 
Kotka, Luovin leirikeskus 
Luovintie 130 48810 KOTKA 
(http://www.kotka.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=1366&menupath=512,1365,1366 ) 
 
 
Lykitään LYKE-verkosto lentoon 
 

Tavoitteena on käyttää aikaa yhteisen tulevaisuuden luomiseen 
sekä jakamalla yhteisiä ideoita että miettimällä tulevaisuuden tar-
peita pohtimalla Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän 
elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-verkoston kriteereitä.  
 
Klo 8:00 Aamupala (omatoimisesti kahvit keittäen) 
 
9:00 Alkulämmittely päivään – mielen viritystä luontoleikin tahdissa 
 
9:30 LYKE-verkosto ja sen kriteerit. Asioita pohditaan vaihtuvissa 
ryhmissä toiminnallisin menetelmin ulkona (rajuilman sattuessa si-
sällä). Saat samalla menetelmällisiä vinkkejä asioiden käsittelyyn. 
 
10:30 Aivojen avaus -välileikki 
10:45 Työskentely jatkuu uusin menetelmin. 
12:00 Ruokailu 
12:45 Aamupäivän kokoaminen ja yleinen keskustelu. Päätökset 
siitä, kuinka tästä eteenpäin. 
14:00 Päivän lopetus 
 
SIIVOUSHETKI –jääthän auttamaan, jos kyytisi ei lähde heti! 

 
 
 
n. klo 15-16 halukkaille tutustuminen  Maretariumiin (hinta 12 
€/henk, http://www.maretarium.fi) tai Merikeskus Vellamoon 
(8€/henk. http://www.merikeskusvellamo.fi) 
 


