
Luonto- ja ympäristökoulujen 
opettajien tapaaminen  
17.-18.11.2011  
Espoossa ja Vantaalla

Tervetulokahvit ja kuulumisia, Villa Elfvikiin ja sen ympäristöön tutustuminen

Lounas (suurustettu yrttinen kasviskeitto, kotitekoinen sämpylä/leipä)

Juhlaseminaari
Luonto- ja ympäristökoulut uusien oppimisympäristöjen edistäjinä 
•	 Tilaisuuden avaus, Marja-Leena Loukola, Opetushallitus
•	 Luonto hyvinvoinnin lähteenä, Leena Lahtinen, Vantaan kaupunki 
•	 Koulu kaikkialla –hankkeen esittely ja tutkimustuloksia,  

Olli Vesterinen, Helsingin yliopisto 
•	 Miten opettajakoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? 

Hannele Cantell, Helsingin yliopisto

Kahvitauko

Keskustelu: Uusien oppimisympäristöjen edistäminen luonto- ja
ympäristökasvatuksen verkoston ja yliopistojen yhteistyönä
Mukaan on pyydetty luonto- ja ympäristökoulujen lisäksi Metsähallituksen 
luontokeskukset, Nuorisokeskukset ja Leirikouluyhdistys. Myös osa seminaarin 
luennoitsijoista on mukana keskustelussa.

Tauko: Yläkerran luokat toimivat juhliin valmistautumistiloina. Tänä aikana 
sali laitetaan juhlakuntoon.

Iltajuhla
Yhteiset synttärit kaikille tänä vuonna merkkipäiväänsä viettäville luontokou-
luille. Juhlava pukeutuminen. 

Ohjelma torstaina 17.11. Villa Elfvikin luontotalolla
Elfvikintie 4, Laajalahti, Espoo

klo 10 

klo 12 

klo 13 

klo 15 

klo 15.30 

klo 17

klo 18

Syksyn tapaamisessa juhlistetaan luontokoulujen syntymäpäiviä, sillä tänä vuonna on tullut 20 
vuotta täyteen Espoossa ja Vantaalla. Torstain juhlaseminaarissa pohditaan luonto-ja ympäristö-
koulujen sekä muiden vastaavien toimijoiden roolia kouluopetuksen rikastuttajina. Illalla juhlitaan, 
perjantaina virkistäydytään ja jaetaan ohjelmaideoita. Lämpimästi tervetuloa!  

Juhlaillallisen meny
•	 Akumalja
•	 Vihersalaatti & rucolaöljykastike
•	 Kurkku-minttusalaatti
•	 Tomaatti-sipulisalaatti
•	 Fetatäytteiset munakoisoviipaleet
•	 Haudutetut timjamisipulit
•	 Indonesialaisittain marinoitu tempeh, soijakastiketta
•	 Juuressärä
•	 Villiriisekoitus
•	 Leivät ja levite. Juomana vesi ja kivennäisvesi.
•	 Jälkiruoka: Kahvi / haudutettu luomutee, Hollantilainen suklaakakku

Ohjelma jatkuu perjantaina Vantaalla...



Saavutaan paikalle ja kahvitellaan

Työfysioterapiaa, Fysiosporttis Oy
Venyttelyä, oikeita kanto/nostotekniikoita, elvyt-
täviä liikkeitä

Lounas

Rännästä riemua
Ollaan ulkona ja jokainen tuo omat hyvät koke-
muksensa tähän vuodenaikaan toimivasta ohjel-
masta muiden käyttöön. 

Loppukeskustelu, kahvit ja kotiinlähtö.

Ohjelma perjantaina 18.11. Vantaan luontokoululla
Sotungintie 25 A, Vantaa

klo 9.30

klo 10

klo 11.30

klo 12.30

klo 14

HUOM!
Lykyn hallitus kokoontuu 
joko torstaina tai per-
jantaina ohjelman päät-
teeksi.

Osallistumismaksu kahdelta päivältä on 76 euroa. 
Pelkkä torstain juhlaillallinen 40 euroa (sisältyy osallistumismaksuun).

Ilmoittautuminen Villa Elfvikin luontotaloon 4.11.2011 klo 15 mennessä: 
villaelfvik@espoo.fi	tai	puh.	(09)	8165	4400.	

•	 Ilmoita nimesi, toimitahosi, laskutusosoitteesi ja mahdollinen erikoisruokavaliosi.
•	 Mahdollisuus yöpyä lattiamajoituksessa tunnelmallisella Vantaan luontokoululla (Villa Elfvik-

Vantaan luontokoulu 25 km). Ei suihkua, sisävessa. Ilmoita käytätkö tämän mahdollisuuden 
hyväksi.

•	 Ilmoita, oletko tuomassa jonkin Rännästä riemua -ohjelmaidean perjantaipäivään ja kuinka 
paljon aikaa siihen tarvitset.

Muuta huomioitavaa
•	 Omat juomat ovat torstain iltajuhlaan tervetulleita. Ota mukaasi myös mielimusiikkiasi. 

Soittotaitoiset voivat ottaa mukaan soittimia tunnelmaa kohottamaan
•	 Jos sinulla on vuosien varrelta kuvia luontokoulun toiminnasta, otamme niitä mielellämme 
vastaan.	Lähetä	kuvat	sähköisesti	etukäteen	osoitteeseen	toimisto@vantaanluontokoulu.fi.

•	 Muista perjantaille lämmin ulkoiluvarustus. 
•	 Kulkuyhteydet	löydät	nettisivuilta:	www.espoo.fi/villaelfvik	ja	www.vantaanluontokoulu.fi.	

 Juhlatunnelmissa,
 Luonto- ja ympäristökoulujen liiton sekä Espoon ja Vantaan luontokoulujen väki


