
Pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen koulutukset opettajille, 
varhaiskasvattajille ja muille kiinnostuneille.

Ideoita, innostusta ja 
ilmiöitä!
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Hyvä opettaja, päiväkodin työntekijä, perhepäivähoitaja, 
kerho-ohjaaja, opiskelija, luontoretkiopas… ja 
kaikki ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet! 

Ympäristökasvatuksen kursseilta löydät luonnonihmeitä, taitoja liikuttaa 
lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen ympäristöasioiden käsittelyyn. 
Monilla kursseilla aiheita käsitellään ilmiölähtöisesti ja monialaisesti ja ne 
auttavat uuden opetussuunnitelman käyttöön ottamista. Kursseilla saat myös 
tukea Vihreä lippu -ohjelman toteutukseen ja ympäristöraadin toimintaan.

Kurssit ovat kaikille avoimia kuntarajoista riippumatta ja useimmat niistä 
ovat maksuttomia. Monet kurssit sopivat opettajien veso -koulutuksiksi.

Lämpimästi tervetuloa!

Toivottavat pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen väki!
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HARAKAN LUONTOKESKUS
HELSINGIN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ PL 58235 , 00099 HELSINGIN KAUPUNKI • PUH. 09 310 31535 • WWW.HEL.FI/HARAKKA

Harakan luontokeskus sijaitsee Harakan saarella Kaivopuiston 
edustalla. Lähimmäksi yhteysvenettä pääsee raitiovaunuilla 
2 ja 3, Kaivopuiston pysäkki. 

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa ennen kurs-
sia: Helsingin ympäristöpalvelut, Margit Jensen, puh. 
09 310 31535, sähköposti: margit.jensen@hel.fi  

Edestakainen venematka Harakkaan maksaa aikuisilta 5 euroa. Saarella 
ei ole kahvilaa, joten omat eväät mukaan. Kurssit ovat maksuttomia. 

Olemme myös facebookissa: www.facebook.com/harakanluontokeskus

HARAKAN LUONTOKESKUS

Ilmiöt rannalla
ke 29.8.2018 klo 9–16

Kohderyhmä: esikoulun ja peruskoulun opet-
tajat

Katso lisätietoja Suomen ympäristöopisto SYKLIn 
sivulta (s. 13)

Harakan Hyönteiskurssi
to 6.9.2018 klo 10–16

Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat ja 
aiheesta kiinnostuneet 

Lapsi ja ötökkä ovat erottamaton pari. Kurssipäi-
vän aikana tutustutaan Harakan saaren lentäviin 
ja maassa vipeltäviin hyönteisiin. Perehdymme 
tutuimpien hyönteisryhmien – vaellusperhosten, 
pistiäisten ja kovakuoriaisten tunnistamiseen ja 
ötököiden ravintokasveihin. Samalla tutustumme 
monipuolisesti menetelmiin, joiden avulla ötö-
köiden tutkiminen lasten kanssa on helppoa ja 
hauskaa. Päivä antaa myös vinkkejä osallistua 
hyönteisseurantoihin ja -tutkimuksiin luokan tai 
oman perheen kesken. Tieteen tekoa siis pienestä 
pitäen!

Omat eväät, edestakainen venekyyti Harakkaan 
5 €. Kouluttajina toimivat hyönteistutkija ja Luon-
toillan asiantuntija Jaakko Kullberg sekä biologi ja 
tietokirjailija Seppo Parkkinen.

Syksy 2018
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Meren roskaantuminen ja muuta 
ajankohtaista Itämeritietoa 
ti 11.9.2018 klo 10–16

Kohderyhmä: Ylä-aste ja lukio sekä muut kiin-
nostuneet

Itämeri on usein lehtien otsikoissa. Kirjoituksien 
aiheina ovat muoviroskat, likaantuminen, ravin-
teet ja ilmastonmuutos. Nämä kaikki ovat laajoja 
kokonaisuuksia. Onko suojelutavoitteet saavu-
tettu? Onko meren tila parantunut? Onko merelle 
tullut uusia uhkia? On aika kerrata ja päivittää tie-
toja! 

Kahvitarjoilu. Edestakainen venekyyti Harak-
kaan 5e. Kouluttajina toimivat Itämeren asiantun-
tijat ja ympäristökasvattaja Asta Ekman Harakan 
luontokeskuksesta.

Metsäkurssi ja –retki 
Keskuspuistossa Haltialassa
ti 23.10.2018 klo 9–15

Huom! Paikka: Paloheinän ulkoilumaja (Pakilan-
tie 124)

Kohderyhmä: opettajat ja kaupunkimetsätee-
masta kiinnostuneet

Tunnetko Helsingin komeimmat metsäalueet? 
Osaatko viedä oppilaasi oppimaan lähimet-
säänne? Iltapäivän metsäretken lisäksi kurssisa-
lissa opitaan luonnonmetsien lainalaisuuksia, met-
säekologiaa ja taitoa nähdä metsä puilta. Päivä 
tarjoaa vinkkejä oman lähimetsän käyttöön ope-
tuksessa ja ryhmäretkeilyssä. Kurssilaiset saavat 
myös tuoretta tietoa Helsingin metsäluonnosta ja 
hiljattain metsiin kotiutuneista uusista eliölajeista.

Aamukahvitarjoilu ja luento-osuus 3 tuntia. 
Omakustanteinen keittolounas (7–8e). Kahden 
tunnin metsäretki Haltialanmetsään. Mukaan ulko-
varusteet sään mukaan.

Kouluttajina toimivat metsäekologi ja tieto-
kirjailija Timo Kuuluvainen, koulumetsäoppaan 
kirjoittaja MMM Vipi Sahi ja luontokouluopettaja 
Pekka Paaer.

5



6

Talviluonto 
to 7.2.2019 klo 9–15 

Huom! Paikka: Keskuspuisto, Maunulan ulkoilu-
maja (Metsäläntie 9)

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja alakoulun 
opettajat

Pyrypäivä tai suojasää – talvi tulee joka tapauk-
sessa! Kurssipäivä antaa vinkkejä ja ideoita talvi-
retkeilyyn lasten kanssa ja luonnon ihmettelyyn 
Suomen vaihtelevassa talvisäässä.   Maunulan 
majalla puhumme muuttuvan talviluonnon piir-
teistä ja perehdymme opetus- ja retkimateriaalei-
hin. Retkellä keskuspuiston lähimetsiin teemme 
toiminnallisia talviharjoituksia ja etsimme eläinten 
lumijälkiä – talvileikkejä ja talven riemuja unohta-
matta!

Aamukahvitarjoilu ja omakustanteinen (n. 8e) 
keittolounas. Ulkovarusteet sään mukaan.

Kouluttajina toimivat luontokouluopet-
taja  Pekka Paaer ja ympäristökasvattaja Asta 
Ekman Helsingin ympäristöpalveluista.

Lintujen kevätmuutto 
to 25.4.2019 klo 9–15 

Huom! Paikka: Tekniikan Museo (Viikintie 1) ja 
Vanhankaupunginlahden lintuvesi

Kohderyhmä: opettajat ja varhaiskasvattajat

Viikin Vanhankaupunginlahti on Helsingin paraa-
tipaikka ottaa vastaan ja tarkkailla muutollaan 
levähtäviä kevätlintuja. Kurssilla opitaan kevätlin-
tujen saapumisfenologiaa, yleisimpien kosteikko-
lintujen tuntomerkkejä ja ääniä, sekä tutustutaan 
tapoihin, joilla linturetkeilystä lasten kanssa saa 
enemmän iloa irti. Kurssi sopii myös liikuntarajoit-
teisten ryhmien ohjaajille.

Omat eväät tai omakustanteinen lounas ravin-
tola Koskenrannassa. Kiikari ja ulkovarusteet sään 
mukaan. Kouluttajina toimivat ornitologit Pekka 
Paaer ja Eero Haapanen.

Kevät 2019
Helsingin upea luonto 
oppimisympäristönä 
ti 14.5.2019 klo 10–16

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkou-
lujen opettajat sekä muut kiinnostuneet

HUOM! Lähtöpaikka: Kiasman edestä tilausbus-
sipysäkiltä

Vieraillaan muutamassa erityyppisessä luonto-
kohteessa, joiden luontoon tutustutaan elämyk-
sellisten ja tiedollisten harjoitteiden avulla. Retken 
aikana on mahdollista syödä omakustanteinen 
lounas. Liikkuminen tapahtuu tilausbussilla. Osal-
listujat saavat Lumoava Helsinki – 200 luontoelä-
mystä -kirjan. Kouluttajina toimivat ympäristö-
tarkastajat Tuomas Lahtinen ja Hanna Seitapuro 
Helsingin ympäristöpalveluista.
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KIERRÄTYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖKOULU POLKU

Tervetuloa kursseillemme! 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.kierratyskeskus.fi /kurssit, koulu-
tus@kierratyskeskus.fi  tai puh. 0400 348 100.

Kursseja rahoittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY ja ne ovat maksuttomia kaikille Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella työs-

kenteleville kasvattajille. Osaa koulutuksista on mahdollista tilata mak-
sutta myös omalle koululle tai päiväkodille. Järjestämme tilauskursseja 
myös muualla päin Suomea. Kysy tarjousta!

HERMANNIN RANTATIE 2A, 00580 HELSINKI, PUH 0400 348100, WWW.KIERRATYSKESKUS.FI/POLKU

Kaupunkiviljelyä päiväkodissa – 
näin me sen teemme Espoossa
ke 12.9.2018 klo 15–18 

Katso kurssikuvaus Villa Elfvikin luontotalon 
sivuilta (sivu 18)

Tee itse opetusmateriaaleja 
kierrätystavaroista -työpaja 
to 11.10.2018 klo 14–17

Paikka: Näprän paja, Nihtisillan kierrätyskeskus, 
Kutojantie 3.

Kohderyhmä: varhaiskasvattajille ja alkuopetuk-
sen opettajille

Tule tekemään opetusmateriaaleja kierrätystava-
roista. Tutustumme valmiisiin ideoihin, jotka sopi-
vat mm. liikunnan ja matematiikan opetukseen. 
Tarkoitus on myös päästää mielikuvitus valloilleen 
ja suunnitella juuri sinun ryhmällesi sopivia mate-
riaaleja. Inspiraation saamiseksi tutustumme työ-
pajan aluksi Kierrätyskeskuksen lajittelukeskuksen 
tavarataivaaseen ja Näprän ilmaistukkuun. 

Kasvattajien kiertotalousseminaari
ke 7.11.2018 klo 9–16

Paikka: Ravintola Vaunun koulutustilat Pasilassa, 
osoitteessa Ratapihantie 9, Helsinki.

Kohderyhmä: kaikille ympäristökasvatuksesta 
kiinnostuneille

Ihmiskunta käyttää 50 % enemmän luonnonva-
roja kuin mitä maapallo pystyy uusiutuvasti tuot-
tamaan. Meidän onkin muutettava toimintaamme 
ja etsittävä vaihtoehtoja nykyiselle mallille, jossa 
luonnonvarat muuttuvat nopeasti jätteeksi. Kier-
totaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta 
mm. jakamiseen, palveluiden käyttämiseen ja 
muihin materiaalien käyttöä vähentäviin ratkai-
suihin, joista esimerkkejä ovat vaikkapa vaatelai-
naamot ja liikkuminen palveluna. Seminaarissa 
esitellään kiertotalouden toimintatapoja ja eri-
tyisesti sitä, kuinka aihetta voi käsitellä koulussa 
oppilaiden kanssa. 

Seminaarin järjestää Uudenmaan ympäristökas-
vatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke. 

Syksy 2018
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Ympäristöuutisten herättämät 
vaikeat tunteet – miten käsittelen 
aihetta nuorten kanssa?
ke 21.11.2018 klo 15–18

Paikka: Ympäristökoulu Polun luokkatila, Her-
mannin rantatie 2A, 4krs. Kalasatama, Helsinki

Kohderyhmä: kasvattajat ja opettajat etenkin 
yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilai-
toksissa. 

Ilmastonmuutos etenee, maailman meret täytty-
vät roskasta ja luonnon monimuotoisuus hupe-
nee hurjaa vauhtia. Näistä ja monesta muusta-
kin ympäristöaiheesta saamme lukea synkkiä ja 
uhkaavia uutisia. Uutiset hämmentävät, ahdistavat 
ja aiheuttavat riittämättömyyden ja toivottomuu-
den tunteita. Miten käydä läpi näitä vaikeita kysy-
myksiä ja tunteita nuorten kanssa ja silti säilyttää 
toivon ilmapiiri  asioiden muuttamiseksi parem-
paan suuntaan? Kurssilla etsitään yhdessä ratkai-
suja ja menetelmiä käsitellä ympäristökysymysten 
nostamia tunteita nuorten kanssa.

Kierrätys ja jätteiden 
vähentäminen leikkien
ti 6.2.2019 klo 14–17

Paikka: Ympäristökoulu Polun luokkatila, Her-
mannin rantatie 2A, 4krs. Kalasatama, Helsinki

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja alkuopetuk-
sen opettajat

Kurssilla syvennytään siihen, kuinka käsitellä 
ympäristöasioita pienille lapsille sopivalla tavalla. 
Koulutuksen aikana käydään läpi ympäristökas-
vatukseen sopivia opetusmateriaaleja, pelejä ja 
leikkejä painopisteenä jätteiden vähentäminen 
ja kierrätys. Tutustumme myös draaman ja käsi-
nukkejen käyttöön opetuksessa. Tavoitteena on 
innostaa lapsia toimimaan ympäristön puolesta 
pienestä pitäen. Koulutus tukee varhaiskasvatus-
suunnitelman sisältöjen toteuttamista. 

Kevät 2019
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KORKEASAAREN LUONTOKOULU ARKKI
KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖ SR, PL 1000, 00811 HELSINKI, ARKKI@KORKEASAARI.FI, WWW.KORKEASAARI.FI

Mobiilisti Korkeasaaressa
to 30.8.2018 klo 16–19

Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat 
(bige) sekä muut kiinnostuneet

Kurssilla luodaan katsaus eläinten elämään ja 
käyttäytymiseen elävien esimerkkien ja oppilaita 
innostavan mobiilipelin sekä muiden mobiilisovel-
lusten avulla. Tutustumme esimerkkien kautta 
myös siihen, miten mobiililaitteita voi hyödyntää 
opetuksessa niin, että niistä on hyötyä ja tukea 
opittavalle asialle. Näitä vinkkejä ja materiaale-
jamme voi hyödyntää myös omatoimisesti eläin-
tarhakäyntien yhteydessä. Kouluttajana toimii 
ympäristökasvattaja, FM Tero Kirjosalo.

Tervetuloa kursseillemme!

Korkeasaaren luontokoulu Arkki järjestää koulu-
tusta myös kasvattajille. Kurssit ovat maksuttomia 
ja niihin ilmoittaudutaan nettisivujemme kautta 
tai sähköpostitse viimeistään kahta viikkoa ennen 
kurssia. Teemamme liittyvät eläimiin ja niiden elin-
ympäristöihin – eläintarhassa kun ollaan. 

Lue lisää: https://www.korkeasaari.fi /kurssit-kasvattajilletai kysy: arkki@korkeasaari.fi 

Etologian ihmeitä
to 16.5.2019 klo 16–19

Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat 
(bige) sekä muut kiinnostuneet

Kurssilla luodaan katsaus eläinten käyttäytymi-
seen elävien esimerkkien kautta. Suokukkojen 
soidin, leijonien laumaelämä ja apinoiden sosi-
aalinen käyttäytyminen tulevat tutuksi. Kurssilla 
suoritetaan pienimuotoinen etologinen tutkimus 
ja esitellään Korkeasaaren laatimaa etologian 
opetusmateriaalia. Myös hyviä esimerkkilajeja, 
joiden käyttäytymistä voi tutkia omatoimisten 
eläintarhakäyntien aikana, käydään kurssilla läpi. 
Kouluttajana toimii ympäristökasvattaja, FM Tero 
Kirjosalo.

Kevät 2019Syksy 2018
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SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA
NUUKSIONTIE 84, 02820 ESPOO, PUH. 040 163 6200, WWW.HALTIA.COM

Kurssimme innostavat luokasta luontoon. Tule, tee itse, 
koe ja opi!

Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Nuuksion Solvallassa. 
Perille pääsee bussilla 245 Espoon keskuksesta. Haltiassa 
on ravintola ja luontokauppa. Haltian näyttelyt esittelevät 
Suomen luonnon helmet mereltä tuntureille. Pihasta lähtevät 
polut Nuuksion järviylängön upeaan luontoon.

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa aiemmin ilmoittautumislomakkeella: www.haltia.
com/luontokoulu/koulutukset-kasvattajille. Kurssit järjestetään Haltiassa ja lähiluonnossa, ellei 
kurssin kohdalla ole muuta mainittu. Lisätietoja: haltia.luontokoulu@metsa.fi . 

Syksy 2018
Me ollaan tulevaisuus –
tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä
to 15.11.2018 klo 15–18

Kohderyhmä: peruskoulun opettajat

Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuu-
teen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? 
Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, 
visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan 
hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Kurssilla 
kokeillaan tulevaisuuskasvatuksen erilaisia mene-
telmiä, keskustellaan ja tulevaisuusajatellaan. 
Kouluttajana toimii Haltian luontokasvattaja.

Ilmiöpohjainen oppiminen 
metsässä design-suuntautuneella 
pedagogiikalla (Case Forest) 
Osa 1: la 27.10.2018 klo 9–16 

Osa 2: to 22.11.2018 klo 16–19 

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, peruskoulun 
opettajat 

Hinta: 40 € (sis. materiaalit, lounaan ja kahvit) 

Kurssilla perehdytään motivoivaan ja innostavaan 
oppimismenetelmään, joka perustuu lasten omiin 
kysymyksiin. Oppimisprosessi etenee ohjatusti 
yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Kurssilla 
perehdytään menetelmään metsäteeman ympä-
rillä, käytännössä itse kokeillen. Osana kurssia, 
ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osal-
listujat toteuttavat lapsiryhmänsä kanssa oman 
projektin. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen 
metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttajina menetel-
mää työssään soveltaneet luokanopettaja Mari 
Leijamaa ja lastentarhanopettaja Maarit Kasuri-
nen.
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Kevät 2019

Onko sinivuokolla oikeuksia? – Arvot, 
ympäristö ja vastuuseen kasvaminen
ke 13.2.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: peruskoulun opettajat

Tarvitseeko luontoa suojella? Kenen vastuulla 
ympäristöongelmien ratkaiseminen on? Ympäris-
tövastuuseen kasvattamiseen liittyy paljon arvoky-
symyksiä. Arvolatautuneet sisällöt saattavat herät-
tää ristiriitoja oppilasryhmän sisällä tai opettajan 
ja oppilaan välillä. 

 Tällä kurssilla tarkastelemme ympäristökasva-
tusta arvokasvatuksen näkökulmasta. Millaisia 
haasteita liittyy ympäristövastuuseen kasvatta-
miseen ja miten niitä voidaan ratkaista? Miten 
etiikan näkökulman saisi tuotua osaksi ympäris-
tökasvatusta? Kurssilla saat työkaluja käytännön 
kasvatustyöhön ja pääset pohtimaan kasvattajan 
etiikkaa arvolatautuneen sisällön opettamisessa. 

Kurssi sopii monen eri oppiaineen opettajille, esi-
merkiksi yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, maan-
tieto ja katsomusaineet.

Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattaja 
ja ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-
Linnanvuori, WWF. 

Mun metsä – oppilaslähtöisen 
metsäretken menetelmiä
ke 15.5.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, peruskoulun 
opettajat

Kurssilla kokeillaan erilaisia ulkona oppimisen 
yhteistoiminnallisia menetelmiä metsäretkellä. 
Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kiinnostuk-
sen kohteet metsäluonnossa. Tukeudutaan eri 
oppiaineiden opetussuunnitelmiin sekä monia-
laisen oppimisen periaatteisiin, rakentaen vuo-
rovaikutuksessa oppilaita ja opettajia innostavaa 
retkiohjelmaa. Kouluttajana toimii Haltian luonto-
kasvattaja.



Tervetuloa kursseillemme! 
Ilmoittautumiset kursseille ja tiedustelut luontokoululle joko puhelimitse 
09 875 30 57 tai sähköpostitse toimisto@vantaanluontokoulu.fi . Toimistoai-
kamme on maanantaisin klo 10–15, muina päivinä voit jättää viestin vastaa-
jaan.  Ilmoittautuessasi kerro nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi sekä mah-
dolliset erityisruokavaliot. Kurssimme löytyvät myös osoitteesta www.vantaan-
luontokoulu.fi /kurssit. Opintokeskus Visio tukee kurssejamme. Järjestämme 
kursseja myös tilauksesta, ks lisää tilauskurssisivulta.

Kurssit ovat luontokoululla Sotungissa, Itä-Vantaalla, Sotungintie 25, ellei 
kurssin kohdalla toisin ilmoiteta. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät kotisivultamme.

VANTAAN LUONTOKOULU
SOTUNGINTIE 25, 01200 VANTAA • PUH. 09 875 30 57 • WWW.VANTAANLUONTOKOULU.FI
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Veera Vesiperhosen matkassa- 
vesiötökkäkurssi
ke 5.9.2018 klo 15–17.30

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, alkuopetuksen 
opettajat, muut opettajat

Paikka: Huom! Paikkana Mätäjoki Myyrmäessä!

Kurssilla tutustutaan erilaisiin työtapoihin, joilla 
vesiötököiden kiehtovaa maailmaa voi tutkia 
lasten kanssa. Kurssilla käytetään Veeran vesiretki 
–opetusmateriaalia, joka on lainattavissa koulujen 
ja päiväkotien käyttöön. Materiaali on suunnattu 
5–8-vuotiaille, mutta kurssin sisältöjä voi toteut-
taa myös isompien oppilaiden kanssa. Ohjaajina 
luontokouluopettajat Olli Viding ja Mikaela Gran-
qvist. Kurssi on maksuton, haluttaessa omaat 
eväät mukaan. Tapaamispaikka Myyrmäessä 
ilmoitetaan myöhemmin. Kursen kan delvis dras 
på svenska, material till vattenprogrammet fi nns 
också på svenska!

Syksy 2018
Vantaa ennen, nyt ja 
tulevaisuudessa. Kulttuuriperintöä 
ja luontoa kotiseudulla.
ma 17.9.2018 klo 15–18

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat

Kivikauden Vantaa on ollut tärkeä kauppapaikka, 
Vantaalla on ollut yksi maamme ensimmäisistä 
rautatieasemista ja nykyisin kaupunki tunnetaan 
nopeasti kasvavana alueena lentokenttineen ja 
keskuksineen. Kurssilla tutustutaan mm. ympäris-
tön muutokseen ja alueen kehittymiseen maatalo-
usvaltaisesta pitäjästä kaupungiksi sekä elämisen 
edellytyksiin eri aikoina. Tiedon lisäksi kehitetään 
yhdessä museon kanssa toiminnallisia ideoita, 
joiden kautta kulttuuriympäristötietoa voidaan 
opettaa mielekkäällä ja hauskalla tavalla lähiym-
päristön arvot huomioiden. Koulutuksen sisältö 
tukee Kulttuuriperinnön eurooppalaista teema-
vuotta 2018 ja syntyneitä ideoita voidaan käyttää 
myös tekeillä olevien Vantaan kulttuuriympäristö-
linjausten aineistona. Koulutus järjestetään yhteis-
työssä Vantaan kaupunginmuseon kanssa. Kurssi 
on maksuton, kahvitarjoilu. 
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Mobiilisti metsässä - tieto- ja 
viestintäteknologiaa maastossa
to 27.9.2018 klo 15–18

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat

Mobiililaitteet koukuttavat lapsia ja nuoria, mutta 
niitä voidaan myös hyödyntää luokkahuoneen 
ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa monin 
tavoin.  Koulutuksessa tutustutaan tutkimukselli-
seen työskentelyyn koulun ulkopuolella ja tieto- 
ja viestintäteknologian hyödyntämiseen maasto-
oppimisessa. Osallistujat pääsevät suunnittele-
maan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia. Koke-
muksia tutkimustehtävästä ja sen soveltamisesta 
pohditaan lopuksi yhdessä. Mukaan tarvitset 
oman mobiililaitteen. Kouluttajat tulevat Helsin-
gin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tie-
dekunnasta ja Tiedekasvatuskeskuksesta, joiden 
kanssa kurssi toteutetaan yhteistyönä. Koulutus 
on maksuton, kahvitarjoilu.
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Ilmiöt metsässä
ma 8.10.2018 klo 9–16

Kohderyhmä: esikoulun ja peruskoulun opet-
tajat

Katso lisätietoja Suomen ympäristöopisto SYKLIn 
sivulta (s. 19)

Jouluaskarteluilta 
ti 11.12.2018 klo 17–20

Kohderyhmä: kaikki kiinnostuneet

Hinta: 17 euroa, sis. opetuksen, materiaalit ja 
jouluisen kahvitarjoilun. 

Perinteisessä ja suositussa jouluaskarteluil-
lassa valmistamme koristeita kuten kransseja ja 
pieniä lahjoja kierrätys- ja luonnonmateriaaleista. 
Samalla pääset nauttimaan vanhan hirsitalon jou-
luisesta tunnelmasta, rentouttavasta omin käsin 
työskentelystä ja saat hauskoja lahjoja kotiin vie-
misiksi. Ohjaajana askarteluohjaaja Saara Teini.
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leikkimällä, jolloin ne jäävät parhaiten mieleen ja 
ovat käytettävissä kurssin jälkeen omassa työssä. 
Ohjaajana ympäristökasvattaja Aulikki Laine/ 
luontokouluopettaja Katja Lembidakis. Kurssi on 
maksuton, kahvitarjoilu.

Sanataidetta luonnossa
ke 24.4.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, alakoulun 
opettajat

Sanataide on luovaa, kielellistä ilmaisua, osa arki-
päivää kirjojen, tarinoiden ja median kautta. Sana-
taide tukee kielen ja mielikuvituksen kehittymistä 
sekä tekstien ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa. 
Kurssilla uppoudumme sanojen ja tarinoiden rik-
kaaseen maailmaan lähiluontoa hyödyntäen. 
Kurssi antaa valmiuksia luontosuhteen syventä-
miseen ja kielen kehityksen sekä mielikuvituksen 
tukemiseen päiväkodissa ja koulussa. Kouluttajina 
Maami Snellman Vantaan sanataidekoulusta sekä 
luontokouluopettaja Katja Lembidakis. Kurssi 
toteutetaan luontokoulun ja Vantaan sanataide-
koulun yhteistyönä.  Kurssi on maksuton, kahvi-
tarjoilu.

Villiä ruokaa lautasella – yrtti- 
ja villivihanneskurssi
ma 13.5.2019 klo 16–19

Kohderyhmä: opettajat, kaikki kiinnostuneet

Voiko horsmia syödä? Entä miten ennen hoidet-
tiin yskää? Kurssilla tutustutaan erilaisiin lähiym-
päristön kasveihin, joita voidaan hyödyntää ravin-
noksi tai rohdoiksi monin tavoin sekä opetellaan 
valmistamaan ruokaa luonnon omista antimista. 
Samalla opitaan ruoka- ja yrttikasvien keruusta ja 
jokamiehenoikeuksista. Kasvattajille kurssi antaa 
vinkkejä lasten kanssa toteutettavaksi ja kertaa 
kenties jo unohtuneita lajeja. Kurssin ohjaavat 
luonnonvaratuottaja, keruutuoteneuvoja Marja 
Käyhkö ja puutarhuri Sanna Orava. Kurssi on 
maksuton ja sisältää yrttipitoisen pienen tarjoilun.

Ilmiöpohjainen oppiminen 
metsässä design-suuntautuneella 
pedagogiikalla (Case Forest) 
Osa 1: la 9.3.2019 klo 9–16

Osa 2: ke 10.4.2019 klo 16–19

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat, var-
haiskasvattajat

Hinta: 40 euroa/hlö, sisältäen opetuksen, mate-
riaalit sekä lounaan ja kahvit lauantaina, kahvit ja 
pienen suolaisen iltakurssilla.

Ilmoittautuminen : www.smy.fi /tapahtumat  

Kurssilla perehdytään design –suuntautuneeseen 
pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan 
oppimismenetelmään, joka perustuu lasten ja 
nuorten osallistamiseen ja heidän omiin kysymyk-
siinsä. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä 
tutkien, pohtien ja ihmetellen. Menetelmä haas-
taa perinteisen, ns. opettajalähtöisen oppimisen. 

Kurssilla perehdytään menetelmään vaihe vai-
heelta pienryhmissä itse kokeillen. Osana kurs-
sia, ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, 
osallistujat toteuttavat lapsi-/oppilasryhmänsä 
kanssa oman projektin. Menetelmää voi sovel-
taa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain 
luontoon. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen 
Metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttajana menetel-
mää työssään soveltanut lto, ympäristökasvattaja 
Mari Parikka-Nihti.

Luontoleikit 
ma 8.4.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, alakoulun 
opettajat, kerho-ohjaajat ja muut lasten kanssa 
työskentelevät

Leikillä on monta merkitystä. Sen avulla voi 
purkaa energiaa, se voi rauhoittaa, ryhmäyttää tai 
vaikkapa opettaa vaikean asian. Kurssilla pereh-
dytään vanhoihin ja uusiin luontoleikkeihin itse 

Kevät 2019
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#ulos2020
Nurmes 9.–11.6.2020 

TERVETULOA MUUTOKSENTEKIJÄKSI!
KOM MED OCH FÖRÄNDRA!

MATERIAALIPANKKI OPETUKSEN 
JA VARHAISKASVATUKSEN TUEKSI

ULKONA OPPIMINEN
YMPÄRISTÖKASVATUS
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Voit jakaa myös 
omia materiaalejasi!

Tutustu ja tykkää!
 @materiaalipankki  @haeMAPPAsta

ULKONA OPPIMISEN SUURTAPAHTUMA 
OPETTAJILLE JA KASVATTAJILLE
STOREVENEMANG FÖR LÄRARE 

OCH SMÅBARNSPEDAGOGER INOM 
UTOMHUSPEDAGOGIK

Ota käyttöön edellisen tapahtuman laadukkaat 
luentotallenteet ja käytännön vinkit!

Högkvalitativa inspelade föreläsningar 
och praktiska tips

www.Ulos2017.fi   @ulosutout

#ulos2017
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VILLA ELFVIKIN LUONTOTALO

Syksyinen metsäluonto tutuksi 
– sammalia ja kääpiä
ke 10.10.2018 klo 14–17

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat

Tervetuloa hakemaan ideoita myöhäissyksyn 
metsäretken toteutukseen lasten kanssa! Syksyn 
sateiden jälkeen metsän sammalmatto loistaa vih-
reänä. Kun kesän kukkakasvit kuihtuvat, on paras 
hetki lähteä tutkimaan metsän pohjakerroksen 
lajistoa. Kurssilla tulevat tutuksi kangasmetsän 
yleisimmät sammalet ja jäkälät. Puiden rungoilta 
tunnistamme myös kääpiä. Kouluttajana ympä-
ristökasvattaja, kasvitieteen FM Katri Luukkonen.

ELFVIKINTIE 4, ESPOO. POSTIOS: PL 60440, 02070 ESPOON KAUPUNKI, PUH. 09 81654400, WWW.ESPOO.FI/VILLAELFVIK

 Kaupunkiviljelyä päiväkodissa – 
näin me sen teemme Espoossa
ke 12.9.2018 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat

HUOM! Paikka: Yläkartanon päiväkoti, Kartanon-
kulma 1, 02630 Espoo

Tietoa, taitoja, tuoksuja, makuja, yhdessä teke-
mistä ja paljon muuta. Espoossa on madallettu 
kynnystä viljelyn aloittamiseen useilla tavoilla. 
Tapaamisessa kuulet parhaita paloja lasten kanssa 
viljelystä ja saat käytännön vinkkejä viljelytoimin-
nan aloittamiseen.  Aikaa on varattu myös koke-
musten vaihdolle. Mukana kaupungin puutarhalta 
Sari Turkka ja Niko Riepponen. Ympäristökoulu 
Polun verkkokoulutuksesta varhaiskasvattajille 
kertoo Elena Saarikallio.

Sienikurssi
la 15.9.2018 klo 10–14

Kohderyhmä: opettajat ja muut kiinnostuneet

Tervetuloa sienikurssille, joka painottuu ruokasien-
ten ja helposti tunnistettavien lajien opetteluun, 
mutta myös muita vastaantulevia sieniä tutkaillaan. 
Kurssiin kuuluu lyhyehkö johdanto sekä sieniretki 
Villa Elfvikiä ympäröiviin metsiin. Kurssilla tarjotaan 
neuvoja sienten tunnistuksen opettamiseen, joten 
retki sopii erityisesti opettajille ja kasvattajille. 
Kouluttajana toimii luonto-opas sekä biologian ja 
maantieteen aineenopettaja Tuomas Lilleberg.

Syksy 2018

Tervetuloa kursseillemme! Kurssit ovat maksuttomia ja ne pidetään 
Villa Elfvikin luontotalolla, Elfvikintie 4, Espoon Laajalahti, ellei toisin 
mainita. 

Villa Elfvikin ystävät ry tarjoaa arki-iltapäivisin pidettävillä kursseilla 
kahvia/teetä ja voileipiä. Vapaaehtoinen kannatusmaksu. Viikonloppui-
sin luontotalossa palvelee Café Elfvik.

Sähköiset ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia osoitteessa: 
www.espoo.fi /villaelfvik. Lisätiedot: puh. 09 8165 4400 tai villaelfvik@espoo.fi .
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kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa eli 
Agenda2030:tä. Kurssilla perehdytään Keke päi-
väkodissa/koulussa – kestävän kehityksen oppaa-
seen sekä Vihreä lippu -ohjelmaan, jotka tarjoavat 
käytännön välineitä sitoumuksen tekemiseen.

Suomenlahtea tutkimaan
to 11.4.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat

Kurssilla saat ajankohtaista tietoa Suomenlahden 
tilasta ja ideoita aiheen käsittelyyn monialaisesti 
oppilaiden kanssa. Kurssilla perehdytään meri-
luonnon tutkimiseen toiminnallisin menetelmin. 
Osallistujat pääsevät myös kokeilemaan, mitä 
veden äärellä voi eri oppiaineissa tehdä oppi-
laiden kanssa. Luontotalossa on samaan aikaan 
esillä Suomenlahti-näyttely, jota voi myös lainata 
kouluille.

Kimalaisesta kärpäseen 
– ötökkäpäivä opettajille 
ja kasvattajille
ma 3.6.2019 klo 10–16

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkou-
lun opettajat

Kurssilla opetellaan hyönteisasiantuntijan johdolla 
löytämään ja tunnistamaan hyönteisiä maastossa 
ja tutkimaan niitä mikroskoopein ja määritystaulu-
jen avulla. Päivän jälkeen osaat erottaa kärpäsen 
pistiäisestä, luteen kovakuoriaisesta sekä ampiai-
sen, mehiläisen ja kimalaisen toisistaan. Koulut-
tajana biologi ja tietokirjailija Seppo Parkkinen.

Monialaiset, ajankohtaiset 
opetuksen teemat ja LUMA-aineet
to 8.11.2018 klo 15–18

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat 

Millaiset monialaiset opetuksen teemat ovat ajan-
kohtaisia nyt ja kuinka niissä opetetaan esimer-
kiksi kemiaa? Mitä kuuluu Itämerelle? Entä valta-
merille? LUMA-aineiden avulla tutkitaan, ymmär-
retään ja ratkaistaan isoja muuttuvan ympäristön 
haasteita mikromuoveista korallien vaalenemi-
seen ja kemikalisoitumiseen. Koulutuksessa saat 
ilmaiseksi käyttöösi valmiita opeohjeita. Koulut-
tajana Kestävä kehitys kemian opetuksessa kirjan 
tekijä FT Marianne Juntunen.

Mikä tästä meni? 
ti 12.2.2019 klo 14–17

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopet-
tajat

Koira vai susi, kärppä vai rotta? Lumihanki on kuin 
öinen vieraskirja, se paljastaa pihapiirin kaikki 
pikku vipeltäjät. Opi tunnistamaan talven yleisim-
mät jäljenjättäjät. Saat lisää sisältöä talviretkiin 
sekä vinkkejä omaan ja ryhmässä retkeilyyn. Kou-
luttajana eräopas Sami Halén.

Kestävän kehityksen sitoumus 
koulussa ja päiväkodissa
ke 13.3.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- 
ja yläkoulujen opettajat

Kestävän kehityksen yhteiskun-
tasitoumus on Suomen ja myös 
Espoon tapa tehdä kestävästä 
elämäntavasta kaikkien yhteinen 
tahtotila. Sitoumuksilla toimeen-
pannaan myös globaalia YK:n 
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METSÄ OPETTAA

Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu 
Tehtäväkortit esittelevät kuvien ja tekstin avulla Suomen ylei- 
simmät puulajit. Tietoa puiden kasvusta ja kasvupaikoista sekä 
tehtäviä maastoon. Tilaa kortit osoitteesta 

Tervetuloa 2.–5.10.2018 kansainväliseen KONGRESSIIN Pudasjärven Hirsi- 
kampukselle ja Pikku-Syötteelle tapaamaan ja oppimaan eurooppalaisilta 
kollegoilta ja metsäalan yhteistyökumppaneilta! Teemana “TOGETHER –  
How to involve and participate children and teenagers in learning, decision 
making and planning”. 

Katso vinkit ja oppimateriaalit metsä- 
opetukseen osoitteesta 

Entä oppilaasi? Testatkaa!  

På svenska: 
In English: 

 

Motivoiva ja innostava OPPIMISMENETELMÄ perustuu lasten omiin  
kysymyksiin. Kaksi samansisältöistä kurssia. Kokoontuminen kerran  
viikonloppuna ja kerran arki-iltana. 

 Suomen luontokeskus Haltiassa 27.10.2018 klo 9-16 ja 22.11. klo 16-19 
Vantaan luontokoululla 9.3.2019 klo 9-16 ja 10.4. klo 16-19

 

  

Pelillinen monialainen OPETUSMATERIAALI yläkouluille.  
Maksuttoman oppimiskokonaisuuden keskiössä  
on metsä. Tutustu Havinaan osoitteessa 
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SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI
WWW.SYKLI.FI

Ilmiöt rannalla
ke 29.8.2018 klo 9–16 Harakan luonto-
keskuksessa

Kohderyhmä: esikoulun ja peruskoulun opet-
tajat

ILMIÖT RANNALLA -koulutuksessa esitellään 
helppo malli toiminnallisen ja oppilaslähtöisen 
monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttami-
seen rannalla. Koulutus pohjaa PS -kustannuksen 
kirjaan ”ILMIÖT IHMETELTÄVIKSI – Monialaisia 
ideoita ulkona oppimiseen”, joka jaetaan jokai-
selle koulutukseen osallistujalle.  Koulutuspäivän 
aikana pääset kokeilemaan WWF:n vesistöaiheista 
mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu ala-
kouluille ja Vesistömysteeri yläkouluille. Omasta 
mobiililaitteesta ja kannettavasta tietokoneesta 
on iloa koulutuksessa mutta ne eivät ole välttä-
mättömiä.
Kouluttajat: Aulikki Laine ja Essi Aarnio-Linnan-
vuori

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

https://urly.fi /WB0 

Ilmiöt metsässä
ma 8.10.2018 klo 9–16 Vantaan luonto-
koulussa

ti 9.10.2018 klo 9–16 Meriharjun luonto-
talossa

Kohderyhmä: esikoulun ja peruskoulun opet-
tajat

Kestävä kehitys ja luonnonilmiöiden tutkiminen 
tarjoavat hyviä aiheita tutkimiseen ja monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Koulu-
tuksessa esitellään helppo malli toiminnallisen ja 
oppilaslähtöisen monialaisen oppimiskokonaisuu-
den toteuttamiseen metsässä. Koulutus pohjaa 
PS -kustannuksen kirjaan ”ILMIÖT IHMETELTÄ-
VIKSI – Monialaisia ideoita ulkona oppimiseen”, 
joka jaetaan jokaiselle koulutukseen osallistujalle.  
Koulutuspäivän aikana pääset kokeilemaan met-
sätyyppien opetusta toiminnallisesti.
Kouluttajat: Aulikki Laine ja Anna Kettunen

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

8.10: https://urly.fi /Wac
9.10: https://urly.fi /Wae



Vihreä lippu on kansainvälinen, Suo-
messakin suuren suosion saavuttanut 
ympäristökasvatusohjelma. Suomessa 
ohjelmaa koordinoi FEE Suomi (www.
feesuomi.fi ). Pääkaupunkiseudulla Vih-
reän lipun alueellisina edistäjinä toimi-
vat Harakan luontokeskus, Vantaan 
luontokoulu, Villa Elfvikin luonto-
talo ja Ympäristökoulu Polku. Ne 
tarjoavat ohjelman osallistujille 
ja osallistumista harkitseville 
koulutusta ja tukea omalla alu-
eellaan. Alla olevat koulutukset 
ovat osallistujille maksuttomia.

VIHREÄ LIPPU
GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett interna-
tionellt miljöprogram för 
skolor och daghem. I Fin-

land koordineras programmet 
av FEE Suomi (www.feesuomi.

fi ). I huvudstadsregionen fungerar 
Stora Räntans naturcentrum, 

Vanda naturskola, Villa Elfviks 
naturhus och Miljöskolan 
Polku som lokala Grön 
Flagg-främjare. Av dem kan 

deltagarna få hjälp med att 
inleda och utveckla verksam-

heten inom programmet.

WWW.VIHREALIPPU.FI
 WWW.GRONFLAGG.FI

Vertaistukea ja virkistystä – Vihreä 
lippu – kokemustenvaihto 
ti 9.10.2018 klo 14–17

Kohderyhmä: Vihreä lippu osallistujille 

Paikka: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, 
Hernepellontie 24 ja Viikin ympäristötalo, 
Viikinkaari 2. 

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneeseen 
Vihreä lippu -tapaamiseen! Tapaamisessa on mah-
dollisuus vaihtaa kokemuksia, saada vastauksia 
mieltä askarruttaviin Vihreä lippu -kysymyksiin ja 
vinkkejä innostavaan toimintaan. Lisäksi käymme 
läpi ajankohtaisia Vihreä lippu -kuulumisia. Tapaa-
misen aluksi kokoonnumme Viikinmäen jäteve-
denpuhdistamolla ja tutustumme sen toimin-
taan HSY:n oppaan johdolla. Opastuskierroksen 
jälkeen siirrymme kimppakyydeillä 2km päähän 
Viikin ympäristötalolle jatkamaan kokemusten-
vaihtoa virvokkeiden ääressä. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset: Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu 
Polku, www.kierratyskeskus.fi /kurssit, koulutus@
kierratyskeskus.fi  tai puh. 0400 348 100. Tapah-
tuma järjestetään pääkaupunkiseudun luonto- ja 
ympäristökoulujen yhteistyönä.
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Kestävän kehityksen sitoumus 
koulussa ja päiväkodissa
ke 13.3.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkou-
lujen opettajat

Paikka: Villa Elfvikin luontotalo (katso lisätiedot 
sivulta 16)

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on 
Suomen ja myös Espoon tapa tehdä kestävästä 
elämäntavasta kaikkien yhteinen tahtotila. Sitou-
muksilla toimeenpannaan myös globaalia YK:n 
kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa eli 
Agenda2030:tä. Kurssilla perehdytään Keke päi-
väkodissa/koulussa – kestävän kehityksen oppaa-
seen sekä Vihreä lippu -ohjelmaan, jotka tarjoavat 
käytännön välineitä sitoumuksen tekemiseen.
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Järjestämme myös opettajien ja varhaiskas-
vattajien täydennyskoulutusta tilauksesta, joko 
luontokoulujen viihtyisissä tiloissa tai koulun 
omissa tiloissa ja näiden lähiympäristössä. 
Koulutuksen sisältö muokataan tilaajan toivei-
den ja tarpeiden mukaiseksi. Kurssien sisällöt 
ovat monialaisia, menetelmät toiminnallisia ja 
niiltä saa käytännön apua opetussuunnitelman 
toteuttamiseen luokkahuoneen ulkopuolella. 
Kurssien teema voi liittyä esimerkiksi luonnon-
tuntemukseen, kestävään elämäntapaan tai 
Vihreä lippu -ohjelmaan.

Tässä esimerkkejä luonto- 
ja ympäristökoulujen 
tilauskurssien aiheista:
Harakan luontokeskus: Uusiutuva energia, Itä-
meri

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku: 
Kierrätys ja jätteiden vähentäminen, Tuotteiden 
elinkaari ja kiertotalous, Vesihuolto ja lähivedet, 
Vihreä lippu 

Suomen luontokeskus Haltia: Lintujen kevät, 
Reppu selkään ja retkelle

Vantaan luontokoulu: luonto oppimisympä-
ristönä, lähimetsät opetuksessa, lajintuntemus, 
Vihreä Lippu

Villa Elfvikin luontotalo: Vihreä lippu, Lähimetsä

TILAUSKURSSIT
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Ympäristökasvatuksen kurssit 2018–2019

Sy
ks

y 
20

18

Kohde ryhmä* Aika Kurssin nimi                                                           Sivu

ELOKUU

   Ke 29.8.2018 klo 9–16 Ilmiöt rannalla 4

  To 30.8.2018 klo 16–19 Mobiilisti Korkeasaaressa 9

SYYSKUU

    Ke 5.9.2018 klo 15–18 Veera Vesiperhosen matkassa – vesiötökkäkurssi 12

     To 6.9.2018 klo 10–16 Harakan Hyönteiskurssi 4

  Ti 11.9.2018 klo 10–16
Meren roskaantuminen ja muuta ajankohtaista Itä-
meritietoa

5

  Ke 12.9.2018 klo 15–18
Kaupunkiviljelyä päiväkodissa – näin me sen teemme 
Espoossa

16

     La 15.9.2018 klo 10–14 Sienikurssi 16

    Ma 17.9.2018 klo 15-18
Vantaa ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kulttuuriperin-
töä ja luontoa kotiseudulla

12

      To 27.9.2018 klo 15–18
Mobiilisti metsässä – tieto- ja viestintäteknlogiaa 
maastossa

13

LOKAKUU

   Ma 8.10.2018 klo 9–16 Ilmiöt metsässä 19

   Ti 9.10.2018 klo 9–16 Ilmiöt metsässä 19

         Ti 9.10.2018 klo 14–17
Vertaistukea ja virkistystä – Vihreä lippu -kokemus-
tenvaihto

20

    
Ke 10.10.2018 klo 
14–17

Syksyinen metsäluonto – sammaleet ja käävät 16

    To 11.10.2018 klo 14-17
Tee itse opetusmateriaaleja kierrätystavaroista -työ-
paja

7

    Ti 23.10.2018 klo 10–16 Metsäkurssi ja –retki Keskuspuistossa Haltialassa 5

      La 27.10.2018 klo 9–16
Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntau-
tuneella pedagogiikalla (Case Forest) – osa 1

10

MARRAS-JOULUKUU

         Ke 7.11.2018 klo 9–16 Kasvattajien kiertotalousseminaari 7

    To 8.11.2018 klo 15-18
Monialaiset, ajankohtaiset opetuksen teemat ja 
LUMA-aineet

17

    To 15.11.2018 klo 15–18
Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen 
menetelmiä

10

     
Ke 21.11.2018 klo 
15–18

Ympäristöuutisten herättämät vaikeat tunteet – miten 
käsittelen aihetta nuorten kanssa?

8

      To 22.11.2018 klo 16–19
Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntau-
tuneella pedagogiikalla (Case Forest) – osa 2

10

 Ti 11.12.2018 klo 17–20 Jouluaskarteluilta 13
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Ke
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9

Kohde ryhmä* Aika Kurssin nimi                                                           Sivu

Ideoita, innostusta
ja ilmiöitä!

*Kurssien kohderyhmä
varhaiskasvatuksen 
parissa työskentelevät

alakoulun opettajat

yläkoulun opettajat

2. asteen opettajat

Kaikki kiinnostuneet

HELMIKUU

  Ke 6.2.2019 klo 14–17 Kierrätys ja jätteiden vähentäminen leikkien 8

    To 7.2.2019 klo 10–16 Talviluonto 6

     Ti 12.2.2019 klo 14–17 Mikä tästä meni? Lumijälkikurssi 17

    Ke 13.2.2019 klo 15–18
Onko sinivuokolla oikeuksia? – Arvot, ympäristö ja 
vastuuseen kasvaminen

11

MAALISKUU

        La 9.3.2019 klo 9–16
Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntau-
tuneella pedagogiikalla (Case Forest) – osa 1

14

      Ke 13.3.2019 klo 15–18
Kestävän kehityksen sitoumus koulussa ja päiväko-
dissa

17

HUHTIKUU

    Ma 8.4.2019 klo 15–18 Luontoleikkikurssi 14

        Ke 10.4.2019 klo 16–19
Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntau-
tuneella pedagogiikalla (Case Forest) – osa 2

14

    To 11.4.2019 klo 15–18 Suomenlahtea tutkimaan 17

    Ke 24.4.2019 klo 15–18 Sanataidetta luonnossa 14

      To 25.4.2019 klo 10 -16 Lintujen kevätmuutto 6

TOUKOKUU

     Ma 13.5. klo 16–19 Villiä ruokaa lautasella 14

         Ti 14.5.2019 klo 10–16 Helsingin upea luonto oppimisympäristönä 6

    Ke 15.5.2019 klo 15–18
Mun metsä – oppilaslähtöisen  metsäretken 
 menetelmiä

11

       To 16.5.2018 klo 16–19 Etologian ihmeitä 9

KESÄKUU

      Ma 3.6.2019 klo 10–16
Kimalaisesta kärpäseen – ötökkäpäivä opettajille 
ja kasvattajille

17

                                  Sivu

tusta
!

ähentäminen leikkien 8

6



Luonto- ja ympäristökoulut 
kasvattajien tukena

 Luonto- ja ympäristökoulut edistävät luonnon-
tuntemusta, ympäristövastuullisuutta ja kestävää 
elämäntapaa. Kouluille ja päiväkodeille tarjottavat 
opetustuokiot huomioivat opetus- ja varhaiskas-
vatussuunnitelman tavoitteet ja ne ovat toiminnal-
lisia ja osallistavia. Kasvattajille tarkoitetut koulu-
tukset madaltavat kynnystä lähteä oman ryhmän 
kanssa ulos luontoon oppimaan ja tarjoavat tietoa 
ja menetelmiä ympäristövastuullisuuden opetta-
miseen.

Tutustu tarkemmin luonto- ja ympäristökoulujen 
toimintaan ja siihen, miten ympäristökasvatus 
tukee opetussuunnitelman perusteita: www.luon-
tokoulut.fi --> apua kasvattajille.

Natur- och miljöskolorna 
på svenska

Natur- och miljöskolorna främjar naturkännedom, 
miljöansvar och hållbar livsstil. Natur- och miljö-
skolorna betjänar också huvudstadsregionens 
svenskspråkiga skolor och daghem. Program-
men som erbjuds beaktar läroplanen och är akti-
vitetsbaserade och uppmuntrar till delaktighet. 
Finlands naturcentrum Haltia, Vanda naturskola, 
Villa Elfviks naturhus, Stora Räntans naturcen-
trum ordnar naturskoldagar på svenska. Från 
Miljöskolan Polku på Återvinningscentralen kan 
man beställa skolbesök. Naturskolan Uttern är en 
helt svenskspråkig naturskola som verkar i Västra 
Nyland och huvudstadsregionen.

Mera information om natur- och miljöskolornas 
verksamhet: www.luontokoulut.fi /sv > Stöd för 
pedagoger.

*  Meriharjun luontotalo, Uutelantie 32, 00990 Helsinki, p. 09 310 89038, luonto.talo(at)hel.fi 
* Naturskolan Uttern, naturskolanuttern@naturochmiljo.fi , tel. 050 462 9947
Muiden luontokoulujen yhteystiedot löytyvät kurssien yhteydestä. 

Suomenlinna

2 00990 H l i ki 09 310 89038 l t t l ( t)h l fit l ti 32
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