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Ympäristökasvatuksen kursseilta löydät luonnon- 

ihmeitä, taitoja liikuttaa lapsia ja nuoria luonnossa sekä  

keinoja arjen ympäristöasioiden käsittelyyn. Monilla  

kursseilla aiheita käsitellään ilmiölähtöisesti ja moni- 

alaisesti ja ne auttavat 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. 

Huomioimme kursseillamme koronatilanteen ja toimimme 

terveysturvallisesti! Monet kurssit pystytään toteuttamaan 

myös etäyhteyksin, jos epidemiatilanne niin vaatii.

Hyvä opettaja,  
päiväkodin työntekijä,  
perhepäivähoitaja, kerho-ohjaaja, 
opiskelija, luontoretkiopas… ja kaikki 
ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet!  
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Toivottaa pääkaupunkiseudun  
luonto- ja ympäristökoulujen väki!

Lämpimästi tervetuloa!



4

HARAKAN LUONTOKESKUS

Syksy 2022

Tervetuloa kursseille!
Harakan luontokeskus sijaitsee Harakan saarella  
Kaivopuiston edustalla. Lähimmäksi yhteysvenettä  
pääsee raitiovaunulla 2 ja 3, Kaivopuiston pysäkki.  
Järjestämme kursseja Harakan lisäksi muissa  
Helsingin hienoissa luontokohteissa.

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa  
ennen kurssia. Ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta  
www.hel.fi/harakka > ympäristökoulutus

Edestakainen venematka Harakkaan maksaa aikuisilta 6 euroa.  
Saarella ei ole kahvilaa, joten omat eväät mukaan.  
Kurssit ovat maksuttomia.

Seuraa Harakan luontokeskusta myös Instagramissa ja Facebookissa 
harakanluontokeskus

HARAKAN LUONTOKESKUS 
Helsingin kaupunki

HARAKAN LUONTOKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ  •  PL 58235, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

WWW.HEL.FI/HARAKKA > YMPÄRISTÖKOULUTUS

Kimalais- ja  
perhoskurssi

Aika: ti 23.8. klo 10.00–15.00

Paikka: Harakan saari

Kohderyhmä: perusopetuksen opettajat 
ja hyönteisistä kiinnostuneet

Kurssipäivän aikana koetaan Harakan saa-
relle viritettyjä hyönteispyydyksiä, ope-
tellaan tuntemaan yleisimpiä kimalais- ja 
perhos lajeja ja tutustutaan niiden kieh-
toviin elintapoihin. Rakennamme myös 
perhos baarin ja perehdymme pölyttämi-
sen tärkeään rooliin luonnossa.

Kouluttajat: biologit Jere Salminen ja 
Jaakko Kullberg

Itämerta tutkimaan 1  
– Saaristoluonto

Aika: ti 13.9.2022 klo 10.00–15.00

Paikka: Harakan saari

Kohderyhmä: perusopetuksen ja  
lukion opettajat

Päivä tarjoaa peruspaketin Itämeren eko-
logiasta ja uutta tietoa Suomenlahden saa-
ristoluonnon tilasta. Kurssilla tutustutaan 
planktonlajistoon, rantavyöhykkeen eliös-
töön – leviin ja selkärangattomiin – sekä 
Suomenlahden kaloihin. Tutkimme myös 
mikromuovien esiintymistä Suomen lahden 
ekosysteemissä.

Kurssi muodostaa kokonaisuuden Villa  
Elfvikissä 22.9. pidettävän Itämerta tut-
kimaan 2 -kurssin kanssa. Osallistumal-
la molempiin saat kattavan kuvan pää-
kaupunkiseudun meriluonnosta.

Kouluttajat: biologi Pekka Paaer,  
kemisti Asta Ekman ja plankton-
asiantuntija Marjut Räsänen
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Kaupunkieläimet Helsingissä

Aika: to 6.10.2022 klo 10.00–15.00

Paikka: Villa Kivi, Linnunlauluntie 7

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, 
opettajat ja urbaaneista eläimistä 
kiinnostuneet

Linnunlaulusta Töölönlahdella on hyvät 
reitit Helsingin urbaanien eläinten lähi-
reviireille. Jyrsijäkolmikko orava, rotta ja  
liito-orava elävät lähempänä ihmistä kuin 
moni helsinkiläinen arvaakaan. Töölön-
lahti on nykyään myös mainio urbaanien 
lintujen asuinsija. Kurssipäivänä tehdään 
retki urbaanien eläinten reviireille Töölön 
ja Kallion rajamaille ja tutustutaan lapsil-
le soveltuviin keinoihin tarkkailla ja tutkia 
eläimiä. Säänmukaiset varusteet ja omat 
eväät. Aamukahvitarjoilu.

Kouluttajat: biologi Pekka Paaer ja  
ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen

Talviluonto

Aika: to 9.2.2023 klo 10.00–15.00

Paikka: Paloheinän ulkoilumaja, 
Pakilantie 124

Kohderyhmä: opettajat ja 
talviekologiasta kiinnostuneet

Osaatko viedä oppilaasi talviluontoon? 
Kurssipäivä tarjoaa taitoja ja ideoita tutkia 
oppilaiden kanssa talvista luontoa sään oi-
kuista huolimatta. Lumen eri olomuodot, 
eläinten jäljet ja ravinto, pohjoisen havu-
metsän sopeumat talveen ja monet muut 
kylmään kauteen liittyvät luonnonilmiöt 
tulevat päivän aikana tutuiksi. Kurssilaisille 
tarjotaan aamukahvit lisukkeineen, lounas 
omakustanteisesti ulkoilumajalta. Mukaan 
säänmukaiset ulkoiluvarusteet.

Kouluttajat: biologi Pekka Paaer ja  
kemisti Asta Ekman
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HARAKAN LUONTOKESKUS
HARAKAN LUONTOKESKUSHARAKAN LUONTOKESKUS

Liito-oravan elämää ja 
elinympäristöjä 

Aika: to 23.3.2023 klo 10.00–15.00

Paikka: Maunulan ulkoilumaja, 
Metsäläntie 9

Kohderyhmä: perusopetuksen ja lukion 
opettajat ja liito-oravan tutkimisesta 
kiinnostuneet
 
Liito-orava on levittäytynyt viime vuosina 
sinnikkäästi pääkaupunkiseudun lähimetsiin 
ja puistikoihin. Taigametsien ’harmaan ruk-
kasen’ leviäminen viherkäytäviä pitkin Hel-
sinkiin kiinnostaa monia luonnon ystäviä. 
Kurssipäivän aikana perehdytään liito-ora-
van elintapoihin kaupunkioloissa ja pesi-
misen vuosirytmiin sekä taitoihin tunnis-
taa liito-oravan oleskelun jälkiä. Päivän ai-
kana tehdään maastoretki lähialueen liito- 
oravareviireille ja etsitään merkkejä  
liito-oravan oleskelusta alueella. Sään-
mukaiset varusteet ja omat eväät.

Kouluttajat: biologi Esa Lammi ja  
yli tarkastaja Tuomas Lahti

Helsingin upea luonto 
oppimisympäristönä

Aika: ti 16.5.2023 klo 10–16

Paikka: kiertoajelu Helsingin 
luontokohteissa

Lähtöpaikka: Kiasman edestä 
tilausbussipysäkiltä

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat,  
ala- ja yläkoulujen opettajat  
sekä muut kiinnostuneet

Vieraillaan muutamassa erityyppisessä 
edustavassa Helsingin luontokohteessa, 
joiden luontoon tutustutaan elämyksel-
listen ja tiedollisten harjoitteiden avulla. 
Retken aikana on mahdollista syödä oma-
kustanteinen lounas. Liikkuminen tapah-
tuu tilausbussilla. 

Kouluttajat: ympäristösuunnittelija  
Hanna Seitapuro ja ympäristöasian-
tuntija Mira Lainiola Helsingin  
ympäristöpalveluista.
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HARAKAN LUONTOKESKUSMETSÄ OPETTAA    #metsäopettaa

nuorisoviestinta@smy.fi  |  www.smy.fi/opeta-opi
Salomonkatu 17A, 00100 Helsinki, puh. (09) 6850 880

Suomen  
Metsäyhdistys

Piirrosvideo siitä, miten hiili kiertää 
elollisen ja elottoman luonnon välillä, 
esimerkkinä puu. smy.fi/opeta-opi

En animation om hur kolet kretsar i 
naturen, som exempel används träd.  
smy.fi/sv/lar-dig-andra

Betulasta Pinukseen 
Från Betula till Pinus
Puulajitehtäväkortit 
Yksi nippu/opettaja  
maksuton toimistol- 
tamme noudettuna,  
postitse 10 €. 
Voit myös tulostaa kortit 
maksutta osoittesta 
smy.fi/materiaalit

Metsäkoulu Käpy
Skogsskolan Kotten

Metsäisiä oppitunteja 
peruskoululaisille 

Ruotsinkylän tutkimus-
metsässä tai  

koulun lähimetsässä.
Pilotointi vuonna 2022.
smy.fi/opeta-opi

Kylvöprojekti, jossa lapsi  
kasvattaa omia männyn- 
taimia päiväkodin, luokan  
tai kerhohuoneen ikkuna- 
laudalla. Tilaa maksut- 
tomat männynsiemenet  
helmikuussa! Sopiva  
aika kylvöpuuhille on  
vaikkapa Maailman 
metsäpäivän 21.3. tienoo. 

smy.fi/tapahtumat/minun-puuni
smy.fi/sv/evenemang/mitt-trad

Gratis  
skogs- 

fackman
Beställ en fackman  
med till en utfärd  

i skogen. 
Utnyttja erbjudandet  
”en lektion om skog”  

ute i naturen. 
Buss kan beställas utan 

kostnad. Gäller alla  
svenskspråkiga skolor. 

Tag kontakt!
smy.fi/sv/ 

lar-dig-andra

Nurmes 13.-15.6.2023
Tervetuloa Suomen suurimpaan 

ulkonaoppimisen tapahtumaan ja 
Metsäyhdistyksen metsäaiheisiin 
työpajoihin! Seuraa ohjelman ra- 

kentumista ja ilmoittaudu mukaan.
ulosutout.fi

Vaari Oravainen vastaa lasten 
metsäkysymyksiin

Varsin viisas Vaari Oravainen asuu  

Mäntylässä. Männyt ovat hänen  

erikoisalaansa, mutta myös kuuset,  

koska kuusensiemenet ovat hänen  

lempiruokaansa. Vaari Oravainen  

ottaa vastaan lasten metsäaiheisia  

kysymyksiä osoitteessa vaari.oravainen@smy.fi. Hän 

vastaa heti ehtiessään, paluuviestillä sähköpostiin sekä 

omalla kysymys-vastaus-palstallaan. smy.fi/opeta-opi
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Tervetuloa 
kursseillemme!
Korkeasaaren luontokoulu Arkki järjestää 
lasten ja nuorten opetuksen lisäksi kou-
lutusta myös kasvattajille. Kurssit ovat 
maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan 
nettisivujemme kautta viimeistään kahta 
viikkoa ennen kurssia. Teemamme liit-
tyvät eläimiin, niiden elinympäristöihin 
ja suojeluun – eläintarhassa kun ollaan. 
Kouluttajina toimivat Korkeasaaren 
ympäristökasvattajat.

Lue lisää ja ilmoittaudu:  
www.korkeasaari.fi/opintoretki/ 
kurssit-kasvattajille 

tai kysy: arkki(a)korkeasaari.fi Huulipekari
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KORKEASAAREN LUONTOKOULU ARKKI

KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖ SR  •  MUSTIKKAMAANPOLKU 12, 00811 HELSINKI

WWW.KORKEASAARI.FI

Kevät 2023Syksy 2022

Eläinten hyvinvoinnin lähteillä 1

Aika: ti 20.9.2022 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja 
alkuopetuksen opettajat sekä muut 
kiinnostuneet

Tunteeko ilves itsensä yksinäiseksi ja miksi 
huulipekarit potkivat palloa? Eläimet ovat 
monille tärkeitä ja niiden hyvin vointi on lä-
hellä sydäntä. Kurssilla pohdimme myös, 
mitä asioita liittyy lemmikkieläinten hyvään 
elämään ja luonnoneläinten pärjäämiseen. 
Sopiiko kilpikonna juuri sinun lemmikik-
sesi ja pitääkö pihalla nököttävä rusakon-
poikanen pelastaa välittömästi? 

Käytännönläheisissä harjoituksissa mietim-
me esimerkkien kautta, miten aihetta voi 
käsitellä varhaiskasvatuksessa ja alkuope-
tuksessa. Kuulemme myös uusinta tietoa 
siitä, miten eläinten hyvinvointia ohjataan 
lainsäädännön avulla Suomessa. 

Eläinten hyvinvoinnin lähteillä 2

Aika: to 11.5.2023 klo 16–19

Kohderyhmä: luokanopettajat, 
aineenopettajat sekä muut kiinnostuneet

Eläimet ovat monille tärkeitä, kiehtovia 
ja rakkaita ja niiden hyvinvointi on lähel-
lä sydäntä. Kurssilla selvitämme esimerk-
kien kautta, miten eläinten hyvinvointia 
edistetään, arvioidaan ja tutkitaan eläin-
tarhoissa. Pohdimme myös, mitä asioita 
liittyy lemmikkieläinten hyvään elämään 
ja luonnoneläinten pärjäämiseen. Sopiiko 
kilpikonna juuri sinun lemmikiksesi ja pi-
tääkö pihalla nököttävä rusakonpoikanen 
pelastaa välittömästi? 

Käytännönläheisissä harjoituksissa mie-
timme esimerkkien kautta, miten aihet-
ta voi käsitellä koulussa oppilaiden kans-
sa. Kuulemme myös uusinta tietoa siitä, 
miten eläinten hyvinvointia ohjataan lain-
säädännön avulla Suomessa.



www.bit.ly/sykli_ymparistokasvatus
Lue lisää ja ilmoi�audu mukaan iloiseen joukkoomme!  

Ope�aja tai kasva�aja - kiinnostaako ulkona oppiminen?

Ympäristökasva�ajan koulutusohjelmassa saat tausta�etoa, näkemystä ja ennen 
kaikkea käytännön menetelmiä ja työkaluja vaiku�avaan ympäristökasvatukseen 

ja ulkona oppimiseen.

”Pääsim
me yhdessä 

tehden oppim
aan kestävästä 

kehityksestä, kierto
taloudesta ja 

ilm
astonmuutoksesta. 

Toim
innallis

uus oli p
arasta! 

Sitä lis
ää jatkossakin :) ”

”Lähijakson kohokohta 
oli se, että oltiin paljon 

ulkona. Jäi hyvin muistijälki
 harjoituksista ja siitä mitä
 ulkona opettaminen on.”

”Aivan loistavat kouluttajat, 

jotka todella osaavat asiansa

 ja saavat kaikki temmattua 

mukaansa.”

”Olen saanut todella paljon 

hyviä vinkkejä ympäristökasvatuksen 

käytännön toteuttamisen avuksi. 

Koulutus antaa hyvät lähtökohdat 
myös kestävän kehityksen 

ohjelmien toteuttamiselle. 
Myös hankeosaaminen tulee 

olemaan tarpeellista osaamista 
jatkossa työelämää ajatellen.”

”Upeat opet! 
Lempeitä mukaansa tempaavia 
heittäytyjiä! Opet osaavat antaa 
selkeät ohjeet, Moodle -alusta 

on selkeä ja kaikki ohjeet selkeät. 
Opetus on mielenkiintoista

 ja hyvin suunniteltua 
ja toteutettua.”

”Omalla kohdallani 
teoriatiedon lisääntyminen 

ja koulutukseen liittyvät 
tehtävät ovat antaneet minulle 

paljon. Työyhteisöni hyötyy myös 
koulutuksesta. Jotenkin tuntee 

olevansa edelläkävijä ja olen 
onnellinen siitä. Oman osaamisen 

kehittäminen ympäristöasioissa 
tuntuu ajankohtaiselta 

ja hienolta.”

”Koulutusohjelman paras 

anti on toiminnallisesti 

ulkona oppiminen! Samat 

asiat voisi PowerPointilla 

esittää, mutta mitään 

ei jäisi mieleen. 

Parempi näin.”

PALAUTETTA 
KOULUTUKSESTA

Suorita erikoisamma�tutkinto työn ohella ja valmistu 
ympäristökasva�ajaksi ulkona ope�amisen painotuksella!



Bästa lärare, småbarnspedagog, 
klubbledare, studerande, naturguide...
samt alla som är intresserade av  
miljö- och utomhuspedagogik!
Naturskolornas kurser ger inspiration, 
kunskap och verktyg till att utnyttja 
uterummet i undervisningen, samt att 
utforska naturen och behandla olika 
miljöfrågor tillsammans med barn  
och unga.

Välkommen att inspireras,  
även på svenska!
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HARAKAN LUONTOKESKUS

Välkommen på 
fortbildning med  
Naturskolan Uttern!
Naturskolan Utterns ambulerande verksamhet 
når ut till svenskspråkiga grundskolor och  
daghem i huvudstadsregionen och västra Nyland. Vi erbjuder också 
fortbildnings- och inspirationstillfällen för olika grupper av pedagoger.  
Vill ni fördjupa er i ett tema inom miljö- och naturkunskap?  
Behöver ni idéer till hur man kan flytta ut en språk- eller matematiklektion? 
Vi ordnar fortbildning kring olika teman enligt beställning och kommer och 
fortbildar i er närmiljö. Några exempel på våra fortbildningar hittar du nedan.

Kom med önskemål kring en egen fortbildning eller välj ett av  
våra färdiga teman: www.naturskola.fi > Våra tjänster > Fortbildning  
www.naturochmiljo.fi/naturskola/tjanster/fortbildning/ 

NATURSKOLAN UTTERN

WWW.NATURSKOLANUTTERN.FI  •  KONTAKT OCH OFFERTFÖRFRÅGNINGAR: 

NATURSKOLANUTTERN@NATUROCHMILJO.FI, 050 462 9947
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Mångfald i närskogen 
tis 25.4.2023 kl 15–18

Målgrupp: lärare i grund- och förskola
Plats: Jokiniemi i Vanda,  
mötesplats meddelas närmare. 

Vad betyder naturens mångfald och var- 
för är den viktig? Hur känner vi igen mång-
falden i den egna närskogen? Hur kan vi lära 
oss om naturens mångfald med koppling 
till olika skolämnen? Dessa frågor och 
många fler funderar vi på tillsammans under 
fortbildningstillfället. Förutom fördjupad 
kunskap får du som deltagare mångsidiga 
verktyg och praktiska tips till att jobba 
med naturens mångfald som tema i när- 
skogen vid din skola. Fortbildningen är 
tvåspråkig (svenska-finska) och leds av 
naturskollärare Pia Bäckman från Natur-
skolan Uttern och Katja Lembidakis från 
Vanda naturskola. Fortbildningen är gratis 
och ordnas i samarbete med Vanda natur-
skola. 

Stig in i sagoskogen  
– läslust på naturskolvis
Målgrupp: Lärare inom 
småbarnspedagogik, förskola och 
nybörjarundervisning 

Fortbildningen ger deltagarna verktyg till 
att arbeta i utemiljön med anknytning till 
berättande och barnlitteratur. Vi funderar 
på hur vi genom att koppla berättelser 
och sagor med utelekar och aktiviteter i 
närnaturen kan väcka barnens nyfikenhet 
och fantasi samt sporra deras läslust. Vi visar 
hur vi utgående från sagor och faktaböcker 
om djur kan skapa temahelheter där barnen 
genom rörelse, sinnesupplevelser och 
egna upptäckter får leva sig in djurens liv. 
Deltagarna får med sig tips på hur de kan 
arbeta vidare med upplevelserna i den 
egna barngruppen. Fortbildningen ordnas 
på beställning. Ta kontakt för en offert.

Språk i uteklassrummet
Målgrupp: klass- och språklärare

Hur kan du variera språkundervisningen 
med motiverande och elevaktiverande 
övningar ute? 

Målet är att inspirera deltagarna till att 
utnyttja närmiljön i språkundervisningen 
på ett sätt som gör inlärningen konkret och 
rolig för eleverna. Fortbildningen lämpar 
sig såväl för undervisning i modersmål 
som i finska, engelska och andra språk 
och kan inledas med en kort föreläsning 
kring utomhuspedagogisk forskning och 
teori. Innehållet anknyter i viss mån till 
böckerna ”Att lära in svenska ute” och 
”Att lära in engelska ute” från Outdoor 
Teaching förlag. Fortbildningen ordnas 
på beställning. Ta kontakt för en offert.
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Syksy 2022

Kurssimme innostavat 
luokasta luontoon.  
Tule, tee itse, koe ja opi!
Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Nuuksion 
kansallispuiston kupeessa. 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.

Kurssit järjestetään Haltiassa ja Haltian lähiluonnossa, ellei muuta mainita. 
Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattajat. Kurssit ovat maksuttomia.

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa aiemmin  
ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy verkkosivuillamme:  
https://haltia.com/luontokoulu/koulutukset-kasvattajille/ . 

Lisätietoja: haltia.luontokoulu@metsa.fi

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA

NUUKSIONTIE 84, 02820 ESPOO  •  PUH. 040 163 6200

WWW.HALTIA.COM

Lajintunnistuksesta 
ekosysteemitutkimukseen - 
iNaturalistin avulla

Aika: to 1.9.2022 klo 15–18

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat

Miten innostaa oppilaita lajintuntemuk-
seen? Ota kansalaistiede osaksi ope-
tusta ja iNaturalist-sovellus työkaluksi. 
Kurssilla tutustut iNaturalistin käyttöön ja  
iNaturalist-projektin perustamiseen. Saat 
vinkkejä, miten voit rakentaa oppilaille 
sopivaa tutkimusprojektia, jossa opitaan 
ekosysteemeistä ja lajien vuorovaikutus-
suhteista. Kurssi toteutetaan ulkona Hal-
tian lähimetsässä. 

Lataa aivosi luonnossa

Aika: to 15.9.2022 klo 15–18

Kohderyhmä: kaikki opettajat ja 
kasvattajat

Kurssilla opitaan luonnon hyvinvointi- ja 
terveysvaikutuksista käytännön harjoitus-
ten avulla. Luonnossa oleminen ja liikku-
minen vähentää stressitasoa ja parantaa 
keskittymiskykyä. Samalla mieliala para-
nee. Tule rentoutumaan ja latautumaan 
Haltian lähiluonnossa sekä tutustumaan 
Haltian saman nimiseen erikoisnäyttelyyn. 
Tehdään Metsämieli-rentoutumisharjoi-
tuksia ja kevyttä metsäjoogaa luonnossa, 
keskustellaan ja virkistäydytään. Kurssilla 
opetettavat harjoitukset ovat sovelletta-
vissa myös oppilasryhmille. 
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Kevät 2023

Retkeile luokkasi kanssa 
Nuuksion kansallispuistossa

Aika: to 27.4.2023 klo 15–19 

Paikka: Kattilanniityn leirialue

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat

Haluaisitko viedä luokkasi päivä- tai yö-
retkelle Nuuksioon, mutta omat retkeily-
taitosi ovat ruosteessa? Tule kurssille ot-
tamaan retkeilytaidot haltuun! Opi sytyt-
tämään nuotio ja kokkaamaan retkikeit-
timellä. Perehdy turvallisuuteen, retki-
etikettiin sekä luonnon hyvinvointivaiku-
tuksiin. Saat vinkkejä, miten saat oppilaat 
viihtymään luonnossa kelillä kuin kelil-
lä. Lisäksi saat ideoita ulkona oppimiseen 
luonnonsuojelualueella. 

Luonnonkirjo tutuksi 
toiminnallisesti

Aika: ti 2.5.2023 klo 15–18

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat

Kurssilla tutustutaan Haltiassa ja lähi-
ympäristössä erilaisiin toiminnallisiin me-
netelmiin, joilla luonnon monimuotoisuut-
ta eli luonnonkirjoa ja sen merkitystä voi 
opettaa eri ikäisille oppilaille. Kurssilla ko-
keillaan helppoja luonnonkirjon havain-
nointi- ja tutkimusmenetelmiä. Luonnon-
suojelun keinoihin sukelletaan pelaamal-
la Luonnonkirjo-peliä metsässä. 
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Tervetuloa kursseillemme! 
Voit ilmoittautua kursseille osoitteessa  
https://www.vantaanluontokoulu.fi/kurssit/, sivulta löytyvät 
myös kurssikuvaukset. Lisätietoja kursseista saat joko 
sähköpostitse toimisto@vantaanluontokoulu.fi tai  
puhelimitse 09-875 30 57. Toimistoaikamme on maanantaisin 
klo 10–15, muina päivinä voit jättää viestin vastaajaan.  
Kurssilta saat mukaasi osallistumistodistuksen.  
Opintokeskus Visio tukee kurssejamme.

Kurssit ovat Luontokoululla Sotungissa, Itä-Vantaalla,  
Sotungintie 25, ellei kurssikuvauksessa ole toisin ilmoitettu. 

Syksy 2022

VANTAAN LUONTOKOULU

SOTUNGINTIE 25A, 01200 VANTAA  •  PUH. 09 875 30 57

WWW. VANTAANLUONTOKOULU.FI

Ötökkäkurssi

Aika: ma 29.8.2022 klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat,  
ala- ja yläkoulun opettajat,  
muut kiinnostuneet  

Lentäviä, vilistäviä ja mönkiviä ötököitä on 
luonto pullollaan, mutta mitä ne oikeas-
taan ovat ja kuinka niitä löytää? Perintei-
sellä ötökkäkurssilla kartutat lajintunte-
mustaitoja käytännöllisesti ja opit helppoja 
tapoja lasten ja nuorten kanssa tehtäviin 
ötökkätutkimuksiin. Pikkuotusten maailma 
kiinnostaa lapsia aina ja ötökät ovat mo-
tivoiva aihe oppia luonnosta laajemmin-
kin. Ohjaajana luontokoulunopettaja Olli 
Viding. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu. 
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Ihan pihalla -ulkomatikkakurssi

Aika: ma 5.9.2022 klo 15–18

Kohderyhmä: alkuopetuksen opettajat, 
sovellettavissa 3.–6.-luokkien opettajille 
ja erityisopettajille

Matematiikan opetus ja oppiminen ulkona 
on innostavaa! Alkuopetuksen matikan si-
sällöistä lähes kaikki soveltuvat ulkona op-
pimiseen: ominaisuudet, luku käsite, luku-
jonotaidot, lukujen hajotelmat, mittaa-
minen… Ulkona on tilaa liikkua ja kokea 
asiat omalla keholla, ulos mahtuu ääntä ja 
jokai selle löytyy luonnosta omat oppimis-
välineet. Toiminnallisessa lähikoulutukses-
sa pääset pelaamaan, leikkimään ja kokei-
lemaan harjoituksia, joiden ohjeet löytyvät 
keväällä 2022 ilmestyneestä Ihan pihalla 
– matematiikkaa ulkona -kirjasta. Koulu-
tus toteutetaan ulkona, joten ota mukaan 
säänmukaiset ulkoiluvarusteet. Koulutta-
jana luokanopettaja, ympäristökasvattaja 
Laura Merenvainio, joka on toinen Ihan pi-
halla -ulkomatikkakirjan tekijöistä. Kurssi 
on maksuton, kahvitarjoilu.

Retkikurssi

Aika:  ma 3.10.2022  klo 13–15  
 (Länsi-Vantaa Pähkinärinteen  
 päiväkodin ympäristö)

 ma 31.10.2022 klo 13–15  
 (Itä-Vantaa Havukallion  
 päiväkodin ympäristö) 

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, 
peruskoulun opettajat

Ilmoittautuminen: Osuman kautta 
(vantaan kaupungin työntekijät) tai 
toimisto@vantaanluontokoulu.fi  
(muut kuin vantaalaiset).  
Koulutukset ovat sisällöltään 
samanlaisia, ilmoittaudu jompaan-
kumpaan. 

Tiedätkö mitä ovat trangia tai tarppi ja kuin-
ka niitä käytetään? Missä voi retkeillä lapsi-
ryhmän kanssa ja mitä asioita retkelle läh-
tiessä tulisi huomioida? Iltapäivän aikana 
pyritään madaltamaan kynnystä lähteä ret-
kelle lapsiryhmän kanssa ja tavoitteena on 
laajentaa näkökulmia lähi metsien käytölle 
retkipaikkana. Kurssilla tutustutaan hyviksi 
koettuihin retkivälineisiin, saadaan vinkke-
jä hyvistä retkipaikoista ja retki ohjelmasta 
sekä mietitään retkeilijän oikeuksia ja vel-
vollisuuksia. Lisäksi toiminnan kautta tu-
levat tutuksi Vantaan päiväkotien retkei-
lyrinkkojen välineet ja käyttö. Kouluttajina 
Heidi Tattinen ja Jani Heinonen Vantaan 
liikkuvasta päiväkodista sekä Katja Lem-
bidakis Vantaan luontokoulusta. Koulu-
tus toteutetaan yhteistyössä Vantaan liik-
kuvan päiväkodin kanssa. Osallistuminen 
on maksutonta. 
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Luontoleikit ja liikunta -kurssi

Aika:  ti 18.4.2023 klo 13–15  
 (Länsi-Vantaa Pähkinärinteen 
 päiväkodin ympäristö) 

 to 20.4.2023 klo 13–15  
 (Itä-Vantaa Havukallion  
 päiväkodin ympäristö) 

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

Ilmoittautuminen: Osuman kautta 
(vantaan kaupungin työntekijät) tai 
toimisto@vantaanluontokoulu.fi  
(muut kuin vantaalaiset).  
Koulutukset ovat sisällöltään saman-
laisia, ilmoittaudu jompaankumpaan. 

Leikillä on monta merkitystä. Sen avul-
la voi purkaa energiaa, se voi rauhoit-
taa, ryhmäyttää tai vaikkapa opettaa vai-
kean asian. Luonnossa leikitään koko ke-
holla ja kaikin aistein, mikä harjaannuttaa 
motorisia taitoja, lisää oman kehon tun-
temusta ja motivoitumista liikkumiseen. 
Kurssilla perehdytään vanhoihin ja uusiin 
luonto leikkeihin ja liikuntaharjoituksiin it-
se leikkimällä ja tekemällä, jolloin ne jää-
vät parhaiten mieleen ja ovat käytettävis-
sä kurssin jälkeen omassa työssä. Ohjaa-
jina Heidi Tattinen ja Jani Heinonen Van-
taan liikkuvasta päiväkodista sekä Katja 
Lembidakis Vantaan luotokoulusta. Kou-
lutus toteutetaan yhteistyössä Vantaan 
liikkuvan päiväkodin kanssa. Osallistumi-
nen on maksutonta.

Selviytyjät Suomessa 
-talviluontokurssi

Aika: ti 17.1.2023 klo 14–17

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun 
opettajat, esiopettajat

Suomi vuonna 2050 on todennäköisesti 
toisenlainen asuinpaikka kasveille ja eläi-
mille kuin nykyisin. Ilmaston lämpenemi-
sen myötä lajisto- la levinneisyys alueet 
muuttuvat. Mitkä lajit hyötyvät, mitkä uh-
kaavat hävitä? Entä mitä erityisominai-
suuksia kasveilla ja eläimillä tulee olla, jotta 
ne selviävät talvesta? Kurssilla pohditaan 
talven merkitystä ja talvessa selviytymis-
tä eri eliöiden kannalta sekä tehdään eri-
laisia talvisen luonnon tutkimiseen ja ko-
kemiseen liittyviä käytännön harjoituksia, 
myös leutoon talveen soveltuvia. Kurssi 
on sisällöltään monialainen. Kouluttaja-
na luonto kouluopettaja Katja Lembidakis. 
Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.
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Linturetkelle lasten kanssa

Aika: ma 8.5.2023 klo 15–18 

Kohderyhmä: alakoulun ja yläkoulun 
opettajat, varhaiskasvattajat

Kurssipaikka: Vantaalainen lintukohde, 
tarkempi paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 

Lähtisitkö mielelläsi linturetkelle oppilas-
ryhmän kanssa, mutta olet unohtanut nii-
den tavallisimpienkin lintujen nimet? Kurssi 
antaa eväitä tavallisimpien lintujen tunnis-
tukseen, neuvoo hyviä retkikohteita ja väli-
neitä, vinkkaa miksi ja miten linnuista kan-
nattaa opiskella ja ennen kaikkea rohkai-
see lähtemään linturetkelle oppilas ryhmän 
kanssa. Kurssin ohjaa luontokoulu opettaja 
Olli Viding. Kurssi on maksuton, voit ottaa 
mukaan pienet retkieväät.

Monimuotoisuutta 
lähimetsässä  

Aika: ti 25.4.2023 klo 15–18

Kohderyhmä: opettajat, sovellettavissa 
myös esiopetukseen

Kurssipaikka: Jokiniemi, tarkempi 
tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin

Mitä luonnon monimuotoisuus on ja miksi 
se on tärkeää? Miten monimuotoisuuden 
huomaa, erityisesti omassa lähi metsässä? 
Miten monimuotoisuutta voi opiskella kou-
lussa eri oppiaineissa? Kurssilla etsimme 
vastauksia näihin ja moniin muihin kysy-
myksiin. Tarjolla on tiedon ohella erityi-
sesti menetelmiä opetukseen ja toiminta-
vinkkejä monimuotoisuuden vaalimiseksi 
– siis kattava työkalupakki oman koulun 
lähi metsään monimuotoisuusteeman opis-
keluun! Kouluttajina luontokoulu opettajat 
Katja Lembidakis Vantaan luontokoulusta ja 
Pia Bäckman Naturskolan Utternista. Kou-
lutus toteutetaan kaksikielisenä suomek-
si ja ruotsiksi. Osallistuminen on maksu-
tonta. Koulutus toteutetaan yhteis työssä 
Naturskolan Utternin kanssa.
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HARAKAN LUONTOKESKUS
HARAKAN LUONTOKESKUSVILLA ELFVIKIN LUONTOTALO

ELFVIKINTIE 4, RUUKINRANTA, ESPOO  •  POSTIOS: PL 60440, 02070 ESPOON KAUPUNKI

PUH. 043 826 9208  •  WWW.ESPOO.FI/VILLAELFVIK

Tervetuloa kursseillemme! 
Kurssit ovat maksuttomia ja ne pidetään Villa Elfvikin  
luontotalolla ja sen lähiluonnossa, ellei toisin 
mainita. 

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

Sähköiset ilmoittautumiset viimeistään viikkoa 
ennen kurssia osoitteessa: www.espoo.fi/villaelfvik, 
Ympäristökasvatuskurssit. 

Lisätiedot: puh. 043 826 9208 tai  
villaelfvik@espoo.fi. 

Syksy 2022

Itämerta tutkimaan 2  
– rehevä merenlahti

Aika: ti 22.9.2022 klo 14–18

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun 
opettajat, 2. asteen opettajat

Kurssilla pääset tutustumaan ruovikkoi-
sen Laajalahden ekosysteemiin. Kuulet 
myös, miksi kosteikot ovat tärkeitä Itä-
meren hyvin voinnille. Haemme näytteitä 
ja tutkimme mitä vesieliöitä niistä löytyy. 
Tutustumme myös vedenalaista Itämeren 
luontoa esittelevään Meren aarteet -valo-
kuvanäyttelyyn ja opetusmateriaaleihin. 

Kurssi muodostaa kokonaisuuden  
Harakassa 13.9. pidettävän Itämerta tut-
kimaan 1 -kurssin kanssa. Osallistumal-
la molempiin saat kattavan kuvan pää-
kaupunkiseudun meriluonnosta.
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ELFVIKINTIE 4, ESPOO  •  POSTIOS: PL 60440, 02070 ESPOON KAUPUNKI

PUH. 043 826 9208  •  WWW.ESPOO.FI/VILLAELFVIK

Luonto toiminta- 
ympäristönä

Aika: to 13.10. klo 14–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat

Monipuolisesta koulutuksesta saat ideoita 
lapsiryhmien kanssa lähiluonnossa toimi-
miseen. Innostavat ja helposti toteutetta-
vat vinkit voit ottaa heti käyttöön. Osallis-
tujat saavat koulutuksen jälkeen sähköi-
sen materiaalin. 

Koulutuksessa perehdytään siihen, mi-
ten luonto toimii osana varhaiskasvatus-
suunnitelman ja esiopetussuunnitelman 
perusteiden toteuttamista. Ulkona las-
ten havainnot ympäristöstään lisäänty-
vät. Ihmettelyn, kysymysten sekä toimin-
nan kautta lapsi tulee kuulluksi. Samalla  
lisäämme lasten liikkumista. Kurssin sisäl-
löstä vastaa Suomen Latu ry.

Viljelykurssi – kasvimaa  
osana opetusta 1 ja 2

Aika: ti 21.3. ja ti 9.5. klo 15–18

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, 
opettajat

Kaksiosaisella kurssilla saat perustiedot 
lava viljelyn toteuttamiseen koulun tai 
päivä kodin pihalla. Maaliskuussa käym-
me läpi viljelyn perusteita ja perehdym-
me taimiviljelyyn. Toukokuussa puuhas-
telemme ulkona viljelylavojen parissa ja 
saamme vinkkejä siihen, miten kasvi maata 
voi hyödyntää opetuksessa. Voit osallis-
tua molempiin kurssikertoihin tai vain toi-
seen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Las-
ten ja nuorten puutarhayhdistyksen kanssa.

Kasvien tunnistuksen  
perusteet

Aika: ti 6.6. klo 10–15

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, 
opettajat, muut kiinnostuneet

Aloita kesä leppoisalla retkeilyllä Villa  
Elfvikin lähiluonnossa. Samalla opit tun-
nistamaan kasvilajeja, mikä on olennainen 
taito monimuotoisen luonnon havaitse-
misessa. Käymme esimerkkien avulla läpi 
eri kasviryhmiä ja kasvintunnistuksen pe-
rusteita. Tutuksi tulevat erilaiset kasvu tavat, 
lehtimuodot ja kukintotyypit. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä voit esittää toiveita 
kurssin sisällöstä. Kouluttajana FM, biologi  
Katri Luukkonen Villa Elfvikin luontotalosta. 

Kevät 2023
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HARAKAN LUONTOKESKUSVIHREÄ LIPPU  •  GRÖN FLAGG

Vihreä lippu on kansainvälinen, Suo-
messakin suuren suosion saavuttanut 
ympäristökasvatusohjelma. Suomessa 
ohjelmaa koordinoi FEE Suomi. 
Pääkaupunkiseudulla Vihreän lipun 
alueellisina edistäjinä toimivat Harakan  
luontokeskus, Vantaan luontokoulu, 
Villa Elfvikin luontotalo ja Ympäristö-
koulu Polku. Ne tarjoavat ohjelman 
osallistujille ja osallistumista harkitseville 
koulutusta ja tukea omalla alueellaan.

Grön Flagg är ett internationellt 
miljöprogram för skolor och daghem.  
I Finland koordineras programmet 
av FEE Suomi. I huvudstadsregionen 
fungerar Stora Räntans naturcentrum, 
Vanda naturskola, Villa Elfviks natur- 
hus, Naturskolan Uttern och Miljö- 
skolan Polku som lokala Grön Flagg 
främjare. Av dem kan deltagarna få 
hjälp med att inleda och utveckla 
verksamheten inom programmet.

Vertaistukea ja virkistystä – 
Vihreä lippu -kokemustenvaihto

Aika: ti 11.10. klo 15–18

Paikka: Lasten kulttuurikeskus Aurora, 
Järvenperäntie 1–3, Espoo

Kohderyhmä: Vihreä lippu -osallistujat

Perinteisessä syksyn Vihreä lippu -tapaami-
sessa pääset jakamaan kokemuksia muiden 
ohjelmaan osallistuvien kanssa. Saat vink-
kejä innostavaan toimintaan ja vastauksia 
mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

Tapaaminen järjestetään Lasten kulttuuri-
keskus Aurorassa, ihastuttavassa kartano-
maisemassa Espoon Järvenperässä.  Pää-
semme tutustumaan Auroran toimintaan ja 
pohtimaan yhdessä, miten lasten kulttuuri-
keskus voi tukea kouluja ja varhais kasvatusta 
kestävän kehityksen kasvatuksessa. Ohjel-
massa on myös pieni taidetyöpaja.

Ilmoittautuminen: Villa Elfvikin  
luontotaloon www.espoo.fi/villaelfvik,  
Ympäristökasvatuskurssit
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Järjestämme myös opettajien ja varhais-

kasvattajien täydennyskoulutusta tilaukses-

ta, joko luontokoulujen viihtyisissä tiloissa 

tai koulun omissa tiloissa ja näiden lähi-

ympäristöissä. Koulutuksen sisältö muo-

kataan tilaajan toiveiden ja tarpeiden mu-

kaiseksi. Kurssien sisällöt ovat monialaisia, 

menetelmät toiminnallisia ja niiltä saa käy-

tännön apua opetussuunnitelman toteutta-

miseen luokkahuoneen ulko puolella. Kurs-

sien teema voi liittyä esimerkiksi luonnon-

tuntemukseen, kestävään elämäntapaan 

tai Vihreä lippu -ohjelmaan.

TILAUSKURSSIT

23

Tässä esimerkkejä  
luonto- ja ympäristökoulujen 
tilauskurssien aiheista:

Harakan luontokeskus:  
Helsingin luonto, Itämeri.  

Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu 
Polku: kts. s. 7

Suomen luontokeskus Haltia:  
Lintujen kevät, Reppu selkään ja retkelle

Vantaan luontokoulu: luonto 
oppimisympäristönä, lähimetsät 
opetuksessa, lajintuntemus, Vihreä lippu

Villa Elfvikin luontotalo: Vihreä lippu, 
lähimetsä
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HARAKAN LUONTOKESKUSLuontokoulu esittelyssä

Viihdy tunnelmallisessa 
jugendhuvilassa

Kauniisti kunnostettu 118-vuotias jugend-
huvila kätkee sisälleen luonnon moni-
muotoisuudesta kertovan Eläköön Espoo 
-näyttelyn, vaihtuvan näyttelyn ja Mäy-
rän metsän -leikkitilan. 4–6.-luokkalaiset 
ja yläkoululaiset voivat tutustua Eläköön 
Espoo -näyttelyyn opetussuunnitelmaa 
tukevien tehtävien avulla. Luontotalossa 
voit harjoitella kestävän elämäntavan tai-
toja lajittelemalla kaikki jätejakeet. Koulu-
luokat voivat selvittää Kestävän elämän - 
tavan polun arvoitusta tehtävärasteilla. 
Tehtävien aiheet on poimittu nuorten ar-
jesta ja käsittelevät ruoan ja liikkumis - 
valintojen lisäksi esimerkiksi vaatteita, kän-
nyköitä ja vapaa-aikaa.

Luonto kutsuu tutkimaan ja 
seikkailemaan

Luontotalon pihapiiriä ympäröi luonnon-
suojelualue, joka tarjoaa tutkittavaa kaik- 
kina vuodenaikoina. Alueella on vanhaa 
metsää, niittyjä ja Laajalahden arvokas 
lintu kosteikko lintutorneineen. Luonto-
polkujen tauluista ja opasvihkoista saat tie-
toa alueen luonnosta ja historiasta. Luonto-
polkujen toiminnalliset materiaalit syven-
tävät luontokokemusta. Touko- ja syys-
kuussa on tarjolla opastettuja luonto - 
retkiä lapsiryhmille. 

Lainaa näyttely tai varaa tiloja

Luontotalosta voit lainata koululle erilai-
sia näyttelyitä ja muita ympäristökasvatus-
materiaaleja. Luontotalon tiloja voi varata 
omaan käyttöön. Yläkerran kokoustila on 
varattavissa talon aukioloaikana, alakerran 
sali iltaisin ja talvilauantaisin. Espoolaisil-
le ryhmille on tarjolla myös sivurakennuk-
sessa sijaitseva kerhotila Uikunpesä, jos-
ta löytyy keittiövarustus ja välineitä luon-
non tutkimiseen.

Vapaa pääsy ympäri vuoden

Villa Elfvikin luontotalo sijaitsee Espoon 
Ruukinrannassa meren rannalla ja on 
avoinna ympäri vuoden. Luontotaloon on  
vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätiedot: www.espoo.fi/villaelfvik,  
Palvelut kouluille ja varhaiskasvatukselle 

Villa Elfvikin luontotalo 
– 30 vuotta kestävää elämäntapaa ja ympäristökasvatusta

Villa Elfvikin luontotalo on kaikille avoin Espoon kaupungin ympäristövalistus-
keskus. Espoolaisille koululuokille suunnattu luontokouluopetus alkoi syksyllä 1991. 
Luontotalon muu tarjonta avattiin yleisölle Maailman ympäristöpäivänä 5.6.1992. 
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Luontokoulut.fi

Materiaalit, koulutukset 
ja palvelut yhdestä paikasta!

Uudistunut ympäristökasvatuksen ja 
kestävän elämäntavan työkalupakki. 

Också på svenska!

verkosto
Luonto- ja ympäristökoulutoiminta 
tukee valtakunnallisten varhaiskasvatus- 
ja opetusuunnitelmien toteuttamista. 

#haeMAPPAsta

Innostusta ulkona oppimiseen ja 
eväitä kestävään elämäntapaan

www.UUO.fi

Suurtapahtuma 
13.-15.6.2023

2023

ILMOITTAUDU MUKAAN!
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HARAKAN LUONTOKESKUS
YMPÄRISTÖKASVATUKSEN  KURSSIT  SYKSYLLÄ 2022

ELOKUU

ti 23.8. klo 10–15  •  Kimalais- ja perhoskurssi Harakan luontokeskus, Helsinki sivulla 4

ma 29.8. klo 15–18  •  Ötökkäkurssi Vantaan luontokoulu sivulla 16

SYYSKUU

to 1.9. klo 15–18  •   Lajintunnistuksesta ekosysteemi-  
  tutkimukseen – iNaturalistin avulla  Suomen luontokeskus Haltia, Espoo sivulla 14

ma 5.9. klo 15–18  •  Ihan pihalla -ulkomatikkakurssi Vantaan luontokoulu sivulla 17

ti 13.9. klo 10–15  •  Itämerta tutkimaan 1 – saaristoluonto  Harakan luontokeskus, Helsinki sivulla 4

to 15.9. klo 15–18  •  Lataa aivosi luonnossa Suomen luontokeskus Haltia, Espoo sivulla 14

ti 20.9. klo 15–18  •  Eläinten hyvinvoinnin lähteillä 1 Luontokoulu Arkki, Helsinki sivulla 9

to 22.9. klo 14–18  •  Itämerta tutkimaan 2 – rehevä merenlahti Villa Elfvikin luontotalo, Espoo sivulla 20

LOKAKUU

ma 3.10. klo 13–15  •  Retkikurssi (Länsi-Vantaa) Vantaan luontokoulu sivulla 17

to 6.10. klo 10–15  •  Kaupunkieläimet Helsingissä Harakan luontokeskus, Helsinki sivulla 5

ti 11.10. klo 15–18  •  Vertaistukea ja virkistystä    
  – Vihreä lippu -kokemustenvaihto  Vihreä lippu sivulla 22

to 13.10. klo 14–18  •  Luonto toimintaympäristössä Villa Elfvikin luontotalo, Espoo sivulla 21

ma 31.10. klo 13–15  •  Retkikurssi (Itä-Vantaa) Vantaan luontokoulu sivulla 17
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YMPÄRISTÖKASVATUKSEN  KURSSIT  KEVÄÄLLÄ 2023

TAMMIKUU

ti 17.1. klo 14–17  •  Selviytyjät Suomessa -talviluontokurssi Vantaan luontokoulu sivulla 18

HELMIKUU

to 9.2. klo 10–15  •  Talviluonto Harakan luontokeskus, Helsinki sivulla 5

MAALISKUU

ti 21.3. klo 15–18  •  Viljelykurssi – kasvimaa osana opetusta 1 Villa Elfvikin luontotalo, Espoo sivulla 21

to 23.3. klo 10–15  •  Liito-oravan elämää ja elinympäristöjä  Harakan luontokeskus, Helsinki sivulla 6

HUHTIKUU

ti 18.4. klo 13–15  •  Luontoleikit ja -liikunta (Länsi-Vantaa) Vantaan luontokoulu sivulla 18

to 20.4. klo 13–15  •  Luontoleikit ja -liikunta (Itä-Vantaa) Vantaan luontokoulu sivulla 18

ti 25.4. klo 15–18  •  Monimuotoisuutta lähimetsässä Vantaan luontokoulu sivulla 19

to 27.4. klo 15–19  •   Retkeile luokkasi kanssa  
  Nuuksion kansallispuistossa  Suomen luontokeskus Haltia, Espoo sivulla 15

TOUKOKUU

ti 2.5. klo 15–18  •  Luonnonkirjo tutuksi toiminnallisesti Suomen luontokeskus Haltia, Espoo sivulla 15

ma 8.5. klo 15–18  •  Linturetkelle lasten kanssa Vantaan luontokoulu sivulla 19

ti 9.5. klo 15–18  •  Viljelykurssi – kasvimaa osana opetusta 2 Villa Elfvikin luontotalo, Espoo sivulla 21

to 11.5. klo 16–19  •  Eläinten hyvinvoinnin lähteillä 2 Luontokoulu Arkki, Helsinki sivulla 9

ti 16.5. klo 10–16  •  Helsingin upea luonto oppimisympäristönä Harakan luontokeskus, Helsinki sivulla 6

KESÄKUU

ti 6.6. klo 10–15  •  Kasvien tunnistuksen perusteet Villa Elfvikin luontotalo, Espoo sivulla 21
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Luonto- ja ympäristökoulut edistävät 
luonnon tuntemusta, ympäristövastuulli-
suutta ja kestävää elämäntapaa. Kouluille 
ja päiväkodeille tarjottavat opetus tuokiot 
huomioivat opetus- ja varhaiskasvatus-
suunnitelman tavoitteet ja ne ovat toi-
minnallisia ja osallistavia. Kasvattajille tar-
koitetut koulutukset madaltavat kynnystä 
lähteä ryhmän kanssa ulos luontoon op-
pimaan ja tarjoavat tietoa ja menetelmiä 
ympäristövastuullisuuden opettamiseen.

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

Natur- och miljöskolorna främjar natur- 
kännedom, miljöansvar och hållbar livsstil. 
Natur- och miljöskolorna betjänar också 
svenskspråkiga skolor och daghem i 
huvudstadsregionen. Undervisningen som 
erbjuds beaktar de aktuella läroplanerna, 
är aktivitetsbaserad och uppmuntrar till 
delaktighet. Finlands naturcentrum Haltia, 
Vanda naturskola, Villa Elfviks naturhus 
och Stora Räntans naturcentrum ordnar 
naturskoldagar på svenska. Naturskolan 
Uttern är en helt svenskspråkig naturskola 
med uppsökande naturskolverksamhet 
i huvudstadsregionen och västra Ny- 
land. Från miljöskolan Polku vid Åter- 
vinningscentralen kan man beställa skol- 
besök på svenska.

Mera information om natur- och 
miljöskolornas verksamhet:  
www.luontokoulut.fi/?lang=sv 
g Stöd för pedagoger.

Luonto- ja ympäristökoulut 
kasvattajien tukena

Natur- och miljö- 
skolorna på svenska

KUVA: VANTAAN LUONTOKOULU

Suomenlinna

Espoo

u

sHe l s ink i

Vantaa
Vantaan 

luontokoulu

Kierrätyskeskuksen
Ympäristökoulu 

Polku Meriharjun 
luontotalo

Villa Elfvikin 
luontotalo

Naturskolan  
Uttern

Korkeasaaren 
luontokoulu  
Arkki

Suomen  
luontokeskus  
Haltia

Harakan 
luontokeskus

PÄÄKAUPUNKISEUDUN  LUONTOKOULUT


