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Esipuhe
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on yhtenä opetuksen tavoitteena
kasvattaa oppilaista ympäristötietoisia ja kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Vastaavasti lukion opetussuunnitelman perusteissa opiskelijoita kannustetaan kestävään
elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta. Päämääränä on turvata
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet.
Laukaan luontokoulun historia yltää aina vuoteen 1994 saakka, jolloin otettiin
ensimmäiset askeleet tavoitteellisen luontokoulun suuntaan. Vuonna 1999 saatu ulkopuolinen rahoitus antoi mahdollisuuden toimintamuotojen ja opetusohjelmien kehittämiseen yhdessä kylien kanssa. Tavoitteena oli luoda luontokoulun toimintamalli
ja ylläpitojärjestelmä, jonka kautta kunta sekä maaseutuyrittäjät voisivat tarjota ohjelmapalveluja sekä muita tarvittavia oheispalveluja ja joka toimisi liiketaloudellisin
perustein kestävällä pohjalla. Toimintamalliin sisällytettiin valtakunnallisen luontokoulustrategian kriteeristö turvaamaan sen pedagogista laatua. Tämä näkyi ennen
muuta yhden luukun periaatteella tapahtuvassa keskitetyssä ohjelmasuunnittelussa
ja asiakaspalvelussa. Luontokouluohjelmat haluttiin sitoa kiinteästi opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Tavoitteena oli siirtää luontokoulun ylläpito vaiheittain hallitusti kunnalta luontokouluosuuskunnalle, jota myös kunta oli perustamassa. Laukaan
kunta siirtyisi näin luontokoulutoiminnan vetämisestä palvelujen ostajaksi – kunnissa
yleistyvän palvelujen ulkoistamisperiaatteen mukaan.
Raportissa Laukaan ympäristönsuojelusihteeri ja monivuotinen luontokoulun
projektipäällikkö Eija Syrjälä on hyvin perusteellisesti ja tarkasti kuvannut Laukaan
luontokoulun eri vaiheet iloineen ja suruineen. Raportin perusteella voimme saada
hyvän käsityksen siitä, miten pitkäjänteistä työtä uuden toiminnan synnyttäminen
on. Eija Syrjälä on toiminut luontokoulutoiminnan kehittämisessä eri rooleissa noin
15 vuoden ajan, joten Syrjälä on oikea henkilö kuvaamaan Laukaan luontokoulun eri
kehitysvaiheet. Laukaan luontokoulun toimintamallia voidaan soveltaa myös muissa
kunnissa tai kuten yhä yleisempää on, alueellisena ja useamman kunnan yhteisenä
yhteistyömallina.
Toivon, että raportti antaa ajatuksia luontokoulutoiminnan kehittämiseksi edelleen.
Luontokoulu on yksi varteen otettava tapa, jolla voimme tukea opetussuunnitelman
mukaista ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä.
Laukaan opetussuunnitelman ympäristö ja luonnontieto -kohdan alkulauseessa on
ote intiaanipäällikkö Seattlen puheesta Yhdysvaltain presidentille vuonna 1854. Se sopii edelleen myös luontokoulutoiminnan perustaksi. Intiaanipäällikkö totesi näin:
”Opettakaa lapsillenne, mitä me olemme opettaneet lapsillemme, että maa on
meidän äitimme. Mitä tahansa tapahtuu maalle, tapahtuu maan lapsille. Tämän me
tiedämme. Maa ei kuulu ihmiselle, vaan ihminen maalle. Kaikki luontokappaleet ovat
yhtä. Mitä tapahtuu maalle, tapahtuu maan pojille. Ei ihminen ole kutonut elämän
kudosta, hän on vain sen säie. Mitä hän kudokselle tekee, sen hän tekee itselleen.
Kaikella voimallanne, kaikella mielellänne, kaikella sydämellänne, säilyttäkää maa
lapsillenne.”

Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen, Laukaan kunta
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ALKUSANAT
Kunnille, ympäristökeskuksille, läänien sivistysosastoille, ympäristöministeriölle, opetushallitukselle, sosiaali- ja terveysministeriölle,TE-keskuksille, seutuliitoille
Ympäristöministeriö ja opetushallitus käynnistivät vuonna 2005 ympäristökasvatuksen maakuntarallin. Silloin kuultiin alan toimijoita Suomessa ja alkoi konkretiaa
peräävä keskustelu ympäristökasvatuksen tulevaisuudesta Laukaan luontokoulu
edustaa kuntatason ympäristökasvatusverkoston testattua toimintamallia. Luontokoulu edustaa kunnan uudenlaista ympäristöpolitiikkaa ja liittyy siten kiinteästi
kuntastrategian ja imagon kehittämiseen.
Kunnan panostus kestävän kehitykseen riippuu kuntastrategiasta ja hallintokuntien yhteistyöhaluista. Työn perusvaltuutus lepää Suomen hallitusmuodossa ja kuntalaissa. Ympäristökasvatus on keino edistää kestävää kehitystä. Se on osa kunnan
ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä. Opetussuunnitelmilla ohjataan ruohonjuuritason ympäristökasvatustyötä kouluissa ja päivähoidossa.
Peruskoulu tavoittaa lähes sataprosenttisesti suomalaiset lapset ja nuoret, minkä
vuoksi kuntien kannattaa panostaa ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen
edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus tukee merkittävästi ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetusmateriaalien ja menetelmien kehittämistä sekä
täydennyskoulutusta. Maan vielä harvalukuiset luonto-ja ympäristökoulut edustavat
tätä osaamista. Nousevaa luontokoulutoimintaa tulisi tukea pitkäjänteisesti -kenties
jopa lakisääteisesti niinkuin valtakunnallinen luontokoulustrategiatyöryhmä esitti
vuonna 2003. Niiden toiminta tulisi kytkeä tiiviimmin kunnan ympäristönsuojelutehtäviin ja opetussuunnitelmien toteuttamiseen.
Ympäristökasvatus toteutuu parhaiten aidossa oppimisympäristössä olkoonpa kyseessä suo, lintutorni, maatila, metallitehdas, kaavahanke tai jäteasema. Jotta opettajat
ja oppilaat löytävät luontokoulujen tarjoamat maastopainotteiset luontokoulupäivät
ja leirikoulut, tarvitaan lisää työn valtakunnallista markkinointia.
Suomessa luontomatkailun kehittämiseen on ohjattu maaseudun EU-rahoja. Rahojen käytöstä päättävät TE-keskukset, seutuliitot sekä ympäristökeskukset. Laukaan
luontokoulutoiminta näyttää mallia siitä, miten maaseutuyrittäjyyttä– ja ympäristöä
tuotteistetaan luontokouluohjelmiksi. Laukaassa luontokoulun rakentamiseen on
saatu Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston kehittämisrahoja, joilla tuetaan
maaseutuelinkeinojen edistämistä.
Luontomatkailu, luonto-opastus ja luontokoulu käyttävät samaa ympäristöä. Niiden välisen yhteyden luomiseen tarvitaan tukitoimia hankerahoittajilta, jotka voivat
edellyttää matkailuhankkeilta lisää ympäristökasvatussisältöjä. Luontokoulu voi hyötyä luontomatkailusta markkinointiyhteistyöllä. Matkailu voi hyötyä luontokoulusta
tavoittamalla asiakasryhmistä leirikoululaiset sekä luontoharrastajat. Tuloksena voi
keskeisesti olla enenevä ympäristövastuullinen toiminta.
Suomessa eri hallinnonalat eivät tunnu pääsevän yhteisymmärrykseen siitä, kenelle kuuluu päävastuu kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen resursseista
ja kehittämisestä. Tämä heijastuu kuntiin. Osapuolina ovat opetusministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja
kauppa- ja teollisuusministeriö. Laukaan mallilla halutaan osaltaan konkretisoida
valtakunnallista ongelmakenttää paikallistasolla – jatkokeskustelujen pohjaksi.
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KIITOKSET
Kiitos Laukaan ympäristökasvatustoiminnan kehittämisestä kuuluu erityisesti ympäristökasvatuksen valtakunnalliselle koordinaattorille KT Anna-Liisa Kiiskiselle,
joka on ohjannut ja kannustanut toimintaa sen alusta asti. Keski-Suomen ympäristökeskuksen muukin väki on ollut juonessa hyvin mukana!
Laukaan ympäristölautakunta otti v. 1994 rohkeasti esitetyn haasteen vastaan
ja päätti tukea luontokoulun ympäristökasvatusmateriaalin rahoittamista. Kiitos
hyvästä yhteistyöstä kuuluu kaikille kunnan hallintokunnille – ympäristötoimelle,
koulutoimelle, päivähoidolle, vapaa-aikatoimelle ja elinkeinotoimelle. Ilman koulutoimenjohtaja Juha Tolosen käytännön tukea ei työstä olisi selvitty sen näköalattomimpina hetkinä! Laukaan vuosien 1999-2003 kunnanvaltuustoille kiitos halusta
kehittää luontokoulua ja kestävää kehitystä kunnassa!
Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opettaja KT Raija Raittila on ohjausryhmätyöskentelyllään vuodesta 1994 lähtien jaksanut innostaa työhön ja luonut
merkittävän yhteyden opetussuunnitelmatyöhön, koulutukseen, tutkimukseen ja
harjoitteluun.
Erityinen kiitos kuuluu Laukaan luontokouluverkoston 21 toimijalle, pohjoisille
kyläseuroille ja Juha ja Heidi Hintikalle, Tommi Rantaselle sekä Paavo Viikille – ilman
teitä keskeinen maaseudun työ olisi jäänyt tekemättä!
Kunnan opettajien sekä päivähoitoväen ammattiapua on saatu runsaasti ohjelmien
ja opetusmateriaalien laatimisessa ja testaamisessa ryhmille sopiviksi, kaunis kiitos!
Useat luontokouluohjaajat ja ”toimistoihmeet” ovat tarvittaessa venyttäneet kanssani työpäivää, kiitos voimain ponnistuksista!
Valmennusvaiheessa olemme saaneet varauksetta käyttöömme asiantuntemusta
ympäristö- ja luonnonvara-alan toimijoilta ja oppilaitoksilta, kiitos siitä!
Ilman n. 6000 luontokoulun asiakasta ja 400 asiakasryhmää eri puolilta Laukaan
kouluista, päiväkodeista, Jyvässeudulta, Keski-Suomesta ja koko Suomesta emme
olisi saaneet työllemme mallintamisen kannalta riittävää kattavuutta ja kokemusta.
Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry ja luontokouluopettajat eri puolilta Suomea ovat kiitettävän kärsivällisesti jaksaneet jakaa kokemuksiaan yhteisissä luontokoulutapaamisissa ja luontokoulun strategiaryhmässä!
Median kanssa on ollut ilo työskennellä. Olemme saneet viestimme läpi miellyttävällä tavalla. Erityinen kiitos siitä kuuluu Laukaa-Konnevesi-lehdelle, Keskisuomalaiselle, Maaseudun tulevaisuudelle ja Keski-Suomen radiolle.
Kotijoukot ovat kannustaneet työtä käytännön toimin ja askarein sekä osallistumalla luontokoulutoimintaan sen alkuaskelista alkaen. Omistan koko työni lapsilleni
Jussille, Maijulle ja Kaisulle! Te olette herättäneet uudestaan eloon lapsen uteliaisuuden minussa! Siitä tämä kaikki sai alkunsa.
Laukaassa 30.6.2009
FM Eija Syrjälä
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-KESTÄVÄ KEHITYS, YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA KUNTAIMAGO
LUOKKA
 Yhteishenki
 Toiminta ryhmässä
 erityisopetus

HARJOITTELIJAT
OPINNÄYTETYÖT
TUTKIMUS
 käytännön jaksoja
 työssä oppimista
 tutkimusmateriaalia



OPPILAS
 Tekemällä oppiminen
aidossa oppimisympäristössä
 Perusta ympäristöasioiden
ymmärtämiselle
 Kotiseutu tutuksi, elämyksiä
 Retkitaidot, luonnonharrastus
 Sosiaaliset taidot





KOULUTOIMI, PÄIVÄHOITO
Perusta hyvälle luontosuhteelle sekä
ympäristövastuullisille elämäntavoille
Tukea opetussuunnitelmien
ympäristökasvatuksen toteuttamiseen
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materiaaleja, opetuskohteita
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MATKAILUTOIMI
 Maaseutuyrittäjyyden
kehittäminen
 Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen

VANHEMMAT
 Kodin ja koulun yhteistyö
käytännössä
 Oma lapsi ryhmässä
 Osallistuminen opetukseen
 Opettaja , muut vanhemmat tutuksi
 Kotikunta tutuksi






6
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Sosiaalinen kanssakäyminen
Yhteiskunnan rakentaminen

LUONNON YMPÄRISTÖ
 Luontokoulun
toimintaympäristö
 Toiminta luonnon ehdoilla
 Tietoa arvokkaista
luontokohteista
 Luonto-ja
ympäristöselvitykset
 Virkistyminen ja taideelämykset
 Liikuntamuodot
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Johdanto
Laukaan kunta, jossa on n. 18 000 asukasta, sijaitsee Keski-Suomessa Jyväskylän pohjoispuolella. Laukaassa on tehty luontokouluna tunnettua ympäristökasvatustyötä
vuodesta 1994 lähtien. Aloite työhön on noussut kunnan ympäristönsuojeluhallinnosta. Luontokoulutoiminta aloitettiin 1.9.1994.
Laukaan verkostoyhteistyö on haluttu mallintaa yhdeksi ympäristökasvatuksen
valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Kunnan ympäristönsuojelusihteeri, biologian ja
maantieteen lehtori, ympäristökasvattaja FM Eija Syrjälä sai ympäristöministeriön
ympäristökasvatuksen kehittämisrahoista v. 2007 avustuksen toimintamallin raportoimiseen yhdessä kansallispuistojen leirikoulutoimintamalli-hankkeen kanssa. Laukaan malli perustuu laajaan paikalliseen verkostoyhteistyöhön kunnan, kyläseurojen,
maaseutuyrittäjien sekä luontoalan toimijoiden kesken. Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry palkitsi Laukaan toimintamallin ensimmäisenä Suomen luontokouluista,
joita oli 19 kpl v. 2002.
Laukaan kuntastrategia, seutustrategia ja halu pitää maaseutu elävänä ovat näyttäneet tietä luontokoulutoiminnalle. Kunta teki v. 1998 päätöksen kestävän kehityksen
toimintaohjelman laatimisesta osaksi kuntastrategiaa. Työn aikana saatiin Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosastolta ensimmäinen kehittämisraha luontokoulun
rakentamista varten Luontokoulun projektipäällikkö toimi samaan aikaan kestävän
kehityksen valmistelutyöryhmän sihteerinä.
Luontokoulutoiminta on kunnassa kestävän kehityksen edistämistä ympäristökasvatuksen keinoin. Kyse on lakisääteisestä ympäristönsuojelun ennaltaehkäisevästä työstä ympäristövalistuksessa. Luontokoulutoimintaa on järjestetty kunnassa
järjestövetoisena ostopalveluna, kunnan omana ympäristönsuojelutyönä, kehittämishankkeen turvin, osuuskuntana sekä verkostomuotoisena toimintana. Raportissa kerrotaan siitä, miten luontokoulu voi alkaa rakentua kunnassa minkä tahansa
toimijan aloitteesta.
Pitkäjänteinen kehittämisprojekti aloitettiin 1.9.1999 laajalla yhteistyöllä kunnan
sekä kyläseurojen ja kyläkoulujen kanssa. Toiminnan tuloksena syntyi testattu ja toimivaksi osoittautunut toimintamalli, tuotteistetut ohjelmapalvelut sekä liiketoiminta,
luontokouluosuuskunta.
Julkaisuun on koottu tiivistetysti keskeiset kehittämistoimenpiteet. Luontokoulutoiminnan keskeisimmät yhteistyökumppanit kunnasta ovat ympäristötoimi,
koulutoimi, päivähoito, vapaa-aikatoimi sekä elinkeinotoimi. Kehittämistyössä on
ollut mukana 26 erilaista ammatinharjoittajaa. Verkostoon kuuluu noin 70 henkilöä tai yhteisöä. Liiketoimintaosaamisen näkökulman on tuonut alunperin Induser
Oy:n konsultti Tommi Rantanen Haapalan kylältä. Erittäin innovatiivisia uranuurtajia
ovat Hakolan tilan isäntäpari Juha ja Heidi Hintikka, jotka vastaavat luontokoulun
nettisivuista sekä asiakaspalvelusta.
Kummikoulujen rooli liittyy ohjelmien testaamiseen. Kyläseurat kehittävät ulkoiluympäristöä rakentamalla tarpeen mukaan mm. luontopolkuja. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Lankamaan eräpainotteinen kyläkoulu, Haapalan koulu sekä Valkolan koulu. Merkittävänä tiennäyttäjänä yritysmaailman suuntaan on toiminut LH
Lift Oy, joka on yksi kestävän kehityksen edelläkävijäyrityksistä Suomessa. LH Lift
Oy:n perustaja, nykyisin yrityksen hallituksen puheenjohtaja, Paavo Viikki, toimi
aktiivisesti kehittämisvaiheen ohjausryhmässä sekä luontokouluosuuskunnan puheenjohtajana.
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Kunnan talouden tasapainottaminen on ajanut luontokoulutoiminnan ahtaalle
vuoden 2004 jälkeen. Maaseutuyrittäjien voimat eivät yksinään riitä toiminnan pitkäaikaiseen kehittämiseen. Yrittäjävetoinen luontokouluosuuskunta jouduttiin lopettamaan vuoden 2005 lopussa. Sen jälkeen toimintaa on jatkettu verkostomuotoisena.
Laukaan kokemusta on haluttu hyödyntää Keski-Suomen ympäristökasvatuksen
kehittämistyössä. Laukaan ympäristönsuojelusihteeri toimii Jyvässeudun kuntien
sekä luontokouluverkoston edustajana maakunnan yhteistyöryhmässä sekä Piispalan
ympäristökasvatusverkostot käytäntöön- hankkeen ohjausryhmässä. Laukaan luontokoulun visiona on kehittyä yhdeksi osaamis- ja kehittämiskeskukseksi Suomessa.

Vatianjärvi
Saravesi

Kynsivesi-Kuusvesi

Torronselkä
Leppävesi
Lipeälampi

Vesireitin puhdistumisen merkitys Laukaan kunnalle:
- Koko vesireitn järvien rantaosayleiskaavat sekä Kuusaan yleiskaava
- Ranta- ja loma-asututusta
- Tukea kylien kehittymiselle
- Päijänne-Keitele -kanava, sillat
- Asuntomessut 2003, Tyvelänniemen asuinalueen
- Laivareitit ja (luonto-) matkailu, Peurunka-Center, Varjolan tila
- Satamat Sinilippusatama Kirkonkylällä, Kuusaa
- Melontareitit Konnevedeltä-Saravedelle-Leppävedelle
- Kalakannan elpyminen, kalastusaluetoiminta, kalastusmatkailu
- Maakunnan parhaat koskikalapaikat: Kuusaankoski, Kapeenkoski ja Tarvaalankoski
- Natura 2000 -kohteet vesireitin varrella
- Uimarannat (7 Kpl), talviuinti, matonpesupaikat
- Laavupaikat (9 Kpl)
- Lintuvedet, lintutornit (2 kpl)
- Kuntaimago ja hyvä maine
- Usko kansalaisvaikuttamiseen
Kestävän kehityksen ajatuksille loivat pohjaa Laukaassa useat laajat vesistökatastrofit 1980-luvulla.
Äänekosken alapuolinen vesireitti, Vihtajärvi ja Lievestuoreenjärvi saastuivat käyttökelvottomiksi.
Päijänne puhtaaksi liike yhdisti kansan, joka nousi vastustamaan tehtaiden toimintaa. Ilmapiiri oli
myönteinen ympäristönsuojelulle lakisääteisen ympäristönsuojelulautakunnan aloittaessa työnsä v.
1986.
10
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1 Luontokoulutoiminnan alku 1994
1.1

Ympäristöasenteet kunnassa ennen
luontokoulutoiminnan alkamista
Lakisääteisen ympäristönsuojelutyön alkuvaiheessa v. 1986 asenteet Laukaassa olivat
myönteisiä ympäristöasioille. Tehtaat olivat saastuttaneet Äänekosken alapuolisen
vesireitin järvet koskineen, Vihtajärven sekä Lievestuoreenjärven. Ne alkoivat puhdistua ns. Päijänne puhtaaksi-liikkeen taistelun tuloksena, jo ennen kuin ensimmäinen
ympäristönsuojelun viranhaltija Eija Syrjälä aloitti työnsä 1.10.1987.

Lipeälampi-cocktail ympäristönäyttelystä 1998. Koko Suomessa tunnettiin Keski-Suomen selluloosan jälkeensä jättämä ympäristöhaava Lipeälampi ja Lievestuoreen Liisa. Laaja Lievestuoreenjärvi
oli uimakelvoton vielä 1985 tehtaan lopettaessa toimintansa konkurssiin.

Laukaan kunta haastoi kylät 1980-luvulla kehittämään elinympäristöään ns. SOFY-toiminnan avulla. Se tarkoitti sitä, että kylä- ja asukasyhdistykset saivat hakea
kunnalta kehittämisrahaa ympäristön parannushankkeisiin ja toteuttaa ne itse. Näin
luotiin kuntalaisten osallistumiselle toimiva muoto, mikä loi pohjaa myöhemmälle
kestävän kehityksen työlle kunnassa.
Vesireittien puhdistuttua kunta alkoi kehittyä. Rannat kaavoitettiin ja alkoi syntyä luontomatkailupalveluja. Ympäristönsuojelusihteeri laati ”lastentekolomillaan”
rantaosayleiskaavoille ympäristöselvityksiä ja oppi tuntemaan maastot. Keskustelu
ympäristöasioista oli vilkasta mediassa. Kuntaa halkovien viiden harjujonon maaainestenotto puhutti. Juomavesi otetaan pohjavesistä, joiden säilyminen puhtaana on
yhteinen huolenaihe. Jätevesille rakennettiin n. 25 km pituinen viemäri Jyväskylän
puhdistamolle. Kaatopaikat suljettiin.
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Ympäristönsuojelusihteeri kokosi
kunnan ensimmäisen ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman vuonna 1992
yhdessä hallintokuntien kanssa. Ympäristönsuojelu on yhteistä työtä, jota toteuttavat osaltaan kaikki kunnan toimialat.
Työ ja toimenpiteet vastuutettiin. Yhtenä
osa-alueena ohjelmassa on ympäristövalistus, -tiedotus ja -kasvatus, missä keskeiset yhteistyöhallintokunnat ovat ympäristönsuojelu, koulutoimi ja päivähoito sekä
vapaa-aikatoimi.
Kotiseutukirja Kohisevien koskien
Laukaa koottiin kunnan 300-vuotisjuhlien kunniaksi vuonna 1993. Ympäristönsuojelusihteeri laati kirjaan katsauksen
Laukaan luonnosta ja ympäristön tilasta.
Se soveltuu koulujen opetusaineistoksi.
Kirjan oheistuotoksena toimitettiin kotiseuturetket-vihkonen, johon koottin kylittäin koulujen ja kyläseurojen esittämiä
nähtävyyksiä. Niistä tulee jatkossa luontokoulun ohjelmakohteita.

Laukaan Pohjoisen kyläseuran ja Haapalan koulun vuonna 1993 kokoamista kotiseuturetkikohteista
tuli keskeisiä luontokoulun ohjelmakohteita ja myöhemmin kyläsuunnitelman rakentamiskohteita.

12
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Laukaan ympäristövisiot, jotka selvitettiin
vuoden 2000 ympäristöohjelman yhteydessä.
Laukaan ympäristövisiot 2000:
• Laukaassa on omaleimainen ja monipuolinen luonto, jonka haluamme säilyttää
tulevienkin sukupolvien käyttöön.
• Laukaalainen elinympäristö on puhdas, turvallinen, viihtyisä,
elinvoimainen ja monimuotoinen.
• Päätöksenteossa ja ympäristön hyödyntämisessä otetaan vuorovaikutteisesti
huomioon ihminen, ympäristö ja talous.
• Ihmisten toiminta on ympäristövastuullista.
• Asuminen, vapaa-ajanvieton ja yrittämisen edellytykset ovat hyvät.
• Elintarvikkeiden terveydellinen laatu ja turvallisuus pellolta pöytään on turvattu.

Maatalous on Laukaassa voimaperäistä. Kunta on tunnettu myös hevospitäjänä.
Kun EU tuli Suomeen, osallistui ympäristönsuojelu maatiloilta vaadittujen ympäristösuunnitelmien kustannuksiin. Tilojen määrä on laskenut vuodesta 1992 n. 500
maatilasta alle 300:aan aktiivitilaan, joista karjatiloja on n. yksi viidesosa. Maa- ja
metsätalous on yksi keskeisistä luontokoulun ohjelmateemoista.
Luontokoulutoiminnan alkuaikoihin Laukaan kasvatusilmapiiriä muokkasi merkittävästi ns. Yhdessä elämään-hanke, jonka äiti on paikkakunnalta kotoisin oleva
Anne Eskelinen. Laukaalaiset omaksuivat Koko kylä kasvattaa -ajatuksen. Tämä
ns. sosiaalista yhteisvastuuta edustava Laukaan malli sisältyy kunnan kestävän kehityksen ohjelmaan ja sen periaatteita toteutetaan luontokoulussa kodin ja koulun
yhteistyössä.
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1.2

Ympäristökasvatuksen virikemateriaalit
Ennen valintaansa Laukaan ympäristönsuojelusihteeriksi FM Eija Syrjälä toimi
lukion ja yläasteen biologian ja maantieteen lehtorina ja toteutti ympäristöministeriölle rakennetun ympäristön ympäristökasvatusmateriaalin 9-luokkalaisille.
Ympäristönsuojelusihteerin virassa alkoi opettajatausta vaikuttaa. Ympäristönsuojelutehtäviin kuuluu ympäristön tilan seuranta, mikä tarkoittaa kaiken ympäristön
tilaa kuvaavan tiedon kokoamista kunnan käyttöön. Kuntiin tulee paljon tietoa geologiasta ja jääkauden jäljistä, luonnonsuojelukohteista, harjuista, metsistä ja muista
luonnonvaroista, kulttuuriympäristön kohteista, jätehuollosta, vesiasioista, ilman laadusta, melusta ja energiahuollosta. Tuli ahaa-elämys että paikkakuntakohtaista tietoa
voisi hyödyntää päivittäin koulujen biologian ja maantieteen opetuksessa, mikäli sitä
voisi muokata koulujen käyttöön. Käytännössä siihen ei jäänyt aikaa hallinnolliselta
työltä. Ajatus jäi kuitenkin itämään.

Biologian ja maantieteen lehtori FM Eija Syrjälä laati vuonna 1987 ympäristöministeriön kaavoitusja rakennusosaston pyynnöstä Rakennettu ympäristö tutuksi -ympäristökasvatuksen virikemateriaalin, jota testattiin Espoon Leppävaaran koulussa. Anita Ahlfors-Frimanin sekä Leppävaaran
biologian ja maantieteen lehtorin Seija Lähdesmäen toimesta työllä osallistuttiin Ympäristö 87
Miljö -tapahtumaan.

Ympäristönsuojelusihteerin virkauraa katkoivat lasten syntymät. Hoitovapaalla erään
kerran syksyllä 1993 siivouksen yhteydessä
kiteytyi ajatus kunnan oman ympäristökasvatusmateriaalin laatimisesta. Olohuoneen
lattia tuli pestyä useampaan kertaan, kunnes
siivous täytyi keskeyttää.
Ajatus ympärivuotisesta virikemateriaalin
sisällöstä piti saada luonnosteltua paperille.
Joulukokouksessaan 1993 kunnan ympäristönsuojelulautakunta teki rahoituspäätöksen ympäristökasvatusmateriaalin laatimisesta. Työ valmistui nimellä Luontokoulussa. Luontokoulutoiminnan synty liittyi
virikemateriaalin testaamiseen.

14
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1.3

Kunnan sosiaalitoimi osti esikoulutoimintaa
Laukaan luonnonystävät ry:ltä
Virikemateriaali haluttiin saada julkaisukuntoon. Sitä ennen aineistoa
haluttiin kokeilla käytännössä. Kunnan sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen
ja koulutoimenjohtaja Heikki Kinos
pitivät tärkeänä esikouluikäisten ja
ala-asteen oppilaiden luonnontuntemuksen ja luontosuhteen voimistamista Kokeiluluontoista toimintaa
varten ei kuitenkaan voitu perustaa
uutta toimialaa minkään hallintokunnan alaisuuteen. Ongelmaa esiteltiin Laukaan Luonnonystävät ry:n kokouksessa.
Yhteistyön tuloksena kunnan sosiaalitoimi teki ostopalvelusopimuksen esikoulutoiminnasta Laukaan Luonnonystävien kanssa. Kokeilutoimintaa varten perustettiin
luontokoulun esikouluryhmä Laukaan Luonnonystävät ry:n nimissä.
Asia esiteltiin myös ala-asteen ohjaaville opettajille sekä päivähoidon aluejohtajille.
He lupautuivat työpanoksellaan ohjaustyöhön mukaan. Osa opettajista halusi oman
luokkansa / ryhmänsä mukaan kokeiluun, mistä alkoi monien vuosien yhteistyö.
Materiaalin kokeilutoiminta sai lisää kattavuutta, kun siihen osallistui aktiivisesti
seitsemän ryhmää. Luontokoulun toimitilat järjestyivät korvauksetta kunnan vapaaaikatoimen nuorisotalosta Laukaan keskustasta. Ryhmälle tarvittiin kaksi ohjaajaa.
Eija Syrjälän lisäksi palkattiin leikkitoiminnan ohjaaja Kristiina Schubin, jonka panos
oli merkittävä toiminnan muokkaamiseksi esikouluikäisen tasolle. Käytettävissä oli
aito leikkimaailman keinojen osaaminen.
Luontokoulun esikoulutoiminnalle laadittiin omat esikoulutoimintaan ja ympäristökasvatukseen liittyvät opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet yhdessä ohjausryhmän kanssa.
Luontokouluun ilmoittautui 20 lasta Laukaa-Konnevesilehden lehti-ilmoituksen
julkaisupäivänä ennen klo 12. Tilojen ja ohjaajien vuoksi 16 eskaria mahtui mukaan.
Toiminnalle oli ns. sosiaalista tilaus! Esikoulua pidettiin kolmena aamupäivänä viikossa klo 9-12. Lasten vanhemmat tukivat toimintaa osallistumalla retkiin. Toiminnasta pidettiin päiväkirjaa ja lasten palautetta kerättiin jokaisena toimintapäivänä.
Lapsilla oli oma tehtäväkirja, luontovihko sekä kansio, johon koottiin tuotokset.
Päiväkirjaa pidettiin myös kuukausivalokuvakoosteen avulla.

Sosiaalijohtaja Vuokko
Hiljasen panos luontokoulun synnyssä oli ratkaiseva.
Laukaan Luontokoulun
esikoulukerhotoiminta alkoi
1.9.1994 ja jatkui vuoden
1995 vuoden loppuun.
Samaan aikaan järjestettiin
koulutusta kunnan alkuopettajille ja päivähoitohenkilöstölle ja testattiin
ympärivuotista virikemateriaalia. Vuokko Hiljanen
luontokoulun kevätnäyttelyssä nuorisotalolla
toukokuussa 1992.

Vuoden 1994 ensimmäiset luontokoululaiset
luonnon tilkkutäkin äärellä. Kuvassa
vasemmalta oikealle Heidi Schubin,
Hanna Nieminen, Aino Eskelinen,
Enna Saari, Tiina Juvonen,
Mira Tarjama, Toni Järvinen,
Jukka Pasanen, Jussi Syrjälä,
Jesse Tauriainen, Saara-Maija Niinikoski,
Taru-Tiina Hämäläinen ja
Tiina Sirviö. Kuvasta puuttuvat
Lauri Mattila, Oula Maaranen ja
Elina Pitkänen.
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Esikoulun kokeiluvaiheen ohjausryhmä
Ohjausryhmään kutsuttiin Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ympäristökasvatuksen ylitarkastaja Anna-Liisa Kiiskinen sekä Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen
opettaja Raija Raittila. Alkuopetuksen ohjaavia opettajia olivat Elisa Kekarainen ja
Maija Ylipiha, päivähoidosta aluevastaavat Markku Hokkanen, Maija Salminen, Jussi
Lintunen sekä Maija Kanniainen.
Kokeiluryhmien opettajat osallistuivat kuukausittain materiaalin käyttökoulutukseen toimintavuoden aikana. Jokainen ohjaaja sai ryhmäänsä varten havaintomateriaalia, jota kehitettiin toiminnan myötä. Kokeiluvuoden päätti nuorisotalolla järjestetty avointen ovien päivä sekä koulutustilaisuus toukokuussa 1995. Toimintapäivään
osallistui runsaasti ryhmiä kouluista ja päiväkodeista eri puolilta kuntaa.
Virikemateriaalihankkeen kummisedäksi lupautui tietokirjailija Ismo Nuuja. Ponnistuksista huolimatta julkaisulle ei löytynyt rahoitusta. Kaikkea materiaalia on edelleen käytetty monisteversiona.

Ohjaus-ja seurantaryhmän lausunto laukaan luontokoulukokeilusta ja ympäristökasvatuksen virikeaineistosta
”Ympäristökasvatuksen virikeaineisto luo edellytykset ympäristökasvatusteeman toteuttamiseen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.
Aineisto soveltuu hyvin päiväkotien käyttöön erityisesti esikouluikäisille, mutta muillekin ryhmille esimerkiksi retkeilyetäisyyksiä valikoimalla ja työpajatyöskentelynä. Virikeaineistoon on sisällytetty sekä luonnontuntemus-kasvatusta että ns. ympäristönsuojelukasvatusta. Työskentelymuotoina ovat lasten omat havainnot sekä itse tekeminen.
Aineiston avulla luonnonympäristön pienimuotoisetkin osa-alueet avautuvat ikkunoina
eliömaailman ihmeellisyyksiin.
Aineiston toteuttaminen tukee kotiseututuntemusta sekä totuttaa liikkumiseen
luonnossa. Pienet tutkimukset elämän perusedellutyksistä (esim. ilma, vesi, lämpö)
luovat kokemusperäistä pohjaa maailmankuvan muodostumiselle sekä myöhemmälle
luonnontieteiden opetukselle. Käytännön toimin tutustutaan luontoa säästäviin elämäntapoihin (esim. energiansäästö, vedenkäyttö, matokompostori, vaihtori, uusiopaperin valmistus).
Alkuopetukselle ympäristökasvatusaineisto tarjoaa uusia työskentelymuotoja ympäristö- ja luonnontiedon opetukseen. Läpäisyaineena ympäristökasvatus tukee esi- ja
alkuopetuksen opetussuunnitelmien yhteennivoutumista.
Luontokouluhankkeella on mielestämme valtakunnallista merkitystä. Sen toteuttaminen tukee ympäristökasvatuksen yleisiä tavoitteita”.

Ympäristökasvatusseuran hallituksen edustaja Christelle Åströmin lausunto
12.2.1996 oli samanhenkinen: valtakunnallista merkitystä ja laaja ympärivuotinen
kokonaispaketti.
Laukaan luontokoulutoiminnassa ympäristökasvatukseen sisältyy sekä luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, ihmisten toiminta ja viihtyminen elinympäristössään. Voidaan puhua luonnonsuojelukasvatuksesta ja ympäristökasvatuksesta.
(Syrjälä E. 1990, Rakennettu ympäristö
tutuksi)
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Alussa luontokoulun kokoontumistilana toimi nuorisotalon
kaksi päätyhuonetta Laukaan keskustassa. Tuulinauha-leikkejä
kevättuulessa nuorisotalon pihalla.

Leikkitoiminnanohjaaja Kristina Schubin vastasi yhdessä Eija
Syrjälän kanssa ohjelmista – käyttöön otettiin kaikki leikkimaailman keinot.

Luontokoulu sai kunnalta luvan rakentaa oman majan Kataanmäkeen n. 1.5 km päähän nuorisotalosta. Maja toimi tukikohtana läpi talven. Majanrakentajat välipalalla.

Luontokoulussa solmittiin jo alkuvaiheessa yhteyksiä luontoalan toimijoihin, jotka myöhemmin liittyivät kehitämishankkeeseen mukaan ohjelmantuottajina. ”Lintumies” Arto
Stenros näyttää keväällä 1995 luontokoululaisille lintujen
rengastamista Vuojärven rannalla, jossa hänellä on oma valtakunnallinen seurantapiste.
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1.4

Kiertävä luontokouluopettajatoiminta
Sopimus kiertävästä luontokouluopettajatoiminnasta
1. Musiikkikoulu Rauhalan esikouluryhmät (6 kpl) kerran kuukaudessa
2. Muut kunnan päiväkoti- ja kouluryhmät teemoittain
3. Opettajien koulutus kerran kuussa
4. Musiikkikoulu Rauhalan ohjaajille ohjelmavalmennusta sekä palaute
5. Ohjaus-ja seurantaryhmä kerran kuussa

6 x 3h
4 x 3h/vk
6h
2 x 2h
2 x 4h

Rahoitus: koulutoimi 1000 mk /kk, sosiaalitoimi 3000 mk/kk

Kokeiluvuoden jälkeen luontokoulutoiminnalle yritettiin saada pysyvää jalansijaa
syksyllä 1995 yksityisen Musiikkikoulu Rauhalan esikoulutoimintana. Kunta (koulu- ja sosiaalitoimi) osti esikoulutoimintaa Musiikkikoulu Rauhalalta, joka palkkasi
kiertäväksi luontokouluopettajaksi Eija Syrjälän sekä omien ryhmiensä että kunnan
esikoulujen ja ala-asteen luokkien käyttöön. Rauhalan esikoulua järjestettiin kolmessa
taajamassa (keskusta, Vihtavuori, Leppävesi). Ryhmissä oli syksyllä 1995 mukana
kaikkiaan 70 lasta. Ennen toiminnan alkua laadittiin sopimus esikoulussa toteutettavista luontokoulusisällöistä. Sopimukseen kuului kolmen vetäjän kouluttaminen
kuukausittain materiaalin käyttöön. Koulutus oli avoin koko kunnan päivähoitohenkilöstölle.
Työhön kuului mm. esikouluyksiköiden ympäristökasvatustarpeiden kartoittaminen sekä jätehuoltokoulutus päiväkodeissa. Samalla testattiin virikemateriaalia ja
tuotettiin uusia ohjelmia ja materiaaleja yksiköiden käyttöön.
Käytännössä Rauhalan esikoulujen luontokoulusisällöt alkoivat syksyn mittaan
jäädä vähemmistöön. Syynä olivat työn organisointi ja ohjaajien kiireiset siirtymät taajamasta toiseen. Maastopainotteinen toiminta, vanhempien tiedottaminen ja ryhmien
kokoontumisten seurantajärjestelmä ei toteutunut. Onnistuakseen työskentely olisi
vaatinut ohjaajilta enemmän sitoutumista ja etukäteissuunnittelua. Musiikkikoulu
Rauhalan puolelta ei löytynyt enempää halua panostaa toiminnan jatkokehittelyyn.
Yhteistyösopimus ei toteutunut. Yhteistyöongelmat sekä kunnan taloudellinen tilanne katkaisivat luontokoulun esikoulutoiminnan loppusyksyyn 1995.

Kiertävällä luontokouluopettajatoiminnalla järjestettiin yhdessä musiikkikoulu Rauhalan kanssa
kolmessa taajamassa luontopainotteista esikoulutoimintaa, jonka kunta osti. Luontokouluopettaja
Eija Syrjälä järjesti ympäristökasvatuskoulutusta opettajille ja päivähoidon henkilöstölle. Kuvassa
jätekoulutusta Leppäveden päiväkodilla yhdessä jäteveuvoja Senja Jaakkolan (kuvassa seisomassa)
kanssa
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2

Ympäristökasvatus- ja luontokoulutoiminta kunnassa osana ympäristönsuojelutyötä
2.1

Ympäristönsuojelun materiaalit opetuskäyttöön
Ympäristönsuojelusihteeri kokosi tiedot kunnan ympäristönsuojelumateriaaleista
VESO-opetusmateriaaliksi Ympäristökierroksella Laukaassa. Ympäristöteemainen
VESO-päivä ideoitiin koulunjohtajien palaverissa vuonna 1996. Kunnan opettajat
(168 hlöä) kiersivät syyskuussa 1996 päivän kolmella bussilla maastossa tutustuen
Vuonteen-Tarvaalan harjuilla erilaisiin kohteisiin. Päivän suunnitteluun osallistuivat
ympäristönsuojelusihteerin lisäksi oppaina toimineet biologian ja maantieteen lehtorit Pekka Soininen Lievestuoreen lukiosta ja yläasteelta sekä Marja-Leena Pekkola
kirkonkylän yläasteelta.

Kaikille kunnan n. 170 opettajalle järjestettiin ympäristöteemainen VESO-koulutus v. 1996. Opettajat kiersivät kolmella bussilla Keski-Laukaan järvialueen ympäri erilaisilla kohteilla: sorakuopilla, luonnonsuojelukohteilla, Simunankoskella, tekopohjavesialueella, ja kivikauden esiintymillä. Tarvaalan nuorisoseurantalolla oli ruokailu ja ympäristönäyttely. Siellä jaettiin opettajille havaintomateriaalia Laukaan ympäristön tilasta. Palautteen mukaan päivä oli antoisa ja sille toivottiin jatkoa.

Ympäristönsuojelun 10-vuotisjuhlanäyttely
Koitti ympäristönsuojelutyön 10. juhlavuosi vuonna 1997. Sen kunniaksi pystytettyä näyttelyä kierrätettiin kunnanviraston lisäksi kaikissa kunnan kirjastoissa sekä
muutamissa kouluissa eri puolilla Laukaata. Samassa yhteydessä jaettiin keskeiset
Laukaan ympäristön tilaa kuvaavat selvitykset kunnan kaikkiin kirjastoihin, jotka
perustivat aineistolle oman hyllynsä. Toimintaa jatketaan edelleen. Aineistot ovat
siten paremmin kaikkien kuntalaisten sekä opinnäytetyön laatijoiden käytettävissä.

Vuonna 1997 Eija Syrjälä kokosi ympäristönsuojelun 10-vuotisnäyttelyn, jota kierrätettiin kunnan kirjastoissa ja kouluilla.
Tarvaalan koululla järjestettiin toimintapäivä näyttelyn yhteyteen (luupittelua, jätekisa, ja maastoretki Kirkkoniemeen).
Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2009
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2.2

Koulujen ja päivähoidon verkostojen luominen
Kysely ympäristökasvatustilanteen kartoittamiseksi:
1. Ympäristökasvatus eri oppiaineissa, käytännön esimerkkejä, yhteistyökumppanit
2. Ympäristökasvatuksen keskeinen sisältö opetussuunnitelmassa
3. Työn jatkosuunnitelmista
4. Esteitä käytännön toteutuksessa
5. Yhdyshenkilö ja yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri kartoitti kunnan koulujen ja päivähoidon ympäristökasvatustarpeita kyselyllä v. 1996. Samalla pyydettiin yksikköjä nimeämään yhdyshenkilöt,
jotka toimisivat ympäristönsuojelumateriaalien ja tapahtumien vastuutiedottajana
omassa työyhteisössään. Vastausten perusteella suurin tarve oli saada opetusmateriaaleja kunkin yksikön lähiympäristöstä sekä erilaista menetelmäkoulutusta. Työtä
alettiin kehittämään tältä pohjalta.
Koulujen ja päivähoidon verkostojen yhdyshenkilöt toimivat äänitorvena, kun
kysyttiin jo käytössä olevia biologisia opetuskohteita tai kartoitettiin halukkuutta
kompostoinnin aloittamiseen.
Opetusmateriaalien tuotteistamista
Kuntalaisten yleistä kiinnostusta ympäristönsuojeluun herätettiin järjestämällä julkinen kysely kunnan nimikkolajeista. Kuntalaisten ehdotuksista pyydettiin asiantuntijalaitosten lausunnot yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta. Valitut lajit tuotteistettiin korteiksi, seinätauluiksi, pöytätableteiksi, värityskuviksi, paidoiksi ja verhoiksi. Uhanalaisia kasvilajeja tehtiin myös tunnetuksi piirroskuvilla, joista koottiin värityskirja
samoinkuin Multamäen luontopolun linnuista. Kaikki kuvamateriaalit on piirtänyt
Mari Ylipiha, joka toteutti ne kesätöinä opiskellessaan Lapin yliopiston kuvaamataidon laitoksella. Materiaalit on koottu tuotekuvastoon (liite 29).

Mari Ylipiha piirsi ensin ympäristökasvatuksen satuhahmon Hitto Hitonpojan. Hän toteutti koulujen
ja myöhemmin luontokoulun käyttöön oppikirjatasoiset kuvat kunnan nimikkolajeista, uhanalaisista
kasveista ja Multamäen linnuista. Myöhemmin hän toteutti kestävän kehityksen kalenteriin sekä toimintaohjelmaan kokonaisen sarjakuvaperheen, josta Aapeli napattiin luontokoulun logoon. Piirroksia
on hyödynnetty ja tuotteistettu eri tavoin tarroista värityskuviin, korteiksi, paidoiksi jne. Nimikkolajit
ovat mänty, sulkasammal, kangastatti, ojakurjenpolvi, ampiainen, punarinta, siili ja graniitti.
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2.3

Ympäristökasvatuksen satuhahmo Hitto Hitonpoika
Hitonhaudan rotko on yksi tunnetuimmista luonnonnähtävyyksistä Laukaassa ja
koko Suomessa. Toistaiseksi vanhin kuvaus rotkosta on löytynyt Satakunnan Kansan
sanomista 8.2.1879.
Rotkon maasto on arkaa kulumiselle ja siellä on uhanalaisia kasvilajeja. Kulkeminen rotkoon haluttiin opastaa uudestaan. Rotkossa asuvasta ihmisiä pelottelevasta
Hitosta, menninkäisestä, oli olemassa mehukkaita kansantarinoita. Ympäristönsuojelutoimistossa alettiin laatia luonto-opasvihkoa Hitonhaudan alueesta. Silloin syntyi
idea menninkäisestä, joka haluttiin oppaaksi rotkoon.
Ympäristönsuojelusihteeri haastoi kunnan päivähoidon, puutarha-, elinkeino- ja
vapaa-aikatoimen edustajat pyöreän pöydän ympärille. Menninkäisen hahmosta
päätettiin järjestää piirroskilpailu. Samalla ilmoitettiin olemassaolevat tiedot sen
koosta, ulkomuodosta ja tehtävistä. Sen päätehtävä on varoittaa niitä, jotka häiritsevät
luonnonrauhaa. Satuhahmoa haluttiin alunperin käyttää kunnassa laajemmin kestävän
kehityksen palkitsevana agenttina, opastajana luontoretkillä, ulkoilutapahtumien
vetonaulana sekä ulkoilureiteillä ja arvokkailla luontokohteilla opastetauluina ja
-viittoina. Sen perimmäinen rooli oli tuurata byrokraattisia virkamiehiä. Liitteenä 2
on satuhahmolle laadittu luonnos ympäristövalistus-suunnitelmaksi.
Satuhahmo sai nimekseen Hitto Hitonpoika. Kunnan ympäristötoimi haki ennen
piirroskilpailun julkistamista patentti- ja rekisterihallitukselta tavaramerkkisuojan
Hitto Hitonpojalle. Sillä haluttiin turvata koulutustoiminnan yksinoikeudet sekä
jatkotuotteistamismahdollisuudet. Ympäristönsuojelusihteeri laati menninkäiselle
toimenkuvaksi ympäristövalistusuunnitelman (liite). Kirosanaan viittaava nimi kuitenkin esti satuhahmon laajemman käytön kunnan imagomarkkinoinnissa ja päivähoito- ja koulumaailmassa. Lempinimeä ei vielä kukaan ole keksinyt.

Kuntalaisille julistettiin piirroskisa
Hiton löytämiseksi rotkostaan.
Valokuvaaja Jarmo Kankainen kuvasi
kallioon piirtyneet Hiton kasvot.
Se komeilee Hitonhaudan luontooppaan kannessa.

Mari Ylipiha voitti piirroskisan v. 1998 ja loi ilmiasun Hitonhaudan rotkosta löytyneelle menninkäiselle, Hitto Hitonpojalle, jota käytettiin ympäristökasvatuksen satuhahmona.
Kansantarinoiden mukaan Hitto on pelotellut ihmisiä
rotkossa. Menninkäinen ilkeilee kuitenkin vain niille, jotka
häiritsevät luonnonrauhaa. Mari pystytti maalaustelineensä
rotkon pohjalle –kuvasta välittyy aito tunnelma.

Hitto Hitonpoika ja Hittoliina maskotteina lukiolaisten yleisurheilum
SM-kisoissa Laukaassa v. 1999. Ilmiasun loivat kuvaamataidon opettaja
Tuula Nieminen sekä ilmaisutaidon opettaja Marja-Leena Paananen
Sydän-Laukaan yläasteelta ja lukiosta.
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2.4

Katso ympärillesi -tapahtuman toiminnallinen
ympäristönäyttely ja työpajat
Kunnan kestävän kehityksen työryhmä haastoi eri kuntalaisryhmiä seminaariin ideoimaan työtä. Seminaariin yhteyteen järjestetttiin koulujen ja päivähoitoverkostojen
yhteistyönä Katso ympärillesi -tapahtuma. Se sisälsi toiminnallisen ympäristönäyttelyn
uuden pääkirjaston tiloissa 1998 sekä työpajoja, luontopolkuja ja seikkailuratoja eri
puolilla koulunmäkeä. Tapahtuman valmistelut aloitettiin vuotta aiemmin, jotta ryhmillä oli mahdollisuus toteuttaa haluamansa työt näyttelyyn. Kaikki kunnan koulut ja
päivähoitoryhmät saivat kuljetuksen tapahtumaan. Järjestelyissä olivat mukana kunnan vapaa-aikatoimi retkivälineineen, sekä terveystarkastajat melunmittauspisteessä.
Koulun pihaan pystytetyllä eräopas Pentti Korhosen kodalla ja puolijoukkueteltalla
riitti kävijöitä.
Tapahtuman antia puineessa palautetyöryhmässä todettiin tapahtuman täyttäneen
kaikki sille asetetut tavoitteet:
• ympäristökasvatuksen esittelyä läpäisyaineena eri oppiaineissa
• ympäristökasvatusmenetelmien esittelyä
• opettajien koulutusta
• ympäristönsuojelun kytkentämahdollisuuksia yläasteen ja lukion kursseihin
• koulujen ja päivähoidon ympäristökasvatusosaamista
• tekemällä oppimista sekä elämyksiä

Ilmanlaatu-työpajassa jäkälätutkimuksen toteuttaneet lukiolaiset kertomassa ala-asteen 2-lk oppilaille työstään. Opettaja
Marja-Leena Jääskeläinen osallistui luontokoulutyöhön alusta
alkaen.
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Huovutustyöpajasta vastasi
Maarit Liukkonen avustajineen
Puustellin työkylästä. Hän
vastasi myös kangaskassi-hedelmäpussien teettämisestä. Kasseja myytiin jokaisessa Laukaan
elintarvikemyymälässä.

Äijälän ryhmis: Tutustumiskäynnit
maatilalle poikivat pienoismallin,
sisältää kunnan nimikkolajit.

Savion ala-aste: lumpuista lankaa, käsityö,
ympäristöoppi.

Lankamaan ala-aste: Sorsan ruokintalaite: ympäristöoppi, tekninen
työ, kuvaamataito, riistanhoito.

Vihtavuoren ala-aste:
Ekoauto, tekninen työ.

Valkolan ala-aste: Multimedia esitys:
musiikki, atk, äidinkieli.

Vihtavuoren ala-aste:
Minä marjana
ympäristöoppi, kuvaamataito, äidinkieli.

Vihtavuoren yläaste: ympäristöongelma Vihtajärvi: bg.

Vihtavuoren yläaste: Asennetutkimus: bg, atk.

Tarvaalan ala-aste: Hitto Hitonpoika: kuvaamataito, äidinkieli.

Haapalan ala-aste: Pienoismalli koulusta ja ulkoiluympäristöstä:
BG, tekninen työ, kuvaamataito.

Kärkkäälän ala-aste:
Ekokassi
käsityö, ympäristöoppi.

Leppäveden ala-aste:
Videoesitys nimikkolajien luontopolun rakentamisesta: BG, äidinkieli,
atk, kuvis.

Sydän Laukaan yläaste: Juliste,
kuvaamataito.

Lievestuoreen lukio:
Estetiikka, filosofia.

Laukaan ja Lievestuoreen lukio:
Ilman laadun seurantatutkimus,
bg erikoiskurssi.
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2.5

Keski-Suomen ympäristökeskuksen
seminaarit luontokouluväen kokoajana
Ympäristökeskus voi merkittävästi edistää ympäristökasvatustyötä
kutsumalla alan väkeä koolle. Keski-Suomen ympäristökeskus järjesti
kaksi ympäristökasvatusseminaaria vuosina 1997 ja 1998 ympäristökasvatuksen ylitarkastaja Leena Ruhasen aloitteesta. Niissä haastettiin
kuntia ja erilaisia toimijoita mukaan kehittämään ympäristökasvatusta
Keski-Suomessa. Seminaareissa esiteltiin myös Laukaan kokemuksia.
Seminaariterveisistä sai alkunsa Laukaassa luontokoulun hankerahoituksen valmistelu, johon osallistuivat sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen,
koulutoimenjohtaja Juha Tolonen, Sararannan päiväkodin johtaja Markku Hokkanen, vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, nuorisoverstaan
päällikkö Erkki Sivander sekä elinkeinotoimesta Markku Torikka ja Seppo Niskanen ympäristönsuojelusihteerin toimiessa kokoonkutsujana.
Laukaassa luontokoulua valmistellut työryhmä opiskeli yhteisen näkemyksensä pohjaksi ensin ympäristöministeriön luontokoulutyöryhmän
muistion periaatteet Leena Ruhasen johdolla. Samalla tutustuttiin myös
Kaija Sipilän oheismateriaaliin, joka käsitteli luonto- ja leirikoulutoimintaa osana maaseudun kehittämistä.
Kunnan omasta ympäristökasvatustoiminnasta oli myönteisiä kokemuksia. Koulujen ja päivähoidon tarpeet oli kartoitettu. Kiertävälle luotokouluopettajatoiminnalle haluttiin jatkoa. Kunnan omistamaan Multamäkeen oli rakennettu leirikoulujen käyttöön uusi rakennus, Katvela.
Vapaa-aikatoimi halusi nostaa Multamäen ja muidenkin omistamiensa
tilojen käyttöastetta. Toisaalta kyläkouluja oltiin lakkauttamassa.
Luontokouluvalmistelusta levisi koulujen ympäristökasvatusverkoston kautta tietoa kouluihin. Lankamaan kyläkoulun erikoistuminen erä- ja
kalastusteemoihin. Haapalan koulun sijainti valtakunnallisesti merkittävän Hietasyrjänharjun kupeessa antoivat oivan mahdollisuuden luontopainotteiseen opetukseen. Valkolassa oli jo tehty koulun toimintaan nivellettyä pitkälle vietyä ympäristökasvatustyötä. Haapalan koulun johtokunnan puheenjohtaja Tommi Rantanen teki aloitteen, jolla Lankamaan,
Haapalan ja Valkolan kyläseurat ja kyläkoulut liitettiin kummitoimijoina
hankehakemuksen valmisteluun mukaan.

2.6

Hitto Hitonpojan ihmeelliset
hankerahoitusseikkailut
Työryhmän edustajat esittelivät hankehakemusta ensin Keski-Suomen liitossa, jossa sisältö nähtiin liian suppeaksi paikalliseksi toiminnaksi. Yrittäjänäkökulma puuttui. Liiton valmistelijan mielestä hanke olisi jäänyt
häviölle vireillä olevalle Leivonmäen kansallispuistohankkeelle, jonka
taakse haluttiin koota voimat Keski-Suomesta. Luontokoulutoiminnan
asiakasmaalin olisi pitänyt olla Etelä-Suomessa. Liitosta ohjattiin viemään hakemus lääninhallituksen sivistysosastolle. Sieltä hakemus lähti
kierrokselle opetusministeriöön, missä se viipyi yli talven ja palautettiin
kielteisellä lausunnolla varustettuna.
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Lääninhallituksen sivistysosaston valmistelija Jukka Nättinen kuitenkin näki hakemuksessa mahdollisuuksia ja vei sen TE-keskuksen hanketyöryhmään keskusteltavaksi. Maaseutuosasto kehotti muokkamaan hakemusta maaseutuyrittäjyyden ja
kylien elinvoimaisuuden parantamisen suuntaan. Alunperin mukaan lähti 9 yrittäjää
ja kyläseuraa, joiden alkuperäistä kummiroolia muutettiin ohjelmapalvelujen ja tukipalvelujen tuottajaksi. TE-keskuksen maaseutuosasto myönsi Laukaan luontokouluprojektille ensimmäisen hankerahan yhteensä 380 000 mk EAKR-aluekehitysrahoista
ajalle 1.9.1999-30.9.2001. Hankerahoitus ei riittänyt projektinvetäjän kokopäiväisen
työn palkkamenoihin, minkä vuoksi kunta myönsi lisärahaa koko ajalle yhteensä
100 000 mk. Kuntarahan osuus kokonaisrahoitukseta oli 20 % eli 95 000 mk, mikä
jakaantui neljän hallintokunnan ja kolmen vuoden ajallle. Yksityisrahoituksen osuus
oli 10 % eli 40 000mk, mistä osa oli talkootyötä ja vastikkeetonta tuotantopanosta.

Laukaan luontokoulutoiminta muutettiin ensimmäisen EU-hankevalmistelun
yhteydessä Hitto Hitonpojan luontokouluksi. Ympäristökasvatuksen satuhahmosta johdettu nimi levisi nopeasti
ympäri Suomea ympäristökasvatusväen
keskuudessa. Tuotteistamisen turvaksi
sille oli haettu patentti- ja rekisterihallitukselta tavaramerkkisuoja. Opetusministeriölle suunnattu ESR-hanke
rakennettiin kunnan sisäisen valmistelun
tuloksena kiertävän luontokouluopettajan toiminnan varaan. Ohjelmien
kehittämisessä haluttiin hyödyntää
vapaa-aikatoimen tilat. Peurunkajärven
rannalla sijaitseva Multamäen leirikeskus
nähtiin keskeisessä roolissa. Sinne valmistui leirikoulurakennus. Kyläkouluja,
kyläseuroja ja maaseudun yrittäjiä haluttiin hyödyntää ohjelmien kehittämisessä. Toimintaympäristönä nähtiin koko
Laukaa ja monipuoliset ulkoilureitit.

Toiminnan resurssit ja rahoitus v. 1994–1999
Ostopalveluvuosien 1994–95 yhteiskustannukset olivat yhteensä 87 470 mk,
joista esikoululaisten osallistumismaksujen osuus oli 19 800 mk. Kunnan ympäristölautakunnan osuus oli 11 670 mk, sosiaalitoimen osuus 48 000 mk, koulutoimen osuus 13 000 mk. Vapaa-aikatoimi ei perinyt tiloista käyttömaksua.
Kunnan yhteispanostus luontokoulutoimintaan v. 1994–1999 oli 72 670 mk.
Vuosina 1996–1999 ympäristökasvatus oli kunnan talous-ja toimintasuunnitelmassa ympäristönsuojelutoimen yhtenä painopistealueena ja osa ympäristönsuojelusihteerin virkatyötä.
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3 Verkoston rakentaminen
Luontokouluverkostoon kuuluu noin 70 henkilöä tai yhteisöä. Verkoston tehtävänä on hyödyntää ja tuotteistaa kunnan ympäristöä ja
luonto-osaamista sekä luoda yhteyksiä verkoston jäsenten välillä. Projektissa painopiste oli maaseudun mahdollisuuksien hyödyntämisessä.
Kiertävän luontokouluopettajan rooli muuttui verkoston vetäjäksi ja
luontokouluohjelmien valmentajaksi. Alkuvaiheessa Laukaan koululaiset ja päivähoitoryhmät nähtiin asiakkaiksi. Kummikoulujen rooli
oli tukea ohjelmien kehittämistä, maaseutuyrittäjät tuottivat ohjelmia
ja kyläseurat kehittivät toimintaympäristöä rakentaen luontopolkuja,
kotia, jne. Luontokoulun vakiinnuttamiseksi osaksi kunnan pysyvää
toimintaa kartoitettiin yhteistyötoimialojen ympäristökasvatustyöhön
liittyviä tavoitteita ja tehtäviä. Verkoston tarjoamat majoitus-, kuljetusja ravitsemuspalvelutarpeet kartoitettiin myös. Toimintamalli rakennettiin näistä peruspilareista.
Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosastolta saatu EAKR-rahoitus mahdollisti kehittämistoiminnan käynnistämisen maaseutuyrittäjyyden näkökulmasta. Kunnan oman toiminnan kehittäminen
painottui Multamäen ja Haapalan ohjelmiin sekä ympäristökasvatukseen koulujen ja päivähoidon opetussuunnitelmissa.

Luontokouluprojekti 1.9.1999–
31.9.2001 pähkinänkuoressa
Kehittämishankkeen tavoitteena on muodostaa verkostoperiaatteella
toimiva luontokoulu, jonka ohjelmapalvelut tuotetaan yhteistyössä
maaseudun yrittäjien ja kylätoimikuntien sekä kunnan ympäristö-,
koulu-, sosiaali- ja vapaa-aikatoimen kanssa.
TE -keskus
Maaseutuosasto

Kehittämishankkeen hyväksytty kustannusarvio sekä rahoitus
Kustannusarvio		
Rahoitus
Palkka ja sivukulut
220 000 mk
EU-rahoitus		
Ostopalvelut, palkkiot
88 000 mk
TE-keskus		
Matkakulut
22 000 mk
Kunnan rahoitus
Muut kulut
50 000 mk
Yksityinen rahoitus
		
- maksetut (Jykes)
		
- luontaissuoritukset
Yhteensä
380 000 mk
Yhteensä		

109 000 mk
136 000 mk
95 000 mk
36 000 mk
4 000 mk
380 000 mk

Kehittämisvaiheen toiminnan kuvaus
1. Toimintamallien sekä toimintaohjelmien suunnittelu Multamäen
leirikeskuksen, Haapalan, Lankamaan ja Valkolan kyläkoulun käyttöön
yhdessä maaseutuyrittäjien ja kylätoimikuntien kanssa. Ohjelmia testataan
kouluista ja päivähoidosta valittavilla kummiryhmillä.
2. Yrittäjien kouluttaminen ja valmennus luontokoulun toiminta-ajatukseen ja
ympäristövastuulliseen toimintaan, ympäristöosaamiseen yrityksissä ja
maatiloilla.
3. Luodaan luontokoulutoiminnan oheispalvelujen tuottamiseen liittyvä
maaseutuyrittäjien verkosto ja yhteistyö koulujen ja Multamäen
leirikeskuksen kanssa.
4. Luontokohteiden ja -reittien opetus- ja oheismateriaalien tuottaminen.
5. Tiedottaminen sekä vaikuttavuuden arviointi eli seurannan järjestäminen.
6. Luontokoulun ohjelmapalvelujen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus.
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Kaaviokuva hankkeen rakentamisesta. Alkuvaiheessa hanke pidettiin avoimena eri toimijoille.
Verkostoon haastettiin mukaan luontoalan ammatinharjoittajia sekä kaikkia kouluja, päiväkoteja,
kyläseuroja ja ympäristöalan järjestöjä. Kaikki järjestetyt koulutukset olivat avoimia ja maksuttomia opettajille ja päivähoitohenkilöstölle. Sisällöllisesti aloitettiin samanaikaisesti luontokouluohjelma-aihioiden ideointi sekä toimintamallin rakentaminen.

Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2009

27

3.1

Verkoston toimintaympäristö
Laukaa on pinta-alaltaan laaja vesistöjen ja harjujen halkoma pitäjä, joka tarjoaa monipuoliset puitteet erilaisten luontokouluohjelmien toteuttamiselle. Laukaan pinta-ala
on 825.6 km2, joista on viidesosa vesistöä 173.3 km2. Laukaasta on laskettu kaikkiaan
298 vesistöä tai lampea. Maapinta-alasta 4/5 on metsää. Asutus keskittyy neljään taajamaan, eläviä kyliä on paljon. Lähes kaikilla kylillä on kyläsuunnitelma ohjaamassa
niiden kehittämistä. Laukaan sijainti uuden Jyväskylän ja Äänekosken sekä lentokentän kupeessa tarjoaa maankäytölle, elinkeinotoiminnalle sekä vapaa-aikatoiminnalle
koko ajan uusia haasteita. Kunnan erikoistumisvalintana on Peurunka Center matkailukeskuksen kehittäminen yhteistyössä Peurungan ja Varjolan matkailutilan kanssa.
Matkailu-ja retkeily-ympäristöä kehitetään koko ajan.
Laukaata sanotaan kohisevien koskien kunnaksi. Neljän ison koskialueen lisäksi
Päijänne-Keitele kanavan ja Rautalammin vesireitit tarjoavat hienot puitteet kalastuksen, melonnan ja laivaliikenteen sekä vesivirkistystoimintojen kehittämiselle. Asuinympäristönä Laukaassa joka kylällä ja taajamalla on ranta saavutettavissa. Kunta
on maisemallisesti erittäin monipuolinen ja viihtyisä elinympäristö. Runsaslukuisat
arvokkaat luonnonsuojelukohteet tarjoavat luontevia aiheita luontokouluohjelmille.
Putkilokasvilajeja on 757 kpl, uhanalaisia lajeja on xx kpl. Eläimistö on rikas n. 37
nisäkäslajia, 104 lintulajia ja 25 kalalajia.
Kylillä on runsaasti edustavia esihistorian ja kulttuuriperinnön kohteita mm. Sarakallion kalliomaalaukset, Tarvaalan kivikautiset asuinlöydöt ja punamultahaudat.
Esihistoriallisia kohteita on 29 kpl (kiinteät muinaisjäännökset), kulttuurihistoriallisia
kohteita 247 kpl. Luontokoulu järjesti mm. kivikautisten perinteiden ruoanlaitto- ja
kädentaitokursseja, kivikauden työpajan asuntomessuille 2003, luontopolun sekä
Tarvaalaan oman kivikausiohjelman.
Ympäristönsuojelullisesti kunnalla on ollut vakavia ongelmia mm. Äänekosken
alapuolisen vesireitin, Lievestuoreenjärven sekä Lipeälammen ja Vihtajärven saastumisen vuoksi. Vesistökunnostukset ovat arkipäivää ja niitä on toteutettu yhteistyössä
teknisen toimen, ympäristötoimen ja luontokoulutoiminnan kanssa. Maa-ainestenotto (n. 80 maa-aineslupaa) ja harjuympäristöjen hyväksikäyttö (mm. 11 käytössä olevaa
pohjavesialuetta) tarjoavat luontokoululle kiinnostavia ohjelmakohteita. Laukaassa
on mm. harvinainen luonnonmaastoon imeytettävä tekopohjavesialue. Kiinteät ilman
laadun seurantapisteet (17 kpl) sijaitsevat koulujen lähiympäristöissä ja tarjoavat niille
jatkuvan opetuskohteen.
Laukaassa kunnan vapaa-aikatoimen eli Vatin luontokoulutavoitteena oli alunperin nostaa tilojen käyttöastetta sekä hyödyntää rakentamaansa ulkoiluympäristöä. Käytettävissä on n. 200 km opastettuja reittejä, kotia,laavuja sekä lintutorneja ja
luontopolkuja eri puolilla kuntaa. Sen lisäksi on käytettävissä neljän taajaman nuorisotalot, kunnan leirikeskus Multamäki sekä Haapalan retkitupa ala-asteen koulun
yhteydessä. Kehittämistyöhön sisällytettiin leirikoulujen kehittäminen. Maaseudun
toimijoiden myötä tilavaihtoehtoja tuli lisää mm. kyläkouluja ja maatiloja. Verkostoon
liittyi mm.Laukaan seurakunnan omistama Papinniemen leirikeskus.
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Laukaan luontokouluohjelmien sijaintipaikat
Haapalan kylä

Lankaman kylä

1.		
2.		
3.		
		
4.		
		
5.		
6.		
7.		
8.		

9.		
10.
11.
12.
13.
		
14.
		
15.
16.
17.
18.
		
19.

Hakolan tila
Lh Lift Oy (Laukaan Hitsaustyö Oy)
Haapalan retkitupa ja ala-aste, kummikoulu,
leirikoulut, majaleiri, kurssitoiminta
Hietasyrjänkankaan luonto-ohjelmat,
talvimajoitteeet, lumikenkäily
Hallalähde
Kyläkauppa Ossin Market
Kapeenkosken sotatie, Suomen sota v.1809
Torikan luontotorni

Suonenjoki
Konnevesi
Suolahti

Oulu
Äänekoski

Papinniemi, srk:n leirikeskus, leirikoulut
Syvävuoren karhunkierros, Mikko Muurikainen
Nuotanveto ja kalastus, pärekopat Eero Sysmäläinen
Lankamaan vaellusreitti, Mikko Muurikainen
Eskosen tila, Valion lypsytila,metsäpolku,
Esa ja Tero Eskonen
Lankamaan ala-aste, kummikoulu,
erä- ja kalastusteemat, maatilaleiri, kylämaisemat
Heikkilän hevostila, Kalevi Pietiläinen
Lohela, kalaleirikoulu
Lankavuori- Tervalampi, erä-ja retkiohjelmat
Simunan Talo, kivikausikoulutus,
luontoseikkailut, kesäleirit
Uittovuoren kalliomaalaus, hiihtovaellus

VT 4
Jyväskylä
Valkolan kylä
20.
		
21.
22.
		
		
23.
		
		
24.
		
		
25.
		
26.
		

Hitonhaudan rotko,
Hitto Hitonpojan satuhahmo-seikkailut
Valkolan ala-aste, kummikoulu
Multamäki, leirikoulut, luonto- ja
seikkailuohjelmat, luontopolku, metsäopetus,
linnusto, jääsauna
Peurunka, erätoiminta ja
luonnonmuonat, 				
kotaohjelmat, luontoliikunta
Oitinmäki- Lähdekorvenmäki,
Jyväskylä
retkikurssi, Lumiukko Viktor,
kotaohjelmat
Kuusaankoski, luontovalokuvaus,
kasviretket, Päijänne Puhtaaaksi -historia
Peurunkajärven ympäripyöräilyreitti,
maaliskuinen yöpöllöretki

rata Pieksämäki
VT 9 Kuopio

VT 9
Jyväskylä

Kangasniemi
Mikkeli

Toivakka
Muut kohteet kylillä
27.
28.
29.
30.
		
31.
32.
33.
		
34.
35.

Himman luontoreitti, luontoseikkailu esikouluikäisille
Sarakallion kivikautiset kalliomaalaukset, Leinolan kylä
Kirkkoniemi, kevään tulo, linnut, aistileikit, luontoseikkailut, Tarvaala
Hartikan kivikautiset punamultahaudat, kivikauden elämää,
Laukaan ensimmäinen kirkkomaa
Tarvaalan – Vuonteen tekopohjavesialue
Vuonteen lintutorni, lintujen tarkkailu, historia
Hyyppäänvuori, Naura 2000-kohde, mäyrän pesäluolastao, luolat,
metsälehmukset, maisemamaalaus, telttaleirikoulu partiomajalla, Savio
Fasaanitarha, Juha Hänninen, riistanhoito ja riistalinnun valmistus ruoaksi, Lievestuore
Lapinjärven lintutorni ja Hohon aarnimetsä, Hohonjoki

Ohjelmakohteet taajamissa
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Laukaan keskustan nuorisotalo, v. 1994-95 luontokoulu
Vuojärven luontotorni, linnut, luontopolku, pohjavesialue
Kirkonkylän koulun iltapäiväkerho, Akkasuo- suokasvit ja -linnusto
Kylmäniemi, talviluontopolku, aistileikit, luontoseikkailu, linnusto, liito-orava
Asuntomessualue, v. 2003 esittelypiste, luontotorni-Saraveden linnusto
Kataanmäen jääkausi-, harju-, metsä- ja luonto-ohjelmat, Lumiukko Viktor
Kuhaniemen koulun luontopolku ja iltapäiväkerho
Lammasmäen luontopolku ja linnusto
Leppäveden ala-asteen pururata, luontopolku ja linnusto
Ketaramäen pururadan linnusto, Lievestuore
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3.2

Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen kunnan
sisällä – kunnan mahdollisuudet ja velvoitteet
Suomessa kestävän kehityksen työtä ohjaa
Suomen hallitusmuoto ja kuntalaki.
Suomen hallitusmuoto 14 a § 1 ja 2 mom:
”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta,
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.
Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Kuntalaki 36/95 1§ 3. mom:
”Kunta pyrkii edistämään asukkaittensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.”

3.2.1

Kuntastrategia ja kestävä kehitys –
luontokoulutoiminnan perusvaltuutus
Kestävän kehityksen organisointi kuntiin alkoi YK:n ympäristö-ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa 1992, missä allekirjoitettiin päätösasiakirja Agenda 21.
Taustalla oli kansoja ravisuttaneita nälkä -ja ympäristökatastrofeja 1960–70 -luvuilla.
Kuntaliitto toi työn Suomeen kouluttamalla ja haastamalla kuntia ns. paikallisagenda
21-toimintaan. Laukaassa ohjelman kokoaminen aloitettiin 1998 ympäristölautakunnan aloitteesta ja kestävän kehityksen toimintaohjelma liitettiin osaksi kuntastrategiaa
v. 2001 (kv 10.12. 2001. § 78). Ohjelmassa mainitaan jo luontokoulutoiminta.

Laukaa osallistui seudulliseen KEKE JYVÄSEN kestävän kehityksen kehittämistyöhön. Laukaan
luontokoulutoiminta on mukana myös Keski-Suomen liiton kokoamassa Jyväskylän-alueen seutustrategiassa. Ympäristönsuojelun seutuyhteistyö on nähty eräänä keinona varata resurssia myös
ympäristönsuojelun ennaltaehkäisevälle ympäristövalistuksen ja-kasvatuksen työalueelle. Laukaa
on ollut mukana Jyvässeudun yhteistyötä selvitelleessä ns.JYTAKE.-hankkeessa. Jyvässeudulla on
n. 19 000 peruskoululaista ja 2 000 opettajaa.
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