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3.2.2

Kunnan ympäristönsuojelutehtävät - ympäristövalistus 
ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii hallintosäännössä määritelty lauta-
kunta. Tehtävät on määritelty laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (KYHL 
24.1.1986 /64). Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat ympäristövalistus, -koulutus 
ja tiedotus. Johtosäännöllä annettuja tehtäviä Laukaassa ovat luonnon virkistyskäyttö 
sekä luonnon- ja maisemansuojelu. Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua johtaa kun-
nanhallitus. Ympäristönsuojelun tehtäväkenttä ja lainsäädäntö on kahdeksankertais-
tunut siitä, kun lakisääteinen työ kunnissa on aloitettu v. 1986. Samanaikaisesti hen-
kilöstö on pysynyt varsinkin pienemmissä kunnissa ennallaan. Laukaassa tehostettiin 
toimintaa perustamalla ympäristöterveyden kanssa ympäristötoimen yksikkö vuonna 
1993. Luontokoulutoiminta aloitettiin vuonna 1994, jolloin muita ympäristönsuoje-
lutehtävien painopistealueita olivat vesiasiat, jätehuolto sekä maankäyttölausunnot. 

YSL:n ympäristöluvat 
ja ilmoitukset Jätevalvonta

Vesiasiat / pinta- ja 
pohjavedet, päätös-
asiat ja valvonta

Maankäyttölausunnot

Meluntorjunta Ilmansuojelu Ympäristön tilan 
seuranta Ympäristökasvatus

Luonnon- ja  
maisemansuojelu

Luonnon virkistys-
käyttö Maastoliikenneasiat Kemikaaliasiat

Ympäristönsuoje-
luohjelma

Yhteistyö muiden 
viranomaisten kanssa Vesiliikenneasiat Tiedotus ja  

ympäristövalistus

Kunnan ympäristönsuojelutehtävät. Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua 
siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan 
asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä  
elinympäristö (laki kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta v. 1986 1 §.)

YMPÄRISTÖ-
TOIMI TERVEYS-TOIMI

SOSIAALI-

TOIM
I

TE
K

N
IN

E
N

TO
IM

I

K
A

A
V

O
ITU

S- JA
 

SU
U

N
N

ITTE
LU

-
TO

IM
I

RAKENNUS- 

VALVONTA

SUOJELU-

TOIMI

MAATALOUS-
TOIMIKOULU- TOIMI

VA
PA

A-
AI

KA
-

TO
IM

I

K
E

SK
U

S-

H
A

LL
IN

TO

TA
LO

U
S-

H
A

LL
IN

TO
H

EN
KI

LÖ
ST

Ö
-

H
AL

LI
NT

O

ELINKEINO-

TOIMI

KUNTALAISET KYLÄSEURAT

M
A

A
SE

U
TU

-

YR
ITTÄ

JÄ
T

YRITYKSET

JÄRJESTÖT

K
A

U
PA

T
TYÖ

TTÖ
M

ÄT

ULKO-

MAALAISET

ENERGIAN- 

TUOTANTO

LIIKENNE
SUOMI

KESKI-S
UOMI

NA
AP

U
RI

- 

KU
NN

AT

V
A

LT
IO

N

H
A

LL
IN

TO
A

LU
E

-
H

A
LL

IN
TO

TU
TK

IM
U

S-
 

LA
IT

O
KS

ET

PÄ
IV

ÄHOITO

KOULUT

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

Kestävän kehityksen 
ruletti.
Sisemmässä ympyräs-
sä on kuvattu kunnan 
yhteistyötoimialat, 
ulommassa sidos-
ryhmät eli kestävän 
kehityksen edistäjät. 
Ruletin pyörittäminen 
auttoi hahmottamaan 
luontokoulutoimin-
nan asiakasryhmiä. 
Luontokoulun logoon 
haluttiin saada 
kestävän kehityksen 
Aapeli sekä maapallo- 
ötökkä kuvaamaan 
kestävän kehityksen 
edistämistä ympä-
ristökasvatuksen 
keinoin.  
(Kaavion ulkoasu: 
Ulla Riipinen).   
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Laukaassa hyvin toiminut työnjako ympäristöterveyden kanssa purettiin vuonna 
2002. Sen jälkeen ympäristöluvat sekä muut ympäristönsuojelulain mukaiset tehtävät 
ovat nielaisseet resurssit kehittämis- ja edistämistehtäviltä. Ympäristöohjelmatyö, 
ympäristövalistus, -kasvatus ja muu tiedotus jää hallintotyön jalkoihin. Samansuun-
tainen kehitys vallitsee muissakin kunnissa Suomessa. Taloudellisia ohjauskeinoja 
tilanteen parantamiseksi ei ole käytettävissä, koska ympäristönsuojelu ei saa enää 
korvamerkittyä valtionosuutta. Kunta päättää itsenäisesti ympäristönsuojelun teh-
täväkentän painotuksista ja resurssoinnista. Ympäristöministeriön ja aluekeskuksen 
rooli on tukea, neuvoa ja ohjata kunnan toimintaa, mutta ne eivät enää valvo resurs-
seja, joita kunnissa on oltava tehtävistä selviytymiseksi.

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) tavoitteissa on seuraavia sisältöjä, joita luon-
tokoulutoiminnalla edistetään merkittävästi:

• Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
• Luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
• Luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
• Luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen
• Luonnontutkimuksen edistäminen

Esimerkkejä ympäristönsuojelun yhteistyöstä koululuokkien kanssa ovat mm. kun-
nan ilman laadun seurantaselvitys ja yläasteille suunnattu järviopetuspaketti. Kou-
luverkoston yhteistyöllä toteutettiin metsäopetusmateriaali kunnan leirikeskuksen 
käyttöön sekä Lankamaan koululle.

Ympäristötoimen luontokoulutavoitteita

1. Ympäristönsuojelun tiedotus-, valistus-, ja koulutustoiminta (kuntien KYHL)
2.  Luonnon virkistyskäytön edistäminen: tiedotus, luontopolut, opetus- ja oheismateriaalit,  
 luontoharrastusmahdollisuuksien edistäminen
3.  Luonnon- ja maisemansuojelutehtävät: luonnontuntemuksen ja -tutkimuksen  
 edistäminen, monimuotoisuuden ylläpitäminen 
4.  Ympäristön tilan seuranta ja siihen liittyvät selvitykset ja tutkimukset
5.  Pienimuotoisten ympäristönhoitohankkeiden toteutus
6.  Kestävän kehityksen seuranta

 
 
 

 

 
 

 

 

 

LAUKAAN KUNTA 
Ympäristötoimi 
Koulutoimi / luontokoulu 
Kirkonkylän yläaste 
Vihtavuoren yläaste 

Vettä kengässä 
- Laukaan vesien  
  seuranta- ja opetuspaketti     

 

 
 

Laukaassa 23.1.2004   
Anna Bagge 

 

Laukaan lukiolaiset toteuttivat ilman laadun seuranta-
tutkimuksen kurssityönään v. 1997–98. Lievestuoreella 
yhteistyöprojekteista vastasi biologian ja maantieteen 
lehtori Pekka Soininen, kuvassa vasemmalla. Laukaan 
lukiossa vastuuopettajina toimivat Jukka Arohonka (BG) 
ja Risto Peltonen (ATK).

Biologian tri Anna Bagge kokosi 
järviopetuspaketin ympäristötoimen 
tilauksesta luontokoulun toimintana. 
Kolmen yläasteen biologian ja kemian 
opettajat sitoutuivat huonokuntois-
ten taajamajärvien veden laadun 
seurantaan yhteistyössä ympäristön-
suojelun kanssa.
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3.2.3

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus opetussuunnitelmassa 
- ruohonjuuritason toteutus kouluissa ja päiväkodeissa

Kestävän elämäntavan oppiminen
Kunnassa koulutoimi vastaa opetuksesta ja sen sisällöstä opetussuunnitelmien 
mukaan. Opetushallitus on antanut oppilaitoksille ohjeet vuonna 2007 kestävän 
elämäntavan sisällyttämiseksi opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. 
Ajatusmallin sisäänajossa kouluilla on käytettävissä erilaisia menetelmiä mm. Vihreä 
lippu, ympäristösertifikaatit ja kouluagendat. Koulu voi saada tukea työhön myös 
luontokouluyhteistyöstä. 

Opetussuunnitelmissa kestävän kehityksen sisältöjä ei ole useinkaan avattu lä-
päisyperiaatteen mukaan oppiaineittain vaan se halutaan niveltää arvoperustaan. 
Ympäristökasvatus taas mielletään osaksi luonnontieteellisiä aineita. 

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

Eri aineiden näkökulmat ympäristökas-
vatukseen. Kestävä kehitys ja ympäristö-
kasvatus sisältyvät läpäisyaineina kaikkien 
kouluasteiden opetussuunnitelmiin esikou-
lusta alkaen. Läpäisyperiaate tarkoittaa 
sitä, että jokaisella oppiaineella on oma 
näkökulmansa ympäristökasvatukseen- ja 
omat menetelmänsä.
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Ympäristökasvatuksen läpäisyperiaate ei myöskään välttämättä toteudu käytän-
nön opetuksessa. Selitys löytyy pitkälti koulun toimintakulttuurista  sekä opettaja-
kunnan osaamisesta ja kiinnostuksesta. Koulun ulkopuolisen opetuksen toteuttami-
sessa tarvitaan eri aineiden yhteistyötä ja siihen varattua suunnittelu- ja toteutusai-
kaa. Opettajat eivät tunne riittävästi kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen 
sisältöjä ja menetelmiä. Lähikohteiden paikallisista opetusmateriaaleista on pulaa. 
Isojen ryhmien vieminen maastoon on opettajalle ongelmallista valvonnan ja ohja-
uksen vuoksi. Rahaa tarvitaan kuljetuksiin. Kouluavustajat ovat käytännössä suurin 
apuvoima koulun ulkopuolisen opetuksen toteuttamisessa.

Ala-asteen opettajankoulutuksessa  kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen 
opetus sisältyy valinnaiseen biologian ja maantieteen ainekokonaisuuteen, johon on 
varattu yksi opintoviikko. Kyseessä on sisällöllisesti ja menetelmällisesti laaja koko-
naisuus, jonka opetusta on karsittu viime vuosina. Peruskoulun ja maantieteen ai-
neenopettajien koulutuksessa opetussisältöjä avataan enemmän. Alan seminaareissa 
on nostettu uudelleen esiin mm. kotiseutuopin ja kansalaistaidon opetus, joita ennen 
opetettiin omina oppiaineinaan. 

Opetussuunnitelmalla kuntaa kehittämään   
- opetussuunnitelman kuntakohtaiset sisällöt
Koulutoimi voi tukea osaltaan kunnan kehittämistä opetussuunnitelman kursseilla. 
Esimerkiksi Laukaassa kunnan erikoistumisvalinta on luontomatkailu ja Peurunka 
Center-toiminta. Kuntakohtaisilla opetussuunnitelman kursseilla voidaan antaa tu-
leville sukupolville valmiuksia toimia matkailuun liittyvissä ammateissa tai herättää 
kiinnostusta niihin. Tähän sopivia kursseja ovat Laukaassa olleet mm. erä- ja ret-
kikurssi, Globe-toiminta, kielimatkat, valokuvaus, draama, liikunnan vaellukset ja 
seikkailutoiminta sekä luontokoulutoimintana järvi- ja kalastotutkimukset ja ilman 
laadun seuranta. Kurssien vieminen aitoon oppimisympäristöön on haaste, johon 
luontokoulu voi osaltaan vastata, mikäli kouluilla on varaa ostaa koulun ulkopuolista 
asiantuntemusta kurssien toteuttamiseksi.

Luontokoulu teki opintomatkan Venäjän puolelle Vuokkiniemeen, jossa koulun opetussuunnitel-
ma oli valjastettu palvelemaan kylän kehitystä. Oppiainetarjonnassa oli mm. englantia, erätaitoja, 
marttojen piirakoita ja kylän piiritansseja. Erikoisin oli perinteen kotiinpaluu -hanke, jolla kerättiin 
kouluun sotien aikana maailmalle levinnyttä esineistöä ja museoitiin ja dokumentoitiin sitä. Ope-
tussuunnitelman käytännön ideoijana on metsähallituksen ympäristökasvattaja Riitta Nykänen.
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Ympäristökasvatuksessa on otettava huomioon oppilaan ikätaso. Tekemällä oppimisen menetelmät 
saavat lisää ulottuvuuksia tietojen ja taitojen karttuessa. Esikoulussa edetään pitkälti leikkimaailman 
keinoin. Lukiossa voidaan toteuttaa jo omia tutkimuksia.
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Koulutoimen  luontokoulutavoitteita 
Hyvän luontosuhteen ja kestävän kehityksen elämäntavat omaava 
esikoululainen ja laukaalainen lapsi
1.  Elämyksellistä ympäristökasvatusta kouluihin ympäristöön ja  
 sen ilmiöihin itse tutustumalla.
2.  Jokaisella koululle mahdollisuus osallistua oman kunnan luontokouluohjelmaan  
 lukuvuoden aikana.
3.  Esikoulun/peruskoulun aikana jokainen oppilas tutustuu oman  
 kunnan /lähiympäristön erilaisiin luontokohteisiin.
4.  Esikoulun/peruskoulun aikana jokainen oppilas tutustuu oman kunnan    
 ympäristönsuojeluasioihin maastossa.
5.  Lukiokursseihin käytännön sovellutuksia ympäristökasvatuksesta eri oppiaineissa.
6.  Koulutettu/ympäristötietoinen henkilökunta.
7.  Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja edistäminen laitoksissa   
 (vihreä lippu, kouluagendat yms.).

Luokkaretkirahat ja leirikoulut
Opetushallitus ohjeisti vuonna 2006  rahojen keruuta luokkaretkiin siten, että jokai-
sella peruskoulun oppilaalla tulee olla maksuton mahdollisuus osallistua opetukseen. 
Oppilaan tai kodin ei tarvitse osallistua rahankeruuseen esimerkiksi luokkaretkeä 
varten. Koulu on velvollinen järjestämään korvaavaa opetusta, mikäli oppilas ei 
halua osallistua retkelle. 

Opetushallituksen ohjaus voi tukea luonto- ja ympäristökoulujen toimintaa merkit-
tävästi. Luokkaretkiajattelua tulisi muokata leirikoulujen suuntaan. Luontokoulujen 
tarjoamat opetussunnitelmaan perustuvat luontokoulupäivä- ja leirikouluohjelmat 
tarjoavat luokkaretkiltä haluttua hauskuutta elämyksellisellä toteuttamistavallaan.  
Hieno luonnonympäristö ja retkeily tuovat toteutukseen oman lisänsä. Leirikoulua 
voisi entistä enemmän valmistella läpäisyperiaatteen mukaisesti eri oppiaineiden tun-
neilla (esim. matkareitti ja sen kohteet maantieteessä ja historiassa, ohjelman tallenta-
minen äidinkielessä ja kuvaamataidossa, matkalaulut musiikissa, uudet lajikokeilut 
liikunnassa, retkiruoat kotitaloudessa jne). Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta 
uudenlaisen ajatusmallin sisäänajossa.

Luontokoulutoiminta sisällytettiin Laukaassa esi- ja alkuopetuksen 
sekä perusasteen opetussuunnitelmiin. Haapalan koulun johtaja  
Jorma Pitkänen (pärekopanteossa) sekä Valkolan koulun johtaja 
Pirkko Koskela (Miilusuolla karpalon keruussa Hietasyrjänkankaalla) 
kehittivät luontokouluohjelmia kiinteäksi osaksi koulujen vuosisuun-
nitelmia. Lankamaan koulu kehitti eräpainotteisen opetussuunni-
telmansa puitteissa leirikouluja ja luontokouluohjelmia maastossa. 
Oikeanpuoleisessa kuvassa tutkitaan Uittovuoren kalliomaalauksia 
koulunjohtaja Anneli Kaurasen johdolla.

Koulun johtajien näkemys opetussuunnitelmaa tukevasta luontokoulutoiminnasta.
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Miten kunnan päivähoito voi hyödyntää luontokoulutoimintaa
Laukaassa koulunjohtajat ja päivähoitoverkoston yhdyshenkilöt työstivät omaan 
toimialaansa liittyviä luontokoulutavoitteita opetussuunnitelmatavoitteiden pohjalta. 
Esikouluikäisten tavoitteet perustuvat esiopetussuunnitelman tavoitteisiin luonto- ja 
ympäristökasvatuksen sekä alkuopetuksen ympäristö- ja luonnontiedon sisältöihin 
ja menetelmiin.  

Laukaassa luontokouluohjelmien rakentaminen on haluttu aloittaa eskariryhmistä. 
Esikouluopettajat haluavat painottaa lasten näkökulmaa menetelmissä ja asenteiden 
muokkausta luonnonsuojelumyönteiseksi. Päivähoidossa suosituimmat ohjelmat 
ovat pituudeltaan aamupäivän mittaisia. Yön yli-leirit ovat pisimpiä mahdollisia oh-
jelmia. Ympäristökasvatusta halutaan toteuttaa aidossa ympäristössä leikkimaailman 
keinoin. Käytännössä luontokoulutoiminnalta toivotaan erityisesti ryhmäkohtaista 
ohjausta ja neuvontaa, vuodenaikaretkiä, seikkailuohjelmia sekä koulutusta henki-
löstölle menetelmistä ja opetusmateriaalien käytöstä. Opettajat kokevat ryhmiensä 
vuosisuunnitelmaan nivelletyt luontokoulupäivät toimivimmaksi käytännöksi.

 

3.2.4 

Vapaa-aikatoimen mahdollisuudet -ulkoilureitit, 
kurssi- ja leiritoiminta, tapahtumat, retket

Laukaassa kunnan vapaa-aikatoimi Vatti on kehittänyt palveluitaan esimerkillisesti 
siten, että ne saavuttavat jokaisen laukaalaisen ympäri vuoden. Yhteistyölle luon-
tokoulun kanssa on monia mahdollisuuksia. Vapaa-aikatoimi rakentaa ulkoilureit-
tejä, kotia ja laavuja sekä vastaa mm. suunnistuskartoista ja kiintorastiverkostoista. 
Esimerkiksi Laukaassa on n. 200 km merkittyjä ulkoilureittejä. Merkittyjen ja hyvin 
opastettujen kohteiden yhteyteen on helppo toteuttaa luontokouluohjelmia esim. 
kiinteitä tai vaihtuvia luontopolkuja, seikkailuratoja, erä- ja retkitoimintaa sekä erilai-
sia ulkoiluaktiviteetteja lumikenkäilystä vaelluksiin ja melontaan. Vatti on kehittänyt 
oman retki- ja leirikerhotoimintansa tähän suuntaan.

Kansalaisopiston kursseihin voi sisällyttää luonto- ja ympäristövaihtoehtoja asi-
akkaiden kiinnostuksen ja resurssien ehdoilla. Laukaassa on toteutettu mm. päreko-
panteko- ja puukkokurssi, retkikurssi kahdesti sekä kaksi kivikautista kädentaito- ja 
ruuoanvalmistuskurssia. Jääsaunan teosta Multamäen rantaan vastasivat nuoriso-
ohjaaja Eero Parviainen ja eräopas Pentti Korhonen. 

Vapaa-aikatoimen käytössä  olevat tilat tarjoavat puitteita leirikoulu- ja leiritoi-
minnan kehittämiseen. Nuorisotalot tms. ovat järjestöjen käytettävissä ja voivat toi-
mia koulutus-, kerho- tai näyttelytiloina. Laukaassa nuorisotalojen kehittämisestä 
luontokoulun toiminta-, kerho- ja näyttelytiloina jouduttiin luopumaan projektien 
aikana resurssien vuoksi. Painopisteeksi otettiin Multamäen ja Haapalan leirikoulu- ja 
leiriohjelmien luominen eri ikäisille.

Päivähoidon tavoitteista luontokoulutoiminnalle

•   Lapselle muodostuu kestävä luontosuhde ja ympäristöystävälliset 
 elämäntavat.
•   Hän ymmärtää olevansa osa luontoa ja riippuvainen siitä.
•   Hän pystyy huomaamaan ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnossa ja rakennetussa   
 ympäristössä ja etsimään ongelmien ratkaisukeinoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
•   Lapsi oppii luonnossa liikkuen hankkimaan elämyksiä, kokemuksia ja tietoja.
•   Lapsen uteliaisuus luonnon ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita kohtaan säilyy ja kasvaa.
•   Lapsi oppii havainnoimaan elinympäristöään, harjaantuu havaintojensa perusteella tekemään   
 kysymyksiä ja johtopäätöksiä sekä tekemään yksinkertaisia mittauksia ja kokeita.
•   Lapsen ajattelun, ongelmanratkaisun ja tiedonhankinnan taidot jäsentyvät. Lapsi harjaantuu   
 tekemään kysymyksiä, etsimään tietoa, tekemään johtopäätöksiä ja kuvaamaan niitä.

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI
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Nuorten houkuttelu luontokoulutapahtumiin on erityisen haasteellista. Heissä 
piilevälle toimintatarmolle ja kehittyville kyvyille pitäisi löytää uusia osallistavia 
purkautumisreittejä, jotka rakentaisivat nuorten omaa tulevaisuutta. Tämä tarjoaa 
yhteisen haasteen nuoriso-ohjaajille ja luontokoululle, jonka yksi toimintamuoto on 
ns. paikallisagendatoiminta.

Kirjastot voivat toimia ympäristönäyttelytiloina. Kirjastoväki kokoaa mielellään 
hyllyistään materiaaleja näyttelyteemojen tueksi. Yhteisissä tiloissa voi järjestää ylei-
sötapahtumia, seminaareja ja koulutusiltoja yms. 

Vapaa-aikatoimella voi olla käytössään työllistävää paja- ja verstastoimintaa, joilta 
voi tilata materiaaleja sekä tuotteistaa välineistöä. Laukaan erikoisuutena mainitta-
koon uusiomuovituotteena valmistetut retkiastiat. Verstaat voivat toimia kierrätys-
keskuksina, jolloin niillä voi olla merkittävä ympäristövalistusrooli kunnassa. Luon-
tokouluyhteistyötä voi hyödyntää pajahenkilöstön kouluttamisessa sekä erilaisten 
tapahtumien järjestämisessä. 

Vapaa-aikatoimi pitää yllä tapahtumakalenteria ja järjestää yleisötapahtumia ja 
retkiä, joiden organisoinnissa voi tehdä yhteistyötä luontokoulun kanssa -esimerk-
kinä vuodenaikaretket ja tutustumismatkat erilaisiin luontokohteisiin ja opastus-
keskuksiin. Järjestöille tarjotaan yhteisiä koulutuksia, joihin voi sisällyttää kestävän 
kehityksen ja ympäristöhuollon teemoja. Kulttuuri- ja museotoiminnan kehittäminen 
ja tapahtumat perustuvat paikkakunnan historiaan ja osaamiseen samoin kuin luon-
tokoulutoiminta. Tätä voi hyödyntää yhteisessä hanketyössä. 

3.2.5

Kunnan elinkeinotoimi ja maaseudun elävöittäminen

Luontomatkailuyritykset ja erilaiset ulkoiluaktiviteetteja järjestävät yritykset toimivat 
usein samassa ympäristössä kuin luontokoulukin. Luontomatkailuyritykset voivat 
hyödyntää luontokoulutoiminnan tuottamia ohjelmia, materiaaleja, välineistöä ja 
luontopolkuja omassa yritystoiminnassaan ja päinvastoin. Yhdistäviä tekijöitä ovat 
toimintaympäristön kehittäminen sekä turvallisuus- ja hygieniaosaaminen. Ympäris-
tönäkökulmaa tarvitaan myös luontomatkailuyrittäjien kouluttamisessa ympäristö-
vastuullisuuteen mm. retkeilyssä, ryhmien liikuttelussa ja jätehuollossa.

Maaseudun kehittämisohjelmien (ALMA, ELMA) alainen leader-paikallisryhmä-
toiminta on luonut uutta käytäntöä Suomeen. Kyläseurat rekisteröityivät voidakseen 
hakea paikallista kehittämisrahaa. Hanketoiminta kytketään tavoitteiltaan maaseu-
dun elävänä pitämiseen ja yritystoiminnan edellytysten tukemiseen

Hanketoiminta edellyttää kyliltä kyläsuunnitelmia, joihin on koottu keskeisiä ta-
voitteita ja toimia, joilla kyläympäristöä halutaan voimistaa. Kunnan elinkeinotoimi 
voi tukea luontokoulutoimintaa ohjaamalla kyläseuroja ja yrittäjiä sisällyttämään 
ympäristökasvatusnäkökulmaa luontomatkailuhankkeisiin ja kulttuuriympäristön 
kehittämishankkeisiin (esim. reitit, museotoiminta, historialliset kohteet) ja luomalla 
yhteyksiä toimijoiden välille.

Yhteistyömahdollisuudet vapaa-aikatoimen kanssa

• Multamäen ja Haapalan leirikeskus, retkitupa ja nuorisotalot luontokoulun leirikoulu-,  
 koulutus-ja kerhotiloina
• Ulkoilureitit kodat, laavut – reittien kehittäminen luontokouluohjelmien tukikohtina
• Kansalaisopiston kurssitoimintaan ympäristösisältöjä
• Paja- ja verstastoiminta, kierrätyskeskukset ympärsitövalistajina
• Leiritoimintaan luonto- ja retkisisältöjä vauvasta vaariin
• Yleisötapahtumat ja -tempaukset, retket ja matkat luonto- ja ympäristökohteisiin
• Välineistön kehittäminen 
• Järjestötoiminnan tukeminen koulutuksella
• Kirjastot ympäristönäyttelytiloina
• Nuorisotoimi ja osallistaminen nuorten käytössä olevien tilojen toiminnan kehittämiseen 
• Kulttuuri- ja museotoiminta yhteiset hankkeet

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI

ELINKEINOTOIMI
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Matkailu- ja elinkeinotoimi vastaa kunnan nähtävyyksien esitteistä ja opasteista, 
joiden tuottamisessa se voi tehdä yhteistyötä luontokoulun kanssa. Elinkeinotoimella 
on myös keskeistä osaamista hankkeistamisessa ja tuotteistamisessa, markkinoin-
nissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä tietoa erilaisista rahoituskanavista, joita 
tarvitaan luontokoulun rakentamisessa.

Yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa
Yhteistyömuodot ja -mahdollisuudet riippuvat luontokoulun toimintamuodoista 
sekä luontokouluverkoston ja -henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta. Luonto-
koulu voi edustaa yhtä sopimuskumppania tai ”konsulttia”, jolta kunta voi pyytää 
tarjouksen kilpailuttaessaaan palvelujaan. Lähtökohtaisesti pätevällä luontokoulu-
henkilöstöllä on kasvatuksellista kokemusta, kouluttajan ja suunnittelijan taitoja, 
ympäristövalistusosaamista sekä ekologista asiantuntemusta. Jälkimmäistä voi hyö-
dyntää esimerkiksi kunnan ympäristönhoidossa ja -suunnittelussa. Näitä voivat olla 
mm. kaavojen, tiehankkeiden, vesihuoltosuunnitelmien tai ulkoilureittien luonto-ja 
maisemaselvitykset sekä luonnonsuojelukohteiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat. 
Laukaassa toteutettiin mm. Metsoreitin luonto- ja maisemaselvitykset sekä ympä-
ristötoimen nettisivut Luontokoulun ostopalveluna.

Kestävän kehityksen työn maastouttamisessa luontokoulu voi olla merkittävä-
nä yhteistyökumppanina kunnassa. Kunnan virastosta puuttuu usein kestävän ke-

Yhteistyömahdollisuudet kunnan elinkeino- ja matkailutoimen kanssa

• hankkeisiin ympäristökasvatusnäkökulmaa, yhteyksien solmiminen
• luonto-opastukseen ympäristökasvatusnäkökulmaa yhdessä matkailuyrittäjien ja  
 oppilaitosten kanssa
• luontomatkailutoimijoiden kanssa yhteistä toimintaympäristön kehittämistä, turvallisuus- 
 ja hygieniaosaamista
• opasmateriaalien tuottaminen luonnonnähtävyyksistä
• luontomatkailuyritysten koulutus ympäristövastuullisuuteen
• tietoa rahoitusmahdollisuuksista
• apua hankkeistamiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin, liiketoimintaan

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI

ELINKEINOTOIMI

MUUT TOIMIALAT

Luontokouluväki tutustui luontomatkailuyrittäjien ohjelmiin ja tiloihin, erityisesti leirikouluohjel-
miin mm. Rantasalmella, Varjolan tilalla, Jurmossa, Kuhmossa, Kuhmossa ja Vuokkiniemessä sekä 
Hossassa. Maatilojen leirikoulutoiminta kiinnosti Rantasalmella Korhosen lomapesällä (vasen ylä-
kulma), Hossassa käytiin mm. vaellusreiteillä kivikauden maalauksilla Värikallioilla ja karhukuvaajien 
kojulla (vasen alakulma). Vuokkiniemessä- runonlaulajien kylässä koettiin mm. venäläis-karjalainen 
illanvietto Kuitintuvan matkailumajassa (oikealla). Vuokkiniemessä luontomatkailu on kytketty 
kiinteästi koulun opetussuunnitelmaan.
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hityksen osaamista. Esteenä voi olla 
myös se, että kestävän kehityksen 
koordinointityöhön ei ole irrottaa 
henkilöresurssia. Ostamalla palvelua 
luontokoululta kunta voi edetä työs-
sä koordinoidusti vähitellen hallinto-
kunnittain tai teemoittain tarpeensa 
mukaan.

Laukaan luontokoulun toiminta-
ajatukseen sisältyvät pienimuotoiset 
ympäristönhoitohankkeet, joihin voi 
ottaa yhteistyökumppaniksi esimer-
kiksi järjestön, koulun tai luokan. Ym-
päristönhoitokohteita voivat olla mm. 
niitto- ja ketoprojektit, sorakuoppien 
maisemointi, roskaamisen ja ilkival-
lan estokampanjat, jätekampanjat, 
vesihuoltohankkeet, metsänhoitotoi-
met, raivaaminen ja luontopolkujen 
toteuttaminen. 

Luontokoululla voi olla käytettävis-
sään myös ohjelmia ja toimintamuo-
toja, jotka soveltuvat erityisryhmille 
(esim. vanhukset, liikuntarajoitteiset, 
kehitysvammaiset) sekä henkilöstön 
koulutus-, tyky- ja virkistystoimintaan. 

Näyttelytoiminta, yleisötapahtumat ja opastus- ja opetusmateriaalien laatiminen 
liittyvät ympäristövalistusosaamiseen, jota kunta voi toteuttaa yhteistyössä luonto-
koulun kanssa. Lautakuntien maastopainotteinen ympäristökoulutus tuo todellisen 
ympäristön lähemmäksi päättäjiä esim. maankäyttöhankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointi. Kulttuuri- ja perinneympäristöjen kehittäminen voivat sisältyä luontokou-
lulle luonteviin toimintamuotoihin. 

Mikäli kunta haluaa panostaa kestävän kehityksen imagoonsa ja ympäristöima-
goonsa ja samalla tukea luontokoulutoimintaa, on siihen löydettävissä rahoitusväylät 
olemassaolevista eri toimialojen määrärahoista. 

3.3

Luontokouluyrittäjän liittyminen verkostoon
Verkostossa on toiminut kaikkiaan 26 luontokokouluohjelmia tuottavaa henkilöä tai 
yritystä, joille luontokoulutoiminta on tarjonnut mahdollisuuden tuoda osaamistaan 
esille. Noin puolella ohjelmien järjestäjistä on käytössäään kiinteä oma maatila tai 
yritys. Puolet pystyy käyttämään laajasti Laukaan koko ympäristöä. Kaikki eivät ole 
jatkaneet projektin jälkeen toimintaa esimerkiksi toiminnallisen esteen vuoksi (esim. 
siirtyminen kiinteään päivätyöhön, villisikojen pidon lopettaminen, rauhallisista 
suomenhevosista luopuminen, maatilan kiireinen työrytmi, äitiysloma).
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Hietasyrjän retkireitin kansi. Luontokoulu voi tuot-
taa erilaisia luontoselvityksiä maankäytön suunnit-
telun lähtökohdaksi.
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Laukaan luontokouluohjelmien järjestäjät v. 1999–2004

Oma toimipaikka
Hakolan maatila, Haapasuo, omavaraistila, maatilan elämä
Laukaan Hitsaustyö Oy, Haapala, tehdasvierailu, yrityksen ympäristöasioista
Laser Game Finland Oy, seikkailuohjelmat
Ossin Market, Lankamaa, ruokahuolto
Heikkilän maatila, Lankamaa, hevoskasvatus
Eskosen maatila, Lankamaa, maa- ja metsätalous, metsäpolku
Mikko Muurikainen, Lankamaa, karhunkierros
Eero Sysmäläinen, Lankamaa, kalastus
Simunan talo / maatilamatkailu, Lankamaa, majoitus- ja ravitsemuspalvelut  

sekä seikkailu- ja leiritoiminta kesäisin
Laukaan seurakunta, Papinniemen leirikeskus ,majoitus- ja ruoka palvelut,  

luontopolku, ympäristöperiaatteet
Timo Kalima, kosteikkoaltaat ja riistapellot

Toimintaympäristönä koko kunta
Eräopas Pentti Korhonen, erätoiminta, talviretkeily, ansapolku, kivikausiteemat 
Äijälän seudun Osuuskunta, melontareitti, eräpolku, maastoretket,  

maastopyöräily
Johanna Vääränen, nuoriso-ohjaaja, luontoaktiviteetit, leirikoulutoiminta,  

yleisötapahtumat
Vesa Liimatainen / kotimaisten öljykasvien kasvatus ja jatkojalostus
Eero Sysmäläinen, päretyöt
Nurmipirtti Ky, Anne Riissanen Lankamaa, retkeilyn ensiapu
Arto Stenros, Bio Polku ky, linnustoselvitykset, luontokuvaus
Jonne Saari, linnut, luontokuvaus
Jari Niskanen, eläinten täyttö, linnut
Wild Lynx ry / Jussi Ristonmaa, suurpedot
Veijo Pasanen ja Kirsti Makkonen, Lankamaa, villisikojen kasvatus
Eräopas / psykologi Anu Siika-Aho, erätoiminta, työhyvinvointi, ryhmäytyminen, 

luonto-ohjelmat
Eräopas Hanna Mäkelä, erätoiminta, luonto-ohjelmat
Eräopas / erityisopettaja Jukka Mäkelä
Ari Jäntti, ekologian tohtori, luonto-ja lintuohjelmat, linnustoselvitykset
Ympäristökasvattaja Eija Syrjälä, luonto- ja ympäristöohjelmat, koulutus, valmennus 

näyttelyt, opetusmateriaalit, opintomatkat 

Kyläseurat
Lankamaan Kyläseura ry , koulun lähiympäristö, metsäpolku, erätoiminta, Lohela, reittihankkeet
Valkolan kylätoimikunta, koulun pihaympäristö, uimaranta, Hitonhauta, reitit
laukaan pohjoinen kyläyhdistys ry, Hietasyrjän luontopolku, Valkealammen reitti, sotatie-hanke, 

Hallalähde

Kummiryhmät
Haapalan ala-aste, kummikoulu
Lankamaan ala-aste, kummikoulu
Valkolan ala-aste, kummikoulu
Vuonteen ala-aste, kummikoulu
Sarannan päiväkoti, esikouluryhmä Viikarit
Keski-Suomen opisto, nuoriso-ohjaajaopiskelija
Saarijärven luonnonvarainstituutti, opiskelijat
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Luontokouluyrittäjäksi kutsutaan ohjelma- ja oheispalveluja  järjestäviä maaseudun 
yrittäjiä, ammatinharjoittajia sekä luontoalan osaajia. Projektin alussa luontokoulutoi-
minta oli kaikille verkoston jäsenille uusi sivuelinkeinoluonteinen toimeentulomah-
dollisuus. Se ei alkuvaiheessa ollut kuitenkaan päällimmäisin syy luontokoulutoimin-
nan kannattamisessa. Monelle huoli oman kylän koulusta ja lapsista oli suurin kan-
nustin toimintaan. Yrittäjät halusivat tukea koulun toimintaa ja välittää kotiseudun 
tuntemusta, luonnontuntemusta, luonnossa selviämisen taitoja sekä perinnetaitoja. 
Suuri haaste olikin herättää luontokouluohjelman tuottaja itse huomaamaan toimin-
nan tarjoamia mahdollisuuksia oman osaamisensa esille tuomiseen. Toiset ehtivät 
hyödyntää projektia paremmin kuin toiset. 

Koulutusta
Ohjelmien rakentamisessa kaikki haluttiin aluksi saada samalle kalkkiviivalle. Kaikil-
le yhteistä koulutusta olivat ohjelmien rakentamisen periaatteet sekä turvallisuus, toi-
minta arvokkailla luontokohteilla ja oppiminen luontokoulussa. Myös ensiapukurssi, 
hygieniapassikoulutus sekä markkinointi- ja viestintäkoulutus olivat kaikille yhteisiä. 

Puolet koulutusilloista oli teemallisia ohjelmien tuotteistamista valmentavia kou-
lutuksia (esim. miten järjestän toimivan maatilavierailun / yritysvierailun, talvima-
joitteinen leiriytyminen, erä- ja vaellustoiminta, lintuharrastus, luontoleirin järjestä-
minen, sotatiellä Laukaassa, maaseutumaiseman tuotteistaminen, suurpetojen jäljillä, 
eläinten täyttäminen, luontovalokuvaus). Koulutusten järjestämisen johtolankana oli 
elämyksellinen tekemällä oppiminen. Koulutusillat nivottiin yleisötapahtumaan tai 
ne pyrittiin järjestämään maastossa. Koulutuskokoontuminen saattoi olla johdanto 
luontokoulupäivään tai retkeen, joka järjestettiin heti perään.  

Kouluttajat löytyivät Keski-Suomen alueellisista viranomaisista, ammatillisesta 
opetuksesta, verkoston jäsenistä sekä omasta kunnasta. Erikoisasiantuntijoiden osaa-
mista ostettiin hankkeiden yhteistyönä, esimerkiksi Turkka Aaltosen kivikausikou-
lutukset. Retkikurssi toimi koulutuksena, jossa saatettiin hyödyntää miltei jokaisen 
luontokouluohjelman järjestäjän osaamista. Sen keskushenkilönä toimi eräopas Pentti 
Korhonen. Osa koulutuksista ja opintomatkoista johti uuteen toimintamuotoon esim. 
talvimajoitteet ja erätaidot – retkikurssi, Karkun erämessut - kivikauden ruoanval-
mistus ja kädentaidot.

Koulutusta ostettiin tarpeen mukaan. 
Samalla yritettiin hyödyntää alan opiskeli-
joita. Suolahden Keski-Suomen opisto oli 
keskeinen yhteistyökumppani. Yhdessä Kari 
Kaasisen ja hänen nuoriso-ohjaajaopiskeli-
joidensa kanssa järjestettiin useita tapahtu-
mia kummiryhmien kanssa. Kuva Haapalan 
karhunpoika-päivän retkikokkauksesta.

Luontokoulu jo sanana oli monelle yrittäjäl-
le tuntematon käsite. Yhteisen kielen löytä-
minen oli siksi jo haaste sinänsä. Keskeinen 
tavoite oli kirkastaa luontokoulutoiminnan 
sisältöä ja luoda siitä verkoston sisäinen 
yhteinen käsitys. Se toteutui pikkuhiljaa 
yhteisillä opintomatkoilla ja koulutuksissa. 
Jokaisen omaa panostusta vaadittiin kuiten-
kin paljon.

Koulutuksessa opittiin toinen toiseltaan. 
Yrittäjien osaaminen valjastettiin osaksi 
toimintaa. Esimerkikisi ensiapuopettaja Anne 
Riissanen piti kaikille yhteisen ensiapukurssin 
osana eräopas Pentti Korhosen ideoimaa 
retkikurssia. Jokainen yrittäjä sai projekti-
maksunsa vastineeksi runsaasti koulutusta 
sekä henkilökohtaista valmennusta, yhteensä 
7 pv/ hlö. 
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3.4

Kyläseuran liittyminen luontokouluverkostoon
Talkoina toteutettuja työkohteita:
• Haapalan koulun piharakenteet
• Valkealammen reitin opastaulut
• Lankamaan metsäpolku
• Asuntomessujen esittelypisteen rakentaminen
• Ohjelmakohtaisia nettisivuja
• Markkinointisuunnittelua ja toteutusta

Kyläseurat halusivat tukea kyläkoulujen toimintaa  sekä kehittää oman kylän ulkoi-
lu- ja retkiympäristöä laajempaankin käyttöön. Kyläpäälliköt onnistuivat kiitettävästi 
saamaan väkeä koolle. Työskentelyn pohjana toimivat kotiseuturetkien kyläkohteet. 
Koulujen opettajat olivat aktiivisesti mukana tiedon keräämisessä. Projektipäällikkö 
kokosi tupailtoja varten kohteet isoille kartoille, joita esiteltiin tupailloissa. Isännät ja 
emännät kertoivat tietojaan, joita kirjattiin ylös. Kohteista alkoi kehittyä reittiehdo-
tuksia. Kyläseurojen väellä oli suuri merkitys siinä, että maanomistajilta saatiin lupa 
toiminnan kehittämiseen heidän maillaan. 

Kylien hankkeilla on luontokoulukäytön lisäksi laajempia ulkoiluun, luonnon 
virkistyskäyttöön sekä matkailuun liityviä merkityksiä. Osalle hankkeista on haettu 
erillisrahoituksia kyläseurojen toimesta mm. ns. leader-paikallisyhteisötoimen kautta.

Talkoorakentamisesta ja tarvikkeista pidettiin tarkkaa tunti- ja henkilökirjanpitoa. 
Talkoot edustivat hankkeen yksityisrahaa sekä niihin käytetyt tarvikkeet ja välineet 
hankkeen vastikkeetonta tuotantopanosta. Opintomatkojen toteuttamisessa otettiin 
huomioon kyläseurojen toiveita. 

Kylien reittihankkeita:
 • Hitonhaudan rotkon retkeilymaasto ja käyttö- ja hoitosuunnitelma
 •  Lankamaan kylän maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema,  
  perinnemaisemapolku -hanke
 •  Lankamaan salojen vaellus- ja hiihtoreitti: Köykkälampi-Lähdesuo, Lankaharju-Pyykkiharju   
  Natura 2000, Lankajärvellä moottorivenekielto, kalanviljelylaitoksen velvoitetarkkailu
 •  Haapalan sotatie-hanke
 •  Haapalassa Hallalähde osaksi Metsoreittiä
 •  Valkolassa Peurunkajärven ympäripyöräilyreitti
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KYLÄSEURA

Karhuvouti Mikko Muurikainen kysyi 
maanomistajilta luvat n. 9 km vaellusrei-
tin toteuttamiseen Lankamaalla (oikea 
yläkulma).
  

 
Lankamaan kyläseura toteutti 
Esa ja Tero  Eskosen maille  
metsäpolun.

Retkikurssi testasi näyttötyönään Lan-
kamaan vaellusreitin (oikea alakulma).
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3.5

Oheispalveluiden kartoittaminen

Majoitus- ja ruokapalvelut
Vaihtuvien tilojen käytössä ja tuotteistamisessa leirikoulu-ja leirikäyttöön oli suuria 
haasteita. Tavoitteena oli edistää ympäristömyötäisiä käytänteitä mm. jätehuollossa, 
hankinnoissa ja vesi- ja energiahuollossa, asiakkaiden tarpeiden huomioonottami-
sessa majoittumisessa ja ruokailussa, vapaa-ajan toiminnassa, turvallisuudessa ja 
hygieniassa. Leirikouluryhmien majoittumisvaihtoehtoja löytyy kyliltä sekä leirikes-
kuksista että yksityisten tiloina. Luontokoulu sai vuokrata tiloja käyttöönsä samoilla 
hinnoilla kuin koulut kunnan taksojen mukaan. Vuokrat sisällytettiin sellaisenaan 
luontokouluohjelmiin. 
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KYLÄSEURA

OHEISPALVELUT

Laukaan seurakunnan omistama Papinniemen leirikeskus Uurajärven rannalla on ns. täyden 
palvelun leirikeskus, jossa on oma emäntä sekä majoitustilat 40 henkilölle. Ryhmien on 
käytössä erilaisia muunneltavia ryhmätiloja sekä iso erillinen saunarakennus kokoontu-
mistiloineen.  

Papinniemen taustalla kohoavalla 
Syvävuorella on mahdollisuus osallistua 
opastettuun karhunkierrokseen. Noin 
1.5 km matka taittuu tarvittaessa trak-
torikyydillä.
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Kunnan vapaa-aikatoimi vuokraa Multamäen leirikeskuksen ja Haapalan retkituvan 
tiloja. Ruokapalvelut on vuokraajan hankittava itse. Multamäki sijaitsee Peurun-
kajärven rannalla Metsoreitin varrella. Leirikeskuksen käytössä on n. 160 ha alue 
rannasta mäen laelle. Luontopolun (n. 3km) varrella on kaksi laavua ja kota, portaat 
mäen näköalapaikalle, ulkoteatteri, kiintorastiverkosto sekä erilliset hiihto-ja moot-
torikelkkareitit. Leirikeskusalueella on monipuoliset vapaa-ajan vietto- ja liikunta-
mahdollisuudet sekä seikkailurata. Multamäkeen pystyy majoittumaan kerralla n. 70 
henkilöä kesäaikana, talvella n. 40 henkilöä. Leirikoulujen käytettävissä on 20 hlön 
majoitusrakennus Katvela, ns. ohjaajarakennus n. 10 hlölle, 10 neljän hengen mökkiä 
kesäaikaan, erillinen ruokalarakennus, sauna, savusauna ja harrastetila. Multamä-
keen on vuosien varrella muotoutunut ns. emäntäverkosto, joilta voi kysyä ruokailuja.  

Haapalan retkitupaan mahtuu majoittumaan enintään n. 20 henkilöä. Tila on kol-
mikerroksinen. Alakerrassa on saunatilat naisille ja miehille, keskikerroksessa on iso 
takkatupa ja keittiö, parvella majoittumistilat. Rakennuksen toisessa päässä on Haapa-
lan kyläkoulu, jonka kanssa on mahdollisuus sopia esim. ruokailujen järjestämisestä.  
Retkituvalla emännöi kyläseurojen väkeä erilaisissa tapahtumissa. Retkitupa sijaitsee 
Hietasyrjänkankaan valtakunnallisesti merkittävän harjun kupeessa. Harjumaastossa 
on 2 km, 4 km ja 7 km opastetut talvi- ja kesäreitit, jotka ovat ns. Metsoreittiä.

Hakolan tila Haapalassa järjestää 
majoitusta leirikouluryhmille. Ruo-
kailumahdollisuus liittyy omavarai-
suutta ja ruuan alkuperää esittele-
viin ohjelmiin. Omat eväätkin ovat 
sallittuja. 

Yhtenäinen Haapalan koulu- ja retkituparakennus sijaitsee Hietasyrjänkankaan hienon harjualueen kupeessa. Hieta-
syrjä on Natura 2000-kohde (n. 360 ha), jonka halkaiseva Metsoreitti tarjoaa hyvät puitteet hiihtoon, patikointiin ja 
ratsastukseen. Harju on suosittua retkeily- ja suunnistusmaastoa. Alueelle on tehty myös linnustokartoitus – alkukesän 
yölaulajat houkuttelevat. Monet kurssit, leirit ja leirikoulut, tapahtumat järjestettiin näissä tiloissa. 

Simunan tila Lankamaalla toimii Lomarenkaan maatilamatkailukohteena ja järjes-
tää  majoitusta ja ruokailua erilaisille ryhmille. Tilan emäntä Sirpa Rutanen toimii 
erityisopettajana, minkä vuoksi varsinaista leiritoimintaa järjestetään vain kesäisin.

Kyläkoulujen tilat ovat käytettävissä koulu-
ajan ulkopuolella kunnan teknisen toimen 
taksojen mukaisesti. Lankamaan koulu (kuva 
vasemmalla) sijaitsee upeassa kulttuurimaise-
massa keskellä Lankamaan kylää. Koulu toimi 
koulutusten ja mm. maatilaleirin tukikohtana. 
Koulujen lisäksi kylillä on tarjolla muutakin 
majoitusta mm. Valkolan kyläseura tarjoaa 
majoitus- ja ruokapalvelua käytössään oleval-
la nuorisoseurantalolla (kuva oikealla).  
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Ruokailusta
Ryhmillä on erilaisia vaihtoehtoja ruokailun järjestämisessä. He voivat ottaa omat 
eväät mukaansa koululta tai päiväkodista osana normaalia työpäiväänsä. Mikäli koko 
koulu tai päiväkoti on liikkeellä, on niillä  luonteva mahdollisuus ottaa oma keittäjä 
mukaan maastoon tai leirikouluun. 

Luontokoulu hankki kunnan ruokapalvelukeskukselta sekä Sarahovin asumispal-
velusäätiön ruokalasta myös valmiita ruokia leirikouluihin. Kunnan ruokapalvelulla 
riitti kiitettävästi kehittämisintoa retkieväiden valmistamisessa grillimakkaralinjalta 
terveellisempään suuntaan koulujen, päiväkotien sekä luontokoulun esittämien toi-
veiden mukaisesti. Retkiruokien valmistus sisällytettiin osaksi leirikouluohjelmia. 
Maastoruokailuja kehitettin projektin aikana ohjelmien teemojen mukaisesti esim. 
karhuntassuvoileivät karhunkierrokselle, erilaisia kalaruokia osana kalan käsittely-
vaihtoehtoja jne.  

Verkostossa ei ollut mukana ammattitaitoista emäntää ja keittiöhenkilöstöä, joita 
olisi tarvittu leirikouluihin Multamäkeen ja Haapalan retkituvalle sekä kesäleirejä 
varten. Kunnan kyläseuroilta ja kouluilta kyseltiin siksi uusia majoitusmahdolli-
suuksia ja ruokapalvelujen tuottajia sekä emäntiä lähinnä luontokouluvierailijoiden, 
leirien ja tapahtumien emännöintiin. Laukaassa järjestetyt asuntomessut v. 2003 olivat 
osasyynä kyselyyn. Majoitusmahdollisuuksia etsittiin sekä kesäkäyttöön että ympäri-
vuotiseen käyttöön. Kyselyn tuloksena löytyikin kesäleireille emäntä ja apuemäntä.

Ruokatarvikkeita voi hankkia joustavasti 
jopa maastoon toimitettuna Ossin Marketin 
kyläkaupasta, mikäli ruokien valmistus halutaan 
tehdä osan leirikoulua. Ossin Market on muka-
na Äijälän seudun osuuskunnassa, jonka kautta 
voi tilata maastoruokailuja ja luonto-ohjelmia 
sekä vuokrata mökkejä. 

Retkiruokia kehitettiin erityisesti eräopas 
Pentti Korhosen opastuksella. Tulenteko on 
oleellinen osa ruoan valmistusta nuotiolla. 
Moni ryhmä halusi tämän osaksi luontokou-
luohjelmaansa. Multamäen rannan grillikatos 
sekä kodat eri puolilla Laukaata tarjosivat hyvät 
puitteet opettelulle.

Pienten ahventen fileeraus ja paistaminen  
nuotiopannulle maistui yllättäen monelle.  
Ruodotkaan eivät pelottaneet. 

Hakolan tilalla ryhmät saavat ”tehdä itse ruokan-
sa” esimerkiksi separoimalla maidosta rasvan, 
kirnuamalla voin, tekemällä vehnäjauhosta spa-
gettia...jälkiruoaksi on valinnan mukaan tarjolla 
marjakiisseliä tai Heidi-emännän luomujäätelöä!
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Kuljetus
Luontokoulupäiviä ja leirikouluja järjesteltäessä kuljetuskustannukset nousivat 
suurimmaksi kulueräksi ja estivät ryhmien pääsyä luontokouluun. Kunnan sisällä 
kuljetusmatkat vaihtelevat 8–80 km:iin yhteen suuntaan ja hinnat 45–85 euroon.  
Esimerkiksi n. 40 km matka Muuramen kunnasta Laukaaseen Multamäkeen maksoi 
yhteen suuntaan n. 70 € 20 hengen bussilla yhteen suuntaan. 

Projektin kehittämistavoitteisiin kuului kaupungin ja maaseudun välisen vuo-
rovaikutuksen edistäminen. Hintaongelmaa mietittiin myös tästä näkökulmasta. 
Tapahtumakalenteria varten oli suunniteltu mm. säännöllisesti toistuvia retkiä Jy-
väskylän kaupungista Laukaan kohteisiin ympäri vuoden. Luontokoulun käyttöön 
koottiin kaikki kuljetuspalveluja järjestävät yritykset Laukaassa ja lähiseudulla. Niiltä 
pyydettiin tarjouksia  kyydeistä eri kohteisiin. Retkihinta nousi kuljetuskustannusten 

vuoksi asiakkaalle niin korkeaksi, että retki-
toimintaa ei aloitettu kehittämään. 

Kunnan koulutoimessa työskentelee lo-
gistikko, joka kartoittaa kuljetusreittejä ja 
erilaisia tarpeita. Yhtenä mahdollisuutena 
markkinointityöryhmä mietti luontokou-
lukyytien yhdistämistä koulukuljetusten 
kilpailuttamiseen tai kylien asiakaspalve-
luliikenteen kehittämiseen. Omasta linja-
autosta ja kuskista, joka osallistuisi ohjel-
mien järjestämiseen muutoinkin, haaveiltiin 
ja mietittiin erillistä hankerahoitusta sekä 
investointitukia, jos sellainen mahdollisuus 
löytyisi. Rajallisten projektiresurssien vuok-
si kuljetuslogistiikka jätettiin toiminnan jat-
kokehittämisen varaan.

Välineistö
Maastopainotteisissa luontokouluohjelmissa tarvitaan erilaista laminoitua kuvama-
teriaalia, karttoja, askartelu- ja tutkimusvälineistöä mm. luupit, sakset, pussukat, 
pyllyalustat, ämpärit, vadit, kipot, kiikarit, haavit, onget, kaira, puukot, alustat jne. 
Välineistöä hankittiin runsasti maastopainotteista toimintaa varten (ks. liite 5). Kaikki 
piti olla säänkestävää ja kestää kuljetusta. Kuvamateriaalit, luontopolkurastitaulut, 
kartat jne. laminoitiiin. Erä- ja retkiohjelmien toteuttamista varten hankittiin melko 
mittava välineistö majoittumista, liikkumista ja ruokailuja varten. Ryhmät liikku-
vat esimerkiksi lumikengillä talvella. Lisäksi on valmiita luontopolkurastitauluja ja 

muuta seikkailurekvisiittaa. Välineistön 
kuljettamiseen tarvitaan omaa kalus-
toa, esimerkiksi peräkärryä tai tilavaa 
auton perätilaa. Tavaroiden säilytys ja 
huoltaminen vaatii omat tilansa. Huol-
totiloissa pestään, kuivataan, rasvataan 
yms. välineitä. Niille tulee olla riittävästi  
lämmintä kuivatus- ja säilytystilaa. Osaa 
tavaroista voidaan säilyttää lukitussa ul-
kovarastossa. Elintarvikkeita varten tar-
vitaan omat kuiva- ja kylmäsäilytystilat. 

Luontokouluverkostoon 
kuului yksi linja-autokuski 
Veijo Pasanen, joka ajoi  
kunnan koulukyytejä. Hä-
nen joustavuutensa ansiosta 
hintoja pystyttiin hiukan 
laskemaan. Kyläkoulut 
voivat järjestää kuljetuksen 
maastoon normaalin kou-
lukuljetuksen yhteydessä, 
kun aikatauluja sovitetaan 
muiden saman suunnan 
koulujen tarpeisiin. Sama 
pätee muidenkin koulujen 
kyyteihin.

Koulut voivat järjestää kuljetuksen itse tai 
tilata sen luontokoulutoimistolta. Yhteistyö 
kunnan koulutoimen kautta kilpailutettujen 
autoilijoiden kautta helpotti projektin aikana 
tilannetta. Kolme eri firmaa ajoi koulukyytejä. 
Sararannan Viikarit odottamassa kyytejä. Bus-
simatkat ovat lapsille tärkeitä kokemuksia. 

Eräopas Pentti Korhosella 
oli keskeinen rooli erä- ja 
retkiohjelmissa tarvittavan 
välineistön kehittämisessä 
ja hankkimisessa. Niitä 
teetettiin mm. kunnan 
Vattipajan puu- ja metalli-
verstaalla. Uusiomuovista 
teetettiin mm. luonto-
koulun logolla varustetut 
retkiastiat. Välineistön 
kuljettaminen tiettömien 
taipaleiden päähän vaatii 
työtä ja kekseliäisyyttä. 
Eräopas Pentti Korhonen 
ja kokoontaitettavat kotti-
kärryt Kirkkoniemessä.

Luontokouluvälineistöä käytettiin mm. Laukaan 
asuntomessujen työpajassa kesällä 2003.



48  Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

3.6

Opintomatkat ja yhteydet toimiviin luontokouluihin
Luontokouluverkosto teki yhteensä kuusi opintomatkaa. Jokaiselle matkalle asetettiin 
selvät tavoitteet ohjausryhmässä. Projektipäällikkö hankki tutustumiskohteista etu-
käteismateriaalia ja kokosi jokaisesta opintomatkasta oman erillisen raportin verkos-
ton käyttöön. Opintomatkoista haettiin aineksia mm. toimintamallin rakentamiseen, 
markkinointiin, reittien kehittämiseen sekä välineistön hankintaan. Kokemusten vaih-
to saman alan toimijoiden kesken esim. maatilavierailut oli tärkeä osa kehittämistyötä. 

Suomen luontokouluväki kokoontuu syksyisin ja keväisin omille neuvottelupäivil-
leen vuoroin vieraissa- periaatteella. Projektipäällikkö osallistui tapaamisiin, joissa 
on mahdollisuus tutustua luontokoulujen taustaorganisaatioihin, toimintatapoihin, 
hinnoitteluun, ohjelmiin, tiloihin, välineisiin ja uusiin menetelmiin. Tapaamiset ovat 
tärkeä osa yksinäisten puurtajien virkistäytymistä ja niissa kehitetään yhteistä toi-
mintaa. Laukaa kutsui luontokouluväen koolle keväällä 2001 Multamäkeen, mistä 
sai alkunsa valtakunnallisten luontokoulukriteerien kehittämistyö. Suomen ympä-
ristökasvatuksen Seura ry:n kutsui kokoon luontokoulustrategia-työryhmän, johon 
Laukaan edustajana osallistui Eija Syrjälä. Strategiatyö liitettiin v. 2004 Suomen kes-
tävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston julkaisuun Kestävää kehitystä edis-
tävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 
2006–2014. 

Luontokouluväen kokoontumisesta Laukaaseen Multamäkeen maaliskuussa 2003 sai alkunsa valta-
kunnallisten luontokoulukriteerien työstäminen sekä strategiatyö. Portaikossa keskellä Anna-Liisa 
Kiiskinen, valtakunnallisen ympäristökasvatustyön koordinoinnista vastaava uranuurtaja Keski-
Suomen ympäristökeskuksesta.

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI

ELINKEINOTOIMI

MUUT TOIMIALAT

LUONTOKOULU-
YRITTÄJÄ

KYLÄSEURA

OHEISPALVELUT

YMPÄRISTÖ-
KASVATUSTOIMIJAT

LUONTO- JA  
YMPÄRISTÖKOULUT

Erikoistutkija FT Anna-Liisa Kiiski-
sen panos on ollut keskeinen sekä 
Laukaan että valtakunnallisen ym-
päristökasvatuksen kehittämisessä. 
Hän kartoitti Suomen ympäristö-
kasvatustilanteen ns. maakuntaral-
lilla yhdessä Jani Karjalaisen kanssa 
vuonna 2005.
Keski-Suomen ympäristökeskus 
koordinoi valtakunnallista ympä-
ristökasvatuksen kehittämistä ja 
viestintätutkimusta sekä tekee 
päätökset ympäristökasvatuksen 
hankeavustuksista.Kuva: Anna-Kaisa Kontinaho
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Suomen luonto- ja ympäristökoulut sekä Metsähallituksen luontokeskukset

Opintomatkakohteet
 10. Rantasalmen ympäristökasvatustinstituutti/toimintamalli, leirikoulun suunnittelujärjestelmä,  
  maaseutuyrittäjyyden näkökulma, omistuspohja
 6. Hossan leirikoulutarjonta / luontoreitit, yhteinen markkinointi, maatilatoiminta,  
  eräopas, kivikausi, suurpedot, riistapolku
 A. Varjolan Tila, paikalliset yhteistyömahdollisuudet, Peurunka Center elämys- ja  
  seikkailuohjelmat
 B. Hiekkaharju on toiminut vuodesta 1995 ja järjestänyt leirikouluja ja retkipäiviä  
  kaikenikäisille, myös erityisluokille sekä seikkailu- ja elämyskoulutusta opettajille.  
  Sesonkiaikoina tulijoita on ollut enemmän kuin on voitu ottaa vastaan.    
  Toimintaidea löytyy osoitteesta www.co.jyu.fi/hiekkaharju.
  Yhteystiedot: Katja Kuusinen: hiekkaharju@co.jyu.fi. Puhelin (014) 552 511 tai 040 512 6519
 C. Karkun erämessut – kivikauden kädentaidot ja ruuanvalmistus (Turkka Aaltonen)
 D. Jurmo / linnusto, jääkauden jäljet, matkailuyrittäjien yhteistyön merkitys
 E. Paluu lähteille-hanke Kuhmo- Vuokkiniemi/ yhteys luonto-opastukseen,  
  ympäristökasvatuksen menetelmät ja verkostot, metsähallituksen toiminta,   
  opetussuunnitelmalla koko kylää kehittämään

Yhteydet luontokouluihin ja ympäristökasvatustoimijoihin
 •  Suomen Ladun metsämörritoimintaan liittyvä Ur i Skur –toiminta Ruotsissa ala-asteilla  
  ja päiväkodeissa (projektipäällikkö + erityislastentarhanopettaja Leena Nurminen)
 • Martat, 4H-toiminta, partiolaiset, JAPA ry
Luontokouluihin tutustuminen
 14.  Kokkola / ryhmäytymis- ja seikkailuohjelmat, yritysohjelmat
 7.   Hämeenlinna / eri-ikäisten ohjelmat, kuntien ja ammatillisen koulutuksen-seutuyhteistyö,   
  Aulanko-keskus, muinaishistorian ohjelmat rautakauden kylässä 
 11.   Raisio / vakiintunut tila, näyttely ja välineistö matkailuyritysten yhteydessä, toiminta,  
  jokainen peruskoulun oppilas kerran luontokoulussa vuodessa, luonto- ja historiaohjelmat
 10.   Turku / toiminta ympäristönsuojelun alaisuudessa, tila ja kädentaidot,  
  yhteydet kasvitieteelliseen puutarhaan
 5.   Vantaa / järjestöpohjainen kaupungin ostopalveluun perustuva toiminta, välineistö,  
  monitoimitila ja ympäristön hyödyntäminen
 2.  Nuorten talo ja Sykse, Vihreä Lippu-toimikunta / nuorten ohjelmat, näyttelyt, välineistö,   
  toimintamuodot ja hinnoittelu, ohjelmat ja sisällöt, välineistöt ja näyttely
 17.   Luontokoulu Sinitiainen, Riihimäki / yhteydet pohjoismaihin

Luonto- ja ympäristökoulut
 1. Harakan luontokeskus, Helsinki
 2. Nuorten luontotalo, Helsinki
 3. Töyhtähyyppä, Helsinki
 4. Villa Elfvik, Espoo
 5. Vantaan luontokoulu
 6. Siuntion luontokoulu
 7. Luontokoulu Ilves, Hämeenlinna
 8. Porvoon luontokoulu
 9. Saaristomeren luontokoulu, Nauvo
 10. Tammenterhon luontokoulu, Turku
 11. Luontokoulu, Raisio
 12. Ympäristökoulu Ekoteko, Lahti
 13. Laukaan luontokoulu
 14. Kokkolan luontokoulu Villa Elba
 15. Timosenkoksen luontokoulu, Oulu
 16. Luontokoulu Siimes, Kajaani
 17. Luontokoulu Sinitiainen, Riihimäki 
 18. Kierrätyskeskus -ympäristökoulu 
 19. Allergia- ja ympäristökoulu Capri, Tiuruniemi
 20. Luontokoulu Aquila, Yläne 
 21. Luontokoulu Haili, Kotka 
 22.  Luontokoulu Pikkutikka, Hyvinkää
 23. Tampereen luontokoulu 
 24. Ympäristöauto Kaarna, Joensuu  
 25. Ympäristökoulu Regina, Anjalankoski 
 26. Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö 
 27. Gardenia luontokoulu, Helsinki 

Metsähallituksen luontokeskukset
 1. Siida
 2. Koilliskara
 3. Kellokas
 4. Savukoski
 5. Oulanka
 6. Hossu
 7. Kainuu
 8. Seitseminen
 9. Ruunaa
 10. Järviluontokeskus, Rantasalmi
 11. Häme
 12. Sinisimpukka
 13. Ekenäs
 

Laukaan luontokoulun opintomatkakohteet sekä luontokouluvierailut. 
Jokaisen kohteen perään on koottu keskeinen sisältö, joita on hyödynnetty luontokoulun 

toimintamllin rakentamisessa. Numerointi ja kirjaimet viittaavat kartan kohteisiin. 
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Toimintamallin rakentaminen

4.1

Toimintamuodot – Laukaan luontokoulu toimii
Laukaa luontokoulun toimialamäärittely on laajempi kuin muilla Suomen luonto-ja 
ympäristökouluilla. Siksi sen toimintamuodotkin erottuvat muista. Ne juontavat 
juurensa koko verkoston osaamisesta, toiminnan historiasta sekä tulevaisuuden vi-
siosta. Laukaan luontokoulun visiona on kehittyä ympäristökasvatuksen ja luonto-
osaamisen kehittämiskeskukseksi. 

Kouluille ja päivähoille tarjottavat luontokoulupäivät ja leirikoulut ovat toiminnan 
perustukipilari samoinkuin koulutustoiminta, leirit ja retket vauvasta vaariin. Am-
matilliselle koulutukselle tarjotaan tutkimus ja harjoittelijayhteistyötä. Maankäytön 
ja ympäristöhankkeiden suunnittelijoille tarjotaan ympäristöselvityksiä. Ympäris-
töimagostaan huolehtiville yrityksille tarjotaan yhteistyömahdollisuuksia markki-
nointia varten. Yritysten ja yhteisöjen henkilöstöryhmille tarjotaan työhyvinvointi- ja 
virkistystoimintaa. Ohjelmien opetus-ja opasmateriaaleja muodostavat oman koko-
naisuutensa. Erilaisiin tiloihin voidaan suunnitella ympäristö-ja luontonäyttelyitä.   
Ohjelmien toteuttaminen on edellyttänyt välineistön hankkimista, jota vuokrataan 
edelleen. Kuntalaisia aktivoiva ruohonjuuritason paikallisagendatoiminta kuuluu 
myös toimintaan. 

Luontokouluverkostossa on mukana mm. eräoppaita ja lintumiehiä, joiden asi-
antuntemusta voi käyttää hyväksi suunnittelussa ja koulutuksessa. Aikuisille on 
suunnattu retkikurssi ja erilaisia teemakursseja. Verkosto-osaajien ekologista asian-
tuntemusta on käytetty hyväksi esimerkiksi luontopolkujen laatimisessa sekä ulkoi-
lureittien luonto-ja lintuselvitysten laatimisessa. 

Luontokouluprojektien aikana toteutui markkinoinnin seurauksena käytännön 
yhteistyöhankkeina ammatillisen koulutuksen kanssa mm. opinnäytetöitä, harjoit-
telupaikkoja sekä tutkimusta. Tuloksena syntyi opetusmateriaaleja, uutta toimintaa, 
menetelmiä, luontopolkuja ja tutkimusta.

4

Opinnäyte-ja harjoitustöitä: 
•  Metsäopetuksen opas, metsäinsinööri Utu Rissa, JAIKO, opettajaopinnot,  

pro gradu-työ 2001
•  Talviset maakävelyt, Päivi Mäkinen, Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusyksikkö,  

seminaarityö 2003
•  Luontokouluyrittäjien viestintä ja aikuisten roolijako luontokoulun opetustilanteissa. Ta-

paustutkimus Laukaan luontokoulussa, Iita Lepo ( 2003) Jyväskylän yliopiston  
viestintätieteiden laitos, pro gradu-tutkielma

•  Oppimisvalmiuksien ja ajattelutaitojen ohjaaminen, Pirkko Hirvi, Jaana Reinikka, Jyväsky-
län yliopisto, Varhaiskasvatuksen laitos/ Esiopetuksen pätevöittämiskoulutus 2001–2002, 
etätehtävä 3b, tuotoksena  luontopolku Himman maastossa 

•  Leppäveden päiväkodin Mansikkapaikan toimintaa ajalla 29.10.–9.11.2001, Jyväskylän  
yliopisto, Varhaiskasvatuksen laitos/ Esiopetuksen pätevöittämiskoulutus  
2001–2002/ Esiopetuksen pegagogiikka VAE 130,  Arja Hujanen, Sari Lindell 25.10.2001
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Toimintamuodot pähkinänkuoressa

Kummiryhmätoiminta projektitoiminnan aikana
Kunnan koulut ja päivähoitoryhmät voivat hakea ympäristökasvatuksen kehittämis-
rahatoiminnan kautta kummiryhmäksi. Hakemusten perusteella sovitaan ohjaajien 
kanssa lukukausittain opetus-suunnitelmiin liittyvät teemat.

Luontokoulupäivät kouluille ja päivähoitoon
Luontokoulusta voi varata yksittäisen luontokoulupäivän pitkin vuotta esimerkiksi 
jonkin teeman työstämiseen tai luokkaretkenä. Käynti luontokoulussa voi olla lähtö-
laukaus pitkäjänteisen työskentelyjakson aloittamiselle (esim. maatila, jääkausi, met-
säteemat, talviluonto, kalastus). Yhdessä ryhmänvetäjän kanssa asetetaan käynnille 
tavoitteet. Ohjelmiin sisältyvät eri ikäisille soveltuvat opetusmateriaalit. 

Leirikoulut 
Leirikouluohjelmat rakennetaan ryhmien tarpeiden mukaan yrittäjien valmiista luon-
tokouluohjelmista sekä räätälöidysti toivotuista teemoista. Leirikoulun pituus voi 
vaihdella 1–5 päivään. Esikouluikäisille suositellaan 1–2 päivän leirejä. Ryhmäkoko 
voi olla 10–20 henkilöä. Isot ryhmät jaetaan puoliksi. Leirikoulu voi majoittua kunnan 
omistamaan Multamäen leirikeskukseen tai Haapalan retkitupaan, Papinniemen 
leirikeskukseen (srk), Simunan maatilamatkailuun, Valkolan nuorisoseurantaloon. 
Kunnan kyläkouluihin voi majoittua muina kuin kouluaikoina. Leirikoulu voi olla 
myös liikkuva, jolloin matkataan erilaisiin maastokohteisiin patikoiden, pyöräillen, 
meloen, lumikengillä tai hiihtäen. Yöpyminen voi tapahtua myös teltoissa tai kodassa, 
jolloin opitaan selviytymään leiriolosuhteissa.

Harjoittelijat ja opinnäytetyöntekijät
Luontokoulu voi verkostonsa avulla välittää eri alojen opiskelijoille harjoittelupaik-
koja. Luontokoulu voi yhdessä ammatillisen koulutuksen kanssa ohjata ympäristö-
kasvatuksen, ympäristö- tai luonnonvara-alan opinnäytetöiden aiheita mukaanlukien 
eräopas- ja luonto-opaskoulutus.  

Luontopolut
Kunnassa on muutamia rakennettuja luontopolkuja, joita käytetään luontokoulussa 
hyväksi. Multamäessä on n. 3 km mittainen luontopolku, joka esittelee metsätyy-
pit, harjumuodostumia ja jääkauden jälkiä maastossa sekä pesivän maalinnuston. 
Hitonhaudan maastossa on opastettu noin 1.5 km reitti rotkolle, jonka varrella on 
luonnonsuojelulailla rauhoitettu lehto ja suo. Lankamaalla on metsänhoitoa sekä 
suomalaisia puulajeja esittelevä metsäpolku. Vihtavuoren taajamassa Lammasmäessä 
on alueen luontoa ja jääkauden jälkiä esittelevä luontopolku. Hietasyrjänkankaalla 
on  valtakunnallisesti merkittävää harjua sekä jääkauden jälkiä maastossa esittelevä 
Valkealammen luontopolku.

Luontokoululla on käytettävissään myös  eri maastoihin soveltuvaa valmispol-
kumateriaalia: aistipolku esi- ja ala-aste ikäisille, Luontoliiton materiaalit Tietäjän 
jalanjäljillä, Rento korento, Talven jäljet ja Metsäpolku. Lumiukko Viktorin seikkailut 
on suunnattu esi- ja alkuopetusta varten.

Luontokoululta voi myös tilata luontopolun suunnittelua ja toteutusta erilaisiin 
maastokohteisiin.
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Opetusmateriaalit 
Luontokoululla on olemassa erillinen luettelo opetusmateriaaleista ja maksullisista 
julkaisuista. Esiopetukseen sekä ala-asteelle on ympärivuotinen Luontokoulussa-
niminen ympäristökasvatuksen virikemateriaali. Kunnan nimikkolajeista (9 kpl) on 
olemassa opetusmateriaalia sekä nimikkolajeja esittelevä luontopolkuaineisto. Mul-
tamäen pesivästä maalinnustosta on tuotettu opetusmateriaali, samoin uhanalaisista 
kasveista. Perusopetusta varten on olemassa metsäopetuspaketti sekä järviopetuspa-
ketti Opetusmateriaaleja voidaan tilauksesta kehittää ryhmien tarpeisiin.

Koulutukset ja kurssi
Tilauksesta järjestetään koulutusta ja kursseja mm. ympäristökasvatuksen täydennys-
ja menetelmäkoulutusta ammatillisille oppilaitoksille sekä koulujen ja päivähoidon 
henkilöstölle. Oppilaitokseille järjestetään kestävän kehityksen ja ympäristöalan kurs-
seja. Retkikurssi soveltuu jokamiehelle sekä erä- ja luonto-opaskoulutuksen johdan-
noksi. Kivikauden kädentaito- ja ruoanvalmistuskoulutusta järjestetään tilauksesta. 
Ympäristöalan koulutusta järjestetään eri teemoista mm. luonnon- ja ympäristönsuo-
jelu, maisemansuojelu ja -hoito, ympäristönhoito sekä paikallisagenda 21-toiminta. 
Luontokouluyrittäjillä on omaan alaansa liittyvää  koulutustietoa. Koulutusta tarjo-
taan kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle, luontomatkailualan yrittäjille, järjestöille 
sekä hallinnolle. 

Yleisötapahtumat, -retket, leirit  ja näyttelyt
Luonto- ja ympäristöaiheisia tapahtumia, leirejä, retkiä ja näyttelyitä järjestetään 
vauvasta vaariin luonnosta kiinnostuneille ryhmille. Luonto-opastusta, evästystä 
ja ohjelmaa järjestetään laukaalaisiin retkikohteisiin. Tilauksesta järjestetään maa- 
tila-, luonto- ja majaleiritoimintaa. Luontokoulu voi tilauksesta järjestää yrityksille ja 
yhteistölle erilaisia ympäristöteemaviikkoja ja vakiintuneita ympäristöpäiviä (mm. 
energiaviikko, maailman vesipäivä jne.). Erilaisiin tiloihin voidaan suunnitella tila-
uksesta ympäristö- ja luontoteemaisia näyttelyitä. Tapahtumista tiedotetaan Laukaa-
Konnevesi-lehden Vatti-palstalla sekä Keskisuomalaisen  menoksi- palstalla.

Ympäristö- ja luontoselvitykset sekä luontokuvat
Luontokoululta voi tilauksesta ostaa ulkoilureitteihin, kaavoihin, tiehankkeisiin, maa-
ainestenottoon yms. maankäyttöhankkeisiin liittyviä luonto- ja maisemaselvityksiä 
sekä linnustoselvityksiä. Luontokoululta voi tilata myös luontokuvia esim. julkaisuja 
varten. 

Ympäristövalistus ja tiedottaminen
Luontokoulu pyrkii yhteistyöhön tiedotusvälineiden kanssa ja tarjoaa tietojaan medi-
an käyttöön.  Luontokoulutoiminnalla tuotetaan erilaisia välineitä, oppaita, ohjeita ja 
tiedotteita ympäristövastuullisesta käyttäytymisestä yleisölle sekä luontoharrastajille. 
Luontokoulu pyrkii osallistumaan erilaisiin ympäristö-, kasvatus-, opetus- ja matkai-
lualan messuihin. Tietoiskuja ja toiminnan esittelyä järjestetään haluttaessa.

Yritysten virkistystoiminta
Laukaan luontokouluverkosto suunnittelee ja toteuttaa kaikenlaisille ryhmille luon-
tokouluohjelmia myös tilauksesta ryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Yri-
tyksille ja julkishallinnon ryhmille tarjotaan virkistyspäiviä sekä ryhmäytymis- ja 
elämyskoulutusta.
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Kestävän kehityksen tapahtumat ja paikallisagenda 21-toiminta
Luontokoulu tarjoaa eri ryhmille kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, osallis-
tumista ja kuntalaisten vaikuttamistaitoja lisäävää koulutusta sekä järjestää erilaisia 
kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia. Luontokoululta voi tilata esimerkiksi 
kestävään kehitykseen liittyviä osallistavia kyselytutkimuksia ja kampanjoita.

Eläinten täyttäminen
Luontokoulu voi selvittää kuolleena löydettyjen eläinten täyttämiseen liittyviä lupia. 
Eläinten täyttämisestä vastaa Jari Niskanen.

Lainattavaa materiaalia
Ryhmien on mahdollista lainata käyttöönsä luontokoulutarvikkeita.  Jos jotain särkyy, 
lainaaja vastaa vahingoista. Kuljetuksista sovitaan erikseen. Luontokoulutoimistossa 
on ympäristökasvatuskirjallisuutta, johon voi tutustua. Materiaalia lainataan 1–3 pv 
ajaksi. Luontokouluvälineistö on liitteenä.   

Ostettavia materiaaleja
Luontokoululla on olemassa erilaisia kuva-, kartta- ja monistemateriaaleja. Tuotteista 
on olemassa erilliset hinnastot.

1. Saarijärven luonnonvarainstituutista kolme eräopasopiskelijaa laati opinnäytetyönään mallisuun-
nitelman (tuotteistivat) vaellusleirikoulun Hitonhaudan rotkolta Multamäkeen yhdessä Jyskän 6A-
luokan kanssa keväällä 2003. Tytöt ja pojat pystyttivät omat puolijoukkueteltat Multamäen laelle 
kodan ja laavun lähelle. Tehtäväjaossa laavulla Anu Siika-aho, Hanna Mäkelä ja Pietari Pipatti. 

Leirikoulutoiminta oli erityisenä kehittämiskohteena.  
Kaksi esimerkkiä maastoleirikoulusta.

2. Lankamaan koulu (1-6 lk) hyödynsi oman kunnan kohteita ja toteutti mm. kalaleirikoulun Lanka-
maalla Lohelassa ja maastoleirikoulun Hyyppään jylhiin maisemiin. Telttaleiri pystytettiin partioma-
jan pihapiiriin. Hyyppäänvuori on Natura 2000-kohde. Näkymät innoittivat oppilaita maisemamaa-
laukseen.
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Laukaan luontokoulun kesäleirit 

Maalaiselämää Lankamaalla (3 vrk) 7–12v
Maatilaleiri järjestetään Lankamaan kauniissa kylämaisemassa jylhän Lankavuoren, kirkasvetisen Kynsi-
veden ja Lankalammen läheisyydessä tukikohtana Lankamaan kyläkoulu. Lapset pääsevat tutustumaan 
maatilan elämään ja eläimiin sekä osallistumaan maatilan töihin. Vietämme päivän Eskosen maatilalla 
ja toisen Heikkilän hevostilalla. Valokuvaamme myös maisemia, kalastamme ja uimme, retkeilemme 
metsäpolulla ja vietämme hauskaa aikaa yhdessä. Enintään 20 osallistujaa.

Majaleiri Haapalassa (3 vrk) 7–13v
Leirin tukikohtana on Haapalan retkitupa, joka sijaitsee erikoisesta harjumaastosta tunnetun Hieta-
syrjänkankaan kupeessa. Teemme alkuasukkaina erilaisia majoja maastoon ja kerrytämme luonnossa 
selviytymistaitoja eräopas Pentti Korhosen opastuksella. Osallistumme myös Suomen sodan taisteluihin 
venäläiset vastaan kyläläiset. Haapalan alueen luonto tarjoaa leiriläisille hienoja retkimahdollisuuksia 
erilaisiin kohteisiin. Iltaohjelmassa on luvassa majaleikkejä ja pelejä. Enintään 20 osallistujaa.

Luontotouhuja Multamäen Katvelassa (4 vrk) 6–8v
Juhannuksen alusviikolla liikumme Multamäen maastossa juhannustaikojen merkeissä. Keräämme kasve-
ja, maalaamme vesiväreillä maisemia, valmistamme ruokaa luonnonmuonista, tarkkailemme piilokojusta 
lintuja, tutustumme perhosiin ja ötököihin, kalastamme, uimme, retkeilemme ja leikimme luonnossa. 
Majoitumme kauniiseen Katvelan hirsitupaan eläinten nimikkohuoneisiin. Enintään 18 osallistujaa.

Heikkilän hevostilalla kengitettiin ja suittiin hevosia, valmistettiin niiden ruoka, siivottiin tallit, rakennettiin sähköpaimen 
aitaa ja tutustuttiin hevosen kuljetuskärryihin ja erilaisiin ravikärryihin. Eskosen maitotilalla pestiin painepesurilla maatilan 
koneita, ajettiin traktorilla, haettiin lehmät laitumelta navettaan ja saatiin hoitaa kaneja, lampaita ja koiranpentuja. 

Kesäleiritoiminnasta v. 2002 vastasi nuoriso-ohjaaja JohannaVääränen 
(kuvassa seisoo vasemmalla) apunaan kaksi leiriemäntää ja neljä leiri-
ohjaajaa. Hän ideoi luontokoululle myös kattavan kesätapahtumaka-
lenterin lasten toimintapäivä-periaatteella sekä perheille suunnattuna 
retkitoimintana. Kuljetuskustannusten osuus nosti osallistumishinnan  
niin suureksi, että sitä ei heti pystytty toteuttamaan.

Majaleirin käytännön opeista vastasi eräopas Pentti Korhonen. Luontokoulu sai luvan rakentaa kunnan maille Haapalan 
koulun ja retkituvan takana kohoavaa harjuun laavun, kotaruoteet ja pienempiä yöpymismajoitteita. Hietasyrjänkankaan 
syvät supat tarjosivat oivan seikkailu-ja sotimismaaston majojen välisille pufferi-leikeille.
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4.2

Toimintamalli yhden laskun periaatteella
Toimintamallin lähtökohdaksi otettiin luontokoulutoiminnan valtakunnalliset kri-
teerit, keskitetty asiakaspalvelu, tiedonkulku sekä asiakaslähtöisyys. Luontokoulu-
palvelujen käyttö haluttiin tehdä asiakkaalle niin helpoksi kuin mahdollista. Siten 
päädyttiin etsimään yhden laskun periaatteella toimivaa mallia. Vaihtoehtoina olivat 
verkoston yhteinen markkinointi ja jokaisen jäsenen oma laskutus. Mallia haettu 
Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutista ja Hossan luontomatkailuyrittäjien yh-
teistyömallista.

Toiminta-ajatus
Luontokoulu tukee oppilaitosten ja päivähoitoyksiköiden ympäristökasvatuksen ja kestä-
vän kehityksen toteuttamista, edistää maaseudun elinvoimaisuutta sekä yleistä ympäris-
tövastuullisuutta, luonnonharrastusta, luonnontuntemusta ja luonnon virkistyskäyttöä, 
järjestämällä asiakaskeskeisiä luontokoulu-palveluita verkostonsa avulla ja osallistumalla 
luontokoulutoimintaa tukeviin ympäristöhankkeisiin. 
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Asiakas
LUONTOKOULUPÄIVÄ
- vahvistaa tilauksen
- saa yhden laskun luontokoululta

LUONTOKOULUN TOIMISTO / ASIAKASPALVELU
tarjous asiakkaalle luontokoulupäivästä:
- esim. kuljetukset, tilavierailuohjelma, ruoka, opastettu vaellus, välipala
- varaukset, järjestelyt, markkinointi
- laskutus: asiakkaalle yksi lasku, sisäisenä laskuliikenteenä yrittäjäkoh-
taiset osuudet

Luontokouluyrittäjä 1.
KULJETUKSET

Luontokouluyrittäjä 2.
OPASTETTU 
TILAVIERAILU

Luontokouluyrittäjä 3.
RUOKAPALVELUT

Luontokouluyrittäjä 4.
OPASTETTU 
VAELLUS

Asiakaspalvelun helpottamiseksi leirikoulupalveluja tarjotaan ns. yhden laskun periaatteella.  Lei-
rikoulun suunnittelu perustuu pitkälti Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin malliin. Leirikou-
lun kokonaissuunnittelusta vastaa luontokoulun asiakaspalvelusta vastaava koulutussuunnittelija.  
Järjestelykorvaus on  haluttu pitää alhaisena (n. 10 % leirikoulun hinnasta) kuitenkin niin, että sillä 
katetaan todelliset suunnittelu-ja varauskustannukset.

Verkoston eri toimijoiden yhteenliittäminen asiakaspalvelua varten oli haasteel-
lista. Sitä varten piti eritellä kaikki tapahtumat asiakkaan ensimmäisestä yhteyden-
otosta ohjelman toteutukseen, laskutukseen ja palautteeseen saakka. Tulokseksi saatu 
logistiikkaketju toimii jatkossa laatujärjestelmän pohjana.  

Tarjouskäytäntö haluttiin pitää luontokoulukriteerien mukaisesti projektipäällikön 
(koulutussuunnittelijan) vastuulla. Tarjouksentekoon kuluvaa aikaa ja asiakaslas-
kutuksesta koituvia kustannuksia haarukoitiin siksi erikseen. Verkoston sisäisestä 
laskutuksesta koitui myös kuluja. Nämä kulut tuli siirtää ohjelmien hintoihin sa-
moinkuin markkinonti- ja materiaalikustannukset. Jokaiseen ohjelmaan laskettiin 
prosenttiosuus, joka vastasi näitä järjestelykuluja. Kunnan järjestämänä asiakaspal-
veluna hintoihin lisättiin järjestelykuluina 10 %, osuuskunnan 20 %.

Toiminnan kokonaisrahoitustarvetta ja liikevaihtoa valmisteltiin kunnan ja yrit-
täjien yhteisvastuupohjalta. Kokonaisrahoitusta kartoitettiin yrittäjäkohtaisella mi-
toituskyselyllä. Kunnan tukea arvioitiin tarvittavan vähintään viiden vuoden ajan 
ennenkuin toiminta saataisiin omille jaloilleen. Kyläseurojen edustajat esittivät myös 
yritysten sponsorirahoituksen etsimistä monta kertaa. Tämä päätettiin liittää luonto-
kouluvision mukaisiin jatkosuunnitelmiin.
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Verkoston jäsenten kesken selvennettiin työnjakoa ja käytäntöjä, joista vastaa luontokoulutoimisto 
ja kukin yrittäjä. Esimerkiksi asiakkaalle tarjottavan hinnan tuli olla sama, tuleepa asiakkaan ensim-
mäinen yhteydenotto luontokoulun asiakaspalveluun tai suoraan yrittäjälle tai hänen yhteistyö-
kumppanilleen. 

4.3

Leirikoulun suunnittelumalli  
–asiakaspalvelua yhdestä luukusta 

 Hietasyrjänkankaan leirikouluohjelmat
 Multamäen leirikouluohjelmat ja erävaellusleirikoulu
 Papinniemen leirikouluohjelmat
 Lankamaan kalaleirikoulu

Luokat valitsevat yleensä hyvissä ajoin leirikoulukohteensa rahankeräämistä varten. 
Yleensä ne halutaan toteuttaa joko loppukeväästä tai alkusyksystä, mikä aiheuttaa 
ruuhkia toimintaan. Yhden leirikouluohjelman suunnitteluun on syytä varata aikaa 
vähintään kuukausi, mieluummin puoli vuotta. (Liite 1).

Laukaan luontokoulun ohjelmista voi koota leirikoulukokonaisuuden. Monipuo-
lista ohjelmatarjontaa voi käyttää myös leirikoulun osana. Leirikoulukokonaisuuteen 
on mahdollista sisällyttää ohjelmat, kuljetukset, majoitukset ja ruokailu. Ohjelmapal-
velut räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Valintoja var-
ten ryhmällä on käytettävissään luontokoulun ohjelmakortit sekä luontokouluesite 
hinnastoineen. Leirikoulu on mahdollisuus toteuttaa kolmessa eri leirikeskuksessa 
tai kahdella maatilalla. Vaihtoehtona on myös kotamajoitteinen maastoleirikoulu. Lei-
rikouluohjelmia kuvaavat ohjelmakortit ovat liitteenä 3 sekä esimerkit toteutetuista 
leirikoulukokonaisuuksista on koottu liitteisiin 17–25.

 

TOIMINTA- JA HINTAPOLITIIKKA

Luontokoulun asiakaspalvelu
Ohjelmapalvelu / LK-yrittäjä 1. hinta 10 €
- ohjelma 9 €
- markkinointi, laskutus, koulutus yms.  
 järjestelykulut 1 €

Tarjous tehdään yhdessä
- LK-toimisto laatii tarjouksen
- LK-yrittäjä 1. hyväksyy sen 
ennen lähettämistä asiakkaalleAsiakas ottaa yhteyttä joko luon-

tokoulun asiakaspalveluun tai 
suoraan luontokouluyrittäjään

Luontokouluyrittäjä 1.
Ohjelmapalvelu, hinta 10 €
- kustannukset 9 € (sis. alv)
- 10 % luontokoulun järjestely-
kuluja (1 €)

Yrittäjä laskuttaa 
osuutensa (9 €) 
luontokoulutoimistolta
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Leirikoulusuunnittelija laatii toiminnallisen leirikouluohjelman
Ohjelmatarjonta pyritään saamaan houkuttelevaksi osana Keski-Suomen mahdollisuuksia. Oppilailla, 
opettajilla ja vanhemmilla on mahdollisuus tutustua ohjelmiin esitteiden ja netin avulla.

Markkinointi
Valtakunnallisesti tärkeimpänä markkinointikanavana ovat luontokoulun omat internetsivut, joilta löytyy 
malleja ja kuvauksia toteutuneista leirikouluohjelmista. Muita markkinointikeinoja ovat esitteet, ”puskara-
dio”, koulujen käyttämä pedanet-palvelu, koulutus sekä yhteydet Keski-Suomen ympäristökasvatussivuille. 
Koulutuksen ohessa henkilöt, paikat ja ohjelmapalvelut tulevat jo tutuksi opettajille.

Asiakkaan ensimmäinen yhteydenotto luontokouluun - selkeä vastuu jatkotoimista
Ensimmäisen yhteydenoton /tiedustelun yhteydessä tärkeintä on mielenkiinnon vahvistaminen. Ohjelman 
rakentamisen pohjaksi kerätään opettajien, oppilaiden ja vanhempien toiveita. Kyseessä on myyntitapah-
tuma. Jatkotoimenpiteistä sopiminen (esim. kumpi osapuoli ottaa yhteyttä) on tärkeää.

ALUSTAVAT   SUUNNITTELUTARJOUS                    JÄRJESTELYT 
VARAUKSET    ASIAKASPALVELU  

    - ohjelmaehdotus ja opasteet 
    - kuljetukset      
    - majoitus / tilavarauspohja
    - ruokailu / erikois- 
     ruokavaliokysely
    - kustannusarvio eriteltynä 
      ohjelmittain
    
    PÄÄTÖSVAIHE
                   - tarjouksen ja varausten 
      vahvistaminen
    - ohjelman ja hinnan 
      vahvistaminen

Tärkeää on, että tilaajalle syntyy käsitys toimivasta paketista, turvallisuudesta ja systeemistä. Tarjouksen 
vahvistamisen yhteydessä selvitetään, halutaanko leirikouluviikolle vakuus ja peruutuksesta perittävä 
korvaus (50 %). Luontokouluyrittäjillä on omat vakuutuksensa, koululaiset ovat vakuutettuja koulun puo-
lesta. Tiedot ryhmän mahdollisista muutoksista välitetään luontokouluyrittäjille asiakaspalvelun kautta.

Leirikoulun toteutustavoite
Leirikoulun suunnittelija on toivottamassa leirikoulun tervetulleeksi, ohjaa majoittumisen ja esittelee 
tilat sekä opastaa niiden käyttöä. Hänellä voi olla omia ohjelmavastuita, joissa hän on mukana. Luonto-
kouluyrittäjät vastaavat omista ohjelmaosuuksistaan itsenäisesti. Leirikoulun lopuksi kaikille luovutetaan 
todistus osallistumisesta.

Laskutus ja palaute
Luontokoulutoimisto huolehtii verkoston sisäisistä laskuista. Asiakkaalle lähetetään yksi eritetty lasku 
kaikista palveluista. Palautetta/parannusehdotuksia/kommentteja kerätään sekä ryhmältä että luonto-
kouluyrittäjiltä etukäteisjärjestelyt mukaan lukien. Ryhmän raportit ja valokuvat tapahtumista liitetään/ 
linkitetään luontokoulun sivuille, mikäli siihen saadaan ryhmältä lupa.

Ohjelmasuunnitelma:
 • kuvaus ryhmästä, opettajien nimet ja             
  yhteystiedot, kirjepohja koteihin
 • ryhmän erityispiirteet
 • tavoitteet, kuvaus toteutuksesta, 
  olosuhteista ja ohjelman taustasta
 • kuvaus turvallisuuden varmistamisesta
 • yksityiskohtaiset pukeutumis- ja 
  varusteohjeet
 • ajo-ohjeet
 • opetus- ja virikemateriaalit
 • tehtävät ja palautteen kerääminen

LEIRIKOULUN SUUNNITTELUPROSESSI

www.laukaanluontokoulu.net
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Luontokouluohjelmien kytkentä 
opetussuunnitelmiin 
 Esimerkki Haapalan ala-asteen opetussuunnitelmasta vuodelta 1999.

  Luontokouluopetuksen tulee..
•  antaa aineksia lapsen arvostukselle omaa elinympäristöään kohtaan
•  antaa lapselle tilaisuus hankkia ja käsitellä tietoa ja saada kokemuksia omasta 

ympäristöstään
•  antaa mahdollisuuksia liikkua ympäristössä ja oppia kokemaan se turvallise-

na, kiinnostavana ja hauskana
•  ohjata lasta tuntemaan luonnon monimuotoisuutta ja toimintaa
•  ohjata lasta tuntemaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ja ihmisen vaiku-

tusta ympäristöön
•  antaa lapselle mahdollisuus toimia ja kokea asioita ympärillään yhdessä ai-

kuisten ja toisten lasten kanssa
•  tarjota lapselle tilaisuuksia toimia ympäristön hyväksi ja antaa malleja siihen 

sekä ohjata ympäristön kannalta hyviin tapoihin
•  ohjata lasta hyväksymään erilaisuutta ja erilaisia ratkaisuja
•  vahvistaa lapsen minäkuvaa 
•  vahvistaa lapsen uskoa hänen omiin mahdollisuuksiinsa ympäristönsä hoitajana
•  tarjota lapselle miellyttäviä elämyksiä omassa elinympäristössään, iloa ilman 

tavaroita
•  antaa lapselle edellytykset oman luontoa säästävän ja oikeudenmukaisen 

elämäntavan muodostumiselle

5.1

Ohjelmien sisältöperusta ja tavoitteet

Ohjelman rakentamisen päätavoitteena on elämyksellinen toiminta opetussuunnitel-
miin kirjatun ihmisen luonto- ja ympäristösuhteen vahvistamiseksi sekä ympäristövas-
tuullisten elämäntapojen edistämiseksi. Ympäristökasvatus nähdään keinona edistää 
kestävän kehityksen päämäärää säästää nykymaailma tuleville sukupolville terveenä.

Ohjelmien kehittämisvaiheessa luontokoululla on ollut käytettävissään kaikkien 
kunnan koulujen opetussuunnitelmat. Luontokoulun edustaja on ollut mukana kun-
nan esi- ja alkuopetuksen, 3.–6. -luokkien sekä yläasteen opetussuunnitelmatyössä.

Luontokoulu-ohjelmien tarjonta rakennettiin ympärivuotiseksi. Kouluilla on maas-
to-opetuksen suhteen rajalliset resurssit ja melko vakiintuneet toiveet. Suomalaisen 
luonnon peruspiirteet- jääkauden jälkeinen luonnonhistoria, kulttuurihistoria, met-
sät, harjut, rannat, järvet, kalat, vuodenajat, linnusto ovat asiakasryhmien toivelistan 
kärkipäässä. Retkitaidot ja talviluonto kiinnostavat myös samoinkuin erilaiset käden-
taidot. Liikuntamuodoista patikointi ja lumikenkäily ovat suosituimpia. Uuteen ym-
päristöön orientoitumiseen käytetään ympäristöherkkyyttä herätteleviä aistitehtäviä 
sekä ryhmäytymiseen liittyviä seikkailuohjelmia. 

Luontokouluohjelmat palvelevat luonnonsuojelukasvatusta ja ympäristönsuoje-
lukasvatusta. Ohjelmien teemat nousevat laukaalaisesta ympäristöstä, historiasta  ja 

5



60  Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

Sisällöt

Luonnonympäristö
Rakennettu ympäristö

Ympäristönsuojelu ja -hoito
Elämän edellytykset

MAATILA
METSÄ
JÄÄKAUDEN JÄJILLÄ
ERÄTOIMINTAA
KALASTUS
SEIKKAILU
YRITYKSEN YMPÄRISTÖASIAT
HISTORIAA SOTATIELLÄ
HEVOSKASVATUS
ÖLJYKASVIEN JALOSTUS
VAPAA-AJAN AKTIVITEETIT
YMPÄRISTÖN HAHMOTUS
PERINNEMAISEMAT / VALOKUVAUS
ROTKOSSA HITTO HITONPOJAN KANSSA
KIVIKAUDEN JÄLJILLÄ

Toimintamuodot

Toimintapäivä
Leirikoulu
Materiaalit

Koulutus
Kerho
Hanketyöt

Luontokoulun ohjelmien rakentaminen

Päätavoite: Luonnonsuojelukasvatus ja ympäristönsuojelukasvatus
   
     Ohjelmien tavoitteet opetussuunnitelmista
     1. Teemakohtaiset sisältötavoitteet
     2. Eläytymistavoitteet
     3. Toimintatavoitteet
     4. Ryhmätavoitteet
 

Ollakseen luontokoulutoimintaa ohjelman tulee sisältää seuraavat periaatteet
  
    

VASTUULLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
    

Liikkeellelähtö: 
Vahva motivaatio, oma sovellus, selvä toimintamalli (oma arvomaailma, yhteisön hyväksymä, palkitsevaa)

    

Vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen: 
Voin vaikuttaa (kansalaistaidot, ympäristö yhteistä omaisuutta)

   

Henkilökohtainen merkitys: 
Miten olen sidoksissa kokonaisuuteen (ongelmien havaitseminen, toiminnan tarve)

    

Osa kokonaisuutta: 
Maapallon ekosysteemien toiminta, ihmiset, taloudellinen toimeentulo

    

Lähtökohta: 
Ympäristöherkkyys (ympäristöstä nauttiminen, aistiherkkyys)

LUONTOKOULUN OHJELMIEN RAKENTAMINEN

Luontokouluohjelmien sisältö rakennetaan kohteen luonnonoloja, rakennettua ympäristöä, ympäristönsuojelutoimia ja elämän 
ehtoja kuvaavista tiedoista. Ohjelmia hyödynnetään eri toimintamuodoissa. Esimerkiksi kalastusohjelmassa tutustutaan järven 
syvyys- ja virtaustietoihin, veden laatuun, kalalajeihin ja niiden hoitoon sekä kalastusperinteisiin. Käydään venetalaksessa ja ko-
keillaan kalastustapoja nuottauksesta talvikalastukseen. Kaloista valmistetaan ruokia eri tavoin. Kalat vaativat menestyäkseen 
puhdasta vettä. Tutustutaan siihen, miten paikallinen kalastuskunta istuttaa kalanpoikasia sekä kotijärven hoitoon ja tarkkailuun.
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osaamisesta. Repertuaari on kuin pohjaton säkki, josta nostetaan sisältöjä työstettä-
väksi asiakkaan tarpeiden mukaan.  

Luontokouluohjelma sisältää aineksia luonnosta ja luonnonvaroista, luonnon hy-
vinvoinnin toimintaedellytyksistä, ihmisen muokkaamasta rakennetusta ympäristös-
tä ja ihmisen viihtymisestä siinä sekä ympäristön hoidosta. Yhdessä mietitään jokai-
sen omia mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristönsä tilaan Ohjelman toteutus riippuu 
ryhmän ikätasosta. Menetelmät vaihtelevat iän mukaan leikistä tutkimiseen.  

Ohjelmia on pyritty ensimmäiseksi rakentamaan esi- ja alkuopetusta varten. Joi-
takin ohjelmia on pystytty muokkaamaan lukiolaisversioon asti. Suurin osa asiak-
kaista on tullut perusopetuksesta aina 9. luokalle asti. Käytännössä eri oppiaineiden 
näkökulmien sisällyttäminen ohjelmaan riippuu ryhmän mukana tulevista opettajista 
ja heidän tavoitteistaan. Ohjelma on siksi aina yksilöllinen ja perustuu yhteiseen 
suunnitteluun, mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisyydellä. 

Laukaan luontokoulun logo perustuu kunnan kestävän kehityksen toimintaohjelmaan.  
Laukaan luontokoulun logon avainsanoma on – Oppia ja elämyksiä kaikille. Tunnuslause kuvastaa 
elämyksellisiä tekemällä oppimisen menetelmiä sekä ohjelmatarjontaa vauvasta vaariin. 

LAUKAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TOIMINTAOHJELMA 2001-2100
PAIKALLISAGENDA 21

Hyväksytty Laukaan kunnanvaltuustossa 10.12.2001 § 78

Logo kuvaa verkostoperiaattella 
toimivaa luontokoulua seuraavasti:

Aapeli koulureppu selässä edustaa 
maaseutuyrittäjyyttä, Aapeli vetää 
verkkoa (=Laukaan kunta). Verkon 
silmukat ovat kyliä ja kalat ovat 
Haapalan, Lankamaan ja Valkolan 
kylät (kummikylät). Verkkoon on 
tarttunut maapallo-ötökkä, Aapelin 
kauluspaita kuvaa opettajaa. Aapeli 
ja maapallo ovat lähtöisin  kunnan 
kestävän kehityksen logosta ja ku-
vaavat ajatusta: ”Ajattele maailman-
laajuisesti, toimi paikallisesti”.

Oppia ja elämyksiä kaikille !
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5.2

Opetussuunnitelmien paikallisuus - 
koulujen ulkopuoliset asiantuntijat ja 
tosi elämän oppimisympäristöt

Opetussuunnitelmiin on mahdollista sisällyttää kuntakohtaisia paikallisia sisältöjä, 
joita voi toteuttaa luontokoulutoiminnalla. Opetuksessa voi käyttää ulkopuolisia asi-
antuntijoita joko viemällä ryhmä aitoon oppimisympäristöön tai pyytämällä asiantun-
tija kouluun. Luontokoulutoiminta edustaa opetusta aidossa oppimisympäristössä.

Koulutyössä laaditaan lukuvuosittain toimintasuunnitelmat, jotka hyväksytään 
koulutuslautakunnassa. Kunnan talous- ja toimintasuunnitelma hyväksytään vuo-
sittain vuoden lopussa. Koulukohtaiset tarpeet sovitetaan tuolloin yhteen. Mikäli 
koulu haluaa osallistua luontokoulutoimintaan, tulee asiantuntijoiden käyttö osoittaa 
toimintasuunnitelmassa ja varata talousarvioon käytön mukainen  ostopalvelumää-
räraha.  

5.3

Ympäristökasvatuksen kehittämisrahakäytäntö 
ja koulujen vuosisuunnitelmat
Laukaassa otettiin projektivuosina 2002–2003 käyttöön ympäristökasvatuksen ke-
hittämisrahakäytäntö koulutoimenjohtaja Juha Tolosen aloitteesta. Kaikilla kunnan 
kouluilla ja opettajilla sekä päivähoidon eskariryhmien ja 4–5 -vuotiaiden ryhmillä oli 
mahdollisuus hakea korvamerkittyä ympäristökasvatuksen kehittämisrahaa. Opet-
tajat saatiin sillä tavalla tutkimaan opetussuunnitelmien ympäristökasvatussisältöjä. 

Oppilaskohtaisen määräraha perustui kuntien ostopalvelusopimusten suu-
ruusluokkaan maan luontokoulujen kanssa, mikä oli v. 2001 n. 20 mk / 3.5 eu-
roa/oppilas. Laukaassa koulutoimen kokonaissummaksi tuli tuolloin 8500 eu-
roa ja koski se n. 2500 oppilasta, 14 ala-astetta, kolmea harjaantumiskoulua, 
kolmea yläastetta ja kahta lukiota. Koska päivähoidon laitosten lukumäärä  
(21 kpl) oli suunnilleen sama kuin koulujen määrä, varasi päivähoito ostopalveluihin 
samansuuruisen summan eli 8500 euroa.

Hakemusten valmistelusta vastasi luontokoulun projektipäällikkö. Päätökset teh-
tiin työryhmässä, johon osallistuivat myös koulutoimenjohtaja sekä päivähoidon 

Ympäristökasvatuksen kehittämisrahahakemuksen pääsisältö

 1. Ryhmä, koko, yhteysopettaja, koulu
 2. Käyttötarkoitus (opetusvälineistö, matkat, tilat)
 3. Perustelu liittymisestä koulun opetussuunnitelman ympäristökasvatukseen ja  
   vuosisuunnitelmaan
 4. Perustelu liittymisestä koulun kasvatustavoitteiisiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön
 5. Kiinnostus harjoittelijayhteistyöhön sekä kummiryhmätoimintaan

Laukaan koulutoimenjohtaja Juha Tolonen kehitti ympäris-
tökasvatuksen kehittämisrahakäytännön, jota muissa maan 
luontokouluissa vastasi oppilaskohtainen ostopalvelumää-
räraha. Juha Tolonen toimi Hossan opintomatkan johtaja-
na. Kuvassa eräopas Pentti Korhonen sekä Juha Tolonen 
iskevät karkulla ja piikivellä tulta. 


