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Kädessäsi oleva opas on tehty edistämään koulukohtaisten kestävän kehityksen toimintaohjelmien ja ympäristöohjelmien laadintaa Oulun kouluissa ja
oppilaitoksissa. Kirjaseen on koottu kouluille keskeistä asiaan liittyvää tietoa
ja siinä on pyritty selventämään vielä hieman hankaliksi koettuja termejä ja
käsitteitä. lisäksi opas sisältää runsaasti vinkkejä käytännön toi miksi .
Kestävää kehitystä voidaan viedä eteenpäin hyvin monella aivan yhtä oikealla
tavalla. Niinpä tämä kirjanen on vain ohjeeilinen vinkkilista, josta kukin voi
poimia omaan toimintaansa parhaiten soveltuvat ideat. Toivomme myös, että
ideat poikisivat uusia. Pyrimme käytännön läheiseen tarkastelutapaan, jonka
tavoitteena olisi madaltaa kynnystä oman ohjelman laadinnan aloittamiseen ja
uusien toimintatapojen kehittelyyn.

Koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työryhmä
Oulussa 4.11.1999

Marketta Karhu, pj.
Heini linatti, siht.
Ilona Suppanen
Leena Kauppinen
Soile Pajarinen
Hannu Pekkala
Marjatta Pasanen
Seppo Saloranta
Jaakko Rinta-Paavola
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Ympäristövirasto
Ympäristövirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Ateria
Tekninen keskus, siivous
Tekninen keskus, kiinteistönhoito
Taskilan päiväkoti
Hönttämäen koulu
Merikosken lukio
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MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS?
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan paitsi ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä, myös yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista ja ihmisen henkisesti uudistavaa kehitystä . Lyhyesti sanottuna kestävä kehitys on valinta paremman ympäristön puolesta. Toteutuakseen se edellyttää jokaisen vastuuta
ympäristöstään.
=~=~~=~"=~=._~m~=~~=~,-=~r~~~.=.,

Kestävän kehityksen ulottuvuudet:
Ekologinen kestävyys edellyttää, että kehitys on sopusoinnussa ekologisten prosessien, biologisen monimuotoisuuden ja biologisten luonnonvarojen säilyttämis- ja ylläpitoperiaatteen kanssa .
Taloudellinen kestävyys edellyttää, että kehitys on taloudellisesti
tehokasta ja jatkovaikutuksiltaan oikeudenmukaista sukupolven sisällä
ja sukupolvien välillä.
Sosiaalinen kestävyys edellyttää, että kehitys lisää ihmisten omaa
elämän hallintaa, pitää yllä ja vahvistaa heidän yhteisöllistä identiteettiään .
Kulttuurinen kestävyys edellyttää, että kehitys on sopusoinnussa siihen osallistuvien ja osallistettavien ihmisten kulttuurin ja arvojen kanssa.

KESTÄVÄ KEHITYS OULUSSA JA KOULUSSA
Oulun kaupunki allekirjoitti vuonna 1995 Euroopan kaupunkien sopimuksen kohti kestävää kehitystä eli ns. Aal60rgin asiakirjan. Näin kaupunki sitoutui laatimaan kestävän kehityksen toimintaohjelman eli paikallisagendan ja
sen kautta ulottamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisen koko
kaupunkiin.
Opetushallitus laati joulukuussa 1997 kestävän kehityksen edistämisohjelman vuosille 1998 - 2000. Opetushallitus suosittaa ohjelmassaan, että
kaikki koulut laativat kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävän ja sen eri
osa-alueita kuvaavan opetussuunnitelman. Lisäksi koulujen ja oppilaitosten
odotetaan toteuttavan omassa arkipäivän toiminnassaan kestävän kehityksen
periaatteita.
Oulun kaupungin opetuslautakunnan 25.3 .1998 (87 §) hyväksymässä
opetustoimen kestävän kehityksen ohjelmassa painopistealueiksi on määritetty
• koululaisten ympäristötietoisuuden lisääminen ja
• sosiaalisen kestävyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.
Opetustoimen ohjelma edellyttää kouluilta oman vapaamuotoisen koulukohtaisen ympäristöohjelman laatimista .
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MIKÄ ON KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMA?
Koulukohtainen ohjelma kokoaa yhteen ne toimenpiteet ja mahdollisuudet,
joilla koulu vastaa kestävän kehityksen haasteisiin. Toimintaohjelma on aina
tekijöidensä näköinen ja kokoinen. Hyvä ohjelma voi olla huoneentaulut
yhteisistä toimintatavoista tai monisivuinen raportti. Olennaista on elävä,
monimuotoinen ohjelma, jonka laadintaan ja toteutukseen koko koulu on
sitoutunut ja osallistunut. Tärkeää on aikaansaada ohjelma, joka koskettaa
koulun arkipäivää, ei rehtorin hyllyssä pölyyntyvää mappia.

Mitä ohjelman laatiminen edellyttää'?
• Yhteistyöhalukkuutta ja -kykyä koulun koko henkilökunnalta
Mukaan ohjelman laadintaan tulee motivoida sekä opettajat että siivoojat, kiinteistönhoitajat, ruokalan henkilöstö jne. unohtamatta oppilaita.
• Koulun kokonaisvaltaista sitoutumista
Sitoutuminen ohjelman laadintaan edellyttää, että työhön suunnataan henkilöstö-, aika- ja taloudellisia resursseja. Koulun rehtorilla on
ohjelmat yöhön sitoutumisessa keskeinen rool i.
• Yhteistyötä eri tahojen kanssa
Koulun ulkopuoliset tahot kuten vanhemmat, alueen yrittäjät, naapurit jne. voidaan aktivoida mukaan ohjelmatyöhön.
• Rohkeutta tarttua uudenlaisiin toimintamuotoihin
Kestävän kehityksen ohjelmaa ei koulussa ole aiemmin laadittu eli nyt
tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa ja innovatiivista otetta asiaan .
Valmista mallia ei ole eikä tarvita. Vain mielikuvitus ja oma motivaatio
ovat rajoina .
Ohjelmatyön onnistumiseksi on tärkeää, että ympäristöohjelman laadinnan
käynnistämisestä ja etenemisestä tiedotetaan kaikkia kouluyhteisön jäseniä.
Tiedottamisella ylläpidetään oppilaiden ja henkilöstön kiinnostusta sekä sitoutetaan kouluyhteisöä ohjelman tavoitteisiin . Tiedottaminen koulun ulkopuolelle kertoo päättäjille ja kuntalaisille yksittäisen koulun ja opetustoimen
panostuksesta koko kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa .

OHJELMAN LAATIMISEN ETENEMINEN
1. Määritellään vastuuhenkilöt / nimetään työryhmä. Ohjelman aikaansaanti ja toteuttaminen edellyttää, että joku koordinoi ja vie työtä eteenpäin. Vastuuhenkilö ei tee ohjelmaa yksin vaan toimii ryhmän vetäjänä ja
koko henkilöstön aktivoijana.
2. Tehdään koululle ympäristökatselmus, jossa kartoitetaan yleisellä tasolla
mm.
• Koulun suorat ympäristövaikutukset, esim. jätteet, energian ja veden
kulutus
• Ympäristökasvatuksen esilletulo eri oppiaineissa
• Koulun pihan ja sisätilojen viihtyisyys
• Koulun ilmapiiri ja turvallisuus
• Koulun lähiympäristö ja liikenne
• Materiaalihankinnat ja kulutustottumukset
Katselmuksessa on tarkoitus perehtyä koulun toiminnan nyky tilaan, kartoittaa mahdollisuudet ja uhkat kestävän kehityksen toteutumiselle omassa koulussa.
3. Valitaan yksi tai muutama oman koulun kannalta keskeinen aihealue katselmuksessa esille tulleista asioista. Kaikkea ei kannata kahmia kerralla, sillä työ voi tällöin uuvuttaa
tekijät alkuunsa. Toisaalta tulisi valita
merkittävimmät eli ne kohteet, jotka
tekohetkellä ovat suurimmat uhkat
kestävän kehityksen toteutumiselle tai joissa on eniten parantamisen varaa.

4. Perehdytään valittuun aihealueeseen ja sen nyky tilaan tarkemmin koko koulun henkilös-

tön, myös oppilaiden, voimin.

5. Määritetään aihekohtaiset tavoitteet käytettävissä olevien resurssien mukaisesti ja laaditaan aikataulu tavoitteiden toteuttamiselle . Asetettujen
tavoitteiden tulisi olla mitattavissa tai arvioitavissa.
6. Sovitaan toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Toimenpiteiden

tulisi olla konkreettisia ja niillä tulisi olla mahdollisimman suuri vaikutus
koko kouluyhteisöön.

7.

Seurataan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Seurannan tuli-

si olla säännöllistä ja edistymisestä tulee raportoida kouluyhteisölle. Opetusvirasto kerää vuosittain tietoja kestävän kehityksen toteutumisesta.

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA
KOULUN TOIMINTAA
Koulu ympäristöineen ei ole ainoastaan oppilaiden ja opettajien työpaikka .
Koulun tiloihin, pihaan ja niissä tapahtuviin toimintoihin voivat vaikuttaa
kaikki koululla työskentelevät. Kun koulun viihtyisyyttä lähdetään parantamaan ja kehittämään, tulee ottaa huomioon kaikkien tarpeet ja toiveet. Esimerkiksi kiinteistönhoitajan, siivoojien ja ruokalan henkilökunnan toimintatavat ja käyttämät materiaalit vaikuttavat olennaisesti koulun ympäristömyötäisyyteen . Monet asiat, esimerkiksi vaikuttaminen energian ja veden kulutu kseen ja niiden seurantaan tai käytettävien materiaalien valintoihin, edellyttävät yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien, kuten tilapalveluiden taikka materiaalipalveluiden, kanssa.

Kiinteistönhoito

Teknisen keskuksen tilapalvelut tulosalue vastaa hallintokunnilta perimässään
tilavuokrassa mm . energia - ja vesikustannuksista . Tilapalvelut on kiinteistönhoitosopimuksissaan velvoittanut kiinteistönhoitoyksikön seuraamaan ja raportoimaan kiinteistöjen energian ja veden kulutuksen hoitamistaan kiinteistöistä. Lisäksi sopimuksissa velvoitetaan kiinteistönhoitoyksikkö opastamaan
käyttäjiä energiansäästöön sekä antamaan heille pyydettäessä tietoja energian
ja veden kulutuksista .
Kiinteistönhoitajien tehtävänä on säätää kiinteistöjen lämpötilat annettuihin
ohjearvoihin sekä huolehtia ilmanvaihtolaitteiden käyntiajat kiinteistön käytön mukaan energiaa säästäväksi . Valaistuksen ja sähkölaitteiden toiminnan
seuranta on tärkeimpiä sähköä säästäviä toimenpiteitä. Vesikalusteiden kun non säännöllisellä seurannalla ja puuttumalla vuotoihin viipymättä saadaan
parhaat säästöt vedenkulutuksessa .
Tilapalvelut tulosalue on osaltaan sitoutunut Oulun kaupungin vuonna 1994
tekemään energian- ja vedensäästösopimukseen, jonka tavoitteena on säästää vuoden 1990 kulutustasosta vuoteen 2005 mennessä 10% lämpöenergiasta, 5% sähköenergiasta sekä 10% vedenkulutuksesta. Näitä tekni -

sen keskuksen kestävän kehityksen ohjelman keskeisiä tavoitteita tuetaan kiinteistönhoitoyksikön laatuprojektilla sekä jo vuodesta 1980 alkaneella energianseurantatietojen keräämisellä hoidettavista kiinteistöistä.

Ruokailu

Ruokailu ja ruokapalvelu ovat
kiinteä osa koulupäivää . Oulun koulujen ruokapalvelusta
vastaa pääsääntöisesti Oulun
Ateria .
Ruokapalvelun perustehtävästä johtuen liittyy sen laaja ja kauaskantoinen
ympäristövaikutus kansanterveyden ylläpitoon ja edistämiseen . Paitsi oikein
valituilla ateriakokonaisuuksilla ja puhtailla raaka-aineilla myös ravinto-opillisella tiedottamisella ja koulutuksella voidaan vaikuttaa pitkäjänteisesti kaikenikäisten ihmisten hyvinvointiin. Näin ollen ruoanvalmistuksessa tulee noudattaa hyväksyttyjä, voimassaolevia ravitsemissuosituksia, käyttää korkealaatuisia
raaka-aineita ja terveellisiä ruoanvalmistusmenetelmiä .
Keskitetty suunnitelmallinen tuotantotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen
tuo taloudellisia säästöjä, vähentää toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia
esimerkiksi energiaa ja vedenkulutusta sekä vähentää syntyvien jätteiden määrää
ja lisää niiden hyötykäyttöä . Keskeisiä tavoitteita ovat ruoanvalmistuksen keskittäminen suurempiin valmistusyksiköihin, pienten yksiköiden toiminnan kehittäminen, ruoan jakelun ja kuljetusten tehostaminen, materiaalien ostotoiminnan ja varastoinnin sekä työkäytäntöjen kehittäminen.
Tuloksellisen ja kannattavan toiminnan lähtökohtana on tyytyväinen asiakaskuntil ja toimiva yhteistyö eri sidosryhmien välillä. Vuorovaikutusta voidaan
tehostaa järjestämällä säännöllisiä yhteistyöpalavereja mm . eri hallintokuntien
johdon ja palveluiden lähikäyttäjien kanssa. Kouluille voidaan perustaa nk .
ruokalatoim ikuntia, joissa yhdessä suunnitellaan toimintaa entistä enemmän
koulujen tarpeita huomioivaksi ja toimintaa tukevaksi. Samoin vuosittaisista
asiakaskyselyistä saadaan palautetta ja arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Tuotteiden ja toimitusten kehittämiseksi enemmän koulun tarpeita vastaaviksi
ja ympäristöystävällisemmiksi tulee tehdä jatkuvasti yhteistyötä tuotevalmistajien ja tavarantoimittajien kanssa. Hankintasopimuksia tehtäessä eliminoidaan myös mm. turhat, ympäristöä kuormittavat pakkaustavat.
Oman organisaation sisäisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi kehitetään alueellista yhteistyötä sekä eri keittiöiden että hallintokeskuksen ja keittiöiden välillä . Vuoropuhelua tehostetaan ottamalla henkilöstöä mu kaan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon . Tavoitteena on alueellinen verkostoituminen,
henkilöstön joustava ja järkevä alueellinen käyttö sekä tuen antaminen ja
toisilta oppiminen .
Toiminnan yleiset kehittämis- ja tehostamistarpeet edellyttävät henkilöstöitä
yhä monipuolisempaa ammattitaitoa sekä joustavuutta työtehtävissään. Ilman
hyvinvoivaa, työhönsä sitoutunutta, innostunutta henkilökunta on mahdotonta päästä tulokseIliseen, hyvin asiakkaitaan palvelevaan yritystoimintaan .
Siivous

Siivousyksikkö on sitoutunut huomioimaan ympäristöasiat ja noudattamaan
kestävän kehityksen periaatteita . Käytännössä se merkitsee sitä, että siivousyksikkö valitsee yhteistyökumppaneikseen yrityksiä, jotka suhtautuvat myönteisesti ympäristöasioihin kehittäessään siivousaineita ja niiden pakkausmateriaaleja . Siivousyksikkö suosii joutsenmerkkisiä puhdistusaineita .
Päivittäisessä siivoustyössä on uusien menetelmien ja
välineiden myötä pystytty vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä. Myös muovijätepussien käyttöön on kiinnitetty huomiota . Niitä käytetään vain
roskakoreissa, joihin ns . märkäroska kerätään .
Siivousyksikön periaatteena on, että kestävä kehitys
on meidän kaikkien vastuulla . Tällä hetkellä oppilaitokset huolehtivat itse jätteiden lajittelusta ja kuljetuksesta keräilypaikkoihin . Siivousyksikkö huolehtii sekajätteen kuljetuksesta keräilyastiaan.

Materiaalit ja hankinnat
Kouluil la opetus, keittiöt, siivous ja kiinteistönhoito tilaavat kukin tarvitsemansa tavarat omien hallintokuntiensa ja/tai kaupungin hankintakeskuksen
kautta . Ympäristöasioiden huomiointi hankinnoissa edellyttää yhteistyötä
näiden kaikkien tahojen kanssa. Tavaran käyttäjä voi vaikuttaa hankintoihin
esimerkiksi ehdottamalla ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.
Tuotteita hankittaessa huomio kannattaa kiinnittää tuotteen elinkaareen ts.
tuotteen koko 'elämän' aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Hankinnoissa tulee
suosia tuotteita, joiden valmistaminen ja käyttäminen kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän . Ympäristömerkki kertoo tuotteen koko elinkaaren
ym pä ri stöystäväll isyydestä.
Harkinnalla hankinnoissa voi myös vaikuttaa syntyviin jätemääriin. VäIttämällä kertakäyttötuotteita, turhia pakkauksia ja ostamalla tuotteet isommissa erissä vähenevät jätteet.
Koulussa tulee myös kasvattaa lapsia ja nuoria huomaamaan turhien tavaroiden tarpeettomuus ja se ettei kaiken aina tarvitse olla uutta . Käyttämällä
esimerkiksi kierrätettyjä kirjoja ja pohtimalla kunkin tavaran tarpeellisuutta
hankinnoissa ohjataan asenteita kestävän kehityksen suuntaan . Yhteiskäyttö,
lainaus, vuokraus ja liisaus ovat vaihtoehtoja oman ostamiselle.
Kestävän kehityksen mukaista on myös suosia kotimaisia ja paikallisia tuotteita .

Jätteet
Jätettä syntyy jokapäiväisessä toiminnassamme niin kotona, työpaikoilla kuin
kouluissakin . Jätehuoltoa ohjataan laeilla ja asetuksilla. Nykyinen jätelainsäädäntö perustuu kestävän kehityksen periaatteille. Tavoitteena on ehkäistä
jätteiden syntyä, vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta sekä estää
jätteiden käsittelystä syntyviä haittoja .
Jokainen jätteen tuottaja on vastuussa tuottamistaan jätteistä. Oulun kaupungissa jätteen tuottajan velvollisuudet on kirjattu Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksiin . Jätehuollon minimivaatimus on hyvin toimiva sekajätehuolto sekä ongelmajätteiden ja hyötyjätteiden toimittaminen asianmukaisiin
käsittelypaikkoihin .
Koulukiinteistöllä on oltava erilliset keräysvälineet hyötyjätteille seuraavasti:
Paperi,
Biojäte,
Pahvi,
Lasi,
Puu,
Metalli,

jos
jos
jos
jos
jos
jos

sitä
sitä
sitä
sitä
sitä
sitä

syntyy
syntyy
syntyy
syntyy
syntyy
syntyy

yli
yli
yli
yli
yli
yli

SO kiloa viikossa
SO kiloa viikossa
SO kiloa viikossa
SO kiloa viikossa
SO kiloa viikossa
SOO kiloa vuodessa

Muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on myös
ohjattava hyötykäyttöön . Kiinteistökohtaiset
lajitteluvelvollisuudet ovat tiukkenemassa ja
kouluissa paperin sekä biojätteen erilliskeräys
on tulossa kaikkien velvollisuudeksi.
Koulukiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätteitä ilman varsinaista kompostoria, kunhan
komposti ei roskaa ympäristöään. Puutarhajätekompostoriksi käy esimerkiksi puusta rakennettu kehikko . Keittiössä ja ruokalassa syntyvän biojätteen kompostointia varten tulee
hankkia lämpöeristetty, suljettu, hyvin ilmastoitu ja jyrsijäsuojattu kompostori. Mikäli kou-

lulla aloitetaan biojätteen kompostointi, tulee kompostointia suunniteltaessa
muistaa, ettei kompostori toimi hoidotta. Niinpä kompostoinnin hoidosta
on tehtävä selkeä suunnitelma. Myös oppilaat voivat vastata kompostorin
hoidosta.
Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista
jätteistä. Kouluilla syntyvistä ongelmajätteistä yleisimpiä ovat loisteputket,
paristot, akut, siivouskemikaalijätteet sekä eri oppiaineissa syntyvät ongelmajätteet kuten esimerkiksi ohenteet, maalit, fiksatiivit, hapot, emäkset.
Ongelmajätteitä varten tulee olla erillinen lukittava tai valvottava keräyspiste. Keräyspisteessä pitää olla selkeät ohjeet ongelmajätteistä ja niiden varastoinnista. Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa . Ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan tai kaupungin suostumuksella kaupungin järjestämään keräyspaikkaan . Kerätyistä ja eteenpäin toimitetuista ongelmajätteistä tulee pitää
kirjaa. Koululla toteutettavasta käytännöstä tulee neuvotella kiinteistönhoitajan kanssa .
Jätehuoltoon liittyvät asiat kannattaa koota koulun jätehuolto-ohjeeseen.
Ohjeesta tiedotetaan kaikille ja se päivitetään mahdollisten jätehuolIossa
tapahtuvien muutosten jälkeen . Koulun jätehuollon käytännöistä olisi hyvä
tiedottaa myös yhteistyökumppaneille ja vanhemmille.
Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että
jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Tehokkain tapa ehkäistä jätteen syntyä
on vähentää materiaalien kulutusta . Jätteen määrä vähenee, kun hankitaan
pitkäikäisiä tuotteita ja käytetään niitä tehokkaasti. Oikein tehdyt huollot ja
rikkoontuneen esineen korjaaminen uuden ostamisen sijasta vähentävät jätettä ja ympäristön kuormitusta. Jätettä voidaan vähentää myös suosimalla uudelleen käytettäviä pakkauksia, väittämällä turhaa pakkaamista ja ylipäätään
turhien tavaroiden ostamista.

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA
HENKISTÄ HYVINVOINTIA
Yhtenä kou lun perustehtävänä on kehittää lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja . Hyvät tavat ja mu iden ihmisten huomioiminen lii ttyvät sosiaaliseen
kestävyyteen olennaisesti . Lasten tulee oppia ottamaan huom ioon myös tekojensa pitkäaikaisvaikutukset niin ihmissuhteissa ku in suhteessa ympäristöönsä . Sosiaal ista kestävyyttä on yhteisön huolehtiminen myös hei koimmista .
Sosiaalisen syrjäytymisen estäminen on eräs kestävän kehityksen perusedellytyksiä . Suvaitsevainen vuorovaikutus merkitsee oman kulttuurisen identiteetin
tukemista ja sen keh ityksen takaamista .
Fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen opiskeluympäristö on kouluviihtymisen
perusedellytys. Fyysisen ympäristön merkitystä sosiaalisuuden lisääjänä ei voi
vähätellä. Hyvällä fyysisellä ympäristöllä voidaan tukea sosiaalista kanssakäymistä . Hyvä arkiympäristö on toimiva yhteisö ja inhimillinen ympäristö, johon lapset ja nuoret voivat osallistua. Se, että lapsi ja nuori kokee jonkin
paikan omakseen, on työkalu itsenäistymiseen .
Kouluyhteisön jäsenten henkinen hyvinvointi on merkittävä sosiaalisen kestävyyden tavoite koulussa . Henkilökunnan jaksamista ja työyhteisön ilmapiiriä
voidaan kehittää esim. yhteisillä retkillä, juhlilla ja tapahtumilla. Työterveyshuollon järjestämä TYKY-toiminta tähtää fyysisen työkyvyn ylläpitämisen ohella
myös hen kisen hyvinvoinnin parantamiseen .
Kodin ja koulun ki inteän yhteistyön myötä voidaan tavoitella yhteisvastuullista kasvatustoimintaa koko asuntoalueella. Useilla Oulun kaupungin asuntoalueilla on käynnistynyt "Yhdessä elämään - kasvatusyhteistyömall i" . YhteisöIIisyys vähentää irrallisuutta ja auttaa lasta sopeutumaan yhteiskuntaan.
Maailmanlaajuisesti ajateltuna sosiaalinen kestävyys edellyttää meiltä suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoisempaa maailmankuvaa . Kasvatuksessa ja opetuksessa
tulee analysoida ympäristö- ja kehitysongelmien syy- ja seuraussuhteita. On
tärkeää oppia tuntemaan intressiryhmiä ja niiden arvoperustaa erilaisissa konfliktitilanteissa . Käytännön kehitysyhteistyötä koulut voivat tehdä erilaisten
avustuskeräysten ja ulkomaalaisten kummilasten kautta .
KOULU JA KESTÄVÄ KEHITYS
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KESTÄVÄ KEHITYS OSANA OPETUSTA
Koulussa toteutettava ympäristökasvatus on olennainen osa kestävän kehityksen ohjelmaa . Koululaitoksella on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten, tulevan aikuisväestön ja tulevien päättäjien ympäristöasenteisiin. Kestävää kehitystä edistävillä opetussuunnitelmilla, ympäristökasvatuksella ja toimimalla koulun arkipäivän työskentelyssä ympäristöä säästävästi voidaan lisätä oppilaiden ja kouluhenkilöstön ympäristötietoisuutta sekä aktiivisuutta kestävään elämäntapaan.
Tavoitteena on saada ympäristökasvatus osaksi mahdollisimman useaa oppiainetta. Tähän oppaaseen kootut opetuksen ohessa toteutettavaksi tarkoitetut vinkit eivät ole sidottu mihinkään oppiaineeseen, vaikka ryhmittely onkin
aineittain. Ideoita jonkun aineen opetukseen löytyy varmasti myös muiden
aineiden kohdalta . Vinkit tarjoavat erinomaisia edellytyksiä myös eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Ajatuksena on esittää ideoita, jotka herättävät
ajatuksia ja motivoivat omatoimiseen tiedonhakuun. Aiheeseen liittyvää materiaalia ja kirjallisuutta on saatavilla runsaasti. Tämän oppaan lopussa on
internet-osoitteita, joilta löytyy monipuolisia kirjallisuusluetteloita .

IDEOITA JA VINKKEJÄ
KOULUYMPÄRISTÖ

Piha

Sisätilat

•

Kartoitetaan koulupihan kunto ja
varustus, laaditaan esitys pihan
kunnostussuunnitelmasta yhteistyössä teknisen keskuksen tilapalveluiden kanssa
• Toteutetaan parhaita pihan kunnostusideoita itse tekemällä, hyödynnetään talkoo- ja vapaaehtoistyötä (vanhemmat, oppilaat, henkilökunta, lähiseudun yritykset ja
kaupat)
• Istutetaan puita ja hyötykasveja
oma kasvimaa
pois koulusta siirtyvät luokat
istuttavat muistopuun / pensaan pihalle tai ekaluokkalaiset luokan nimikkopuun

• Kartoitetaan sisätilojen viihtyisyys
yhdessä oppilaiden ja muun henkilöstön kanssa
• Tehdään itse esim. verhoja, pöytäliinoja ja painetaan niihin omia
kuvioita
• Hankitaan lisää viherkasveja tai
lisätään niitä itse esim. oppilaiden kotoa tuomista pistokkaista
ja jaetaan vastuuta viherkasvien
hoidosta eri luokkien kesken
• Tehdään itse lisää taidetta kou-

•
•

•
•

•

•
•

•

osa pihasta ylläpidetään luonnon ekosysteeminä
Rakennetaan lintujen ruokintapaikka ja linnunpönttöjä
Koulun piha on ennen kaikkea
oppilaiden leikki- ja kohtaamispaikka
riittävästi leikkitelineitä ja
penkkejä
salaisia piilopaikkoja
taidenurkkaus, johon oppilaat
saavat järjestää näyttelyitä
ulko-opetustila istuimineen
Järjestetään keväisin ja syksyisin
pihansiivoustalkoot
Huolehditaan pihan siisteydestä
muulloinkin, jaetaan piha vastuualueiksi kullekin luokalle

lun seinille
Myös opettajainhuoneen viihtyisyyteen täytyy kiinnittää huomiota
Sisätilojen siistinä pitäminen
Kiinnitetään huomiota roskaamiseen. Oppilaat voivat vuorollaan
kiertää siivoojan mukana, jotta
näkevät kuinka paljon jätettä syntyy
Ulkoillaan välituntien aikana

Lähiympäri5tö
• Lähiluonto opetuskohteeksi ja
oppimispaikaksi
• Tutkitaan koulun lähiluonto/ kartoitetaan:
alueen luontokohteet/ puistot/ metsät/ istutukset/ puut/
pihat/ kalliot/ kivet/ lammikot
Jne.

~t»w.~

Liikenne

alueen kulttuurihistorialliset
kohteet : rakennukset/ suuret
teollisuusalueet/ isot kauppakeskukset/ urheilukentät
lintujen ruokintapaikat/ linnunpöntöt/ siilien asunnot/
salapaikat/ hyvät piilot/ seikkailupaikat

•

Laaditaan biokartta lähiluonnosta luokan seinälle
• Suunn itellaan ja toteutetaan eriaiheisia luontopolkuja
mineraali-/ sieni- tai kulttuuripolku
peikko- tai haltijapolku
elämyspolku erilaisista hajuista/ kuuntelusta/ tunnustelusta/ maistelusta/ väreistä
• Koulu tai luokka kasvin/ puun ym .
suojelijaksi tai lähellä olevan luonnonsuojelualueen kummiksi
• Lähellä olevan luontoalueen/
sään/ jne. seuranta säännöllisesti
• Retket/ teemapäivät ja vierailut/
vierailukohteita Oulussa koottu
oppaan loppuun

• Tutkitaan miten koulun liikenne
•
toimii
millä oppilaat / opettajat /
•
muut tulevat kouluun
mitä muuta liikennettä koululle
saapuu/ huoltoajot/ jäteautot/
ruuan jakelu
•
kartoitetaan pihan parkkipaikat/ pyörätelineet jne.
liikennelaskenta koulun ja ympäristön liikenteestä
selvitetään linja-auto aikatauIut
~!!!I!!!!!!

Järjestetään pyörällä / kävellen
kouluun tempauksia
Aloitetaan koulu esimerkiksi 15
minuuttia yli tasan/ jolloin pahin
ruuhkahuippu koulun läheisillä
teillä on ohitettu
Varmistetaan/ että liikenne koulun pihalla on ohjattu kulkemaan
turvallisinta mahdollista reittiä

MITEN KOULU KULUTTAA?
Energia

•

Laaditaan ohjeet energiansäästötoimista (valojen käyttö jne.) ja
tiedotetaan niistä koko koululle
Kartoitetaan energiansäästötoimenpiteet yhteistyössä kiinteistönhoitajan kanssa
Optimoidaan valaistus, hankitaan
soveltuviin kohteisiin energiaa
säästävät lamput, sammutetaan
tarpeettomat valot

• Säädetään ilmastoinn in käyntiajat
koulun toiminnan mukaan
• Säädetään lämpöti lat sovitulle
tasolle
• Huolehditaan ilmanvaihdon toimivuudesta
• Pidetään tuuli kaappien sisäovet
kiinni
• Pidetään ul ko-ovet kiinni myös
väl ituntien ai kana

Laaditaan ohjeet vedensäästötoimista ja tiedotetaan niistä koko
koululle
• Uusittaessa vesikalusteita hankitaan vettä säästävät WC-pöntöt
ja hanat
• Asennetaan vanhoihin WCpönttöih in vedensäästöpullot

(oppilaiden kanssa) ja säädetään
hanojen virtausnopeudet suositeltuihin arvoihin

•

•

Vesi

•

(0:;.
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Ruokailu

•

•
•
•
•

•
•
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Hankintasopimuksia tehtäessä eliminoidaan ympäristöä kuormittavat pakkaustavat / materiaalit
Käytetään mahdollisuuksien mu kaan suurtalouspakkauksia
Luovutaan annosrasioiden käytöstä
Hankitaan maitoautomaatit
Tyhjiä muovi- ja peltitölkkejä hyödynnetään kaupungin kunnossapitopuolella ja keittiöllä
Ei käytetä kertakäyttöastioita
Perunat ostetaan kierrätettävissä
sankoissa

KOULU JA KESTÄVÄ KEHITYS 3_
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•

•

•

•

•

Pakkausjätteiden syntyä vähennetään kiinnittämällä huomiota raaka-aineiden pakkaustapaan
Elintarvikkeet suojataan varastoissa kansilla kelmujen ja Folioiden
sijaan
Ateriapalvelupakkausmateriaalit
ovat osittain kompostoituvaa,
osittain uusiokäytettävää materiaalia
Asiakaspalvelussa ruoan itseotto
vähentää hävikkiä ja lisää asiakastyytyväisyyttä
Henkilöstön koulutuksessa huo-
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mioidaan hävikin minimointi asiat
sekä ruoanvalmistuksessa että
muussa raaka-aineiden käsittelyssa
• Pesu- ja siivousaineiden valinnassa
otetaan huomioon pakkausmateriaal ien ja kemikaal ien ympäristöystävällisyys
• Viilipurkit yms . kerätään askartelutarvikkeiksi

Siivou6

Suositaan ympäristömerkittyjä
puhdistusaineita
• Vähennetään muovisten roskapussien käyttöä
• Käytetään työvälineitä, joilla ve-

•

•

•

•
•

Huomioidaan erikoisruokavaliot ja
tarjotaan myös kasvisruokavaihtoehto
Kiinnitetään huomiota ruokalan
melutasoon ja viihtyisyyteen
esimerkiksi hankkimalla verhoja ja
viherkasveja sekä porrastamalla
ruokailuaikoja, jotta vältyttäisii n
ruuhkilta

den kulutus vähenee
Hankitaan ritilät kengille
Siirrytään
käyttämään
kankaisia
käsi pyyhkeitä

Materiaalit ja hankinnat
• Ei hankita turhia tuotteita
• Valitaan ympäristöystävällinen
vaihtoehto
• Suositaan ympäristömerkittyjä ja
kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuottei ta
• Hankitaan mahdollisimman vähän
pakattuja tuotteita
• Huomioidaan myös pakkausmateriaalit ja niiden ympäristöystäväll isyys
• Käytetään palautettavia kuljetuslaatikoita ja täyttöpakkauksia
• Ei hankita kertakäyttötuotteita
• Suositaan pitkäikäisiä tuotteita
• Valitaan kestävä ja korjattava tuote
22
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•
•
•
•

•
•
•
•

Mahdollisuuksien mukaan lainataan, vuokrataan tai hankitaan yhteinen tuote
Suositaan paikallisia tuotteita
Vältetään pienpakkauksia
Hankitaan isot erät kerralla
Kierrätetään koulun sisällä, esimerkiksi ruokalan purkit ja käsityöluokan kangastilkut jne., askartelutarvikkeiksi
Lähetetään sisäinen posti käy tetyissä kuorissa
Kierrätetään tulostimen mustepatruunat
Kierrätetään kirjoja
Korvataan tehtäväkirjat vihkoilla
ja "itsetehdyillä" kirjoilla
KOULU JA KESTÄVÄ
___0 KEHITYS
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Jätteet

•

Kasvatetaan tuotteen käyttäjien
ympäristötietoisuutta. Pyritään tilanteeseen, jossa käyttäjät valitsevat automaattisesti ympäristöys-

•

Laaditaan ohjeet jätehuollosta ja
tiedotetaan niistä ilmoitustauluilla, oppailla, työpaikkakokouksissa, henkilöstölehdissä, kahvitauoilla oppilaille, koko henkilöstölIe ja sidosryhmille
Kartoitetaan syntyvät jätteet ja.
jätemäärät
Pohditaan, miten ja minkä jätteiden syntyä voisi ehkäistä / vähentää
Selvitetään, mikä kelpaa kierrätykseen

•
•

•

tävällisemmän tuotteen ja osaavat jokaisen hankinnan yhteydessä
miettiä ympäristönäkökohtia

•

Mietitään, mihin lajiteIlaan hyöty/ongelmajätteet, millaisia astioita tarvitaan ja kuka hoitaa tyhjennykset
• Päätetään, kuka vastaa koko jätehuoltojärjestelmästä koululla ja
kuka neuvoo, kun tulee ongelmia

•
•

Pohditaan perusteita, miksi lajitellaan ja kierrätetään
Sovitaan uuden järjestelmän käyttöönoton vaatimasta seurannasta

SOSIAALINEN KESTÄVYYS JA SIDOSRYHMÄT
Turvallisuus ja viihtyisyys
•

Kehitetään kummiluokka- / kummioppi lastoimintaa
• Puhutaan kiusaamisesta, pohditaan sen syitä ja seurauksia
• Järjestetään tapakampanja
• Tehdään oppilaiden ja koulun

henkilöstön viihtyvyyskartoitus
• Järjestetään "kypsyyskoe" oppilailk esim . yövaellus tai erä/selviytymisleiri
• Vähennetään melua auloissa ja
käytävillä

Yhteistyö ja osallistuminen
•

Kartoitetaan olemassa olevat sidosryhmät ja pohditaanko mahdollisia uusia sidosryhmiä
• Kartoitetaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia/-kanavia (esim. äänestäminen, mielenosoituksen,
kulutustottumuksilla vaikuttaminen) ja pohditaan niiden tehokkuutta
• Kutsutaan eri sidosryhmien edustajia koululle kertomaan omasta
toiminnastaan
• Järjestetään paneelikeskustelu,
24
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•
•
•

•

jossa eri tahojen edustajia vastaamassa kysymyksiin
Tehdään talkoilla
Järjestetään yhteisiä tapahtumia
ja retkiä
Osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitysyhteistyöhön
kummikoulu- tai kummilapsitoiminta
avustuskeräykset
Vieraillaan eri tahoilla, vierailukohteita Oulussa koottu tämän
oppaan loppuun
KOULU JA KESTÄVÄ KEHITYS
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VINKKEJÄ OPETUKSEN OHEEN
Ympäri5tö- ja luonnontieto, biologia
• Tutkitaan ympäristön tilaa koulun
lähiympäristössä
jäkäläkartoitus
ilma n-/veden Iaa tu määri tyksi ä
kartoitus koulun läheisyydessä/erityisessä paikassa kasvavista kasvilajeista
jälki- tai jätöskartta koulun lähiympäristöstä
seurataan säätä (esim. lämpötiloja, sademääriä) ja verrataan muiden vuosien arvoihin
rasvapaperikoe - mitä paperiin tarttuu ilmasta eri paikoissa
hiukkaslaskeuma lumeen
• Tehdään hajotuskokeita hautaamaila maahan esim. koivun lehtiä, havunneulasia, sanomalehteä
ja muovia hajoamattomassa harsopussissa ja tutkitaan esim. vuoden kuluttua, mitkä ovat hajonneet (voi myös toteuttaa siten,
että uudet luokat kaivavat esille
viimevuotisten hautaamat materiaalit ja hautaavat itse seuraavan
vuoden oppilaita varten)
• Perustetaan (mato)komposti ja
osallistutaan sen hoitoon ja tuotetun mullan hyödyntämiseen,
vertailiaan kompostin ja kaatopaikan biologista toimintaa ja päästejä
• Etsitään tietoa teollisuuden ja
maatalouden ympäristövaikutuk-

•

•

•
•

•
•

sista ja siitä, miten oppilaat voivat niihin itse omin valinnoin vaikuttaa
Seurataan uutisista/lehdistä esim.
ympäristöongelmiin ja kaavoitukseen liittyviä juttuja, raportoidaan
niistä muille (esim. muutama henkilö vastuussa seurannasta ja raportoinnista viikon kerrallaan) ja
pohditaan yhdessä kuhunkin tapaukseen sopivia vaikuttamismahdollisuuksia
Tehdään johonkin ympäristöongeImaan ja sen ratkaisemiseen tai
uhanalaisiin lajeihin liittyviä posterei ta tm s.
Istutetaan/kylvetään kasveja esim.
keittiöitä kerättyihin astioihin
Harjoitellaan kasvien/eläinten/kivilajien tunnistusta (esim. ilmoitustaululla kuva viikon kasvista/
eläimestä), tutustutaan eliöiden
elintapoihin, pidetään kasvi-/kivinäyttelyitä ja järjestetään muille luokille tunnistuskilpailuja
Tehdään linturetkiä
Tarkkaillaan jotakin luontokohdetta eri vuodenaikoina ja/tai vuodesta toiseen ja pidetään havain-

•

•

•

•

•

•
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noista päiväkirjaa
Osallistutaan johonkin lähiympäristön kehittämishankkeeseen (tai
perustetaan sellainen itse) esim .
lähilammen kunnostam iseen ja
ollaan yhteydessä kaupung in
päättäjiin
Tutkitaan suurennuslasilla esim .
jonkin puulajin eliöstöä (hyönteisiä, jäkäliä jne.) kaupungissa ja
kauempana keskustasta
Tehdään koululle ympäristöinfopiste, josta vastaavat luokat vuorollaan . Infoon tietoa esim . kierrätyksestä, eri tuotteiden ympäristövaikutuksista, ajankohtaisista
ympäristöaiheista, järjestettävistä
ympäristötapahtumista sekä kilpailuja ym .
Ala-asteella voidaan tehdä leluinventaari : oppilaat käyvät omat lelunsa läpi vanhempiensa kanssa
ja miettivät lelujen alkuperäisen
hankintahinnan, käyttöiän (kuinka kauan käytetty), kunnon (miten kestänyt/kuinka kohdeltu) ja
nykyhinnan (kierrätyksessä) - >
pohditaan millainen on hyvä lelu
ja onko kaikella hanki tulla varmasti
käyttöä - > pidetään esim . lelujen vaihto/kierrätyspäivä.
Kartoitetaan lähiympäristön riskit,
löytyykö potentiaalisia ympäristöriskejä?
Selvitetään lähiseudun yritysten
(kaupat, tukkuliikkeet, toimistot,
huoltamot) ympäristöystävälli syyttä (ympäristömerkityt tuot-
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•

teet, pakkausten käsittely jne.)
Arvioidaan ja vertailIaan eri tuotteiden koko elinkaaren ai kaisia
ympäristövaikutuksia ("ekologiset
reput")
Tehdään kasvatuskokeita
kasvuolosuhteiden muuntelu
eri kasveilla
miten valo vaikuttaa?
Toteutetaan pitkäaikaisia tutkimuksia, joissa tutkimusmenetelmät
kehittyvät ja monipuolistuvat
tietyn kasvin tutkiminen en
vuodenaikoina
eläimen vuosi
kasvien / eläinten esiintyminen ja lukumäärä lähiympäristössä eri vuosina
kevätseuranta, sää, lajien ilmestyminen, keväiden vertailu
Tutustutaan hajujen maailmaan
KOULU JA KESTÄVÄ KEHITYS
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esimerkiksi järjestämällä hajucoktailkutsut keräämällä pieniin purkkeihin hajunäytteitä luonnosta
• Tehdään itse ja pelataan ympäristöaiheisia pelejä
lintuparit: kortit, joissa linnun
kuva, nimi ja ääntely. Jaetaan
kortit, joissa aina kaksi samanlaista luokalle ja etsitään parit ääntelemällä.
"mitä ajattelen -peli" kyllä, ei,
en tiedä vastauksin kasveista,
linnuista eläimistä

Maantieto • Kuljetukset ja liikenne
tutkitaan logistiikkaa ja sitä,
mitkä kaikki tekijät vaikuttavat kuljetusten valintaan (fyysinen ympäristö, raha, yhteiskunnan tuet, nopeus jne.)
pohditaan kuljetusten ja kulkemisen vaikutuksia ympäristöön: päästöt, maisemalliset
vaikutukset, vaikutukset ihmisen käyttäytymiseen
tutkitaan, missä koulun oppilaat ja opettajat asuvat ja miten he kulkevat kouluun. Mitä
liikennevälineitä on käytettävissä?

•

kortit kasveista (eläimistä, sienistä tms.) jaetaan luokkaan,
esittäydytään toisille "Päivää
olen kissankello", "Päivää kissankello, minä olen puna-ailakki". Tämän voi toteuttaa
myös kielten tunnilla esim.
englanniksi
Hankitaan koululle akvaario tai
terraario, jota hoidetaan ja seurataan yhdessä

• Tuotteiden elinkaari ja kulku reitit
tehdään ryhmätöinä erilaisista tuotteista elinkaarianalyysejä, pohditaan eri raaka-aineiden uusiutuvuutta ja käytön ongelmia sekä mahdollisuuksia kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön (ja puretaan
työt kritiikkitilaisuudessa)
tutkitaan eri tuotteiden kulkureittejä: mistä raaka-aineet
tulevat ja mihin ne menevät
jätteenä

r

•

•

•

•

•

Käsityöt
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Laaditaan paikallinen jätteiden
vähentämisopas ja -kartta: jätteiden keräys- ja käsittelypaikat,
vähäjätteiset ostosmahdollisuudet
(torit jne.), korjaus- ja vuokrauspalvelut
Havainnoidaan (eri aistein esim.
näkö kuulo, haju) ja seurataan ihmisen aiheuttamia muutoksia sekä
luonnossa että rakennetussa ympäristössä
Jonkin alueen historia karttateh tävänä, mitä muutoksia on tapahtunut, miksi ja mitä ne ovat vaikuttaneet
Riskialueet ja ympäristöongelmat:
esim. vanhat kaatopaikat, teollisuusalueet, kuinka lähelle riskialtista tehdasta ihmiset ovat valmiita muuttamaan, miten tieto,
asenteet ja mielikuvat vaikuttavat
ja miten ne ovat muuttuneet
Tehdään aluesuunnittelutehtävänä esim. lähialueen vihertämissuunnitelma (voi sisältää esim.
viheralueiden, kierrätyspisteiden
jne. suunnittelua)

•

•

•

•

•

•

Seurataan oman kaupungin kaavoitushankkeita ja mietitään, miten niihin voisi vaikuttaa
Kaavoittajan kysely tunti : miten
kaavoitusprosessi etenee ja kaikki siihen liittyvät asiat.
Pohditaan, mikä on kiireisimmin
ratkaistava paikallinen/alueellinen/
glo6aali ympäristöongelma ja
perustellaan omia näkemyksiä
Mallinnetaan aurinkokunta (aurinko, palaneetat, kuut)
oppilailla pihalla tai suuressa
salissa
laatimalla pienoismalli
Tutkitaan ympäristöä sosiaalisen
näkökulman kautta
laaditaan omasta asuinalueesta
kartta, johon merkitään vaaralliset paikat, mielipaikat,
paikat, joihin en menisi esim.
yöllä, positiiviset tai negatiiviset paikat
Tutustutaan rakennettuun ympäristöön ja esim. oman asuinalueen tai kaupungin keskustan kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennuksiin

• Ympäristömyötäisten tuotteiden
valmistaminen omaan käyttöön tai
myyJalsl1n :
kankaiset kauppakassit, hedelmien punnituspussit
linnunpöntöt, lintulaudat, siilien talvipesät, matokompostit
istuinpenkit tai taimipenkit
KOULU JA
KESTÄVÄ
KEHITYS
..U;;."""'l._aw:::
..., )...,....A."n .. ...
__ r:::;.Mi\".,

==~_""'_n~,,....:tU::::S:\'~~~~==~~~~..;:::'l';\;;!$-~-:r.-.a;~:;;:;

t . t:~

~ ~.u.

•

•

koulupihalle
koulun oma viiritanko
Korjaus, huolto, kunnostus
huonekalut
urheiluvälineet
polkupyörät
vanhat vaatteet
Käytetään uudelleen

puiset purkulavat~
linnunpönttöjen
materiaalina
puu töissä syntyvän
~
sahanpurun myynti eläinpuruksi koulun myyjäisissä
vanhat verhot, vaatteet yms.
•
vaatteiden, naamiaispukujen,
vanhojenpäiväpukujen, mattojen materiaalina
vanhat peltipurkit kynttilälyh•
dyiksi
käyttökelvottomien vaattei•
den napit, vetoketjut jne. taIteen
• Käytetään luonnon materiaaleja
esim. heiniä, pajuja kudontatöissä, käpyjä, kiviä jne. askartelussa
•
• Selvitetään käytettävien materiaalien alkuperä ja ympäristövaikutukset ja vertailIaan eri vaihtoeh•
toja: esim. trooppiset puulajit vs.
kotimaiset, erilaiset puunsuoja ja
pinnoiteaineet, kotimaiset vai ul-

komaiset valmisvaatteet
Opetellaan punamullan valmistusta, sieni- ja kasvivärjäystä ja muiden perinteisten ratkaisujen käyttöä
Kasvatetaan pellavaa ja tutustutaan pellavakankaan valmistukseen
Pohditaan jätteiden synnyn ehkäisyä ja asianmukaista käsittelyä,
esim. ongelmajätteet, omien töiden jäännösmateriaalit askartelutarvikkeiksi esim. päiväkotiin
Keskustellaan vaatteiden kulutustottumuksista, muodikkuus / ajattomuus, heräte- / tarvehankinnat
Huomioidaan laitehankinnoissa
myös ympäristökysymykset esim.
akku- / verkkovirtalaite, korjattavuus

Liikunta

• Järjestetään luontoliikuntaviikko
• Kestävän kehityksen mukaisten
liikuntamuotojen edistäminen
koulu- ja omaehtoisessa liikunnassa
• "Tekoympäristöliikunnasta" vähemmän ympäristöä kuluttaviin liikuntamuotoihin siirtymisen edistäminen, pohditaan eri liikuntamuotojen eroja esim. energiankulutuksen tai materiaalien kulutuksen kannalta
• Ulkoliikunnassa retket luontoon,
opetellaan luonnossa liikkumista,
retkeily taitoja, jokamiehenoikeuksIa

Fy5iikka

•

•
•

•

•

•

Keskustellaan teknologian/keksintöjen tuomista ympäristöongelmista/mahdollisuuksista.
Voiko teknologian avulla ratkaista ympäristöongelmia?
Milloin ja mistä nykyinen jatkuva
tekniikan ja kehityksen voittokulku alkoi? Mikä on sen tulevaisuus?
Tarkastellaan fysiikan ilmiöitä vuorovaikutuksen kautta ("kaikki vaikuttaa kaikkeen")
Vertailiaan eri energiamuotoja
(energiamuotojen tuotanto-, siirto- ja kulutustavat sekä niistä syntyvät ympäristövaikutukset) , pohditaan mahdollisuuksia vähentää
energiankulutusta koulussa/kotona ja vaikuttaa siihen mitä energiaa kulutetaan.
Vertailiaan eri liikennemuotojen

• Järjestetään liikuntapäivänä marja- tai sieniretki
• Valokuva- ja pistesuunnistus lähiluonnossa
• Oppilaiden urheiluvälineiden ja
-vaatteiden kierrätyspäivä (huolto ks. puu- ja käsi työt)
• Motivoidaan harrastamaan hyötyliikuntaa: siivous, haravointi,
koulumatkat pyöräillen/kävellen

•
•

•

•
•

•

energiankulutusta ja päästöjä,
pohditaan kuljetuksien merkitystä tuotteiden elin kaaressa
Vieraillaan energiantuotantolaitoksissa
Lasketaan karkeasti oppilaiden
kodin energiankulutus (esim. harjoitustyönä) ja mietitään säästötoimia
Tutustutaan yleisimpien kodinkoneiden toimintaperiaatteisiin ja vikoihin
Tarkastellaan katalysaattorin toimintaperiaatetta
Tehdään melumittauksia ja radonmittauksia sekä pohditaan melun
ja säteilyn aiheuttamia ongelmia
ja niiltä suojautumista
Vaihdettaessa laskimiin tms. paristoja opetellaan ongelmajätteiden lajittelua

Kemia

• Ympäristökemia: Tarkastell aan,
mitä aineita luonnossa on ja miten ne käyttäytyvät reagoidessaan
keskenään ja miten ne vaikuttavat elolliseen / elottomaan luontoon esim.
otsonikato
kasvihuoneilmiö
vesien rehevöityminen
vesien ja maaperän happamoituminen aiheuttavat yhdisteet
freonit
• Arvioidaan, jos esim. vesistön
kuormitus lopetettaisiin heti, miten pitkään vaikutus näkyy? Miten kauan menee, kun kohde on
luonnontilassa - ja onko se edes
mahdollista?
• Ongelmajätteet: Tutkitaan
mitä ongelmajätteet ovat
miksi ne ovat ongelmallisia
mitä ongelmajätteitä koululla
tulee (järjestetään esim . ongelmajätenäyttely)
miten ne tulisi hävittää ja miten ongelmajätteiden syntyä
voisi välttää
•

Muovit:
perehdytään muovien valmistukseen, muovin elinkaareen
opetellaan tunnistamaan eri
muoveja, tunnistus esim . polttokokeen avulla
vertailIaan eri muoveja, niiden
kierrätys- ja hävitysmahdolli- ,/
suuksia, niiden sisältämiä lisäaineita jne.
pohditaan muovin käyttöön

KOULU JA KESTÄVÄ KEHITYS
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•

•

•

•

liittyviä ongelmia (öljyvarat,
hajoamattomuus) sekä mahdollisuuksia korvata muoveja muilla
raaka-aineilla tai välttää muovien käyttöä (esim. pakkauksia vähentämällä)
VertailIaan erilaisia polttoaineita
ja niiden poltossa vapautuvia
päästöjä
Tarkastellaan vaarallisia ja haitallisia aineita (+ niiden keinoja
niiden korvaamiseksi tai altistumisen välttämiseksi), kemikaalien
turvallisuusmerkintöjä ja käyttöturvall isuusohjei ta
Tutkitaan esim. lähijärven, -lam men, -puron ja sadeveden tai erilaisten maiden happamuutta tai
ravinteisuutta
Selvitetään maatalouden ja teollisuuden vaikutuksia ilman, vesien ja maaperän tilaan ja pohditaan, miten oppilaat voivat omalla
toiminnallaan estää ympäristön
saastumista
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• Tutkitaan aineiden liukenemista ja
imeytymistä ja keskustellaan pinta- ja pohjavesi en suojelusta
(esim. tiesuolauksen vaikutuksista)
• Vieraillaan jätevedenpuhdistamolla ja tutustutaan jäteveden puhdistukseen liittyviin prosesseihin

• Tehdään kemialliset kokeet mahdollisimman pienillä ainemäärillä
• Tutustutaan paperin valmistukseen
ja uusiopaperin tekoon
• Tutustutaan tislaamalla ja saosta malla tapahtuvaan aineiden kierrätykseen

Matematiikka
• Lasketaan ympäristöasioihin liittyviä laskuja esim .
kuinka paljon sähköä ja rahaa
koulu säästäisi vaihtamalla
hehkulamput loistelamppuihin
kuinka paljon kierrättäminen
säästää metsiä (1 0- 1 5 puuta/tonni) ja energiaa (1500
KWh/tonni), jos koulun paperista kerättäisiin talteen x %
• Tutkitaan ympäristötilastoja ja lasketaan tilastosuureita esim . omis-

ta pienistä aineistoista (esim . seurataan montako henkilöä on jollakin tiellä ajavissa autoissa - >
lasketaan keskiarvo, keski hajonta
jne.)
• Tehdään ympäristön havainnoin tiin liittyviä arviointitehtäviä
(esim. puun korkeuden tai metsikön tiheyden arviointi)
• Käytetään laskuvälineinä kiviä,
käpyjä jne.

Historia

•

32

•

VertailIaan eri aikojen/maiden
yhteiskuntia kestävän kehityksen
näkökulmasta (positiiviset/negatiiviset ympäristövaikutukset)
• Tutustutaan maa- ja metsätaloudessa eri aikoina tapahtuneisiin
muutoksiin (esim . ojitus, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö, maan muokkaus, luomutuotanto)
• Verrataan eri aikakausien vesihuoltoa ja jätehuoltoa ja niiden kehitystä. Pohditaan mitä muutoksia
on tapahtunut ja miksi

Pohditaan ihmisen luontosuhdetta
eri aikakausina
• Tutkitaan tuotteiden elinkaa ria
historian näköku lmasta (esim.
muoviin tarvittavan öljyn synty
vaatinut tuhansia vuosia, puun
kasvu paljon vähemmän)
• Selvitetään jonkin kaupunginosan
tai kaupungin kulutushistoria : mitä
tarpeita ihmisillä oli milloinkin ja
miten ne tyydytettiin
• Selvitetään yhden talon historia:
materiaalikierrot, esineet, työvälineet, koneet jne. eri vaiheissa

KOULU JA KESTÄVÄ
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Pohditaan luonnonvarojen globaalia jakaantumista ja riittävyyttä (piirretään esim . aikajanoja siitä, milloin eri raaka-aineita on
alettu hyödyntää ja miten kauan

ne mahdollisesti vielä tällä kulutusvauhdilla riittävät)
• Tutustutaan kotikaupungin luonto- ja kulttuuriympäristöön, historiaan

Yhteiskuntaoppi
• Tutustutaan yhteiskuntamme vaikutusmahdollisuu ksii n/-kanavii n
esim. kuntalaisaloitteiden tekoon,
tutustutaan kaupunginhallituksen
kokoukseen tms.
• Keskustellaan teollisuusmaiden
harjoittamasta imperialismista ja
sen seurauksista maailmantalouteen
• Perehdytään länsimaisen yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan
malliin ja pohditaan sen soveltuvuutta eri puolille maailmaa ja eri
kulttuureihin. Mitä omaksumisesta
on seurannut?
• Pohditaan talouskasvun ja tuotannon kasvun mahdollisuuksia ja toivottavuutta (täytyykö tuotannon
kasvaa jatkuvasti - mitä on elintaso ja elämän onnellisuus)
• Tutustutaan BKTn puutteisiin
(esim . BKT ei kuvaa luotettavasti elintasoa, ottaa positiivisena
mukaan aseisiin käytetyt rahat eikä
huomioi ympäristön saastumista
jne.) ja pohditaan, mitä tekijöitä
"vihreän BKT:n" tulisi sisältää
• Tutustutaan esim. jokamiehenoikeuksiin, jätelakiin ym. ympäristölainsäädäntöön ja verrataan
EU :n lainsäädäntöön

•

Pohditaan tuotantorakenteiden,
verotuksen jne. ongelmia : miksi
kerta käyttö kannattaa, mutta vanhan korjaaminen ei?
• VertailIaan eri puolueiden näkökulmaa ympäristöasioihin
• Perehdytään taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön ympäristönsuojelussa ja ympäristöveroihin.
Miten kohdennetaan oikein, miten lainsäädäntöön voidaan vaikuttaa? M itä ympäristöverojen
kaltaisia maksuja voisi olla? Mihin niistä saadut varat tulisi käyt·.. ·?
t aa.
• Jaetaan jäätelö tai täytekakku
oppilaiden kesken samassa suhteessa kuin luonnonvarojen käyttö jakautuu maapallon eri kansojen kesken

Äidinkieli

•

•

•

•

•

Pohditaan uusien sanojen syntyä
ja perehdytään ympäristökäsitteiden merkitykseen esim . luomu,
6io-, eko-, uusio, uudelleen käyttö, kierrätys, elinkaari, jne.
Tutkitaan ihmisen luontosuhdetta vertailemalla koti- ja ulkomaisessa kirjallisuudessa esiintyviä
luontokuvauksia ja ihmisen suhtautumista luontoon -> esitelmiä, tutkielmia
Pidetään ajankohtaisiin ympäristöasioihin liittyviä paneelikeskusteluja/väittelyjä
Analysoidaan kriittisesti ympäristöaiheista lehtimateriaalia ja pohditaan miten viesti värittyy viesti ttäjästä rii ppuen
Kirjoitetaan tiivistelmiä tai mieli-

•

•

•

•

•

pidekirjoituksia esim. paikallislehteen
Tutkitaan luontosatuja ja niissä
olevia yhtymäkohtia todellisuuteen (esim . miten todenmukaisia
eläinkuvaukset ovat) ja pohditaan
miten saduilla voi vaikuttaa
Haastatellaan eri tahojen edustajia jostakin ajankohtaisesta ym päristöaiheesta ja raportoidaan
haastattelusta muille
Ki~oitetaan ympäristöaiheisia näytelmiä, sananlaskuja, runoja, satuja, kertomuksia
Otetaan ympäristöasiat mukaan
kirjoitelmien aiheisiin ja kielioppikokeiden teksteihin
Tehdään koulun oma ympäristölehti

Vieraat kielet
•

Luetaan esim. ajankohtaisia ympäristöaiheisia lehtiartikkeleita ja
referoidaan/kirjoitetaan vastine tai
kirjallisia ja suullisia raportteja
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• Tehdään tutustumiskäyntejä ympäristökohteisiin ja pyydetään
opastus vieraalla kielellä
• Opiskellaan ympäristöaiheista
sanastoa (kerätään esim. sanalistoja eri aihepiireistä)
• Verrataan muiden maiden kierrätysohjeita omiin lajittelutottumuksiin ja -mahdolli-suuksiin
• Pidetään ympäristöaiheisia väittelyj ä/keskustel uja
• Tutustutaan muiden maiden ympäristöoloihin, kulutuskäyttäytymiseen ja ympäristönsuojelun tilanteeseen (esim. saksalainen kierrätysjärjestelmä)
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Uskonto ja elämänkatsomustieto
• Tutkitaan eri uskontojen suhdetta luontoon
• Etsitään kirkkohistoriasta ympäristöaktivisteja (esim. Fransiscus Assisilainen)
• Keskustellaan ympäristökysymyksistä etiikan teorioiden valossa ja
etsitään yhtymäkohtia ekologisten
ja eettisesti oikeiden elämänohjeiden välille (eläinsuojelu, tuotanto-kulutus-elintaso-elämänlaatu, yltiökulutus vs. omasta toisille jakaminen)
• Pidetään "arvohuutokauppa"
omien elämänarvojen analysoimiseksi:
1. kukin oppilas kirjoittaa esim.
10 paperinpalalle omistamansa

tärkeän tavaran, ominaisuuden tai
arvon (esim. terveys, muotivaatteet, matkat) ja arvottaa asiat 110 (tärkein 10) -> yhteensä
1 + 2 + 3 ... 10 = 55 rahaa
2. ohjaaja kirjoittaa isolle paperille huutokaupattavien asioiden
nimet, tarjoaa ostettavaksi kunkin asian kerrallaan ja myy eniten
tarjoavalle
3. lopuksi käydään läpi, mitä
kukin on vaihtanut, mihin ja millä
hinnalla. Pohditaan sitten, miten
asiat, tavarat, omaisuus ja arvot
ovat muuttuneet ja miksi . Mitkä
asiat ovat kullekin erittäin tärkei··?
t a.

Kuvaamataito
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• Tutkitaan luontoaiheisia valokuvia, maalauksia, ympäristötaideteoksia ym. taidetta (luonto taiteilijoiden aiheaittana)
• Piirretään, maalataan tai valokuvataan itse luontokohteita ->
näyttely
• VertailIaan maisemia luonnosta vs.
rakennetusta ympäristöstä

• Analysoidaan erilaisia maisemia,
maiseman elementtejä ja maiseman muutoksia
• Etsitään luonnon yksityiskohdista (esim. kasveista, eläimistä,
elottomista kohteista) ornamentti tms. aiheita, joita hyödynnetään oppilastöissä
• Tutustutaan ympäristön suunnit-

teluun ja kaavoitukseen, piirretään
karttoja ja tehdään esim. koulupihan vihertämissuunnitelma
• Tehdään harjoituksia ilman
varsinaista materiaalia

I

~~~ esim . maataide- ja instal-
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•

•

•
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laatiotöitä koulun ympäristön luonnon materiaaleista, valo- ja tila teoksia koulun
sisätiloissa olemassa olevista kalusteista ja esineistä sekä omaa kehoa hyödyntäviä veistoksia ja performansseja (Esim . kameraleikki,
jossa toinen oppilas kuljettaa silmät kiinni olevaa kaveria mielenkiintoisten luonnon yksityiskohtien tai maisemien luokse ja "laukaisee kameran" ts. pyytää kaveria avaamaan silmät pariksi sekunniksi . Lopuksi keskustellaan, mitä
"kuvia" kukin sai)
Tehdään koulun seinille ympäristöaiheisia julisteita tai laaditaan
ympäristöaiheinen video tai diashow ja esitetään muille luokille
Käytetään vanhat pakkaukset,
purkit ja rikkoontuneet välineet
luovan työn materiaaleina ja autetaan oppilaita löytämään vanhojen ja rikkinäisten tavaroiden
käyttömahdollisuuksia
Käytetään mahdollisimman vähän
ympäristöä rasittavia materiaaleja
(esim. korvataan tussikynät mahdollisuuksien mukaan puuväreillä)
Kerätään ongelmajätteet (kehitteet, kiinnitteet, tärpätti, fiksatii-
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vipullot, patterit, spraymaalit
jne.) talteen, pohditaan niiden
ongelmallisuutta ja pyritään keksimään niille haitattomampia vaihtoehtoja
Hyödynnetään vanhoja sanomalehtiä tuotesuunnittelun ja uusiopaperin raaka-aineena
Kehitellään ekologisia pakkausvaihtoehtoja
Anotaan lupaa yhdessä toteutettavalIe luvalliselle graffitille ja putsataan luvattomia graffiteja
Pohditaan, miten kuvalla voi vaikuttaa ja valehdellaanko sillä.
Analysoidaan eri tahojen tuottamia kuvallisia ympäristöviestejä,
esim. ympäristöesitteissä tai raporteissa
Suunnitellaan eri tuotteille mahdollisimman ympäristöystävällisiä
pakkauksia siten, että otetaan
huomioon myös pakattavan tuotteen asettamat vaatimukset, kuljetus, varastointi jne.
Laaditaan pienoisma lli lähiympäristöstä
Tutustutaan ympäristöaihei siin
sarjakuviin
Tulkitaan ympäristöaiheisia kuvia :
millaista kuvan ympäristössä
olisi olla ja asua?
mitä kuuluisi, tuntuisi, haistaisi?
miten kuvan ympäristöä voisi
parantaa?
jatketaan kuvaa piirtämällä,
mitä kuvan ulkopuolella on?
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KotitaloU5 • Tehdään itse linnuille talipalloja
talvi ruoaksi
• Oppilaat keräävät omat jätteensä viikon ajalta (punnitsevat kunkin jätejakeen esim. biojätteen,
paperin jne. erikseen) ja miettivät, miten jätemäärää voisi vähentää
• Seurataan veden kulutusta
• Pohditaan, mitä ympäristövaikutuksia on tavaroiden hankintoja
koskevilla päätöksillä ja miten niitä
voidaan ja tulisi ennakoida
• Keskustellaan oppilaiden asenteista kulutukseen ja mainontaan
• Mietitään ja kokeillaan ekologisia ja terveellisiä kulutustottumukluomutuotteet
kasvisruoka
itse tehty ruoka: mehut, viili,
jogurtti, leipä jne.
jäämäruokien hyödynnys uusissa ruokalajeissa
paikalliset tuotteet (vrt. monikansalliset yritykset ja niiden
vaikutukset ympäristöön ja
maailmantalouden rakenteeseen)
mahdollisimman vähän pakatut tuotteet, pakkauksien välttämis-, uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hävittämistavat
ympäristöystävälliset pesu- ja
siivousaineet
ruoan järkevä ostaminen ja annostelu
• Tutustutaan kehitysmaakauppaan
KOULU
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• Tehdään kala-, sieni- ja marjaretkiä ja opetellaan lajien tunnistamista ja saaliin käsittelyä ja säilöntää
• Tehdään ruokaa luonnossa, keittimellä, nuotiolla
• Mietitään, miten kotona voisi
säästää energiaa esim.
kodin hankinnoissa (esim.
energiaa säästävä laitteet)
ruoanlaitossa ja säilönnässä
(esim. kuivaaminen ja hapattaminen pakastamisen vaihtoehtona, maakellarit)
siivouksessa (esim. rätit ja
harjat pölynimurin korvaajina)
• Perustetaan koululle hyötykasviviljelmiä, joilla opetellaan luonnonmukaista viljelyä sekä kerätään
satoa koulukeittiön/kotitalousopetuksen käyttöön
• Idätetään ituja, kasvatetaan vihanneskrassia, auringonkukansiemeniä
tms. syötäväksi
• Keskustellaan ekologisesta mökkielämästä
• Tutustutaan maatilaan, toriin, luomusuoramyyntiin
• Hyödynnetään vanhat lasipurkit esim.
säilönnässä tai itujen
idätyksessä
• Perustetaan kotitalousopetuksen yhteyteen
komposti

37

~~_==::L...~iil=.4::""'::::::;""""IiI~_~~_"';;;;'

Musiikki

•

Lauletaan ympäristöaiheisia lauluja, luonto- ja nuotiolauluja
• Sanoitetaan vanhoja sävelmiä
ympäristöaiheisin tekstein ->
kilpailu parhaista sanoituksista
• Vertailiaan ympäristöasioihin kantaa ottavaa musiikkia eri aikakauslna

• Järjestetään ympäristöaiheinen
musikaali
• Kunnostetaan ja kierrätetään vanhoja soittimia, nuotteja jne.
• Tehdään soittimia jätemateriaaleista
• Luonnonmateriaalit soittimina:
kivet, kävyt, kepit

Filosofia

•

Pohditaan eläinten oikeuksia, tuotanto-, turkis- ja lemmikkieläinten tarpeita ja hoitoa sekä geeniteknologiaan liittyviä ongelmia
• Tutkitaan ihmisten elämistä yhteisössä, ihmisten ja luonnon suhdetta, kestävän kehityksen käsitettä ja mahdollisuuksia filosofisen etiikan käsitteiden avulla
• Keskustellaan erilaisista arvoista
esim. välinearvo, itseisarvo, epä-

arvo ja pohditaan mitä arvoja
esim. luonnolla, eläimillä, teknologialla on
• Tutustutaan ympäristöfilosofian
erilaisiin suuntauksiin
• Pohditaan elintason, elämänlaadun ja onnellisuuden välisiä eroja ja yhteyksiä
• VertailIaan eri kulttuurien ympäristöarvoja.

Psykologia • Pohditaan ympäristön vaikutusta

töystävällisen tai ympäristölle haitallisen toiminnan
• Tutkitaan mahdollisia eroja naisten ja miesten ympäristöasenteissa (esim. mitkä ympäristöön liittyvät arvot tärkeitä: elämä, terveys, kauneus, tekniikka, ... )

ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen
hyvinvointiin
• Tarkastellaan ihmisen vuorovaikutusta luonnon ja rakennetun ympäristön kanssa
• Vertailiaan eri ihmiskäsityksiä ja
sitä miten ne selittävät ympäris-

Tietotekniikka
• Tutkitaan erilaisia ympäristötiedonlähteitä tietokoneen avulla
(internet, kirjastojen tietokannat,
romput.) ja harjoitellaan erilaisia
tiedonhakutehtäviä
• Tehdään ympäristöaiheisiin liittyviä harjoituksia esim. diagrammien ja taulukoiden laatimisesta
• Tutkitaan energia-asioita energiapelin avulla
• Seurataan ilmanlaatua verkosta
• Tehdään oma W'IIIW-sivu esim .
koulun ympäristöasioista

Kaupalliset aineet
• Tehdään koulun ympäristötilintarkastus ryhmätöinä: selvitetään
koulun haitallisia/hyödyllisiä ympäristövaikutuksia sekä niiden
vaikutuksia koulun talouteen,
luonnosteli aan ehdotus siitä, miten haitallisia ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää ja hyödyllisiä ympäristövaikutuksia lisätä
• Tutustutaan maailmantaloudessa
oleviin vääristymiin (kehitysmaat
halpahintaisten raaka-aineiden
Viestintä

• Tutkitaan ympäristöjournalismin
eri muotoja (erilaiset mielipidekirjoitukset, kolumnit, jne., teks-

tuottajina, teollisuusmaat kalliiden
lopputuotteiden myyjinä) esim .
Luontoliiton maailmanpizza-pelin
avulla ja mietitään mahdollisuuksia vääristymien korjaamiseen
(esim. UKTJ, uusi kansainvälinen
talousjärjestys)
• Keskustellaan talouskasvun merkityksestä ihmisille/ympäristölle
• Tutkitaan, mitä jokin yritys/tehdas on tehnyt pienentääkseen haitallisia ympäristövaikutuksiaan
tit eri tyyppisissä lehdissä) ja harjoitellaan lähdekritiikkiä
• Pohditaan sanomalehden ym. tiedotusvälineiden elinkaaria
• Tehdään ympäristöaiheisia näytelmiä ja esitetään koko koululle ja
vanhemmille
• Pohditaan mainonnan vaikutusta
ihmisten ostokäyttäytymiseen

PAIKALLISIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA
Vanhemmat, kotikoulutoimikunnat, vanhempainyhdistykset jne.
Koulun oma henkilökunta: kei ttiö, siivous, kiinteistönhuolto
Oulun kaupungin ympäristövirasto
Oulun kaupungin tekninen keskus
Oulun Ateria
Oulun Jätehuolto
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan Marttapiiri
Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus
Metsähallitus
Oulun Luonnonsuojeluyhdistys
Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri
Paikalliset yritykset
Kirjastot
Pienkiinteistöyhdistykset, asukasyhdistykset
Paikalliset lehdet
Paikallisradiot
Muut koulut ja oppilaitokset
Päiväkodit
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TUTUSTUMISKOHTEITA OULUSSA
Timosenkosken luontokoulu

Timosenkoskentie 44
Seppo Saloranta
p. 55869151
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Isokatu 9
Eine Kela-Löytynoja
p. 315 8568
Oulun Jätehuolto

Jäteneuvonta
Kirkkokatu 54
kierrätysneuvoja Raija Hyvärinen
p. 55843960,0503569632
jäteneuvoja Ilona Suppanen
p. 55843961,0503569634
Toppilan kierrätyskeskus
Paakakatu 2
Asiakaspalvelu
p. 5584 3966
työnjohtaja Juho Raitio
p. 55843965, 5584 7965
avoinna ti-pe 9-17, maJ la 9- 14
Ruskon jätteenkäsittelyalue
Ruskonniityntie
vaaka, asiakaspalvelu
p. 5584 3970
jätehuoltomestari Jouni Ojala
p. 050 3569 635,55843971
avoinna: ma-pe 7 -20, la 9-12

Ongelmajätteitä käsittelevä!
kuljettava yritys:

Ekorasti Oy,
Tero Seppänen, p. 511 274 tai
0405946499
Kierrätysmateriaaleja hyödyntävä
yritys:

Ekovilla Oy, Ervasti, p. 8162 380
Kierrätyskeskukset, hyöty jätteitä keräävät ja käsittelevät yritykset:

4Hanhea
p. 511 369
Paperinkeräys Oy
Tapio Kivioja
p. 5562700
Kuusakoski Oy
Kerkelä
p. 5567622
Tervatull i Oy
Helena Kukkola, Mauri Korhonen
p. 386 226
Jäteurakoitsija:

Säkkiväline Puhtaanapito Oy
Anna-Maija Saukkoriipi
p. 020505 3883

Kaupunginkirjasto-Maakuntakirjasto

Kaarlenväylä 3
Ryhmäkäynnit:
päiväkodit, ala- ja yläasteet
p. 558 47342
lukiot, ammatilliset oppilaitokset
p. 558 47331
Kaupunginteatteri

Kaarlenväylä 2
infopiste p. 558 47000
lippupiste p. 558 47600
Kaupunginorkesteri

Madetojansali, Musiikkikeskus
lintulammentie 1-3
lipunmyynti lippupiste
Kaarlenväylä 2
p. 558 47600
Oulun taidemuseo,

Kasarmintie 7
p. 558 47450

Nuorten työpajat:

Autopaja Woorti
Paalikatu 3
p.050-5595248
Puutyöpaja Wärkki,
Kuivaamokatu 1
p. 558 68250
Työpaja Willamiina,
Manttaalintie 6,
p. 558 68252, 55868253
Taide- ja mediapaja
p. 55848206
4Hanhea toimintakeskus,
Sahatie 10
p. 511369
Kuivasjärven kierrätyskeskus,
Ratsastuskentäntie 9
p.0400-772229

Pohjois-Pohjanmaan Museo

Settlementtipaja,
Kaarretie 1 4
p. 348403,040-5167999

Ainola
p. 558 47150

Oulun Yliopisto

Turkansaaren ulkomuseo,

varaukset p. 558 49160
Tiedekeskus Tietomaa,

Nahkatehtaankatu 6
p. 558 41340
Liikennepuisto

Hollihaka
p. 558 48204

Eläinmuseo
linnanmaa, ovi A 1
p. 553 1252
Geologinen museo
linnanmaa, ovi K
p. 553 1443, 553 1442
Kasvitieteellinen puutarha
Kaitoväylä 5
p. 553 1570

OULUN LUONNONSUOJELUALUEET,
LUONTOPOLUT JA LINTUTORNIT
Letonniemi on runsaan 30 hehtaarin laajuinen merenrantalehto Rajahaudassa. Letonniemeä kiertää 3 kilometrin pituinen luontopolku, jonka varrella on
alueen luonnosta kertovat opastustaulut. Alueella sijaitsee myös lintulava ja
katos evästaukoa varten.
KempeleenliJhti on noin 70 hehtaarin alavaa maankohoamisrantaa käsittävä
suojelualue Lentokentän tien varrella. Kempeleenlahti on osa valtakunnallista
lintuvesiensuojeluohjelmaa. Alueella on kilometrin pituinen luontopolku opastetauluineen sekä lintutorni.
Pi!PiJSUO Lapinkankaalla on Oulun laajin suoalue. Suolla ja sen ympäristön
metsissä kiertää 7 kilometrin pituinen luontopolku opastetauluineen ja nuotiopaikkoineen.
SiJnginjoen retkei/yiJlueen IsokiJngiJs on suurin Oulun suojelualueista. Sanginjoen retkeilyaluetta kiertävät noin 10 kilometrin pituinen maastoltaan
vaihteleva Isokankaan retkeilypolku ja lyhyempi noin 5 kilometrin pituinen
Kalimen retkeilypolku. Kalimen reitillä voi tutustua vanhan riistakulttuurin
ansoihin ja loukkuihin. Alueella on myös Korpilammen kiertävä 2 kilometrin
pituinen Sanginjoen riistapolku, joka esittelee erilaisia riistanhoitotapoja . Laajalla Sanginjoen retkeilyalueella on laavujen lisäksi useita katoksia, nuotiopaikkoja, opastustauluja, mielenkiintoisia luontokohteita sekä puuceet.
TahkokiJnkiJiJn metsäpolun pituus on noin 2,4 kilometriä. Polun varrella on
metsistä kertovat esittely taulut.
HuutiliJmmen nuotiopaikalta lähtee lammen kiertävä luontopolku, jonka pituus on 1,5 kilometriä sekä kaatopaikalle suuntautuva 5 kilometrin pituinen
ympäristöpolku. Huutilammen rannassa on lintujentarkkailulava.
Oulun kaupungissa on viisi rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä. Taskilan
Suolamännyntiellä on ns. suolamänty, joka on vanha iso merkkipuu. Sanginsuussa Sanginjoelle lähtevän tien haarassa on käärmekuusi . Pateniemen Berg-

bomintiellä ja Hietasaaren Johteenhovissa on rauhoitettu iso vanha mänty.
Puolivälinkankaan tienhaarassa on erikoinen riippaoksainen mänty.
Maasto-opetuskohteita Oulun kou luille ja päiväkodeille on koottu Ympäristöviraston julkaisuun 1/1995 .

Luonnonsuojelualueista ja luontopoluista on saatavilla yleisesite. Osasta alueista on myös yksityiskohtaisempia omia esitteitä. Esitteitä on saatavilla ympäristövirastosta ja teknisen keskuksen neuvontapisteestä.
Timosenkosken luontokoulun toiminnan esittely ja vierailuohjeet löytyvät koulun
kotisivuilta I www.edu.ouka .fjfkoulutlhonttamakiltimosenkoski .html .

44

KOULU JA KESTÄVÄ KEHITYS
.c.=._~

,w,,';"",==,
";' ••. _ _~=~""=~_~z~~="='u~==",.~~=~.__~==
.....&_.~~=
;;;;::;
==;.

INTERNET
• Oulun alueen ympäristöaiheisia sivuja
www.ouka.fi/ymparisto (ympäristövirasto)
www.ouka.fi/iatehuolto (Oulun jätehuolto)
www.yyh.fi/ppo/ppo.htm (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus)
www.oulu.cham6er.fi/ypak98 (kauppakamarin ympäristöjaoksen
sivut)
www.edu.ouka.fi/koulutlhonttamaki/timosenkoski .html
(Timosen kosken luontokoulun sivut)
• Ympäristökirjallisuutta
www.ouka.fi/wwwymp/kirjat.html
www.kuntaliitto.fi/agenda/kekejul.htm
• Ympäristöaiheisia linkkilistoja
www.uta.fi/laitokset/normaalikoulu/linkit/linkit.htm
www.uta.fi/~sp61411/ipopp98/ipopp.html

www.edu .ouka .fi/koulut/honttamaki/timosenkoski.html
www.tukk.fi/org/syksel
www.htk.filkirjasto/luonto.htm
• Ympäristöaiheisia sivuja, joista löytyy tietoa~ tehtäviä, opetuspaketteja,
opetuspelejä yms.
matwww.ee.tut.fi/ymparistoverkko
www.helsinki.fi/ml/maantfympkaslhausjarvi .html
(ilma, vesi, maaperä jne.)
edu.ouka.fi/~maalto/kasyit (pohjoissuomen kasvit)
www.sfs.fi/ymparist (ympäristömerkit)
www.washright.com (pese oikein -kampanja useilla eri kielillä)
www.sll.fi (Suomen luonnonsuojeluliitto)
www.tat.fi (Taloudellinen tiedotustoimisto)
www.motiva.fi
www.edu.fi/oppimateriaalit

YHTEYSHENKILÖT
OULUN KAUPUNKI
Kaupungintalo, Kirkkokatu 2 A
Lähidemokratiatoiminta,
Lähidemokratiayhteyshenkilö Maarit Alikoski ...... .. ... ... ... 558 41144
Suunnittelupalvelu/kaupunkisuunnittelu
Suunnittelija Sirkka Lehto .................. .. ...... ....... .. .... . 558 41 238

Tekninen keskus, Uusikatu 26
Kaavoitus
Asemakaava-arkkitehti Anna-Maria Kantola ........... ....... 558 4241 2
Insinööri Terttu Välikangas (liikenneasiat) .............. .. .... . 55842116
Katu- ja viherpalvelut, suunnittelu
Maisema-arkkitehti liisa Kääriä-Fischer ................ ......... 558 4211 7
Katu- ja viherpalvelut, vihertyöt
Kaupungin p!;lutarhuri Pentti Martikainen .......... .. .......... 558 42150
Puistosuunnittelija Eino Heikkinen .............................. 558 421 52
Metsät ja vesialueet
Kaupunginmetsänhoitaja Veli Puolakka ......................... 558 42380
Metsätalousinsinööri Matti Eilola ............... .. .............. 558 42382
Tilapalvelut, kiinteistönhoito
Kiinteistönhoitopäällikkö Hannu Pekkala ....................... 558 42570
Tilapalvelut, siivous
Siivoustyönjohtaja, Soile Pajarinen ... ..\......................... 558 42584

Oulun Jätehuolto. Kirkkokatu 54
Jäteneuvonta
kierrätysneuvoja Raija Hyvärinen ........ 55843960,0503569632
jäteneuvoja Ilona Suppanen
.. ... 55843961 ,0 5035696 3 4
Toppilan kierrätyskeskus, Paakakatu 2
asiakaspalvel u ... . ......... .. ..... ..... .... ......

558 4 3966

Ruskon jätteenl<äsittelyalue, Rusl<onniityntie
vaaka, asiakaspalvelu ............................. ... ... ........ ... 5584 3970
jätehuoltomestari Jouni Ojala ...... ..... 0503569635,55843971

Liikuntatoimi, Peltolantie 8 A 1
Kunnossapitopäällikkö Mika Puolitaival ........ .. .............. 558 481 50

Oulun Ateria , Kirkkokatu 54
Ruokapal velupäällikl<ö Leena Kauppinen ... .. . .............. 558 41 501

Ympäristövirasto, Kauppatori
Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu .............. 558 46760
Ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti .. ........ .... .... .. 55846764
Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä . . .... .. ........ 558 46 763

Timosenkosken luontokoulu
Koulunjohtaja Seppo Saloranta

... ........ . .......... .. 55869151

Nuorisoasiainkeskus, Oja katu 4 , 2 krs .,
Infopiste .............. .. ................................... ......... 558 48200
Nuorisotilat, leiri keskukset, bändi tilat
tiedustelut ............... .. ..... ..... .................... ... ........ 558 48204
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Oulun kaupungin kestävän kehityksen
toimintaohjelma
• Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka, 1 997
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta
ja toteutuksesta 31.8.1998 mennessä, 1998
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta
Oulun kaupunkiorganisaatiossa, 1999
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