
Luontokoulujen tarjoamat 
mahdollisuudet opiskelijoille

•  Opetuksen seuraaminen ja vierailukäynnit
•  Mahdollisuus opetusryhmän ohjaamiseen 
•  Maasto- ja ryhmätöiden sekä opetusmateriaalien suunnittelu
•  Tutkimusaiheita graduihin ja seminaaritöihin (mm. oppilaan 

luontosuhde, sosiaalisesti kestävä kehitys luontokoulussa, 
osallisuus)  

Ympäristökoulu Polun tarjoamat 
mahdollisuudet opiskelijoille

• Opetusmateriaalin suunnittelu (esiopetus-yläkoulu)
•  Opetuksen seuraaminen ja vierailukäynnit, mahdollisuus ryhmän 

ohjaamiseen
•  Tutkimusaiheet graduihin ja seminaaritöihin (aiheena esim. 

ympäristöopetuksen vaikutus käyttäytymiseen)
•  Osallistuminen maksuttomille kasvattajien kursseille kestävän 

kulutuksen ja jätteiden vähentämisen teemoista
•  Ryhmien kanssa askarteleville tarkoitettu kierrätysmateriaalien 

ilmaistukku Kierrätyskeskuksen Nihtisillan kaupan yhteydessä

Suomen Leirikouluyhdistys ry:n 
leirikoulukeskus Hostel Suomenlinnan tarjoamat 

mahdollisuudet opiskelijoille
•  Työssäoppimisjaksot ja muut projektit Suomenlinnassa (erityisesti 

elo-syyskuu, huhti-toukokuu)
•  Mahdollisuus opetusmateriaalien ja palveluiden kehittämiseen
•  Tutkimusaiheita esim. graduihin ja seminaaritöihin

•  Tutustuminen koulun ulkopuoliseen opetukseen ja 
leirikoulutyöhön sekä pienen leirikoulukeskuksen/hostellin 
perusarkeen

Maksuton leirikoulu Suomenlinnassa opettajiksi 
valmistuville 9.–10.3.2018! Koulutuksessa tutustutaan 
leirikoulutoimintaan käytännössä itse kokien ja leirikoululaisen 
rooliin asettuen. Koulutus sisältää majoituksen ja ateriat. 
Lisätietoja sly@suokki.fi .

Lisätietoja Suomen luonto- ja ympäristökouluista:

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
www.luontokoulut.fi 

toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola
kati.vaha-jaakkola@luontokoulut.fi 

Pääkaupunkiseudun luonto- ja 
ympäristö koulujen tarjonta

luokan-, aineen- ja lasten tarhan-
opettajiksi opiskeleville

Va n t a a
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Mitä tarjoamme opiskelijoille? Mikä on luonto- ja ympäristökoulu
Luonto- ja ympäristökoulut toimivat päivähoidon ja perusope-
tuksen ympäristökasvatuksen ja luonto-opetuksen tukena. 
Tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisten elämän-
tapojen omaksumista, ympäristövastuullisuutta ja luonnon-
tuntemusta. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia, kuten tut-
kimista luonnossa ja kestävän arjen opettelua koulussa, ja ne 
tukevat monenlaisia ja eri-ikäisiä oppijoita. Luonto- ja ympäris-
tökoulujen opetus pohjautuu yleisiin opetussuunnitelmiin sekä 
ajankohtaiseen tietoon ja tutkimukseen luonnosta, ympäris-
töstä ja pedagogiikasta.

Pääkaupunkiseudulla toimii seitsemän luontokoulua, yksi 
ympäristökoulu sekä yksi leirikoulukeskus, joissa vierailee vuo-
sittain yhteensä tuhansia lapsia, nuoria ja kasvattajia. Myös 
opiskelijoiden on mahdollista tehdä yhteistyötä luonto- ja 
ympäristökoulujen sekä leirikoulukeskuksen kanssa. Kohteet 
ja yhteistyömuodot löytyvät tästä esitteestä. Kaikkiaan Suo-
messa on noin kuusikymmentä luonto- ja ympäristökoulutoi-
mintaa tarjoavaa toimijaa, jotka muodostavat LYKE-verkoston. 
Monet ovat kiinnostuneita opiskelijayhteistyöstä.

Tervetuloa mukaan luonto- ja ympäristökoulujen sekä 
leirikoulukeskuksen toimintaan!



Harakan saaren 
luontokoulutoiminta
Harakan saari sijaitsee Etelä-Helsingissä, Kaivo-
puiston edustalla. Saarella on vaiherikas historia ja 
poikkeuksellisen monimuotoinen luonto. Harakan 
luontokoulu tarjoaa luonnontutkimuspäiviä perus-
koululaisille ja ympäristöntutkimuspäiviä yläkoululai-
sille ja lukiolaisille. Rakkolevien ja ahdinparran kehys-
tämillä rannoilla opitaan Itämerestä monialaisesti 
ilmiönä. Luontokeskus järjestää myös kursseja ja täy-
dennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille.

Harakan luontokeskus, Helsingin kaupungin 
 ympäristökeskus, PL 500, 00099 Helsingin kaupunki 
www.hel.fi /ymk/harakka 
pekka.paaer@hel.fi , asta.ekman@hel.fi 

Korkeasaaren Luontokoulu Arkki 
Luontokoulu Arkki tarjoaa elämyksellistä opetusta 
tapahtumissa ja luontokoulupäivissä Korkeasaaressa. 
Lähestymme luontoa eläinten ja niiden elinympä-
ristöjen kautta. Painotamme tutkivaa oppimista ja 
luonnonsuojelua. Teemojamme ovat eläinten tal-
vehtiminen, uhanalaisten lajien suojelu ja eläinten 
käyttäytyminen. Kesällä luontokoulussa järjestetään 
kesäleirejä alakouluikäisille. Opetusohjelmat on suun-
nattu esikouluikäisistä lukiolaisiin.

Luontokoulu Arkki, Ympäristökasvattaja Tero Kirjo-
salo, www.korkeasaari.fi /opetus
zoo.arkki(at)hel.fi , p. 09 310 79612, 

Meriharjun luontotalo
Meriharjun luontotalo on Helsingin kaupungin nuo-
risoasiainkeskuksen nuorisotalo, joka on erikoistu-
nut luonto- ja ympäristöasioihin. Luontotalo sijaitsee 
Vuosaaren Uutelassa kallioisen mäntymetsän kes-
kellä lähellä merta. Tarjoamme luontokouluohjelmia 
yhteistyössä opetusviraston kanssa helsinkiläisille 
ala- ja yläkoulujen oppilaille. 

Luontokoulupäivien teemoina ovat elämykselliset 
vuodenaikaretket ja ympäristövastuulliseen elämän-
tapaan kasvaminen. 

Meriharjun luontotalo, 
Uutelantie 32, 
00990 Helsinki  
p. 09 310 89038 
luontotalo.munstadi.fi 
luontotalo@hel.fi 

Villa Elfvikin luontokoulu
Villa Elfvikin luontokoulu toimii Espoossa, yli 
100-vuotiaassa jugend-talossa, Laajalahden luon-
nonsuojelualueen laidalla, vanhan metsän keskellä. 
Luontokoulussa perehdytään tutkien, taiteillen ja 
leikkien metsän, rannan ja niityn elämään, vesi-
ekosysteemeihin sekä lintuihin. Luontokoulupäivät 
on tarkoitettu 3.–8. -luokille ja opetusta annetaan 
niin syksyllä, talvella kuin keväälläkin. Villa Elfvik 
järjestää myös täydennyskoulutusta opettajille ja 
kasvattajille. 

Villa Elfvikin luontokoulu, Elfvikintie 4, 
PL 60440, 02070 Espoon kaupunki. 
www.espoo.fi /villaelfvik
p. 09 8165 4400 

Metsähallitus: Suomen luontokeskus 
Haltian luontokoulu
Haltian luontokoulu sijaitsee Nuuksion sydämessä, 
kaikkia Suomen kansallispuistoja esittelevässä ja 
elämyksellisessä luontokeskus Haltiassa. Haltian 
pihasta lähtevät polut johdattavat Nuuksion jär-
viylängön luontoon. Luontokoulun teemoina ovat 
luonnon monimuotoisuus, metsäluonto ja retkei-
lytaidot. Toiminta, tutkimus ja seikkailu – Haltian 
luontokoulupäivät on suunniteltu 5.–9.-luokille. 
Haltian luontokoulu järjestää myös monipuolista 
koulutusta kasvattajille.

Haltian luontokoulu
Nuuksiotie 84, 02820 Espoo
Suomen luontokeskus Haltia
www.haltia.com/luontokoulu
p. 040 581 3534

Vantaan luontokoulu
Vantaan luontokoulu sijaitsee Itä-Vantaalla Sotun-
gin perinnemaisemassa, Sipoonkorven kansallis-
puiston reunalla. Toimintaympäristönä on metsä ja 
tukikohtana vanha kyläkoulu monine tarinoineen. 
Toimintamuotoina ovat mm. kummiluokkaopetus 
(neljä opetuskertaa, opettajille tapaamisia) ja yksit-
täiset luontokoulupäivät koulu- ja päiväkotiryhmille 
sekä kurssit kasvattajille.

Vantaan luontokoulu, 
Sotungintie 25a, 01200 Vantaa. 
www.vantaanluontokoulu.fi 
toimisto@vantaanluontokoulu.fi , p. 09 875 3957

lisätietoa kohteista

Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksen ympäristökoulu Polku
Ympäristökoulu Polku tukee Pääkaupunkiseudun 
päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristö-
kasvatustyötä ja kehittää ympäristökasvatusme-
netelmiä ja -materiaaleja. Olemme erikoistuneet 
kestävän elämäntavan ja ympäristövastuullisuu-
den edistämiseen. Ohjelmamme käsittelevät eten-
kin arkipäivän valintojen vaikutusta ympäristön 
tilaan. 
Ympäristökoulu Polku
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Hermannin rantatie 2A, 4krs, 00580 Helsinki
www.kierratyskeskus.fi /polku
0400 348 100, koulutus@kierratyskeskus.fi 

Suomen Leirikouluyhdistys ry
Hostel Suomenlinna
Hostel Suomenlinna on Helsingin tuntumassa, 
mutta silti rauhallisessa ja ainutlaatuisessa Unes-
con maailmanperintökohteessa sijaitseva leiri-
keskus ja hostelli. Hostel Suomenlinna järjestää 
opetussuunnitelmia tukevia leirikouluja, joiden 
ohjelmissa hyödynnetään Itämeren saaristoluon-
toa sekä Suomenlinnan ainutlaatuista historiaa. 
Leirikouluissa korostuvat lisäksi sosiaaliset taidot 
ja ryhmätoiminnan kehittäminen. 

Hostel Suomenlinna
www.hostelhelsinki.fi 
hostel@suokki.fi 
Suomenlinna C 9, 00190 Helsinki 

Suomen leirikouluyhdistys
leirikoululahettilas.fi 

Naturskolan Uttern
Åvikhemmet, Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå
naturochmiljo.fi /naturskolan_uttern
naturskolanuttern@naturochmiljo.fi 
tel. 050 462 9947

Kiertävä luontokoulu Naakka
Milla Tuormaa, Ympäristökasvattaja
p. 040 766 0376
info@kiertavaluontokoulu.fi  
www.kiertavaluontokoulu.fi 


