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Lampaat luontokasvatuksessa

Luontokasvatus
• On
– elämyksellistä ja kokemuksellista
– ympäristöherkkyyttä ja yksilön luontosuhdetta tukevaa sekä
luonnontuntemusta edistävää kasvatusta

• Toteutetaan pääasiassa luonnossa
• Sisältää aina ympäristövastuullisuutta tukevia arvoja
(Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos, 2008)

Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke

Maisemat Ruotuun -hanke
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Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke
• Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama kehittämishanke
– Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä
osaamisrakenteiden vahvistaminen

• Kohderyhmä:
– lappilaiset päiväkoti- ja peruskouluikäiset lapset ja nuoret
– koulujen (9) ja päiväkotien (10) ammattikasvattajat

• Pilottikunnat:
– Rovaniemi, Pelkosenniemi ja Kemijärvi (1.4.2012 alkaen)

• Muut yhteistyökumppanit:
– MH, Lapin luonnonsuojelupiiri, muut hankkeet, esim.
Maisemat Ruotuun, Maisemanhoidosta työtä Lappiin

• Toiminta-aika: 31.10.2012 saakka

Merkittävät
elämänkokemukset

Hankkeen tavoitteet
• Lisätä lasten ja nuorten luonto- ja
kotiseututietoutta
• Edistää koulujen ja päiväkotien lähiympäristön
hyödyntämistä oppimisympäristönä
• Luoda pysyvää yhteistyötä luontokeskusten,
ympäristöviranomaisten, koulujen ja
päiväkotien sekä muiden toimijoiden välille
• Kehittää hyviä luontokasvatuksen käytäntöjä ja
edistää niiden leviämistä maakunnassa
• Tukea opetusta ja tuottaa materiaaleja
opetukseen

Yhteistyöryhmät ja
kehittämissuunnitelmat Tiedottaminen
• Luontokasvatuksen
yhteistyöryhmät perustettu
Pelkosenniemelle ja Rovaniemelle
• Maakunnallista ryhmää ollaan
perustamassa
• Kehittämissuunnitelmia työstetään

• Tiedotteet ja lehtijutut
• Hankkeen esittely:
tapahtumat ja messut
• Sähköposti
• Pedanet-sivut
Rovaniemellä ja
Pelkosenniemellä
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Koulutus

Kouluilla ja päiväkodeissa

• Kurssit
– Metsämörri, globaali
ympäristökasvatus, ilmastonmuutos,
toiminnallinen koulutuspäivä
Vaattunkikönkäällä, lähiluonto ja
digikasvio -koulutus ym.

• Työpajat
– Hankkeen alussa ja lopussa

• Kansainvälinen seminaari

• Luontopäivät ja –retket
– Metsäpäivät, vesipäivät, talviset
luontopäivät, linturetket ym.

• Tutkiva oppiminen
• Herukkapensaita päiväkoteihin
• Lampaiden vapautukset
• Oppimateriaalien laatiminen

– Pyhätunturilla 2011

Maisemat Ruotuun: Tavoitteet

Maisemat Ruotuun -hanke
• Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
– Yleishyödyllinen kehittämishanke

• Toiminta-aika 1.6.2011-31.12.2013
• Toiminta-alue:
– Etelä- ja Keski-Lappi
– Kainuu

• Toiminnan keskiössä:
–
–
–
–
–

Maisema-alueet
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
Perinnebiotoopit
LUMO-kohteet ja kosteikot
LS -alueet, Natura 2000 -alueet

Lampaat luontokasvatuksessa – miksi?
• Ongelmia
– Käsitys ihmisten ja luonnon vuorovaikutuksesta hämärtynyt
– Kosketus luontoon ja maaseutuun katoamassa

• Lapsilla luontainen kiinnostus luontoa ja eläimiä kohtaan
– Erityisesti esi- ja alkuopetus

• Omakohtaiset kokemukset ja elämykset
– Ympäristöherkkyys
– Myönteinen luontosuhde

• kartoittaa Lapin ja Kainuun arvokkaat maisema-alueet
• tarjota neuvontaa ja rahoitusvaihtoehtoja maisemanhoitoon
• innostaa maisemanhoitoon käynnistämällä pilottikohteita
• lisää elinkeinojen ja paikallistoimijoiden yhteistyötä
• laatia maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmat 1-2 valtakunnallisesti
arvokkaalle maisema-alueelle

Lampaat luontokasvatuksessa – miten?
• Teemoja
–
–
–
–
–

Luonnontieteen perusasiat, esim. ravintoketjut
Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus
Ruoan alkuperä, tuotantoketjut
Lajintuntemus, luonnon monimuotoisuus
Paikallishistoria

• Toimintatapoja
–
–
–
–
–
–

Eri oppiaineisiin liittyvät tehtävät
Liikunnalliset tehtävät
Aistiharjoitukset
Tarinat
Vapaa leikki myös tärkeää
Suunnitelmallisuus
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Lampaat hyvinvoinnin tukena
• Luonnossa liikkuminen ja luontokokemukset parantavat
hyvinvointia
• Maisemanhoito
– Kylämaisemien avoimuus ja monimuotoisuus -> viihtyisyyden
lisääntyminen, luonnon monimuotoisuuden arvot
– Maaseutukylien kulttuurihistoria ja identiteetti -> vetovoimaa
matkailuun

Tulossa ja suunnitteilla
• Talviluontopäiviä ja -retkiä kouluilla ja
päiväkodeissa
• Linturetkiä, lasten lintuviikko 21. -27.5.
• Metsä- ja puutarhapäivät 26.5.
• Metsänuppuset ja -myttyset -teemakurssi
• Geologinen retki Rovaniemellä ja
Pelkosenniemellä
• Tutkivan oppimisen levittäminen
päiväkodeille ja kouluille
• Lintu- ja vesipäiviä kouluilla ja
päiväkodeissa
• Lampaiden vapautuksia kesällä
• Ötökkä- ja metsäpäivä syksyllä
• Luontokasvatuksen työpaja ja koulutuksia
syksyllä

Kiitos!
Yhteystiedot
Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke
Projektikoordinaattori Päivi Taavo 0400 972 758
Projektisuunnittelija Paula Tulppo 040 571 7716
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Maisemat Ruotuun –hanke
Projektipäällikkö Marjut Kokko 0400 304 745
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