
Tavoitteenamme on, että luonto- ja ympäristökoulujen määrä on 
kaksinkertaistunut  vuoteen 2015  mennessä.

� Ympäristön hyvinvointi on edellytys  hyvälle elämälle ja kestä-
välle taloudelle. 

� Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen haastavat 
kaikki  kasvattajat työhön hyvän tulevaisuuden  puolesta.

� Luonto- ja ympäristökoulut laajentavat oppimisympäristöjä 
sekä tarjoavat kaivattua tukea kasvattajille ja opettajille 
päiväkodeissa ja kouluissa. 

� Luonto- ja ympäristökoulujen perustamista ja toimintaa on 
tuettava, sillä toiminnan piirissä on vain pieni osa suomalais-
lapsista  ja -nuorista. 

Elämykselliset opetuskokonaisuudet auttavat oppi-
maan monimutkaisia luonnon ja ympäristön  
ilmiöitä sekä antavat pohjan kestävälle elämän-
tavalle.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Niina Mykrä 
luontokoulut @ luontokoulut. fi

puh. 044 700 2505

Liiton puheenjohtaja Tiina Lecklin 
Luontokoulu Haili, Kotka

luontokouluhaili @ kotka.fi
puh. 040 594 3531

Suomen luonto- ja
 ympäristökoulujen liitto ry.

www.luontokoulut.fi
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ÄRIP SM TÖY KA OJ U- LO UT JN EO NU  LL  IIN TE TOM  O RU YS

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT KASVATTAJIEN TUKENA
MATKALLA KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN



Luonto- ja  ympäristökoulut  toteuttavat opetussuunnitelmaa

Vastuullisuus syntyy omakohtaisen merkityksen ja tunteen kautta

Luonto- ja ympäristökoulut  ympäri maata

� vastaavat  opetussuunnitelmien luonto- ja 
ympäristöopetukselle asetettuihin vaati-
muksiin

� tarjoavat ympäristökasvatuksessa tukea 
ja täydennyskoulutusta

� perustavat opetuksensa ajankohtaiseen 
tietoon ja tutkimukseen luonnosta, ympä-
ristöstä  ja  pedagogiikasta

� ovat tärkeä tuki päiväkotien ja koulujen 
kestävän kehityksen ohjelmien toteutta-
miselle.

Luonto ja ympäristökoulut

� auttavat rakentamaan tietoa 
kokonaisvaltaisten koke-
musten ja elämysten kautta

� tukevat erilaisia ja eri-ikäisiä 
oppijoita

� innostavat ympäristövas-
tuullisuuteen

� kannustavat fyysisesti ja 
henkisesti tervehdyttävään 
luonnossa liikkumiseen.

Suomessa kurottavaa muihin Pohjoismaihin verrattuna

Tavoitteeksi  kattava luonto- ja ympäristökouluverkosto

� Tanskassa ja Ruotsissa luonto-
koulutoimintaa ja Norjassa ta-
voitteellisesti ohjattua ulko-ope-
tusta on tarjolla lähes kaikille, ja 
toimintaa tuetaan valtakunnal-
lisin varoin.

� Suomessa ei ole valtakunnallista 
resurssia luonto- ja ympäristö-
koulutoiminnalle, joten toiminta 
ei ole toistaiseksi laajentunut  toi-
votulla tavalla.

� Resurssien puutteessa myös ny-
kyiset luonto- ja ympäristökoulut 
ovat uhanalaisia.

� Ympäristökasvatuksen tavoitteiden 
toteuttamista pitää vaatia ja valvoa  
käytännössä. 

� Kuntia tulee tukea nykyisien luonto- 
ja ympäristökoulujen ylläpidossa, ja 
kannustaa niitä perustamaan uusia.

� Luonto- tai ympäristökoulun ylläpito 
maksaa 45 000 - 300 000 euroa vuodes-
sa riippuen henkilökunnan määrästä ja 
tiloista. 

� Luonto- ja ympäristökoulujen perusta-
miseen on erilaisia tapoja. Ylläpitä-
jänä voi olla kunta, yhdistys, nuoriso-
keskus tai yritys.

Luontokouluissa ekosysteemi 
tulee tutuksi.Ympäristökouluissa opitaan toiminnallisesti.

Suomessa luontokouluja vähän 
verrattuna muihin Pohjoismaihin

Suomessa on 25 luonto- ja 
ympäristökoulua

95 103 25

Ruotsi Tanska Suomi


