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Materiaalit 

Tältä alasivulta löydät listaukset tarjolla olevista oppi-, neuvonta ja tiedotusmateriaaleista. Materiaalit on jaoteltu 
teemoittain alaotsikoiden alle. Listaukseen on yritetty huomioida kaikki oleellisimmat Uudenmaan toimijat ja niiden 
tarjoamat materiaalit, mutta kaiken kattava se ei kuitenkaan ole. 
 

Arjen valinnat ja kestävä elämäntapa 

Circula - kiertotalous- ja yrittäjyyspeli on suunnattu ammatilliselle toiselle asteelle ja lukioille, ja aineistoa voi soveltaa 
peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Peli toimii hyvin osana laajempaa kiertotalouden 
oppimiskokonaisuutta ja siihen voidaan liittää yritysyhteistyötä. / Ammattilaisen kädenjälki 

Ekotiimimateriaalit antavat vinkkejä, miten muuttaa toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Ekotiimit ovat 
kestävän elämäntavan ryhmiä, jotka pyrkivät omassa arjessa pienentämään ekologista jalanjälkeä. 

HSY:n sähköiset oppimateriaalit käsittelevät ympäristöasioita etenkin jätteen synnyn ehkäisyn näkökulmasta eri 
oppiaineissa ja ammattialoilla / HSY 

HSY:n lajittelupelissä tutustut hauskalla tavalla viemärietikettiin, jätteiden lajittelun perusteisiin ja uusiotuotteisiin, joita 
jätteistä valmistetaan. / HSY 

Kaupunkipeli eli Pelissä yhteinen kaupunki! tuo yhteen kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ja maallikot. Työpaja herättää 
kiinnostuksen elinympäristöön ja antaa valmiuksia osallistua sen kehittämiseen. Kaupunkipeli sopii yläkoululaisille ja 
vanhemmille opiskelijoille. / Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Kestävän elämäntavan ja yhteisöllisyyden edistämiseen kasvatustyössä, asukastoiminnassa, järjestöissä ja 
kiinteistöyhtiöissä liittyviä julkaisuja ja koulutusmateriaaleja. / 4V -hanke 

Kestävän kehityksen teemamateriaaleja opetuksen tueksi. / Opetushallitus 

Kestävä kehitys ammattioppilaitoksissa vapaan sivistystyön ja aikuiskasvattajien sidosryhmille. / Sivistys 

Kestävä kehitys kemian opetuksessa – pedagogiikkaa ja oppilaiden omia tutkimuksia –opas auttaa suunnittelemaan ja 
toteuttamaan kemian opetusta kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas pitää sisällään teorian lisäksi paljon harjoituksia 
ja oppilaiden omia tutkimuksia opetuksen ja sen suunnittelun tueksi. / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Kestävän kulutuksen ympäristökasvatusmateriaaleja eri-ikäisille. / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Kierrätyspeli: Lajitteluohjeita ja hauska peli oman kierrätystiedon testaamiseen /  Paperinkeräys Oy 

Kierrätysopas yrityksille, yhteisöille, kodeille ja mökeille. / Lassila & Tikanoja 

Kiertotalousnetti avaa kiertotalouden maailmaa. Opettajille on tarjolla tietoa aiheesta ja oppilaille puolestaan tehtäviä ja 
kilpailuja. / Luonto-Liitto 

Liikenteeseen ja sen ympäristövaikutuksiin pohjautuva Pääkaupunkiseudun liikenne- ja ympäristökansio sisältää 
oppimateriaaleja peruskoulun 7.-9. luokille. Lisäksi saatavissa ilmaisia julkaisuja/tuotteita helsinkiläisille päiväkodeille ja 
kouluille / Helsingin ympäristökeskus 

Mahtavapakkaus: tietoa pakkausmateriaaleista, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä sekä ympäristövaikutuksesta. / PYR Oy 

http://www.kadenjalki.fi/circula/
http://www.kadenjalki.fi/
http://www.ekotiimi.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilattavatoppimateriaalit/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.kaupunkipeli.fi/
https://www.sykli.fi/
http://www.4v.fi/4v-hanke/materiaalit/julkaisut_ja_koulutusmateriaalit
http://www.4v.fi/4v-hanke/
http://www.edu.fi/teemat/keke/
http://www.oph.fi/
http://www.sivistys.net/
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/Kestavakehityskemianopetuksessaopas.pdf
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu/lataa_materiaalia
http://www.kierrätyskeskus.fi/
http://www.paperinkerays.fi/asukkaille/asukkaille-/tietoa-kouluille/kierratyspeli
http://www.paperinkerays.fi/
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/Sivut/Default.aspx
http://www.kiertotalousnetti.fi/etusivu.html
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Ymp_rist_kasvatus/Ymp_rist_kasvatusmateriaalit
http://www.hel.fi/ymk
http://www.mahtavapakkaus.fi/etusivu/
http://www.mahtavapakkaus.fi/etusivu/pyr-oy/
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Marttojen yleisiltä neuvontasivuilta löydät vinkkejä kestävään elämäntapaan, mm. tietoa siitä, miten valmistat 
herkullista ruokaa tähteistä, miten Ekokokki valmistaa ruokaa ja millainen on Ekokoti. Uudellamaalla toimii aktiivisesti 
myös Uudenmaan Martat, joka edistää toiminnallaan mm. hyöty- ja kaupunkiviljelyä 

Neuvokkaat –elämäntapakortit:  Elämäntaparoolipelikortit soveltuvat eri ikäisten kuluttaja- ja ympäristökasvatuksen 
oppimateriaaliksi / Suomen luonnonsuojeluliitto, Kuluttajavirasto ja Motiva 

Nuorten oman toiminnan kehittämismateriaaleja / Nuorten Akatemia 

Nökön matkassa -puuhakirja on suunnattu 5–7-vuotiaille. Kirjassa seikkailee Nökö, jonka kanssa opetellaan muun 
muassa kierrätystä, lajittelua, kodin vesiasioita, energiansäästöä ja ilmansuojelua. Puuhakirjaa voi tilata Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut HSY:ltä maksutta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kouluihin ja päiväkoteihin. Sen voi 
myös tulostaa itse HSY:n verkkosivuilla. / HSY 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin –sivusto: Saatavilla arviointityökaluja, materiaaleja ja neuvontaa koulujen 
ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi / Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön 

Peloton – uuden talouden tekijät: ohjeita ja materiaaleja energiaviisaaseen elämään / Demos Helsinki 

Terve elämä -materiaali käsittelee niitä valintoja, jotka ovat hyväksi niin ihmisen kuin ympäristön hyvinvoinnille. / Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seura (SYKSE) ry 

Tulevaisuuden työelämään, onnellisuuteen, kulutuskritiikkiin ym. liittyviä julkaisuja / Demos Helsinki 

Vegaanismiin ja kasvissyöntiin liittyvää materiaalia. / Vegaaniliitto 

Ympäristöosaava –materiaalit ja osaamistestit kuudelta eri ammattialalta on koottu Ympäristöosaava 
ammattilainen verkkopalveluun, joka on uudenlainen palvelu ammattilaisten ja yritysten ympäristöosaamisen 
kehittämiseen. Verkkopalvelu tarjoaa käytännönläheistä, alakohtaista tietoa ympäristöasioista ja työkaluja organisaation 
toiminnan kehittämiseen. 
 
Ympäristömerkinnän esitteitä, mm. tee vastuullisia valintoja –kuluttajaesite, ympäristömerkit tekstiilituotteissa ja 
joutsenmerkin ilmastoesite / SFS-merkintä 
 

Globaalikasvatus ja -vastuu 

Elektroniikkateollisuuden ympäristövaikutuksiin ja kulutuselektroniikan muihin tuotantoketjun ongelmiin liittyviä esitteitä ja 
materiaalia. Lisäksi Reilua tietotekniikkaa verkkotehtävässä tutustutaan matkapuhelinten tuotantoketjuun ja sen 
ongelmiin. / Make IT fair -hanke 

Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti –kasvattajan opas, jonka kohderyhmänä ovat 13-19 -vuotiaiden kanssa 
toimivat opettajat, nuorisotyöntekijät ja vapaa-ajan ohjaajat. / Maan ystävät ry 

Globaali-ikkuna -sivulla tarkastellaan globalisaatiota niin kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden kuin politiikankin 
kautta. 

Globaalikasvatus -sivuilla on globaaliin vastuullisuuteen liittyviä vinkkejä, materiaaleja ja järjestöjä. / Kepa 

Globaalin kuluttajan oppikirja: Kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin käsittelevä oppimateriaali 
yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Eettiseen kauppaan liittyviä kampanjaesitteitä ja materiaalia, mm. 
kulutuselektroniikan ja vaateteollisuuden tuotantoketjun ongelmista. Lisäksi sivuilla on nettipeli: Reilut reitit, joka 
tutustuttaa Eettisen kaupan tuotteiden alkuperään./ Eettisen kaupan puolesta ry 

Kansainvälisyyskasvatusmateriaalia, joka tukee opetussuunnitelmaa, mm. kehitysmaakäsityksestä, kauppaoikeudesta, 
ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja kuluttamisesta. / Uusi Tuuli ry. 

http://www.martat.fi/
http://www.martat.fi/ruoka/ekokokki/tahderuokia/
http://www.martat.fi/ruoka/ekokokki/
http://www.martat.fi/kodinhoito/ekokoti/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/puutarhamartat/kaupunkiviljelyn-edistaminen/
http://www.sll.fi/jasensivut/ymparistokasvatus/materiaalit/neuvokkaat
http://www.sll.fi/
http://www.kuluttajavirasto.fi/
http://www.motiva.fi/
http://www.nuortenakatemia.fi/Opettajalle/Materiaalit
http://www.nuortenakatemia.fi/etusivu
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilattavatoppimateriaalit/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.koulujaymparisto.fi/
http://www.okka-saatio.com/
http://www.peloton.me/
http://demos.fi/demos_hki
http://www.vihrealippu.fi/vl/materiaalitjalinkit/terve-elama
http://www.ymparistokasvatus.fi/
http://www.ymparistokasvatus.fi/
http://www.demos.fi/julkaisut
http://demos.fi/demos_hki
http://www.vegaaniliitto.fi/index.html
http://ymparistoosaava.fi/
http://ymparistoosaava.fi/
http://ymparistoosaava.fi/
http://www.ymparistomerkki.fi/ajankohtaista/esitteet
http://www.ymparistomerkki.fi/
http://www.makeitfair.fi/esitteet
http://www.makeitfair.fi/esitteet
http://makeitfair.org/webquest/su/
http://www.makeitfair.fi/
http://www.maanystavat.fi/ekologinenvelka/Tuumasta_toimeen_WEB.pdf
http://www.maanystavat.fi/
http://www2.edu.fi/globaali-ikkuna/
http://www.globaalikasvatus.fi/
http://www.kepa.fi/
http://eetti.fi/globaalikuluttaja
http://www.eetti.fi/tilaa
http://eetti.fi/reilutreitit
http://www.eetti.fi/
http://www.estelle.fi/osallistu-toimintaamme/-koulukampanja
http://www.estelle.fi/
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Kielipuu on verkkopohjainen koulutusmateriaali, joka on suunnattu aikuisten maahan muuttaneiden kanssa 
työskenteleville kasvattajille, ohjaajille ja ryhmänvetäjille. Kielipuun sisältämien tehtävien avulla ympäristöteemoja voi 
käsitellä lähes kielitaidottomienkin maahanmuuttajien kanssa. Lisäksi Kielipuuta voi tilata Visiosta myös kansiona. / Visio 

Suklaan matkassa -opetusmateriaalit kertovat, mistä kaikille tuttu herkku saapuu Suomeen ja miten valintamme 
lähikaupassa vaikuttavat kaukana asuvien perheiden elämään. Reilu muistipeli sopii kaiken ikäisille. / Reilun kaupan 
kaupunki ja Reilu kauppa ry. 

Energia ja ilmastonmuutos 

Biojätteestä etanolia liikennepolttoaineeksi -sivu. / St1 

Energianeuvoja: Tietoa järkevästä energiankäytöstä. Sivustolla on myös energiansäätötalo jonka avulla voi kokeilla 
miten pienet arjen muutokset vaikuttavat energiankulutukseen. Voi tehdä myös oman energialupauksensa 
/  Motiva, WWF 

Energiapeli: Lukiolaisille ja yläkoululaisille suunnattu maksuton lautapeli (suomi, ruotsi, englanti) sekä internetsovellus. 
Lisäksi materiaalipankki, jossa Energiapeliin ja Energiakompassiin liittyviä ohjeita ja Powerpoint –kalvoja sekä 
energiantuotantoon liittyviä kuvia / Fortum 

Ilmastonmuutos – tehtäviä kouluille mm. tuntisuunnitelmia, julisteita ja sarjakuvia. / Suomen YK-liitto 

Ilmastonmuutosinfo mm. ilmastokampanja kouluille. / Työ- ja elinkeinoministeriö 

Ilmastotalkoot, ilmastonmuutosaiheisia materiaaleja, uutisia ym.  / Demos Helsinki 

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit, sivulla mm. ilmastotyön avainindikaattorit 2013. / HSY - Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

Pääkaupunkiseudun ilmastotyön esimerkkejä / HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

Tarinoita muuttuvalta planeetalta –materiaali peruskoulun ja lukion globaalikasvatukseen. / WWF 

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä tutustutaan kiertotalouteen luovan tiimityön kautta. Kiertotalous avaa uudenlaisia 
mahdollisuuksia hyvinvointiin ilman luonnonvarojen ylikulutusta. Peliä voidaan käyttää yleissivistävässä tai 
ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa, yritysten kehittämistyössä, vapaa-ajan toiminnassa tai 
ympäristöneuvonnan työkaluna. / Suomen ympäristöopisto SYKLI. 

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden oppimisen tueksi. Sivulle on koottu linkkejä materiaaleihin ja 
kursseihin, joita voi käyttää ilmasto- ja ympäristökasvatuksen sekä kiertotalouden opetuksen ja oppimisen tukena. Sivun 
materiaalit soveltuvat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön. / Opetushallitus 

Maatalous ja metsät 

Forest.fi kertoo Suomen metsistä, metsätaloudesta ja koko metsäalasta. 

Luomu asiaintuntemusta / Luomuliitto ry 

Maalle oppimaan - Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä / Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus 

Mistä ruoka tulee-sivut / Ruralia-istituutti Helsingin yliopisto 

http://www.kielipuu-materiaali.fi/
https://www.visili.fi/fi/sivistysliitto/vision-julkaisut
https://www.visili.fi/
http://www.reilukaupunki.fi/reilun-kaupan-kaupunki/tule-mukaan/oppimateriaalit-ja-muistipeli/
http://www.reilukaupunki.fi/reilun-kaupan-kaupunki/etusivu/
http://www.reilukaupunki.fi/reilun-kaupan-kaupunki/etusivu/
http://www.reilukauppa.fi/
http://www.st1.fi/index.php?id=5817
http://www.st1.fi/index.php?id=9
http://www.energianeuvoja.fi/
http://www.energianeuvoja.fi/?id=258
http://www.motiva.fi/
http://www.wwf.fi/
http://www.fortum.fi/energiakompassi
http://media.digtator.fi/digtator/public/6b7fbf2896f74d4b148e4b727832af4a/
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;14029;14055;14207;14210;45327
http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/ilmastonmuutos_tehtavat
http://www.ykliitto.fi/ykliitto/etusivu
http://www.ilmastonmuutos.info/fi/cfmldocs/index.cfm
http://www.ilmastonmuutos.info/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=1217
http://www.tem.fi/
http://www.ilmastotalkoot.fi/
http://demos.fi/demos_hki
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/seuranta/Sivut/Indikaattorit.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/ilmastotekoja/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/Sivut/default.aspx
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/oppimateriaalit/
http://www.wwf.fi/
http://www.circula.fi/
https://sykli.fi/
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/ilmasto-ja-ymparistokasvatuksen-ja-kiertotalouden-oppimisen-tueksi
https://www.oph.fi/fi
http://www.forest.fi/smyforest/forest.nsf
http://www.luomu-liitto.fi/
http://www.mtt.fi/met/pdf/met112.pdf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt
http://www.luomu.fi/mistaruokatulee/index.htm
http://www.helsinki.fi/ruralia/projekti_luomuk.asp?projektinro=6304069
http://www.helsinki.fi/yliopisto/
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Tarinoita metsästä: ilmaista oppimateriaalia vanhan metsän lajeista / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Viljelyopas lapsille, satuja, runoja, reseptejä, ulkopelejä ja -leikkejä. / Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 

Virtuaalikylä tutustuttaa ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin hevostaloudesta kalanviljelyyn, mukana on yli 40 
koulutilaa. / Virtuaalikylä oppimisympäristö 

Luonnon monimuotoisuus ja ympäristökasvatus 

Eläinten suojeluun liittyviä opetusmateriaaleja ja opintokäyntisuunnitelmia eri-ikäisille. / Korkeasaari 

Geopiste – Maantieteen opetuksen resurssikeskus palvelee maantieteen ja biologian opettajia. Se kokoaa yhteen 
oppimateriaaleja sekä välittää opetusmenetelmiä ja -ideoita. 

Karpalo-luonnonharrastusmerkki lapsille / Luonto-Liitto 

Kestävä kehitys kemian opetuksessa – pedagogiikkaa ja oppilaiden omia tutkimuksia –opas auttaa suunnittelemaan ja 
toteuttamaan kemian opetusta kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas pitää sisällään teorian lisäksi paljon harjoituksia 
ja oppilaiden omia tutkimuksia opetuksen ja sen suunnittelun tueksi. / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Kiuru ja koppakuoriainen - Päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita: Vinkkejä luonto- ja 
ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi / Vantaan kaupunki, ympäristökeskus 

Koulumetsäopas esittelee opettajille ja kasvattajille, miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä 
voidaan lisätä. / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Linnustonsuojeluun liittyviä julkaisuja ja tuotteita. / BirdLife Suomi 

LUMA-keskus tukee luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista varhaiskasvatuksesta 
yliopistoon. Painopistealueita ovat mm. energia, ympäristö, biodiversiteetti ja moderni teknologia opetuksessa. 

Luonto-Liiton ympäristökasvatusoppaat ja verkkojulkaisut / Luonto-Liitto 

Luonto-Liiton kevätseuranta ja lasten kevätseuranta Kevättuuli / Luonto-Liitto 

Luonto- tai ympäristökouluihin liittyviä tutkimuksia ja asiakirjoja. / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry 

Luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviä julkaisuja. / Vantaan kaupunki, ympäristökeskus 

Luonnon oppisali: Nuuksion kansallispuistoon liittyvä tehtäväpaketti yläkouluille. /  Metsähallitus, Etelä-Suomen 
luontopalvelut 

Maakasvatuskirjallisuutta ja -ohjelmia. Uusi alku -kirjassa esitetään maakasvatuksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet 
ja menetelmät. Uusi alku -kirja on myös työkalu maakasvatusohjelman rakentamiselle. / Suomen maakasvatusyhdistys 

Monimuotoisen metsän taika, lainattava julistenäyttely / Luonto-Liitto 

Opetusmateriaaleja ja muita julkaisuja eri-ikäisille liittyen mm. kestävään elämäntapaan tai Helsingissä luonnossa 
liikkumiseen. Vinkkejä luonnonharrastukseen ja tutkimiseen, kestävään elämäntapaan ja ympäristöopetukseen. 
Ympäristökasvatuksen materiaaleja ovat mm. Merenranta kutsuu -rantaretkiopas, Talventaikaa - kuvitettu oppimateriaali 
sekä Omatoiminen Viikareiden Viikki -luontopolku. / Helsingin ympäristöpalvelut, Harakan luontokeskus 

Opetusmateriaaleja ympäristökasvatukseen eri teemoista. Lisäksi Ympäristökasvatus-verkkolehti 4 krt vuodessa 
ja Ympäristökasvatuspäivät kerran vuodessa. / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura SYKSE ry 

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/tarinoita-metsasta/tarinoita-metsasta
http://www.sll.fi/
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta-puutarhassa/lanttu/
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta-puutarhassa/tarinapuu/
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta-puutarhassa/pelakuu/
http://www.lastenpuutarha.fi/index.php?id=etusivu
http://www.virtuaali.info/index.php
http://www.virtuaali.info/index.php
http://www.korkeasaari.fi/palvelut/opetus/koulut
http://www.korkeasaari.fi/
http://blogs.helsinki.fi/geopiste_luma/
http://www.luontoliitto.fi/lapset-ja-nuoret/lapset/lasten-luonnonharrastus/karpalo
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/Kestavakehityskemianopetuksessaopas.pdf
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/64902_Kiurujakoppis2010web.pdf
http://www.vantaa.fi/fi/ymparisto_ja_luonto/ymparistokeskus
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas
http://www.sll.fi/
http://www.birdlife.fi/julkaisut/index.shtml
http://www.birdlife.fi/index.shtml
http://www.luma.fi/
http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/ymparistokasvatusoppaat
http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/verkkojulkaisut
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.kevatseuranta.fi/
http://www.kevatseuranta.fi/lapsille/
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.luontokoulut.fi/tutkimuksia.html
http://www.luontokoulut.fi/index.html
http://www.vantaa.fi/fi/ymparisto_ja_luonto/julkaisut
http://www.vantaa.fi/fi/ymparisto_ja_luonto/ymparistokeskus
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1290
http://www.metsa.fi/luontopalvelut
http://www.metsa.fi/luontopalvelut
http://www.maakasvatus.fi/
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/monimuotoisen-metsan-taika
http://www.luontoliitto.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/kasvatus/
http://www.hel.fi/harakka
http://www.ymparistokasvatus.fi/vl/materiaalitjalinkit
http://www.ymparistokasvatus.fi/lehti
http://www.ymparistokasvatus.fi/yk-paivat
http://www.ymparistokasvatus.fi/index.php
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Opetusmateriaaleja ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen. Materiaalipankki sisältää maksuttomia 
materiaaleja eri-ikäisille oppijoille. / WWF 

Oppaita ja materiaaleja ympäristökasvatuksen tueksi. / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Pihka-luonnonharrastusmerkki nuorille / Luonto-Liitto 

Saimaannorppa –koulutuspaketti: Kattava valistuspaketti saimaannorpasta ja sen elinympäristöstä / Suomen 
luonnonsuojeluliitto 

Suuri mysteeri – tehtäväkortit johdattelevat ihmettelemään ja tutkimaan ekosysteemipalveluita eli luonnon tarjoamia 
upeita hyötyjä ja onnenaiheita. Tehtäviä ja harjoituksia voi tehdä missä tahansa ulkona. Tehtävät soveltuvat yli 16-
vuotiaiden nuorten ja kaikenikäisten aikuisten ryhmille. / Helsingin ympäristöpalvelut, Harakan luontokeskus 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu: Ympäristö. 

Ympäristökasvatus, sivustolla tietoa historiasta, keskeisiä käsitteistä ja verkostoitumisesta. / Helsingin yliopisto, 
ympäristökasvatus 

Ympäristökasvatusmateriaaleja, pelejä yms. englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, viroksi ja latviaksi / Hyria koulutus Oy 

Ympäristöteemoihin liittyvää materiaalia, mm. kaivoksista, ekologisesta demokratiasta ja metsistä. / Siemenpuu-säätiö 

Ympäristötietoutta. / Greenpeace 

Vesiensuojelu 

Elämän vesi –veden kiertokulku: Vesiaiheista materiaalia opetuskäyttöön / Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry ja Uudenmaan ELY-keskus 

HSY tarjoaa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kouluille ja päiväkodeille maksutonta neuvontaa mm. 
viemärietiketistä ja järkevästä veden käytöstä. / HSY 

Opiskele, testaa tietosi ja kunnosta järvesi! / Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

Nummi Pusulan järvien kunnostus ja hoitosuunnitelmat / Nummi-Pusulan kunta 

Pytty-esitteitä ja muuta kampanjaan liittyvää aineistoa / Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 

Vesikoulu tutustuttaa Vesivillen kaupungin vesihuoltoon. Omat materiaalinsa ala- ja yläkoululaisille / Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistys ja Borealis Polymers Oy 

Vesistö- ja jätevesiasioihin liittyviä julkaisuja. / Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry 

Vesistö- ja jätevesiasioihin liittyviä julkaisuja. / Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

Vesistö- ja jätevesiasioihin liittyviä julkaisuja. / Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 

Material 

På denna sida hittar du förteckningar över läro-, rådgivnings- och informationsmaterial som står till buds. Materialet 
presenteras enligt tema under underrubriker. Vi har försökt beakta alla de viktigaste aktörerna i Nyland och det material 
de tillhandahåller, men förteckningen är ändå inte heltäckande. 

http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/materiaalipankki/
http://www.wwf.fi/
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus
http://www.sll.fi/
http://www.luontoliitto.fi/pihka
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/saimaannorppa-oppimateriaalit
http://www.sll.fi/
http://www.sll.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/kasvatus/
http://www.hel.fi/harakka
http://www.ymparisto.fi/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/
http://www.helsinki.fi/yliopisto/
https://www.hyria.fi/cobweb
http://www.hyria.fi/
http://www.siemenpuu.org/suomeksi/teemat_ja_aineistot/
http://www.siemenpuu.org/suomeksi/etusivu/
http://www.greenpeace.org/finland/fi/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=116067&lan=fi
http://www.vhvsy.fi/?p=intro&l=fi
http://www.vhvsy.fi/?p=intro&l=fi
http://www.ely-keskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilaaymparistokasvatusta/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.pelastajarvi.fi/
http://www.luvy.fi/
http://www.nummi-pusula.fi/Liitetiedostot/Ymp%C3%A4rist%C3%B6toimi/Nummi-Pusulan%20j%C3%A4rvikunnostusraportti.pdf
http://www.nummi-pusula.fi/
http://www.pytty.fi/pytty/aineistot
http://www.pytty.fi/pytty
http://www.vesikoulu.fi/
http://www.pytty.fi/pytty
http://www.pytty.fi/pytty
http://www.vesi-ilma.fi/
http://www.luvy.fi/
http://www.vhvsy.fi/?p=intro&l=fi
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Läro-, rådgivnings- och informationsmaterial 

Energispelet: Ett avgiftsfritt brädspel (finska, svenska, engelska) samt webbtillämpning för gymnasie- och 
högstadieelever. Dessutom en materialbank med anvisningar i anslutning till Energispelet och Energikompassen och 
Powerpoint-dior samt bilder med anknytning till enerigproduktion / Fortum 

Genom att spela sorteringsspelet lär du dig om avloppsetikett, sortering och återvinningsprodukter på ett skojigt sätt. 
Sorteringsspelet kan lånas eller skrivs ut till exempel för att användas som ett extra inslag under en lektion eller på 
skolans miljödag. / Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM 

Läromedel om hållbara konsumtionsval / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral 

Miljöpedagogik, historia, centrala begrepp, teorier och litteratur. / Helsingfors universitet, miljöpedagogik 

Natur och Miljö ger ut temahäften, naturhandböcker för barn och andra publikationer som kan användas som 
undervisningsmaterial: http://naturochmiljo.fi/vi_publicerar/ 

Nökö visar vägen -pysselboken är avsedd för 5–7-åringar. I boken följer vi Nökös äventyr och lär oss tillsammans med 
Nökö om bland annat återvinning, sortering, hemmets vattenfrågor, energibesparing och luftvård. Ladda och skriv 
ut: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM 

WWF’s material för miljöfostran: Materialpaketen Berättelser från en planet i förändring och Naturewatch. / WWF 

http://www.fortum.fi/energiakompassi
http://media.digtator.fi/digtator/public/6b7fbf2896f74d4b148e4b727832af4a/
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;14029;14055;14207;14210;45327
http://www.hsy.fi/sv/larare/Undervisningsmaterial-for-utlaning/Sidor/default.aspx
http://www.hsy.fi/sv/invanare/Sidor/default.aspx
http://www.kierratyskeskus.fi/laromedel_pa_svenska
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/historiet/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/centrala-begrepp/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/teorier/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/litteratur/
http://www.helsinki.fi/universitetet/
http://naturochmiljo.fi/vi_publicerar/
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilattavatoppimateriaalit/Sivut/default.aspx
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/miljofostran_pa_svenska/material_pa_svenska.html
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/miljofostran_pa_svenska/material_pa_svenska.html
http://www.wwf.fi/svenska/

