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Oppitunnit, kurssit ja ohjelmapaketit / Lektioner, kurser 
och programpaket (nedan på svenska) 

Tältä alasivulta löydät listaukset Uudellamaalla tarjolla olevista ympäristökasvatuskursseista, -koulutuksista ja muun 
muassa ohjelmapaketeista ikäryhmittäin jaoteltuna. Mukaan on yritetty huomioida kaikki oleellisimmat toimijat ja niiden 
tarjonta, mutta kaiken kattava se ei kuitenkaan ole. 

Kaiken ikäisille 
Tältä alasivulta löydät listaukset Uudellamaalla tarjolla olevista ympäristökasvatuskursseista, -koulutuksista ja muun 
muassa ohjelmapaketeista kaiken ikäisille. 
 

Koulutusta ja neuvontaa 

Avoimia sienineuvontaretkiä pääkaupunkiseudulla / Uudenmaan Martat 

Avoimia villivihannesretkiä pääkaupunkiseudulla / Uudenmaan Martat 

Energiakeskuksen näyttelyyn liittyviä luentoja ja opastettuja kierroksia. Perusteemana on energiataloudellinen toiminta 
kodeissa / Helsingin Energian Energiakeskus 

Ekotukitoiminta edistää työpaikkojen ympäristövastuuta. / Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Greenpeacen toimintaan ja eri ympäristöaiheisiin liittyviä luentoja ja työpajoja kouluille, yrityksille ja muille tahoille. 
Teemoina ovat erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta, uusiutuva energia ja metsiensuojelu. / Greenpeace Norden 

HSY tarjoaa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella maksuttomia luentoja asukasiltoihin, neuvontaa 
yleisötapahtumiin sekä kompostointikursseja. / HSY 

HSY tukee oppilaitosten ja päivähoidon ympäristökasvatusta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja 
Kirkkonummella. Maksuttoman ympäristökasvatuksen aiheita ovat kierrätys, jätteen synnyn ehkäisy, 
ympäristövastuullinen kulutus, juomavesi ja jätevedet. / HSY 

Jäte- ympäristöaiheisia koulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Valmiita paketteja tarjolla, kuten kestävät hankinnat, 
virastojen ympäristöjärjestelmä ja ekotukihenkilökoulutus. / Ympäristökonsultointi EcoChange Oy 

Kansalais- ja työväenopistot kautta maan tarjoavat mitä mielenkiintoisimpia kursseja kestävän kehityksen hengessä. 
Selaa kurssiohjelmaa lähimmän opistosi verkkosivuilla: Suomen kansalaisopistojen yhteystiedot 

Koulutusta mm. metsämörritoiminnassa ja monissa luontoliikuntalajeissa kuten geokätköilyssä. / Suomen Latu 

Luomuaiheisia koulutuspäiviä ja ammattiseminaareja. / Luomu 

Lähiluontoretkiä Pääkaupunkiseudulla alakoululaisille ja perheille. Ohjaajaa voi myös pyytää sijaiseksi 
Pääkaupunkiseudun luontokouluihin ja osallistumaan projekteihin. Erikoisosaamisena luontopolut, erityislapset ja 
luontotarinat. / Kiertävä luontokoulu Naakka 

Ohjelmapalveluita virkistys- ja työhyvinvointipäivien ohjelmiin sekä kokouspäivien kevennyksiin. / Elämyksen Taika 

Reilun kaupan lähettiläs eli Reiluttaja koulutus. Lisäksi on tarjolla hankkeisiin liittyviä koulutuksia, esim. eettisistä 
periaatteista julkisissa hankinnoissa. Repu toteuttaa myös globaalikasvatuskoulutuksia opettajille / Reilun kaupan 
puolesta Repu ry 

http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/puutarhamartat/kurssit-ja-neuvontaretket/avoimet-sieniretket-uudellamaalla-2015/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/puutarhamartat/kurssit-ja-neuvontaretket/avoimet-villivihannesretket-uudellamaalla-2015/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/
http://www.helen.fi/energia/energiakeskus.html
http://www.eco-support.net/
http://www.hel.fi/www/ymk/fi
http://www.greenpeace.org/finland/fi/toimi/greenspeaker
http://www.greenpeace.org/finland/fi
http://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/asiakaspalvelu/tilaataivaraa/Sivut/Neuvontaa.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilaaymparistokasvatusta/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.ecochange.fi/Palvelut.html
http://www.ecochange.fi/Index.html
http://www.ecochange.fi/Index.html
http://www.kansalaisopistot.fi/
http://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot/
http://www.suomenlatu.fi/kurssit
http://www.suomenlatu.fi/
http://www.luomu-liitto.fi/
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/
http://www.elamyksentaika.fi/
http://www.reiluttaja.fi/
http://www.repu.fi/fi/kampanjat
http://www.repu.fi/
http://www.repu.fi/
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Uuden talouden tekijät - Peloton: työpajoja ja ohjeita energiaviisaaseen elämään / Demos Helsinki 

Ympäristö- ja energia-alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välisen verkostoyhteistyön sekä projekti- ja 
vientitoiminnan tukemista / Green Net Finland 

Ympäristöaiheisia luentoja ja seminaareja. / WWF 

Ympäristölainsäädäntö, kemikaalit, jätehuollon ratkaisut, ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki sekä tuotteiden elinkaari 
aiheisia koulutuksia. / Insinööritoimisto Ecobio 

Ympäristöneuvoja  konsultoimaan, kouluttamaan, luennoimaan, opettamaan tai leikittämään. Käytettävät keinot ja 
näkökulma valitaan kohderyhmän ja tilanteen mukaan / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Ympäristönsuojeluun liittyviä koulutuksia ja tapahtumia viranomaisille ja luottamushenkilöille. / Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 
 

Koulutusta kasvattajille ja muille 
ympäristövastuullisuuden lisääjille 

Haltian luontokoulu järjestää monipuolista koulutusta kasvattajille. / Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu 

HSY tarjoaa maksutonta koulutusta päiväkotien ja oppilaitosten henkilökunnalle pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. 
Koulutuksen aiheita ovat kierrätys, jätteen synnyn ehkäisy, ympäristövastuullinen kulutus, juomavesi ja jätevedet. / HSY 

Arki, valinnat ja tulevaisuus - Opintokerhojen materiaalit kokonaisuuteen liittyvää koulutusta aikuisille. Teemat ovat 
elintarvikevalinnat ja kulutus, energia, liikkuminen sekä ekologinen tietämys. Lisäksi liitto järjestetää luontoleirejä 
perheille Uudellamaalla.  / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Kestävän kehityksen koulutuksia, esim. koulu kestävän kehityksen oppimisympäristöksi – koulutus opetus- ja 
ylläpitohenkilökunnalle. Lisäksi on mahdollista suorittaa Ympäristötieteen perusopinnot. / Sykli 

Kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa koulutuspaketteja yleissivistäville ja ammatillisille oppilaitoksille. Lisäksi on 
tarjolla koulutusta arkitoimintojen kehittämisestä: jätehuolto, energiatehokkuus jne. / Osuuskunta Eco-one 

Kursseja kasvattajille ja kiinnostuneille - ko. sivulta löytyvät Helsingin, Vantaan ja Espoon luontokoulujen ja luontotalojen 
sekä Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun kurssitiedot. / Harakan luontokeskus > palvelut päivähoidolle ja kouluille 

Käytännönläheisiä kursseja kasvattajille erityisesti kestävästä kulutuksesta ja uudelleenkäytöstä. / Pääkaupunkisedun 
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku 

Leirikoulupedagogiikka ja –didaktiikkakoulutuksia liittyen ympäristökasvatukseen / Suomen leirikouluyhdistys 

Lintuaiheisia esitelmiä ja koulutuspaketteja, kuten vesokoulutusmateriaali opettajille. Yhdistyksissä kiertää myös kuikka-
aiheinen esitys Vuoden lajiteemavuoden kunniaksi. BirdLife järjestää vuosittain lintuharrastusretkiä sekä -
tapahtumia kuten pihabongauksen, lasten ja nuorten lintupäivän ja mökkibongauksen. / BirdLife Suomi 

Luonnon tuntemus ja liikkuminen maastossa – ohjelmia ympäristökasvatuksen tueksi. / Wild Finland 

Luonto-Liiton ympäristökasvatuskurssit, mm. luontokerhon ja luontoleirin ohjaajan kurssit, luontoleikkikurssi sekä 
koulutukset ammattikasvattajille. / Luonto-Liitto ry 

Maakasvatusohjelmia eri-ikäisille lapsille ja ohjelmakoulutuksia opettajille ja ohjaajille. Yhdistys tarjoaa mm. seuraavia 
koulutuksia: maakasvatustyöpaja, ohjelmakoulutuksia, Muirin taival ohjaajakoulutus, maakävelytyöpaja sekä advanced 
programming workshop / Maakasvatusyhdistys 

http://www.peloton.me/
http://demos.fi/demos_hki
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/Etusivu
http://www.wwf.fi/
http://www.ecobio.fi/fi/index.html
http://www.ecobio.fi/fi/index.html
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/uudenmaanely/Ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/tapahtumakooste.aspx
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/Sivut/ELYesuomi.aspx
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/Sivut/ELYesuomi.aspx
http://www.haltia.com/luontokoulu
http://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/asiakaspalvelu/tilaataivaraa/Sivut/Neuvontaa.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.sll.fi/jasensivut/ymparistokasvatus/materiaalit/opintokerhojenmateriaalit
http://www.sll.fi/
http://www.sykli.fi/koulutuskalenteri
http://www.sykli.fi/
http://www.kolumbus.fi/eco-one
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/koulutus/
http://www.hel.fi/harakka
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/paivahoito/
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulu_polku/kursseja_kasvattajille
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulu_polku
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulu_polku
http://leirikoulut.com/kurssit.htm
http://leirikoulut.com/index.htm
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuharrastus.shtml
http://www.birdlife.fi/index.shtml
http://www.wildfinland.com/
http://www.luontoliitto.fi/toiminta/ymparistokasvatus/ymparistokasvatuksen-koulutukset
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.maakasvatus.fi/
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Muinaishistoriaan, kädentaitoihin ja esihistoriallisiin esineisiin liittyviä luentopaketteja eri ryhmille. / Metsäukko 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin suunnitteluun liittyen koulutusta, neuvontaa ja oppilaitoskohtaista 
konsultointia. / OKKA-säätiö 

Puutarha-alan luontokoulutoiminnan tukemista, kasvattajille ja opettajille. / Lasten ja nuorten puutarhayhdistys. 

Ympäristöagentti- ja tukioppilaiden vierailuohjelma / Ala-Malmin peruskoulu 

Ympäristöaiheisia koulutus- ja konsultointipalveluita työyhteisöille, yrityksille ja erityisesti taloyhtiöille 
/ Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Ympäristöaiheista koulutusta varhaiskasvattajille ja opettajille. Kurssiaiheet vaihtelevat lajintuntemuskursseista 
luontotaiteeseen ja ympäristökasvatuksen menetelmiin / Vantaan Luontokoulu 

Ympäristöaiheista koulutuksia. Koulutukset suunnitellaan tarpeen mukaan / WWF 

Ympäristökasvatuksen täydennyskoulutuskursseja. Ne ovat ensisijaisesti kaikille Espoossa toimiville kasvattajille, mutta 
myös muille kiinnostuneille. / Villa Elfvikin luontotalo 

Ympäristökasvatusaiheisia vaihtuvia koulutuksia sekä vuosittain lokakuussa 
järjestettävät Ympäristökasvatuspäivät / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura Ry 

Ympäristökoulutusta, luentoja, kursseja erilaisista ympäristöasioista. / Miljöönääri Oy 
 

Luontokerhot ja -leirit 

Erähenkinen luontoleirikoulu Nuuksiossa. / Green Window 

Kansanperinteen hengessä järjestettäviä Juurileirejä. / Juurielo ry 

Luontokerho luontoetsivät. / Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille. Leireillä tutkitaan luontoa, retkeillään, tehdään ympäristötaidetta, uidaan ja 
tunnelmoidaan iltanuotiolla. Lisäksi tarjolla on myös leirinohjaajille suunnattua koulutusta. / Luonto-Liitto 

Luontokerhoja ja luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille mm. Nöykkiössä, Espoon keskuksessa ja Laajalahdessa. 
Yhdistys järjestää myös perheretkiä ja erilaisia luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia / Espoon Nuoret 
Ympäristönsuojelijat, Luonto-Liitto Espoo 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille mm. Hangon Bengtsårissa ja Helsingissä Pauligin huvilalla. 
Lisäksi Luontokerhoja lapsille. / Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, Luonto-Liitto Uusimaa 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille: telttaleirejä, perheleirejä ja päiväleirejä mm. Vihdissä ja 
Hiekkaharjussa.  Lisäksi Luontokerhoja lapsille. / Vantaan Luonnonystävät, Luonto-Liitto Vantaa 

Metsämörrit ja muumihiihtokoulut. / Suomen Latu 

Puutarha-alan tapahtumia, kesäleiri ja perhekerho, joissa touhutaan puutarhassa. / Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 
 

Ohjelmapaketit 

Lasten metsäsynttärit Nuuksiossa / Tmi Kuukunen 

http://www.metsaukko.fi/luennot.htm
http://www.metsaukko.fi/index.htm
http://www.okka-saatio.com/
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/koulu-puutarhassa/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/index.php?id=etusivu
http://www.hel.fi/wps/portal/Koulut/Peruskoulut/Alampo?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/alampo/fi/Etusivu
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/koulutus_ja_konsultointi
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=kurssit
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus
http://www.wwf.fi/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus/Kurssit_kasvattajille
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus/Villa_Elfvikin_luontotalo
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/1.php
http://www.ymparistokasvatuspaivat.fi/sykse/ymp2010/index.htm
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/1.php
http://www.miljoonaari.fi/index.html
http://greenwindow.fi/contents/show/8
http://greenwindow.fi/
http://www.juurielo.fi/8
http://www.juurielo.fi/
http://sites.hammerkit.com/rsly/index.php?article_id=3048
http://sites.hammerkit.com/rsly/
http://www.luontoliitto.fi/toiminta/leirit
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.luppi.fi/lapsille/luontokerhot/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luppi.fi/lapsille/lastenleirit/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/lapsille/luontokerhot/
http://www.luppi.fi/
http://www.luppi.fi/lapsille/lastenleirit/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/lapsille/luontokerhot/
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/lapset_nuoret/metsamorri/
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/lapset_nuoret/muumihiihtokoulu/
http://www.suomenlatu.fi/
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/tapahtumakalenteri/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/kesaevirkistystoiminta/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/kerhot-ja-kurssit/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/index.php?id=etusivu
http://www.kuukunen.com/index_tiedostot/Page526.htm
http://www.kuukunen.com/index.htm
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Luontoretkiä ja –tapahtumia, mm. lepakkoretkiä. / Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset. 

Puutarha-, sieni-, kompostointi- ja kierrätysneuvontaa sekä kulutuksen vähentämisen neuvontaa ja 
kursseja Marttayhdistyksille, yrityksille ja yksityisille kansalaisille. / Uudenmaan Martat 

Opastuksia ja työpajoja erilaisille ryhmille Luonnontieteellisessä museossa, Kaisaniemen kasvitieteellisessä 
puutarhassa ja Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa / Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto 

Oppaita toteuttamaan luontoelämyksiä / Suomen Luonto- ja Ohjelmapalveluyrittäjät ry 

Ympäristöohjelmia, kuten onkimisen alkeet ja kalankäsittely, luontoretket elämyksenä, hiljentyminen luonnossa sekä 
luontoon upotus / Kaikuva 
 

Alle kouluikäisille ja esikoululaisille 
Tältä alasivulta löydät listaukset Uudellamaalla tarjolla olevista ympäristökasvatuskursseista, -koulutuksista ja muun 
muassa ohjelmapaketeista alle kouluikäisille ja esikoululaisille. 
 

Luontokoulut, -kerhot ja -leirit 

Helsinkiläisille päiväkotiryhmille tarjotaan kesäaikaan saariseikkailuretkiä Harakan luontokeskuksessa. / Harakan 
luontokeskus 

Kummiluokkaopetusta syksyisin valittaville kummiluokille. Lisäksi mahdollisuus ympäristö- ja luontokasvatusaiheiseen 
tilauskurssiin esim. päiväkodin tarpeisiin / Vantaan Luontokoulu 

Luontokerhoja ja luontoleirejä lapsille mm. Nöykkiössä, Espoon keskuksessa ja Laajalahdessa. Yhdistys järjestää myös 
perheretkiä ja erilaisia luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia / ENY Espoon nuoret ympäristönsuojelijat 

Luontokoulu kiertää tarjoamassa elämyksellistä toiminnallista luontokouluohjelmaa porvoolaisille päiväkotiryhmille heidän 
lähiympäristössään. / Porvoon luontokoulu 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille. Leireillä tutkitaan luontoa, retkeillään, tehdään ympäristötaidetta, uidaan ja 
tunnelmoidaan iltanuotiolla. Lisäksi tarjolla on myös leirinohjaajille suunnattua koulutusta. / Luonto-Liitto 

Vierailut ja ohjelmapaketit 

HSY:n sähköiset oppimateriaalit sisältävät tehtäviä jätteen synnyn ehkäisystä esikouluikäisille ja alaluokille 1-2. Lapset 
omaksuvat leikin avulla jätteen vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja. / HSY 

Luontoaiheisia opastuksia ja työpajoja erilaisille ryhmille Luonnontieteellisessä museossa, Kaisaniemen 
kasvitieteellisessä puutarhassa ja Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa / Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
Helsingin yliopisto 

Luontopaketteja päiväkotiryhmille mm. muinaishistoriasta, kädentaidoista ja esihistoriallisista esineistä. / Metsäukko 

Metsäseikkailuja päiväkotiryhmille. / Hymyilevä Punakettu 

Metsämörrit ja muumihiihtokoulut. / Suomen Latu 

Pikkupanda karkuteillä on omatoimipaketti Korkeasaari-päivän tueksi ja se sopii päivähoitoryhmille. Se sisältää satuja ja 
värityskuvia. / Luontokoulu Arkki, Korkeasaari 

http://www.sll.fi/
http://www.sll.fi/uusimaa
http://www.uudenmaanmartat.fi/kurssit
http://www.uudenmaanmartat.fi/kurssit
http://www.uudenmaanmartat.fi/
http://www.luomus.fi/nayttelyt/opastukset.htm
http://www.luomus.fi/museo/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kumpula/opastukset/index.htm
http://www.luomus.fi/
http://www.sulo.info/index_tiedostot/Page350.htm
http://www.sulo.info/index.htm
http://www.kaikuva.fi/ohjelmat.php
http://www.kaikuva.fi/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/paivahoito/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/harakan/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/harakan/
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=toimintamuodot
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=index
http://www.luontoliitto.fi/eny/
http://www.luontoliitto.fi/eny/
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto
http://www.luontoliitto.fi/toiminta/leirit
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/esijaalkuopetus/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/
http://www.luomus.fi/nayttelyt/opastukset.htm
http://www.luomus.fi/museo/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kumpula/opastukset/index.htm
http://www.luomus.fi/
http://www.metsaukko.fi/luennot.htm
http://www.metsaukko.fi/index.htm
https://sites.google.com/site/eppukettu/metsaeseikkailut
http://www.punakettu.com/
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/lapset_nuoret/metsamorri/
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/lapset_nuoret/muumihiihtokoulu/
http://www.suomenlatu.fi/
http://www.korkeasaari.fi/palvelut/opetus/paivakodit
http://www.korkeasaari.fi/palvelut/opetus
http://www.korkeasaari.fi/
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Vihreä lippu on kestävän kehityksen työkalu mm. päiväkodeille pitkäjänteiseen, kokonaisvaltaiseen ja tulokselliseen 
työskentelyyn. Osallistuja valitsee vuosittain teeman ja suunnittelee projektin, jonka arvioi kasvatus- ja ympäristöalan 
asiantuntijoista koostuva Vihreä lippu toimikunta. Toimikunta myöntää kriteerit täyttäville osallistujille ohjelman 
tunnuksen, lippusalkoon vedettävän vihreän lipun. / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 

Ympäristökoulusta neuvoja opettamaan ja ohjaamaan harjoituksia, näyttelyitä ja ekotekoja. Erilaisia 
opetuskokonaisuuksia esikoululaisille. Neuvonta toteutetaan joko tilaajan tiloissa tai koulutustilassa Kalasatamassa. 
Näkökulma ja käytettävät keinot valitaan kohderyhmän ja tilanteen mukaan. / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
 

Alakouluikäisille 
Tältä alasivulta löydät listaukset Uudellamaalla tarjolla olevista ympäristökasvatuskursseista, -koulutuksista ja muun 
muassa ohjelmapaketeista alakouluikäisille. 
 

Luontokoulut, -kerhot ja -leirit 
Haltian luontokoulussa, näyttelyissä ja lähiluonnossa kouluryhmät pääsevät oppimaan, kokemaan, innostumaan ja 
toimimaan itse! Tarjolla on luontokoulupäiviä, luontopolkuretkiä ja näyttelyopastuksia. Haltian luontokoulun ja muun 
ympäristökasvatustoiminnan ensisijainen kohderyhmä on 5.–9.-luokkien oppilaat. Haltian luontokoulu järjestää myös 
monipuolista koulutusta kasvattajille./ Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu 

Lähiluontoretkiä Pääkaupunkiseudulla alakoululaisille ja perheille. Ohjaajaa voi myös pyytää sijaiseksi 
Pääkaupunkiseudun luontokouluihin ja osallistumaan projekteihin. Erikoisosaamisena luontopolut, erityislapset ja 
luontotarinat. / Kiertävä luontokoulu Naakka 

Erähenkinen luontoleirikoulu Nuuksiossa. / Green Window 

HSY:n rahoittama kummikouluohjelma tukee peruskoulujen ympäristökasvatustyötä. Vuosittain mukaan valitaan 
vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueelta. / HSY Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut 

Kiertävä luontokoulu tarjoaa elämyksellistä toiminnallista luontokouluohjelmaa porvoolaisille koululaisryhmille heidän 
lähiympäristössään. / Porvoon luontokoulu 

Kummiluokkaopetusta syksyisin valittaville kummiluokille. Lisäksi mahdollisuus ympäristö- ja luontokasvatusaiheiseen 
tilauskurssiin esim. koulun tarpeisiin / Vantaan Luontokoulu 

Leirejä ja tapahtumia Uudenmaan Partiopiirinorganisoimana, vapaa osallistuminen muillakin kuin partion harrastajilla: 

• Kämppileiri, kohderyhmä: lapset ja nuoret Uudenmaan alueelta pois lukien Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 
• Väiski, kohderyhmä: espoolaiset lapset ja nuoret 
• Päiväleirit, kohderyhmä: lapset ja nuoret Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista 

Luontokoulu Arkin kolme erilaista opetusohjelmaa uhanalaisten eläinten suojelusta, eläinten käyttäytymisestä sekä 
talvehtimistavoista soveltuvat alakoulun 3.-6.luokille. / Luontokoulu Arkki, Korkeasaari 

Luontokoulussa espoolaiset koulut tutkivat lähiympäristöä ohjatusti. / Villa Elfvikin luontokoulu 

Luontokoulussa helsinkiläiset koululuokat tutkivat saaristoluontoa ohjatusti. Lisäksi on mahdollista hakea läheisen 
luonnonsuojelualueen kummikouluksi. / Harakan luontokoulu, Helsingin kaupunki 

Luontokouluohjelmat on suunnattu helsinkiläisille alakoulun oppilaille. Teemoina ovat elämykselliset vuodenaikaretket ja 
ympäristövastuulliseen elämäntapaan kasvaminen. / Nuorten luontotalo, Helsingin kaupunki 
 

http://www.vihrealippu.fi/pages/285.php
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/1.php
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu/tilaa_ymparistoneuvontaa
http://www.kierrätyskeskus.fi/
http://www.haltia.com/luontokoulu
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/
http://greenwindow.fi/contents/show/8
http://greenwindow.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/kummikoulut/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=toimintamuodot
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=index
http://uusimaa.partio.fi/
http://kamppileiri.fi/
http://www.väiski.fi/
http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/paivaleirit
http://www.korkeasaari.fi/luontokouluarkki
http://www.korkeasaari.fi/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus/Luontokoulu
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/paivahoito/
http://www.hel.fi/hki/nk/fi/Vapaa-aika/Luonto-+ja+ymp_rist_toiminta/Nuorten+Luontotalo/Luontokoulu+-ohjelmat
http://www.gardenia-helsinki.fi/luontokoulu/index.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/luontokoulu/index.htm
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Luontokerhoja ja luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille mm. Nöykkiössä, Espoon keskuksessa ja Laajalahdessa. 
Yhdistys järjestää myös perheretkiä ja erilaisia luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia / Espoon Nuoret 
Ympäristönsuojelijat, Luonto-Liitto Espoo 

Luonto-Liiton luontokerhot tarjoavat lapsille mukavia elämyksiä lähiluonnossa samanikäisten kavereiden kanssa. Lisäksi 
tarjolla on luontokerho-ohjaajille ja iltapäiväkerho-ohjaajille suunnattua koulutusta. / Luonto-Liitto 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille eri puolilla Uuttamaata. Leireillä tutkitaan luontoa, retkeillään, tehdään 
ympäristötaidetta, uidaan, paistetaan tikkupullaa ja tunnelmoidaan iltanuotiolla / Luonto-Liitto 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille mm. Hangon Bengtsårissa ja Helsingissä Pauligin huvilalla. 
Lisäksi Luontokerhoja lapsille. / Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, Luonto-Liitto Uusimaa 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille: telttaleirejä, perheleirejä ja päiväleirejä mm. Vihdissä ja Hiekkaharjussa. 
Lisäksi Luontokerhoja lapsille. / Vantaan Luonnonystävät, Luonto-Liitto Vantaa 

Meriharjun luontotalo on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen toimipaikka, joka on erikoistunut luonto- ja 
ympäristöasioihin. Luontokoulupäivämme ovat elämyksellisiä ja kestävään elämäntapaan kannustavia. 
Luontokouluohjelmat ovat pääasiassa helsinkiläisille alakoulun oppilaille. Järjestämme myös erilaisia luonnossa 
tapahtuvia ryhmäytymispäiviä. Kaikki ohjelmamme ovat maksuttomia. 

 
Ympäristöaiheisia kesäkerhoja 1-3-luokkalaisille yhteistyössä Pääkaupunkiseudun asukaspuistojen kanssa. 
/ Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
 

Vierailut ja ohjelmapaketit 

HSY:n rahoittama kummikouluohjelma tukee peruskoulujen ympäristökasvatustyötä. Vuosittain mukaan valitaan 
vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueelta. / HSY 

HSY:n sähköiset oppimateriaalit sisältävät monipuolisen valikoiman eri oppiaineiden opetukseen soveltuvia tehtäviä 
alaluokille 3 - 6. Tehtävien aiheina ovat jätteen synnyn ehkäisy ja kestävä kuluttaminen. / HSY 

Korkeasaareen voi tutustua opastetulla kierroksella, opintokäynnillä, luontokoulu Arkissa tai omatoimisesti. Omatoimiset 
kouluryhmät saavat maksutta opaskirjan. 

Kouluyhteistyötä metsätiedoista. / Suomen Metsäyhdistys 

Luontoaiheisia opetussuunnitelmiin pohjautuvia opastuksia ja työpajoja Luonnontieteellisessä museossa, Kaisaniemen 
kasvitieteellisessä puutarhassa ja Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa / Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
Helsingin yliopisto 

Luonnon tuntemus ohjelmia, mm. muinaisten intiaanien opetukset. / Wild Finland 

Luontopaketteja kouluryhmille mm. muinaishistoriasta, kädentaidoista ja esihistoriallisista esineistä. / Metsäukko 

Maakasvatusinstituutin valmiit esimerkkimaakasvatusohjelmat: Sunship Earth, suomenkielinen Earthkeepers – 
Maanvartijat sekä Rangers of Earth. / Maakasvatusyhdistyksestä. 

Metsämörrit toimintaa. / Suomen Latu 

Metsän opetuspolku, "Metsä", "Koulussa" ja "ostoksilla" (sovellettu WWWF:n Naturewatch –materiaaleista /  Suomen 
leirikouluyhdistys ry 

http://www.luppi.fi/lapsille/luontokerhot/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luontoliitto.fi/lapset-ja-nuoret/lapset/luontokerhot
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.luontoliitto.fi/Leirit/Lastenleirit.html
http://www.luontoliitto.fi/Leirit/Nuortenleirit.html
http://www.luontoliitto.fi/Leirit/Perheleirit.html
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.luppi.fi/lapsille/lastenleirit/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/lapsille/luontokerhot/
http://www.luppi.fi/
http://www.luppi.fi/lapsille/lastenleirit/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/lapsille/luontokerhot/
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://luontotalo.munstadi.fi/
http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/Etusivu
http://www.kierratyskeskus.fi/leirihaku
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/kummikoulut/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/alakoulut/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.korkeasaari.fi/
http://www.korkeasaari.fi/palvelut/opetus/koulut
http://www.smy.fi/smy/kouluyhteistyodeve.nsf
http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf
http://www.luomus.fi/nayttelyt/opastukset.htm
http://www.luomus.fi/museo/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kumpula/opastukset/index.htm
http://www.luomus.fi/
http://www.wildfinland.com/
http://www.metsaukko.fi/luennot.htm
http://www.metsaukko.fi/index.htm
http://www.maakasvatus.fi/
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/lapset_nuoret/metsamorri/
http://www.suomenlatu.fi/
http://www.leirikoulut.com/
http://www.leirikoulut.com/
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Metsäseikkailuja koululaisryhmille. / Hymyilevä Punakettu 

Naturewatch –teemapaketit: Teemapaketit ovat maksuttomia omatoimipaketteja, jotka sopivat luokan retkelle 
lähiluontoon. Ohjelman teemat ovat: Metsässä, Suolla, Kaupunkiluonnossa, Järven rannalla, Itämeren rannalla, 
Koulussa ja Ostoksilla / WWF 

Vihreä lippu on kestävän kehityksen työkalu mm. kouluille pitkäjänteiseen, kokonaisvaltaiseen ja tulokselliseen 
työskentelyyn. Osallistuja valitsee vuosittain teeman ja suunnittelee projektin, jonka arvioi kasvatus- ja ympäristöalan 
asiantuntijoista koostuva Vihreä lippu toimikunta. Toimikunta myöntää kriteerit täyttäville osallistujille ohjelman 
tunnuksen, lippusalkoon vedettävän vihreän lipun / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 

Viikarien viikki - lasten luontopolku sopii 5 - 10 -vuotiaille lapsille aikuisten kanssa retkeiltäväksi. N. 3 km pituisen, 
Gardenian pihalta alkavan polun varrella havainnoidaan, tuumitaan, leikitään, syödään eväitä ja opitaan. Polun 
opasvihkosen saa Helsingin ympäristökeskuksesta, josta voi myös lainata tarvittavan rekvisiitan polun draamaosuuksia 
varten (Viikinkaari 2 a, varaukset (09) 3103 1535). / Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Ympäristökoulusta neuvoja opettamaan ja ohjaamaan harjoituksia, näyttelyitä ja ekotekoja. Erilaisia 
opetuskokonaisuuksia alakouluille. Neuvonta toteutetaan joko tilaajan tiloissa tai koulutustilassa Kalasatamassa. 
Näkökulma ja käytettävät keinot valitaan kohderyhmän ja tilanteen mukaan. / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
 

Yläkouluikäisille ja lukiolaisille 
Tältä alasivulta löydät listaukset Uudellamaalla tarjolla olevista ympäristökasvatuskursseista, -koulutuksista ja muun 
muassa ohjelmapaketeista yläkoululaisille ja lukiolaisille. 
 

Luontokoulut, -kerhot ja -leirit 

Erähenkinen luontoleirikoulu Nuuksiossa. / Green Window 

Haltian luontokoulussa, näyttelyissä ja lähiluonnossa kouluryhmät pääsevät oppimaan, kokemaan, innostumaan ja 
toimimaan itse! Tarjolla on luontokoulupäiviä, luontopolkuretkiä ja näyttelyopastuksia. Haltian luontokoulun ja muun 
ympäristökasvatustoiminnan ensisijainen kohderyhmä on 5.–9.-luokkien oppilaat. Haltian luontokoulu järjestää myös 
monipuolista koulutusta kasvattajille. / Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu 

Kansanperinteen henkisiä Juurileirejä nuorille rippileirin vastineeksi. / Juurielo ry 

Kiertävä luontokoulu tarjoaa elämyksellistä toiminnallista luontokouluohjelmaa porvoolaisille koululaisryhmille heidän 
lähiympäristössään. / Porvoon luontokoulu 

Kummiluokkaopetusta syksyisin valittaville kummiluokille. Lisäksi mahdollisuus ympäristö- ja luontokasvatusaiheiseen 
tilauskurssiin esim. koulun tarpeisiin / Vantaan Luontokoulu 

Leirejä ja tapahtumia Uudenmaan Partiopiirin organisoimana, vapaa osallistuminen muillakin kuin partion harrastajilla: 

• Kämppileiri, kohderyhmä: lapset ja nuoret Uudenmaan alueelta pois lukien Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 
• Väiski, kohderyhmä: espoolaiset lapset ja nuoret 

Luontokoulussa espoolaiset koulut tutkivat lähiympäristöä ohjatusti. / Villa Elfvikin luontokoulu 

Luontokoulussa helsinkiläiset koululuokat tutkivat saaristoluontoa ohjatusti. Lisäksi on mahdollista hakea läheisen 
luonnonsuojelualueen kummikouluksi. Yläkouluille ja lukioille suunnatut ympäristöntutkimuspäivät perehdyttävät nuoret 
ympäristön tilaan esim. ilma- ja vesitutkimuksilla. / Harakan luontokoulu, Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

https://sites.google.com/site/eppukettu/metsaeseikkailut
http://www.punakettu.com/
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch_tutkimukset/teemat.html
http://www.wwf.fi/
http://www.vihrealippu.fi/pages/285.php
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/1.php
http://www.hel.fi/static/hkr/viher/luontopolut/viikarien_viikki_fi.pdf
http://www.hel.fi/www/ymk/fi
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu/tilaa_ymparistoneuvontaa
http://www.kierrätyskeskus.fi/
http://greenwindow.fi/contents/show/8
http://greenwindow.fi/
http://www.haltia.com/luontokoulu
http://www.juurielo.fi/8
http://www.juurielo.fi/
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=toimintamuodot
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=index
http://uusimaa.partio.fi/
http://kamppileiri.fi/
http://www.väiski.fi/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus/Luontokoulu
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/paivahoito/
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Luontokerhoja ja luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille mm. Nöykkiössä, Espoon keskuksessa ja Laajalahdessa. 
Yhdistys järjestää myös perheretkiä ja erilaisia luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia / Espoon Nuoret 
Ympäristönsuojelijat, Luonto-Liitto Espoo 

Luontoleirejä nuorille mm. Hangon Bengtsårissa ja Helsingissä Pauligin huvilalla. / Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, 
Luonto-Liitto Uusimaa 

Luontoleirejä nuorille ja perheille: telttaleirejä, perheleirejä ja päiväleirejä mm. Vihdissä ja Hiekkaharjussa. / Vantaan 
Luonnonystävät, Luonto-Liitto Vantaa 

Luontoleirejä lapsille, nuorille ja perheille. Leireillä tutkitaan luontoa, retkeillään, tehdään ympäristötaidetta, uidaan ja 
tunnelmoidaan iltanuotiolla. Lisäksi tarjolla on myös leirinohjaajille suunnattua koulutusta. / Luonto-Liitto 

Vierailut ja ohjelmapaketit 

Draamatyöpajoja ja kouluvierailuja mm. ilmastonmuutoksesta ja liikenteestä / Nuorten Akatemia 

Eläintaitokoulutus ELLU, jossa käsitellään eri eläinlajeja, niiden käyttäytymistä ja oikeaa hoitamista. / Suomen 
eläinsuojeluyhdistysten liitto, Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys 

Eläintarha Korkeasaareen voi tutustua opastetulla kierroksella, opintokäynnillä, luontokoulu Arkissa tai omatoimisesti. 
Omatoimiset kouluryhmät saavat maksutta opaskirjan. 

Energiakompassi vierailut: Vierailun aikana perehdytään Energiakompassin teemoihin Fortumin asiantuntijan johdolla. 
Kesto n. 1,5 h, maksuton / Fortum 

Globaalikasvatusaiheisia kouluvierailuja, mm. kehitysmaakäsityksestä, kauppaoikeudesta, 
ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja kuluttamisesta./ Uusi Tuuli ry. 

Eläinten oikeusaiheisia kouluvierailuja ja luentoja. / Oikeutta Eläimille 

Eläinten oikeudet ja eläinsuojelu -aiheisia kouluvierailuja. / Animalia 

Eläintensuojelu ja eläinten hyvinvointi -aiheisia kouluvierailuja. / Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto 

Eläinten oikeudet ja kasvissyönti-aiheisia kouluvierailuja. / Eläinoikeusyhdistys Fauna 

HSY:n rahoittama kummikouluohjelma tukee peruskoulujen ympäristökasvatustyötä. Vuosittain mukaan valitaan 
vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueelta. / HSY 

HSY:n sähköiset oppimateriaalit sisältävät lukion kursseihin laadittuja tehtäviä jätteen synnyn ehkäisystä ja kestävästä 
kuluttamisesta. Yläluokilla tehtävät antavat mahdollisuuden syventää aihetta vastaavalla kurssilla. / HSY 

Luontoaiheisia opetussuunnitelmiin pohjautuvia opastuksia ja työpajoja Luonnontieteellisessä museossa, Kaisaniemen 
kasvitieteellisessä puutarhassa ja Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa / Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
Helsingin yliopisto 

Maakasvatusinstituutti tarjoaa Sunship III ohjelmaa 13–14-vuotiaille. / Maakasvatusyhdistyksestä. 

Metsäaiheista kouluyhteistyötä. / Suomen Metsäyhdistys 

Metsän opetuspolku, "Metsä", "Koulussa" ja "ostoksilla" (sovellettu WWWF:n Naturewatch –materiaaleista /  Suomen 
leirikouluyhdistys ry 

http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/
http://www.luppi.fi/
http://www.luppi.fi/nuorille/nuortenleirit
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.luontoliitto.fi/toiminta/leirit
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailut
http://www.nuortenakatemia.fi/etusivu
http://www.sey.fi/nuoret/elaintaitokoulutus_ellu/
http://www.sey.fi/
http://www.sey.fi/
http://www.sey.fi/sey/paikallisyhdistykset/pk-esy/yhdistyksesta
http://www.korkeasaari.fi/
http://www.korkeasaari.fi/palvelut/opetus/koulut
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;14029;14055;14207;14210;45327;45328;45329&level=4
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;14029;14055;14207;14210;45327
http://www.estelle.fi/osallistu-toimintaamme/-koulukampanja
http://www.estelle.fi/
http://www.oikeuttaelaimille.net/www2/
http://www.animalia.fi/animalia-toimii/tilaa-vierailija-animaliasta
http://www.animalia.fi/
http://www.sey.fi/nuoret/kouluvierailuja
http://www.sey.fi/
http://www.fauna.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=117
http://www.fauna.fi/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/kummikoulut/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/ylakoulutjalukiot/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.luomus.fi/nayttelyt/opastukset.htm
http://www.luomus.fi/museo/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/opastukset/
http://www.luomus.fi/kumpula/opastukset/index.htm
http://www.luomus.fi/
http://www.maakasvatus.fi/
http://www.smy.fi/smy/kouluyhteistyodeve.nsf
http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf
http://www.leirikoulut.com/
http://www.leirikoulut.com/
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Naturewatch –teemapaketit: Teemapaketit ovat maksuttomia omatoimipaketteja, jotka sopivat luokan retkelle 
lähiluontoon. Ohjelman seitsemän teemaa ovat metsässä, suolla, kaupunkiluonnossa, järven rannalla, Itämeren rannalla, 
koulussa ja ostoksilla / WWF 

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 kaupungin ympäristökeskus 

Veganismiin ja kasvissyöntiin sekä elämäntapaan liittyviä infoja. / Vegaaniliitto 

Vihreä lippu on kestävän kehityksen työkalu mm. oppilaitoksille pitkäjänteiseen, kokonaisvaltaiseen ja tulokselliseen 
työskentelyyn. Osallistuja valitsee vuosittain teeman ja suunnittelee projektin, jonka arvioi kasvatus- ja ympäristöalan 
asiantuntijoista koostuva Vihreä lippu toimikunta. Toimikunta myöntää kriteerit täyttäville osallistujille ohjelman 
tunnuksen, lippusalkoon vedettävän vihreän lipun. / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 

Ympäristökoulun neuvoja opettamaan ja ohjaamaan harjoituksia, näyttelyitä ja ekotekoja. Neuvonta toteutetaan joko 
tilaajan tiloissa tai koulutustilassa Kalasatamassa, jossa on yläaste/lukioikäisille suunnattu kestävän kulutuksen näyttely. 
Näkökulma ja käytettävät keinot valitaan kohderyhmän ja tilanteen mukaan. / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Ympäristö- ja taidekasvatusprojekteja nuorille vuosittain vaihtuvilla teemoilla. / Performancesirkus 
 

Lektioner, kurser och programpaket 

På denna sida hittar du förteckningar över kurser och utbildning i miljöfostran som ordnas i Nyland och bl.a. 
programpaket för olika åldersgrupper. Vi har försökt få med alla de viktigaste aktörerna och deras utbud, men 
förteckningen är ändå inte heltäckande. 

För alla åldrar 

Utbildning och rådgivning 

Ekologirådgivare föreläser till exempel om vår konsumtion (shoppingsjuka), hållbar livsstil, tjejer och kemikalier, 
naturkosmetik och ekostädning.  Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund 
/ Finlands svenska Marthaförbund rf 

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. / Helsingfors stad 

Föreläsningar och seminarier med miljötema. / WWF 

Helsingfors Energis Energicentrum ger information och råd om hushållsapparater och användningen av dem samt om 
energisparande. 

Olika evenemang i Ekenäs naturum. / Ekenäs skärgårds nationalpark 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM erbjuder avgiftsfria föreläsningar för grupper på minst tio 
personer för invånaraftnar, rådgivning vid allmänna evenemang samt avgiftsfria komposteringskurser. 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM stöder miljöfostran i läroanstalter och dagvård i Helsingfors, 
Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt. Frågor i vilka avgiftsfri rådgivning ges är återanvändning, förebyggande av 
uppkomst av avfall samt konsumtion med miljöansvar. 

Återanvändningscentralen erbjuder miljörådgivning och –utbildning för skolor, daghem, företag och för envar som är 
intresserad av hur man kan minska mängden avfall / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab 

http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch_tutkimukset/teemat.html
http://www.wwf.fi/
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/kasvatus/suurimysteeri
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/
http://www.vegaaniliitto.fi/index.html
http://www.vihrealippu.fi/pages/285.php
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/1.php
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu/tilaa_ymparistoneuvontaa
http://www.kierrätyskeskus.fi/
http://www.kolumbus.fi/performa/ymparisto_ja_taidekasvatus_projektit.htm
http://www.kolumbus.fi/performa/index.htm
http://www.martha.fi/svenska/ekologi/ekologiradgivning
http://www.martha.fi/svenska/start
http://www.eco-support.net/ru/etusivu_ru.htm
http://www.eco-support.net/ru/etusivu_ru.htm
http://www.wwf.fi/svenska/
http://www.helen.fi/index_sv.html
http://www.luontoon.fi/eventcalendar.asp?Section=1864
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=1728
https://www.hsy.fi/sv/online-tjanster/Sidor/bestall-radgivning.aspx
http://www.hsy.fi/sv/larare/Bestall-radgivning/Sidor/default.aspx
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
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Utbildning för fostrare och andra som arbetar för att öka 
miljöansvaret 

Ekologirådgivare föreläser till exempel om vår konsumtion (shoppingsjuka), hållbar livsstil, tjejer och kemikalier, 
naturkosmetik och ekostädning.  Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund 
/ Finlands svenska Marthaförbund rf 

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är 
ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. Grön Flagg är en 
praktisk verksamhetsmodell, som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna 
målsättningar och planerar verksamheten utgående från sina egna förutsättningar / Natur och Miljö 

Haltias naturskola ordnar mångsidiga utbildningar för pedagoger. / Finlands naturcentrum Haltias naturskola 

Kurser och seminarier med miljötema. Kurserna planeras enligt behov. / WWF 

Vanda naturskola arrangerar också kurser med naturtema för alla intresserade och som komplettering till skolornas 
miljöfostran. 

I Villa Elfvik och dess omgivningar ordnas utflykter med natur och miljö som tema, pysselverkstäder, föreläsningar och 
kurser. 

Återanvändningscentralen erbjuder miljörådgivning och –utbildning för skolor, daghem, företag och för envar som är 
intresserad av hur man kan minska mängden avfall / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab 

Programpaket 

Ekologirådgivare föreläser till exempel om vår konsumtion (shoppingsjuka), hållbar livsstil, tjejer och kemikalier, 
naturkosmetik och ekostädning.  Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund 
/ Finlands svenska Marthaförbund rf 

På Jussarö kan man ordna till exempel lägerskolor och läger. / Jussarö Port Kb 

På Solvalla kan man ordna till exempel lägerskolor och kurser. / Solvalla 

Finlands Naturskyddsförbund ordnar kurser, seminarier, utflykter, läger och allmänna möten. 

Guidningar och verkstäder för olika grupper Naturhistoriska museet, Botaniska 
trädgården Kajsaniemi och Gumtäkt och Mineralkabinettet. 

För barn under skolåldern och i förskoleåldern 

Borgå Naturskola är en kringresande naturskola som verkat sedan 2001. Naturskolan erbjuder skolklasser och 
dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog, 
som arbetar på miljövårdsbyrån. 

Gardenia erbjuder information, stämning, tjänster och produkter. Gardenia erbjuder också guidade trädgårdsturer, 
naturutfärder och program för barn. 

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är 
ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. Grön Flagg är en 

http://www.martha.fi/svenska/ekologi/ekologiradgivning
http://www.martha.fi/svenska/start
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/gron_flagg/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.haltia.com/naturskola
http://www.wwf.fi/svenska/
http://www.vantaanluontokoulu.fi/se/
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34583
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34583
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.martha.fi/svenska/ekologi/ekologiradgivning
http://www.martha.fi/svenska/start
http://www.jussaro.fi/service.html
http://www.jussaro.fi/index.html
http://www.solvalla.fi/lapsia
http://www.solvalla.fi/4
http://www.solvalla.fi/
http://www.sll.fi/tiedotus/introduktion/
http://www.luomus.fi/svenska/nhm/
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/btg/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/gumtakt/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/mineralkabinett/index.htm
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto/naturskola
http://www.gardenia-helsinki.fi/svenska.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/gron_flagg/
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praktisk verksamhetsmodell, som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna 
målsättningar och planerar verksamheten utgående från sina egna förutsättningar / Natur och Miljö 

Högholmens djurpark bjuder besökarna på information om djurparken, djuren och skyddet av dem. Kundtjänsten 
organiserar guidning, utställningar och evenemang samt sommarläger och undervisning i Naturskolan Arkki. 

Miljöskolan, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, strävar efter att stöda miljöfostran i daghem, skolor och 
läroanstalter och utvecklar i samarbete med andra utbildare bl.a. metoder och material att användas inom miljöfostran. 
Miljöskolan erbjuder miljörådgivning för grupper i olika åldrar. 

Guidade visningar och verkstäder för olika grupper Naturhistoriska museet, Botaniska 
trädgården Kajsaniemi och Gumtäkt och Mineralkabinettet. 

Naturskolan Uttern och Kvarkens Naturskola erbjuder program som handlar om olika naturtyper, t ex skogen eller 
sötvatten. För de yngre barnen erbjuds olika slags sagoäventyr där leken har en central roll. För äldre barn introduceras 
enkla undersökningsmetoder och grundläggande ekologiska begrepp som ekosystem och kretslopp / Natur och Miljö. 

Vanda naturskola upprätthålls av Vanda miljöförening. Naturskolan är ett naturpedagogiskt centrum som ger 
fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda. Den arrangerar också kurser med naturtema för alla 
intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran. 

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

För lågstadieelever 

Borgå Naturskola är en kringresande naturskola som verkat sedan 2001. Naturskolan erbjuder skolklasser och 
dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog, 
som arbetar på miljövårdsbyrån. 

Finska Forstföreningen bedriver skolsamarbete till exempel om skogens olika användningsformer. 

Gardenia erbjuder information, stämning, tjänster och produkter. Gardenia erbjuder också guidade trädgårdsturer, 
naturutfärder och program för barn. 

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är 
ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. Grön Flagg är en 
praktisk verksamhetsmodell, som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna 
målsättningar och planerar verksamheten utgående från sina egna förutsättningar / Natur och Miljö 

Haltias naturskola, utställningar och naturen omkring ger skolgrupper möjlighet att inhämta kunskaper och upplevelser, 
bli inspirerade och vara aktiva! Vi erbjuder naturskoldagar, naturstigsutflykter och utställningsguidningar. Den primära 
målgruppen för Haltias naturskola och övrig miljöfostran är elever i årskurs 5–9. Haltias naturskola ordnar även 
mångsidiga utbildningar för pedagoger. / Finlands naturcentrum Haltias naturskola 

Högholmens djurpark bjuder besökarna på information om djurparken, djuren och skyddet av dem. Kundtjänsten 
organiserar guidning, utställningar och evenemang samt sommarläger och undervisning i Naturskolan Arkki. 

Miljöskolan, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, strävar efter att stöda miljöfostran i daghem, skolor och 
utbildningsanstalter och utvecklar i samarbete med andra utbildare bl.a. metoder och material att användas inom 
miljöfostran. Miljöskolan erbjuder miljörådgivning för grupper i olika åldrar. 

Guidade visningar och verkstäder för olika grupper Naturhistoriska museet, Botaniska 
trädgården Kajsaniemi och Gumtäkt och Mineralkabinettet. 

http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.korkeasaari.fi/sv/tjanster/informationtillbesokarna
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.luomus.fi/svenska/nhm/
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/btg/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/gumtakt/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/mineralkabinett/index.htm
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/naturskolan_uttern/
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/kvarkens_naturskola/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.vantaanluontokoulu.fi/se/
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/
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto/naturskola
http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf/ruotsiksi/Finska%20Forstf%C3%B6reningen
http://www.smy.fi/smy/Kouluyhteistyoswe.nsf/
http://www.gardenia-helsinki.fi/svenska.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/gron_flagg/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.haltia.com/naturskola
http://www.korkeasaari.fi/sv/tjanster/informationtillbesokarna
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.luomus.fi/svenska/nhm/
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/btg/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/gumtakt/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/mineralkabinett/index.htm
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Naturskolan Uttern och Kvarkens Naturskola erbjuder program som handlar om olika naturtyper, t ex skogen eller 
sötvatten. För de yngre barnen erbjuds olika slags sagoäventyr där leken har en central roll. För äldre barn introduceras 
enkla undersökningsmetoder och grundläggande ekologiska begrepp som ekosystem och kretslopp / Natur och Miljö. 

Stora Räntans Naturcentrum. I atmosfären kan man förnimma både närheten till Helsingfors stad och den yttre 
skärgården. Naturobservationsutflykter och evenemang på ön ordnas under hela verksamhetsperioden. 

Vanda naturskola upprätthålls av Vanda miljöförening. Naturskolan är ett naturpedagogiskt centrum som ger 
fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda. Den arrangerar också kurser med naturtema för alla 
intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran. 

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp 
vistas en skoldag i gången på naturskolan. 

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

För högstadie- och gymnasieelever 

Borgå Naturskola är en kringresande naturskola som verkat sedan 2001. Naturskolan erbjuder skolklasser och 
dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog, 
som arbetar på miljövårdsbyrån. 

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 energiproduktion / Fortum 

Olika evenemang i Ekenäs naturum. / Ekenäs skärgårds nationalpark 

Finska Forstföreningen bedriver skolsamarbete till exempel om skogens olika användningsformer. 

Gardenia erbjuder information, stämning, tjänster och produkter. Gardenia erbjuder också guidade trädgårdsturer, 
naturutfärder och program för barn. 

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är 
ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. Grön Flagg är en 
praktisk verksamhetsmodell, som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna 
målsättningar och planerar verksamheten utgående från sina egna förutsättningar / Natur och Miljö 

Haltias naturskola, utställningar och naturen omkring ger skolgrupper möjlighet att inhämta kunskaper och upplevelser, 
bli inspirerade och vara aktiva! Vi erbjuder naturskoldagar, naturstigsutflykter och utställningsguidningar. Den primära 
målgruppen för Haltias naturskola och övrig miljöfostran är elever i årskurs 5–9. Haltias naturskola ordnar även 
mångsidiga utbildningar för pedagoger. / Finlands naturcentrum Haltias naturskola 

Högholmens djurpark bjuder besökarna på information om djurparken, djuren och skyddet av dem. Kundtjänsten 
organiserar guidning, utställningar och evenemang samt sommarläger och undervisning i Naturskolan Arkki. 

Miljöskolan, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, strävar efter att stöda miljöfostran i daghem, skolor och 
utbildningsanstalter och utvecklar i samarbete med andra utbildare bl.a. metoder och material att användas inom 
miljöfostran. Miljöskolan erbjuder miljörådgivning för grupper i olika åldrar. 

Guidade visningar och verkstäder för olika grupper Naturhistoriska museet, Botaniska 
trädgården Kajsaniemi och Gumtäkt och Mineralkabinettet. 

http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/naturskolan_uttern1/
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/kvarkens_naturskola/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.hel.fi/hki/ymk/sv/Milj_fostran/Stora+R_ntans+Naturcentrum
http://www.vantaanluontokoulu.fi/se/
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34579
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/
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto/naturskola
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.luontoon.fi/eventcalendar.asp?Section=1864
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=1728
http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf/ruotsiksi/Finska%20Forstf%C3%B6reningen
http://www.smy.fi/smy/Kouluyhteistyoswe.nsf/
http://www.gardenia-helsinki.fi/svenska.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/gron_flagg/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.haltia.com/naturskola
http://www.korkeasaari.fi/sv/tjanster/informationtillbesokarna
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.luomus.fi/svenska/nhm/
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/btg/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/gumtakt/index.htm
http://www.luomus.fi/svenska/utstallningar/mineralkabinett/index.htm
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Naturskolan Uttern och Kvarkens Naturskola erbjuder program som handlar om olika naturtyper, t ex skogen eller 
sötvatten. För de yngre barnen erbjuds olika slags sagoäventyr där leken har en central roll. För äldre barn introduceras 
enkla undersökningsmetoder och grundläggande ekologiska begrepp som ekosystem och kretslopp / Natur och Miljö. 

Stora Räntans Naturcentrum. I atmosfären kan man förnimma både närheten till Helsingfors stad och den yttre 
skärgården. Naturobservationsutflykter och evenemang på ön ordnas under hela verksamhetsperioden. 

Vanda naturskola upprätthålls av Vanda miljöförening. Naturskolan är ett naturpedagogiskt centrum som ger 
fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda. Den arrangerar också kurser med naturtema för alla 
intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran. 

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp 
vistas en skoldag i gången på naturskolan. 

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

 

http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/naturskolan_uttern1/
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/kvarkens_naturskola/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.hel.fi/hki/ymk/sv/Milj_fostran/Stora+R_ntans+Naturcentrum
http://www.vantaanluontokoulu.fi/se/
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34579
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/

