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Paula Ratava: Hiilineutraalia koulua kohti -virtuaalipaja 

Yhdessä muutos hiilineutraalia koulua kohti! Tutustutaan virtuaalipajassa syksyllä julkaistuun 

Koulun korjausoppaan pilottiversioon ja osallistetaan koko yhteisö mukaan kohti vastuullista 

tulevaisuutta. Korjausoppaan teemoina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Muutoksen kohteena niin 

opetus, rakenteet kuin toimintakulttuuri. Testataan tehtäviä uudessa verkkoympäristössä, joka 

pohjautuu ilmasto-osaamisen tunnistamiseen ja hankkimiseen osaamismerkkien kautta, niin 

yksilönä kuin yhteisönä. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Opas on vasta 

pilottilukioiden käytössä, mutta tehtävät sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit 

materiaaleihin. 

Opas sinulle, joka haluat muutosta oppilaitoksesi opetukseen, rakenteisiin ja toimintakulttuuriin. 

Tutustu alla olevien ohjeiden avulla 

Koulun korjausoppaaseen ja sen tällä 

hetkellä julkaistuihin tehtäviin. Lisää 

materiaaleja julkaistaan marraskuun 

aikana. 

Koulun korjausoppaan materiaalit on 

suunniteltu uuden lukio-

opetussuunnitelman mukaisiksi, 

mutta ne ovat sovellettavissa 

muillekin asteille. Olisiko sinulla 

ajatuksia, miten opasta voisi käyttää 

muilla luokka-asteilla? Ota mieluusti 

yhteyttä, niin pohditaan. 

 

Virtuaalipajan ohjeet: 

1. Tutustu: Avaa verkkosivu www.koulunkorjausopas.fi. Tutustu sivujen sisältöön n. 5 minuutin 

ajan kurkkimalla välilehdet läpi, perehdy pakettiauton eri teemoihin ja toiminnallisiin osioihin Tee-

se-itse ja Mutta-yhdessä. 

2. Taustoita: Avaa MAPPAn liitteenä oleva tiedosto Koulun korjausopas -esitys ja perehdy oppaan 

taustaan ja käyttöön tarkemmin. 

3. Sovella käyttöön: Mene takaisin Korjausoppaan sivuille ja käyttöohjeisiin. Löydät ne mobiilissa 

oikealta ylävalikon kautta, tietokonenäytöllä oikean yläkulman painikkeesta. 

Osoitteessa: www.koulunkorjausopas.fi/info/ Perehdy ohjeiden avulla tarkemmin siihen, mitä 

opas tarjoaa eri kohderyhmille ja kuinka voisit näitä soveltaa omassa yhteisössäsi?  

http://www.koulunkorjausopas.fi/
http://www.koulunkorjausopas.fi/info/
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Nuorelle 

Opettajalle/Ohjaajalle 

Kouluyhteisölle/Rehtorille 

4. Syvenny: Koulun ilmasto-osaaja -merkkiperheeseen pääset tutustumaan käyttöohjesivujen 

opettaja-osiosta löytyvän Drive-linkin kautta. Löydät sieltä 42 osaamismerkin sisältöjä avattuna. 

Ruoka-osion osaamismerkit löytyvät Tee-se-itse -sivuilta ja Word-muodossa Drive-kansiosta; Liike-, 

Infra- ja Asenne-osioiden tehtävät lisätään marraskuun aikana. Taustaopastekstejä ei ole vielä 

julkaistu, mutta ne saa sähköpostitse pyytämällä käyttöönsä. 

5. Kysy lisätietoja: Otathan yhteyttä, jos jotain jäi epäselväksi! 

 

Materiaalit ja linkit 

Koulun korjausopas -verkkoympäristö julkaistiin Ulos-ut-outin aikana! Ensimmäisenä sivuille 

valmistui elokuussa Ruoka-osio, kun taas Liike, Infra ja Asenne valmistuvat myöhemmin syksyllä. 

Kaikki osaamismerkit lisätään syksyn aikana oppaaseen. Opasta testataan seuraavan vuoden ajan 

pilottilukioissa, jonka jälkeen myös sen osaamismerkit ovat muidenkin koulujen käytettävissä. 

Alta löydät linkit Koulun korjausoppaaseen sekä materiaaleihin, joita vielä parannellaan ja lisäillään 

verkkoympäristöön syksyn aikana, sekä opasta tekevään hankkeeseen taustalla. 

Koulun korjausopas: https://koulunkorjausopas.fi/  

Materiaalit: https://drive.google.com/drive/folders/1X4fi2HO8f0L_vn3VyIZqGzHrvhA5Hz7W  

Ilmastolukiot-kotisivu: https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/  

 

Muuta huomioitavaa 

Koulun korjausopas kaipaa kommenttejasi. Otathan yhteyttä, jos keksit kommentoitavaa tai haluat 

testata materiaaleja enemmänkin! Sähköposti: paula.ratava@ouka.fi  

 

https://www.koulunkorjausopas.fi/
https://koulunkorjausopas.fi/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1X4fi2HO8f0L_vn3VyIZqGzHrvhA5Hz7W
https://drive.google.com/drive/folders/1X4fi2HO8f0L_vn3VyIZqGzHrvhA5Hz7W
https://www.ilmastolukiot.fi/
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/
mailto:paula.ratava@ouka.fi

