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Pirkanmaan LUMO - luonnon 
monimuotoisuusohjelma 
2022-2030

• Pilotti. Pirkanmaa saa ensimmäisenä maakuntana 
Suomessa alueellisen luonnon monimuotoisuusohjelman. 
Ohjelman laativat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan 
liitto yhteistyönä.

• Tavoite. Ohjelma pyrkii torjumaan luonnon 
monimuotoisuuskatoa. Se hyödyntää olemassa olevaa 
tietoa ja asiantuntemusta. Laaja toimijajoukko keskittyy 
ratkaisuihin ja yhteistyöhön.

• Tausta. Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta 
Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta.

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-lumo



Tavoite 21: Laajennetaan koulujen ja 
päiväkotien osallistumista järjestöjen, yritysten, 
kuntien ym. toimijoiden lumo-hankkeisiin, jolloin 
lapset ja nuoret saavat näkökulmia 
mahdollisuuksiin torjua luontokatoa ja hyödyntää 
uusiutuvia luonnonvaroja kestävällä tavalla. 
Varmistetaan mahdollisuudet toteuttaa 
valtakunnallista opetussuunnitelmaa, joka 
sisältää ekososiaalisen sivistyksen arvopohjan.

Tavoitteita:



Luontokasvatustoiminnan tukeminen Kangasalla 
yhdessä vapaaehtoisten kanssa

Kuvaus: Vapaaehtoisten vierailut 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmissä 
luontokohteiden ja koulujen lähiluonnon 
hyödyntämiseksi oppimisympäristönä sekä 
luontokasvatuksen vahvistamiseksi Kangasalla. 
Kehitetään toimintamalli MAPPA.fi-palveluun, 
josta mallia voidaan monistaa muihin kuntiin. 
Yhteistyö järjestö- ja 
koulutusorganisaatioidenvälillä.

Liittyy myös ohjelman tavoitteisiin: 14 ja 19

Toimenpiteitä:



Yhteistyössä 
mukana

• Kangasalan luonto ry

• Tampereen yliopisto

• AhlmanEdu

• MAPPA.fi / Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto



Kangasalan koulut

• 1 lukio, 2 yläkoulua, 9 alakoulua, 1 
yhtenäiskoulu (Sariolan koulu)

• Aineistoa omaan tutkimusprojektiin: Esim. 
sama tunti yhdelle luokka-asteelle (monta 
ryhmää) tai eri luokka-tasoille (sama teema 
sovellettuna ikätasoisesti)

• 3. luokka hyvä kohderyhmä: Kaikilla 
Kangasalan 3. luokkalaisilla on chromebookit
-> nämä tarvii saada ulos 

• Suunnittele opetustuokio: 2 oppituntia/90 min 

Yhteyshenkilöt: 
Pia Viljanen (opettaja, alakoulut)
pia.viljanen@kangasala.fi
Tarja Patama (opettaja, lukiot)
tarja.patama@kangasala.fi
Timo-Antti Karevaara (bi-ge –opettaja, 
lukio) 
timo-antti.karevaara@kangasala.fi



Näin mukaan
Tavoitteita ja sisältöjä:

• Luonto talvella
• Luonto oppimisympäristönä
• Tutkimusvälineiden ja digitaalisten laitteiden käyttö 

luontoympäristöissä
• Hyvinvoinnin edistäminen luonnossa 
• Retkeilytaitojen kehittäminen, välineistö, lainattavana 

trangioita ynnä muuta (Ahlman?)
• Puut ja metsät: taimien istutus, kasvien kasvu, metsien 

merkitys kestävän kehityksen kannalta
• Ilmastonmuutos laajasti, luonnon katastrofit, 

ympäristöpakolaisuus (Lukion GE1, Viikoilla 6 - 13 ) 
• Ympäristöekologia, luonnon monimuotoisuus ja 

ympäristön uhkat . (BI 2+3, Viikoilla 15 - 20 )

Tee näin: 
• Ideoi ja ota yhteyttä opettajiin (tiedot edellisessä diassa)
• Tee suunnitelma ja julkaise se MAPPAssa, laadi tai 

valitse MAPPAsta myös sopivat ennakko- ja 
jälkitehtävät

• Muista monialaisuus, käytä supervoimiasi
• Tutustu paikallisluontoon, voit kysyä apua opettajilta 

sekä Kangasalan luonto ry:stä 
markku.valimaa@kolumbus.fi



-OHJE
• Rekisteröidy MAPPAan

• Pyydä opettajaasi tai MAPPA-ylläpitoa 
lisäämään sínut käyttäjäksi  julkaisijatahoon 
nimeltä ”LUMO-opetustuokioita Pirkanmaalla”: 
https://mappa.fi/julkaisijatahot/lumo-
opetustuokioita-pirkanmaalla/

• Lisää uusi palvelu em. julkaisijatahon nimellä 

• Kirjoita palvelun kuvaukseen tiedot 
opetustuokiostasi sekä yhteystietosi 

• Hyödynnä MAPPAa myös muilla tavoin: etsi 
sisältöjä, tähditä suosikit, julkaise 
materiaaleja…

• MAPPA-ylläpito auttaa – ota yhteyttä:

Maija Ihantola, suunnittelija
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
maija.ihantola@luontokoulut.fi



Pirkanmaan 
ympäristökasvatuksen 
yhteistyöryhmä eli 
PYY-verkosto
Pirkanmaan alueverkosto MAPPAssa: 
https://mappa.fi/verkostot/pyy-pirkanmaan-
ymparistokasvatuksen-yhteistyoryhma/

-Pirkanmaan palvelut, tapahtumat ja 
materiaalit kootusti yhdessä paikassa

Ryhmän tavoitteita:
• Suuren yleisön tietoisuuden herättäminen

• Kasvattajien tukeminen

• Verkostoituminen

• Tiedottaminen ja viestintä



Kiitos!


