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Kestävä 
elämäntapa,

globaali vastuu



Luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii 

ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä 

sekä samalla 

Rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle 

käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.

Tavoitteena ekososiaalinen sivistys



• Ei omista saappaita

• Ei erota kuusta männystä, mustikkaa puolukasta

• On tunnilla yleensä 45 min kerrallaan kesken 

tekstiviesti-kaveri-ankeakoulu-illanbileet 

tunnelmointiaan

• Juuret muualla kuin havumetsässä

• Ei voisi metsään meno vähempää kiinnostaa, koska 

kengät ja kädet likaantuvat ja aikaa palaa ja ”eikös 

tän voi lukea kirjastakin tai katsoa netistä?”

Tavallinen 14-vuotias 

pääkaupunkiseudulla vuonna 2014





?????????



kiertotalous | Uusiouutiset

www.uusiouutiset.fi/tag/kiertotalous/Välimuisti

Kiertotalous ulottuu pidemmälle kuin 

perinteinen materiaalitehokkuusajattelu. Se 

vaatii systeemisen muutoksen: uudenlaisia 

osallistavia palveluratkaisuja ja ...

Kilpailukykyinen, jätteetön kiertotalous | 

Sitra

www.sitra.fi/blogi/hiilineutraali.../kilpailukykyinen

-jatteeton-kiertotalousVälimuistissa

16.7.2014 - Euroopan komissio julkaisi 

heinäkuun alussa kiertotaloutta koskevan 

paketin, joka sisältää tiedonannon kohti 

kiertotaloutta, direktiivin eräiden ...

Kiertotalous Suomessa | Sitra

www.sitra.fi/tapahtumat/hiilineutraali-

teollisuus/kiertotalous-suomessaVälimuistissa

Kiertotalous tarjoaa yritysten liiketoiminnalle

Biotalous

[PDF]Kestävää kasvua biotaloudesta –

Suomen biotalousstrategia

biotalous.fi/wp-

content/uploads/.../Julkaisu_Biotalous-

web_080514.pdfVälimuistissa

kansallisen biotalousstrategian visio on, 

että biotalouden kestävät ratkaisut ovat 

... että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä 

ja kestäviä biotalouden ratkaisuja ...

Biotalous | Sitra

www.sitra.fi/ekologia/biotalousVälimuistis

sa

Samankaltaisia

Tulevaisuuden biotalous on sekä 

globaalia että lokaalia. Ruoka ... 

Biotalous voidaan nähdä myös 

strategiana, jonka avulla yhteiskunta 

taistelee päivänpolttavia ...

http://www.uusiouutiset.fi/tag/kiertotalous/
http://www.sitra.fi/blogi/hiilineutraali-teollisuus/kilpailukykyinen-jatteeton-kiertotalous
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ClS_vlgoTdQJ:www.sitra.fi/blogi/hiilineutraali-teollisuus/kilpailukykyinen-jatteeton-kiertotalous+&cd=2&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
http://www.sitra.fi/tapahtumat/hiilineutraali-teollisuus/kiertotalous-suomessa
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:861FZMnU5f8J:www.sitra.fi/tapahtumat/hiilineutraali-teollisuus/kiertotalous-suomessa+&cd=3&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
http://www.biotalous.fi/
http://biotalous.fi/wp-content/uploads/2014/07/Julkaisu_Biotalous-web_080514.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EqkhaWqWTmgJ:biotalous.fi/wp-content/uploads/2014/07/Julkaisu_Biotalous-web_080514.pdf+&cd=2&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
http://www.sitra.fi/ekologia/biotalous
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:op5Z_jnVpRkJ:www.sitra.fi/ekologia/biotalous+&cd=3&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
https://www.google.fi/search?biw=981&bih=584&q=related:www.sitra.fi/ekologia/biotalous+biotalous&tbo=1&sa=X&ei=sOV9VI-iA4fgywO-zIKQCQ&sqi=2&ved=0CC0QHzAC


Kannattaa panostaa jo alakouluun



• Ilmiöt, materiaalit ja teknologia

• Maapallo: kallioperä ja maaperä, vuodenajat,

• Kotiseutu: rakennettu ja luonnon elinympäristöt 

• Energia: lämpötila, palaminen, yhteyttäminen 

• Aineen kiertokulut: Kasvien kasvatus. ravintoketjut, 

• Ruuan tuotanto ja ruuan reitit sekä metsien hyötykäyttö. 

• Veden kiertokulku



Laaja-alainen osaaminen 

opetussuunnitelman tavoitteena:

Kestävä kehitys



Laaja-alainen työelämäosaaminen 





Iloa Kontulan 

vanhuksille





http://yle.fi/aihe/lupa-valittaa


• Ilmiöpohjaista, oppilaiden kiinnostuksesta/maailmasta 

nousevaa

• Järkevästi ajoitettua ja/tai jaksotettua

• Eri aineiden yhteistyötä, monialaisia kokonaisuuksia, 

pitkäkestoisuutta

• Teemapäviä, opintokäyntejä, kampanjoita, 

leirikouluja, jopa kokonaisopetusta

Eheyttämisen avulla punaista lankaa 

pirstaleisuuden sijaan



Sieniretki biologiaa, kotitaloutta, 

liikuntaa ja sosiaalisia taitoja



Talvella oppii

- veden olomuodot

-lumen ja jään fysiikkaa

- terveystietoa hengissä 

selviämiseksi

- polaaririntaman ilmasto-

olot 

- julkisen liikenteen 

käyttöä ja 

liikenneturvallisuutta

- paljon sosiaalisia taitoja 

ja itsetuntemusta



Monipuoliset oppimisympäristöt ja 

yhteistyökumppanit



http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset

Mihin tällaiset laumat voi viedä??



• Ihminen tarvitsee luontokokemuksia kehittyäkseen.

• Luontosuhde syntyy vain fyysisessä kosketuksessa 
luontoon.

• Se kehittyy vain olemalla ja toimimalla luonnossa 
toistuvasti. 

• Itsen, kavereiden  ja elämän  arvostaminen kehittyvät  
näistä kokemuksista







Porkkala toukokuussa, yläasteen parasta antia?



Ekosysteemipalvelu - käsite rakentuu 

lajintuntemuksesta ja omista havainnoista 





Oma tutkimus on hidasta, 

hankalaa, mutta antoisaa



Kiireettömyys on 

uuden opsin yksi 

tavoite



Tutkiva oppiminen vie aikaa 

puhetta enemmän, mutta jäljet 

ovat pysyvämpiä







• Elämänkaari: syntymä, kasvu, lisääntyminen, 

kuolema

• Vuodenkierto: kasvukausi, metsän elämänkaari, 

• Hiilen kiertokulku: yhteyttäminen, ravintoketjut, 

palaminen, hajoaminen, ilmastonmuutos

• Veden kiertokulku, 

• Luonnonvarojen kiertokulut: luonnonvarasta, raaka-

aineeksi ja  jätteeksi halki maapallon. 

• Aurinkokuntien elämänkaari

Kiertokulut opetussuunnitelma ydinsisältöä 

biologiassa ja maantiedossa



Hiidenkirnun puhdistaminen, kallioperä,  jääkauden 

jäljet, roskaaminen, osallistuminen, vaikuttaminen



Nettisivut eivät riitä oppimiseen! 

Vuodenkierto







veden puhdistaminen:  

kiertotaloutta, kemiaa, 

biologiaa ja maantietoa





Osallisuus ja vaikuttaminen 

Tarjotaan mahdollisuuksia harjotella 

vaikuttamista ja osallistumista 

yhteiskunnalliseen keskuteluun ja 

päätöksentekoon.



Linnunpesistä 
näyttely 
kirjastoon, kun 
kaupunki kaatoi 
puita 
parhaaseen 
pesimäaikaan.

Äidinkieltä, kuvista 
ja biologiaa



• Talkoopäivän 

voittoisa 

roskalöytö





Repovesi 

huhtikuussa





Kermi vai kulju?



OLEMME YHTÄ 

LUONNON KANSSA



• http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/ekosysteemipalvelut/Sivut/default.aspx

• Opeta ja opi http://www.smy.fi/opeta-opi/

• Pikku videoita

• Opintokäyntikohteita

Pelaa metsätietäjää
http://www.peliplaza.fi/fi/metsatietaja

Koulumetsäopas 
Koulumetsäopas on käsikirja 

kasvattajille, opettajille ja kuntien 

viranomaisille. 

Kiitos mm. näistä aineistoista

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/ekosysteemipalvelut/Sivut/default.aspx
http://www.smy.fi/opeta-opi/
https://www.youtube.com/watch?v=CysU37wU0e8
http://www.hsy.fi/vesi/esitteetjavierailut/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/ekosysteemipalvelut/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/ekosysteemipalvelut/Sivut/default.aspx
http://www.peliplaza.fi/fi/metsatietaja
http://www.peliplaza.fi/fi/metsatietaja
Koulumets%C3%A4opas
Koulumets%C3%A4opas


• Mikä reaktio tuottaa koko maailman kaikkien 
eliöiden kaiken ravinnon?

YHDYNTÄ

Mutta vaikka kuinka yrittää biotaloutta ja 

kiertotaloutta pohjustaa, niin ...



• Perusteissa: Kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun 

näkökulmat

• Koulukulttuurin muutos: osallisuus, toiminnallisuus, 

tutkimuksellisuus

• Laaja-alaista osaamista painottavaa: pois runsaasta 

nippelitiedosta

• Eheytettyä opetusta: ilmiöpohjaisuus, moniaineisuus, 

oppimiskokonaisuudet, yhteistyökumppanit

• Uusia käsitteitä: ekososiaalinen sivistys, ekosysteemipalvelut, 

kiertotalous, biotalous ja geomedia

• Biologiassa: luontosuhde, ekosysteemin toimintaperiaatteet, 

ekosysteemipalvelut, kierrot, oman ympäristön tutkiminen 

Maantiedossa: luonnonvarojen luokittelu, riittävyys, oman 

ympäristön, Suomen  ja koko maapallon näkökulma



• 7lk  ryhmäytymispäivä Uutelan niemellä oppilaskunta, vertaisopettajia

• ulkoilupäivän sieniretki (4h) KO, LI

• 8lk  lammikkoretki (2h) LV:t ryhmäytyminen

• ulkoilupäivä merenrantaretki (4h) LV:t ryhmäytyminen

• 9lk  suoretki (4h) GE kun päättöarvosanat menneet

• 8+9lk ”yölinturetki” keväällä (koko yö) LI

• 9-lk:n kuvataide kurssi ympäristötaidetta KU

• Ympäristöviikko joka 3. vuosi  (4-6h) KAIKKI

• Metsävisa Vapaaehtoiset, tukiopetusta (40-80/v)

• ELMA-messuille vuosittain VALINNAINEN BI JA TN

• Luonto ja tiede -luokat, valinnaisaineryhmät ja leirikoulut vielä enemmän luonnossa

• RETKEILYKERHO: 4 VIIKONLOPPURETKEÄ VUODESSA


