Ympäristökasvatuksen kurssit

2019–2020
Ideoita,
innostusta
ja ilmiöitä!

Kurser även
på svenska

s.13

Pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen koulutukset opettajille,
varhaiskasvattajille ja muille kiinnostuneille.

Kuva: Heikki Kivijärvi

S I S Ä LT Ö
Villa Elfvikin luontotalo . . . . . . . . . . . . .
Harakan luontokeskus . . . . . . . . . . . . .
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku . . .
Korkeasaaren luontokoulu Arkki . . . . . . . .
Naturskolan Uttern . . . . . . . . . . . . . . .
Suomen luontokeskus Haltia . . . . . . . . . .
Vantaan Luontokoulu. . . . . . . . . . . . . .
Tilauskurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vihreä lippu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurssikalenteri 2019–2020 . . . . . . . . . . .
Luonto- ja ympäristökoulut kasvattajien tukena

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 4
. 6
10
12
13
14
16
20
20
22
24

Toimitus: Villa Elfvikin luontotalo – Kannen kuva: Marianne Saviaho – Taitto: Petri Clusius

Kuva: Heikki Kivijärvi

Hyvä opettaja, päiväkodin työntekijä, perhepäivähoitaja,
kerho-ohjaaja, opiskelija, luontoretkiopas… ja
kaikki ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet!

Ympäristökasvatuksen kursseilta löydät luonnonihmeitä, taitoja liikuttaa
lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen ympäristöasioiden käsittelyyn.
Monilla kursseilla aiheita käsitellään ilmiölähtöisesti ja monialaisesti ja ne
auttavat uuden opetussuunnitelman käyttöön ottamista. Kursseilla saat myös
tukea Vihreä lippu -ohjelman toteutukseen ja ympäristöraadin toimintaan.
Kurssit ovat kaikille avoimia kuntarajoista riippumatta ja useimmat niistä
ovat maksuttomia. Monet kurssit sopivat opettajien veso -koulutuksiksi.

Lämpimästi tervetuloa!

Toivottavat pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen väki!
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VILLA ELFVIKIN LUONTOTALO
ELFVIKINTIE 4, ESPOO. POSTIOS: PL 60440, 02070 ESPOON KAUPUNKI, PUH. 09 8165 4400, WWW.ESPOO.FI/VILLAELFVIK

Tervetuloa kursseillemme! Kurssit ovat maksuttomia ja ne pidetään
Villa Elfvikin luontotalolla, Elfvikintie 4, Espoon Laajalahti, ellei toisin
mainita.
Villa Elfvikin ystävät ry tarjoaa arki-iltapäivisin pidettävillä kursseilla
kahvia/teetä ja voileipiä. Vapaaehtoinen kannatusmaksu. Viikonloppuisin luontotalossa palvelee Café Elfvik.
Sähköiset ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia osoitteessa:
www.espoo.fi/villaelfvik. Lisätiedot: puh. 09 8165 4400 tai villaelfvik@espoo.fi.

Syksy 2019
Ulkoluokka eri vuodenaikoina
ti 17.9.2019 klo 9–16
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, peruskoulun
opettajat
Ulkoluokka eri vuodenaikoina- koulutus tarjoaa
toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisena oppimisympäristönä ympäri
vuoden. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota eri
vuodenaikojen tuomiin ulko-opetuksen erityispiirteisiin ja -tarpeisiin, kuten pukeutumiseen ja ulkoopetusmateriaaleihin. Vuodenaikaisuus tarjoaa
myös paljon ideoita ulko-opetuksen sisältöihin!
Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI:n kanssa.

Sienikurssi
la 21.9.2019 klo 10–14
Kohderyhmä: opettajat ja muut kiinnostuneet
Tervetuloa sienikurssille, joka painottuu ruokasienten ja helposti tunnistettavien lajien opetteluun, mutta myös muita vastaantulevia sieniä
tutkaillaan. Kurssiin kuuluu lyhyehkö johdanto
sekä sieniretki Villa Elfvikiä ympäröiviin metsiin.
Kurssilla tarjotaan neuvoja sienten tunnistuksen
opettamiseen, joten se sopii erityisesti opettajille ja kasvattajille. Kouluttajana toimii biologian
opettaja ja luonto-opas Tuomas Lilleberg.
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Taidekasvatus ja ekologinen ajattelu
ti 22.10.2019 klo 15–18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, opettajat
Taidekasvatus ja ekologinen ajattelu -kurssilla
tutustutaan kuvataideopetuksen mahdollisuuksiin kestävän kehityksen teemojen käsittelyssä.
Pääset kokeilemaan käytännössä, kuinka taiteellisten menetelmien avulla voi tehdä näkyväksi
riippuvuussuhteita, jotka kiinnittävät meidät
luontoon. Kurssilla tutkitaan kuvataiteen materiaaleja ja tekniikoita, niiden yhteyttä itseemme ja
ympäristöön sekä kokeillaan, voiko taidetta tehdä
ilman materiaa. Kouluttajana taiteen maisteri Pietari Kellokumpu.

Ympäristöuutisten herättämät
vaikeat tunteet – miten käsittelen
aihetta nuorten kanssa?
ti 12.11.2019 klo 15–18
Kohderyhmä: yläkoulun ja 2. asteen opettajat,
nuoriso-ohjaajat
Ilmastonmuutos etenee, maailman meret täyttyvät roskasta ja luonnon monimuotoisuus hupenee hurjaa vauhtia. Synkät ja uhkaavat uutiset
hämmentävät, ahdistavat ja aiheuttavat riittämättömyyden ja toivottomuuden tunnetta. Kuinka
käsitellä näitä asioita nuorten kanssa ja silti säilyttää toivon ilmapiiri? Yhteistyössä Ympäristökoulu Polun kanssa järjestettävällä kurssilla etsitään yhdessä ratkaisuja ja menetelmiä käsitellä
ympäristökysymysten nostamia tunteita nuorten
kanssa.

Kevät 2020
Keväistä ulkona oppimista
la 18.4.2020 klo 10–13
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, alakoulun
opettajat
Kurssilla käydään läpi ulko-opetuksen eri käytänteitä monimuotoisesti, sekä kokeillaan niitä
autenttisessa ympäristössä. Ulko-opiskelun pohjana on keväinen luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet eri oppiaineiden opiskeluun. Keväisen
luonnon hyvinvointihyödyt ja luontosuhteen hoitamisen saamme kaupan päälle. Koulutus järjestetään yhteistyössä Ulko-opet ry:n kanssa.

Espoon luontokohteet
oppimisympäristönä
ti 5.5.2020 klo 10–16
Huom! Lähtöpaikka: Espoontorin pysäköintialue, Asemakuja 4
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, peruskoulun
opettajat ja muut kiinnostuneet
Kurssilla vieraillaan muutamassa eri tyyppisessä
luontokohteessa läntisessä Espoossa. Saat tietoa
luontokohteista ja vinkkejä niiden käyttöön
opetus- ja retkikohteina. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. Liikkuminen kohteesta
toiseen tapahtuu tilausbussilla. Osallistujat saavat
Kotinurkilta kallioille – Espoon luontokohteet
-kirjan. Kouluttajina ovat erityissuunnittelija Kalevi
Hiironniemi ja ympäristökasvattaja Sara Svärd
Espoon ympäristökeskuksesta.

Villiyrttikurssi
la 9.5.2020 klo 10–13
Kohderyhmä: opettajat ja muut kiinnostuneet
Alkukeväästä villiyrtit ovat maukasta maisteltavaa
ja täynnä vitamiineja. Villiyrttikurssilla pääset luontoon tunnistamaan ja keräämään kasveja syötäväksi ja teetarvikkeiksi. Alkuun pidetään lyhyt ja
havainnollistava alustusluento, jonka jälkeen kul-

jemme Villa Elfvikin lähimaastossa, niityllä ja metsänlaidalla tutkimassa eri ympäristöihin sopeutuneita villiyrttejä. Kouluttajana toimii biologian
opettaja ja luonto-opas Tuomas Lilleberg.
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HARAKAN LUONTOKESKUS
HELSINGIN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ PL 58235, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, PUH. 09 310 31 535, WWW.HEL.FI/HARAKKA

Harakan luontokeskus sijaitsee Harakan saarella Kaivopuiston
edustalla. Lähimmäksi yhteysvenettä pääsee raitiovaunulla 2 ja
3, Kaivopuiston pysäkki.
Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa ennen kurssia:
Helsingin ympäristöpalvelut, Margit Jensen, puh. 09 310 31535
tai margit.jensen@hel.fi.

HARAKAN LUONTOKESKUS
+HOVLQJLQNDXSXQNL

Edestakainen venematka Harakkaan maksaa aikuisilta 5 euroa. Saarella
ei ole kahvilaa, joten omat eväät mukaan. Kurssit ovat maksuttomia.
Olemme myös facebookissa: www.facebook.com/harakanluontokeskus

Syksy 2019
Mitä tehdä luontohavainnoilla?
Kansalaishavainnoinnin ja
-tieteen mahdollisuudet
biologian opetuksessa
Aika: ti 10.9.2019 klo 10–16
Paikka: Harakan luontokeskus
Kohderyhmä: yläasteen ja lukion luonnontieteen
opettajat
Mikä laji? – digikasvio. Missä nähty? – laji.fi – tiira.
fi Vieraslaji? – ilmoitanko jättiputken?
Koulutuspäivä esittelee modernien tekniikoiden keinoja ja sovelluksia luonnon havainnointiin
liittyen. Päivän aikana havainnoidaan luontoa, kirjataan ja analysoidaan tehtyjä havaintoja. Tutustumme eliölajeihin, jotka kuuluvat Helsingin luonnon monimuotoisuustyön avainlajien joukkoon.
Kurssilla työskennellään sekä ulkona että luokassa. Mukaan tarvitaan oma älypuhelin tai kannettava sekä sään mukaiset ulkoiluvaatteet. Talo
tarjoaa kahvit / teet, omat lounas- ja välipalaeväät
reppuun.
Kouluttajina asiantuntijoita Suomen Lajitietokeskuksesta (laji.fi) ja Helsingin ympäristöpalveluista.
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Kaupunkimetsien rikas eläimistö
Aika: ti 8.10.2019 klo 9.30 –16.00
Paikka: Kirjailijatalo Villa Kivi, Linnunlauluntie 7
(Töölönlahden itärannalla)
Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat ja
kaupunkieläimistä kiinnostuneet
Helsingin lähimetsissä, puistoissa ja rannoilla
elää runsas ja monipuolinen eläimistö. Huuhkajat pääsevät lehtiotsikoihin ja liito-oravat estävät
rakennushankkeita, mutta suuri yleisö tuntee vain
näkyvimmät otukset. Kurssi antaa eväitä löytää
ja havainnoida Helsingin kaupunkieläimiä. Valotamme eläinten esiintymistä ja elinympäristöjä
Helsingin urbaaneissa kortteleissa sekä metsäisillä viheralueilla. Esittelemme myös keinoja, joilla
kaupunkieläimet voivat tulla luontoretkillä tutuiksi
ja jopa kuvausetäisyydelle. Päivän aikana tehdään
luontoretki lähimetsään ja Töölönlahden rannoille.
Mukaan säänmukaiset varusteet, muistiinpanovälineet ja kiikari. Aamukahvitarjoilu. Lounas:
omat eväät tai maksullinen keittolounas.
Kouluttajat: kaupunkieläinasiantuntija ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen ja luontokouluopettaja, biologi Pekka Paaer Helsingin ympäristöpalveluista.

Kevät 2020
Talviluonto
Aika: to 6.2.2020 klo 9.30–15.30
Paikka: Keskuspuisto, Maunulan ulkoilumaja
(Metsäläntie 9)
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja alakoulun
opettajat
Talvisään oikut ja lumen eri olomuodot, eläinten
jäljet ja talvinen ravinto, lämpenevän ilmaston vaikutus talveen. Talvinen luonto on täynnä mielenkiintoista tutkittavaa ja havainnoitavaa. Kurssilla
perehdytään talviluonnon erityispiirteisiin sekä
menetelmiin tutkia talvista luontoa lasten kanssa
– talven riemuja tietenkään unohtamatta.
Aamukahvitarjoilu ja omakustanteinen (n 9e)
keittolounas. Ulkovarusteet sään mukaan.
Kouluttajat: luontokouluopettaja Pekka Paaer
ja ympäristökasvattaja Asta Ekman Helsingin
ympäristöpalveluista.

Stadin lapset luontoon – virikepäivä
Aika: to 26.3.2020 klo 9–16
Paikka: Viikin ympäristötalo, Viikinkaari 2a
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat
Virikepäivä varhaiskasvattajille tarjoaa tuoretta
tietoa ja tukea Helsingin päiväkotilasten luontoja ympäristökasvatustyöhön. Aamun alustukset
porautuvat uusiin ajan ilmiöihin – niin luonnossa
kuin yhteiskunnassakin – jotka on syytä huomioida
luontokasvatusta lasten kanssa tehdessä. Lounaan
jälkeen jalkaudutaan työpajoihin ja viriketorille
omia (tai muiden) ideoita testaamaan ja kokeilemaan. Luvassa on pienimuotoisia luontotutkimuksia, -leikkejä ja askarteluharjoituksia.
Vetäjinä luonnon ja ympäristökasvatuksen asiantuntijoita Helsingin ympäristöpalveluista ja
luontojärjestöistä. Ilmoittautumisen yhteydessä
kootaan myös alustavat tiedot osallistumisesta
catering –palvelun tuottamaan lounaaseen. Vaihtoehtoisesti mukaan omat eväät.
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HARAKAN LUONTOKESKUS
Kaupunkilintukurssi
Aika: to 23.4.2020 klo 9–15
Paikka: Tekniikan Museo (Viikintie 1) ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi.
Kohderyhmä: opettajat ja varhaiskasvattajat
Helsingin ammoinen syntysija vanhan Koskelan
kylän kupeessa Vanhassakaupungissa on osoittautunut myös linnuille mieluisaksi alueeksi. Kurssilla
käydään läpi kaupunkilintujen elintapoja ja tunnistusta, opitaan kevätlintujen saapumisfenologiaa,
yleisimpien kosteikkolintujen tuntomerkkejä ja
ääniä, sekä tutustutaan tapoihin, joilla linturetkeilystä lasten kanssa saa enemmän iloa irti. Kurssi
sopii myös liikuntarajoitteisten ryhmien ohjaajille.
Päivän aikana tehdään retki Helsingin komeimmalle kosteikolle Viikin sydämeen.
Omat eväät tai omakustanteinen lounas
ravintolapalvelusta. Kiikari ja ulkovarusteet sään
mukaan.
Kouluttajat: ornitologit Helsingin ympäristöpalvelusta ja Nature Experts- luontopalvelusta.
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Helsingin upea luonto
oppimisympäristönä
Aika: ti 12.5.2020 klo 10–16
Paikka: kiertoajelu Helsingin luontokohteissa
Lähtöpaikka: Kiasman edestä tilausbussipysäkiltä
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkoulujen opettajat sekä muut kiinnostuneet
Vieraillaan muutamassa erityyppisessä edustavassa Helsingin luontokohteessa, joiden luontoon
tutustutaan elämyksellisten ja tiedollisten harjoitteiden avulla. Retken aikana on mahdollista syödä
omakustanteinen lounas. Liikkuminen tapahtuu
tilausbussilla. Osallistujat saavat mukaansa tuoretta luontoesite- ym. materiaalia Helsingin luontoon ja luontokohteisiin liittyen.
Kouluttajat: ympäristötarkastajat Tuomas Lahti
ja Hanna Seitapuro Helsingin ympäristöpalveluista.

NURMES 9.-11.6.2020

Aina
jotakin
uutta!

MATERIAALIPANKKI
Ulkona oppimisen suurtapahtuma
opettajille ja kasvattajille
Storevenemang för lärare och
småbarnspedagoger inom utomhuspedagogik

Ulkona oppiminen
Ympäristökasvatus
Kestävä elämäntapa

@ulosutout

#ulos2020

Tervetuloa
muutoksentekijäksi!

Kom med och förändra!

Ilmoittautuminen
aukeaa
Anmälningen börjar
1.11.2019

NYT UUTTA:

Teemareppuja eri aihealueista!
@materiaalipankki

YYYWNQUƓ

@haeMAPPAsta
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KIERRÄTYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖKOULU POLKU
HERMANNIN RANTATIE 2A, 00580 HELSINKI, PUH 0400 348100, WWW.KIERRATYSKESKUS.FI/POLKU

Tervetuloa kursseillemme!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.kierratyskeskus.fi/kurssit, koulutus@kierratyskeskus.fi tai puh. 0400 348 100.
Kursseja rahoittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja ne ovat
maksuttomia kaikille Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella työskenteleville kasvattajille. Osaa koulutuksista on
mahdollista tilata maksutta myös omalle koululle tai päiväkodille. Järjestämme tilauskursseja myös muualla päin Suomea. Kysy tarjousta!

Kasvattajien kiertotalousiltapäivät
Kiertotaloudessa syntyy mahdollisimman vähän
hukkaa ja jätettä. Tavarat on suunniteltu kestämään pitkään. Niitä huolletaan ja korjataan.
Yhteisomistajuus ja lainaaminen kuuluvat jokaisen
arkipäivään. Energiaa ja ruokaa tuotetaan myös
itse riippumatta siitä missä asuu. Helppoa! Vai
onko? Millaisia taitoja tarvitaan kestävässä tulevaisuudessa?

Syksy 2019
Kiertotalousiltapäivä:
Kaupunkiviljelyä lasten kanssa
to 12.9. 2019 klo 15–18
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Kiertotalousiltapäivä:
Hupenevat luonnonvarat

Paikka: Suomenojan Kierrätyskeskus, Luoteisrinne 1

ti 5.11. 2019 klo 15–18

Kohderyhmä: Varhaiskasvattajat sekä muut kiinnostuneet

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat sekä muut
kiinnostuneet

Tule kuulemaan miten kaupunkiviljelyn avulla
voi toteuttaa elämyksellistä ja lapsia osallistavaa ympäristökasvatusta! Viljely ja kompostointi
tuovat päiväkodin arkeen paljon uutta ja kivaa
tekemistä, jonka avulla lapset oppivat aineenkierrosta. Samalla laajennetaan oppimisympäristöä
ulos päiväkodin pihalle. Koulutuksessa käydään
läpi perustietoa viljelystä sekä leikkejä ja tarinoita,
jotka tuovat lisämaustetta tekemiseen.

Miten paljon säästyy luonnonvaroja, kun tavarat
saadaan pelastettua uudelleenkäyttöön? Miten se
lasketaan? Entä miten esimerkiksi muovipakkauksista valmistetaan uusiotuotteita? Koulutuksesta
saat mukaasi uusinta tietoa kiertotaloudesta ja
käytännön vinkkejä sen opettamiseen koulussa.
Pääset myös tutustumaan Kierrätyskeskuksen
lajittelukeskuksen tavarataivaaseen ja kädentaito
Näprän ilmaistukkuun.

Paikka: Nihtisillan Kierrätyskeskus, Kutojantie 3

Kevät 2020
Kiertotalousiltapäivä:
Vastuulliset vaatteet
ti 10.3. 2020 klo 15–18
Paikka: Koivukylän Kierrätyskeskus, Hosantie 2
Kohderyhmä: Yläkoulun ja toisen asteen opettajat sekä muut kiinnostuneet
Vaateteollisuuden ympäristövaikutukset ovat
merkittäviä ja me kuluttajat tuemme vaatteiden
kertakäyttökulttuuria osallistumalla pikamuoti-

bisnekseen. Vastuuttomien vaatteiden ongelmat
pitäisi ratkaista pian. Me kasvattajat voimme
tehdä osuutemme opettamalla nuorille kestävää
kuluttamista. Koulutuksessa saat käytännön vinkkejä opetustyöhön, opit tunnistamaan laadukkaan
vaatteen ja pääset tutustumaan uudelleenkäytön
hyötyihin.
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KORKEASAAREN LUONTOKOULU ARKKI
KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖ SR, PL 1000, 00811 HELSINKI, WWW.KORKEASAARI.FI

Tervetuloa kursseillemme!
Korkeasaaren luontokoulu Arkki järjestää lasten
ja nuorten opetuksen lisäksi koulutusta myös
kasvattajille. Kurssit ovat maksuttomia ja niihin
ilmoittaudutaan nettisivujemme kautta tai sähköpostitse viimeistään kahta viikkoa ennen kurssia.
Teemamme liittyvät eläimiin ja niiden elinympäristöihin – eläintarhassa kun ollaan. Kouluttajina toimivat Korkeasaaren ympäristökasvattajat.
Lue lisää: https://www.korkeasaari.fi/kurssit-kasvattajille/ tai kysy: arkki@korkeasaari.fi

Eläinaiheiset leikit ja tarinat
Korkeasaaressa

Uhanalaisuus ilmiönä –
toimintavinkkejä ja faktoja aiheesta

ti 24.9. klo 15–18

to 7.5. klo 16–19

Kohderyhmä: Varhaiskasvattajat ja luokanopettajat sekä muut luonnosta ja ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet

Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat
(bige) sekä muut kiinnostuneet
Tiesitkö, että balinkottarainen, turkoosipikkugekko ja amurinleopardi kuuluvat maailman uhanalaisimpien eläinlajien joukkoon? Kurssilla kuulet,
millaiset asiat näitä ja monia muita uhanalaisia
lajeja uhkaavat ja millaisia suojelutoimia lajien
eteen tehdään. Lähestymme asiaa ilmiölähtöisesti
monesta eri näkökulmasta.
Kurssilla kootaan myös vinkkejä, joiden avulla
voit innostaa lapsia ja nuoria toimimaan uhanalaisten lajien puolesta. Uhanalaisuuden syihin
ja seurauksiin voi tutustua esimerkkilajien kautta
sekä omatoimisten eläintarhakäyntien aikana että
koulussa tapahtuvissa projekteissa.

Mari Lehmonen

Tiesitkö, että lumileopardi loikkaa jopa 15 metriä
ja että maailman painavin sammakko vastaa painoltaan kahta maitotölkkiä? Pikkupandat voi erottaa toisistaan naamakuvioiden perusteella ja lintujen nokat vaihtelevat ravinnon mukaan. Kurssilla
käydään läpi näitä ja monia muita asioita pelien ja
leikkien kautta ja kuulet myös kiehtovia tarinoita
Korkeasaaren eläimistä sekä pääset jäljittämään
kuvavihjeiden avulla sademetsien liskoja ja apinoita!
Tervetuloa tutustumaan eläinten mielenkiintoiseen maailman leikkien ja pelien avulla. Saat
myös vinkkejä, joita voit soveltaa omaan työhösi.
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NATURSKOLAN UTTERN
WWW.NATUROCHMILJO.FI/LARARE. KONTAKT OCH OFFERTFÖRFRÅGNINGAR: PIA.BACKMAN@NATUROCHMILJO.FI, TEL. 050 462 9947

Välkommen att inspireras, även på svenska!
Bästa lärare, småbarnspedagog, klubbledare, studerande, naturguide... samt alla som är intresserade av miljö- och utomhuspedagogik! Naturskolornas kurser ger inspiration, kunskap och verktyg till
att utnyttja uterummet i undervisningen, samt att utforska naturen
och behandla olika miljöfrågor tillsammans med barn och unga.
Naturskolan Utterns mobila verksamhet når ut till svenskspråkiga
grundskolor och daghem i huvudstadsregionen och västra Nyland.
Vi erbjuder bl.a. fortbildnings- och inspirationstillfällen för olika grupper av pedagoger. Vill ni
fördjupa er i ett tema inom miljö- och naturkunskap som t.ex. biodiversitet eller ekosystemtjänster? Behöver ni idéer till hur man kan flytta ut en språk- eller matematiklektion? Vi skräddarsyr verkstäder i olika temaområden enligt era behov och kommer och fortbildar i er närmiljö. Kom med önskemål kring en egen kurs eller välj en av våra färdiga temahelheter nedan.
Kontakta oss för en offert!

En djupdykning i sötvatten
Målgrupp: Klasslärare, ämneslärare (bige) och
andra intresserade

Mari Lehmonen

Redo att blöta ner dig? Våra sötvattendrag fascinerar både sommar och vinter. Vi prövar på ett
urval av spel, övningar och undersökningar anpassade för undervisning om strandens och vattnets
djur- och växtliv, arternas ekologi, naturens kretslopp och människans inverkan på vattendragen.
Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös nya
undervisningsmaterial för naturskoldagar vid sjöstrand och rinnande vatten (åk 5–9) som har utarbetats inom projektet Freshabit Life IP.

Upptäck naturen på djurens vis
Målgrupp: småbarnspedagoger och
andra intresserade
Hur många taggar har älgen i sina horn? Vad äter
bofinken? Hur hoppar haren? Lär dig hur du kan
arbeta med ett djur som tema utomhus. Vi går
på upptäcktsfärd i naturen och gör mångsidiga
övningar med inspiration av djurens färger, rörelser och livsmiljöer. Genom lek och fantasi lär vi

oss spännande fakta om skogens djur och provar
på olika arbetsmetoder. Vi delar med oss av våra
bästa tips och du får påbörja planeringen av ett
eget djurtema för din grupp.
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SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA
NUUKSIONTIE 84, 02820 ESPOO, PUH. 040 163 6200, WWW.HALTIA.COM

Kurssimme innostavat luokasta luontoon. Tule, tee itse,
koe ja opi!
Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Nuuksion kansallispuiston kupeessa. Perille pääsee bussilla 245 Espoon keskuksesta. Haltiassa on ravintola ja luontokauppa. Haltian
näyttelyt esittelevät Suomen luonnon helmet mereltä tuntureille. Pihasta lähtevät polut Nuuksion järviylängön upeaan
luontoon.
Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa aiemmin ilmoittautumislomakkeella: www.haltia.
com/luontokoulu/koulutukset-kasvattajille. Kurssit järjestetään Haltiassa ja lähiluonnossa, ellei
kurssin kohdalla ole muuta mainittu. Lisätietoja: haltia.luontokoulu@metsa.fi.
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Nuuksion kansallispuisto
oppimisympäristönä

Me ollaan tulevaisuus tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

ti 1.10.2019 klo 15–18

to 21.11.2019 klo 15–18

Kohderyhmä: kaikki opettajat ja kasvattajat

Kohderyhmä: kaikki opettajat ja kasvattajat

Kurssilla tutustutaan Nuuksion kansallispuiston
oppimisympäristönä. Erityisesti keskitymme
oppilaslähtöiseen retkisuunnitteluun ja opimme,
kuinka oppilaat tai muut retken osallistujat voivat
osallistua retken sisällön suunnitteluun ja kohteen
valintaan. Jaamme kurssilla Erasmus+ NANOL
(Nurturing Affinity to Nature Through Outdoor
Learning in Special Places) -hankkeen oppeja
oppilaslähtöisyydestä. Kurssi toteutetaan
Nuuksion kansallispuistossa. Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattajat.

Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu?
Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen,
visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan
hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Kurssilla
kokeillaan tulevaisuuskasvatuksen erilaisia
menetelmiä, keskustellaan ja tulevaisuusajatellaan. Kouluttajina toimivat Haltian
luontokasvattajat.

Metsähallitus Luontopalvelut/Maria Aroluoma

Syksy 2019

Kevät 2020
Opitaan ympäristöasioita
leikkien ja pelaten
to 16.4.2020 klo 15–18
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat
Kuinka käsitellä ja avata oppilaille monimutkaisia
ympäristöasioita? Leikin varjolla keskustelun avaaminen ja erilaisten näkökantojen tarkasteleminen
voi olla erityisen helppoa ja antoisaa. Kurssin
aikana pohditaan leikin ja pelin merkitystä oppimiselle sekä opitaan pedagogisesti suunniteltuja
leikkejä ja suunnitellaan uusia. Leikkien aiheena
voi olla mikä tahansa ympäristöön liittyvä asia
ilmastonmuutoksesta luonnon monimuotoisuuteen. Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattajat.

Toiminnallinen koulutus keskittyy tarjoamaan
ideoita ja vinkkejä tutkimuksellisempiin menetelmiin, WWF:n vesistöaiheisiin mobiilioppimateriaaleihin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin
leikkeihin ja peleihin.
Menetelmäkokeilujen ja materiaaliesittelyjen
lisäksi keskustellaan kosteikkojen merkityksestä ja
uhkista. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan
auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden. Pääset kokeilemaan
vesiympäristön tutkimusmenetelmiä, WWF:n
rantaretkille tarkoitettuja mobiilioppimateriaaleja ja pelillisiä aineistoja käytännössä Nuuksion
Pitkäjärven rannassa. Materiaalit on suunniteltu
Hydrologia LIFE ja Freshabit LIFE IP -hankkeissa.
Kouluttajina toimivat ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF,
asiakasneuvoja/hydrobiologi Heli Suurkuukka
Metsähallituksesta sekä Haltian luontokasvattajat.

Lits, läts! - tutkimuksia ja
tekemistä veden äärellä
to 4.6.2020 klo 10–17
Kohderyhmä: peruskoulun luokan- ja aineenopettajat, muut kiinnostuneet kasvattajat.

Metsähallitus Luontopalvelut/Maria Aroluoma

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä
kosteikon veden alla elää? Entä millainen on
Suomen sisävesien tila?
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VANTAAN LUONTOKOULU
SOTUNGINTIE 25, 01200 VANTAA • PUH. 09 875 30 57 • WWW.VANTAANLUONTOKOULU.FI

Tervetuloa kursseillemme!
Ilmoittautumiset kursseille ja tiedustelut Luontokoululle joko sähköpostitse toimisto@vantaanluontokoulu.fi tai puhelimitse 09 875 30 57. Toimistoaikamme
on maanantaisin klo 10–15, muina päivinä voit jättää viestin vastaajaan.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi, toimipisteesi, puhelinnumerosi sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Kurssimme löytyvät myös osoitteesta www.vantaanluontokoulu.fi. Kurssilta saat mukaasi osallistumistodistuksen. Opintokeskus Visio
tukee kurssejamme.
Kurssit ovat Luontokoululla Sotungissa, Itä-Vantaalla, Sotungintie 25, ellei
toisin ilmoiteta. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät kotisivultamme.

Syksy 2019
Ulkoeskari
ma 26.8.2019 klo 15–18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat
Voiko esiopetusta toteuttaa ulkona? Kyllä voi!
Ulko-oppimisympäristö innostaa lapsia liikkumaan, tutkimaan ja oppimaan. Luonnossa on
myös tilaa ja mahdollisuuksia leikkeihin ja luovuuteen. Kurssilla tutustutaan esiopetuksen järjestämiseen ulkona ja saadaan maistiaisia erilaisista
menetelmistä ja harjoituksista ulkoeskarivuoden
toteutukseen. Kouluttajana toimii Luonnossa
kotonaan –päiväkodin johtaja Susanna Suutarla.
Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Ötökkäkurssi
ti 3.9.2019 klo 15–18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkoulun opettajat, muut kiinnostuneet
Lentäviä, vilistäviä ja mönkiviä ötököitä on luonto
pullollaan, mutta mitä ne oikeastaan ovat ja
kuinka niitä löytää? Perinteisellä ötökkäkurssilla
kartutat lajintuntemustaitoja käytännöllisesti ja
opit helppoja tapoja lasten ja nuorten kanssa teh-
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täviin ötökkätutkimuksiin. Pikkuotusten maailma
kiinnostaa lapsia aina ja ötökät ovat motivoiva
aihe oppia luonnosta laajemminkin. Ohjaajana
luontokoulunopettaja Olli Viding. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu. Kurssi tukee Vantaan ötökkäteemavuotta! Lisää tietoa ja menetelmiä ihmeellisistä ötököistä saat myös 30.9. pidettävältä Ötököiden supervoimat –kurssilta.

Pedagogiset pihapelit

Ötököiden supervoimat

la 14.9.2019 klo 10–13

ma 30.9.2019 klo 13–16

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkoulun opettajat

Pedagogiset pihapelit -koulutus tuo tutut lautapelit esille aivan uudessa kasvatuksen ja opetuksen
näkökulmassa. Pelin tuttuus luo oppijalle motivaatiota toiminnan aloittamiseen. Yksi ja sama
peli toimii monessa eri oppiaineessa ja asiayhteydessä. Vauhti ja pelin strategia vievät mukanaan ja
uusia asioita tulee omaksuttua kuin huomaamatta.
Kouluttajina toimivat pelejä kehittäneet Ulko-opet
ry:n opettajat ja ympäristökasvattajat. Kurssi on
maksuton, kahvitarjoilu.

Mikä ötökkä hyppää pisimmälle? Miten on mahdollista, että pienet muurahaiset osaavat rakentaa
yhteistyössä taidokkaan keon? Entä mitkä ötökät
vastaavat miljardien ihmisten ruokahuollosta?
Kurssilla tutustutaan erilaisiin ötököiden supervoimiin ja taitoihin niin luento-osuudella kuin
ulkona käytännön harjoitusten avulla. Kurssi sopii
3.9. pidettävän ötökkäkurssin jatkoksi, mutta sen
voi suorittaa myös itsenäisenä kurssina. Kouluttajina luontokouluopettajat Katja Lembidakis ja Olli
Viding. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu. Kurssi
tukee Vantaan ötökkä -teemavuotta!

17

VANTAAN LUONTOKOULU

Kevät 2020
Selviytyjät Suomessa –
talviluontokurssi
ti 14.1.2020 klo 14–17
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat, varhaiskasvattajat
Suomi vuonna 2050 on todennäköisesti toisenlainen asuinpaikka kasveille ja eläimille kuin nykyisin.
Ilmaston lämpenemisen myötä lajisto- la levinneisyysalueet muuttuvat. Mitkä lajit hyötyvät, mitkä
uhkaavat hävitä? Entä mitä erityisominaisuuksia
kasveilla ja eläimillä tulee olla, jotta ne selviävät
talvesta? Kurssilla pohditaan talven merkitystä ja
talvessa selviytymistä eri eliöiden kannalta sekä
tehdään erilaisia talvisen luonnon tutkimiseen ja
kokemiseen liittyviä käytännön harjoituksia, myös
leutoon talveen soveltuvia. Kurssi on sisällöltään
monialainen. Kouluttajana luontokouluopettaja
Katja Lembidakis. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Ilmiöpohjainen oppiminen
metsässä design-suuntautuneella
pedagogiikalla (Case Forest)
la 7.3.2020 klo 9–16 (osa 1)
to 16.4. 2020 klo 16–19 (osa 2)
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat, varhaiskasvattajat
Hinta: 40 euroa/hlö, sisältäen opetuksen, materiaalit sekä lounaan ja kahvit lauantaina, kahvit ja
pienen suolaisen iltakurssilla. Ilmoittautuminen:
www.smy.fi/tapahtumat
Kurssilla perehdytään design –suuntautuneeseen
pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan
oppimismenetelmään, joka perustuu lasten ja
nuorten osallistamiseen ja heidän omiin kysymyksiinsä. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä
tutkien, pohtien ja ihmetellen. Menetelmä haastaa perinteisen, ns. opettajalähtöisen oppimisen.
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Kurssilla perehdytään menetelmään
vaihe vaiheelta
pienryhmissä itse
kokeillen. Osana
kurssia,
ensimmäisen ja toisen
kurssikerran välissä,
osallistujat toteuttavat
lapsi-/oppilasryhmänsä
kanssa oman projektin. Menetelmää voi soveltaa
eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen
Metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttajana menetelmää työssään soveltanut lto, ympäristökasvattaja
Mari Parikka-Nihti.

Kaupunkiviljelyä päiväkodissa
ja koulussa
ti 24.3.2020 klo 15–18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkoulun opettajat
Huom! Paikka: Kiirunatien päiväkoti Korsossa,
Kiirunatie 3.
Hyöty- ja koristekasvien kasvattaminen onnistuu
myös päiväkotien ja koulujen pihoilla ja sisätiloissa. Viljelykurssilla opettelemme helppoja ja
yksinkertaisia tapoja toteuttaa kasvien viljelyä
yhdessä lasten kanssa ja pohdimme viljelyyn liittyvää pedagogiaa ja ekologisia ilmiöitä laajemminkin. Kuulemme myös Kiirunatien päiväkodin
kokemuksia viljelytoiminnasta lasten kanssa.
Kouluttajana kaupunkiviljelymateriaalin laatinut
FM Marianne Saviaho. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Tilauskurssit
Kohderyhmä: opettajat, päivähoidon henkilöstö
Järjestämme kursseja myös tilauksesta esim. koko
koulun tai päiväkodin henkilöstön tarpeisiin. Ks.
lisää sivulta 20.

Opettaja tai kasvattaja - kiinnostaako ulkona oppiminen?
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TILAUSKURSSIT
Järjestämme myös opettajien ja varhaiskasvattajien täydennyskoulutusta tilauksesta, joko
luontokoulujen viihtyisissä tiloissa tai koulun
omissa tiloissa ja näiden lähiympäristössä.
Koulutuksen sisältö muokataan tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Kurssien sisällöt
ovat monialaisia, menetelmät toiminnallisia ja
niiltä saa käytännön apua opetussuunnitelman
toteuttamiseen luokkahuoneen ulkopuolella.
Kurssien teema voi liittyä esimerkiksi luonnontuntemukseen, kestävään elämäntapaan tai
Vihreä lippu -ohjelmaan.

Tässä esimerkkejä luontoja ympäristökoulujen
tilauskurssien aiheista:
Harakan luontokeskus: Uusiutuva energia, Itämeri
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku:
Kierrätys ja jätteiden vähentäminen, Tuotteiden
elinkaari ja kiertotalous, Vesihuolto ja lähivedet,
Vihreä lippu
Suomen luontokeskus Haltia: Lintujen kevät,
Reppu selkään ja retkelle
Vantaan luontokoulu: luonto oppimisympäristönä, lähimetsät opetuksessa, lajintuntemus,
Vihreä Lippu
Villa Elfvikin luontotalo: Vihreä lippu, Lähimetsä

VIHREÄ LIPPU GRÖN FLAGG
Vihreä lippu on kansainvälinen, Suomessakin
suuren suosion saavuttanut ympäristökasvatusohjelma. Suomessa ohjelmaa koordinoi
FEE Suomi. Pääkaupunkiseudulla Vihreän
lipun alueellisina edistäjinä toimivat Harakan
luontokeskus, Vantaan luontokoulu, Villa Elfvikin luontotalo ja Ympäristökoulu Polku. Ne
tarjoavat ohjelman osallistujille ja osallistumista harkitseville koulutusta ja tukea
omalla alueellaan.
Grön Flagg är ett internationellt miljöprogram för skolor och daghem. I Finland
koordineras programmet av FEE Suomi. I
huvudstadsregionen fungerar Stora Räntans
naturcentrum, Vanda naturskola, Villa Elfviks naturhus och Miljöskolan Polku
som lokala Grön Flagg-främjare. Av
dem kan deltagarna få hjälp med
att inleda och utveckla verksamheten inom programmet.
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WWW.VIHREALIPPU.FI
WWW.GRONFLAGG.FI

Vertaistukea ja virkistystä – Vihreä
lippu -kokemustenvaihto
to 10.10.2019 klo 15–18
Kohderyhmä: Vihreä lippu -osallistujat
Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4,
Espoo
Tervetuloa perinteiseen syksyn
Vihreä lippu -tapaamiseen! Tapaamisessa on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja saada vastauksia mieltä
askarruttaviin Vihreä lippu -kysymyksiin ja vinkkejä innostavaan toimintaan.
Nautitaan syksyisestä luonnosta ja tutustutaan
luontotalon uudistettuun näyttelyyn. Sään salliessa nautitaan nuotiokahveista. Tapahtuma
järjestetään pääkaupunkiseudun Vihreä
lippu -edistäjien yhteistyönä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Villa Elfvikin luontotalo, www.
espoo.fi/villaelfvik, villaelfvik@
espoo.fi tai puh. 09 8165 4400.
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Vihreä lippu on oivallinen tuki koulun tai päiväkodin 
kestävän kehityksen kasvatukseen.


Tutustu materiaaleihimme ja liity osaksi maailman 
suurinta kestävän kehityksen kouluverkostoa!
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Ympäristökasvatuksen kurssit 2019–2020
Kohderyhmä*

Aika

Kurssin nimi

Sivu

ELOKUU
ma 26.8.2019 klo 15–18

Ulkoeskari

16

Syksy 2019

SYYSKUU
ti 3.9. 2019 klo 15–18

Ötökkäkurssi

16

ti 10.9.2019 klo 9–16

Kansalaishavainnoinnin ja -tieteen valjastaminen biologian opetukseen

6

to 12.9.2019 klo 15–18

Kiertotalousiltapäivä: Päiväkodin viherpeukut

10

la 14.9.2019 klo 10–13

Pedagogiset pihapelit

17

ti 17.9.2019 klo 9 -16

Ulkoluokka eri vuodenaikoina

4

la 21.9.2019 klo 10–14

Sienikurssi

4

ti 24.9.2019 klo 15–18

Eläinaiheiset leikit ja tarinat Korkeasaaressa

12

ma 30.9.2019 klo 15–18

Ötököiden supervoimat

17

LOKAKUU
ti 1.10.2019 klo 15–18

Nuuksion kansallispuisto oppimisympäristönä

14

ti 8.10.2019 klo 10–15

Kaupunkimetsien rikas eläimistö

6

to 10.10.2019 klo 15–18

Vertaistukea ja virkistystä - Vihreä lippu -kokemustenvaihto

20

ti 22.10.2019 klo 15–18

Taidekasvatus ja ekologinen ajattelu

4

MARRASKUU

22

ti 5.11.2019 klo 15–18

Kiertotalousiltapäivä: Hupenevat luonnonvarat

10

ti 12.11.2019 klo 15–18

Ympäristöuutisten herättämät vaikeat tunteet

4

to 21.11.2019 klo 15–18

"Me ollaan tulevaisuus" -tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

14

Ideoita, innostusta
ja ilmiöitä!
Kohderyhmä*

Aika

Kurssin nimi

Sivu

TAMMIKUU
ti 14.1.2020 klo 14–17

Selviytyjät Suomessa -talviluontokurssi

18

HELMIKUU
to 6.2.2020 klo 9–15

Talviluonto

7

Kevät 2020

MAALISKUU
la 7.3.2020 klo 9–16 ja to
16.4. klo 16–19

Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä - Case
Forest

18

ti 10.3.2020 klo 15–18

Kiertotalousiltapäivä: Vastuulliset vaatteet

11

ti 24.3.2020 klo 15–18

Kaupunkiviljelyä päiväkodissa ja koulussa

18

to 26.3.2020 klo 9–16

Stadin lapset luontoon -virikepäivä

7

HUHTIKUU
la 18.4.2020 klo 10–13

Keväistä ulkona oppimista

5

to 23.4.2020 klo 9–15

Kaupunkilintukurssi

8

to 16.4.2020 klo 15–18

Opitaan ympäristöasioita leikkien ja pelaten

15

TOUKOKUU
ti 5.5.2020 klo 10–16

Espoon luontokohteet oppimisympäristönä

5

to 7.5.2020 klo 16–19

Uhanalaisuus ilmiönä - toimintavinkkejä ja
faktoja aiheesta

12

la 9.5.2020 klo 10–13

Villiyrttikurssi

5

ti 12.5.2020 klo 10–16

Helsingin upea luonto oppimisympäristönä

8

KESÄKUU
to 4.6.2020 klo 10–17

Lits, läts! Tutkimuksia ja tekemistä veden
äärellä

15

*Kurssien kohderyhmä
varhaiskasvatuksen
parissa työskentelevät
alakoulun opettajat
yläkoulun opettajat
2. asteen opettajat
Kaikki kiinnostuneet
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Luonto- ja ympäristökoulut
kasvattajien tukena

Natur- och miljöskolorna
på svenska

Luonto- ja ympäristökoulut edistävät luonnontuntemusta, ympäristövastuullisuutta ja kestävää
elämäntapaa. Kouluille ja päiväkodeille tarjottavat
opetustuokiot huomioivat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet ja ne ovat toiminnallisia ja osallistavia. Kasvattajille tarkoitetut koulutukset madaltavat kynnystä lähteä oman ryhmän
kanssa ulos luontoon oppimaan ja tarjoavat tietoa
ja menetelmiä ympäristövastuullisuuden opettamiseen.

Natur- och miljöskolorna främjar naturkännedom,
miljöansvar och hållbar livsstil. Natur- och miljöskolorna betjänar också huvudstadsregionens
svenskspråkiga skolor och daghem. Programmen som erbjuds beaktar läroplanen och är aktivitetsbaserade och uppmuntrar till delaktighet.
Finlands naturcentrum Haltia, Vanda naturskola,
Villa Elfviks naturhus, Stora Räntans naturcentrum ordnar naturskoldagar på svenska. Från
Miljöskolan Polku på Återvinningscentralen kan
man beställa skolbesök. Naturskolan Uttern är en
helt svenskspråkig naturskola som verkar i Västra
Nyland och huvudstadsregionen.

Tutustu tarkemmin luonto- ja ympäristökoulujen
toimintaan ja siihen, miten ympäristökasvatus
tukee opetussuunnitelman perusteita: www.luontokoulut.fi--> apua kasvattajille.

Mera information om natur- och miljöskolornas
verksamhet: www.luontokoulut.fi/sv > Stöd för
pedagoger.
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Suomenlinna

Naturskolan Uttern ordnar kurser i beställarens
eställarens närmiljö.
e
* Meriharjun luontotalo, Uutelantie 32, 00990 Helsinki, p. 09 3
310 89038, luonto.talo(at)hel.fi
Muiden luontokoulujen yhteystiedot löytyvät
yhteydestä.
öytyvät kurssien yhteyd

