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s Keski-Suomen ympäristökeskus

Laukaan luontokoulumallin esittely on puheenvuoro ympäristökasvatustyön 

vakiinnuttamiseksi Suomessa. Laukaan malli erottuu muista luonto- ja  

ympäristökouluista laajan kuntatason verkostoyhteistyön vuoksi. Toiminta-

malli soveltuu kunta- tai seututason ympäristökasvatuksen kehittämiseen. 

Luontokoulun toiminta-ajatus ja liikeidea kumpuaa kestävästä kehityksestä. 

Sen perusta lepää kunnan hallintokuntien yhteistyössä. Verkostoa täyden-

tävät kyläseurat ja -koulut sekä ammatinharjoittajat. Se voi edistää monia 

tarkoitusperiä sekä ympäristönsuojelun ennaltaehkäisevää työtä. 

Laukaan luontokoulu syntyi vuonna 1994 kunnan ympäristönsuojelusihteerin 

FM Eija Syrjälän aloitteesta. Kehittämistyö toteutettiin v. 1999–2004 Keski-

Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston EU-rahoituksella. Julkaisussa  

kuvataan verkostoitumista, toimintamallin ja ohjelmien tuotteistamista,  

liiketoimintasuunnitelmaa, luontokouluosuuskunnan perustamista,  

markkinointia ja kilpailutilanteen kartoittamista. Julkaisua varten on saatu 

ympäristöministeriön ympäristökasvatusavustus vuonna 2007.

ympäristökasvatusta Keski-suomessa

Laukaan Luontokoulu 
eilen, tänään, huomenna 
– 15 vuotta toimintaa malliksi muille
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Esipuhe

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on yhtenä opetuksen tavoitteena 
kasvattaa oppilaista ympäristötietoisia ja kestävään elämäntapaan sitoutuneita kan-
salaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Vas-
taavasti lukion opetussuunnitelman perusteissa opiskelijoita kannustetaan kestävään 
elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta. Päämääränä on turvata 
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. 

Laukaan luontokoulun historia yltää aina vuoteen 1994 saakka, jolloin otettiin 
ensimmäiset askeleet tavoitteellisen luontokoulun suuntaan. Vuonna 1999 saatu ul-
kopuolinen rahoitus antoi mahdollisuuden toimintamuotojen ja opetusohjelmien ke-
hittämiseen yhdessä kylien kanssa. Tavoitteena oli luoda luontokoulun toimintamalli 
ja ylläpitojärjestelmä, jonka kautta kunta sekä maaseutuyrittäjät voisivat tarjota oh-
jelmapalveluja sekä muita tarvittavia oheispalveluja ja joka toimisi liiketaloudellisin 
perustein kestävällä pohjalla. Toimintamalliin sisällytettiin valtakunnallisen luonto-
koulustrategian kriteeristö turvaamaan sen pedagogista laatua. Tämä näkyi ennen 
muuta yhden luukun periaatteella tapahtuvassa keskitetyssä ohjelmasuunnittelussa 
ja asiakaspalvelussa. Luontokouluohjelmat haluttiin sitoa kiinteästi opetussuunnitel-
mien toteuttamiseen. Tavoitteena oli siirtää luontokoulun ylläpito vaiheittain hallitus-
ti kunnalta luontokouluosuuskunnalle, jota myös kunta oli perustamassa. Laukaan 
kunta siirtyisi näin luontokoulutoiminnan vetämisestä palvelujen ostajaksi – kunnissa 
yleistyvän palvelujen ulkoistamisperiaatteen mukaan. 

 Raportissa Laukaan ympäristönsuojelusihteeri ja monivuotinen luontokoulun 
projektipäällikkö Eija Syrjälä on hyvin perusteellisesti ja tarkasti kuvannut Laukaan 
luontokoulun eri vaiheet iloineen ja suruineen. Raportin perusteella voimme saada 
hyvän käsityksen siitä, miten pitkäjänteistä työtä uuden toiminnan synnyttäminen 
on. Eija Syrjälä on toiminut luontokoulutoiminnan kehittämisessä eri rooleissa noin 
15 vuoden ajan, joten Syrjälä on oikea henkilö kuvaamaan Laukaan luontokoulun eri 
kehitysvaiheet. Laukaan luontokoulun toimintamallia voidaan soveltaa myös muissa 
kunnissa tai kuten yhä yleisempää on, alueellisena ja useamman kunnan yhteisenä 
yhteistyömallina. 

Toivon, että raportti antaa ajatuksia luontokoulutoiminnan kehittämiseksi edelleen. 
Luontokoulu on yksi varteen otettava tapa, jolla voimme tukea opetussuunnitelman 
mukaista ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä. 

Laukaan opetussuunnitelman ympäristö ja luonnontieto -kohdan alkulauseessa on 
ote intiaanipäällikkö Seattlen puheesta Yhdysvaltain presidentille vuonna 1854. Se so-
pii edelleen myös luontokoulutoiminnan perustaksi. Intiaanipäällikkö totesi näin:

”Opettakaa lapsillenne, mitä me olemme opettaneet lapsillemme, että maa on 
meidän äitimme. Mitä tahansa tapahtuu maalle, tapahtuu maan lapsille. Tämän me 
tiedämme. Maa ei kuulu ihmiselle, vaan ihminen maalle. Kaikki luontokappaleet ovat 
yhtä. Mitä tapahtuu maalle, tapahtuu maan pojille. Ei ihminen ole kutonut elämän 
kudosta, hän on vain sen säie. Mitä hän kudokselle tekee, sen hän tekee itselleen. 
Kaikella voimallanne, kaikella mielellänne, kaikella sydämellänne, säilyttäkää maa 
lapsillenne.”

Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen, Laukaan kunta
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ALKUSANAT

Kunnille, ympäristökeskuksille, läänien sivistysosastoille, ympäristöministeriölle, opetushalli-
tukselle, sosiaali- ja terveysministeriölle, TE-keskuksille, seutuliitoille

Ympäristöministeriö ja opetushallitus käynnistivät vuonna 2005 ympäristökasva-
tuksen maakuntarallin. Silloin  kuultiin alan toimijoita Suomessa ja alkoi konkretiaa 
peräävä keskustelu ympäristökasvatuksen tulevaisuudesta Laukaan luontokoulu 
edustaa kuntatason ympäristökasvatusverkoston  testattua toimintamallia. Luon-
tokoulu edustaa kunnan uudenlaista ympäristöpolitiikkaa ja liittyy siten kiinteästi 
kuntastrategian ja imagon kehittämiseen.

Kunnan panostus kestävän kehitykseen riippuu kuntastrategiasta ja hallintokun-
tien yhteistyöhaluista. Työn perusvaltuutus lepää Suomen hallitusmuodossa ja kun-
talaissa. Ympäristökasvatus on keino edistää kestävää kehitystä.  Se on osa kunnan 
ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä. Opetussuunnitelmilla ohjataan ruohon-
juuritason ympäristökasvatustyötä kouluissa ja päivähoidossa.

 Peruskoulu tavoittaa lähes sataprosenttisesti suomalaiset lapset ja nuoret, minkä 
vuoksi kuntien kannattaa panostaa ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen 
edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus tukee merkittävästi ympäristökasva-
tuksen ja kestävän kehityksen opetusmateriaalien ja menetelmien kehittämistä sekä 
täydennyskoulutusta. Maan vielä harvalukuiset luonto-ja ympäristökoulut edustavat 
tätä osaamista. Nousevaa luontokoulutoimintaa tulisi tukea pitkäjänteisesti -kenties 
jopa lakisääteisesti niinkuin valtakunnallinen luontokoulustrategiatyöryhmä esitti 
vuonna 2003.  Niiden toiminta tulisi kytkeä tiiviimmin kunnan ympäristönsuojelu-
tehtäviin ja opetussuunnitelmien toteuttamiseen.

Ympäristökasvatus toteutuu parhaiten aidossa oppimisympäristössä olkoonpa ky-
seessä suo, lintutorni, maatila, metallitehdas, kaavahanke tai jäteasema. Jotta opettajat 
ja oppilaat löytävät luontokoulujen tarjoamat maastopainotteiset luontokoulupäivät 
ja leirikoulut, tarvitaan lisää työn valtakunnallista markkinointia. 

Suomessa luontomatkailun kehittämiseen on ohjattu maaseudun EU-rahoja. Raho-
jen käytöstä päättävät TE-keskukset, seutuliitot sekä ympäristökeskukset. Laukaan 
luontokoulutoiminta näyttää mallia siitä, miten maaseutuyrittäjyyttä– ja ympäristöä 
tuotteistetaan luontokouluohjelmiksi. Laukaassa luontokoulun rakentamiseen on 
saatu Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston kehittämisrahoja, joilla tuetaan 
maaseutuelinkeinojen edistämistä.  

Luontomatkailu, luonto-opastus ja luontokoulu käyttävät samaa ympäristöä. Nii-
den välisen yhteyden luomiseen tarvitaan tukitoimia hankerahoittajilta, jotka voivat 
edellyttää matkailuhankkeilta lisää ympäristökasvatussisältöjä. Luontokoulu voi hyö-
tyä luontomatkailusta markkinointiyhteistyöllä. Matkailu voi hyötyä luontokoulusta 
tavoittamalla asiakasryhmistä leirikoululaiset sekä luontoharrastajat. Tuloksena voi 
keskeisesti olla enenevä ympäristövastuullinen toiminta.

Suomessa eri hallinnonalat eivät tunnu pääsevän yhteisymmärrykseen siitä, ke-
nelle kuuluu päävastuu  kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen resursseista 
ja kehittämisestä. Tämä heijastuu kuntiin. Osapuolina ovat opetusministeriö, ym-
päristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja 
kauppa- ja teollisuusministeriö. Laukaan mallilla halutaan osaltaan konkretisoida 
valtakunnallista ongelmakenttää paikallistasolla – jatkokeskustelujen pohjaksi. 
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KIITOKSET

Kiitos Laukaan  ympäristökasvatustoiminnan kehittämisestä kuuluu erityisesti ym-
päristökasvatuksen valtakunnalliselle koordinaattorille KT Anna-Liisa Kiiskiselle, 
joka on ohjannut ja kannustanut toimintaa sen alusta asti. Keski-Suomen ympäristö-
keskuksen muukin väki on ollut juonessa hyvin mukana!

Laukaan ympäristölautakunta otti v. 1994 rohkeasti esitetyn haasteen vastaan 
ja päätti tukea luontokoulun ympäristökasvatusmateriaalin rahoittamista. Kiitos 
hyvästä yhteistyöstä kuuluu kaikille kunnan hallintokunnille – ympäristötoimelle, 
koulutoimelle, päivähoidolle, vapaa-aikatoimelle ja elinkeinotoimelle. Ilman kou-
lutoimenjohtaja Juha Tolosen käytännön tukea ei työstä olisi selvitty sen näköalat-
tomimpina hetkinä! Laukaan vuosien 1999-2003 kunnanvaltuustoille kiitos halusta 
kehittää luontokoulua ja kestävää kehitystä kunnassa!  

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opettaja KT Raija Raittila on ohjaus-
ryhmätyöskentelyllään vuodesta 1994 lähtien jaksanut innostaa työhön ja luonut 
merkittävän yhteyden opetussuunnitelmatyöhön, koulutukseen, tutkimukseen ja 
harjoitteluun.

Erityinen kiitos kuuluu Laukaan luontokouluverkoston 21 toimijalle, pohjoisille 
kyläseuroille ja Juha ja Heidi Hintikalle, Tommi Rantaselle sekä Paavo Viikille – ilman 
teitä keskeinen maaseudun työ olisi jäänyt tekemättä! 

Kunnan opettajien sekä päivähoitoväen ammattiapua on saatu runsaasti ohjelmien 
ja opetusmateriaalien laatimisessa ja testaamisessa ryhmille sopiviksi, kaunis kiitos!

Useat luontokouluohjaajat ja ”toimistoihmeet” ovat tarvittaessa venyttäneet kans-
sani työpäivää, kiitos voimain ponnistuksista!  

Valmennusvaiheessa olemme saaneet varauksetta käyttöömme asiantuntemusta 
ympäristö- ja luonnonvara-alan toimijoilta ja oppilaitoksilta, kiitos siitä!

Ilman n. 6000 luontokoulun asiakasta ja 400 asiakasryhmää eri puolilta Laukaan 
kouluista, päiväkodeista, Jyvässeudulta, Keski-Suomesta ja koko Suomesta emme 
olisi saaneet työllemme mallintamisen kannalta riittävää kattavuutta ja kokemusta. 

Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry ja luontokouluopettajat eri puolilta Suo-
mea ovat kiitettävän kärsivällisesti jaksaneet jakaa kokemuksiaan yhteisissä luonto-
koulutapaamisissa ja luontokoulun strategiaryhmässä!

Median kanssa on ollut ilo työskennellä. Olemme saneet viestimme läpi miellyttä-
vällä tavalla. Erityinen kiitos siitä kuuluu Laukaa-Konnevesi-lehdelle, Keskisuoma-
laiselle, Maaseudun tulevaisuudelle ja Keski-Suomen radiolle. 

Kotijoukot ovat kannustaneet työtä käytännön toimin ja askarein sekä osallistu-
malla luontokoulutoimintaan sen alkuaskelista alkaen. Omistan koko työni lapsilleni 
Jussille, Maijulle ja Kaisulle! Te olette herättäneet uudestaan eloon lapsen uteliaisuu-
den minussa! Siitä tämä kaikki sai alkunsa.

Laukaassa 30.6.2009 
FM Eija Syrjälä
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LAUKAAN LUONTOKOULUN MONTA MERKITYSTÄ KUNNASSA 
-KESTÄVÄ KEHITYS, YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA KUNTAIMAGO 
 
 
 

        KOULUTOIMI,  PÄIVÄHOITO 
 Perusta hyvälle luontosuhteelle sekä 

ympäristövastuullisille elämäntavoille 
 Tukea opetussuunnitelmien 

ympäristökasvatuksen toteuttamiseen 
 Kestävän kehityksen perusta 
 Asiantuntijoita kouluihin 
               

 

   LUONTOKOULUTOIMISTO  
 Asiakaspalvelu 
 Ohjelmien suunnittelu, 

kehittäminen, materiaalit 
 Turvallisuus ja laatu 
         

        LUONTOKOULUOPETTAJA  
        LUONTOKOULUYRITTÄJÄ 
 Oma osaaminen käyttöön 
 Perinnetaitojen säilyttäminen 
 Elinkeinotulo 
 Sosiaalinen kanssakäyminen 
 Yhteiskunnan rakentaminen 

      

                                    VÄLINEISTÖ 
OPETUSMATERIAALIT 
 Käyttömuodot tutuksi 
 Avain tutkimus-ja 

tiedemaailmaan 
     VAPAA-AIKATOIMI NTA 
 Luontopolkuja, reittejä 
 Kurssit, leirit, retket  
 Tapahtumat, luontoharrastus 
 näyttelyt 

                VANHEMMAT 
 Kodin ja koulun yhteistyö 

käytännössä 
 Oma lapsi ryhmässä 
 Osallistuminen opetukseen 
 Opettaja , muut vanhemmat tutuksi 
 Kotikunta tutuksi  

            OPETTAJA 
 Tukea opetukseen 
 Koulutusta: uusia menetelmiä, 

materiaaleja, opetuskohteita 
 Retkitaidot  ja kunnan  

                      tuntemus 

    HARJOITTELIJAT 
    OPINNÄYTETYÖT 
    TUTKIMUS 
 käytännön jaksoja 
 työssä oppimista 
 tutkimusmateriaalia 

             LUOKKA 
 Yhteishenki 
 Toiminta ryhmässä 
 erityisopetus 

              OPPILAS 
 Tekemällä oppiminen  

        aidossa oppimisympäristössä 
 Perusta ympäristöasioiden 

ymmärtämiselle 
 Kotiseutu tutuksi, elämyksiä 
 Retkitaidot, luonnonharrastus 
 Sosiaaliset taidot 

      ELINKEINO-JA  
      MATKAILUTOIMI 
 Maaseutuyrittäjyyden  

kehittäminen 
 Kunnan vetovoimaisuu-

den kehittäminen 

           KUNTASTRATEGIA 
 Uutta ympäristöpolitiikkaa 
 Kasvatusta tulevaisuuteen 
 Parantaa kuntaimagoa 
 Maaseudun elinvoimaisuus 

       

           YMPÄRISTÖTOIMI 
 Ympäristövalistus-, kasvatus- 
       ja koulutus 
 Tiedon tuottaminen ympäristön 

tilasta ja sen seuranta 
 Luonnon virkistyskäytön 

edistäminen 

          LUONNON YMPÄRISTÖ 
 Luontokoulun 

toimintaympäristö 
 Toiminta luonnon ehdoilla 
 Tietoa arvokkaista 

luontokohteista 
 Luonto-ja 

ympäristöselvitykset  
 Virkistyminen ja taide-

elämykset 
 Liikuntamuodot 
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Johdanto
Laukaan kunta, jossa on n. 18 000 asukasta,  sijaitsee Keski-Suomessa Jyväskylän poh-
joispuolella. Laukaassa on tehty luontokouluna tunnettua ympäristökasvatustyötä 
vuodesta 1994 lähtien. Aloite työhön on noussut kunnan ympäristönsuojeluhallin-
nosta. Luontokoulutoiminta aloitettiin 1.9.1994.

Laukaan verkostoyhteistyö on haluttu mallintaa yhdeksi ympäristökasvatuksen 
valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Kunnan ympäristönsuojelusihteeri, biologian ja 
maantieteen lehtori, ympäristökasvattaja FM Eija Syrjälä sai ympäristöministeriön 
ympäristökasvatuksen kehittämisrahoista v. 2007 avustuksen toimintamallin rapor-
toimiseen yhdessä kansallispuistojen leirikoulutoimintamalli-hankkeen kanssa. Lau-
kaan malli perustuu laajaan paikalliseen verkostoyhteistyöhön kunnan, kyläseurojen, 
maaseutuyrittäjien sekä luontoalan toimijoiden kesken. Suomen ympäristökasvatuk-
sen Seura ry palkitsi Laukaan toimintamallin ensimmäisenä Suomen luontokouluista, 
joita oli 19 kpl v. 2002. 

Laukaan kuntastrategia, seutustrategia ja halu pitää maaseutu elävänä ovat näyttä-
neet tietä luontokoulutoiminnalle. Kunta teki v. 1998 päätöksen kestävän kehityksen 
toimintaohjelman laatimisesta osaksi kuntastrategiaa. Työn aikana saatiin Keski-Suo-
men TE-keskuksen maaseutuosastolta ensimmäinen kehittämisraha luontokoulun 
rakentamista varten Luontokoulun projektipäällikkö toimi samaan aikaan kestävän 
kehityksen valmistelutyöryhmän sihteerinä.

Luontokoulutoiminta on kunnassa kestävän kehityksen edistämistä ympäristö-
kasvatuksen keinoin. Kyse on lakisääteisestä ympäristönsuojelun ennaltaehkäise-
västä työstä ympäristövalistuksessa. Luontokoulutoimintaa on järjestetty kunnassa 
järjestövetoisena ostopalveluna, kunnan omana ympäristönsuojelutyönä, kehittä-
mishankkeen turvin, osuuskuntana sekä verkostomuotoisena toimintana. Raportis-
sa kerrotaan siitä, miten luontokoulu voi alkaa rakentua kunnassa minkä tahansa 
toimijan aloitteesta. 

Pitkäjänteinen kehittämisprojekti aloitettiin 1.9.1999 laajalla yhteistyöllä kunnan 
sekä kyläseurojen ja kyläkoulujen kanssa. Toiminnan tuloksena syntyi testattu ja toi-
mivaksi osoittautunut toimintamalli, tuotteistetut ohjelmapalvelut sekä liiketoiminta, 
luontokouluosuuskunta.

Julkaisuun on koottu tiivistetysti keskeiset kehittämistoimenpiteet. Luontokou-
lutoiminnan keskeisimmät yhteistyökumppanit kunnasta ovat ympäristötoimi, 
koulutoimi, päivähoito, vapaa-aikatoimi sekä elinkeinotoimi. Kehittämistyössä on 
ollut mukana 26 erilaista ammatinharjoittajaa. Verkostoon kuuluu noin 70 henki-
löä tai yhteisöä. Liiketoimintaosaamisen näkökulman on tuonut alunperin Induser  
Oy:n konsultti Tommi Rantanen Haapalan kylältä. Erittäin innovatiivisia uranuurtajia 
ovat Hakolan tilan isäntäpari Juha  ja Heidi Hintikka, jotka vastaavat luontokoulun 
nettisivuista sekä asiakaspalvelusta. 

Kummikoulujen rooli liittyy ohjelmien testaamiseen. Kyläseurat kehittävät ulkoi-
luympäristöä rakentamalla tarpeen mukaan mm. luontopolkuja. Keskeiset yhteistyö-
kumppanit ovat Lankamaan eräpainotteinen kyläkoulu, Haapalan koulu sekä Val-
kolan koulu. Merkittävänä tiennäyttäjänä yritysmaailman suuntaan on toiminut LH 
Lift Oy, joka on yksi kestävän kehityksen edelläkävijäyrityksistä Suomessa. LH Lift  
Oy:n perustaja, nykyisin yrityksen hallituksen puheenjohtaja, Paavo Viikki, toimi 
aktiivisesti kehittämisvaiheen ohjausryhmässä sekä luontokouluosuuskunnan pu-
heenjohtajana.
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Kunnan talouden tasapainottaminen on ajanut luontokoulutoiminnan ahtaalle 
vuoden 2004 jälkeen. Maaseutuyrittäjien voimat eivät yksinään riitä toiminnan pit-
käaikaiseen kehittämiseen. Yrittäjävetoinen luontokouluosuuskunta jouduttiin lopet-
tamaan vuoden 2005 lopussa. Sen jälkeen toimintaa on jatkettu verkostomuotoisena. 

Laukaan kokemusta on haluttu hyödyntää Keski-Suomen ympäristökasvatuksen 
kehittämistyössä. Laukaan ympäristönsuojelusihteeri toimii Jyvässeudun kuntien 
sekä luontokouluverkoston edustajana maakunnan yhteistyöryhmässä sekä Piispalan 
ympäristökasvatusverkostot käytäntöön- hankkeen ohjausryhmässä. Laukaan luon-
tokoulun visiona on kehittyä yhdeksi osaamis- ja kehittämiskeskukseksi Suomessa. 

Vesireitin puhdistumisen merkitys Laukaan kunnalle:
- Koko vesireitn järvien rantaosayleiskaavat sekä Kuusaan yleiskaava
- Ranta- ja loma-asututusta
- Tukea kylien kehittymiselle
- Päijänne-Keitele -kanava, sillat
- Asuntomessut 2003, Tyvelänniemen asuinalueen
- Laivareitit ja (luonto-) matkailu, Peurunka-Center, Varjolan tila
- Satamat Sinilippusatama Kirkonkylällä, Kuusaa
- Melontareitit Konnevedeltä-Saravedelle-Leppävedelle
- Kalakannan elpyminen, kalastusaluetoiminta, kalastusmatkailu
- Maakunnan parhaat koskikalapaikat: Kuusaankoski, Kapeenkoski ja Tarvaalankoski
- Natura 2000 -kohteet vesireitin varrella
- Uimarannat  (7 Kpl), talviuinti, matonpesupaikat
- Laavupaikat (9 Kpl)
- Lintuvedet, lintutornit (2 kpl)
- Kuntaimago ja hyvä maine
- Usko kansalaisvaikuttamiseen

Kestävän kehityksen ajatuksille loivat pohjaa Laukaassa useat laajat vesistökatastrofit 1980-luvulla. 
Äänekosken alapuolinen vesireitti, Vihtajärvi ja Lievestuoreenjärvi saastuivat käyttökelvottomiksi. 
Päijänne puhtaaksi liike yhdisti kansan, joka nousi vastustamaan tehtaiden toimintaa. Ilmapiiri oli 
myönteinen ympäristönsuojelulle lakisääteisen ympäristönsuojelulautakunnan aloittaessa työnsä v. 
1986. 

Vatianjärvi

Saravesi

Torronselkä

Leppävesi

Kynsivesi-Kuusvesi

Lipeälampi
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1                       

 
 
Luontokoulutoiminnan alku 1994 

1.1 
Ympäristöasenteet kunnassa ennen 
luontokoulutoiminnan alkamista 
Lakisääteisen ympäristönsuojelutyön alkuvaiheessa v. 1986 asenteet Laukaassa olivat 
myönteisiä ympäristöasioille. Tehtaat olivat saastuttaneet Äänekosken alapuolisen 
vesireitin järvet koskineen, Vihtajärven sekä Lievestuoreenjärven. Ne alkoivat puhdis-
tua ns. Päijänne puhtaaksi-liikkeen taistelun tuloksena, jo ennen kuin ensimmäinen 
ympäristönsuojelun viranhaltija Eija Syrjälä aloitti työnsä 1.10.1987.

Laukaan kunta haastoi kylät 1980-luvulla kehittämään elinympäristöään ns. SO-
FY-toiminnan avulla. Se tarkoitti sitä, että kylä- ja asukasyhdistykset saivat hakea 
kunnalta kehittämisrahaa ympäristön parannushankkeisiin ja toteuttaa ne itse. Näin 
luotiin kuntalaisten osallistumiselle toimiva muoto, mikä loi pohjaa myöhemmälle 
kestävän kehityksen työlle kunnassa.

Vesireittien puhdistuttua kunta alkoi kehittyä. Rannat kaavoitettiin ja alkoi syn-
tyä luontomatkailupalveluja. Ympäristönsuojelusihteeri laati ”lastentekolomillaan” 
rantaosayleiskaavoille ympäristöselvityksiä ja oppi tuntemaan maastot. Keskustelu 
ympäristöasioista oli vilkasta mediassa. Kuntaa halkovien viiden harjujonon maa-
ainestenotto puhutti. Juomavesi otetaan pohjavesistä, joiden säilyminen puhtaana on 
yhteinen huolenaihe. Jätevesille rakennettiin n. 25 km pituinen viemäri Jyväskylän 
puhdistamolle. Kaatopaikat suljettiin. 

Lipeälampi-cocktail ympäristönäyttelystä 1998. Koko Suomessa tunnettiin Keski-Suomen selluloo-
san jälkeensä jättämä ympäristöhaava Lipeälampi ja Lievestuoreen Liisa. Laaja Lievestuoreenjärvi 
oli  uimakelvoton vielä 1985 tehtaan lopettaessa toimintansa konkurssiin.
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Laukaan Pohjoisen kyläseuran ja Haapalan koulun vuonna 1993 kokoamista kotiseuturetkikohteista 
tuli keskeisiä luontokoulun ohjelmakohteita ja myöhemmin kyläsuunnitelman rakentamiskohteita.

Ympäristönsuojelusihteeri kokosi 
kunnan ensimmäisen ympäristöpoliit-
tisen toimenpideohjelman vuonna 1992 
yhdessä hallintokuntien kanssa. Ympäris-
tönsuojelu on yhteistä työtä, jota  toteut-
tavat osaltaan kaikki kunnan toimialat. 
Työ ja toimenpiteet vastuutettiin. Yhtenä 
osa-alueena ohjelmassa on ympäristöva-
listus, -tiedotus ja -kasvatus, missä keskei-
set yhteistyöhallintokunnat ovat ympäris-
tönsuojelu, koulutoimi ja päivähoito sekä 
vapaa-aikatoimi.

Kotiseutukirja Kohisevien koskien 
Laukaa koottiin kunnan 300-vuotisjuhli-
en kunniaksi vuonna 1993. Ympäristön-
suojelusihteeri laati kirjaan katsauksen 
Laukaan luonnosta ja ympäristön tilasta. 
Se soveltuu koulujen opetusaineistoksi.  
Kirjan oheistuotoksena toimitettiin ko-

tiseuturetket-vihkonen, johon koottin kylittäin koulujen ja kyläseurojen esittämiä 
nähtävyyksiä. Niistä tulee jatkossa luontokoulun ohjelmakohteita.
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Laukaan ympäristövisiot, jotka selvitettiin  
vuoden 2000 ympäristöohjelman yhteydessä. 

Laukaan ympäristövisiot 2000:
• Laukaassa on omaleimainen ja monipuolinen luonto, jonka haluamme säilyttää  
 tulevienkin sukupolvien käyttöön.
•  Laukaalainen elinympäristö on puhdas, turvallinen, viihtyisä,  
 elinvoimainen ja monimuotoinen.
•  Päätöksenteossa ja ympäristön hyödyntämisessä otetaan vuorovaikutteisesti  
 huomioon ihminen, ympäristö ja talous.
•  Ihmisten toiminta on ympäristövastuullista.
•  Asuminen, vapaa-ajanvieton ja yrittämisen edellytykset ovat hyvät. 
• Elintarvikkeiden terveydellinen laatu ja turvallisuus pellolta pöytään on turvattu.

Maatalous on Laukaassa voimaperäistä. Kunta on tunnettu myös hevospitäjänä. 
Kun EU tuli Suomeen, osallistui ympäristönsuojelu maatiloilta vaadittujen ympä-
ristösuunnitelmien kustannuksiin. Tilojen määrä on laskenut vuodesta 1992 n. 500 
maatilasta alle 300:aan aktiivitilaan, joista karjatiloja on n. yksi viidesosa. Maa- ja 
metsätalous on yksi keskeisistä luontokoulun ohjelmateemoista.

Luontokoulutoiminnan alkuaikoihin Laukaan kasvatusilmapiiriä muokkasi mer-
kittävästi ns. Yhdessä elämään-hanke, jonka äiti on paikkakunnalta kotoisin oleva 
Anne Eskelinen. Laukaalaiset omaksuivat Koko kylä kasvattaa -ajatuksen. Tämä 
ns. sosiaalista yhteisvastuuta edustava Laukaan malli sisältyy kunnan kestävän ke-
hityksen ohjelmaan ja sen periaatteita toteutetaan luontokoulussa kodin ja koulun 
yhteistyössä. 
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1.2

Ympäristökasvatuksen virikemateriaalit
Ennen valintaansa Laukaan ympäristönsuojelusihteeriksi FM Eija Syrjälä toimi  
lukion ja yläasteen biologian ja maantieteen lehtorina ja toteutti ympäristöministeri-
ölle rakennetun ympäristön ympäristökasvatusmateriaalin 9-luokkalaisille.  

Ympäristönsuojelusihteerin virassa alkoi opettajatausta vaikuttaa. Ympäristönsuo-
jelutehtäviin kuuluu ympäristön tilan seuranta, mikä tarkoittaa kaiken ympäristön 
tilaa kuvaavan tiedon kokoamista kunnan käyttöön. Kuntiin tulee paljon tietoa geo-
logiasta ja jääkauden jäljistä, luonnonsuojelukohteista, harjuista, metsistä ja muista 
luonnonvaroista, kulttuuriympäristön kohteista, jätehuollosta, vesiasioista, ilman laa-
dusta, melusta ja energiahuollosta. Tuli ahaa-elämys että paikkakuntakohtaista tietoa 
voisi hyödyntää päivittäin koulujen biologian ja maantieteen opetuksessa, mikäli sitä 
voisi muokata koulujen käyttöön. Käytännössä siihen ei jäänyt aikaa hallinnolliselta 
työltä. Ajatus jäi kuitenkin itämään.

Ympäristönsuojelusihteerin virkauraa kat-
koivat lasten syntymät. Hoitovapaalla erään 
kerran syksyllä 1993 siivouksen yhteydessä 
kiteytyi  ajatus kunnan oman ympäristökas-
vatusmateriaalin laatimisesta. Olohuoneen 
lattia tuli pestyä useampaan kertaan, kunnes 
siivous täytyi keskeyttää. 

Ajatus ympärivuotisesta virikemateriaalin 
sisällöstä piti saada luonnosteltua paperille. 

Joulukokouksessaan 1993 kunnan ympä-
ristönsuojelulautakunta teki rahoituspää-
töksen ympäristökasvatusmateriaalin laati-
misesta. Työ valmistui nimellä Luontokou-
lussa. Luontokoulutoiminnan synty liittyi 
virikemateriaalin testaamiseen.

Biologian ja maantieteen lehtori FM Eija Syrjälä laati vuonna 1987 ympäristöministeriön kaavoitus- 
ja rakennusosaston pyynnöstä Rakennettu ympäristö tutuksi -ympäristökasvatuksen virikema-
teriaalin, jota testattiin Espoon Leppävaaran koulussa. Anita Ahlfors-Frimanin sekä Leppävaaran 
biologian ja maantieteen lehtorin Seija Lähdesmäen toimesta työllä osallistuttiin Ympäristö 87 
Miljö -tapahtumaan.
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1.3

Kunnan sosiaalitoimi osti esikoulutoimintaa 
Laukaan luonnonystävät ry:ltä
Virikemateriaali haluttiin saada jul-
kaisukuntoon. Sitä ennen aineistoa 
haluttiin kokeilla käytännössä. Kun-
nan sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen 
ja koulutoimenjohtaja Heikki Kinos 
pitivät tärkeänä esikouluikäisten ja 
ala-asteen oppilaiden luonnontun-
temuksen ja luontosuhteen voimis-
tamista Kokeiluluontoista toimintaa 
varten ei kuitenkaan voitu perustaa 
uutta toimialaa minkään hallintokun-
nan alaisuuteen. Ongelmaa esiteltiin Laukaan Luonnonystävät ry:n kokouksessa. 
Yhteistyön tuloksena kunnan sosiaalitoimi teki ostopalvelusopimuksen esikoulu-
toiminnasta Laukaan Luonnonystävien kanssa. Kokeilutoimintaa varten perustettiin 
luontokoulun esikouluryhmä Laukaan Luonnonystävät ry:n nimissä.  

Asia esiteltiin myös ala-asteen ohjaaville opettajille sekä päivähoidon aluejohtajille. 
He lupautuivat työpanoksellaan ohjaustyöhön mukaan. Osa opettajista halusi oman 
luokkansa / ryhmänsä mukaan kokeiluun, mistä alkoi monien vuosien yhteistyö. 
Materiaalin kokeilutoiminta sai lisää kattavuutta, kun siihen osallistui aktiivisesti 
seitsemän ryhmää. Luontokoulun toimitilat järjestyivät korvauksetta kunnan vapaa-
aikatoimen nuorisotalosta Laukaan keskustasta. Ryhmälle tarvittiin kaksi ohjaajaa. 
Eija Syrjälän lisäksi palkattiin leikkitoiminnan ohjaaja Kristiina Schubin, jonka panos 
oli merkittävä toiminnan muokkaamiseksi esikouluikäisen tasolle. Käytettävissä oli 
aito leikkimaailman keinojen osaaminen. 

Luontokoulun esikoulutoiminnalle laadittiin omat esikoulutoimintaan ja ympä-
ristökasvatukseen liittyvät opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet yhdessä oh-
jausryhmän kanssa.  

Luontokouluun ilmoittautui 20 lasta Laukaa-Konnevesilehden lehti-ilmoituksen 
julkaisupäivänä ennen klo 12. Tilojen ja ohjaajien vuoksi 16 eskaria mahtui mukaan.  
Toiminnalle oli ns. sosiaalista tilaus! Esikoulua pidettiin kolmena aamupäivänä vii-
kossa klo 9-12. Lasten vanhemmat tukivat toimintaa osallistumalla retkiin. Toimin-
nasta pidettiin päiväkirjaa ja lasten palautetta kerättiin jokaisena toimintapäivänä. 
Lapsilla oli oma tehtäväkirja, luontovihko sekä kansio, johon koottiin tuotokset. 
Päiväkirjaa pidettiin myös kuukausivalokuvakoosteen avulla.

Sosiaalijohtaja Vuokko 
Hiljasen panos luontokou-
lun synnyssä oli ratkaiseva. 
Laukaan Luontokoulun 
esikoulukerhotoiminta alkoi 
1.9.1994 ja jatkui vuoden 
1995 vuoden loppuun. 
Samaan aikaan järjestettiin 
koulutusta kunnan alku-
opettajille ja päivähoito-
henkilöstölle ja testattiin 
ympärivuotista virikema-
teriaalia. Vuokko Hiljanen 
luontokoulun kevätnäytte-
lyssä nuorisotalolla  
toukokuussa 1992.

Vuoden 1994 ensimmäiset luontokoululaiset 
luonnon tilkkutäkin äärellä. Kuvassa  
vasemmalta oikealle Heidi Schubin,  
Hanna Nieminen, Aino Eskelinen,  
Enna Saari, Tiina Juvonen,  
Mira Tarjama, Toni Järvinen,  
Jukka Pasanen, Jussi Syrjälä,  
Jesse Tauriainen, Saara-Maija Niinikoski, 
Taru-Tiina Hämäläinen ja  
Tiina Sirviö. Kuvasta puuttuvat  
Lauri Mattila, Oula Maaranen ja  
Elina Pitkänen.
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Esikoulun kokeiluvaiheen ohjausryhmä
Ohjausryhmään kutsuttiin Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ympäristökasvatuk-
sen ylitarkastaja Anna-Liisa Kiiskinen sekä Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen 
opettaja Raija Raittila. Alkuopetuksen ohjaavia opettajia olivat Elisa Kekarainen ja 
Maija Ylipiha, päivähoidosta aluevastaavat Markku Hokkanen, Maija Salminen, Jussi 
Lintunen sekä Maija Kanniainen. 

Kokeiluryhmien opettajat osallistuivat  kuukausittain materiaalin käyttökoulutuk-
seen toimintavuoden aikana. Jokainen ohjaaja sai ryhmäänsä varten havaintomateri-
aalia,  jota kehitettiin toiminnan myötä. Kokeiluvuoden päätti nuorisotalolla järjestet-
ty avointen ovien päivä sekä koulutustilaisuus toukokuussa 1995. Toimintapäivään 
osallistui runsaasti ryhmiä kouluista ja päiväkodeista eri puolilta kuntaa.  

Virikemateriaalihankkeen kummisedäksi lupautui tietokirjailija Ismo Nuuja. Pon-
nistuksista huolimatta julkaisulle ei löytynyt rahoitusta. Kaikkea materiaalia on edel-
leen käytetty monisteversiona.

Ympäristökasvatusseuran hallituksen edustaja Christelle Åströmin lausunto  
12.2.1996 oli samanhenkinen: valtakunnallista merkitystä ja laaja ympärivuotinen  
kokonaispaketti.

Laukaan luontokoulutoiminnassa ympä-
ristökasvatukseen sisältyy sekä luonnon-
ympäristö, rakennettu ympäristö, ihmis-
ten toiminta ja viihtyminen elinympäris-
tössään. Voidaan puhua luonnonsuojelu-
kasvatuksesta ja ympäristökasvatuksesta. 
(Syrjälä E. 1990, Rakennettu ympäristö 
tutuksi)

Ohjaus-ja seurantaryhmän lausunto laukaan luontokoulukokeilusta ja ym-
päristökasvatuksen virikeaineistosta 

”Ympäristökasvatuksen virikeaineisto luo edellytykset ympäristökasvatusteeman to-
teuttamiseen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. 
Aineisto soveltuu hyvin päiväkotien käyttöön erityisesti esikouluikäisille, mutta muil-
lekin ryhmille esimerkiksi retkeilyetäisyyksiä valikoimalla ja työpajatyöskentelynä. Viri-
keaineistoon on sisällytetty sekä luonnontuntemus-kasvatusta että ns. ympäristönsuo-
jelukasvatusta. Työskentelymuotoina ovat lasten omat havainnot sekä itse tekeminen. 
Aineiston avulla luonnonympäristön pienimuotoisetkin osa-alueet avautuvat ikkunoina 
eliömaailman ihmeellisyyksiin. 
 Aineiston toteuttaminen tukee kotiseututuntemusta sekä totuttaa liikkumiseen 
luonnossa. Pienet tutkimukset elämän perusedellutyksistä (esim. ilma, vesi, lämpö) 
luovat kokemusperäistä pohjaa maailmankuvan muodostumiselle sekä myöhemmälle 
luonnontieteiden opetukselle. Käytännön toimin tutustutaan luontoa säästäviin elä-
mäntapoihin (esim. energiansäästö, vedenkäyttö, matokompostori, vaihtori, uusiopa-
perin valmistus). 
 Alkuopetukselle ympäristökasvatusaineisto tarjoaa uusia työskentelymuotoja ym-
päristö- ja luonnontiedon opetukseen. Läpäisyaineena ympäristökasvatus tukee esi- ja 
alkuopetuksen opetussuunnitelmien yhteennivoutumista. 
Luontokouluhankkeella on mielestämme valtakunnallista merkitystä. Sen toteuttami-
nen tukee ympäristökasvatuksen yleisiä tavoitteita”.
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Alussa luontokoulun kokoontumistilana toimi nuorisotalon 
kaksi päätyhuonetta Laukaan keskustassa. Tuulinauha-leikkejä 
kevättuulessa nuorisotalon pihalla.

Leikkitoiminnanohjaaja Kristina Schubin vastasi yhdessä Eija 
Syrjälän kanssa ohjelmista – käyttöön otettiin kaikki leikki-
maailman keinot.

Luontokoulu sai kunnalta luvan rakentaa oman majan Kataan-
mäkeen n. 1.5 km päähän nuorisotalosta. Maja toimi tukikohta-
na läpi talven. Majanrakentajat välipalalla.

Luontokoulussa solmittiin jo alkuvaiheessa yhteyksiä luon-
toalan toimijoihin, jotka myöhemmin liittyivät kehitämis-
hankkeeseen mukaan ohjelmantuottajina. ”Lintumies” Arto 
Stenros näyttää keväällä 1995 luontokoululaisille lintujen 
rengastamista Vuojärven rannalla, jossa hänellä on oma valta-
kunnallinen seurantapiste.  
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1.4

Kiertävä luontokouluopettajatoiminta

 Sopimus kiertävästä luontokouluopettajatoiminnasta
 1. Musiikkikoulu Rauhalan esikouluryhmät (6 kpl) kerran kuukaudessa  6 x 3h
 2. Muut kunnan päiväkoti- ja kouluryhmät teemoittain   4 x 3h/vk
 3. Opettajien koulutus kerran kuussa 6 h
 4. Musiikkikoulu Rauhalan ohjaajille ohjelmavalmennusta sekä palaute   2 x 2h
 5. Ohjaus-ja seurantaryhmä kerran kuussa 2 x 4h

 Rahoitus: koulutoimi 1000 mk /kk, sosiaalitoimi 3000 mk/kk

Kokeiluvuoden jälkeen luontokoulutoiminnalle yritettiin saada pysyvää jalansijaa 
syksyllä 1995 yksityisen Musiikkikoulu Rauhalan esikoulutoimintana. Kunta (kou-
lu- ja sosiaalitoimi) osti esikoulutoimintaa Musiikkikoulu Rauhalalta, joka palkkasi 
kiertäväksi luontokouluopettajaksi Eija Syrjälän sekä omien ryhmiensä että kunnan 
esikoulujen ja ala-asteen luokkien käyttöön.  Rauhalan esikoulua järjestettiin kolmessa 
taajamassa (keskusta, Vihtavuori, Leppävesi). Ryhmissä oli syksyllä 1995 mukana 
kaikkiaan 70 lasta. Ennen toiminnan alkua laadittiin sopimus esikoulussa toteutet-
tavista luontokoulusisällöistä. Sopimukseen kuului kolmen vetäjän kouluttaminen 
kuukausittain materiaalin käyttöön. Koulutus oli avoin koko kunnan päivähoito-
henkilöstölle. 

Työhön kuului mm. esikouluyksiköiden ympäristökasvatustarpeiden kartoitta-
minen sekä jätehuoltokoulutus päiväkodeissa. Samalla testattiin virikemateriaalia ja 
tuotettiin uusia ohjelmia ja materiaaleja yksiköiden käyttöön.

Käytännössä Rauhalan esikoulujen luontokoulusisällöt alkoivat syksyn mittaan 
jäädä vähemmistöön. Syynä olivat työn organisointi ja ohjaajien kiireiset siirtymät taa-
jamasta toiseen. Maastopainotteinen toiminta, vanhempien tiedottaminen ja ryhmien 
kokoontumisten seurantajärjestelmä ei toteutunut. Onnistuakseen työskentely olisi 
vaatinut ohjaajilta enemmän sitoutumista ja etukäteissuunnittelua. Musiikkikoulu 
Rauhalan puolelta ei löytynyt enempää halua panostaa toiminnan jatkokehittelyyn. 
Yhteistyösopimus ei toteutunut. Yhteistyöongelmat sekä kunnan taloudellinen tilan-
ne katkaisivat luontokoulun esikoulutoiminnan loppusyksyyn 1995.  

Kiertävällä luontokouluopettajatoiminnalla järjestettiin yhdessä musiikkikoulu Rauhalan kanssa 
kolmessa taajamassa luontopainotteista esikoulutoimintaa, jonka kunta osti. Luontokouluopettaja 
Eija Syrjälä järjesti ympäristökasvatuskoulutusta opettajille ja päivähoidon henkilöstölle. Kuvassa 
jätekoulutusta Leppäveden päiväkodilla yhdessä jäteveuvoja Senja Jaakkolan (kuvassa seisomassa) 
kanssa 
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Ympäristökasvatus- ja luontokoulu-
toiminta kunnassa osana ympäristön-
suojelutyötä

2.1 
Ympäristönsuojelun materiaalit opetuskäyttöön
Ympäristönsuojelusihteeri kokosi tiedot kunnan ympäristönsuojelumateriaaleista 
VESO-opetusmateriaaliksi Ympäristökierroksella Laukaassa. Ympäristöteemainen 
VESO-päivä ideoitiin koulunjohtajien palaverissa vuonna 1996. Kunnan opettajat 
(168 hlöä) kiersivät syyskuussa 1996  päivän kolmella bussilla maastossa tutustuen 
Vuonteen-Tarvaalan harjuilla erilaisiin kohteisiin. Päivän suunnitteluun osallistuivat 
ympäristönsuojelusihteerin lisäksi oppaina toimineet biologian ja maantieteen leh-
torit Pekka Soininen Lievestuoreen lukiosta ja yläasteelta sekä Marja-Leena Pekkola 
kirkonkylän yläasteelta. 

Ympäristönsuojelun 10-vuotisjuhlanäyttely
Koitti ympäristönsuojelutyön 10. juhlavuosi vuonna 1997. Sen kunniaksi pystytet-
tyä näyttelyä kierrätettiin kunnanviraston lisäksi kaikissa kunnan kirjastoissa sekä 
muutamissa kouluissa eri puolilla Laukaata. Samassa yhteydessä jaettiin keskeiset  
Laukaan ympäristön tilaa kuvaavat selvitykset kunnan kaikkiin kirjastoihin, jotka 
perustivat aineistolle oman hyllynsä. Toimintaa jatketaan edelleen. Aineistot ovat 
siten paremmin kaikkien kuntalaisten sekä opinnäytetyön laatijoiden käytettävissä.

2

Kaikille kunnan n. 170 opettajalle järjestettiin ympäristöteemainen VESO-koulutus v. 1996. Opettajat kiersivät kolmella bus-
silla Keski-Laukaan järvialueen ympäri erilaisilla kohteilla: sorakuopilla, luonnonsuojelukohteilla, Simunankoskella, tekopohja-
vesialueella, ja kivikauden esiintymillä. Tarvaalan nuorisoseurantalolla oli ruokailu ja ympäristönäyttely. Siellä jaettiin opetta-
jille havaintomateriaalia Laukaan ympäristön tilasta. Palautteen mukaan päivä oli antoisa ja sille toivottiin jatkoa.

Vuonna 1997 Eija Syrjälä kokosi ympäristönsuojelun 10-vuotisnäyttelyn, jota kierrätettiin kunnan kirjastoissa ja kouluilla. 
Tarvaalan koululla järjestettiin toimintapäivä näyttelyn yhteyteen (luupittelua, jätekisa, ja maastoretki Kirkkoniemeen).
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2.2 

Koulujen ja päivähoidon verkostojen luominen

Kysely ympäristökasvatustilanteen kartoittamiseksi:
 1. Ympäristökasvatus eri oppiaineissa, käytännön esimerkkejä, yhteistyökumppanit
 2. Ympäristökasvatuksen keskeinen sisältö opetussuunnitelmassa
 3. Työn jatkosuunnitelmista
 4. Esteitä käytännön toteutuksessa
 5. Yhdyshenkilö ja yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri kartoitti kunnan koulujen ja päivähoidon ympäristökasva-
tustarpeita kyselyllä v. 1996. Samalla pyydettiin yksikköjä nimeämään yhdyshenkilöt, 
jotka toimisivat ympäristönsuojelumateriaalien ja tapahtumien vastuutiedottajana 
omassa työyhteisössään. Vastausten perusteella suurin tarve oli saada opetusmate-
riaaleja kunkin yksikön lähiympäristöstä sekä erilaista menetelmäkoulutusta. Työtä 
alettiin kehittämään tältä pohjalta.  

Koulujen ja päivähoidon verkostojen yhdyshenkilöt toimivat äänitorvena, kun 
kysyttiin jo käytössä olevia biologisia opetuskohteita tai kartoitettiin halukkuutta 
kompostoinnin aloittamiseen. 

Opetusmateriaalien tuotteistamista
Kuntalaisten yleistä kiinnostusta ympäristönsuojeluun herätettiin järjestämällä julki-
nen kysely kunnan nimikkolajeista. Kuntalaisten ehdotuksista pyydettiin asiantunti-
jalaitosten lausunnot yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta. Valitut lajit tuotteistettiin kor-
teiksi, seinätauluiksi, pöytätableteiksi, värityskuviksi, paidoiksi ja verhoiksi. Uhan-
alaisia kasvilajeja tehtiin myös tunnetuksi piirroskuvilla, joista koottiin värityskirja 
samoinkuin Multamäen luontopolun linnuista. Kaikki kuvamateriaalit on piirtänyt 
Mari Ylipiha, joka toteutti ne kesätöinä opiskellessaan Lapin yliopiston kuvaamatai-
don laitoksella. Materiaalit on koottu tuotekuvastoon (liite 29).

Mari Ylipiha piirsi ensin ympäristökasvatuksen satuhahmon Hitto Hitonpojan. Hän toteutti koulujen 
ja myöhemmin luontokoulun  käyttöön oppikirjatasoiset kuvat kunnan nimikkolajeista, uhanalaisista 
kasveista ja Multamäen linnuista. Myöhemmin hän toteutti kestävän kehityksen kalenteriin sekä toi-
mintaohjelmaan kokonaisen sarjakuvaperheen, josta Aapeli napattiin luontokoulun logoon. Piirroksia 
on hyödynnetty ja tuotteistettu eri tavoin tarroista värityskuviin, korteiksi, paidoiksi jne. Nimikkolajit 
ovat mänty, sulkasammal, kangastatti, ojakurjenpolvi, ampiainen, punarinta, siili ja graniitti.



21Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

2.3 

Ympäristökasvatuksen satuhahmo Hitto Hitonpoika 
Hitonhaudan rotko on yksi tunnetuimmista luonnonnähtävyyksistä Laukaassa ja 
koko Suomessa. Toistaiseksi vanhin kuvaus rotkosta on löytynyt Satakunnan Kansan 
sanomista 8.2.1879. 

Rotkon maasto on arkaa kulumiselle ja siellä on uhanalaisia kasvilajeja. Kulkemi-
nen rotkoon haluttiin opastaa uudestaan. Rotkossa asuvasta ihmisiä pelottelevasta 
Hitosta, menninkäisestä, oli olemassa mehukkaita kansantarinoita. Ympäristönsuo-
jelutoimistossa alettiin laatia luonto-opasvihkoa Hitonhaudan alueesta. Silloin syntyi 
idea menninkäisestä, joka haluttiin oppaaksi rotkoon.

Ympäristönsuojelusihteeri haastoi kunnan päivähoidon, puutarha-, elinkeino- ja 
vapaa-aikatoimen edustajat pyöreän pöydän ympärille. Menninkäisen hahmosta  
päätettiin järjestää piirroskilpailu. Samalla ilmoitettiin olemassaolevat tiedot sen 
koosta, ulkomuodosta ja tehtävistä. Sen päätehtävä on varoittaa niitä, jotka häiritsevät 
luonnonrauhaa. Satuhahmoa haluttiin alunperin käyttää kunnassa laajemmin kestävän 
kehityksen palkitsevana agenttina, opastajana luontoretkillä, ulkoilutapahtumien 
vetonaulana sekä ulkoilureiteillä ja arvokkailla luontokohteilla opastetauluina ja 
-viittoina. Sen perimmäinen rooli oli tuurata byrokraattisia virkamiehiä. Liitteenä 2 
on satuhahmolle laadittu luonnos ympäristövalistus-suunnitelmaksi.

Satuhahmo sai nimekseen Hitto Hitonpoika. Kunnan ympäristötoimi haki ennen 
piirroskilpailun julkistamista patentti- ja rekisterihallitukselta tavaramerkkisuojan 
Hitto Hitonpojalle. Sillä haluttiin turvata koulutustoiminnan yksinoikeudet sekä 
jatkotuotteistamismahdollisuudet. Ympäristönsuojelusihteeri laati menninkäiselle 
toimenkuvaksi ympäristövalistusuunnitelman (liite). Kirosanaan viittaava nimi kui-
tenkin esti satuhahmon laajemman käytön kunnan imagomarkkinoinnissa ja päivä-
hoito- ja koulumaailmassa. Lempinimeä ei vielä kukaan ole keksinyt. 

Kuntalaisille julistettiin piirroskisa  
Hiton löytämiseksi rotkostaan. 
Valokuvaaja Jarmo Kankainen kuvasi 
kallioon piirtyneet Hiton kasvot. 
Se komeilee Hitonhaudan luonto-
oppaan kannessa. 

Mari Ylipiha voitti piirroskisan v. 1998 ja loi ilmiasun Hiton-
haudan rotkosta löytyneelle menninkäiselle, Hitto Hiton-
pojalle, jota käytettiin ympäristökasvatuksen satuhahmona. 
Kansantarinoiden mukaan Hitto on pelotellut ihmisiä 
rotkossa. Menninkäinen ilkeilee kuitenkin vain niille, jotka 
häiritsevät luonnonrauhaa. Mari pystytti maalaustelineensä 
rotkon pohjalle –kuvasta välittyy aito tunnelma.

Hitto Hitonpoika ja Hittoliina maskotteina lukiolaisten yleisurheilum 
SM-kisoissa Laukaassa v. 1999. Ilmiasun loivat kuvaamataidon opettaja 
Tuula Nieminen sekä ilmaisutaidon opettaja Marja-Leena Paananen 
Sydän-Laukaan yläasteelta ja lukiosta.
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2.4 

Katso ympärillesi -tapahtuman toiminnallinen 
ympäristönäyttely ja työpajat

Kunnan kestävän kehityksen työryhmä haastoi eri kuntalaisryhmiä seminaariin ide-
oimaan työtä. Seminaariin yhteyteen järjestetttiin koulujen ja päivähoitoverkostojen  
yhteistyönä  Katso ympärillesi -tapahtuma. Se sisälsi toiminnallisen ympäristönäyttelyn 
uuden pääkirjaston tiloissa 1998 sekä työpajoja, luontopolkuja ja seikkailuratoja eri 
puolilla koulunmäkeä. Tapahtuman valmistelut aloitettiin vuotta aiemmin, jotta ryh-
millä oli mahdollisuus toteuttaa haluamansa työt näyttelyyn. Kaikki kunnan koulut ja 
päivähoitoryhmät saivat kuljetuksen tapahtumaan. Järjestelyissä olivat mukana kun-
nan vapaa-aikatoimi retkivälineineen, sekä terveystarkastajat melunmittauspisteessä. 
Koulun pihaan pystytetyllä eräopas Pentti Korhosen kodalla ja puolijoukkueteltalla 
riitti kävijöitä.   

Tapahtuman antia puineessa palautetyöryhmässä todettiin tapahtuman täyttäneen 
kaikki sille asetetut tavoitteet: 

• ympäristökasvatuksen esittelyä läpäisyaineena eri oppiaineissa
• ympäristökasvatusmenetelmien esittelyä 
• opettajien koulutusta
• ympäristönsuojelun kytkentämahdollisuuksia yläasteen ja lukion kursseihin 
• koulujen ja päivähoidon ympäristökasvatusosaamista
• tekemällä oppimista sekä elämyksiä

Huovutustyöpajasta vastasi 
Maarit Liukkonen avustajineen 
Puustellin työkylästä. Hän 
vastasi myös kangaskassi-hedel-
mäpussien teettämisestä. Kas-
seja myytiin jokaisessa Laukaan 
elintarvikemyymälässä.

Ilmanlaatu-työpajassa jäkälätutkimuksen toteuttaneet lukio-
laiset kertomassa ala-asteen 2-lk oppilaille työstään. Opettaja 
Marja-Leena Jääskeläinen osallistui luontokoulutyöhön alusta 
alkaen.
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Äijälän ryhmis: Tutustumiskäynnit  
maatilalle poikivat pienoismallin, 
sisältää kunnan nimikkolajit.

Leppäveden ala-aste: 
Videoesitys nimikkolaji-
en luontopolun rakenta-
misesta: BG, äidinkieli, 
atk, kuvis.

Vihtavuoren yläaste: ympäristö-
ongelma Vihtajärvi: bg.

Vihtavuoren yläaste: Asennetutkimus: bg, atk.

Tarvaalan ala-aste: Hitto Hiton-
poika: kuvaamataito, äidinkieli.

Savion ala-aste: lumpuista lankaa, käsityö,  
ympäristöoppi.

Lankamaan ala-aste: Sorsan ruo-
kintalaite: ympäristöoppi, tekninen 
työ, kuvaamataito, riistanhoito.

Valkolan ala-aste: Multimedia esitys:  
musiikki, atk, äidinkieli.

Haapalan ala-aste: Pienoismalli koulus-
ta ja ulkoiluympäristöstä:  
BG, tekninen työ, kuvaamataito.

Vihtavuoren ala-aste: 
Ekoauto, tekninen työ.

Vihtavuoren ala-aste: 
Minä marjana  
ympäristöoppi, kuvaa-
mataito, äidinkieli.

Kärkkäälän ala-aste: 
Ekokassi  
käsityö, ympäristöoppi.

Sydän Laukaan yläaste: Juliste, 
kuvaamataito.

Laukaan ja Lievestuoreen lukio: 
Ilman laadun seurantatutkimus, 
bg erikoiskurssi.Lievestuoreen lukio: 

Estetiikka, filosofia.
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2.5

Keski-Suomen ympäristökeskuksen 
seminaarit luontokouluväen kokoajana 
Ympäristökeskus voi merkittävästi edistää ympäristökasvatustyötä 
kutsumalla alan väkeä koolle. Keski-Suomen ympäristökeskus järjesti 
kaksi ympäristökasvatusseminaaria vuosina 1997 ja 1998 ympäristö-
kasvatuksen ylitarkastaja Leena Ruhasen aloitteesta. Niissä haastettiin 
kuntia ja erilaisia toimijoita mukaan kehittämään ympäristökasvatusta 
Keski-Suomessa. Seminaareissa esiteltiin myös Laukaan kokemuksia. 
Seminaariterveisistä sai alkunsa Laukaassa luontokoulun hankerahoi-
tuksen valmistelu, johon osallistuivat sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen, 
koulutoimenjohtaja Juha Tolonen, Sararannan päiväkodin johtaja Mark-
ku Hokkanen, vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, nuorisoverstaan 
päällikkö Erkki Sivander sekä elinkeinotoimesta Markku Torikka ja Sep-
po Niskanen ympäristönsuojelusihteerin toimiessa kokoonkutsujana.

Laukaassa luontokoulua valmistellut työryhmä opiskeli yhteisen näke-
myksensä  pohjaksi ensin ympäristöministeriön luontokoulutyöryhmän 
muistion periaatteet Leena Ruhasen johdolla. Samalla tutustuttiin myös 
Kaija Sipilän oheismateriaaliin, joka käsitteli luonto- ja leirikoulutoimin-
taa osana maaseudun kehittämistä.  

Kunnan omasta ympäristökasvatustoiminnasta oli myönteisiä koke-
muksia. Koulujen ja päivähoidon tarpeet oli kartoitettu. Kiertävälle luo-
tokouluopettajatoiminnalle haluttiin jatkoa. Kunnan omistamaan Mul-
tamäkeen oli rakennettu leirikoulujen käyttöön uusi rakennus, Katvela. 
Vapaa-aikatoimi halusi nostaa Multamäen ja muidenkin omistamiensa 
tilojen käyttöastetta. Toisaalta kyläkouluja oltiin lakkauttamassa.  

Luontokouluvalmistelusta levisi koulujen ympäristökasvatusverkos-
ton kautta tietoa kouluihin. Lankamaan kyläkoulun erikoistuminen erä- ja 
kalastusteemoihin. Haapalan koulun sijainti  valtakunnallisesti merkit-
tävän Hietasyrjänharjun kupeessa antoivat oivan mahdollisuuden luon-
topainotteiseen opetukseen. Valkolassa oli jo tehty koulun toimintaan ni-
vellettyä pitkälle vietyä ympäristökasvatustyötä. Haapalan koulun johto-
kunnan puheenjohtaja Tommi Rantanen teki aloitteen, jolla Lankamaan, 
Haapalan ja Valkolan kyläseurat ja kyläkoulut liitettiin kummitoimijoina 
hankehakemuksen valmisteluun mukaan. 

2.6

Hitto Hitonpojan ihmeelliset 
hankerahoitusseikkailut

Työryhmän edustajat esittelivät hankehakemusta ensin Keski-Suomen lii-
tossa, jossa sisältö nähtiin liian suppeaksi paikalliseksi toiminnaksi. Yrit-
täjänäkökulma puuttui. Liiton valmistelijan mielestä hanke olisi jäänyt 
häviölle vireillä olevalle Leivonmäen kansallispuistohankkeelle, jonka 
taakse haluttiin koota voimat Keski-Suomesta. Luontokoulutoiminnan 
asiakasmaalin olisi pitänyt olla Etelä-Suomessa. Liitosta ohjattiin vie-
mään hakemus lääninhallituksen sivistysosastolle. Sieltä hakemus lähti 
kierrokselle opetusministeriöön, missä se viipyi yli talven ja palautettiin 
kielteisellä lausunnolla varustettuna. 
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Lääninhallituksen sivistysosaston valmistelija Jukka Nättinen kuitenkin näki ha-
kemuksessa mahdollisuuksia ja vei sen TE-keskuksen hanketyöryhmään keskustel-
tavaksi. Maaseutuosasto kehotti muokkamaan hakemusta maaseutuyrittäjyyden ja 
kylien elinvoimaisuuden parantamisen suuntaan. Alunperin mukaan lähti 9 yrittäjää 
ja kyläseuraa, joiden alkuperäistä kummiroolia muutettiin ohjelmapalvelujen ja tuki-
palvelujen tuottajaksi. TE-keskuksen maaseutuosasto myönsi Laukaan luontokoulu-
projektille ensimmäisen hankerahan yhteensä 380 000 mk EAKR-aluekehitysrahoista 
ajalle 1.9.1999-30.9.2001. Hankerahoitus ei riittänyt projektinvetäjän kokopäiväisen 
työn palkkamenoihin, minkä vuoksi kunta myönsi lisärahaa koko ajalle yhteensä 
100 000 mk. Kuntarahan osuus kokonaisrahoitukseta oli 20 % eli 95 000 mk, mikä 
jakaantui neljän hallintokunnan ja kolmen vuoden ajallle. Yksityisrahoituksen osuus 
oli 10 % eli 40 000mk, mistä osa oli talkootyötä ja vastikkeetonta tuotantopanosta. 

Toiminnan resurssit ja rahoitus v. 1994–1999

Ostopalveluvuosien 1994–95 yhteiskustannukset olivat yhteensä 87 470 mk, 
joista  esikoululaisten osallistumismaksujen osuus oli 19 800 mk. Kunnan ym-
päristölautakunnan osuus oli 11 670 mk, sosiaalitoimen osuus 48 000 mk, kou-
lutoimen osuus 13 000 mk. Vapaa-aikatoimi ei perinyt tiloista käyttömaksua. 
Kunnan yhteispanostus luontokoulutoimintaan v. 1994–1999 oli 72 670 mk.
    Vuosina 1996–1999 ympäristökasvatus oli kunnan talous-ja toimintasuunni-
telmassa ympäristönsuojelutoimen yhtenä painopistealueena ja osa ympäristön-
suojelusihteerin virkatyötä.

Laukaan luontokoulutoiminta muutet-
tiin ensimmäisen EU-hankevalmistelun  
yhteydessä Hitto Hitonpojan luonto-
kouluksi. Ympäristökasvatuksen satu-
hahmosta johdettu nimi levisi nopeasti 
ympäri Suomea ympäristökasvatusväen 
keskuudessa. Tuotteistamisen turvaksi 
sille oli haettu patentti- ja rekisterihal-
litukselta tavaramerkkisuoja. Ope-
tusministeriölle suunnattu ESR-hanke 
rakennettiin kunnan sisäisen valmistelun 
tuloksena kiertävän luontokouluopet-
tajan toiminnan varaan. Ohjelmien 
kehittämisessä haluttiin hyödyntää 
vapaa-aikatoimen tilat. Peurunkajärven 
rannalla sijaitseva Multamäen leirikeskus 
nähtiin keskeisessä roolissa. Sinne val-
mistui leirikoulurakennus. Kyläkouluja, 
kyläseuroja ja maaseudun yrittäjiä halut-
tiin hyödyntää ohjelmien kehittämises-
sä. Toimintaympäristönä nähtiin koko 
Laukaa ja monipuoliset ulkoilureitit.
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Kehittämisvaiheen toiminnan kuvaus
1. Toimintamallien sekä toimintaohjelmien suunnittelu Multamäen  

leirikeskuksen, Haapalan, Lankamaan ja Valkolan kyläkoulun käyttöön  
yhdessä maaseutuyrittäjien ja kylätoimikuntien kanssa. Ohjelmia testataan 
kouluista ja päivähoidosta valittavilla kummiryhmillä.

2. Yrittäjien kouluttaminen ja valmennus luontokoulun toiminta-ajatukseen ja  
ympäristövastuulliseen toimintaan, ympäristöosaamiseen yrityksissä ja  
maatiloilla.

3. Luodaan luontokoulutoiminnan oheispalvelujen tuottamiseen liittyvä  
maaseutuyrittäjien verkosto ja yhteistyö koulujen ja Multamäen  
leirikeskuksen kanssa.

4. Luontokohteiden ja -reittien opetus- ja oheismateriaalien tuottaminen.
5. Tiedottaminen sekä vaikuttavuuden arviointi eli seurannan järjestäminen.
6. Luontokoulun ohjelmapalvelujen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus.

 
 
Verkoston rakentaminen

Luontokouluverkostoon kuuluu noin 70 henkilöä tai yhteisöä. Ver-
koston tehtävänä on hyödyntää ja tuotteistaa kunnan ympäristöä ja 
luonto-osaamista sekä luoda yhteyksiä verkoston jäsenten välillä. Pro-
jektissa painopiste oli maaseudun mahdollisuuksien hyödyntämisessä. 
Kiertävän luontokouluopettajan rooli muuttui verkoston vetäjäksi ja 
luontokouluohjelmien valmentajaksi. Alkuvaiheessa Laukaan koulu-
laiset ja päivähoitoryhmät nähtiin asiakkaiksi. Kummikoulujen rooli 
oli tukea ohjelmien kehittämistä, maaseutuyrittäjät tuottivat ohjelmia 
ja kyläseurat kehittivät toimintaympäristöä rakentaen luontopolkuja, 
kotia, jne. Luontokoulun vakiinnuttamiseksi osaksi kunnan pysyvää 
toimintaa kartoitettiin yhteistyötoimialojen ympäristökasvatustyöhön 
liittyviä tavoitteita ja tehtäviä. Verkoston tarjoamat majoitus-, kuljetus- 
ja ravitsemuspalvelutarpeet kartoitettiin myös. Toimintamalli raken-
nettiin näistä peruspilareista.

Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosastolta saatu EAKR-ra-
hoitus mahdollisti kehittämistoiminnan käynnistämisen maaseutu-
yrittäjyyden näkökulmasta. Kunnan oman toiminnan kehittäminen 
painottui Multamäen ja Haapalan ohjelmiin sekä ympäristökasvatuk-
seen koulujen ja päivähoidon opetussuunnitelmissa. 

3

Luontokouluprojekti 1.9.1999–
31.9.2001 pähkinänkuoressa
Kehittämishankkeen tavoitteena on muodostaa verkostoperiaatteella  
toimiva luontokoulu, jonka ohjelmapalvelut tuotetaan yhteistyössä  
maaseudun yrittäjien ja kylätoimikuntien sekä kunnan ympäristö-,  
koulu-, sosiaali- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

TE -keskus

Maaseutuosasto

Kehittämishankkeen hyväksytty kustannusarvio sekä rahoitus
Kustannusarvio  Rahoitus
Palkka ja sivukulut 220 000 mk EU-rahoitus  109 000 mk
Ostopalvelut, palkkiot 88 000 mk TE-keskus  136 000 mk
Matkakulut 22 000 mk Kunnan rahoitus 95 000 mk
Muut kulut 50 000 mk Yksityinen rahoitus          
  - maksetut (Jykes) 36 000 mk
  - luontaissuoritukset 4 000 mk
Yhteensä 380 000 mk Yhteensä  380 000 mk
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Kaaviokuva hankkeen rakentamisesta. Alkuvaiheessa hanke pidettiin avoimena eri toimijoille. 
Verkostoon haastettiin mukaan luontoalan ammatinharjoittajia sekä kaikkia kouluja, päiväkoteja, 
kyläseuroja ja ympäristöalan järjestöjä. Kaikki järjestetyt koulutukset olivat avoimia ja maksutto-
mia opettajille ja päivähoitohenkilöstölle. Sisällöllisesti aloitettiin samanaikaisesti luontokouluohjel-
ma-aihioiden ideointi sekä toimintamallin rakentaminen.
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3.1

Verkoston toimintaympäristö 
Laukaa on pinta-alaltaan laaja vesistöjen ja harjujen halkoma pitäjä, joka tarjoaa mo-
nipuoliset puitteet erilaisten luontokouluohjelmien toteuttamiselle. Laukaan pinta-ala 
on 825.6 km2, joista on viidesosa vesistöä 173.3 km2. Laukaasta on laskettu kaikkiaan 
298 vesistöä tai lampea. Maapinta-alasta 4/5 on metsää. Asutus keskittyy neljään taa-
jamaan, eläviä kyliä on paljon. Lähes kaikilla kylillä on kyläsuunnitelma ohjaamassa 
niiden kehittämistä. Laukaan sijainti uuden Jyväskylän ja Äänekosken sekä lentoken-
tän kupeessa tarjoaa maankäytölle, elinkeinotoiminnalle sekä vapaa-aikatoiminnalle 
koko ajan uusia haasteita. Kunnan erikoistumisvalintana on Peurunka Center matkai-
lukeskuksen kehittäminen yhteistyössä Peurungan ja Varjolan matkailutilan kanssa. 
Matkailu-ja retkeily-ympäristöä kehitetään koko ajan.

Laukaata sanotaan kohisevien koskien kunnaksi. Neljän ison koskialueen lisäksi 
Päijänne-Keitele kanavan ja Rautalammin vesireitit tarjoavat hienot puitteet kalastuk-
sen, melonnan ja laivaliikenteen sekä vesivirkistystoimintojen kehittämiselle. Asuin-
ympäristönä Laukaassa joka kylällä ja taajamalla on ranta saavutettavissa. Kunta 
on maisemallisesti erittäin monipuolinen ja viihtyisä elinympäristö. Runsaslukuisat 
arvokkaat luonnonsuojelukohteet tarjoavat luontevia aiheita luontokouluohjelmille. 
Putkilokasvilajeja on 757 kpl, uhanalaisia lajeja on xx kpl. Eläimistö on rikas n. 37 
nisäkäslajia, 104 lintulajia ja 25 kalalajia.

Kylillä on runsaasti edustavia esihistorian ja kulttuuriperinnön kohteita mm. Sa-
rakallion kalliomaalaukset, Tarvaalan kivikautiset asuinlöydöt ja punamultahaudat. 
Esihistoriallisia kohteita on 29 kpl (kiinteät muinaisjäännökset), kulttuurihistoriallisia 
kohteita 247 kpl. Luontokoulu järjesti mm. kivikautisten perinteiden ruoanlaitto- ja 
kädentaitokursseja, kivikauden työpajan asuntomessuille 2003, luontopolun sekä 
Tarvaalaan oman kivikausiohjelman.

Ympäristönsuojelullisesti kunnalla on ollut vakavia ongelmia mm. Äänekosken 
alapuolisen vesireitin, Lievestuoreenjärven sekä Lipeälammen ja Vihtajärven saastu-
misen vuoksi. Vesistökunnostukset ovat arkipäivää ja niitä on toteutettu yhteistyössä 
teknisen toimen, ympäristötoimen ja luontokoulutoiminnan kanssa. Maa-ainestenot-
to (n. 80 maa-aineslupaa) ja harjuympäristöjen hyväksikäyttö (mm. 11 käytössä olevaa 
pohjavesialuetta) tarjoavat luontokoululle kiinnostavia ohjelmakohteita. Laukaassa 
on mm. harvinainen luonnonmaastoon imeytettävä tekopohjavesialue. Kiinteät ilman 
laadun seurantapisteet (17 kpl) sijaitsevat koulujen lähiympäristöissä ja tarjoavat niille 
jatkuvan opetuskohteen.  

Laukaassa kunnan vapaa-aikatoimen eli Vatin luontokoulutavoitteena oli alun-
perin nostaa tilojen käyttöastetta sekä hyödyntää rakentamaansa ulkoiluympäris-
töä. Käytettävissä on n. 200 km opastettuja reittejä, kotia,laavuja sekä lintutorneja ja 
luontopolkuja eri puolilla kuntaa. Sen lisäksi on käytettävissä neljän taajaman nuo-
risotalot, kunnan leirikeskus Multamäki sekä Haapalan retkitupa ala-asteen koulun 
yhteydessä. Kehittämistyöhön sisällytettiin leirikoulujen kehittäminen. Maaseudun 
toimijoiden myötä tilavaihtoehtoja tuli lisää mm. kyläkouluja ja maatiloja. Verkostoon 
liittyi mm.Laukaan seurakunnan omistama Papinniemen leirikeskus. 
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VT 4
Jyväskylä

Oulu
Äänekoski

Suolahti

Suonenjoki
Konnevesi

Jyväskylä

VT 9
Jyväskylä

Toivakka

rata Pieksämäki
VT 9 Kuopio

Kangasniemi
Mikkeli

Haapalan kylä
1.  Hakolan tila
2.  Lh Lift Oy (Laukaan Hitsaustyö Oy)
3.  Haapalan retkitupa ja ala-aste, kummikoulu, 
  leirikoulut, majaleiri, kurssitoiminta
4.  Hietasyrjänkankaan luonto-ohjelmat,  
  talvimajoitteeet, lumikenkäily
5.  Hallalähde
6.  Kyläkauppa Ossin Market
7.  Kapeenkosken sotatie, Suomen sota  v.1809 
8.  Torikan luontotorni

Lankaman kylä
9.  Papinniemi, srk:n leirikeskus, leirikoulut
10. Syvävuoren karhunkierros, Mikko Muurikainen
11. Nuotanveto ja kalastus, pärekopat Eero Sysmäläinen
12. Lankamaan vaellusreitti, Mikko Muurikainen
13. Eskosen tila, Valion lypsytila,metsäpolku,  
  Esa ja Tero Eskonen
14. Lankamaan ala-aste, kummikoulu,  
  erä- ja kalastusteemat, maatilaleiri, kylämaisemat
15. Heikkilän hevostila, Kalevi Pietiläinen
16. Lohela, kalaleirikoulu
17. Lankavuori- Tervalampi, erä-ja retkiohjelmat
18. Simunan Talo, kivikausikoulutus,  
  luontoseikkailut, kesäleirit
19. Uittovuoren kalliomaalaus, hiihtovaellus

Valkolan kylä
20. Hitonhaudan rotko,  
  Hitto Hitonpojan satuhahmo-seikkailut
21. Valkolan ala-aste, kummikoulu
22. Multamäki, leirikoulut, luonto- ja  
  seikkailuohjelmat, luontopolku, metsäopetus,  
  linnusto, jääsauna
23. Peurunka, erätoiminta ja  
  luonnonmuonat,     
  kotaohjelmat, luontoliikunta
24. Oitinmäki- Lähdekorvenmäki,  
  retkikurssi, Lumiukko Viktor,  
  kotaohjelmat
25. Kuusaankoski, luontovalokuvaus,  
  kasviretket, Päijänne Puhtaaaksi -historia
26. Peurunkajärven ympäripyöräilyreitti,  
  maaliskuinen yöpöllöretki

Muut kohteet kylillä
27. Himman luontoreitti, luontoseikkailu esikouluikäisille
28. Sarakallion kivikautiset kalliomaalaukset, Leinolan kylä
29. Kirkkoniemi, kevään tulo, linnut, aistileikit, luontoseikkailut, Tarvaala
30. Hartikan kivikautiset punamultahaudat, kivikauden elämää,  
  Laukaan ensimmäinen kirkkomaa
31. Tarvaalan – Vuonteen tekopohjavesialue
32. Vuonteen lintutorni, lintujen tarkkailu, historia 
33. Hyyppäänvuori, Naura 2000-kohde, mäyrän pesäluolastao, luolat,  
  metsälehmukset, maisemamaalaus, telttaleirikoulu partiomajalla, Savio
34. Fasaanitarha, Juha Hänninen, riistanhoito ja riistalinnun valmistus ruoaksi, Lievestuore
35. Lapinjärven lintutorni ja Hohon aarnimetsä, Hohonjoki

Ohjelmakohteet taajamissa
36. Laukaan keskustan nuorisotalo, v. 1994-95 luontokoulu
37. Vuojärven luontotorni, linnut, luontopolku, pohjavesialue
38. Kirkonkylän koulun iltapäiväkerho, Akkasuo- suokasvit ja -linnusto
39. Kylmäniemi, talviluontopolku, aistileikit, luontoseikkailu, linnusto, liito-orava
40. Asuntomessualue, v. 2003 esittelypiste, luontotorni-Saraveden linnusto
41. Kataanmäen jääkausi-, harju-, metsä- ja luonto-ohjelmat, Lumiukko Viktor
42. Kuhaniemen koulun luontopolku ja iltapäiväkerho
43. Lammasmäen luontopolku ja linnusto
44. Leppäveden ala-asteen pururata, luontopolku ja linnusto
45. Ketaramäen pururadan linnusto, Lievestuore

Laukaan luontokouluohjelmien sijaintipaikat
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3.2 

Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen kunnan 
sisällä – kunnan mahdollisuudet ja velvoitteet

 

3.2.1 

Kuntastrategia ja kestävä kehitys – 
luontokoulutoiminnan perusvaltuutus

Kestävän kehityksen organisointi kuntiin alkoi YK:n ympäristö-ja kehityskonfe-
renssissa Rio de Janeirossa 1992, missä allekirjoitettiin päätösasiakirja Agenda 21.  
Taustalla oli kansoja ravisuttaneita nälkä -ja ympäristökatastrofeja 1960–70 -luvuilla. 
Kuntaliitto toi työn Suomeen kouluttamalla ja haastamalla kuntia ns. paikallisagenda 
21-toimintaan. Laukaassa ohjelman kokoaminen aloitettiin 1998 ympäristölautakun-
nan aloitteesta ja kestävän kehityksen toimintaohjelma liitettiin osaksi kuntastrategiaa 
v. 2001 (kv 10.12. 2001. § 78). Ohjelmassa mainitaan jo luontokoulutoiminta. 

Laukaa osallistui seudulliseen KEKE JYVÄSEN kestävän kehityksen kehittämistyöhön. Laukaan 
luontokoulutoiminta on mukana myös Keski-Suomen liiton kokoamassa Jyväskylän-alueen seu-
tustrategiassa. Ympäristönsuojelun seutuyhteistyö on nähty eräänä keinona varata resurssia myös 
ympäristönsuojelun ennaltaehkäisevälle ympäristövalistuksen ja-kasvatuksen työalueelle. Laukaa 
on ollut mukana Jyvässeudun yhteistyötä selvitelleessä ns.JYTAKE.-hankkeessa. Jyvässeudulla on  
n. 19 000 peruskoululaista ja 2 000 opettajaa. 

Suomen hallitusmuoto 14 a § 1 ja 2 mom:  
”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta,  
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 
Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”
  

Kuntalaki 36/95 1§ 3. mom:  
”Kunta pyrkii edistämään asukkaittensa  
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.”

Suomessa kestävän kehityksen työtä ohjaa 
Suomen hallitusmuoto ja kuntalaki.
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3.2.2

Kunnan ympäristönsuojelutehtävät - ympäristövalistus 
ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii hallintosäännössä määritelty lauta-
kunta. Tehtävät on määritelty laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (KYHL 
24.1.1986 /64). Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat ympäristövalistus, -koulutus 
ja tiedotus. Johtosäännöllä annettuja tehtäviä Laukaassa ovat luonnon virkistyskäyttö 
sekä luonnon- ja maisemansuojelu. Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua johtaa kun-
nanhallitus. Ympäristönsuojelun tehtäväkenttä ja lainsäädäntö on kahdeksankertais-
tunut siitä, kun lakisääteinen työ kunnissa on aloitettu v. 1986. Samanaikaisesti hen-
kilöstö on pysynyt varsinkin pienemmissä kunnissa ennallaan. Laukaassa tehostettiin 
toimintaa perustamalla ympäristöterveyden kanssa ympäristötoimen yksikkö vuonna 
1993. Luontokoulutoiminta aloitettiin vuonna 1994, jolloin muita ympäristönsuoje-
lutehtävien painopistealueita olivat vesiasiat, jätehuolto sekä maankäyttölausunnot. 

YSL:n ympäristöluvat 
ja ilmoitukset Jätevalvonta

Vesiasiat / pinta- ja 
pohjavedet, päätös-
asiat ja valvonta

Maankäyttölausunnot

Meluntorjunta Ilmansuojelu Ympäristön tilan 
seuranta Ympäristökasvatus

Luonnon- ja  
maisemansuojelu

Luonnon virkistys-
käyttö Maastoliikenneasiat Kemikaaliasiat

Ympäristönsuoje-
luohjelma

Yhteistyö muiden 
viranomaisten kanssa Vesiliikenneasiat Tiedotus ja  

ympäristövalistus

Kunnan ympäristönsuojelutehtävät. Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua 
siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan 
asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä  
elinympäristö (laki kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta v. 1986 1 §.)
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Kestävän kehityksen 
ruletti.
Sisemmässä ympyräs-
sä on kuvattu kunnan 
yhteistyötoimialat, 
ulommassa sidos-
ryhmät eli kestävän 
kehityksen edistäjät. 
Ruletin pyörittäminen 
auttoi hahmottamaan 
luontokoulutoimin-
nan asiakasryhmiä. 
Luontokoulun logoon 
haluttiin saada 
kestävän kehityksen 
Aapeli sekä maapallo- 
ötökkä kuvaamaan 
kestävän kehityksen 
edistämistä ympä-
ristökasvatuksen 
keinoin.  
(Kaavion ulkoasu: 
Ulla Riipinen).   
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Laukaassa hyvin toiminut työnjako ympäristöterveyden kanssa purettiin vuonna 
2002. Sen jälkeen ympäristöluvat sekä muut ympäristönsuojelulain mukaiset tehtävät 
ovat nielaisseet resurssit kehittämis- ja edistämistehtäviltä. Ympäristöohjelmatyö, 
ympäristövalistus, -kasvatus ja muu tiedotus jää hallintotyön jalkoihin. Samansuun-
tainen kehitys vallitsee muissakin kunnissa Suomessa. Taloudellisia ohjauskeinoja 
tilanteen parantamiseksi ei ole käytettävissä, koska ympäristönsuojelu ei saa enää 
korvamerkittyä valtionosuutta. Kunta päättää itsenäisesti ympäristönsuojelun teh-
täväkentän painotuksista ja resurssoinnista. Ympäristöministeriön ja aluekeskuksen 
rooli on tukea, neuvoa ja ohjata kunnan toimintaa, mutta ne eivät enää valvo resurs-
seja, joita kunnissa on oltava tehtävistä selviytymiseksi.

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) tavoitteissa on seuraavia sisältöjä, joita luon-
tokoulutoiminnalla edistetään merkittävästi:

• Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
• Luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
• Luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
• Luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen
• Luonnontutkimuksen edistäminen

Esimerkkejä ympäristönsuojelun yhteistyöstä koululuokkien kanssa ovat mm. kun-
nan ilman laadun seurantaselvitys ja yläasteille suunnattu järviopetuspaketti. Kou-
luverkoston yhteistyöllä toteutettiin metsäopetusmateriaali kunnan leirikeskuksen 
käyttöön sekä Lankamaan koululle.

Ympäristötoimen luontokoulutavoitteita

1. Ympäristönsuojelun tiedotus-, valistus-, ja koulutustoiminta (kuntien KYHL)
2.  Luonnon virkistyskäytön edistäminen: tiedotus, luontopolut, opetus- ja oheismateriaalit,  
 luontoharrastusmahdollisuuksien edistäminen
3.  Luonnon- ja maisemansuojelutehtävät: luonnontuntemuksen ja -tutkimuksen  
 edistäminen, monimuotoisuuden ylläpitäminen 
4.  Ympäristön tilan seuranta ja siihen liittyvät selvitykset ja tutkimukset
5.  Pienimuotoisten ympäristönhoitohankkeiden toteutus
6.  Kestävän kehityksen seuranta

 
 
 

 

 
 

 

 

 

LAUKAAN KUNTA 
Ympäristötoimi 
Koulutoimi / luontokoulu 
Kirkonkylän yläaste 
Vihtavuoren yläaste 

Vettä kengässä 
- Laukaan vesien  
  seuranta- ja opetuspaketti     

 

 
 

Laukaassa 23.1.2004   
Anna Bagge 

 

Laukaan lukiolaiset toteuttivat ilman laadun seuranta-
tutkimuksen kurssityönään v. 1997–98. Lievestuoreella 
yhteistyöprojekteista vastasi biologian ja maantieteen 
lehtori Pekka Soininen, kuvassa vasemmalla. Laukaan 
lukiossa vastuuopettajina toimivat Jukka Arohonka (BG) 
ja Risto Peltonen (ATK).

Biologian tri Anna Bagge kokosi 
järviopetuspaketin ympäristötoimen 
tilauksesta luontokoulun toimintana. 
Kolmen yläasteen biologian ja kemian 
opettajat sitoutuivat huonokuntois-
ten taajamajärvien veden laadun 
seurantaan yhteistyössä ympäristön-
suojelun kanssa.
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3.2.3

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus opetussuunnitelmassa 
- ruohonjuuritason toteutus kouluissa ja päiväkodeissa

Kestävän elämäntavan oppiminen
Kunnassa koulutoimi vastaa opetuksesta ja sen sisällöstä opetussuunnitelmien 
mukaan. Opetushallitus on antanut oppilaitoksille ohjeet vuonna 2007 kestävän 
elämäntavan sisällyttämiseksi opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. 
Ajatusmallin sisäänajossa kouluilla on käytettävissä erilaisia menetelmiä mm. Vihreä 
lippu, ympäristösertifikaatit ja kouluagendat. Koulu voi saada tukea työhön myös 
luontokouluyhteistyöstä. 

Opetussuunnitelmissa kestävän kehityksen sisältöjä ei ole useinkaan avattu lä-
päisyperiaatteen mukaan oppiaineittain vaan se halutaan niveltää arvoperustaan. 
Ympäristökasvatus taas mielletään osaksi luonnontieteellisiä aineita. 

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

Eri aineiden näkökulmat ympäristökas-
vatukseen. Kestävä kehitys ja ympäristö-
kasvatus sisältyvät läpäisyaineina kaikkien 
kouluasteiden opetussuunnitelmiin esikou-
lusta alkaen. Läpäisyperiaate tarkoittaa 
sitä, että jokaisella oppiaineella on oma 
näkökulmansa ympäristökasvatukseen- ja 
omat menetelmänsä.
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Ympäristökasvatuksen läpäisyperiaate ei myöskään välttämättä toteudu käytän-
nön opetuksessa. Selitys löytyy pitkälti koulun toimintakulttuurista  sekä opettaja-
kunnan osaamisesta ja kiinnostuksesta. Koulun ulkopuolisen opetuksen toteuttami-
sessa tarvitaan eri aineiden yhteistyötä ja siihen varattua suunnittelu- ja toteutusai-
kaa. Opettajat eivät tunne riittävästi kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen 
sisältöjä ja menetelmiä. Lähikohteiden paikallisista opetusmateriaaleista on pulaa. 
Isojen ryhmien vieminen maastoon on opettajalle ongelmallista valvonnan ja ohja-
uksen vuoksi. Rahaa tarvitaan kuljetuksiin. Kouluavustajat ovat käytännössä suurin 
apuvoima koulun ulkopuolisen opetuksen toteuttamisessa.

Ala-asteen opettajankoulutuksessa  kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen 
opetus sisältyy valinnaiseen biologian ja maantieteen ainekokonaisuuteen, johon on 
varattu yksi opintoviikko. Kyseessä on sisällöllisesti ja menetelmällisesti laaja koko-
naisuus, jonka opetusta on karsittu viime vuosina. Peruskoulun ja maantieteen ai-
neenopettajien koulutuksessa opetussisältöjä avataan enemmän. Alan seminaareissa 
on nostettu uudelleen esiin mm. kotiseutuopin ja kansalaistaidon opetus, joita ennen 
opetettiin omina oppiaineinaan. 

Opetussuunnitelmalla kuntaa kehittämään   
- opetussuunnitelman kuntakohtaiset sisällöt
Koulutoimi voi tukea osaltaan kunnan kehittämistä opetussuunnitelman kursseilla. 
Esimerkiksi Laukaassa kunnan erikoistumisvalinta on luontomatkailu ja Peurunka 
Center-toiminta. Kuntakohtaisilla opetussuunnitelman kursseilla voidaan antaa tu-
leville sukupolville valmiuksia toimia matkailuun liittyvissä ammateissa tai herättää 
kiinnostusta niihin. Tähän sopivia kursseja ovat Laukaassa olleet mm. erä- ja ret-
kikurssi, Globe-toiminta, kielimatkat, valokuvaus, draama, liikunnan vaellukset ja 
seikkailutoiminta sekä luontokoulutoimintana järvi- ja kalastotutkimukset ja ilman 
laadun seuranta. Kurssien vieminen aitoon oppimisympäristöön on haaste, johon 
luontokoulu voi osaltaan vastata, mikäli kouluilla on varaa ostaa koulun ulkopuolista 
asiantuntemusta kurssien toteuttamiseksi.

Luontokoulu teki opintomatkan Venäjän puolelle Vuokkiniemeen, jossa koulun opetussuunnitel-
ma oli valjastettu palvelemaan kylän kehitystä. Oppiainetarjonnassa oli mm. englantia, erätaitoja, 
marttojen piirakoita ja kylän piiritansseja. Erikoisin oli perinteen kotiinpaluu -hanke, jolla kerättiin 
kouluun sotien aikana maailmalle levinnyttä esineistöä ja museoitiin ja dokumentoitiin sitä. Ope-
tussuunnitelman käytännön ideoijana on metsähallituksen ympäristökasvattaja Riitta Nykänen.
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Ympäristökasvatuksessa on otettava huomioon oppilaan ikätaso. Tekemällä oppimisen menetelmät 
saavat lisää ulottuvuuksia tietojen ja taitojen karttuessa. Esikoulussa edetään pitkälti leikkimaailman 
keinoin. Lukiossa voidaan toteuttaa jo omia tutkimuksia.
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Koulutoimen  luontokoulutavoitteita 
Hyvän luontosuhteen ja kestävän kehityksen elämäntavat omaava 
esikoululainen ja laukaalainen lapsi
1.  Elämyksellistä ympäristökasvatusta kouluihin ympäristöön ja  
 sen ilmiöihin itse tutustumalla.
2.  Jokaisella koululle mahdollisuus osallistua oman kunnan luontokouluohjelmaan  
 lukuvuoden aikana.
3.  Esikoulun/peruskoulun aikana jokainen oppilas tutustuu oman  
 kunnan /lähiympäristön erilaisiin luontokohteisiin.
4.  Esikoulun/peruskoulun aikana jokainen oppilas tutustuu oman kunnan    
 ympäristönsuojeluasioihin maastossa.
5.  Lukiokursseihin käytännön sovellutuksia ympäristökasvatuksesta eri oppiaineissa.
6.  Koulutettu/ympäristötietoinen henkilökunta.
7.  Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja edistäminen laitoksissa   
 (vihreä lippu, kouluagendat yms.).

Luokkaretkirahat ja leirikoulut
Opetushallitus ohjeisti vuonna 2006  rahojen keruuta luokkaretkiin siten, että jokai-
sella peruskoulun oppilaalla tulee olla maksuton mahdollisuus osallistua opetukseen. 
Oppilaan tai kodin ei tarvitse osallistua rahankeruuseen esimerkiksi luokkaretkeä 
varten. Koulu on velvollinen järjestämään korvaavaa opetusta, mikäli oppilas ei 
halua osallistua retkelle. 

Opetushallituksen ohjaus voi tukea luonto- ja ympäristökoulujen toimintaa merkit-
tävästi. Luokkaretkiajattelua tulisi muokata leirikoulujen suuntaan. Luontokoulujen 
tarjoamat opetussunnitelmaan perustuvat luontokoulupäivä- ja leirikouluohjelmat 
tarjoavat luokkaretkiltä haluttua hauskuutta elämyksellisellä toteuttamistavallaan.  
Hieno luonnonympäristö ja retkeily tuovat toteutukseen oman lisänsä. Leirikoulua 
voisi entistä enemmän valmistella läpäisyperiaatteen mukaisesti eri oppiaineiden tun-
neilla (esim. matkareitti ja sen kohteet maantieteessä ja historiassa, ohjelman tallenta-
minen äidinkielessä ja kuvaamataidossa, matkalaulut musiikissa, uudet lajikokeilut 
liikunnassa, retkiruoat kotitaloudessa jne). Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta 
uudenlaisen ajatusmallin sisäänajossa.

Luontokoulutoiminta sisällytettiin Laukaassa esi- ja alkuopetuksen 
sekä perusasteen opetussuunnitelmiin. Haapalan koulun johtaja  
Jorma Pitkänen (pärekopanteossa) sekä Valkolan koulun johtaja 
Pirkko Koskela (Miilusuolla karpalon keruussa Hietasyrjänkankaalla) 
kehittivät luontokouluohjelmia kiinteäksi osaksi koulujen vuosisuun-
nitelmia. Lankamaan koulu kehitti eräpainotteisen opetussuunni-
telmansa puitteissa leirikouluja ja luontokouluohjelmia maastossa. 
Oikeanpuoleisessa kuvassa tutkitaan Uittovuoren kalliomaalauksia 
koulunjohtaja Anneli Kaurasen johdolla.

Koulun johtajien näkemys opetussuunnitelmaa tukevasta luontokoulutoiminnasta.
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Miten kunnan päivähoito voi hyödyntää luontokoulutoimintaa
Laukaassa koulunjohtajat ja päivähoitoverkoston yhdyshenkilöt työstivät omaan 
toimialaansa liittyviä luontokoulutavoitteita opetussuunnitelmatavoitteiden pohjalta. 
Esikouluikäisten tavoitteet perustuvat esiopetussuunnitelman tavoitteisiin luonto- ja 
ympäristökasvatuksen sekä alkuopetuksen ympäristö- ja luonnontiedon sisältöihin 
ja menetelmiin.  

Laukaassa luontokouluohjelmien rakentaminen on haluttu aloittaa eskariryhmistä. 
Esikouluopettajat haluavat painottaa lasten näkökulmaa menetelmissä ja asenteiden 
muokkausta luonnonsuojelumyönteiseksi. Päivähoidossa suosituimmat ohjelmat 
ovat pituudeltaan aamupäivän mittaisia. Yön yli-leirit ovat pisimpiä mahdollisia oh-
jelmia. Ympäristökasvatusta halutaan toteuttaa aidossa ympäristössä leikkimaailman 
keinoin. Käytännössä luontokoulutoiminnalta toivotaan erityisesti ryhmäkohtaista 
ohjausta ja neuvontaa, vuodenaikaretkiä, seikkailuohjelmia sekä koulutusta henki-
löstölle menetelmistä ja opetusmateriaalien käytöstä. Opettajat kokevat ryhmiensä 
vuosisuunnitelmaan nivelletyt luontokoulupäivät toimivimmaksi käytännöksi.

 

3.2.4 

Vapaa-aikatoimen mahdollisuudet -ulkoilureitit, 
kurssi- ja leiritoiminta, tapahtumat, retket

Laukaassa kunnan vapaa-aikatoimi Vatti on kehittänyt palveluitaan esimerkillisesti 
siten, että ne saavuttavat jokaisen laukaalaisen ympäri vuoden. Yhteistyölle luon-
tokoulun kanssa on monia mahdollisuuksia. Vapaa-aikatoimi rakentaa ulkoilureit-
tejä, kotia ja laavuja sekä vastaa mm. suunnistuskartoista ja kiintorastiverkostoista. 
Esimerkiksi Laukaassa on n. 200 km merkittyjä ulkoilureittejä. Merkittyjen ja hyvin 
opastettujen kohteiden yhteyteen on helppo toteuttaa luontokouluohjelmia esim. 
kiinteitä tai vaihtuvia luontopolkuja, seikkailuratoja, erä- ja retkitoimintaa sekä erilai-
sia ulkoiluaktiviteetteja lumikenkäilystä vaelluksiin ja melontaan. Vatti on kehittänyt 
oman retki- ja leirikerhotoimintansa tähän suuntaan.

Kansalaisopiston kursseihin voi sisällyttää luonto- ja ympäristövaihtoehtoja asi-
akkaiden kiinnostuksen ja resurssien ehdoilla. Laukaassa on toteutettu mm. päreko-
panteko- ja puukkokurssi, retkikurssi kahdesti sekä kaksi kivikautista kädentaito- ja 
ruuoanvalmistuskurssia. Jääsaunan teosta Multamäen rantaan vastasivat nuoriso-
ohjaaja Eero Parviainen ja eräopas Pentti Korhonen. 

Vapaa-aikatoimen käytössä  olevat tilat tarjoavat puitteita leirikoulu- ja leiritoi-
minnan kehittämiseen. Nuorisotalot tms. ovat järjestöjen käytettävissä ja voivat toi-
mia koulutus-, kerho- tai näyttelytiloina. Laukaassa nuorisotalojen kehittämisestä 
luontokoulun toiminta-, kerho- ja näyttelytiloina jouduttiin luopumaan projektien 
aikana resurssien vuoksi. Painopisteeksi otettiin Multamäen ja Haapalan leirikoulu- ja 
leiriohjelmien luominen eri ikäisille.

Päivähoidon tavoitteista luontokoulutoiminnalle

•   Lapselle muodostuu kestävä luontosuhde ja ympäristöystävälliset 
 elämäntavat.
•   Hän ymmärtää olevansa osa luontoa ja riippuvainen siitä.
•   Hän pystyy huomaamaan ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnossa ja rakennetussa   
 ympäristössä ja etsimään ongelmien ratkaisukeinoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
•   Lapsi oppii luonnossa liikkuen hankkimaan elämyksiä, kokemuksia ja tietoja.
•   Lapsen uteliaisuus luonnon ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita kohtaan säilyy ja kasvaa.
•   Lapsi oppii havainnoimaan elinympäristöään, harjaantuu havaintojensa perusteella tekemään   
 kysymyksiä ja johtopäätöksiä sekä tekemään yksinkertaisia mittauksia ja kokeita.
•   Lapsen ajattelun, ongelmanratkaisun ja tiedonhankinnan taidot jäsentyvät. Lapsi harjaantuu   
 tekemään kysymyksiä, etsimään tietoa, tekemään johtopäätöksiä ja kuvaamaan niitä.

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI
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Nuorten houkuttelu luontokoulutapahtumiin on erityisen haasteellista. Heissä 
piilevälle toimintatarmolle ja kehittyville kyvyille pitäisi löytää uusia osallistavia 
purkautumisreittejä, jotka rakentaisivat nuorten omaa tulevaisuutta. Tämä tarjoaa 
yhteisen haasteen nuoriso-ohjaajille ja luontokoululle, jonka yksi toimintamuoto on 
ns. paikallisagendatoiminta.

Kirjastot voivat toimia ympäristönäyttelytiloina. Kirjastoväki kokoaa mielellään 
hyllyistään materiaaleja näyttelyteemojen tueksi. Yhteisissä tiloissa voi järjestää ylei-
sötapahtumia, seminaareja ja koulutusiltoja yms. 

Vapaa-aikatoimella voi olla käytössään työllistävää paja- ja verstastoimintaa, joilta 
voi tilata materiaaleja sekä tuotteistaa välineistöä. Laukaan erikoisuutena mainitta-
koon uusiomuovituotteena valmistetut retkiastiat. Verstaat voivat toimia kierrätys-
keskuksina, jolloin niillä voi olla merkittävä ympäristövalistusrooli kunnassa. Luon-
tokouluyhteistyötä voi hyödyntää pajahenkilöstön kouluttamisessa sekä erilaisten 
tapahtumien järjestämisessä. 

Vapaa-aikatoimi pitää yllä tapahtumakalenteria ja järjestää yleisötapahtumia ja 
retkiä, joiden organisoinnissa voi tehdä yhteistyötä luontokoulun kanssa -esimerk-
kinä vuodenaikaretket ja tutustumismatkat erilaisiin luontokohteisiin ja opastus-
keskuksiin. Järjestöille tarjotaan yhteisiä koulutuksia, joihin voi sisällyttää kestävän 
kehityksen ja ympäristöhuollon teemoja. Kulttuuri- ja museotoiminnan kehittäminen 
ja tapahtumat perustuvat paikkakunnan historiaan ja osaamiseen samoin kuin luon-
tokoulutoiminta. Tätä voi hyödyntää yhteisessä hanketyössä. 

3.2.5

Kunnan elinkeinotoimi ja maaseudun elävöittäminen

Luontomatkailuyritykset ja erilaiset ulkoiluaktiviteetteja järjestävät yritykset toimivat 
usein samassa ympäristössä kuin luontokoulukin. Luontomatkailuyritykset voivat 
hyödyntää luontokoulutoiminnan tuottamia ohjelmia, materiaaleja, välineistöä ja 
luontopolkuja omassa yritystoiminnassaan ja päinvastoin. Yhdistäviä tekijöitä ovat 
toimintaympäristön kehittäminen sekä turvallisuus- ja hygieniaosaaminen. Ympäris-
tönäkökulmaa tarvitaan myös luontomatkailuyrittäjien kouluttamisessa ympäristö-
vastuullisuuteen mm. retkeilyssä, ryhmien liikuttelussa ja jätehuollossa.

Maaseudun kehittämisohjelmien (ALMA, ELMA) alainen leader-paikallisryhmä-
toiminta on luonut uutta käytäntöä Suomeen. Kyläseurat rekisteröityivät voidakseen 
hakea paikallista kehittämisrahaa. Hanketoiminta kytketään tavoitteiltaan maaseu-
dun elävänä pitämiseen ja yritystoiminnan edellytysten tukemiseen

Hanketoiminta edellyttää kyliltä kyläsuunnitelmia, joihin on koottu keskeisiä ta-
voitteita ja toimia, joilla kyläympäristöä halutaan voimistaa. Kunnan elinkeinotoimi 
voi tukea luontokoulutoimintaa ohjaamalla kyläseuroja ja yrittäjiä sisällyttämään 
ympäristökasvatusnäkökulmaa luontomatkailuhankkeisiin ja kulttuuriympäristön 
kehittämishankkeisiin (esim. reitit, museotoiminta, historialliset kohteet) ja luomalla 
yhteyksiä toimijoiden välille.

Yhteistyömahdollisuudet vapaa-aikatoimen kanssa

• Multamäen ja Haapalan leirikeskus, retkitupa ja nuorisotalot luontokoulun leirikoulu-,  
 koulutus-ja kerhotiloina
• Ulkoilureitit kodat, laavut – reittien kehittäminen luontokouluohjelmien tukikohtina
• Kansalaisopiston kurssitoimintaan ympäristösisältöjä
• Paja- ja verstastoiminta, kierrätyskeskukset ympärsitövalistajina
• Leiritoimintaan luonto- ja retkisisältöjä vauvasta vaariin
• Yleisötapahtumat ja -tempaukset, retket ja matkat luonto- ja ympäristökohteisiin
• Välineistön kehittäminen 
• Järjestötoiminnan tukeminen koulutuksella
• Kirjastot ympäristönäyttelytiloina
• Nuorisotoimi ja osallistaminen nuorten käytössä olevien tilojen toiminnan kehittämiseen 
• Kulttuuri- ja museotoiminta yhteiset hankkeet

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI

ELINKEINOTOIMI
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Matkailu- ja elinkeinotoimi vastaa kunnan nähtävyyksien esitteistä ja opasteista, 
joiden tuottamisessa se voi tehdä yhteistyötä luontokoulun kanssa. Elinkeinotoimella 
on myös keskeistä osaamista hankkeistamisessa ja tuotteistamisessa, markkinoin-
nissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä tietoa erilaisista rahoituskanavista, joita 
tarvitaan luontokoulun rakentamisessa.

Yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa
Yhteistyömuodot ja -mahdollisuudet riippuvat luontokoulun toimintamuodoista 
sekä luontokouluverkoston ja -henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta. Luonto-
koulu voi edustaa yhtä sopimuskumppania tai ”konsulttia”, jolta kunta voi pyytää 
tarjouksen kilpailuttaessaaan palvelujaan. Lähtökohtaisesti pätevällä luontokoulu-
henkilöstöllä on kasvatuksellista kokemusta, kouluttajan ja suunnittelijan taitoja, 
ympäristövalistusosaamista sekä ekologista asiantuntemusta. Jälkimmäistä voi hyö-
dyntää esimerkiksi kunnan ympäristönhoidossa ja -suunnittelussa. Näitä voivat olla 
mm. kaavojen, tiehankkeiden, vesihuoltosuunnitelmien tai ulkoilureittien luonto-ja 
maisemaselvitykset sekä luonnonsuojelukohteiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat. 
Laukaassa toteutettiin mm. Metsoreitin luonto- ja maisemaselvitykset sekä ympä-
ristötoimen nettisivut Luontokoulun ostopalveluna.

Kestävän kehityksen työn maastouttamisessa luontokoulu voi olla merkittävä-
nä yhteistyökumppanina kunnassa. Kunnan virastosta puuttuu usein kestävän ke-

Yhteistyömahdollisuudet kunnan elinkeino- ja matkailutoimen kanssa

• hankkeisiin ympäristökasvatusnäkökulmaa, yhteyksien solmiminen
• luonto-opastukseen ympäristökasvatusnäkökulmaa yhdessä matkailuyrittäjien ja  
 oppilaitosten kanssa
• luontomatkailutoimijoiden kanssa yhteistä toimintaympäristön kehittämistä, turvallisuus- 
 ja hygieniaosaamista
• opasmateriaalien tuottaminen luonnonnähtävyyksistä
• luontomatkailuyritysten koulutus ympäristövastuullisuuteen
• tietoa rahoitusmahdollisuuksista
• apua hankkeistamiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin, liiketoimintaan

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI

ELINKEINOTOIMI

MUUT TOIMIALAT

Luontokouluväki tutustui luontomatkailuyrittäjien ohjelmiin ja tiloihin, erityisesti leirikouluohjel-
miin mm. Rantasalmella, Varjolan tilalla, Jurmossa, Kuhmossa, Kuhmossa ja Vuokkiniemessä sekä 
Hossassa. Maatilojen leirikoulutoiminta kiinnosti Rantasalmella Korhosen lomapesällä (vasen ylä-
kulma), Hossassa käytiin mm. vaellusreiteillä kivikauden maalauksilla Värikallioilla ja karhukuvaajien 
kojulla (vasen alakulma). Vuokkiniemessä- runonlaulajien kylässä koettiin mm. venäläis-karjalainen 
illanvietto Kuitintuvan matkailumajassa (oikealla). Vuokkiniemessä luontomatkailu on kytketty 
kiinteästi koulun opetussuunnitelmaan.
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hityksen osaamista. Esteenä voi olla 
myös se, että kestävän kehityksen 
koordinointityöhön ei ole irrottaa 
henkilöresurssia. Ostamalla palvelua 
luontokoululta kunta voi edetä työs-
sä koordinoidusti vähitellen hallinto-
kunnittain tai teemoittain tarpeensa 
mukaan.

Laukaan luontokoulun toiminta-
ajatukseen sisältyvät pienimuotoiset 
ympäristönhoitohankkeet, joihin voi 
ottaa yhteistyökumppaniksi esimer-
kiksi järjestön, koulun tai luokan. Ym-
päristönhoitokohteita voivat olla mm. 
niitto- ja ketoprojektit, sorakuoppien 
maisemointi, roskaamisen ja ilkival-
lan estokampanjat, jätekampanjat, 
vesihuoltohankkeet, metsänhoitotoi-
met, raivaaminen ja luontopolkujen 
toteuttaminen. 

Luontokoululla voi olla käytettävis-
sään myös ohjelmia ja toimintamuo-
toja, jotka soveltuvat erityisryhmille 
(esim. vanhukset, liikuntarajoitteiset, 
kehitysvammaiset) sekä henkilöstön 
koulutus-, tyky- ja virkistystoimintaan. 

Näyttelytoiminta, yleisötapahtumat ja opastus- ja opetusmateriaalien laatiminen 
liittyvät ympäristövalistusosaamiseen, jota kunta voi toteuttaa yhteistyössä luonto-
koulun kanssa. Lautakuntien maastopainotteinen ympäristökoulutus tuo todellisen 
ympäristön lähemmäksi päättäjiä esim. maankäyttöhankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointi. Kulttuuri- ja perinneympäristöjen kehittäminen voivat sisältyä luontokou-
lulle luonteviin toimintamuotoihin. 

Mikäli kunta haluaa panostaa kestävän kehityksen imagoonsa ja ympäristöima-
goonsa ja samalla tukea luontokoulutoimintaa, on siihen löydettävissä rahoitusväylät 
olemassaolevista eri toimialojen määrärahoista. 

3.3

Luontokouluyrittäjän liittyminen verkostoon
Verkostossa on toiminut kaikkiaan 26 luontokokouluohjelmia tuottavaa henkilöä tai 
yritystä, joille luontokoulutoiminta on tarjonnut mahdollisuuden tuoda osaamistaan 
esille. Noin puolella ohjelmien järjestäjistä on käytössäään kiinteä oma maatila tai 
yritys. Puolet pystyy käyttämään laajasti Laukaan koko ympäristöä. Kaikki eivät ole 
jatkaneet projektin jälkeen toimintaa esimerkiksi toiminnallisen esteen vuoksi (esim. 
siirtyminen kiinteään päivätyöhön, villisikojen pidon lopettaminen, rauhallisista 
suomenhevosista luopuminen, maatilan kiireinen työrytmi, äitiysloma).
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Hietasyrjän retkireitin kansi. Luontokoulu voi tuot-
taa erilaisia luontoselvityksiä maankäytön suunnit-
telun lähtökohdaksi.

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI

ELINKEINOTOIMI

MUUT TOIMIALAT

LUONTOKOULU-
YRITTÄJÄ
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Laukaan luontokouluohjelmien järjestäjät v. 1999–2004

Oma toimipaikka
Hakolan maatila, Haapasuo, omavaraistila, maatilan elämä
Laukaan Hitsaustyö Oy, Haapala, tehdasvierailu, yrityksen ympäristöasioista
Laser Game Finland Oy, seikkailuohjelmat
Ossin Market, Lankamaa, ruokahuolto
Heikkilän maatila, Lankamaa, hevoskasvatus
Eskosen maatila, Lankamaa, maa- ja metsätalous, metsäpolku
Mikko Muurikainen, Lankamaa, karhunkierros
Eero Sysmäläinen, Lankamaa, kalastus
Simunan talo / maatilamatkailu, Lankamaa, majoitus- ja ravitsemuspalvelut  

sekä seikkailu- ja leiritoiminta kesäisin
Laukaan seurakunta, Papinniemen leirikeskus ,majoitus- ja ruoka palvelut,  

luontopolku, ympäristöperiaatteet
Timo Kalima, kosteikkoaltaat ja riistapellot

Toimintaympäristönä koko kunta
Eräopas Pentti Korhonen, erätoiminta, talviretkeily, ansapolku, kivikausiteemat 
Äijälän seudun Osuuskunta, melontareitti, eräpolku, maastoretket,  

maastopyöräily
Johanna Vääränen, nuoriso-ohjaaja, luontoaktiviteetit, leirikoulutoiminta,  

yleisötapahtumat
Vesa Liimatainen / kotimaisten öljykasvien kasvatus ja jatkojalostus
Eero Sysmäläinen, päretyöt
Nurmipirtti Ky, Anne Riissanen Lankamaa, retkeilyn ensiapu
Arto Stenros, Bio Polku ky, linnustoselvitykset, luontokuvaus
Jonne Saari, linnut, luontokuvaus
Jari Niskanen, eläinten täyttö, linnut
Wild Lynx ry / Jussi Ristonmaa, suurpedot
Veijo Pasanen ja Kirsti Makkonen, Lankamaa, villisikojen kasvatus
Eräopas / psykologi Anu Siika-Aho, erätoiminta, työhyvinvointi, ryhmäytyminen, 

luonto-ohjelmat
Eräopas Hanna Mäkelä, erätoiminta, luonto-ohjelmat
Eräopas / erityisopettaja Jukka Mäkelä
Ari Jäntti, ekologian tohtori, luonto-ja lintuohjelmat, linnustoselvitykset
Ympäristökasvattaja Eija Syrjälä, luonto- ja ympäristöohjelmat, koulutus, valmennus 

näyttelyt, opetusmateriaalit, opintomatkat 

Kyläseurat
Lankamaan Kyläseura ry , koulun lähiympäristö, metsäpolku, erätoiminta, Lohela, reittihankkeet
Valkolan kylätoimikunta, koulun pihaympäristö, uimaranta, Hitonhauta, reitit
laukaan pohjoinen kyläyhdistys ry, Hietasyrjän luontopolku, Valkealammen reitti, sotatie-hanke, 

Hallalähde

Kummiryhmät
Haapalan ala-aste, kummikoulu
Lankamaan ala-aste, kummikoulu
Valkolan ala-aste, kummikoulu
Vuonteen ala-aste, kummikoulu
Sarannan päiväkoti, esikouluryhmä Viikarit
Keski-Suomen opisto, nuoriso-ohjaajaopiskelija
Saarijärven luonnonvarainstituutti, opiskelijat
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Luontokouluyrittäjäksi kutsutaan ohjelma- ja oheispalveluja  järjestäviä maaseudun 
yrittäjiä, ammatinharjoittajia sekä luontoalan osaajia. Projektin alussa luontokoulutoi-
minta oli kaikille verkoston jäsenille uusi sivuelinkeinoluonteinen toimeentulomah-
dollisuus. Se ei alkuvaiheessa ollut kuitenkaan päällimmäisin syy luontokoulutoimin-
nan kannattamisessa. Monelle huoli oman kylän koulusta ja lapsista oli suurin kan-
nustin toimintaan. Yrittäjät halusivat tukea koulun toimintaa ja välittää kotiseudun 
tuntemusta, luonnontuntemusta, luonnossa selviämisen taitoja sekä perinnetaitoja. 
Suuri haaste olikin herättää luontokouluohjelman tuottaja itse huomaamaan toimin-
nan tarjoamia mahdollisuuksia oman osaamisensa esille tuomiseen. Toiset ehtivät 
hyödyntää projektia paremmin kuin toiset. 

Koulutusta
Ohjelmien rakentamisessa kaikki haluttiin aluksi saada samalle kalkkiviivalle. Kaikil-
le yhteistä koulutusta olivat ohjelmien rakentamisen periaatteet sekä turvallisuus, toi-
minta arvokkailla luontokohteilla ja oppiminen luontokoulussa. Myös ensiapukurssi, 
hygieniapassikoulutus sekä markkinointi- ja viestintäkoulutus olivat kaikille yhteisiä. 

Puolet koulutusilloista oli teemallisia ohjelmien tuotteistamista valmentavia kou-
lutuksia (esim. miten järjestän toimivan maatilavierailun / yritysvierailun, talvima-
joitteinen leiriytyminen, erä- ja vaellustoiminta, lintuharrastus, luontoleirin järjestä-
minen, sotatiellä Laukaassa, maaseutumaiseman tuotteistaminen, suurpetojen jäljillä, 
eläinten täyttäminen, luontovalokuvaus). Koulutusten järjestämisen johtolankana oli 
elämyksellinen tekemällä oppiminen. Koulutusillat nivottiin yleisötapahtumaan tai 
ne pyrittiin järjestämään maastossa. Koulutuskokoontuminen saattoi olla johdanto 
luontokoulupäivään tai retkeen, joka järjestettiin heti perään.  

Kouluttajat löytyivät Keski-Suomen alueellisista viranomaisista, ammatillisesta 
opetuksesta, verkoston jäsenistä sekä omasta kunnasta. Erikoisasiantuntijoiden osaa-
mista ostettiin hankkeiden yhteistyönä, esimerkiksi Turkka Aaltosen kivikausikou-
lutukset. Retkikurssi toimi koulutuksena, jossa saatettiin hyödyntää miltei jokaisen 
luontokouluohjelman järjestäjän osaamista. Sen keskushenkilönä toimi eräopas Pentti 
Korhonen. Osa koulutuksista ja opintomatkoista johti uuteen toimintamuotoon esim. 
talvimajoitteet ja erätaidot – retkikurssi, Karkun erämessut - kivikauden ruoanval-
mistus ja kädentaidot.

Koulutusta ostettiin tarpeen mukaan. 
Samalla yritettiin hyödyntää alan opiskeli-
joita. Suolahden Keski-Suomen opisto oli 
keskeinen yhteistyökumppani. Yhdessä Kari 
Kaasisen ja hänen nuoriso-ohjaajaopiskeli-
joidensa kanssa järjestettiin useita tapahtu-
mia kummiryhmien kanssa. Kuva Haapalan 
karhunpoika-päivän retkikokkauksesta.

Luontokoulu jo sanana oli monelle yrittäjäl-
le tuntematon käsite. Yhteisen kielen löytä-
minen oli siksi jo haaste sinänsä. Keskeinen 
tavoite oli kirkastaa luontokoulutoiminnan 
sisältöä ja luoda siitä verkoston sisäinen 
yhteinen käsitys. Se toteutui pikkuhiljaa 
yhteisillä opintomatkoilla ja koulutuksissa. 
Jokaisen omaa panostusta vaadittiin kuiten-
kin paljon.

Koulutuksessa opittiin toinen toiseltaan. 
Yrittäjien osaaminen valjastettiin osaksi 
toimintaa. Esimerkikisi ensiapuopettaja Anne 
Riissanen piti kaikille yhteisen ensiapukurssin 
osana eräopas Pentti Korhosen ideoimaa 
retkikurssia. Jokainen yrittäjä sai projekti-
maksunsa vastineeksi runsaasti koulutusta 
sekä henkilökohtaista valmennusta, yhteensä 
7 pv/ hlö. 
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3.4

Kyläseuran liittyminen luontokouluverkostoon
Talkoina toteutettuja työkohteita:
• Haapalan koulun piharakenteet
• Valkealammen reitin opastaulut
• Lankamaan metsäpolku
• Asuntomessujen esittelypisteen rakentaminen
• Ohjelmakohtaisia nettisivuja
• Markkinointisuunnittelua ja toteutusta

Kyläseurat halusivat tukea kyläkoulujen toimintaa  sekä kehittää oman kylän ulkoi-
lu- ja retkiympäristöä laajempaankin käyttöön. Kyläpäälliköt onnistuivat kiitettävästi 
saamaan väkeä koolle. Työskentelyn pohjana toimivat kotiseuturetkien kyläkohteet. 
Koulujen opettajat olivat aktiivisesti mukana tiedon keräämisessä. Projektipäällikkö 
kokosi tupailtoja varten kohteet isoille kartoille, joita esiteltiin tupailloissa. Isännät ja 
emännät kertoivat tietojaan, joita kirjattiin ylös. Kohteista alkoi kehittyä reittiehdo-
tuksia. Kyläseurojen väellä oli suuri merkitys siinä, että maanomistajilta saatiin lupa 
toiminnan kehittämiseen heidän maillaan. 

Kylien hankkeilla on luontokoulukäytön lisäksi laajempia ulkoiluun, luonnon 
virkistyskäyttöön sekä matkailuun liityviä merkityksiä. Osalle hankkeista on haettu 
erillisrahoituksia kyläseurojen toimesta mm. ns. leader-paikallisyhteisötoimen kautta.

Talkoorakentamisesta ja tarvikkeista pidettiin tarkkaa tunti- ja henkilökirjanpitoa. 
Talkoot edustivat hankkeen yksityisrahaa sekä niihin käytetyt tarvikkeet ja välineet 
hankkeen vastikkeetonta tuotantopanosta. Opintomatkojen toteuttamisessa otettiin 
huomioon kyläseurojen toiveita. 

Kylien reittihankkeita:
 • Hitonhaudan rotkon retkeilymaasto ja käyttö- ja hoitosuunnitelma
 •  Lankamaan kylän maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema,  
  perinnemaisemapolku -hanke
 •  Lankamaan salojen vaellus- ja hiihtoreitti: Köykkälampi-Lähdesuo, Lankaharju-Pyykkiharju   
  Natura 2000, Lankajärvellä moottorivenekielto, kalanviljelylaitoksen velvoitetarkkailu
 •  Haapalan sotatie-hanke
 •  Haapalassa Hallalähde osaksi Metsoreittiä
 •  Valkolassa Peurunkajärven ympäripyöräilyreitti

YMPÄRISTÖN-
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KYLÄSEURA

Karhuvouti Mikko Muurikainen kysyi 
maanomistajilta luvat n. 9 km vaellusrei-
tin toteuttamiseen Lankamaalla (oikea 
yläkulma).
  

 
Lankamaan kyläseura toteutti 
Esa ja Tero  Eskosen maille  
metsäpolun.

Retkikurssi testasi näyttötyönään Lan-
kamaan vaellusreitin (oikea alakulma).
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3.5

Oheispalveluiden kartoittaminen

Majoitus- ja ruokapalvelut
Vaihtuvien tilojen käytössä ja tuotteistamisessa leirikoulu-ja leirikäyttöön oli suuria 
haasteita. Tavoitteena oli edistää ympäristömyötäisiä käytänteitä mm. jätehuollossa, 
hankinnoissa ja vesi- ja energiahuollossa, asiakkaiden tarpeiden huomioonottami-
sessa majoittumisessa ja ruokailussa, vapaa-ajan toiminnassa, turvallisuudessa ja 
hygieniassa. Leirikouluryhmien majoittumisvaihtoehtoja löytyy kyliltä sekä leirikes-
kuksista että yksityisten tiloina. Luontokoulu sai vuokrata tiloja käyttöönsä samoilla 
hinnoilla kuin koulut kunnan taksojen mukaan. Vuokrat sisällytettiin sellaisenaan 
luontokouluohjelmiin. 
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KYLÄSEURA

OHEISPALVELUT

Laukaan seurakunnan omistama Papinniemen leirikeskus Uurajärven rannalla on ns. täyden 
palvelun leirikeskus, jossa on oma emäntä sekä majoitustilat 40 henkilölle. Ryhmien on 
käytössä erilaisia muunneltavia ryhmätiloja sekä iso erillinen saunarakennus kokoontu-
mistiloineen.  

Papinniemen taustalla kohoavalla 
Syvävuorella on mahdollisuus osallistua 
opastettuun karhunkierrokseen. Noin 
1.5 km matka taittuu tarvittaessa trak-
torikyydillä.
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Kunnan vapaa-aikatoimi vuokraa Multamäen leirikeskuksen ja Haapalan retkituvan 
tiloja. Ruokapalvelut on vuokraajan hankittava itse. Multamäki sijaitsee Peurun-
kajärven rannalla Metsoreitin varrella. Leirikeskuksen käytössä on n. 160 ha alue 
rannasta mäen laelle. Luontopolun (n. 3km) varrella on kaksi laavua ja kota, portaat 
mäen näköalapaikalle, ulkoteatteri, kiintorastiverkosto sekä erilliset hiihto-ja moot-
torikelkkareitit. Leirikeskusalueella on monipuoliset vapaa-ajan vietto- ja liikunta-
mahdollisuudet sekä seikkailurata. Multamäkeen pystyy majoittumaan kerralla n. 70 
henkilöä kesäaikana, talvella n. 40 henkilöä. Leirikoulujen käytettävissä on 20 hlön 
majoitusrakennus Katvela, ns. ohjaajarakennus n. 10 hlölle, 10 neljän hengen mökkiä 
kesäaikaan, erillinen ruokalarakennus, sauna, savusauna ja harrastetila. Multamä-
keen on vuosien varrella muotoutunut ns. emäntäverkosto, joilta voi kysyä ruokailuja.  

Haapalan retkitupaan mahtuu majoittumaan enintään n. 20 henkilöä. Tila on kol-
mikerroksinen. Alakerrassa on saunatilat naisille ja miehille, keskikerroksessa on iso 
takkatupa ja keittiö, parvella majoittumistilat. Rakennuksen toisessa päässä on Haapa-
lan kyläkoulu, jonka kanssa on mahdollisuus sopia esim. ruokailujen järjestämisestä.  
Retkituvalla emännöi kyläseurojen väkeä erilaisissa tapahtumissa. Retkitupa sijaitsee 
Hietasyrjänkankaan valtakunnallisesti merkittävän harjun kupeessa. Harjumaastossa 
on 2 km, 4 km ja 7 km opastetut talvi- ja kesäreitit, jotka ovat ns. Metsoreittiä.

Hakolan tila Haapalassa järjestää 
majoitusta leirikouluryhmille. Ruo-
kailumahdollisuus liittyy omavarai-
suutta ja ruuan alkuperää esittele-
viin ohjelmiin. Omat eväätkin ovat 
sallittuja. 

Yhtenäinen Haapalan koulu- ja retkituparakennus sijaitsee Hietasyrjänkankaan hienon harjualueen kupeessa. Hieta-
syrjä on Natura 2000-kohde (n. 360 ha), jonka halkaiseva Metsoreitti tarjoaa hyvät puitteet hiihtoon, patikointiin ja 
ratsastukseen. Harju on suosittua retkeily- ja suunnistusmaastoa. Alueelle on tehty myös linnustokartoitus – alkukesän 
yölaulajat houkuttelevat. Monet kurssit, leirit ja leirikoulut, tapahtumat järjestettiin näissä tiloissa. 

Simunan tila Lankamaalla toimii Lomarenkaan maatilamatkailukohteena ja järjes-
tää  majoitusta ja ruokailua erilaisille ryhmille. Tilan emäntä Sirpa Rutanen toimii 
erityisopettajana, minkä vuoksi varsinaista leiritoimintaa järjestetään vain kesäisin.

Kyläkoulujen tilat ovat käytettävissä koulu-
ajan ulkopuolella kunnan teknisen toimen 
taksojen mukaisesti. Lankamaan koulu (kuva 
vasemmalla) sijaitsee upeassa kulttuurimaise-
massa keskellä Lankamaan kylää. Koulu toimi 
koulutusten ja mm. maatilaleirin tukikohtana. 
Koulujen lisäksi kylillä on tarjolla muutakin 
majoitusta mm. Valkolan kyläseura tarjoaa 
majoitus- ja ruokapalvelua käytössään oleval-
la nuorisoseurantalolla (kuva oikealla).  
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Ruokailusta
Ryhmillä on erilaisia vaihtoehtoja ruokailun järjestämisessä. He voivat ottaa omat 
eväät mukaansa koululta tai päiväkodista osana normaalia työpäiväänsä. Mikäli koko 
koulu tai päiväkoti on liikkeellä, on niillä  luonteva mahdollisuus ottaa oma keittäjä 
mukaan maastoon tai leirikouluun. 

Luontokoulu hankki kunnan ruokapalvelukeskukselta sekä Sarahovin asumispal-
velusäätiön ruokalasta myös valmiita ruokia leirikouluihin. Kunnan ruokapalvelulla 
riitti kiitettävästi kehittämisintoa retkieväiden valmistamisessa grillimakkaralinjalta 
terveellisempään suuntaan koulujen, päiväkotien sekä luontokoulun esittämien toi-
veiden mukaisesti. Retkiruokien valmistus sisällytettiin osaksi leirikouluohjelmia. 
Maastoruokailuja kehitettin projektin aikana ohjelmien teemojen mukaisesti esim. 
karhuntassuvoileivät karhunkierrokselle, erilaisia kalaruokia osana kalan käsittely-
vaihtoehtoja jne.  

Verkostossa ei ollut mukana ammattitaitoista emäntää ja keittiöhenkilöstöä, joita 
olisi tarvittu leirikouluihin Multamäkeen ja Haapalan retkituvalle sekä kesäleirejä 
varten. Kunnan kyläseuroilta ja kouluilta kyseltiin siksi uusia majoitusmahdolli-
suuksia ja ruokapalvelujen tuottajia sekä emäntiä lähinnä luontokouluvierailijoiden, 
leirien ja tapahtumien emännöintiin. Laukaassa järjestetyt asuntomessut v. 2003 olivat 
osasyynä kyselyyn. Majoitusmahdollisuuksia etsittiin sekä kesäkäyttöön että ympäri-
vuotiseen käyttöön. Kyselyn tuloksena löytyikin kesäleireille emäntä ja apuemäntä.

Ruokatarvikkeita voi hankkia joustavasti 
jopa maastoon toimitettuna Ossin Marketin 
kyläkaupasta, mikäli ruokien valmistus halutaan 
tehdä osan leirikoulua. Ossin Market on muka-
na Äijälän seudun osuuskunnassa, jonka kautta 
voi tilata maastoruokailuja ja luonto-ohjelmia 
sekä vuokrata mökkejä. 

Retkiruokia kehitettiin erityisesti eräopas 
Pentti Korhosen opastuksella. Tulenteko on 
oleellinen osa ruoan valmistusta nuotiolla. 
Moni ryhmä halusi tämän osaksi luontokou-
luohjelmaansa. Multamäen rannan grillikatos 
sekä kodat eri puolilla Laukaata tarjosivat hyvät 
puitteet opettelulle.

Pienten ahventen fileeraus ja paistaminen  
nuotiopannulle maistui yllättäen monelle.  
Ruodotkaan eivät pelottaneet. 

Hakolan tilalla ryhmät saavat ”tehdä itse ruokan-
sa” esimerkiksi separoimalla maidosta rasvan, 
kirnuamalla voin, tekemällä vehnäjauhosta spa-
gettia...jälkiruoaksi on valinnan mukaan tarjolla 
marjakiisseliä tai Heidi-emännän luomujäätelöä!
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Kuljetus
Luontokoulupäiviä ja leirikouluja järjesteltäessä kuljetuskustannukset nousivat 
suurimmaksi kulueräksi ja estivät ryhmien pääsyä luontokouluun. Kunnan sisällä 
kuljetusmatkat vaihtelevat 8–80 km:iin yhteen suuntaan ja hinnat 45–85 euroon.  
Esimerkiksi n. 40 km matka Muuramen kunnasta Laukaaseen Multamäkeen maksoi 
yhteen suuntaan n. 70 € 20 hengen bussilla yhteen suuntaan. 

Projektin kehittämistavoitteisiin kuului kaupungin ja maaseudun välisen vuo-
rovaikutuksen edistäminen. Hintaongelmaa mietittiin myös tästä näkökulmasta. 
Tapahtumakalenteria varten oli suunniteltu mm. säännöllisesti toistuvia retkiä Jy-
väskylän kaupungista Laukaan kohteisiin ympäri vuoden. Luontokoulun käyttöön 
koottiin kaikki kuljetuspalveluja järjestävät yritykset Laukaassa ja lähiseudulla. Niiltä 
pyydettiin tarjouksia  kyydeistä eri kohteisiin. Retkihinta nousi kuljetuskustannusten 

vuoksi asiakkaalle niin korkeaksi, että retki-
toimintaa ei aloitettu kehittämään. 

Kunnan koulutoimessa työskentelee lo-
gistikko, joka kartoittaa kuljetusreittejä ja 
erilaisia tarpeita. Yhtenä mahdollisuutena 
markkinointityöryhmä mietti luontokou-
lukyytien yhdistämistä koulukuljetusten 
kilpailuttamiseen tai kylien asiakaspalve-
luliikenteen kehittämiseen. Omasta linja-
autosta ja kuskista, joka osallistuisi ohjel-
mien järjestämiseen muutoinkin, haaveiltiin 
ja mietittiin erillistä hankerahoitusta sekä 
investointitukia, jos sellainen mahdollisuus 
löytyisi. Rajallisten projektiresurssien vuok-
si kuljetuslogistiikka jätettiin toiminnan jat-
kokehittämisen varaan.

Välineistö
Maastopainotteisissa luontokouluohjelmissa tarvitaan erilaista laminoitua kuvama-
teriaalia, karttoja, askartelu- ja tutkimusvälineistöä mm. luupit, sakset, pussukat, 
pyllyalustat, ämpärit, vadit, kipot, kiikarit, haavit, onget, kaira, puukot, alustat jne. 
Välineistöä hankittiin runsasti maastopainotteista toimintaa varten (ks. liite 5). Kaikki 
piti olla säänkestävää ja kestää kuljetusta. Kuvamateriaalit, luontopolkurastitaulut, 
kartat jne. laminoitiiin. Erä- ja retkiohjelmien toteuttamista varten hankittiin melko 
mittava välineistö majoittumista, liikkumista ja ruokailuja varten. Ryhmät liikku-
vat esimerkiksi lumikengillä talvella. Lisäksi on valmiita luontopolkurastitauluja ja 

muuta seikkailurekvisiittaa. Välineistön 
kuljettamiseen tarvitaan omaa kalus-
toa, esimerkiksi peräkärryä tai tilavaa 
auton perätilaa. Tavaroiden säilytys ja 
huoltaminen vaatii omat tilansa. Huol-
totiloissa pestään, kuivataan, rasvataan 
yms. välineitä. Niille tulee olla riittävästi  
lämmintä kuivatus- ja säilytystilaa. Osaa 
tavaroista voidaan säilyttää lukitussa ul-
kovarastossa. Elintarvikkeita varten tar-
vitaan omat kuiva- ja kylmäsäilytystilat. 

Luontokouluverkostoon 
kuului yksi linja-autokuski 
Veijo Pasanen, joka ajoi  
kunnan koulukyytejä. Hä-
nen joustavuutensa ansiosta 
hintoja pystyttiin hiukan 
laskemaan. Kyläkoulut 
voivat järjestää kuljetuksen 
maastoon normaalin kou-
lukuljetuksen yhteydessä, 
kun aikatauluja sovitetaan 
muiden saman suunnan 
koulujen tarpeisiin. Sama 
pätee muidenkin koulujen 
kyyteihin.

Koulut voivat järjestää kuljetuksen itse tai 
tilata sen luontokoulutoimistolta. Yhteistyö 
kunnan koulutoimen kautta kilpailutettujen 
autoilijoiden kautta helpotti projektin aikana 
tilannetta. Kolme eri firmaa ajoi koulukyytejä. 
Sararannan Viikarit odottamassa kyytejä. Bus-
simatkat ovat lapsille tärkeitä kokemuksia. 

Eräopas Pentti Korhosella 
oli keskeinen rooli erä- ja 
retkiohjelmissa tarvittavan 
välineistön kehittämisessä 
ja hankkimisessa. Niitä 
teetettiin mm. kunnan 
Vattipajan puu- ja metalli-
verstaalla. Uusiomuovista 
teetettiin mm. luonto-
koulun logolla varustetut 
retkiastiat. Välineistön 
kuljettaminen tiettömien 
taipaleiden päähän vaatii 
työtä ja kekseliäisyyttä. 
Eräopas Pentti Korhonen 
ja kokoontaitettavat kotti-
kärryt Kirkkoniemessä.

Luontokouluvälineistöä käytettiin mm. Laukaan 
asuntomessujen työpajassa kesällä 2003.
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3.6

Opintomatkat ja yhteydet toimiviin luontokouluihin
Luontokouluverkosto teki yhteensä kuusi opintomatkaa. Jokaiselle matkalle asetettiin 
selvät tavoitteet ohjausryhmässä. Projektipäällikkö hankki tutustumiskohteista etu-
käteismateriaalia ja kokosi jokaisesta opintomatkasta oman erillisen raportin verkos-
ton käyttöön. Opintomatkoista haettiin aineksia mm. toimintamallin rakentamiseen, 
markkinointiin, reittien kehittämiseen sekä välineistön hankintaan. Kokemusten vaih-
to saman alan toimijoiden kesken esim. maatilavierailut oli tärkeä osa kehittämistyötä. 

Suomen luontokouluväki kokoontuu syksyisin ja keväisin omille neuvottelupäivil-
leen vuoroin vieraissa- periaatteella. Projektipäällikkö osallistui tapaamisiin, joissa 
on mahdollisuus tutustua luontokoulujen taustaorganisaatioihin, toimintatapoihin, 
hinnoitteluun, ohjelmiin, tiloihin, välineisiin ja uusiin menetelmiin. Tapaamiset ovat 
tärkeä osa yksinäisten puurtajien virkistäytymistä ja niissa kehitetään yhteistä toi-
mintaa. Laukaa kutsui luontokouluväen koolle keväällä 2001 Multamäkeen, mistä 
sai alkunsa valtakunnallisten luontokoulukriteerien kehittämistyö. Suomen ympä-
ristökasvatuksen Seura ry:n kutsui kokoon luontokoulustrategia-työryhmän, johon 
Laukaan edustajana osallistui Eija Syrjälä. Strategiatyö liitettiin v. 2004 Suomen kes-
tävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston julkaisuun Kestävää kehitystä edis-
tävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 
2006–2014. 

Luontokouluväen kokoontumisesta Laukaaseen Multamäkeen maaliskuussa 2003 sai alkunsa valta-
kunnallisten luontokoulukriteerien työstäminen sekä strategiatyö. Portaikossa keskellä Anna-Liisa 
Kiiskinen, valtakunnallisen ympäristökasvatustyön koordinoinnista vastaava uranuurtaja Keski-
Suomen ympäristökeskuksesta.

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

KOULUTOIMI

PÄIVÄHOITO

VAPAA-AIKATOIMI

ELINKEINOTOIMI

MUUT TOIMIALAT

LUONTOKOULU-
YRITTÄJÄ

KYLÄSEURA

OHEISPALVELUT

YMPÄRISTÖ-
KASVATUSTOIMIJAT

LUONTO- JA  
YMPÄRISTÖKOULUT

Erikoistutkija FT Anna-Liisa Kiiski-
sen panos on ollut keskeinen sekä 
Laukaan että valtakunnallisen ym-
päristökasvatuksen kehittämisessä. 
Hän kartoitti Suomen ympäristö-
kasvatustilanteen ns. maakuntaral-
lilla yhdessä Jani Karjalaisen kanssa 
vuonna 2005.
Keski-Suomen ympäristökeskus 
koordinoi valtakunnallista ympä-
ristökasvatuksen kehittämistä ja 
viestintätutkimusta sekä tekee 
päätökset ympäristökasvatuksen 
hankeavustuksista.Kuva: Anna-Kaisa Kontinaho
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Suomen luonto- ja ympäristökoulut sekä Metsähallituksen luontokeskukset

Opintomatkakohteet
 10. Rantasalmen ympäristökasvatustinstituutti/toimintamalli, leirikoulun suunnittelujärjestelmä,  
  maaseutuyrittäjyyden näkökulma, omistuspohja
 6. Hossan leirikoulutarjonta / luontoreitit, yhteinen markkinointi, maatilatoiminta,  
  eräopas, kivikausi, suurpedot, riistapolku
 A. Varjolan Tila, paikalliset yhteistyömahdollisuudet, Peurunka Center elämys- ja  
  seikkailuohjelmat
 B. Hiekkaharju on toiminut vuodesta 1995 ja järjestänyt leirikouluja ja retkipäiviä  
  kaikenikäisille, myös erityisluokille sekä seikkailu- ja elämyskoulutusta opettajille.  
  Sesonkiaikoina tulijoita on ollut enemmän kuin on voitu ottaa vastaan.    
  Toimintaidea löytyy osoitteesta www.co.jyu.fi/hiekkaharju.
  Yhteystiedot: Katja Kuusinen: hiekkaharju@co.jyu.fi. Puhelin (014) 552 511 tai 040 512 6519
 C. Karkun erämessut – kivikauden kädentaidot ja ruuanvalmistus (Turkka Aaltonen)
 D. Jurmo / linnusto, jääkauden jäljet, matkailuyrittäjien yhteistyön merkitys
 E. Paluu lähteille-hanke Kuhmo- Vuokkiniemi/ yhteys luonto-opastukseen,  
  ympäristökasvatuksen menetelmät ja verkostot, metsähallituksen toiminta,   
  opetussuunnitelmalla koko kylää kehittämään

Yhteydet luontokouluihin ja ympäristökasvatustoimijoihin
 •  Suomen Ladun metsämörritoimintaan liittyvä Ur i Skur –toiminta Ruotsissa ala-asteilla  
  ja päiväkodeissa (projektipäällikkö + erityislastentarhanopettaja Leena Nurminen)
 • Martat, 4H-toiminta, partiolaiset, JAPA ry
Luontokouluihin tutustuminen
 14.  Kokkola / ryhmäytymis- ja seikkailuohjelmat, yritysohjelmat
 7.   Hämeenlinna / eri-ikäisten ohjelmat, kuntien ja ammatillisen koulutuksen-seutuyhteistyö,   
  Aulanko-keskus, muinaishistorian ohjelmat rautakauden kylässä 
 11.   Raisio / vakiintunut tila, näyttely ja välineistö matkailuyritysten yhteydessä, toiminta,  
  jokainen peruskoulun oppilas kerran luontokoulussa vuodessa, luonto- ja historiaohjelmat
 10.   Turku / toiminta ympäristönsuojelun alaisuudessa, tila ja kädentaidot,  
  yhteydet kasvitieteelliseen puutarhaan
 5.   Vantaa / järjestöpohjainen kaupungin ostopalveluun perustuva toiminta, välineistö,  
  monitoimitila ja ympäristön hyödyntäminen
 2.  Nuorten talo ja Sykse, Vihreä Lippu-toimikunta / nuorten ohjelmat, näyttelyt, välineistö,   
  toimintamuodot ja hinnoittelu, ohjelmat ja sisällöt, välineistöt ja näyttely
 17.   Luontokoulu Sinitiainen, Riihimäki / yhteydet pohjoismaihin

Luonto- ja ympäristökoulut
 1. Harakan luontokeskus, Helsinki
 2. Nuorten luontotalo, Helsinki
 3. Töyhtähyyppä, Helsinki
 4. Villa Elfvik, Espoo
 5. Vantaan luontokoulu
 6. Siuntion luontokoulu
 7. Luontokoulu Ilves, Hämeenlinna
 8. Porvoon luontokoulu
 9. Saaristomeren luontokoulu, Nauvo
 10. Tammenterhon luontokoulu, Turku
 11. Luontokoulu, Raisio
 12. Ympäristökoulu Ekoteko, Lahti
 13. Laukaan luontokoulu
 14. Kokkolan luontokoulu Villa Elba
 15. Timosenkoksen luontokoulu, Oulu
 16. Luontokoulu Siimes, Kajaani
 17. Luontokoulu Sinitiainen, Riihimäki 
 18. Kierrätyskeskus -ympäristökoulu 
 19. Allergia- ja ympäristökoulu Capri, Tiuruniemi
 20. Luontokoulu Aquila, Yläne 
 21. Luontokoulu Haili, Kotka 
 22.  Luontokoulu Pikkutikka, Hyvinkää
 23. Tampereen luontokoulu 
 24. Ympäristöauto Kaarna, Joensuu  
 25. Ympäristökoulu Regina, Anjalankoski 
 26. Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö 
 27. Gardenia luontokoulu, Helsinki 

Metsähallituksen luontokeskukset
 1. Siida
 2. Koilliskara
 3. Kellokas
 4. Savukoski
 5. Oulanka
 6. Hossu
 7. Kainuu
 8. Seitseminen
 9. Ruunaa
 10. Järviluontokeskus, Rantasalmi
 11. Häme
 12. Sinisimpukka
 13. Ekenäs
 

Laukaan luontokoulun opintomatkakohteet sekä luontokouluvierailut. 
Jokaisen kohteen perään on koottu keskeinen sisältö, joita on hyödynnetty luontokoulun 

toimintamllin rakentamisessa. Numerointi ja kirjaimet viittaavat kartan kohteisiin. 
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Toimintamallin rakentaminen

4.1

Toimintamuodot – Laukaan luontokoulu toimii
Laukaa luontokoulun toimialamäärittely on laajempi kuin muilla Suomen luonto-ja 
ympäristökouluilla. Siksi sen toimintamuodotkin erottuvat muista. Ne juontavat 
juurensa koko verkoston osaamisesta, toiminnan historiasta sekä tulevaisuuden vi-
siosta. Laukaan luontokoulun visiona on kehittyä ympäristökasvatuksen ja luonto-
osaamisen kehittämiskeskukseksi. 

Kouluille ja päivähoille tarjottavat luontokoulupäivät ja leirikoulut ovat toiminnan 
perustukipilari samoinkuin koulutustoiminta, leirit ja retket vauvasta vaariin. Am-
matilliselle koulutukselle tarjotaan tutkimus ja harjoittelijayhteistyötä. Maankäytön 
ja ympäristöhankkeiden suunnittelijoille tarjotaan ympäristöselvityksiä. Ympäris-
töimagostaan huolehtiville yrityksille tarjotaan yhteistyömahdollisuuksia markki-
nointia varten. Yritysten ja yhteisöjen henkilöstöryhmille tarjotaan työhyvinvointi- ja 
virkistystoimintaa. Ohjelmien opetus-ja opasmateriaaleja muodostavat oman koko-
naisuutensa. Erilaisiin tiloihin voidaan suunnitella ympäristö-ja luontonäyttelyitä.   
Ohjelmien toteuttaminen on edellyttänyt välineistön hankkimista, jota vuokrataan 
edelleen. Kuntalaisia aktivoiva ruohonjuuritason paikallisagendatoiminta kuuluu 
myös toimintaan. 

Luontokouluverkostossa on mukana mm. eräoppaita ja lintumiehiä, joiden asi-
antuntemusta voi käyttää hyväksi suunnittelussa ja koulutuksessa. Aikuisille on 
suunnattu retkikurssi ja erilaisia teemakursseja. Verkosto-osaajien ekologista asian-
tuntemusta on käytetty hyväksi esimerkiksi luontopolkujen laatimisessa sekä ulkoi-
lureittien luonto-ja lintuselvitysten laatimisessa. 

Luontokouluprojektien aikana toteutui markkinoinnin seurauksena käytännön 
yhteistyöhankkeina ammatillisen koulutuksen kanssa mm. opinnäytetöitä, harjoit-
telupaikkoja sekä tutkimusta. Tuloksena syntyi opetusmateriaaleja, uutta toimintaa, 
menetelmiä, luontopolkuja ja tutkimusta.

4

Opinnäyte-ja harjoitustöitä: 
•  Metsäopetuksen opas, metsäinsinööri Utu Rissa, JAIKO, opettajaopinnot,  

pro gradu-työ 2001
•  Talviset maakävelyt, Päivi Mäkinen, Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusyksikkö,  

seminaarityö 2003
•  Luontokouluyrittäjien viestintä ja aikuisten roolijako luontokoulun opetustilanteissa. Ta-

paustutkimus Laukaan luontokoulussa, Iita Lepo ( 2003) Jyväskylän yliopiston  
viestintätieteiden laitos, pro gradu-tutkielma

•  Oppimisvalmiuksien ja ajattelutaitojen ohjaaminen, Pirkko Hirvi, Jaana Reinikka, Jyväsky-
län yliopisto, Varhaiskasvatuksen laitos/ Esiopetuksen pätevöittämiskoulutus 2001–2002, 
etätehtävä 3b, tuotoksena  luontopolku Himman maastossa 

•  Leppäveden päiväkodin Mansikkapaikan toimintaa ajalla 29.10.–9.11.2001, Jyväskylän  
yliopisto, Varhaiskasvatuksen laitos/ Esiopetuksen pätevöittämiskoulutus  
2001–2002/ Esiopetuksen pegagogiikka VAE 130,  Arja Hujanen, Sari Lindell 25.10.2001
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Toimintamuodot pähkinänkuoressa

Kummiryhmätoiminta projektitoiminnan aikana
Kunnan koulut ja päivähoitoryhmät voivat hakea ympäristökasvatuksen kehittämis-
rahatoiminnan kautta kummiryhmäksi. Hakemusten perusteella sovitaan ohjaajien 
kanssa lukukausittain opetus-suunnitelmiin liittyvät teemat.

Luontokoulupäivät kouluille ja päivähoitoon
Luontokoulusta voi varata yksittäisen luontokoulupäivän pitkin vuotta esimerkiksi 
jonkin teeman työstämiseen tai luokkaretkenä. Käynti luontokoulussa voi olla lähtö-
laukaus pitkäjänteisen työskentelyjakson aloittamiselle (esim. maatila, jääkausi, met-
säteemat, talviluonto, kalastus). Yhdessä ryhmänvetäjän kanssa asetetaan käynnille 
tavoitteet. Ohjelmiin sisältyvät eri ikäisille soveltuvat opetusmateriaalit. 

Leirikoulut 
Leirikouluohjelmat rakennetaan ryhmien tarpeiden mukaan yrittäjien valmiista luon-
tokouluohjelmista sekä räätälöidysti toivotuista teemoista. Leirikoulun pituus voi 
vaihdella 1–5 päivään. Esikouluikäisille suositellaan 1–2 päivän leirejä. Ryhmäkoko 
voi olla 10–20 henkilöä. Isot ryhmät jaetaan puoliksi. Leirikoulu voi majoittua kunnan 
omistamaan Multamäen leirikeskukseen tai Haapalan retkitupaan, Papinniemen 
leirikeskukseen (srk), Simunan maatilamatkailuun, Valkolan nuorisoseurantaloon. 
Kunnan kyläkouluihin voi majoittua muina kuin kouluaikoina. Leirikoulu voi olla 
myös liikkuva, jolloin matkataan erilaisiin maastokohteisiin patikoiden, pyöräillen, 
meloen, lumikengillä tai hiihtäen. Yöpyminen voi tapahtua myös teltoissa tai kodassa, 
jolloin opitaan selviytymään leiriolosuhteissa.

Harjoittelijat ja opinnäytetyöntekijät
Luontokoulu voi verkostonsa avulla välittää eri alojen opiskelijoille harjoittelupaik-
koja. Luontokoulu voi yhdessä ammatillisen koulutuksen kanssa ohjata ympäristö-
kasvatuksen, ympäristö- tai luonnonvara-alan opinnäytetöiden aiheita mukaanlukien 
eräopas- ja luonto-opaskoulutus.  

Luontopolut
Kunnassa on muutamia rakennettuja luontopolkuja, joita käytetään luontokoulussa 
hyväksi. Multamäessä on n. 3 km mittainen luontopolku, joka esittelee metsätyy-
pit, harjumuodostumia ja jääkauden jälkiä maastossa sekä pesivän maalinnuston. 
Hitonhaudan maastossa on opastettu noin 1.5 km reitti rotkolle, jonka varrella on 
luonnonsuojelulailla rauhoitettu lehto ja suo. Lankamaalla on metsänhoitoa sekä 
suomalaisia puulajeja esittelevä metsäpolku. Vihtavuoren taajamassa Lammasmäessä 
on alueen luontoa ja jääkauden jälkiä esittelevä luontopolku. Hietasyrjänkankaalla 
on  valtakunnallisesti merkittävää harjua sekä jääkauden jälkiä maastossa esittelevä 
Valkealammen luontopolku.

Luontokoululla on käytettävissään myös  eri maastoihin soveltuvaa valmispol-
kumateriaalia: aistipolku esi- ja ala-aste ikäisille, Luontoliiton materiaalit Tietäjän 
jalanjäljillä, Rento korento, Talven jäljet ja Metsäpolku. Lumiukko Viktorin seikkailut 
on suunnattu esi- ja alkuopetusta varten.

Luontokoululta voi myös tilata luontopolun suunnittelua ja toteutusta erilaisiin 
maastokohteisiin.
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Opetusmateriaalit 
Luontokoululla on olemassa erillinen luettelo opetusmateriaaleista ja maksullisista 
julkaisuista. Esiopetukseen sekä ala-asteelle on ympärivuotinen Luontokoulussa-
niminen ympäristökasvatuksen virikemateriaali. Kunnan nimikkolajeista (9 kpl) on 
olemassa opetusmateriaalia sekä nimikkolajeja esittelevä luontopolkuaineisto. Mul-
tamäen pesivästä maalinnustosta on tuotettu opetusmateriaali, samoin uhanalaisista 
kasveista. Perusopetusta varten on olemassa metsäopetuspaketti sekä järviopetuspa-
ketti Opetusmateriaaleja voidaan tilauksesta kehittää ryhmien tarpeisiin.

Koulutukset ja kurssi
Tilauksesta järjestetään koulutusta ja kursseja mm. ympäristökasvatuksen täydennys-
ja menetelmäkoulutusta ammatillisille oppilaitoksille sekä koulujen ja päivähoidon 
henkilöstölle. Oppilaitokseille järjestetään kestävän kehityksen ja ympäristöalan kurs-
seja. Retkikurssi soveltuu jokamiehelle sekä erä- ja luonto-opaskoulutuksen johdan-
noksi. Kivikauden kädentaito- ja ruoanvalmistuskoulutusta järjestetään tilauksesta. 
Ympäristöalan koulutusta järjestetään eri teemoista mm. luonnon- ja ympäristönsuo-
jelu, maisemansuojelu ja -hoito, ympäristönhoito sekä paikallisagenda 21-toiminta. 
Luontokouluyrittäjillä on omaan alaansa liittyvää  koulutustietoa. Koulutusta tarjo-
taan kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle, luontomatkailualan yrittäjille, järjestöille 
sekä hallinnolle. 

Yleisötapahtumat, -retket, leirit  ja näyttelyt
Luonto- ja ympäristöaiheisia tapahtumia, leirejä, retkiä ja näyttelyitä järjestetään 
vauvasta vaariin luonnosta kiinnostuneille ryhmille. Luonto-opastusta, evästystä 
ja ohjelmaa järjestetään laukaalaisiin retkikohteisiin. Tilauksesta järjestetään maa- 
tila-, luonto- ja majaleiritoimintaa. Luontokoulu voi tilauksesta järjestää yrityksille ja 
yhteistölle erilaisia ympäristöteemaviikkoja ja vakiintuneita ympäristöpäiviä (mm. 
energiaviikko, maailman vesipäivä jne.). Erilaisiin tiloihin voidaan suunnitella tila-
uksesta ympäristö- ja luontoteemaisia näyttelyitä. Tapahtumista tiedotetaan Laukaa-
Konnevesi-lehden Vatti-palstalla sekä Keskisuomalaisen  menoksi- palstalla.

Ympäristö- ja luontoselvitykset sekä luontokuvat
Luontokoululta voi tilauksesta ostaa ulkoilureitteihin, kaavoihin, tiehankkeisiin, maa-
ainestenottoon yms. maankäyttöhankkeisiin liittyviä luonto- ja maisemaselvityksiä 
sekä linnustoselvityksiä. Luontokoululta voi tilata myös luontokuvia esim. julkaisuja 
varten. 

Ympäristövalistus ja tiedottaminen
Luontokoulu pyrkii yhteistyöhön tiedotusvälineiden kanssa ja tarjoaa tietojaan medi-
an käyttöön.  Luontokoulutoiminnalla tuotetaan erilaisia välineitä, oppaita, ohjeita ja 
tiedotteita ympäristövastuullisesta käyttäytymisestä yleisölle sekä luontoharrastajille. 
Luontokoulu pyrkii osallistumaan erilaisiin ympäristö-, kasvatus-, opetus- ja matkai-
lualan messuihin. Tietoiskuja ja toiminnan esittelyä järjestetään haluttaessa.

Yritysten virkistystoiminta
Laukaan luontokouluverkosto suunnittelee ja toteuttaa kaikenlaisille ryhmille luon-
tokouluohjelmia myös tilauksesta ryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Yri-
tyksille ja julkishallinnon ryhmille tarjotaan virkistyspäiviä sekä ryhmäytymis- ja 
elämyskoulutusta.
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Kestävän kehityksen tapahtumat ja paikallisagenda 21-toiminta
Luontokoulu tarjoaa eri ryhmille kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, osallis-
tumista ja kuntalaisten vaikuttamistaitoja lisäävää koulutusta sekä järjestää erilaisia 
kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia. Luontokoululta voi tilata esimerkiksi 
kestävään kehitykseen liittyviä osallistavia kyselytutkimuksia ja kampanjoita.

Eläinten täyttäminen
Luontokoulu voi selvittää kuolleena löydettyjen eläinten täyttämiseen liittyviä lupia. 
Eläinten täyttämisestä vastaa Jari Niskanen.

Lainattavaa materiaalia
Ryhmien on mahdollista lainata käyttöönsä luontokoulutarvikkeita.  Jos jotain särkyy, 
lainaaja vastaa vahingoista. Kuljetuksista sovitaan erikseen. Luontokoulutoimistossa 
on ympäristökasvatuskirjallisuutta, johon voi tutustua. Materiaalia lainataan 1–3 pv 
ajaksi. Luontokouluvälineistö on liitteenä.   

Ostettavia materiaaleja
Luontokoululla on olemassa erilaisia kuva-, kartta- ja monistemateriaaleja. Tuotteista 
on olemassa erilliset hinnastot.

1. Saarijärven luonnonvarainstituutista kolme eräopasopiskelijaa laati opinnäytetyönään mallisuun-
nitelman (tuotteistivat) vaellusleirikoulun Hitonhaudan rotkolta Multamäkeen yhdessä Jyskän 6A-
luokan kanssa keväällä 2003. Tytöt ja pojat pystyttivät omat puolijoukkueteltat Multamäen laelle 
kodan ja laavun lähelle. Tehtäväjaossa laavulla Anu Siika-aho, Hanna Mäkelä ja Pietari Pipatti. 

Leirikoulutoiminta oli erityisenä kehittämiskohteena.  
Kaksi esimerkkiä maastoleirikoulusta.

2. Lankamaan koulu (1-6 lk) hyödynsi oman kunnan kohteita ja toteutti mm. kalaleirikoulun Lanka-
maalla Lohelassa ja maastoleirikoulun Hyyppään jylhiin maisemiin. Telttaleiri pystytettiin partioma-
jan pihapiiriin. Hyyppäänvuori on Natura 2000-kohde. Näkymät innoittivat oppilaita maisemamaa-
laukseen.
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Laukaan luontokoulun kesäleirit 

Maalaiselämää Lankamaalla (3 vrk) 7–12v
Maatilaleiri järjestetään Lankamaan kauniissa kylämaisemassa jylhän Lankavuoren, kirkasvetisen Kynsi-
veden ja Lankalammen läheisyydessä tukikohtana Lankamaan kyläkoulu. Lapset pääsevat tutustumaan 
maatilan elämään ja eläimiin sekä osallistumaan maatilan töihin. Vietämme päivän Eskosen maatilalla 
ja toisen Heikkilän hevostilalla. Valokuvaamme myös maisemia, kalastamme ja uimme, retkeilemme 
metsäpolulla ja vietämme hauskaa aikaa yhdessä. Enintään 20 osallistujaa.

Majaleiri Haapalassa (3 vrk) 7–13v
Leirin tukikohtana on Haapalan retkitupa, joka sijaitsee erikoisesta harjumaastosta tunnetun Hieta-
syrjänkankaan kupeessa. Teemme alkuasukkaina erilaisia majoja maastoon ja kerrytämme luonnossa 
selviytymistaitoja eräopas Pentti Korhosen opastuksella. Osallistumme myös Suomen sodan taisteluihin 
venäläiset vastaan kyläläiset. Haapalan alueen luonto tarjoaa leiriläisille hienoja retkimahdollisuuksia 
erilaisiin kohteisiin. Iltaohjelmassa on luvassa majaleikkejä ja pelejä. Enintään 20 osallistujaa.

Luontotouhuja Multamäen Katvelassa (4 vrk) 6–8v
Juhannuksen alusviikolla liikumme Multamäen maastossa juhannustaikojen merkeissä. Keräämme kasve-
ja, maalaamme vesiväreillä maisemia, valmistamme ruokaa luonnonmuonista, tarkkailemme piilokojusta 
lintuja, tutustumme perhosiin ja ötököihin, kalastamme, uimme, retkeilemme ja leikimme luonnossa. 
Majoitumme kauniiseen Katvelan hirsitupaan eläinten nimikkohuoneisiin. Enintään 18 osallistujaa.

Heikkilän hevostilalla kengitettiin ja suittiin hevosia, valmistettiin niiden ruoka, siivottiin tallit, rakennettiin sähköpaimen 
aitaa ja tutustuttiin hevosen kuljetuskärryihin ja erilaisiin ravikärryihin. Eskosen maitotilalla pestiin painepesurilla maatilan 
koneita, ajettiin traktorilla, haettiin lehmät laitumelta navettaan ja saatiin hoitaa kaneja, lampaita ja koiranpentuja. 

Kesäleiritoiminnasta v. 2002 vastasi nuoriso-ohjaaja JohannaVääränen 
(kuvassa seisoo vasemmalla) apunaan kaksi leiriemäntää ja neljä leiri-
ohjaajaa. Hän ideoi luontokoululle myös kattavan kesätapahtumaka-
lenterin lasten toimintapäivä-periaatteella sekä perheille suunnattuna 
retkitoimintana. Kuljetuskustannusten osuus nosti osallistumishinnan  
niin suureksi, että sitä ei heti pystytty toteuttamaan.

Majaleirin käytännön opeista vastasi eräopas Pentti Korhonen. Luontokoulu sai luvan rakentaa kunnan maille Haapalan 
koulun ja retkituvan takana kohoavaa harjuun laavun, kotaruoteet ja pienempiä yöpymismajoitteita. Hietasyrjänkankaan 
syvät supat tarjosivat oivan seikkailu-ja sotimismaaston majojen välisille pufferi-leikeille.
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4.2

Toimintamalli yhden laskun periaatteella
Toimintamallin lähtökohdaksi otettiin luontokoulutoiminnan valtakunnalliset kri-
teerit, keskitetty asiakaspalvelu, tiedonkulku sekä asiakaslähtöisyys. Luontokoulu-
palvelujen käyttö haluttiin tehdä asiakkaalle niin helpoksi kuin mahdollista. Siten 
päädyttiin etsimään yhden laskun periaatteella toimivaa mallia. Vaihtoehtoina olivat 
verkoston yhteinen markkinointi ja jokaisen jäsenen oma laskutus. Mallia haettu 
Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutista ja Hossan luontomatkailuyrittäjien yh-
teistyömallista.

Toiminta-ajatus
Luontokoulu tukee oppilaitosten ja päivähoitoyksiköiden ympäristökasvatuksen ja kestä-
vän kehityksen toteuttamista, edistää maaseudun elinvoimaisuutta sekä yleistä ympäris-
tövastuullisuutta, luonnonharrastusta, luonnontuntemusta ja luonnon virkistyskäyttöä, 
järjestämällä asiakaskeskeisiä luontokoulu-palveluita verkostonsa avulla ja osallistumalla 
luontokoulutoimintaa tukeviin ympäristöhankkeisiin. 
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Asiakas
LUONTOKOULUPÄIVÄ
- vahvistaa tilauksen
- saa yhden laskun luontokoululta

LUONTOKOULUN TOIMISTO / ASIAKASPALVELU
tarjous asiakkaalle luontokoulupäivästä:
- esim. kuljetukset, tilavierailuohjelma, ruoka, opastettu vaellus, välipala
- varaukset, järjestelyt, markkinointi
- laskutus: asiakkaalle yksi lasku, sisäisenä laskuliikenteenä yrittäjäkoh-
taiset osuudet

Luontokouluyrittäjä 1.
KULJETUKSET

Luontokouluyrittäjä 2.
OPASTETTU 
TILAVIERAILU

Luontokouluyrittäjä 3.
RUOKAPALVELUT

Luontokouluyrittäjä 4.
OPASTETTU 
VAELLUS

Asiakaspalvelun helpottamiseksi leirikoulupalveluja tarjotaan ns. yhden laskun periaatteella.  Lei-
rikoulun suunnittelu perustuu pitkälti Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin malliin. Leirikou-
lun kokonaissuunnittelusta vastaa luontokoulun asiakaspalvelusta vastaava koulutussuunnittelija.  
Järjestelykorvaus on  haluttu pitää alhaisena (n. 10 % leirikoulun hinnasta) kuitenkin niin, että sillä 
katetaan todelliset suunnittelu-ja varauskustannukset.

Verkoston eri toimijoiden yhteenliittäminen asiakaspalvelua varten oli haasteel-
lista. Sitä varten piti eritellä kaikki tapahtumat asiakkaan ensimmäisestä yhteyden-
otosta ohjelman toteutukseen, laskutukseen ja palautteeseen saakka. Tulokseksi saatu 
logistiikkaketju toimii jatkossa laatujärjestelmän pohjana.  

Tarjouskäytäntö haluttiin pitää luontokoulukriteerien mukaisesti projektipäällikön 
(koulutussuunnittelijan) vastuulla. Tarjouksentekoon kuluvaa aikaa ja asiakaslas-
kutuksesta koituvia kustannuksia haarukoitiin siksi erikseen. Verkoston sisäisestä 
laskutuksesta koitui myös kuluja. Nämä kulut tuli siirtää ohjelmien hintoihin sa-
moinkuin markkinonti- ja materiaalikustannukset. Jokaiseen ohjelmaan laskettiin 
prosenttiosuus, joka vastasi näitä järjestelykuluja. Kunnan järjestämänä asiakaspal-
veluna hintoihin lisättiin järjestelykuluina 10 %, osuuskunnan 20 %.

Toiminnan kokonaisrahoitustarvetta ja liikevaihtoa valmisteltiin kunnan ja yrit-
täjien yhteisvastuupohjalta. Kokonaisrahoitusta kartoitettiin yrittäjäkohtaisella mi-
toituskyselyllä. Kunnan tukea arvioitiin tarvittavan vähintään viiden vuoden ajan 
ennenkuin toiminta saataisiin omille jaloilleen. Kyläseurojen edustajat esittivät myös 
yritysten sponsorirahoituksen etsimistä monta kertaa. Tämä päätettiin liittää luonto-
kouluvision mukaisiin jatkosuunnitelmiin.
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Verkoston jäsenten kesken selvennettiin työnjakoa ja käytäntöjä, joista vastaa luontokoulutoimisto 
ja kukin yrittäjä. Esimerkiksi asiakkaalle tarjottavan hinnan tuli olla sama, tuleepa asiakkaan ensim-
mäinen yhteydenotto luontokoulun asiakaspalveluun tai suoraan yrittäjälle tai hänen yhteistyö-
kumppanilleen. 

4.3

Leirikoulun suunnittelumalli  
–asiakaspalvelua yhdestä luukusta 

 Hietasyrjänkankaan leirikouluohjelmat
 Multamäen leirikouluohjelmat ja erävaellusleirikoulu
 Papinniemen leirikouluohjelmat
 Lankamaan kalaleirikoulu

Luokat valitsevat yleensä hyvissä ajoin leirikoulukohteensa rahankeräämistä varten. 
Yleensä ne halutaan toteuttaa joko loppukeväästä tai alkusyksystä, mikä aiheuttaa 
ruuhkia toimintaan. Yhden leirikouluohjelman suunnitteluun on syytä varata aikaa 
vähintään kuukausi, mieluummin puoli vuotta. (Liite 1).

Laukaan luontokoulun ohjelmista voi koota leirikoulukokonaisuuden. Monipuo-
lista ohjelmatarjontaa voi käyttää myös leirikoulun osana. Leirikoulukokonaisuuteen 
on mahdollista sisällyttää ohjelmat, kuljetukset, majoitukset ja ruokailu. Ohjelmapal-
velut räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Valintoja var-
ten ryhmällä on käytettävissään luontokoulun ohjelmakortit sekä luontokouluesite 
hinnastoineen. Leirikoulu on mahdollisuus toteuttaa kolmessa eri leirikeskuksessa 
tai kahdella maatilalla. Vaihtoehtona on myös kotamajoitteinen maastoleirikoulu. Lei-
rikouluohjelmia kuvaavat ohjelmakortit ovat liitteenä 3 sekä esimerkit toteutetuista 
leirikoulukokonaisuuksista on koottu liitteisiin 17–25.

 

TOIMINTA- JA HINTAPOLITIIKKA

Luontokoulun asiakaspalvelu
Ohjelmapalvelu / LK-yrittäjä 1. hinta 10 €
- ohjelma 9 €
- markkinointi, laskutus, koulutus yms.  
 järjestelykulut 1 €

Tarjous tehdään yhdessä
- LK-toimisto laatii tarjouksen
- LK-yrittäjä 1. hyväksyy sen 
ennen lähettämistä asiakkaalleAsiakas ottaa yhteyttä joko luon-

tokoulun asiakaspalveluun tai 
suoraan luontokouluyrittäjään

Luontokouluyrittäjä 1.
Ohjelmapalvelu, hinta 10 €
- kustannukset 9 € (sis. alv)
- 10 % luontokoulun järjestely-
kuluja (1 €)

Yrittäjä laskuttaa 
osuutensa (9 €) 
luontokoulutoimistolta
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Leirikoulusuunnittelija laatii toiminnallisen leirikouluohjelman
Ohjelmatarjonta pyritään saamaan houkuttelevaksi osana Keski-Suomen mahdollisuuksia. Oppilailla, 
opettajilla ja vanhemmilla on mahdollisuus tutustua ohjelmiin esitteiden ja netin avulla.

Markkinointi
Valtakunnallisesti tärkeimpänä markkinointikanavana ovat luontokoulun omat internetsivut, joilta löytyy 
malleja ja kuvauksia toteutuneista leirikouluohjelmista. Muita markkinointikeinoja ovat esitteet, ”puskara-
dio”, koulujen käyttämä pedanet-palvelu, koulutus sekä yhteydet Keski-Suomen ympäristökasvatussivuille. 
Koulutuksen ohessa henkilöt, paikat ja ohjelmapalvelut tulevat jo tutuksi opettajille.

Asiakkaan ensimmäinen yhteydenotto luontokouluun - selkeä vastuu jatkotoimista
Ensimmäisen yhteydenoton /tiedustelun yhteydessä tärkeintä on mielenkiinnon vahvistaminen. Ohjelman 
rakentamisen pohjaksi kerätään opettajien, oppilaiden ja vanhempien toiveita. Kyseessä on myyntitapah-
tuma. Jatkotoimenpiteistä sopiminen (esim. kumpi osapuoli ottaa yhteyttä) on tärkeää.

ALUSTAVAT   SUUNNITTELUTARJOUS                    JÄRJESTELYT 
VARAUKSET    ASIAKASPALVELU  

    - ohjelmaehdotus ja opasteet 
    - kuljetukset      
    - majoitus / tilavarauspohja
    - ruokailu / erikois- 
     ruokavaliokysely
    - kustannusarvio eriteltynä 
      ohjelmittain
    
    PÄÄTÖSVAIHE
                   - tarjouksen ja varausten 
      vahvistaminen
    - ohjelman ja hinnan 
      vahvistaminen

Tärkeää on, että tilaajalle syntyy käsitys toimivasta paketista, turvallisuudesta ja systeemistä. Tarjouksen 
vahvistamisen yhteydessä selvitetään, halutaanko leirikouluviikolle vakuus ja peruutuksesta perittävä 
korvaus (50 %). Luontokouluyrittäjillä on omat vakuutuksensa, koululaiset ovat vakuutettuja koulun puo-
lesta. Tiedot ryhmän mahdollisista muutoksista välitetään luontokouluyrittäjille asiakaspalvelun kautta.

Leirikoulun toteutustavoite
Leirikoulun suunnittelija on toivottamassa leirikoulun tervetulleeksi, ohjaa majoittumisen ja esittelee 
tilat sekä opastaa niiden käyttöä. Hänellä voi olla omia ohjelmavastuita, joissa hän on mukana. Luonto-
kouluyrittäjät vastaavat omista ohjelmaosuuksistaan itsenäisesti. Leirikoulun lopuksi kaikille luovutetaan 
todistus osallistumisesta.

Laskutus ja palaute
Luontokoulutoimisto huolehtii verkoston sisäisistä laskuista. Asiakkaalle lähetetään yksi eritetty lasku 
kaikista palveluista. Palautetta/parannusehdotuksia/kommentteja kerätään sekä ryhmältä että luonto-
kouluyrittäjiltä etukäteisjärjestelyt mukaan lukien. Ryhmän raportit ja valokuvat tapahtumista liitetään/ 
linkitetään luontokoulun sivuille, mikäli siihen saadaan ryhmältä lupa.

Ohjelmasuunnitelma:
 • kuvaus ryhmästä, opettajien nimet ja             
  yhteystiedot, kirjepohja koteihin
 • ryhmän erityispiirteet
 • tavoitteet, kuvaus toteutuksesta, 
  olosuhteista ja ohjelman taustasta
 • kuvaus turvallisuuden varmistamisesta
 • yksityiskohtaiset pukeutumis- ja 
  varusteohjeet
 • ajo-ohjeet
 • opetus- ja virikemateriaalit
 • tehtävät ja palautteen kerääminen

LEIRIKOULUN SUUNNITTELUPROSESSI

www.laukaanluontokoulu.net
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Luontokouluohjelmien kytkentä 
opetussuunnitelmiin 
 Esimerkki Haapalan ala-asteen opetussuunnitelmasta vuodelta 1999.

  Luontokouluopetuksen tulee..
•  antaa aineksia lapsen arvostukselle omaa elinympäristöään kohtaan
•  antaa lapselle tilaisuus hankkia ja käsitellä tietoa ja saada kokemuksia omasta 

ympäristöstään
•  antaa mahdollisuuksia liikkua ympäristössä ja oppia kokemaan se turvallise-

na, kiinnostavana ja hauskana
•  ohjata lasta tuntemaan luonnon monimuotoisuutta ja toimintaa
•  ohjata lasta tuntemaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ja ihmisen vaiku-

tusta ympäristöön
•  antaa lapselle mahdollisuus toimia ja kokea asioita ympärillään yhdessä ai-

kuisten ja toisten lasten kanssa
•  tarjota lapselle tilaisuuksia toimia ympäristön hyväksi ja antaa malleja siihen 

sekä ohjata ympäristön kannalta hyviin tapoihin
•  ohjata lasta hyväksymään erilaisuutta ja erilaisia ratkaisuja
•  vahvistaa lapsen minäkuvaa 
•  vahvistaa lapsen uskoa hänen omiin mahdollisuuksiinsa ympäristönsä hoitajana
•  tarjota lapselle miellyttäviä elämyksiä omassa elinympäristössään, iloa ilman 

tavaroita
•  antaa lapselle edellytykset oman luontoa säästävän ja oikeudenmukaisen 

elämäntavan muodostumiselle

5.1

Ohjelmien sisältöperusta ja tavoitteet

Ohjelman rakentamisen päätavoitteena on elämyksellinen toiminta opetussuunnitel-
miin kirjatun ihmisen luonto- ja ympäristösuhteen vahvistamiseksi sekä ympäristövas-
tuullisten elämäntapojen edistämiseksi. Ympäristökasvatus nähdään keinona edistää 
kestävän kehityksen päämäärää säästää nykymaailma tuleville sukupolville terveenä.

Ohjelmien kehittämisvaiheessa luontokoululla on ollut käytettävissään kaikkien 
kunnan koulujen opetussuunnitelmat. Luontokoulun edustaja on ollut mukana kun-
nan esi- ja alkuopetuksen, 3.–6. -luokkien sekä yläasteen opetussuunnitelmatyössä.

Luontokoulu-ohjelmien tarjonta rakennettiin ympärivuotiseksi. Kouluilla on maas-
to-opetuksen suhteen rajalliset resurssit ja melko vakiintuneet toiveet. Suomalaisen 
luonnon peruspiirteet- jääkauden jälkeinen luonnonhistoria, kulttuurihistoria, met-
sät, harjut, rannat, järvet, kalat, vuodenajat, linnusto ovat asiakasryhmien toivelistan 
kärkipäässä. Retkitaidot ja talviluonto kiinnostavat myös samoinkuin erilaiset käden-
taidot. Liikuntamuodoista patikointi ja lumikenkäily ovat suosituimpia. Uuteen ym-
päristöön orientoitumiseen käytetään ympäristöherkkyyttä herätteleviä aistitehtäviä 
sekä ryhmäytymiseen liittyviä seikkailuohjelmia. 

Luontokouluohjelmat palvelevat luonnonsuojelukasvatusta ja ympäristönsuoje-
lukasvatusta. Ohjelmien teemat nousevat laukaalaisesta ympäristöstä, historiasta  ja 

5
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Sisällöt

Luonnonympäristö
Rakennettu ympäristö

Ympäristönsuojelu ja -hoito
Elämän edellytykset

MAATILA
METSÄ
JÄÄKAUDEN JÄJILLÄ
ERÄTOIMINTAA
KALASTUS
SEIKKAILU
YRITYKSEN YMPÄRISTÖASIAT
HISTORIAA SOTATIELLÄ
HEVOSKASVATUS
ÖLJYKASVIEN JALOSTUS
VAPAA-AJAN AKTIVITEETIT
YMPÄRISTÖN HAHMOTUS
PERINNEMAISEMAT / VALOKUVAUS
ROTKOSSA HITTO HITONPOJAN KANSSA
KIVIKAUDEN JÄLJILLÄ

Toimintamuodot

Toimintapäivä
Leirikoulu
Materiaalit

Koulutus
Kerho
Hanketyöt

Luontokoulun ohjelmien rakentaminen

Päätavoite: Luonnonsuojelukasvatus ja ympäristönsuojelukasvatus
   
     Ohjelmien tavoitteet opetussuunnitelmista
     1. Teemakohtaiset sisältötavoitteet
     2. Eläytymistavoitteet
     3. Toimintatavoitteet
     4. Ryhmätavoitteet
 

Ollakseen luontokoulutoimintaa ohjelman tulee sisältää seuraavat periaatteet
  
    

VASTUULLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
    

Liikkeellelähtö: 
Vahva motivaatio, oma sovellus, selvä toimintamalli (oma arvomaailma, yhteisön hyväksymä, palkitsevaa)

    

Vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen: 
Voin vaikuttaa (kansalaistaidot, ympäristö yhteistä omaisuutta)

   

Henkilökohtainen merkitys: 
Miten olen sidoksissa kokonaisuuteen (ongelmien havaitseminen, toiminnan tarve)

    

Osa kokonaisuutta: 
Maapallon ekosysteemien toiminta, ihmiset, taloudellinen toimeentulo

    

Lähtökohta: 
Ympäristöherkkyys (ympäristöstä nauttiminen, aistiherkkyys)

LUONTOKOULUN OHJELMIEN RAKENTAMINEN

Luontokouluohjelmien sisältö rakennetaan kohteen luonnonoloja, rakennettua ympäristöä, ympäristönsuojelutoimia ja elämän 
ehtoja kuvaavista tiedoista. Ohjelmia hyödynnetään eri toimintamuodoissa. Esimerkiksi kalastusohjelmassa tutustutaan järven 
syvyys- ja virtaustietoihin, veden laatuun, kalalajeihin ja niiden hoitoon sekä kalastusperinteisiin. Käydään venetalaksessa ja ko-
keillaan kalastustapoja nuottauksesta talvikalastukseen. Kaloista valmistetaan ruokia eri tavoin. Kalat vaativat menestyäkseen 
puhdasta vettä. Tutustutaan siihen, miten paikallinen kalastuskunta istuttaa kalanpoikasia sekä kotijärven hoitoon ja tarkkailuun.
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osaamisesta. Repertuaari on kuin pohjaton säkki, josta nostetaan sisältöjä työstettä-
väksi asiakkaan tarpeiden mukaan.  

Luontokouluohjelma sisältää aineksia luonnosta ja luonnonvaroista, luonnon hy-
vinvoinnin toimintaedellytyksistä, ihmisen muokkaamasta rakennetusta ympäristös-
tä ja ihmisen viihtymisestä siinä sekä ympäristön hoidosta. Yhdessä mietitään jokai-
sen omia mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristönsä tilaan Ohjelman toteutus riippuu 
ryhmän ikätasosta. Menetelmät vaihtelevat iän mukaan leikistä tutkimiseen.  

Ohjelmia on pyritty ensimmäiseksi rakentamaan esi- ja alkuopetusta varten. Joi-
takin ohjelmia on pystytty muokkaamaan lukiolaisversioon asti. Suurin osa asiak-
kaista on tullut perusopetuksesta aina 9. luokalle asti. Käytännössä eri oppiaineiden 
näkökulmien sisällyttäminen ohjelmaan riippuu ryhmän mukana tulevista opettajista 
ja heidän tavoitteistaan. Ohjelma on siksi aina yksilöllinen ja perustuu yhteiseen 
suunnitteluun, mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisyydellä. 

Laukaan luontokoulun logo perustuu kunnan kestävän kehityksen toimintaohjelmaan.  
Laukaan luontokoulun logon avainsanoma on – Oppia ja elämyksiä kaikille. Tunnuslause kuvastaa 
elämyksellisiä tekemällä oppimisen menetelmiä sekä ohjelmatarjontaa vauvasta vaariin. 

LAUKAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TOIMINTAOHJELMA 2001-2100
PAIKALLISAGENDA 21

Hyväksytty Laukaan kunnanvaltuustossa 10.12.2001 § 78

Logo kuvaa verkostoperiaattella 
toimivaa luontokoulua seuraavasti:

Aapeli koulureppu selässä edustaa 
maaseutuyrittäjyyttä, Aapeli vetää 
verkkoa (=Laukaan kunta). Verkon 
silmukat ovat kyliä ja kalat ovat 
Haapalan, Lankamaan ja Valkolan 
kylät (kummikylät). Verkkoon on 
tarttunut maapallo-ötökkä, Aapelin 
kauluspaita kuvaa opettajaa. Aapeli 
ja maapallo ovat lähtöisin  kunnan 
kestävän kehityksen logosta ja ku-
vaavat ajatusta: ”Ajattele maailman-
laajuisesti, toimi paikallisesti”.

Oppia ja elämyksiä kaikille !
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5.2

Opetussuunnitelmien paikallisuus - 
koulujen ulkopuoliset asiantuntijat ja 
tosi elämän oppimisympäristöt

Opetussuunnitelmiin on mahdollista sisällyttää kuntakohtaisia paikallisia sisältöjä, 
joita voi toteuttaa luontokoulutoiminnalla. Opetuksessa voi käyttää ulkopuolisia asi-
antuntijoita joko viemällä ryhmä aitoon oppimisympäristöön tai pyytämällä asiantun-
tija kouluun. Luontokoulutoiminta edustaa opetusta aidossa oppimisympäristössä.

Koulutyössä laaditaan lukuvuosittain toimintasuunnitelmat, jotka hyväksytään 
koulutuslautakunnassa. Kunnan talous- ja toimintasuunnitelma hyväksytään vuo-
sittain vuoden lopussa. Koulukohtaiset tarpeet sovitetaan tuolloin yhteen. Mikäli 
koulu haluaa osallistua luontokoulutoimintaan, tulee asiantuntijoiden käyttö osoittaa 
toimintasuunnitelmassa ja varata talousarvioon käytön mukainen  ostopalvelumää-
räraha.  

5.3

Ympäristökasvatuksen kehittämisrahakäytäntö 
ja koulujen vuosisuunnitelmat
Laukaassa otettiin projektivuosina 2002–2003 käyttöön ympäristökasvatuksen ke-
hittämisrahakäytäntö koulutoimenjohtaja Juha Tolosen aloitteesta. Kaikilla kunnan 
kouluilla ja opettajilla sekä päivähoidon eskariryhmien ja 4–5 -vuotiaiden ryhmillä oli 
mahdollisuus hakea korvamerkittyä ympäristökasvatuksen kehittämisrahaa. Opet-
tajat saatiin sillä tavalla tutkimaan opetussuunnitelmien ympäristökasvatussisältöjä. 

Oppilaskohtaisen määräraha perustui kuntien ostopalvelusopimusten suu-
ruusluokkaan maan luontokoulujen kanssa, mikä oli v. 2001 n. 20 mk / 3.5 eu-
roa/oppilas. Laukaassa koulutoimen kokonaissummaksi tuli tuolloin 8500 eu-
roa ja koski se n. 2500 oppilasta, 14 ala-astetta, kolmea harjaantumiskoulua, 
kolmea yläastetta ja kahta lukiota. Koska päivähoidon laitosten lukumäärä  
(21 kpl) oli suunnilleen sama kuin koulujen määrä, varasi päivähoito ostopalveluihin 
samansuuruisen summan eli 8500 euroa.

Hakemusten valmistelusta vastasi luontokoulun projektipäällikkö. Päätökset teh-
tiin työryhmässä, johon osallistuivat myös koulutoimenjohtaja sekä päivähoidon 

Ympäristökasvatuksen kehittämisrahahakemuksen pääsisältö

 1. Ryhmä, koko, yhteysopettaja, koulu
 2. Käyttötarkoitus (opetusvälineistö, matkat, tilat)
 3. Perustelu liittymisestä koulun opetussuunnitelman ympäristökasvatukseen ja  
   vuosisuunnitelmaan
 4. Perustelu liittymisestä koulun kasvatustavoitteiisiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön
 5. Kiinnostus harjoittelijayhteistyöhön sekä kummiryhmätoimintaan

Laukaan koulutoimenjohtaja Juha Tolonen kehitti ympäris-
tökasvatuksen kehittämisrahakäytännön, jota muissa maan 
luontokouluissa vastasi oppilaskohtainen ostopalvelumää-
räraha. Juha Tolonen toimi Hossan opintomatkan johtaja-
na. Kuvassa eräopas Pentti Korhonen sekä Juha Tolonen 
iskevät karkulla ja piikivellä tulta. 



63Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

kasvatustoiminnan johtaja. Ryhmät käyttivät kehittämisrahaa ohjelmapalveluiden 
ostamisen lisäksi kuljetuskustannuksiin ja tilavuokriin.  

Kehittämisrahaa vastaava käytäntö luontokouluissa muualla Suomessa on  kum-
miryhmätoiminta. Kouluilla ja päivähoitoryhmillä on mahdollisuus hakea vuosittain 
luontokoulun kummiryhmäksi, mikä tarkoittaa 4–6 luontokoulukäyntiä vuosittain / 
ryhmä. Ajankohdat ja sisällöt sovitaan etukäteen ohjelmien sisältökuvausten perus-
teella. Kummiryhmätoiminta perustuu useimmiten kunnan ja luontokoulun välisiin 
ostopalvelusopimuksiin. Raisiossa erikoisuutena on vuosittain jokaisen peruskou-
luluokan osallistuminen luontokoulutoimintaan. Kummankin käytännön etuna on 
kytkentä opetussuunnitelmaan, tarpeeksi ajoissa toteutettu etukäteissuunnittelu, 
elämyksellinen tekemällä oppiminen, rahoituksen varmistaminen, toiminnan turvaa-
minen sekä opettajan oheistuotteena saama koulutus ja opetusmateriaalit.

5.4

Ohjelman sisältö opettajan, ryhmän 
ja oppilaan kannalta 

Luokan luontokoulupäivän järjestäminen vaatii opettajalta normaalia enemmän val-
mistelua ja yhteydenpitoa luontokoulun sekä vanhempien kanssa. Siihen tulee varata 
aikaa. Ohjelmaan tutustumiseen voi sisältyä käynti maastossa tai luontokouluyrittä-
jän tiloissa sekä opetusmateriaaliin, menetelmiin, välineisiin ja tehtäviin tutustumista.  
Opettajan on oltava selvillä ohjelman turvallisuudesta ja ohjeista, jotka ryhmälle 
annetaan. Mutta opettajan vaivannäkö palkitaan. Hän saa käyttöönsä uusia menetel-
miä ja opetusmateriaaleja. Luokan ryhmäytymisen solmut voivat aueta maastossa. 
Luontokoulupäivä voi tukea opetusta ja toimia opettajan yksilöllisenä täydennys-
koulutuksena. Retkitaidot karttuvat samoin kotiseudun tai kunnan tuntemus. Sama 
pätee myös koulunkäyntiavustajiin.

Kun opettaja päättää viedä luokkansa opiskelemaan koulunseinien ulkopuolelle, 
on yhtenä tavoitteena yleensä oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmän yhteistoi-
minnan parantaminen. Jo valmistautuminen retkelle voi parantaa luokkahenkeä, 
kun tutustutaan etukäteen tulevaan maastoon ja uusiin ihmisiin, jotka vastaavat 
ohjelmasta. Se tarjoaa vaihtelua rutiineihin. Opettajan tärkein tehtävä on välittää 
tieto ryhmästä ja mahdollisista erityistarpeista luontokoulupäivän vetäjälle kuten 

sairaudet, allergiat, liikuntarajoitteet, henki-
lökohtaiset opetussuunnitelmat yms. 

Maastossa ryhmän sisäiset rakenteet voivat 
muokkaantua uudelleen, kun kaikki oppilaat 
ovat uuden edessä. Johdon voikin ottaa se, 
joka osaa tehdä tulen eikä luokan pomottaja. 
Maastossa jakaudutaan usein pienryhmiin. 
Opettaja voi halutessaan vaikuttaa tapaan, jol-
la se tehdään. Ohjelmassa edetään heikoim-
pien ehdoilla. On tärkeää, että kaikki ryhmän 
jäsenet voivat osallistua toteutukseen ja että 
tilanne pysyy hallinnassa. Oppilaiden on tär-
keä noudattaa turvallisuusohjeita. Maatilalla 
vierailulla on tärkeää kuunnella, mitä eläin-
ten kanssa voi tehdä ja mitä ei. 

Lapsille ja nuorille toiminta yhdessä ai-
kuisten kanssa voi avata uusia oivaltamisen, 
pärjäämisen ja selviytymisen näköaloja. Teke-
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mällä oppiminen on elinikäistä oppimista. Ohjelmien alussa on osuus, jossa herätel-
lään aistit vireiksi näkemään, kuulemaan ja haistamaan. Voidaan tunnustella erilaisia 
pintoja ja luupitella. Aidossa ympäristössä voi itse tutkia havaitsemiaan ilmiöitä 
eri välineillä. Kaikki asioihin vaikuttavat tekijät ovat näkösällä kun ne vain oppii 
huomaamaan. Tämä luo perustaa luonnon toiminnan ja sen hyvinvoinnin ehtojen 
ymmärtämiselle. Luontokouluopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle uusia taitoja 
sekä keinoja vaikuttaa itse asioihin ja ymmärtää oman toiminnan seurauksia. Kartan 
lukeminen ja tulenteon oppiminen parantavat retkitaitoja. Vuoren valloitus voi antaa 
jollekin lähtemättömän kokemuksen jaksamisesta taipaleella. Yhdessä vietettyjen 
iloisten hetkien tunnelmat voivat säilyä muistoina läpi elämän ja luoda perustaa 
rakkaudelle luontoa kohtaan. Esikoululaisen kokemukset voivat palautua mieleen 
vielä lukiossakin. Taitava opettaja osaa hyödyntää oppilaan kokemuksia, kun samaa 
teemaa puidaan opetuksessa useaan kertaan eri luokka-asteilla.

5.5

Luontokouluyrittäjän rooli ohjelman toteuttamisessa

Luontokouluyrittäjä välittää omalla ohjelmallaan luontokoulun arvomaailmaa ja kes-
tävän kehityksen päätavoitetta tuleville sukupolville. Oman panoksensa antaminen 
tulevaisuuden rakentamista varten voi antaa suurta tyydytystä. Arkinen työ voi olla 
myös yksinäistä. Asiakasryhmät tuovat väriä elämään. Ohjelman vetäjä saa osuudes-
taan usein välitöntä palautetta, joka voi olla tärkeä kannustin omalle jaksamiselle ja 
avaa ovia uusille ideoille. Luontokouluyrittäjä vastaa ohjelman toteutuksesta ja sen 
turvallisuudesta. Hän avaa kotinsa tai työpaikkansa oven vierasryhmälle tai vie heitä 
tuntemaansa maastoon. Hän antaa oman persoonansa ja osaamisensa peliin. Hän toimii 

LH Lift Oy:n perustaja Paavo Viikki teki yrityk-
sen ympäristöohjelmaan mittavan kehittämis-
työn ja www-sivut. Yhteistyökumppanina toi-
mi historian ja yrittäjyyskasvatuksen opettaja 
Kari Perälä Sydän-Laukaan yläasteelta. 

Heidi Hintikka Hakolan tilalta on opettanut 
lukuisat ryhmät tuntemaan kotimaiset viljat ja 
maitotuotteet. Omatekoinen spaghetti maistui.

Eräopas Pentti Korhosen erä- ja retkitaitoja 
halusivat oppia niin oppilaat kuin opettajat. 
Jääsaunan rakentamista Multamäen rantaan.

Eero Sysmäläinen päreen vuolussa Haapalan 
koululla. Pärekopanteko ja nuotanveto ovat 
perinnetaitoja, joita monet haluavat oppia.  
Hän toi Lankamaan kyläseuran luontokoulu-
työhön mukaan.
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oppaana, esittelee välineitä ja opastaa niiden käytössä. Hän palvelee asiakasta ja järjes-
tää ohjelman usein sivuelinkeinonaan saaden siitä maksun. Useat luontokouluohjelman 
toteuttajat toimivat omassa ammatissaan vailla ammattikasvattajajan pätevyyttä. Oh-
jelman on siksi kääntänyt tai tulkinnut ympäristökasvatuskielelle sen rakentamisvai-
heessa ympäristökasvattaja, joka vastaa myös opetusmateriaaleista ja tehtävistä. Tätä 
on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.7 ohjelman tuotteistaminen.

Luontokouluyrittäjällä on yhteyksiä oman alansa ja kylänsä tai kunnan sidosryh-
miin, joista vieraileva ryhmä voi saada ohjelman yhteydessä hyödyllistä tietoa. Leiri-
koulutoiminta voi toimia yhteydenluojana myös toisinpäin. Yrittäjä voi löytää uusia 
yhteistyökumppaneita, mikäli ohjelmavastuussa on useampia yrittäjiä. 

Yhteistoiminta ammatillisen koulutuksen kanssa
Työssä oppiminen ja käytännön harjoitte-
lu ovat jatkuvasti lisääntyneet ammatilli-
sessa opetuksessa. Luontokoulun toimin-
tamuodot ja verkoston eri ammattialojen  
edustajat tarjoavat ammatillisen opiskelun 
kanssa monia yhteistyömahdollisuuksia. 
Luontokoulun ja oppilaitoksen kesken so-
vitaan opiskelujakson tavoitteista, sisäl-
löistä ja ohjaamisesta. Se vie aikaa. Mo-
lemminpuolinen hyöty on tärkein kan-
nustin. Harjoittelijoille ja opinnäytetöiden 
tekijöille luontokoulusisältöjen suunnit-
telu ja toteutus antaa mahdollisuuden 
oman ammattitaidon kartuttamiseen. He 
saavat käytännön jaksoja teorian lomaan. 
Ympäristökasvatussisältöjä ja menetelmiä 
voi muokata eri oppiaineiden ja eri –ikäis-
ten ryhmien näkökulmista. Luontokouluyrittäjä voi puolestaan hyötyä opiskelevan 
sukupolven taidoista ja päivittää osaamistaan uusimmalla tiedolla.

5.6

Ohjelma kodin ja koulun yhteistyön kannalta

Oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan luontokouluohjelmiin. Koulun opet-
tajat huolehtivat yhteydenpidosta luontokoulun ja asiakasryhmän kotiväen kanssa. 
Luontokoulu tarjoaa tiedotuskirjepohjan koteihin, ohjeet varusteista, opasteet paikalle 
sekä tiedot luontokoulupäivän tai leirikoulun turvallisuudesta. Mikäli vanhemmat ha-

Vehniän kylä sai luontopolun Himman ulkoilurei-
tin varrelle, kun Jyväskylän yliopiston varhaiskas-
vatuksen esiopetuksen pätevöitymisopiskelijat 
Pirkko Hirvi ja Jaana Reinikka suunnittelivat 
opinnäytetyönään kunnan nimikkolajeista rastit 
sinne.Aiheena oli oppimisvalmiuksien ja ajattelu-
taitojen ohjaaminen.

Haapalan kyläseurasta Tommi Rantanen, Eino Hannikainen ja Ossi Kiiveri kehittivät puheenjohtaja 
Paavo Viikin kanssa luontokoulutoimintaa yhdessä koulun kanssa. Haapajärven kunnostaminen on 
kylän yhteinen ponnistus. Moni sai kokeilla lumikenkäilyä Haapavuoren päälle kiivetessään.
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luavat, voi ohjelman tarjoava luontokouluyrittäjä tulla etukäteen koululle tapaamaan 
ryhmää. Tämä voi olla tarpeen erityisesti maastopainotteisten leirikoulujen järjestä-
misessä.

Vanhemmille mukanaolo lapsen luontokoulupäivässä tarjoaa luontevan mahdolli-
suuden nähdä lapsensa toimintaa ryhmässä, tutustumismahdollisuuden opettajaan ja 
lapsen luokkatovereihin sekä muihin vanhempiin. Vanhemmilla voi olla myös osaamis-
ta, jota he voivat halutessaan tarjota yhteiseen käyttöön. Vanhemmat ovat osallistuneet 
mm. kuljetuksiin, toimineet apuemäntinä, hankkineet pilkkikisapalkintoja, piirtäneet 
karttoja atk:lla, avustaneet ryhmän lumikenkien kiinnittämisessä ja toimineet  halutes-
saan pienryhmän oppaana. Usein maastossa vanhemmille palautuvat mieleen myös 
omat varhaiset luontokokemukset, jotka voivat rikastaa yhteistä hetkeä. Vanhemmat 
pääsevät tutustumaan uusiin retkimaastoihin ja ihmisiin. Kaikki tämä voi parantaa 
luokkahenkeä ja yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä sekä vanhempien kesken. Nä-
keviä silmiä ei myöskään koskaan ole liikaa ryhmän turvallisuuden valvomisessa.

Koulumaailmassa luontokoulutoiminta voi tukea toisellakin tavalla kodin ja kou-
lun yhteistyötä. Koulujen vanhempainyhdistykset ovat tehneet talkoita yhdessä kou-

lun- ja kunnanväen kanssa.

 
 

 
 
5.7

Luontokoulutoiminta järjestöjen kannalta

Luonto- ja ympäristöalan järjestöillä on valistustehtäviä, joihin luontokoulutoiminta 
voi tarjota väylän. Laukaan Riistanhoitoyhdistys ry liittyi tältä pohjalta ohjelmillaan 
luontokouluverkostoon. Eläinten jälkien tunnistaminen, riistanhoitotyö ja metsästys-
koirien koulutus innostivat oppilaita käytännön läheisyydellään. Kyliltä löytyi in-
nokkaita nuoren metsästäjän alkuja. Riistanhoitoyhdistyksen osaamista ja yhteistyötä 
metsästysseurojen kanssa hyödynnettiin mm. retkikursseilla. Luontokoulu voi tarjota 
partio-ohjaajille koulutusta ja välineistöä. 

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha 
Hänninen opastaa retkikurssilaisia fasaanin 
käsittelyssä. Juha Hänninen kiersi kouluilla 
tuoden mukanaan lähialueen metsästysseuro-
jen väkeä.

Kuvassa Laukaan 4H:n toiminnanjohtaja Anne-
Mari Räty ja Lankamaan kummikoululaisia. Laukaan 
4H-yhdistys osallistui kalaleirikoulun järjestämi-
seen pajutyöpajalla. Yhdistys on panostanut viime 
vuosina ympäristökasvatuksen kehittämiseen, mikä 
näkyy valtakunnallisilla nettisivuilla. 

Luontokoulu voi olla pihatalkoissa mukana 
ideoinnissa ja käytännön työssä sekä luomalla 
materiaaleja ja -ohjelmia pihaympäristöön 
mm. luonnon seurantaan, ruokintapaikkoihin, 
sään seurantaan, luontopolkuja jne. Laukaan 
kirkonkylän ala-asteen vanhempainryhmä tuki 
talkoilla koulun pihan elävöittämistä. Luonto-
koulu oli mukana maastopainotteisen oppi-
misympäristön kehittämisessä.
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6 Luontokouluohjelman tuotteistaminen

6.1

Valmennusta luontokouluohjelman järjestäjille
Elävin osa luontokoulusta on tarjolla olevien ohjelmien monipuolinen kirjo. Teemat 
vaihtelevat metallityöpajasta erävaellukseen. Luontokouluideoita voi tulla laidasta 
laitaan eri ammatinharjoittajalta tai maanomistajilta. Ohjelma rakennetaan siten, että 
aluksi toiminnanvetäjä / projektipäällikkö tutustuu henkilön tai yrityksen toiminnan 
historiaan, tiloihin, välineisiin ja maastoon. Alkuhaastattelun punaisena lankana toi-
mi ensimmäisen koulutusohjelman runko. Tavoitteena on hahmottaa ohjelmateeman 
käyttömahdollisuuksia luontokoulun eri toimintamuodoissa. 

Ovien avaaminen ja oman perhe-elämän ja työn sovittaminen luontokoululaisten 
tarpeisiin vaatii ohjelmasta vastaavalta yrittäjältä joka toteutuskerta erityisiä jär-
jestelyjä ja ponnistuksia. Ryhmän ikätaso ja tietojen ja taitojen omaksumiskyky on 
mietittävä. Käytännössä asiat konkretisoituvat ensimmäisten kokeiluryhmien kanssa. 
Silloin mietitään ohjelman tavoitteita ja ryhmän toiminnan edellyttämiä etukäteisjär-
jestelyjä paikan päällä.Valmistautumiseen voi sisältyä myös tapaamisia mm. ryhmän 
opettajien kanssa. Projektipäällikkö valmisteli yhteisen suunnittelun pohjalta ensim-
mäiset ohjelmarungot ja niiden opetusmateriaalit sekä palautelomakkeen ohjelman 
kehittämistä varten. Ohjelmaan pyritään sisällyttämään ryhmälle lopuksi annettava 
muisto kiitokseksi. Sen tehtävä on toimia myös markkinointivälineenä.

Sararannan viikarit pussittamassa sipulia myyntiin Hakolan tilalla. Isäntä Juha Hintikka on antanut 
merkittävän panoksen luontokoulun asiakaspalvelussa ja www-sivujen kehittämisessä mm. tar-
joamalla apua sivujen rakentamisessa muille verkoston jäsenille yhdessä vaimonsa Heidi Hintikan 
kanssa. Hän kantoi myös osuuskunnasta vetovastuuta sen loppuun saakka.
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Luontokouluidea ohjelmaksi

Ohjelman järjestäjän nimi tai yrityksen nimi:

 1.   Luontokouluohjelman nimi (tai työnimi) ja luontokoulutavoite: yksi ohjelma / lomake

 2.   Ohjelman kuvaus: 
  Kerro lyhyesti niin kuin asiakkaalle, mitä ohjelman aikana tapahtuu, ohjelman kesto, kuka johtaa ( 
  mm. luonnehdinta oppaan kokemuksesta), missä toteutetaan, maaston ja maiseman luonnehdinta,   
  toteutettavuus eri vuodenaikoina, fyysinen rasittavuus, vaatimus aikaisemmasta kokemuksesta,   
  onnistuuko liikuntarajoitteiselle henkilölle

 3.   Kuinka monta henkilöä voi kerrallaan osallistua ohjelmaan:  
  minimi ja maksimi, mahdollinen ikäsuositus (alaikäraja)

 4. Milloin ohjelmapalvelun voi saada:  
  jatkuvasti ympäri vuoden vai tiettynä vuodenaikana

 5. Missä luontokouluohjelma toteutetaan, kuinka kauan kestää, milloin ohjelma alkaa,   
  minne ja milloin palataan 
  (mahdollisesta reitistä karttaliite)

 6.  Tarvittavat varusteet:          
  kerro lyhyesti, mitä varusteita saa ohjelman toteuttajalta, mitä asiakas itse ottaa mukaan    
  (mahdolliset suojavarusteet)

 7.   Kuvaus pakettiin mahdollisesti kuuluvasta ruokailusta tai sitä tarjoavasta    
  yhteistyötahosta:  
  ateria, välipala, missä, omat ruokailuvälineet vai talon puolesta

 8.  Kuvaus pakettiin mahdollisesti kuuluvasta majoituksesta tai sitä tarjoavasta    
  yhteistyötahosta: 
  montako henkilöä yhteensä, hlömäärä/huone, majoitustilat, vuodevaatteet, sauna

Majoitukseen liitettävät mahdolliset oheispalvelut tai toimintamahdollisuudet

 9. Lyhyt kuvaus kulkuyhteyksistä tai kuljetuspalveluja tarjoavista yrityksistä

 10. Ohjelmaan liitettäviä muita ohjelmapalveluista, omia tai yhteistyötahojen tarjoamia:

 11.   Mieti esitettä varten 3–4 kuvakohdetta, jotka kuvaisivat toimintasi omaperäisyyttä.   
  Muista eri vuodenaikojen mahdollisuudet.

12.   Muisto käynnistä- markkinoinnin väline.    

13.   Palautteen kerääminen ja käsittely sekä kehittäminen.

Luontokouluohjelman alustava karkea hinnoittelu, oma arvio

Mieti, mistä kaikista asioista ohjelmapalvelun hinta koostuu euroa / hlö / tunti tai vrk tai tapahtuma
Erittele hinnat erilaisille ryhmille esim. lapsiryhmät, aikuiset, eläkeläiset

Listaa kaikki tarvikkeet ja välineet (muista jälkihuolto ja vuokrattavat välineet) euroa/hlö
Hankintamatkat (km / ohjelman toteutus)   euroa / hlö
Listaa markkinointikulut (esite, tiedotus, puhelin-, postitus, yms.)  euroa / hlö
Muilta ostettavat palvelut   euroa/hlö
Hinta omalle työajalle ja valmistautumisajalle   euroa /h
Tuotteen kokonaishinta   euroa/ hlö:  euroa/ ryhmä:

Mahdollisesti tarjoamiesi oheispalveluiden hinta  euroa/hlö
ateriat ja välipalat
majoitus
sauna
vapaa-ajan toiminta
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Luontokoulun ohjelmatoimitus

Laukaan luontokoulu/yrittäjä yhteystiedot

Ohjelman nimi:

Ryhmätiedot:  Nimi, pvm, klo, yhteyshenkilö, montako lasta (tytöt/pojat), ikätaso
   Montako aikuista (vanhempia, avustajia)
                Erityistä huomioitavaa (allergiat, sairaudet, rajoitteet, HOPS)

Tavoitteet:  Oppimistavoitteet (2–3 kpl)
        Tekemiseen liittyvä tavoite
            Eläytymistavoite
            Kohde-, selviytymis- tai varustetavoite
            Ryhmäkohtainen tavoite
            Globaalitavoite / käyttäytymisen muutokseen liittyvä tavoite

Toteutus:  Vastuujako / tiedottaminen koteihin, ruokailut, majoitus, kuljetukset, ohjelmat, 
   varasuunnitelma
            Yrittäjän vastuulla olevat asiat
         Koulun/ ryhmänvetäjän vastuulla olevat asiat

Turvallisuus:  Kohdemaastoon liittyvät asiat, varusteluettelo, ensiapuvälineistö, 
               vakuutusasiat, koteihin tiedottaminen, hygienia (WC, käsienpesu,  
   ruokailuvälineet, jätehuolto)
                       
Aikataulutettu ohjelma:  Vastuuhenkilö, tarvittavat varusteet

Varustelista oppilaalle:  Yksilöity pukeutumisohje alusvaatteista päähän
   Mukana tarvittavat varusteet
   Peseytyminen ja hygienia

Muisto vierailusta Käyntikortti, itse tehty käyttöesine tms. markkinointia edistävä 
   (ryhmälle räätälöity).     

 Palautteen kerääminen Menetelmä ikätasosta riippuen

Tarjoushinta:          
           
Toimitusehdot:  Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet: (mm toiminta-, varuste- ja    
   turvallisuusohjeiden noudattaminen, asiakkaan oma vakuutusturva)
 
Maksutapa ja –ehdot:  (Viitesiirto 14 vrk tai käteinen, ei ennakkomaksua)
   Tarjous on voimassa [pvm] asti.

Leikkimielisen karhunkierroksen isäntä karhuvouti Mikko Muurikainen Syvävuo-
rella. Mikon miniä Satu Muurikainen piirsi ohjelmaan runovärityskirjan piirroshah-
moilla. Reitillä seurataan karhun kaatamia kantoja ja kynsimisjälkiä puiden rungoilla. 
Ohjelmassa joutuu tekemään kuperkeikan mikäli erehtyy sanomaan ”karhu”. Juoni 
tulee karhunmetsästyksen perinteestä jossa piti kiertoilmaisuilla esim. otso, mesi-
kämmen, kouko jne. erehdyttää nalle jäljiltä.
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6.2

Ohjelman turvallisuussuunnitelmat

Ohjelmien turvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää liikutaanhan miltei 
aina asiakkaalle tuntemattomassa maastossa. Usein ollaan tekemisissä tulen kanssa ja 
tarvitaan puukkoja tms. välineitä. Maatiloilla turvallisen liikkumisen varmistaminen 
on ensiarvoisen tärkeää ollaanhan eläinten kanssa tekemisisssä, on lantavarastoja ja 
muita varastointitioloja 

Kuluttajavirasto valvoo Suomessa elämyspalveluja tuottavien yritysten ohjelmien 
turvallisuutta. Jokaisella luontokouluohjelmalla on oma turvallisuussuunnitelma. 
Suunnitelmien pohjamateriaali valmisteltiin projektin aikana keskitetysti luontokou-
lutoimistossa erikseen kiinteille tapahtumapaikoille ja erikseen maasto-ohjelmiin. 
Käytännön valvonnasta vastaavat kunnan terveystarkastajat (liitteenä 7). Ohjelman 
järjestävä yrittäjä vastaa siitä, että hänen omat yrittäjyyteen liittyvät vakuutusasiansa 
ovat kunnossa. Ne tarkistetaan ennen ohjelman käyttöönottoa. Turvallisuussuunni-
telman pohjalta laaditaan tarjoukseen ohjelman liitteeksi etukäteisohjeistus jokaista 
ryhmää varten erikseen. Tapaturmatilanteita varten on olemassa pelisäännöt vastui-
den ja tiedotuksen osalta. Jokaisella luontokouluohjelman järjestäjällä on tiedossa 
kaikki yleiset hälytysnumerot sekä ajo-ohjeet viranomaisille pelastustilanteita varten. 

Kriisitiedottaminen 
 Luontokoulutapahtuman järjestäjän puolesta ensisijassa ohjaaja tiedottaa 
 tapahtuneesta vahingosta seuraavassa järjestyksessä: 

 1. Tarvittaessa ensiapu- ja muu hälytysviranomainen 
 2. Luontokoulun vastuuhenkilö/toiminnanjohtaja 
 3. Omaiset 
 4. Muut asianosaiset 

 Ulkoinen tiedotus: 
 tiedottamisesta julkiselle sanalle ja viranomaisille vastaa     
 luontokoulun vastuuhenkilö / toiminnanjohtaja

Vuonna 1995 toukokuussa luontokoulun ohjaaja 
Kristiina Schubin joutui ambulanssikyytiin ison 
kaapin kaaduttua hänen päälleen. Onneksi 
selvittiin säikähdyksellä. 

Lastentarhanopettaja Sanna Saranpää on 
hetkeksi järjestänyt Sararannan viikariryhmänsä 
kuuntelemaan, mitä Hakolan tilan isäntäväellä 
on kerrottavaa maatilavierailun onnistumiseksi.
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6.3

Mitoituskartoitus
Luontokouluyrittäjän kiinnostuksen ylläpitäminen ja kehittämisinto riippuu asiak-
kailta saadusta palautteesta, työn määrästä siitä saatuun korvaukseen nähden sekä 
asiakasmääristä. Ohjelman kokeiluvaiheen jälkeen yrittäjältä kysyttiin tiheyttä, jolla 
hänellä on mahdollisuus ottaa ryhmiä vastaan kuukausittain. Samassa yhteydessä 
tarkistetaan hinnoittelu- ja turvallisuusasiat. Mitoitustietoa tarvittiin markkinointia 
sekä toiminnan yhteisen rahoituspohjan laatimista varten.

 

LAUKAAN LUONTOKOULUN KAPASITEETTI JA YRITTÄJÄ KOHTAINEN 
TULOSTAVOITE  vuodelle 2004 

 

      
Luontokouluyrittäjä Yrittäjän 

kapasiteetti
Luontokoulu-

päiviä / -ryhmiä 
(10 kuukauden 

ajalle)

Päivän / ryhmän 
keskimääräinen hinta 

(sis. osuuskunta 
osuuden)

Tulostavoite 
vuodelle 2004

 

Eero Sysmäläinen * 2 ryhmää / vk 72 150 10800   9 kuukauden ajalle 

Eskosen tila 2 ryhmää / kk 18 210 3780  

Hakolan tila 2 ryhmää / vk 72 168 12096  

Heikkilän tila 2 ryhmää / kk 18 168 3024  

Jari Niskanen * 1 ryhmä / kk 9 70 630  

Mikko Muurikainen 2 ryhmää / vk 72 210 15120  

Nurmipirtti Ky 1 ryhmä / kk 9 150 1350  

Ossin market 3 ryhmää / vk 108 60 6480 10 kuukauden ajalle  

Paavo Viikki 2 ryhmää / vk 72 70 5040  

Simunan matkailutila * 1 ryhmä / kk 9 210 1890 11 kuukauden ajalle 

 

Vesa Liimatainen 2 ryhmää / vk 72 100 7200  

Äijälän Seudun osuuskunta * 1 ryhmä / kk 9 100 900  

Eija Syrjälä 3 ryhmää / vk 80 168 13440  

      

YHTEENSÄ  620  81750  
 

 

* Yrittäjät eivät ilmoittaneet tarkkaa kävijämäärä haastattelussa, mutta arvio heidän kapasiteetista nykyisen toiminnan valossa. 
Ryhmien määrä vuodessa on laskettu 9 kuukauden mukaan eli 2 ryhmää / vk x 4 viikkoa / kk x 9 kk = 72 ryhmää / vuodessa.

Luontokoulutoimijat ensiapukurssilla LH Lift Oy:n kokoustiloissa. Verkoston jäsen ensiapuopettaja 
Anne Riissasen räätälöi kurssin. Kokoustila oli ahkerassa käytössä ohjausryhmän ja osuuskun-
nan kokoustiloina. Tehtaan isäntä ja puheenjohtajana toiminut Paavo Viikki istuu pöydän päässä. 
Vasemmalta Vesa Liimtainen, Tommi Rantanen, Heidi ja Juha Hintikka, Kalevi Heikkinen, Paavo 
Viikki, Anne Rissanen, Sirpa Rutanen, Tero Eskonen, Eero Sysmäläinen ja Ossi Kiiveri.
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6.4

Markkinointisuunnitelma
Luontokoulu voi tarjota yrittäjälle mahdollisuuden markkinoida osaamistaan. Ver-
kostosta voi löytyä hyviä yhteistyökumppaneita, partnereita. Yrittäjäkohtaisen mark-
kinointisuunnitelman laatimisessa käytettiin hyväksi jyväskyläläisen Tiimiakatemian 
kolmen opiskelijan muodostamaa yritystä ja TATTIS- menetelmää (© Matti Kuos-
manen, Paula Raatikainen, Tomi Ropponen 2002). Menetelmä perustuu henkilökoh-
taiseen haastatteluun ja tutustumiseen toimintaan paikan päällä. Jokaisen yrittäjän 
markkinointiin liittyvät osa-alueet koottiin kuudelle markkinointihyrrätaululle ja 
niistä koottiin yhteenveto yhteiseen käyttöön. 

Hyrräaineiston pohjalta kootaan yrittäjäkohtainen markkinointisuunnitelma. Siinä 
kuvataan yritysidea, käytettävissä olevat resurssit, ohjelmat lapsiryhmille, yrityksille. 

Yrittäjäkohtaisen markkinointisuunnitelman runko   
(© Matti Kuosmanen, Paula Raatikainen, Tomi Ropponen 2002)

Miksi teemme sitä mitä teemme

Tuotteet
 Yleiset ominaisuudet 
 Ohjelman sisältökuvaus osa-alueittain

Mahdolliset kilpailijat

Kenelle haluamme kertoa luontokoulusta
 • Päiväkoti 
 • Ala-aste
 • Yritysvieraat
 • Matkailijat 

Sidosryhmät
 • Omistaja/vuokran antaja
 • Alan yhteistyökumppani  esim. kalastuskunta
 • Kyläläiset
 • Luontokoulu
 • Rahoittajat
 • Muut toiminnalliset yhteistyökumppanit

Vaikutuskeinot / viestintäkanavat ( millä välineillä kerromme)
 • Päiväkodit ja ala-asteet
 • Omat internet-sivut
 • Puskaradio
 • Kerhotoiminta
 • Materiaalit ja tuotteet
 • Messut ja muut tapahtumat
 • Vanhemmat
 • Opettajat

Kävijöille luotava kuva

Selvitettäviä asioita jatkon kannalta
 • Esim. kuljetusten hinnat
 • Yhteistyömahdollisuudet erilaisten tapahtumien järjestäjien kanssa eri vuoden aikoina
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6.5

Palautejärjestelmä
Luontokouluohjelmien toimivuutta ja asiakastyytyväisyyttä arvioidaan ohjelmakoh-
taisella palautejärjestelmällä. Joka toteutuskerrasta pyydetään ryhmältä palautetta 
joko keskustellen tai kirjallisesti palautelomakkeelle joka on jo tarjouksen liitteenä. 
Ryhmältä pyydetään palautetta ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, toteutuksesta, 
varusteista ja turvallisuudesta. Kertynyttä tietoa pohditaan ja siitä iloitaan yhdessä 
annetaanpa palaute suoraan luontokouluyrittäjälle tai luontokoulun asiakaspalvelun 
kautta. Sen mukaan toimintaa vahvistetaan tai parannetaan. 

Palauteaineisto tallennetaan dokumenteiksi. Sitä käydään läpi kootusti verkostoko-
koontumisissa koulutustarpeiden kartoittamista varten sekä laatujärjestelmän raken-
tamista varten. Asiakaskunnalle voidaan tehdä ajoittain asiakastyytyväisyyskysely.

6.6

Hinnoittelu
Luontokouluohjelmien hinnoittelun pohjaksi kartoitettiin projektin aikana Suomessa 
toimivien luontokoulujen hintatasoa. Vuoden 2000 tilanteen mukaan Suomessa toimi-
vien luontokoulujen lyhytkestoisten ohjelmien maksut lapsi- ja nuorisoryhmille olivat 
25 € / tunti / ryhmä ja aikuisryhmille 50 € / tunti / ryhmä. Sopiva ryhmän koko on 
10–18 henkilöä ohjelmasta ja ohjaajamäärästä riippuen. Maastoretki yöpymisineen oli  
yli 8 tuntia kestävistä reissuista 18 € / tunti / ohjaaja, ruokailukustannukset maastossa 
6–8 € / vrk / henkilö. Osa luontokouluista oli vapautettu arvonlisävelvollisuudesta 
opetustoiminnan vuoksi. Hinnoittelua saattoi alentaa myös osittainen kuntarahoitus.
Laukaassa puolipäiväohjelman hinnaksi tuli 13–17 € / oppilas ilman kuljetuskus-
tannuksia ja oheispalveluja. Laukaassa ohjelman hinnoittelua varten luotiin ohje 
kustannusten kartoittamista varten. 
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Markkinoinnilla Keski-Suomen tyhjiötä 
täyttämään
Luonto-opetuksen kaupalliset markkinat ovat heikosti kehittyneet Keski-Suomessa.  
Erityisen haasteen markkinoinnille luo toiminnan uutuus. Sanalle luontokoulu tai 
ympäristökasvatus ei ole olemassa riittävästi kokemusperäistä vastinetta. Luontoret-
ket, luonto-opastus ja elämykset luonnossa ovat suurelle yleisölle tutumpia termejä.

Ympäristökasvatus on osa kuntien ympäristönsuojelua ja opetussuunnitelmatyötä.
Ympäristökasvatusta luontokouluksi puettuna ei kuitenkaan mielletä kunnan perus-
tehtäväksi. Kunnan erikoistumisvalinta on Peurungan matkailukeskuksen kehittä-
minen. Laukaan luontokouluna tunnettu toiminta tukee maaseudun yrittäjyyttä ja 
kylien reittihankkeita ja siten luontomatkailun kehittämistä. Tätä ei kuitenkaan vielä 
nähdä kunnassa. Ensimmäiseksi tärkein kohdejoukko markkinoinnissa on siksi saada 
kuntahallinto ja päättäjät näkemään luontokoulu uudenlaisena ympäristöpotitiikka-
na ja kunnan keskeisenä kestävän kehityksen imagotekijänä.

7

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 
myönsi Laukaan luontokoululle ympäristökas-
vatuksen Ruusu-palkinnon 25.10.2002 ensim-
mäisenä Suomessa toimivista luontokouluista.

Tunnustuspalkinto myönnetään tahoille, jotka 
ovat toimineet pitkäjänteisesti, uutta luovasti ja 
ympäristökasvatuksen mahdollistaen. Perustelu 
oli seuraava: 

Luontokouluverkosto on uusi toimintamalli, joka 
perustuu laajalle yhteistyölle paikallisten toimijoi-
den kanssa.

7.1

Sijoittuminen markkinoilla ja kilpailutilanne 
Suomessa toimii useita varsin paljon toisistaan poikkeavia luontokouluja ja ympäris-
tökouluja. Tarjonnan painopiste on Etelä-Suomessa. Luontokoulujen ylläpitäjänä voi 
olla kunta, järjestö, säätiö tai vakiintunut ostopalvelutoiminta kunnan ja järjestön tms. 
kanssa.

Laukaan malli erottuu palvelurakenteeltaan maakunnan muista toimijoista, joiden 
palvelut on rakennettu kiinteän toimipisteen ympärille. Jyväskylän maalaiskunnan 
luontokoulu (nyk. Jyväskylän luontokoulu) palvelee kunnan omia ympäristökasva-
tustarpeita kiertävä luontokouluopettaja-periaatteella. Piispala Kannonkoskella on 
valtakunnallinen leirikoulu- ja nuorisotoimintakeskus, jolla on oma ympäristökou-
lu. Piispala sekä Konneveden kurssikeskus Hiekkaharju keskittyvät kurssi-, leiri- ja 
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kokoustoimintaan. Lyhyempiä ohjelmapalveluja tarjoavat Ympäristökeskus Kammi 
(Jyväskylä), joka toimi kaupunkiympäristöön rakennettuna näyttelytilana sekä yli-
opiston luontomuseo Harjulla, joka esittelee Keski-Suomen luonnonhistoriaa sekä 
eläin-ja kasvilajistoa. Kuvataidekoulu Jyväskylässä tarjoaa rakennettuun ympäristöön 
liittyvää ympäristökasvatusopetusta. Käsityömuseon alainen käsityökoulu ammentaa 
ympäristökasvatussisältöjä käden taitoihin. Leivonmäen kansallispuistohankkeessa 
on kehitetty leirikoulutoimintaa varten rahoitusmallia. Metsähallitus järjestää luon-
to-opastusta kohteillaan Pyhä-Häkissä ja Salamajärven kansallispuistoissa. Lisäksi 
Keski-Suomessa toimii seikkailupalveluja, erilaisia luontoaktiviteetteja ja luontomat-
kailuohjelmia tarjoavia yrityksiä, joiden ohjelmat voivat soveltua koulujen käyttöön.

Laukaan toiminta ei palveluillaan kilpaile suoraan luonto-opetusta ja ohjelmia 
tarjoavien ympäristökasvatustoimijoiden kanssa. Se voi hyötyä luontoaktiviteetteihin 
j a elämyspalveluihin suuntautuneen matkailun ja hyvinvointipalvelujen kehittämi-
sestä. Alueella voidaan luonnehtia olevan markkinatyhjiö, johon voidaan vaikuttaa 
aktiivisen tarjonnan kautta. 

Toimijat nimetty Keski-Suomen ympäristökasvatuksen verkko-
sivuston ja keskustelujen pohjalta kesäkuussa 2009. Lisäksi aihe-
piirin yhteydessä työskentelevät muun muassa useat kulttuurin 
ja museoalan toimijat, luontomatkailuyritykset, ympäristövas-
tuulliset yritykset, kierrätysalan toimijat sekä kansalaisjärjestöt.

Maakunnallisia toimijoita
• Keski-Suomen ympäristökeskus
• Metsähallitus Länsi-Suomen luontopalvelut
• Keski-Suomen museo
• Keski-Suomen luontomuseo
• Kuntien ympäristönsuojeluvastaavat
• Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
• Keski-Suomen 4 H- piiri alajärjestöineen 
• Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri  

ja paikallisjärjestöt
• Aluearkkitehdit ympäri maakuntaa
• Jyväskylän yliopiston opettajainkoulutuslaitos
• Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen yksikkö
• Jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötieteiden laitos
• Maakunnan kulttuuriympäristö -ryhmä (MAKU)
• Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistyspalvelut
• Keski-Suomen liitto
• Keski-Suomen TE-keskus
• Keski-Suomen maaseutukeskus
• Keski-Suomen Energiatoimisto

Jyväskylän seutukunta
• Jyväskylän luontokoulu
• Suomen Latu, metsämörritoiminta
• Mustankorkea Oy
• JE-energia, Jyväskylän kaupunki,  

tekopohjavesialue Vuontee
• Vattenfall Oy
• Japa ry
• Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry
• Jyväskylän Repu ry
• Jyväskylän Maan ystävät ry (Jymy)
• Nuorten Akatemia / Ilmari-ilmastolähettiläät / 

Note-palvelu
• Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry
• Laukaan luontokouluverkosto, Hakolan tila
• Vattipajat, Laukaan kunta
• SER-Väentupa ry
• Kallioplanetaario Nyrölä
• Viitaniemen yläaste ja lukio
• Pupuhuhdan koulu, ympäristösertifikaatti
• Palokan yläkoulu
• Jokelan koulu, Vihreä lippu
• Puuppolan koulu, Vihreä lippu
• Vaajakummun koulu, Vihreä lippu
• Äijälän koulu, Vihreä lippu
• Laurinkylän yläaste, Laukaa
• Muuramen lukio

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
• Nuorisokeskus Piispala
• Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus  

Saarijärven luonnonvarainstituutti
• Kivikauden kylä / Saarijärven museo
• Pyhä-Häkin kansallispuisto
• Salamajärven kansallispuisto
• Sydän-Suomen Luonto Oy
• Viitasaaren yläaste
• Saarijärven keskuskoulu

Äänekosken seutukunta
• Hiekkaharjun kartano Konnevesi
• Keski-Suomen opisto Suolahti
• Kovalanmäen koulu Äänekoski
• Koulunmäen koulu Äänekoski

Keuruun seutukunta
• Keurusselän  

luonnonystävät ry
• Keuruun Ekokylä 
• Oittaan Punainen Aitta,  

Mirja Räty Petäjävesi

Joutsan seutukunta
• Leivonmäen kansallispuisto
• Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry
• Joutsan-Luhangan yläaste, Vihreä lippu

Jämsän seutukunta
• Isojärven kansallispuisto
• Jämsän seudun koulutuskeskus 

puutarha-alan oppilaitos
• Lahden koulu, Vihreä lippu

Keski Suomen ympäristökasvatuksen toimijoita
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7.2 

Markkinoinnin työkalu
Markkinoinnin perussuunnitelman rakentamiseksi luontokoululla on ollut käytettä-
vissään oma työkalu, jonka avulla on kuvattu markkinointitoimet. Markkina-analyy-
si on sisällytetty liiketoimintasuunnitelmaan. Kehittämisprojektien aikana yhteistä 
markkinointia, verkoston sisäistä markkinointia sekä kartoitettu luontokouluyrittä-
jäkohtaisia kanavia- ja keinoja. Jälkimmäistä on kuvattu kappaleessa 6.4.

7.3 

Yrityskuva ja tuotekuva
Luontokoulun yrityskuva ja tuotekuva perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. 
Keskeisiä periaatteita ovat elinkaariajattelu sekä kokonaistaloudellisuus. Yhtenäis-
tä yritys- ja tuotekuvaa varten luotiin toiminta-ajatusta kuvaava logo sekä yritys-
tunnuksilla merkityt tuotekansiot sekä asiakirja-aineisto (tarjoukset, kirjepohjat, 
kirjekuoret,laskut, käyntikortit, opasteet eri tilaisuuksiin). Luontokouluverkoston 
yhtenäistä viestintää, johon toiminta perustuu, on kuvattu tarkemmin kappaleessa 
sisäinen markkinointi. 

   Sanomamäärittely

Kuntataso
Toiminta perustuu Laukaan kunnanvaltuuston kehittämisstrategiaan luontomatkailun 
edistämiseksi, kunnan ympäristönsuojelun edistämiseen, opetustoimintaan sekä kestä-
vän kehityksen ohjelmaan (Paikallisagenda 21).

Kylätaso
Toiminta kumpuaa luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä kyläyhteisöjen voimavaroista, 
monimuotoisuudesta ja arvokkaista luontokohteista sekä luonnonvaroista.

Yritystaso
Toiminta perustuu maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä 
yrittäjien arvoihin ja osaamiseen.

Tuotetaso
Palvelut perustuvat kestävän kehityksen periaatteisiin sekä opetussuunnitelmien to-
teuttamiseen. 

Luontokoulun markkinoinnin perussuunnitelman sisältörunko, jonka pohjalta on vähitellen toteu-
tettu erilaisia toimenpiteitä. Varsinainen markkina-analyysi on sisällytetty liiketoimintasuunnitel-
maan (kappale 8.3)

	 Markkinoinnin	profiili	–	työkalun	sisältö

 1.  Markkinatutkimukset
 2.  Strategia
 3.  Sanomamäärittely
 4.  Kampanjointi
 5.  Messut, seminaarit
 6.  Projektimuotoinen erillisrahoitettu toiminta
 7.  Yritysprofiili  
 8.  Esittelyaineisto
 9.  Palautejärjestelmä ja sidosryhmähallintajärjestelmä
 10. Tiedottaminen ajankohtaisista asioista
 11. Rahoittajat ja sponsorointi
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7.4

Markkinointi- ja tuotestrategia  
– tavoitteena ympärivuotinen toiminta
Keskeinen markkinointitavoite on saada toiminnalle ympärivuotista näkyvyyttä. Se 
voi toteutua vain ottamalla käyttöön kaikki toimintamuodot ja verkoston voimavarat. 
Niiden varaan rakennettu tapahtumakalenteri, johon sisältyy koulutusta, luonto-
koulupäiviä ja leirikouluja, näyttelyitä jne, tuo esiin toiminnan monipuolisuuden ja 
tarjoaa sille uusiutumismahdollisuuksia, mikä herättää yleistä mielenkiintoa.

Markkinointia toteutetaan alkuvaiheessa oman kunnan alueella ja jatkossa täyt-
tämällä Keski-Suomen ”tyhjiötä” sekä käyttämällä tehokkaasti hyväksi verkostoja: 
koulujen ja päivähoidon yhdyshenkilöverkostot, Keski-Suomen ympäristökeskuksen 
ympäristökasvatusverkosto, Suomen luontokoulujen verkosto, luontokouluyrittäji-
en ja kyläseurojen verkostot, seudulliset matkailuorganisaatiot, ympäristöimagoon 
panostavat yritykset. Yhteistyön rakentaminen ja vakiinnuttaminen Peurungan seu-
dun matkailuorganisaation kanssa on avainasia. Markkinointi ja myynti hoidetaan 
pääsääntöisesti luontokoulun omana toimintana. Asiakasohjaukseen panostetaan 
osana markkinointia.

Tuotestrategia
Eri toimintamuotojen ohjelmapalvelut ja luontokoulumateriaalit perustuvat laajalla 
yhteistyöllä ja osaamisella toteutettuun tuotekehittelyyn, josta vastaavat Laukaan 
kunnan luontokouluhenkilöstö ja yhteistyöhallintokunnat sekä paikalliset luonto-
kouluyrittäjät ja kyläseurat. Tarjolla olevat toimintapäivä- ja leirikouluohjelmat pe-
rustuvat opetussuunnitelmiin. Kaikissa palveluissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä. 
Tuotekehittelyssä panostetaan yhteissuunnitteluun koulujen ja päivähoitoyksiköiden 
sekä ammatillisen koulutuksen ja tutkimuksen kanssa. Erilaisia tuotteita voidaan 
kehittää myös projekteina. 

Luontokoulun ohjelmatarjonnan päätavoite on ympärivuotisuus. Markkinointi tähtäimessä ovat koulut 
ja päiväkodit n. 80 km säteellä ja reilun tunnin ajomatkan päässä Laukaasta. Näille tarjotaan luontokou-
lupäiviä tai leirikouluja.  

Lumikenkäilijät Multamäessä pöllön jäljillä.  Sararannan Viikarit pilkkiretkellä opettelemassa kairausta. Erityis-
lastentarhanopettaja Leena Nurminen neuvoo.
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7.5

Markkinointikeinoista

Tiedottaminen
Tiedottaminen on osa markkinointia. Se perustuu tiedotussuunnitelmaan, jossa kuva-
taan pelisäännöt ja viestintäkanavat. Päävastuu tiedottamisesta on toiminnanvetäjällä 
siksi, että viestinnällä on oma yrityskuvaan liittyvä valistuksellinen tehtävänsä.

Parhaita markkinointikeinoja ovat toimittajien luontokoulutapahtumista uutisoi-
mat lehtijutut. Kiinteimpiä yhteistyökumppaneita ovat paikallislehti Laukaa-Konne-
vesi, maakuntalehti Keskisuomalainen sekä Maaseudun tulevaisuus Alan lehdissä 
tai sidosryhmien tiedotteissa leviää tieto hyvin kohderyhmässä, joka on jo käyttänyt 
vastaavia palveluja tai on sellaisista kiinnostunut. Opettaja-lehti kokoaa syksyisin 
leirikouluja esittelevän teemanumeron. Luontokoulusta kertovia juttuja voi tarjota 
ympäristö-, kasvatus- ja matkailualan lehtiin.

Käytännössä tapahtuma-ja koulutustiedotteet saavuttivat mediassa suuriman nä-
kyvyyden yli maakuntarajojen. Esimerkiksi kivikauden kädentaito- ja ruoanvalmis-
tuskurssit kiinnostivat mediaa laidasta laitaan. Toiminnalla on selvästi innovatiivisia 
ulottuvuuksia, joka kiinnostaa mediaa.  

Tiedotuspisteet ja muut tiedotuskanavat
Asiakasryhmien kiinnostusta herätetään jakamalla seinäjulisteita ja esitteitä  yleisil-
le ilmoitustauluille kaupoissa, odotustiloissa ja erilaisissa asiakasryhmien kokoon-
tumistiloissa. Tapahtumatiedotusta varten voi sopia kiinteitä logolla varustettuja  
tiedotuspisteitä, joiden ylläpitäjät vastaavat jakelusta. Tapahtumamarkkinoinnissa 
suurena apuna on ollut esim. koulujen ja päivähoidon verkostot, jotka ovat liittäneet 
sähköpostitse lähetetyn materiaalin ilmoitustauluilleen sekä kylien ilmoitustauluille. 

Maakuntalehti Keskisuomalainen julkaisee paikkakuntakohtaista Menoksi-tapah-
tumakalenteria, jota voi hyödyntää maksutta. Paikallislehtien ilmoituspalstat ovat 
luettuja ja luotettavia tiedotuskanavia.

Luontokoulutoimintaa voi tarjota mukaan oheispalveluna matkailuyrittäjien 
markkinointirenkaisiin. Keski-Suomen matkailupalvelun yhdyshenkilöiden kanssa 
tarvitaan jatkuvaa tiedottamista, tapaamisia, ”ilmojen ennakointia”. Nettilinkitys 
tai mainosjakelu yhteistyössä luontoalan tai vastaavan matkailuyrityksen kanssa 
voi olla edullinen väylä tavoittaa esimerkiksi yritykset, jotka etsivät henkilöstölleen 
toiminta- ja virkistyspäiväkohteita.

Internetsivujen asiakaslaskuriin on mahdollista liittää markkinointia palvelevaa 
alueellista seurantatietoa. 

Netissä on hyödynnettävissä lasten ja nuorten omat viestintäkeinot ja heitä voi 
haastaa niiden kautta mukaan toimintaan ympäristön hyväksi.

Ympäristökasvatuksen Ruusu-tunnustus sai luontokoulun markkinointityöryhmän toimintaan:  
Laukaan luontokoulu oli yhtäkkiä aamu- ja iltauutisissa radiossa ja televisiossa sekä maan 
sanomalehdissä. Vihtavuoren 4B- luokka karhunkierroksella karhuvouti Mikko Muurikaisen ja 
eräopas Pentti Korhosen opastuksella.
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Laukaan luontokoulun tiedotussuunnitelma   

Tiedotusvälineet 
 
 1. Paikallislehti
  Laukaa-Konnevesi / kuukausiteemat, tapahtumat, koulutukset yms.
 2.  Maakuntalehti Keskisuomalainen
  kuukausiteemat, tapahtumat, koulutukset jne.
 3.  Ammattilehdet, erityislehdet
  toiminnan esittelyä
 4.  Tapahtumista tiedottaminen ja tietoiskujen tarjoaminen tiedotusvälineisiin  
  (lehdet, radio,TV), tutkimuslaitoksiin, rahoittajille jne. 

Internetin ja verkostojen hyväksikäyttö 

 1.  Luontokoulun oman yrittäjäverkoston, kyläseurojen ja kummikoulujen ja  
  päiväkotien sekä kirjastojen tiedotuspisteet 
 2.  Koulujen ja päivähoidon ympäristöverkostot: Laukaa, Keski-Suomi,   
  valtakunnalliset verkostot
 3.  Keski-Suomen ympäristökeskuksen verkostojen hyväksikäyttö,
  yhteiset tutustumisretket luontokouluihin, luontokeskuksiin yms.
  seminaarit, koulutustilaisuudet, ympäristökasvatuksen lehti kouluille (KOULU),  
  asiakaslehti Fiksu
 4.  Yhteistyö muiden luontokoulujen kanssa: Keski-Suomen luontokouluverkosto,  
  valtakunnallinen luontokouluverkosto 
 5.  Uusien verkostojen luominen: kylätoimikunnat, järjestöt, seurat, yhdistykset,  
  yritykset

Tapahtumat ja tiedotusmateriaalit
 
 1.  Luontokoulun omat kotisivut: kehittämishankkeet, ajankohtaisasiat,   
  tapahtumatiedotus, palaute
 2.  Osallistuminen kehittämishanketta tukeviin tapahtumiin, messuihin,  
  seminaareihin
 3.  Esitteet, julkaisut
 4.  Logon tunnetuksi tekeminen
 5.  Yleisötilaisuuksien järjestäminen säännöllisesti toistuvasti 
 6. Hitto Hitonpojan tavaramerkin hyödyntäminen ja tuotteistaminen

Kivikauden kädentaito- ja ruoanvalmistuskurs-
sit ylittivät median uutiskynnyksen laidasta 
laitaan. Taitoja opittiin eräopaskouluttaja, 
tietokirjailija Turkka Aaltosen opastuksella.
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Esittelyaineistot
Esiteaineisto perustuu yhtenäiseen ulkoasuun. Eri toimijoiden esitteiden sisältöku-
vauksille pyritään luomaan yhtenäinen muoto. Ne ovat saatavilla sekä nettisivuilla 
että paperiversiona. Yleisesite tiedottaa järjestettävästä toiminnasta ja tukee imagon 
luomista ja yhteyden ottamista. Palveluesite tarjoaa asiakkaalle riittävät tiedot oman 
alustavan ohjelmakokonaisuuden hahmottamiseen. Sen tehtävä on toimia pohjana 
esisuunnittelulle ja tarjouslaskennalle. Luontokoululle ja yrittäjille luodaan omia 
kohde-esitteitä eri asiakasryhmien tarpeisiin. Lisäksi esiterepertuaarissa voi olla ju-
listeita, esitekansiotaskuja, esittelytauluja.

Oman kaikista ohjelmista kertovan LEIRIKOULUESITTEEN sekä hinnaston ko-
koaminen on koettu tärkeimmäksi markkinointikeinoksi kunnassa. Ohjelmakortit 
ja hinnasto on koottu luontokoulun omille nettisivuille. Ne ovat julkaisun lopussa 
liitteenä 3/1–20.    

Jokaiselle ohjelmalle on oma tuotekansio, johon kirjataan ylös toteutuneita asiakas-
ryhmien ohjelmia aikajärjestyksessä referenssitiedoiksi. Tarjouskansiossa on malli-
pohjat, hinnasto, tarjousliitteet, tarjousasiakirjat ja suojakannet asiakkaalle. Vuosiker-
tomusta varten luodaan oma konsepti. Vierailutilanteita varten kootaan tapauskohtai-
sesti erillinen esittelymateriaalikansio ja jaettavan materiaalin setti. Lisäksi tarvitaan 
verkoston toimijoiden käyttöön yhtenäistä toiminnan esittely- ja koulutusmateriaalia. 

Kampanjointi
Kouluille ja päivähoidolle suunnattu markkinointi rytmitetään niiden vuotuiseen 
toimintasuunnitteluun eli elo–syyskuuhun ja joulu–tammikuuhun sekä toukokuu-
hun. Suoria asiakaskontakteja voidaan luoda tietoiskutyyppisillä esittelykäynneillä 
eri asteen oppilaitoksessa niiden yhdyshenkilöiden kanssa sovittuina ajankohtina.

Koulutustapahtumat ja yleisöretket saavuttavat monipuolisesti erilaisia ammatti-
ryhmiä, opettajat mukaan lukien. Tapahtumamarkkinointi perustuu tapahtumaka-
lenterin toistuviin teemapäiviin ja viikkoihin. Tapahtumien järjestämisessä hyödyn-
netään kestävän kehityksen teemapäiviä sekä erilaisia ympäristöalan valtakunnallisia 
kampanjoita esim. nuukuusvikko, energiansäästöviikko. Vuodenaikojen vaihtelut 
tarjoavat ajankohtaisaiheita teematapahtumien järjestämiseen. Koulutustapahtumat 
kootaan vuosikalenteriin. 

Markkinoinnissa hyödynnetään yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Esitte-
lytilaisuuksia tarjoutuu ympäristöön, matkailuun, vapaa-aikaan sekä kasvatusalaan 
liittyvien tapahtumien yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset paikalliset ja maa-
kunnalliset messut. Messutapahtumia varten voidaan luoda oma toimintakonsepti 
ja budjetointi. Näyttelytoimintaa varten on syytä varautua noin vuodella etukäteen 
(tilavaraukset ja materiaalit).

Jokainen onnistunut koulutus, hanke, kehittämis- tai palveluprojekti markkinoi 
julkistamisellaan luontokoulua myönteisellä tavalla esim. uusi luontopolku, näyttely, 
materiaalin julkaisutilaisuudet, järvikunnostus yms. Näihin varaudutaan projekti-
kohtaisessa toiminta- ja taloussuunnittelussa.

Tapahtumakalenteri

Pvm klo tapahtuma nimi järjestäjä  paikka  lisätietoja
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Yritysprofi i l i

Yrityskuva
Ympäristö-, matkailu- ja kasvatusalan tapahtumat sekä luontokoulun yhteistoiminta-
verkon / sidosryhmien järjestämät tilaisuudet ovat otollisia luontokoulun tunnetuksi 
tekemisessä. 

Tuote- ja tuoteryhmätaso
Kampanjointi ajoitetaan koulujen ja päivähoidon toimintasuunnitelmien valmisteluvai-
heeseen, elo-syyskuu ja joulu-tammikuu sekä toukokuu. Kampanjointi valmistellaan 
palveluverkkoon kuuluvien yrittäjien kanssa.

Tapahtumamarkkinointi
Ympäristönsuojelun, kestävän kehityksen ja luontoliikunnan teemapäivät ja viikot sekä 
vuodenaikojen vaihtelusta ja ajankohtaisilmiöistä nousevat teematapahtumat ja muut 
luontokoulun omat koulutustapahtumat. 

Myyntikiertue
Tietoiskutyyppisillä esittelykäynneillä eri asteen oppilaitoksissa ja päivähoitoyksiköissä 
yhdyshenkilöiden kanssa sovittuina ajankohtina luodaan suoria asiakaskontakteja.

Sisäinen markkinointi
Luontokouluverkoston jatkuva kehittäminen ja ylläpito edellyttää säännöllisiä koulutus- 
ja verkostotapahtumia tiedon välittämiseksi sekä verkoston, yhteydenpidon ja palvelujen 
kehittämiseksi. 

Välittäjät ja muut palveluorganisaatiot
Luontokoulupalveluja ei suoraan alisteta välitettäviksi (markkinointi ja myynti) muille 
toimijoille kuten esimerkiksi seudullisille matkailuorganisaatiolle ja yrityksille. Kuitenkin 
tiedottamisella pyritään helpottamaan asiakkaiden ohjaamista tarvittaessa Laukaan luon-
tokoulupalvelujen käyttäjiksi. Luontokoulupalveluita voidaan tarvittaessa kytkeä muihin 
palvelutuotteisiin alihankintana

Laukaan luontokoululla oli lapsiperheille suunnattu kivikausiteemainen työpaja Asuntomessuilla 
2003. Työpajan toiminnasta vastasi eräopas Pentti Korhonen yhdessä neljän nuoren kanssa. 
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Internetin ja pedanetin hyödyntäminen

Internet on tämän päivän koululaisten käyttämä tiedotusväline. Luokkaretkikohteita 
valittaessa opettajat ja oppilaat etsivät tietoa netistä. Se on myös keskeinen väline vies-
tintään ajankohtaisista tapahtumista. Useat koulut raportoivat luontokoulukäynneis-
tään omilla pedanet-sivuillaan. Sivujen seuranta ja linkittäminen luontokoulusivustoon 
vaatii oman resurssinsa. Tätä markkinoinnin osa-aluetta halutaan kehittää jatkossa. 
Projektivuosien aikana siihen ei jäänyt aikaa. 

Hakolan tila pystyi kehittämään toimintaansa jo Luontokoulu -projektin aikana ta-
valla, joka tavoittaa laajan asiakaskunnan. Jokaisen ryhmän vierailusta otetaan kuvia, 
joista muutamat liitetään ryhmän luvalla nettiin. Kuvamateriaalia ja kertomusta voi 
käyttää jatkossa luokan opetuksessa tapahtumien kertaamiseen, se toimii viestinä ko-
teihin ja antaa muille tarjousta pyytäville asiakkaille havainnollisen kuvan tapahtumis-
ta. Omavaraistilan 
sivuilla kerrotaan 
myös eläinten hoi-
dosta ja perheen ar-
jesta. Lapset rakas-
tuvat vierailukäyn-
nillä tilan eläimiin 
ja niiden elämää voi 
seurata jälkeenpäin 
netistä. Televisiokin 
kiinnostui Hakolan 
tilan toiminnasta ja 
heistä tehtiin oma 
juttusarja Olli Mo-
nosen toimittamana 
Pikku Kakkoseen.

www.laukaa.fi/palvelut/vapaa-aika
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7.6

Asiakasryhmien tavoittaminen

Keski-Suomen /Suomen koulujen ja päivähoidon tavoittaminen
Keski-Suomen ympäristökeskus tiedottaa aktiivisesti sähköpostitse koulujen, päivä-
hoidon ja kuntien ympäristöverkostoja valtakunnallisista ympäristökasvatustapah-
tumista, koulutuksista ja materiaaleista. Viestintä tavoittaa useimmat Keski-Suomen 
koulut ja päiväkodit sekä alan toimijat. Laukaa sijaitsee melko keskellä Keski-Suomea 
noin tunnin ajomatkan etäisyydellä maakunnan perimmästäkin kolkasta. Onnis-
tuneet leirikoulut ja luontokoulupäivät leviävät puskaradiossa nopeasti. Opettajat 
tavoitetaan tehokkaimmin täydennyskoulutuksen sekä harjoittelijatoiminnan kautta. 
Opettajien täydennyskoulutukseen on Laukaassa toimivia tiloja esim. Multamäessä.

Koulutoimen seutuyhteistyö avaa uusia kanavia. Esimerkiksi Jyvässeudulla on pe-
rusopetuksen piirissä n. 19000 oppilasta ja 2000 opettajaa. Koulu- ja päivähoitopiirien 
laajentuminen  yli kuntarajojen voi avata uusia mahdollisuuksia ympäristökasvatuk-
sen kehittämiselle opetussuunnitelmien ja projektien kautta. Se voi muuttaa myös 
esimerkiksi koulukuljetusten logistiikkaa ja alentaa kustannuksia, mikä poistaisi 
yhden merkittävän esteen luontokoulupalvelujen käytölle. Kuntien koulutoimenjoh-
tajat järjestävät tapaamisia, joihin voi tarjota alustavia toiminnan esittelyjä. Kuntien 
sosiaaliosiaalijohtajilla sekä päivähoitoväellä on vastaavia alueellisia kokoontumisia, 
joihin voi tarjoutua esittelemään toimintaa. 

Markkinointitavoitteena on pitkäaikaisten ostopalvelusopimusten solmiminen 
kuntien kanssa ensin toimintapäivistä, sitten leirikouluista. Vaihtokouluperiaate 
kaupungin ja maaseutukoulujen leirikoulujen toteuttamisessa on toimiva yhteistyö-
muoto. Tämä toimii mm. Haapalan koulun ja Jyväskylän normaalikoulun kesken. 

Asiakkaat vauvasta vaariin - yhteistyö vapaa-aikatoimen kanssa
Kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimella on monia ulkoiluun ja tapahtumiin liittyvää 
seudullista yhteistoimintaa mm. ulkoilukartat, ulkoilureittien kehittäminen, tiedotus 
järjestö- ja leiritoiminnasta, kansalaisopiston kursseista ja kirjaston näyttelyistä. Jär-
jestöjen tiedot kootaan tapahtumakalenteriin. Laukaassa kunnan vapaa-aikatoimi, 
VATTI, on kehittänyt palvelujaan yhä enemmän siten, että ne saavuttavat jokaisen 
laukaalaisen. Yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.

Keski-Suomen ympäristökeskuksen vuon-
na 2006 koolle kutsuman ympäristökasva-
tuksen yhteistyöryhmän (KYKY) ansiosta 
Keski-Suomen työlle on luotu omat sivut  
(www.ksymparistokasvatus.fi).  
Sivustoille voi tarjota tietoa alan  
koulutuksista, tapahtumista, materiaa-
leista. Keski-Suomen ympäristökeskus 
koordinoi ympäristökasvatustyötä koko 
valtion ympäristöhallinnossa. Myös pää-
tökset ympäristöministeriön vuosittaisista 
avustuksista ympäristövalistukseen ja 
-kasvatukseen tehdään Keski-Suomen 
ympäristökeskuksessa.

WWW. YMPÄRISTÖ.FI/KSU >MINÄ JA YMPÄRISTÖ >YMPÄRISTÖKASVATUS
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Esimerkki Laukaan  vapaa-aikatoimen pysyvästä 
markkinointi-ja tiedotustoiminnasta:

Vattiesite jaetaan Laukaassa joka talouteen syksyisin, talvisin ja keväällä. Siihen kootaan 
tiedot vapaa-aikapalveluista, nuorisopalveluista, kirjastoista, tilapalveluista, kansalaisopiston 
koulutuspalveluista, retkistä ja tapahtumista. Jakelusta vastaa nuorten retkitoimikunta. 
Leiriesite jaetaan Laukaassa kouluille joka luokkaan, Jyväs- ja Ääneseudulla kouluille, 
sosiaali- ja vapaa-aikatoimeen. Kesäleirien ja luontokoulun yhteismarkkinointi tietylle  
kohderyhmälle on tuottanut hyvän tuloksen.  
Paikallislehti Laukaa–Konnevesi -lehden vattipalsta tarjoaa mahdollisuuden tiedottaa 
tapahtumista. 
Järjestöesite (ei kata kaikkia järjestöjä) uusitaan vuosittain, jaetaan mukana oleville järjes-
töille, kouluihin, virastoihin, sinne missä ihmiset liikkuvat Peurunka, Lasilandia ym. Siihen on 
mahdollista liittää tietoa luontokouluverkoston jäsenistä.

 
Tero Eskonen ja Valkolan kou-
lulaisia karhunkynsimäjäljillä.

 
Jyväskylän kaupungin perhepäivähoitajien 70 hengen 
yhteisretki keväällä 2002 Eskosen tilalla. 

Maatilakohteista on pulaa Jyvässeudulla. Eniten kysyntää on keväisin ja alkusyksystä, jolloin tiloilla on 
työkiireitä. Puskaradio toimii. Eskosen tila lähti mukaan luontokouluohjelmakehittelyyn vanhaisäntä 
Esa Eskosen aloitteesta. Sukupolvenvaihdoksen myötä Tero Eskonen jatkoi isänsä jalanjäljissä. 

Retkikurssi syksystä kevääseen järjestettiin kahdesti v. 2002 ja v. 2003. Ensimmäiselle kurssille 
ilmoittautui 40 osanottajaa, joten ryhmä jaettiin kahtia. Laukaalaisia oli kurssilaisista vain 7 henkilöä. 
Kauimmaiset osanottajat tulivat Joutsasta. Toisella kurssilla (16 osanottajaa) ei ollut enää yhtään 
laukaalaista. Kuvassa vuoden 2003 kurssi Kuusaan laavulla luontokuvaustauolla. Vasemmalla ”ope” 
luontokuvaaja Jonni Saari. 
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7.7

Luontokouluverkoston sisäinen markkinointi

Toiminnan käynnistyttyä syntyi verkoston jäsenten kesken itsestään tarve tutustua muidenkin tar-
joamiin luontokouluohjelmiin. Tutustumisiltojen aikana luontokouluväki tutustui järjestelyihin, joita 
ohjelmasta vastaava joutui tekemään ryhmää varten sekä testasi ohjelmaa pääpiirteittäin. Luonto-
kouluverkosto opintomatkalla Jurmossa Arto Stenroosin opastuksella syksyllä 2003. Osanottajat 
oikealta vasemmalle: Markku Hokkanen, Pentti Korhonen, Jorma Pitkänen, Arto Stenroos, Maija ja 
Eero Sysmäläinen, Heidi ja Juha Hintikka sekä Kirsti Makkonen.

Luontokouluväen yhteinen ideointi, kokemusten vaihto ja kannustus sekä toinen 
toiseltaan oppiminen ovat verkoston sisäistä markkinointia. Toiminnanvetäjä kutsuu 
väen koolle tarpeen mukaan vuoroin vieraissa -periaatteella. Yhteiset tapaamiset 
lujittavat verkoston yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä  tuntemusta. Ne toimivat myös 
osana jatkuvan parantamisen menettelyjä. Yhdessä suunnitellaan koulutusta, opin-
tomatkoja sekä yhteistä virkistäymistä.

Verkoston sisäisen toiminnan periaatteet ovat tasavertaisuus, luottamus, keskinäi-
nen tuntemus, avoimuus, jatkuva kehittäminen, taloudellisuus sekä sitoutuminen 
kestävän kehityksen pyrkimyksiin. Jokaisen jäsenen on tärkeää omaksua yhteiset 
palveluperiaatteet yhtenäisen yrityskuvan vuoks. Niitä ovat: aito kiinnostus asiak-
kaan tarpeisiin, asiakasohjaus, tiedusteluihin vastaaminen viipymättä, tiedonsaanti 
ja tilauskäytäntö ”yhden luukun periaatteella”. Verkostoon liittyvää uutta jäsentä 
varten on tarjolla materiaali - Tervetuloa luontokouluverkostoon –opas. Edellämai-
ttujen asioiden lisäksi siinä kuvataan markkinointia, toimintaa kriisitilanteissa sekä 
annetaan ohjeet asiakaspalvelusta. Tiedot asiakkaan oikeuksista, turvallisuusohjeista 
sekä jokamiehen oikeuksista on koottu myös verkkosivuille.

Verkoston sisäinen tiedonvälitys perustuu toiminnanvetäjän tiedotuskirjeisiin. 
Tiedotteessa kerrotaan avoimesti luontokoulutoiminnan ajankohtaisasioista, liike-
toiminnasta, toimintaohjeista, tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Kirje pyritään vä-
hitellen muuttamaan nettisivujen intranet-osioksi, johon vain verkoston jäsenillä on 
mahdollista kirjautua sisään. Ajatuksena on myös kehittää kirje vähitellen luonto-
koululehdeksi, joka tavoittaa verkoston lisäksi laajemman sidosryhmän ja joka on 
avoin käyttäjien ja muiden sidosryhmien esimerkiksi kylien ja koulujen tuottamalle 
aineistolle. Lehdestä voidaan julkaista myös verkkoversio. Julkaisukuluja pyritään 
osin kattamaan ilmoitustuloilla.
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Toiminnan tuotteistaminen ja 
liiketoiminnan järjestäminen

8.1

Sopivan yritysmuodon hakeminen
Laukaan koulutoimi sai TE-keskuksen maaseutuosaston EMOTR-rahoista jatkorahoi-
tuksen luontokoulun ohjelmapalvelujen rakentamista ja toimintamallin toimeenpa-
noa varten v. 2001–2003. Kunta  ilmoitti osallistumisensa ehdoksi sen, että projektin 
kehittämisvaiheen jälkeen toiminnan ylläpitäjänä pitää olla jokin muu taho kuin 
kunta. Siitä syntyi tavoite muuttaa toiminta kuntavetoisesta yritysvetoiseksi ja etsiä 
sopiva yhtiömuoto. Toisaalta oli tarve laajentaa markkinointia vähintään maakun-
nalliseksi. Yrityksen liiketalouden rahoituspohja haluttiin luoda sellaiseksi, että toi-
minta voi vähitellen voimistua tulemaan toimeen omillaan  eikä ole sidoksissa yhden 
kunnan resursseihin. 
    Verkostosta valittiin työryhmä valmistelemaan yritysmuodon valintaa ja liiketoi-
mintasuunnitelmaa. Työryhmä esitti osuuskuntaa sopivimmaksi ja edullisimmaksi 
yritysmuodoksi, kun vertailtiin vaihtoehtoja  järjestön, osakeyhtiön tai säätiön välillä. 
Osuuskuntatoiminta oli monille yrittäjille tuttua, koska Äijälän seudun osuuskunta oli 
mukana luontokouluverkostossa. Se tuottaa matkailu- ja ohjelmapalveluja, vuokraa 
välineistöä ja tiloja sekä tuottaa erilaisia maaseudun oheispalveluja.

8

Osuuskunta sopii yritysmuodoksi, kun 
• Yrityksellä on kiinteä toiminnallinen yhteys jäseniinsä. Luontokoulun toiminnas-
sa on erityisesti kysymys eri osapuolten osaamisen, palvelujen yhdistämisestä, 
ketjuttamisesta ja ohjauksesta sekä koordinoinnista yhtenäisiksi tuotteiksi, niiden 
markkinoimisesta, myynnin ja liiketoiminnan tehostamisesta ja tavoitteellisten 
palvelujen hankkimisesta.

• Kyseessä on eri osapuolten yhteistoiminta. Yhteistyö toteuttaa jäsentensä, so. 
maaseudun yrittäjien ja asiantuntijoiden, oppilaitosten ja Laukaan kunnan, toimin-
taan osoittamia intressejä. Luontokoulu yhdistää organisaatioita ja henkilöjäseniä. 
Luontokoulutoiminta on verkostomuotoista hajautettujen resurssien käyttämistä 
laadukkaiden oppimisympäristöjen ja asiakaspalvelujen tuottamiseksi ympäristö-
kasvatuksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi, maaseudun elävöittämiseksi ja 
osaavan henkilöstön hankkimiseksi ja maaseudun asiantuntijoiden ja yrittäjien 
joustavaksi työllistämiseksi.

• Yritys ei vaadi suuria pääomasijoituksia. Luontokoulu käyttää varsin pitkälle 
olemassa olevia kiinteitä rakenteita (esim. tilat ja toimintaympäristöt). Investointi-
tarpeet ovat pieniä ja käyttöpääoman suurin kuluerä on henkilökulut.

• Osuuskunnan jäsenenä on runsaasti itsenäisiä yrittäjähenkisiä asiantuntijoita ja 
maaseudun pienyrittäjiä (esim. maatilat).  

Henkilöjäsenten kannalta osuuskunta muoto tarjoaa:
    • Työsuhteen ja yrittämisen edut yhdessä
    • Mahdollisuuden säilyttää työttömyysturva
    • Pienet riskit
    • Selkeästi rajattu taloudellinen vastuu
    • Tilaisuus harjaantua yrittäjänä tai asiantuntijasta yrittäjäksi
    • Yhteistoiminta ja verkostoitumisen edut
    • Itsenäisyys ja yhteisön tuki yhdessä

Laukaan luontokoulun 
ohjelmapalvelujen 
kehittämishanke nro 
4755
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Yksityinen elinkeinon-
harjoittaja eli yksityisyritys 
ns. toiminimi 

Ei pakollinen. Ei voi maksaa palkkaa omis-
tajalle. Tulos on yrittäjän 
palkkaa. Varoja voidaan 
nostaa negatiivisesta omasta 
pääomasta seuraa sen koron 
verottaminen. 

Maatalousyrittäjä Ei pakollinen. Ei voi maksaa palkkaa omis-
tajalle. 

Avoin yhtiö Ei pakollinen. Palkkaa voidaan maksaa yh-
tiömiehille. Varoja voidaan 
nostaa käypään arvoon. 
Negatiivinen oma pääoma ai-
heuttaa koron verottamisen. 

Kommandiittiyhtiö Vastuunalaisten yhtiömiesten 
osalta ei pakollinen, äänet-
tömien sijoitettava rahaa tai 
omaisuutta. 

Palkkaa voidaan maksaa. Va-
roja voidaan nostaa käypään 
arvoon. Negatiivinen oma 
pääoma aiheuttaa koron ve-
rottamisen. 

Osakeyhtiö Vähintään n. 2 500 €:n arvos-
ta rahaa tai omaisuutta. 

Palkkaa voidaan maksaa. 
Osinkoa voidaan jakaa vapaan 
oman pääoman rajoissa. 

Osuuskunta Vaihtelee jäsenmäärän  
mukaan. 

Palkkaa voidaan maksaa. 
Osuuskorkoa ja ylijäämän 
palautusta vapaan oman pää-
oman rajoissa vararahastoin-
nin jälkeen. 

Rekisteröity yhdistys Ei ole. Palkkaa voidaan maksaa, ei 
voitonjakoa yleishyödyllisissä 
yhdistyksissä. 

Yksityinen elinkeinon-
harjoittaja eli yksityisyritys 
ns. toiminimi 

Tulo lisätään yrittäjän muihin 
tuloihin. Pääomatuloa 20 % 
nettovarallisuudesta ja ed. 
eli 12 kk:n palkoista. Loput 
ansiotuloa. 

Verotetaan yrittäjän varalli-
suutena. 

Maatalousyrittäjä Kuten yksityisyrityksessä. Verotetaan yrittäjän varalli-
suutena. 

Avoin yhtiö Tulon jako sovitusti. Pää-
omatuloa 20 % yhtiömiehen 
osuutta vastaavasta nettova-
rallisuudesta ja edellisten 12 
kk:n palkoista. Loput ansio-
tuloa. 

Verotetaan yhtiömiesten 
varallisuutena. 

Kommandiittiyhtiö Verotetaan yhtiömiesten 
tulona yhtiöosuuksien suh-
teessa. Pääomatuloa 20 % 
yhtiömiehen osuutta vastaa-
vasta nettovarallisuudesta, 
loput ansiotuloa. Verotetaan 
yhtiömiesten varallisuutena. 

Verotetaan yhtiömiesten 
varallisuutena. 

Osakeyhtiö Yhtiö maksaa 26 % verotetta-
vasta tulosta. Vero huomioi-
daan vähentävänä osingonsaa-
jan verotuksessa.  

Ei varallisuusverotusta. 

Osuuskunta Osuuskunta maksaa 26 % 
verotettavasta tulosta. 

Ei varallisuusverotusta. 

Rekisteröity yhdistys Yleishyödylliseksi katsottava 
yhdistys ei maksa tuloveroa. 

Ei varallisuusverotusta.

Yritysmuoto   Oma pääoma  Palkanmaksu ja voitonjako

Yritysmuoto   Tuloverotus  Varallisuusverotus

Yritysmuotojen vertailua luontokoulutoiminnan järjestämiseksi
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Toimiala 

Ylläpitämällä luontokoulutoimistoa osuuskunnan  
tarkoituksena ja toimialana on:

1. toteuttaa varhaiskasvatuksen ja muiden opetusalan 
opetussuunnitelmien opetus- ja kasvatustehtäviä suunnit-
telemalla, tuottamalla ja välittämällä osuuskunnan jäsen-
ten luontokoulupalveluita ja järjestää kehittämistyötä, 
konsultointia sekä koulutusta ja työssäoppimista.

2. harjoittaa jäsenten ammatin ja taloudenpidon tuke-
miseksi luontokoulupalvelua ja maaseudun kehittämistä 
siten, että pääosin jäsenet suorittavat työn työntekijöinä 
ja ammatinharjoittajina sekä hoitaa jäsenten tarvitsemia 
toimistopalveluita ja hankintoja.

8.2

Toimialan ja liikeidean määrittäminen

Luontokoulutoiminnan perustehtävä määriteltiin verkoston koko toimintaa palvele-
vaksi. Luontokoulun perustehtävä on tukea opetussuunnitelmien ympäristökasvatuk-
sen toteuttamista tarjoamalla ohjelmapalveluja, koulutusta ja opetusmateriaaleja sekä 
kehittämällä oppimismenetelmiä. Elinikäisen oppimisen periaatteen kautta toiminta 
avautuu myös virallisen opetusjärjestelmän ulkopuolelle. Palveluja tarjotaan vauvasta 
vaariin. Perusvaltuutus toiminnalle tulee kuntalain kestävän kehityksen edistämisvel-
voitteesta, opetussuunnitelmien ympäristökasvatuksesta sekä laista kuntien ympäris-
tönsuojelun hallinnosta (KYHL), missä kunnalle on annettu ympäristökasvatuksen-, 
valistuksen ja koulutuksen tehtävät

Formaali oppimisympäristö:
Oppilaitokset, opetussuunnitelmat

Nonformaali oppimisympäristö:
Kerhot, kurssit
Täydennyskoulutus, lisäkoulutus, järjestöjen koulutus 
Viranomaiset, hallinto, kirkko, työelämä

Informaali oppimisympäristö
Media, perhe, kaverit, netti, kirjasto, messut, tapahtumat 

Luontokoulu voi toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa eri tavoin. Luontokoulun 
perustehtävä on tukea virallista opetusjärjestelmää ja opetussuunnitelmien 
ympäristökasvatuksen toteuttamista.
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Liikeidea: 

Luontokoulu tuottaa peruspalveluna maksullisia opetus- 
suunnitelmien mukaisia luontokouluohjelmia, jotka suunni-
tellaan ja toimitetaan asiakkaalle keskitetysti tilaajakohtaisina 
kokonaisuuksina verkostoon kuuluvien luontokouluyrittäjien 
palveluita hyödyntäen. Toimintamalli perustuu asiakkaan  
näkökulmasta ns. yhden tilauksen ja laskun periaatteeseen.  
Ohjelmia toteutetaan laukaalaisissa luonto- ja ympäristö- 
kohteissa, luontokouluyrittäjien sekä tilaajien tai kummi- 
koulujen tiloissa ja lähiympäristössä.
 Luontokoulu järjestää erityispalveluina muita  
maksullisia yleisötapahtumia sekä suunnittelee, toteuttaa ja 
arvioi tilaus- tai erillisrahoitettuna työnä luontokoulutoimintaa 
tukevia ympäristö- ja kehityshankkeita, koulutusta sekä työssä-
oppimista.
 Luontokoulun asiakkaita ovat ennen kaikkea Laukaan ja 
lähiseutukuntien oppilaitokset ja päivähoidon yksiköt. Luonto-
koulu tuottaa palveluja myös muille yritys- ja kunta-asiakkaille 
sekä erilaisille harraste- ja erityisryhmille.

Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö:

1. Yritystoiminnan kuvaus
   • perustajat, yritysnimi, toimiala, liikeidea, tavoitteet

2. Markkina-analyysi
   • markkinatilanne, asiakkaiden analysointi, kilpailutilanne, riskit,   
   hinnoittelu, SWOT-analyysi

3. Toiminnan aloittaminen
   • tarvittava pääoma, käyttöomaisuus, tuotannontekijöiden saatavuus,   
   asiakasprosessien kuvaus

4. Markkinointisuunnitelma ja -strategia

5. Tuotteen/palvelun kehittäminen, tavoitteet ja palautejärjestelmä

6. Strategiset pääsuunnat
   • kilpailuedun kuvaaminen ja hyödyntäminen,     
   sijoittuminen markkinoilla, markkinoiden kehittäminen
   • hinta, laatutaso, imago

7. Yrityksen organisaatio, omistus ja ulkoisten palvelujen käyttö

8. Yrityksen toiminnan arviointi ja ennustaminen
   • vaikuttavat alkuinvestoinnit ja niiden rahoitus
   • tulosbudjetti
   • rahoitussuunnitelma
   • tuloslaskelman malli

Liiketoimintasuunnitelmaa valmisteli Tommi Rantanen yhdessä luontokouluyrittäjistä kostuvan 
työryhmän kanssa. Mukana olivat Paavo Viikki, Juha Hintikka, Ossi Kiiveri ja Eero Sysmäläinen.
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8.3

Liiketoiminnan suunnittelu ja asiakasryhmät
Alkava  osuuskuntatoiminta haluttiin perustaa liiketaloudellisesti kestävälle pohjalle 
ja suunnitella hyvin. Liiketoimintasuunnitelmasta haluttiin toimiva ja sen tuli perustua 
todelliseen tietoon. Asiakirjaa tarvitaan avustusten hakuun ja kaikkiin yritystoimin-
nan aloittamiseen liittyvien asiakirjojen hankkimista varten. 

Kilpailutilanne ja riskit analysoitiin. Luotiin visio. Kaikki asiakaspalveluun ja toi-
minnan kehittämiseen liittyvät tapahtumat määriteltiin ja palasteltiin osiinsa. Työn 
tuntihinnan määrittämistä varten eriteltiin kaikki todelliset kustannukset. Sama erit-
tely tehtiin ohjelmien tuotehinnoittelua varten. Taloudellisen tilanteen kokonaisarvi-
ointia varten tehtiin tarkat laskelmat käytettävissä olevista myynnillä laskutettavista 
työtunneista vuositasolla. Samalla tiedostettiin, että alkuvaiheessa vain lähtökohta-
tiedot ovat selkeitä, muut numerot ovat suunnitelmia ja tavoitteita.

Asiakkaat ryhmiteltiin myyntitavoitteita varten. Keskeisimmän asiakasryhmän 
muodostavat ala-asteen luokat esiopetus, opettajien koulutus sekä yleisölle avoin 
kurssitoiminta ja retket.

Laatinut Tommi Rantanen

 • Päivähoito
 • Esi- ja alkuopetus (1–2 lk)
 • Perusopetus (3–6 lk)
 • Perusopetus ja erikoiskurssi (7–9 lk)
 • Toisen asteen perusopetus (lukio ja ammatillinen koulutus) ja 
    erikoiskurssiopinnot sekä työssäoppiminen
 • Kolmannen asteen ammatillisen koulutuksen erikoistumisvalintaopinnot ja 
    työssäoppiminen
 • Ammattihenkilöstö (ympäristö- ja kasvatusalat)
 • Luontoretkeily, perhe- ja elämysmatkailu
 • Työhyvinvointi- ja kuntoutusasiakkaat
 • Ympäristötoimi, ympäristölupa-asiakkaat, ympäristöselvityksiä ja 
    ympäristövaikutusten arviointi yms tarvitsevat asiakkaat.
 • Kunnan kestävän kehityksen toiminta

Asiakasryhmät liiketoimintasuunnitelmassa
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Asiakasprosessit

Kehitystoiminta ja markkinointiprosessit

• Tuotekehitys, työssäoppiminen ja muu kehitystoiminta       
 (tarveselvitys, resurssisuunnittelu, projektin johtaminen, tuotteen ja osaamisen kehittäminen)

• Jatkuva laadun parantaminen 
 (laadunvarmistustoimet, laatutiedostot, auditointi)

• Markkinoiden edistäminen         
(markkina- ja tarveselvitykset, asiakassuhdetyö, imagomarkkinointi)

• Markkinointi  
 (sanoman määrittely, aineiston tuottaminen, kohdemarkkinointi, tiedottaminen)

• Sisäinen markkinointi ja koulutus

Ulkoiset palveluprosessit

•  Asiakasohjaus  
 (neuvonta, suunnittelu, web-palvelu)

•  Myynti  
 (esisuunnittelu, tarjouslaskenta ja -käsittely, varaukset ja tilausvahvistus)

•  Varasto  
 (tarvikehankinta, oma käyttö ja lainaus, ylläpito ja huolto)

•  Toimitus  
 (toiminnallinen suunnittelu, hankinnat ja kohdevalmistelut, toteutus, asiakaspalaute)

•  Palvelun päättäminen 
 (korjaavat toimet, raportointi, seuranta)

Sisäiset palveluprosessit

•  Sisäinen laskenta 
 (budjetointi, suoriteraportointi ja –laskenta, toimijaosuuksien tulouttaminen, toimintojen    
 jaksottainen tuloslaskelma- ja kustannuspaikkaseuranta kirjanpidosta, palkanlaskenta)

•  Rahaliikenne  
 (asiakaslaskutus, maksuliikenne)

• Talous- ja kirjanpitopalvelut  
 (tulo- ja menokirjaus, neuvonta, verotus, tilinpäätös)

•  Asiakirjahallinta

•  Tiedottaminen

Verkostojohtamisen prosessit

•  Strateginen suunnittelu  
 (pitkäntähtäimen suunnittelu ja vuosisuunnitelmat)

• Sopimustoiminta  
 (palvelu- ja toimeksiantosopimukset sekä työsuhdeasiat)

•  Resurssiohjaus ja rahoitus

• Verkoston ylläpito, ohjaus ja kehittäminen

•  Laatujärjestelmäasiat

Luontokoulutoiminnan tehtävien kuvaus liiketoimintasuunnitelmassa
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8.4

Markkinatutkimukset ja kilpailutilanne
Laukaassa perustava ympäristökasvatuksen tilannekartoitus toteutettiin v. 1997 kun-
nan  koulujen ja päivähoidon verkostoinnin yhteydessä. Opettajien tarpeita on kartoi-
tettu VESO-koulutuksen v. 1996 sekä Katso ympärillesi -näyttelyn v. 1998 yhteydessä. 
Kunnan kouluilta kysyttiin kahden kokemusvuoden jälkeen luontokouluohjelmien 
käytöstä ja kehittämistarpeista v. 2003. Toivotuimpia olivat puolipäivä- ja koko-
päiväohjelmat. Maastossa tapahtuvaa opetusta haluttiin lisätä. Yliyön leirikouluille 
on myös kysyntää. Teemoista kiinnostavimmat olivat luonto- ja maisemaohjelmat, 
maatilakäynnit, luontoaktiviteetit, yritysten ympäristöasiat sekä lainaustoiminta, 
opetusmateriaalit ja täydennyskoulutus.

Markkinatutkimusta, jolla kartoitetaan luontokoulutoiminnan kysynnän ja tar-
jonnan vastaavuutta lähikunnissa / Keski-Suomen kuntien alueella, ei toteutettu 
toiminnan kokeiluvaiheessa. Toteutuksen yhteydessä voitaisiin kartoittaa yhteistyö-
mahdollisuuksia opetuksen kehittämishankkeiden esim. lukioiden yrittäjyyskasva-
tuksen kanssa. 

Kun asiakas tutkii Keski-Suomen tarjoamia leirikouluvaihtoehtoja, on tarpeen sel-
vittää, millä perusteella hän valitsee lopullisen kohteensa. Apuna käytetään asiakas-
tyytyväisyys- sekä yritys- ja tuotekuvatutkimuksia, joista saadaan selville asiakkaan 
todelliset valinta- ja ostokriteerit (esim. saatavuus, turvallisuus, joustavuus, hinnoit-
telu yms). Tutkimukset nähtiin tarpeellisiksi toteuttaa vasta toiminnan vakiintumisen 
yhteydessä.
 
Kilpailutilanne
Laukaan luontokoulu on saavuttanut useampivuotisen jäntevän ja omaperäisen 
kehittämistyön avulla mahdollisuuden muodostua maakunnallisesti merkittäväk-
si luontokouluksi. Toimintamalli on herättänyt valtakunnallistakin mielenkiintoa. 
Maakunnallisesti kilpailutilanne on suotuisa luontokoulupalvelujen tarjonnan ja 
toimijoiden lisäämiselle. Jyväskylän läheisyys, merkittävät luontokohteet ja verkoston 
tuoma palvelurakenteiden monipuolisuus ja joustavuus ovat todellisia kilpailuetuja.

Maakunnan muiden toimijoiden palvelurakenteet ja sisällöt poikkeavat Laukaan 
mallista. Ne perustuvat kiinteän toimipisteen ympärille. Piispalan ja Hiekkaharjun 
toiminnassa painottuvat kokous-, kurssi- ja leiritoiminta. Piispala on opetusministeri-
ön tukema valtakunnallinen leirikoulu- ja nuorisotoimintakeskus. Harjun luontomu-
seo esittelee Keski-Suomen luonnonhistoriaa sekä eläin-ja kasvilajistoa. Palvelujensa 
suhteen Laukaan toiminta ei nykytilanteessa suoraan kilpaile luonto-opetusta ja ohjel-
mia palveluihinsa sisällyttäneiden organisaatioiden kanssa. Sen sijaan se voi hyötyä 
luontoaktiviteetteihin ja elämyspalveluihin suuntautuneen matkailun kehittämisestä. 

Kehittämistyössä merkittävää kilpailuetua on muodostunut seuraavista tekijöistä:

• Palvelujen (puoli- ja kokopäiväohjelmien) hyvä saavutettavuus kasvukeskusalueen   
 läheisyydessä

• Verkostoperiaatteella tapahtuva ohjelmatuotanto ja asiantuntijapalvelut sekä   
 maaseudun yrittäjien, kylien, asiakkaiden ja sidosryhmien joustava yhteistoimintamalli 

• Asiakasohjaukseen ja opetussuunnitelmiin tukeutuvat monipuoliset ja arvokkaisiin   
 luonto- ja ympäristökohteisiin sijoittuvat asiantuntevat luontokouluohjelmat
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Riskit
Suurimman markkinariskin aiheuttaa luontokoulupalvelujen kysynnän vaihtelu vuo-
denajoittain. Luonto-ohjelmien kysyntä on koulujen retkiperinteestä johtuen pai-
nottunut loppukevääseen. Jatkossa koulun ulkopuolisen opetuksen lisääntyminen 
ja oppimisympäristö –käsitteen laajentuminen jakaa palvelutarvetta tasaisemmin 
ympäri vuoden. Siitä huolimatta koulunpidon perinteen oletetaan aiheuttavan kuor-
mituspiikkejä ja alikuormitusta.

Markkinoiden aktiivisuutta säätelevät korkeat kuljetuskustannukset matkojen 
pituuteen nähden sekä koulujen ja päivähoidon yksiköiden käytössä olevat niukat 
retkimäärärahat. Niitä joudutaan täydentämään erilaisin varainkeruutempauksin. 
Niukat määrärahat vaikuttavat palvelusisältöjen valintaan ja hinnoitteluun

Kunnilla on jatkuvia talouden säästötarpeita. Kouluverkostoa harvennetaan valta-
kunnallisesti. Esimerkiksi Laukaan kunnan oma kysyntä ei tuota riittävää tulorahoi-
tusta pysyvien palvelurakenteiden ylläpitoon. Riskit kohdistuvat siten kannattavan 
liiketalouden perustaan, riittävään liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Riskiä voidaan poistaa merkittävästi markkinoinnilla ja vaikuttamalla kysynnän 
rahoitukseen. Luontokoulu tarvitsee repertuaarinsa kaikkia toimintamuotoja ja nii-
den aktiivista markkinointia erilaisille asiakasryhmille ympäri vuoden. Tämä koskee 
myös kunnan yhteistyötoimialoja ja niiden luontokoulutoimintaan osoittamia korva-
merkittyjä määrärahoja riittävän pitkäjänteisillä ostopalvelusopimuksilla. Erityisesti 
tarvitaan yhteissuunnittelua koulu-. päivähoito- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Lisäksi 
toiminnan asiakasmaalin tulee olla Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa. 

SWOT-analyysi 

Vahvuudet
• Osaava ja monipuolinen palvelutuottajien   
 verkosto
• Arvokkaat ja monipuoliset luontokohteet
• Toteutuskelpoinen sekä laaja ja    
 mielenkiintoinen luontokouluohjelmisto
• Matala, kevyt ja joustava organisaatio
• Alhaiset kiinteät kustannukset
• Palvelusisältöjen hyvä ammatillinen osaaminen

Heikkoudet
• Oma pääoma liiketoiminnan aloittamiseen  
 puuttuu, riippuvuus ulkoisesta   
 rahoituksesta
• Toiminnanvetäjä resurssi ja rahoitus  
 puuttuu markkinoinnin kehittämiseen
• Nykyinen asiakaskunta suppea
• Liiketoimintaosaamisen puutteet
• Palvelurakenteet eivät vakiintuneet

Mahdollisuudet
• Maakunnallinen markkina-aukko    
 luontokoulupalvelujen tarjonnassa
• Kuuluminen Keski-Suomen    
 kasvukeskusalueeseen
• Koulutoimen ja päivähoidon seudullinen   
 yhteistyö
• Kehittyvä valtakunnallinen ja Keski-Suomen   
 ympäristökasvatustyö ja edustus    
 Keski-Suomen ympäristökasvatuksen   
 yhteistyöryhmässä 
• Leirikoulupalvelujen liittäminen Peurungan   
 matkailukeskustoimintaan 
• Toimiva asiantuntija- ja sidosryhmäverkosto
• Yhteistyömahdollisuudet ammatillisen   
 koulutuksen sekä tutkimuksen kanssa
• Yhteistyö kylien ja kyläyhdistysten kanssa
• Yhteistyömahdollisuudet kestävän    
 kehitykseen ja ympäristöimagoon panostavien  
 yritysten kanssa 
• Uuden EU-ohjelmakauden tarjoamat   
 kehittämisrahat ja     
 hankeyhteistyömahdollisuuset
• Runsaasti vielä hyödyntämättömiä    
 ohjelmakohteita sekä paikallisia    
 luonto-, ympäristö- sekä osaajaresursseja

Uhat
• Ympäristökasvattajataitoista   
 toiminnanvetäjä- resurssia ei ole turvattu
• Rahoitussuunnitelmaa toiminnan   
 vakiinnuttamiseksi ei ole olemassa
• Vuodenaikaan liittyvät kysynnän ajalliset  
 ja määrälliset vaihtelut voivat muodostua  
 liikevaihdon ja kuormituksen kannalta  
 epäedullisiksi
• Asiakaskunnan rajallinen maksukykyisyys  
 voi vaikeuttaa kannattavaa hinnoittelua
• Kuntien palvelukysynnän rahoituksen  
 riittävyyttä ja jatkuvuutta koskeva   
 epävarmuus, säästöpyrkimykset
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8.5

Luontokoulupalvelujen hinnoittelusta 
ja laadun varmistamisesta

Palvelujen hinnoittelu perustuu toiminnan todellisiin kustannuksiin. Hinnat ovat 
kilpailukykyisiä muihin koulujen perinteisesti toteuttamiin opintomatkoihin ja ret-
kiin nähden. Hinta-laatusuhteen tulee houkutella käyttäjät pitkäkestoisiin asiakas-
suhteisiin. 

Asiakkaan näkökulmasta luontokoulutoimisto toimii yhden tarjouksen ja laskun 
periaatteella. Luontokoulutoimiston osuutta katetaan lisäämällä laskuun asiakasmak-
sua 10–20 %. Yrityksiä koskevan verolain mukaan nettomääräisiin kuluihin lisätään 
arvonlisäveroa 22%. Hintaan eivät sisälly kuljetuskustannukset ja muut mahdolliset 
oheispalvelukulut.

Laadun varmistaminen
Keskeisin laadunvarmistus perustuu valtakunnallisten luontokoulukriteerien mukai-
seen pedagogisesti pätevään toiminnanvetäjään, ympäristökasvattajaan, joka vastaa 
asiakaspalvelusta, tiedotuksesta sekä ohjelmien kehittämisestä yhdessä verkoston 
toimijoiden kanssa. Yrittäjien ohjelmia on tarpeen auditoida sopivin väliajoin. Ta-
voitteena on rakentaa toiminnalle oma laatujärjestelmä. 

Luontokoulutoimiston 10 % sisältää

• tarjouksenteon ja ohjelmasuunnitelman asiakkaalle 
• ajo-ohjeet, turvallisuussuunnitelman, palautelomakkeen 
• opetusmateriaalit ryhmälle 
• asiakkaan laskutuksen ja kirjanpitokulut 
• markkinointikulut 
• sisäisen yhteydenpidon suunnittelu- ja materiaalikulut

Osuuskunnan 20 % sisältää

• rekisteröintikuIut  
• hallinnonhoito  
• kirjanpito  
• pankki-ja tilinhoitomaksut  
• tietoverkkopalvelut (nettisivut)  
• toimisto käyttömenot  
• vastuuvakuutus  
• markkinointiaineisto  
• työtilan ja työvälineiden käyttövastikkeet  
• sisältää myös marginaaliveron

  Luontokoulutoimiston ohjelmatarjouksen hinnanmuodostus 
  koostuu seuraavista kulueristä: 
  1. Tilauksen välittömät ostopalvelukulut       
   (ohjelma- ja oheispalvelut, tarvikkeet, tilat ja varusteet)
  2. Luontokoulutoimiston välittömät suunnittelun henkilökulut
  3. Luontokoulutoimiston välittömät varaus- ja toimituskulut 
  4. Luontokoulutoimiston välittömät ohjaus- ja asiantuntijatyön henkilökulut
  5. Luontokoulutoimiston välilliset tuotekehitys, asiakasohjaus, markkinointi,   
   vakuutus-, investointi- ja muut hallinnolliset kulut
  6. Arvonlisävero 
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Toiminnan laatu turvataan. 
• Hankkimalla asiantunteva henkilöstö ja luontokouluyrittäjien verkosto
• Luontokoulutoimisto ja luontokouluyrittäjät kehittävät vapaaehtoista    
 laadunvarmistusjärjestelmää, joka täyttää opetuksen pedagogiset ja    
 ympäristöosaamisen vaatimukset
• Luontokouluverkoston jatkuva kehittäminen ja ylläpito edellyttää säännöllisiä   
 koulutus- ja verkostotapahtumia tiedon välittämiseksi sekä verkoston    
 yhteydenpidon ja palvelujen kehittämiseksi
• Luontokoululle perustetaan laajan asiantuntemuksen ja monipuolisen taustan   
 takaava tukiryhmä. Tukiryhmä voi osaltaan valvoa, että luontokoulun tarjoamat  
 palvelut ovat laadullisesti korkeatasoisia ja asiantuntevia
• Toiminnan toteutus ja arviointi suoritetaan yhteistyössä luontokoulutoiminnan  
 ylläpitäjän ja tilaajien kesken. Luontokoulutoiminnan käyttäjä voi valvoa   
 toiminnan laatua. Esimerkiksi koulutoimella on mahdollisuus käyttää omia   
 opetussuunnitelmien laadunvalvontakriteerejään
• Luontokoulu tekee yhteistyötä yliopiston ja ympäristökasvatusjärjestöjen kanssa  
 opetusmenetelmien sekä arviointi- ja vertailumenetelmien kehittämiseksi

8.6

Asiakaspalvelun järjestäminen 
Luontokoulun olemassaolon aikana asiakaspalvelua on järjestetty kuntavetoisesti, 
osuuskuntavetoisesti sekä yrittäjävetoisesti. Keskitetty toimintamalli perustuu ym-
päristökasvatustaitoiseen asiakaspalveluhenkilöstöön, joka tuntee verkoston jäsenet 
ja ohjelmat sekä vastaa markkinoinnista, ohjelmien tarjoussuunnittelusta ja kustan-
nusseurannasta. Mikäli liiketaloudelle asetetut myyntitavoitteet eivät toteudu, alkaa 
toiminta hiipua. 

Toimintamuodot 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Luontokoulu-
päivät

48 / 
872

33 / 
655

32 / 
822

71 / 
1416

11 / 
142

14 / 
356

1 /  
11

9 / 
145

8 / 
91

101 / 
1992

126 / 
2518

Leirikoulut 1 / 
21

1 / 
21

12 / 
193

4 / 
143

13 / 
214

5 / 
164

Iltapäiväkerhot 
kerholaisten määrä

1 / 
20

15 / 
75

11 / 
18

15 / 
75

11 / 
18

Kesäleirit 3 / 
45

4 / 
65

Kurssit,  
koulutus

1 / 
18

33 / 
234

19 / 
90

34 / 
252

19 / 
90

Harjoittelijat, 
opinnäytetyöt***

1 / 
21

2 / 
58

5 / 
126

1 / 
21

1 / 
42

14harj. 1 / 
8

6 / 
161

5 / 
129

Markkinointi- 
tapahtumat **

2 / 
196

5 / 
191

1 / 
35

5 / 
191

3 / 
231

Yhteensä 51 / 934 34 / 676 68 / 
1279

88 / 1773 11 / 142 14 / 356 1 / 11 47 / 584 29 / 224 178 / 
2950

165 / 
3029

* ryhmien henkilömäärissä ei ole mukana aikuisia, joita päivähoitoryhmissä on keskimäärin 1 / 6–8 lasta kohden, kouluilla 1–2/ luokkaa kohti
** Biologian opettajien kevätpäivät, Sararanta puskii, asuntomessut, määrät vastauslipukkeiden perusteella 
*** Harjoittelijoiden ryhmien määrät eivät ole mukana yhteissummissa

Taulukko 3. Luontokoulun toiminta vuonna 2002 ja 2003 Ryhmät / oppilaiden lukumäärä*

Päivähoito/ 
esikoulu

Ala-aste Yläaste Lukio Aikuiset Yhteensä

 
Luontokoulutoiminta oli täydessä vauhdissa vuosina 2002 ja 2003. Ryhmien lukumäärä oli  
n. 170 / vuosi, asiakasmäärä n. 3000 / vuosi. Taulukosta näkyy ryhmien jakautuminen ikäryhmittäin 
eri toimintamuotojen kesken.
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Asiakaspalvelu kunnan järjestämänä
Luontokoululla oli kaksi täyttä toimintavuotta v. 2002–2003. Vuotuinen asiakasmäärä 
nousi n. 165–180 ryhmään ja 3000 henkilöön. Luontokoulupäivien ja leirikoulujen 
lisäksi järjestettiin koulutuksia, kesäleirejä sekä yleisötapahtumia sekä opintomatkoja.  
Yksittäisen luontokouluyrittäjän ohjelmien toteutumiselle luotiin seurantamalli asia-
kasryhmittäin kuukausittain ympäri vuoden. Asiakirjapohjat luotiin yrittäjäkohtaista 
laskutusseurantaa varten.

Kehittämisprojektin aikana asiakasliikenteestä vastasi kunnan koulutoimen alai-
suudessa toiminut luontokoulutoimisto eli projektipäällikkö ympäristökasvattaja FM 
Eija Syrjälä. Kirjanpito ja seuranta saatiin kunnan taloushallinnosta.  

Luontokouluyrittäjillä on erilaisia käytäntöjä työllistäessään itsensä. Osa toimii 
yrityslaskutuksella, osa ennakkoperintärekisteriotteen varassa, osa Äijälän seudun 
osuuskunnan kautta, osa verokortilla. Pelisääntöjen selvittäminen ja laskutuksen 
yhteensovittaminen kunnan taloushallinnon käytäntöjen kanssa kuitenkin onnistui 
hyvin. Toiminta katsottiin arvonlisävelvolliseksi joskin kunta saattoi periä arvonlisä-
veron valtiolta takaisin. Tämä alensi luontokoulutoimiston järjestelymaksuosuuden 
10 %:ksi.

Laukaan luontokoulutoiminnan rahoitus 1999-2004

Laukaan kunta on panostanut luontokoulutoimintaan kaikkiaan 102 100 euroa 
vuosina 1999–2004. Rahat olivat viiden eri toimialan budjetissa. Kunta panosti toimin-
taan projektirahoituksen vuotuisen kuntaosuuden (11 770 €) lisäksi 44 737 € vuonna 
2002 ja 25 210 euroa vuonna 2003. Tuloa kertyi v. 2002 31 079 euroa, vuonna 2003 
25 210 euroa. Nettosummaksi jäi vuodelta 2002 13 660 euroa, vuonna 2003 0 €.

Alkuvaiheessa v. 1994-95 kunnan yhteispanostus oli 72 670 mk (n. 12 000 euroa) 
eli yhteensä budjetoitua korvamerkittyä määrärahaa on käytetty n. 115 000 euroa. 
Vuosina 1996-1999 ympäristökasvatus oli ympäristönsuojelun painopistealueena. 
Virkatyötä on vaikeampi muuttaa rahaksi. Joka tapauksessa kyse on pitkäjänteisestä 
kehittämistyöstä, jonka tuloksia tulisi hyödyntää.
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Asiakasmäärät ja asiakasliikenne osuuskunnan toimintana
Asiakasmäärät putosivat romahdusmaisesti projektin loputtua maaliskuussa 2004, 
jolloin toiminta siirtyi osuuskunnalle. Keskitetty asiakaspalvelujärjestelmä purettiin. 
Varojen puutteessa hallinnonhoitaja Tommi Rantanen vastasi liiketoiminnasta ja vain 
tarvittaessa sopimuspohjalta yksittäisen ohjelman myynnistä ja tarjouksenteosta.  
Jokaisen jäsenen tuli huolehtia itse ohjelmansa myynnistä asiakkaalle.

Hakolan tilan toiminta pysyi suurin piirtein ennallaan n. 30 ryhmää vuodessa, 
muilla oli satunnaisia ryhmiä. Vuosituloa kertyi n. 5 000 euroa. Kirjanpito ostettiin 
tilitoimistolta. Luontokoulutoimiston osuus ohjelmista perittävistä kuluista nousi  
20 %:iin. Tarjouksenteko ei sisältynyt osuuskunnan osuuteen. Kustannusnousu siirtyi 
hintoihin. Tommi Rantasen lopetettua hallinnonhoitajan tehtävät terveydellisistä 
syistä 31.12.2004 niistä vastasi Juha Hintikka Hakolan tilalta osuuskunnan alasajoon 
saakka. 

Asiakasryhmät Laukaan Luontokoulun toimijoilla

2004:
Palveluntuottaja Ryhmien lukumäärä Asiakslaskutushinta   
        yht ryhmistä    
Siika-Aho Anu Tmi 1 95,60 €    
Sysmäläinen Eero 2 163,92 €    
Jäntti Ari 1 113,43 €    
Mikko Muurikainen 1 34,00 €    
Juha ja Heidi Hintikka 28 4 660,47 €    
  Yhteensä  33      5 067,42 €   

2005:
Palveluntuottaja Ryhmien lukumäärä Asiakaslaskutushinta
   yht ryhmistä  
Sysmäläinen Eero 2                                 200 €    
Jäntti Ari    1+Luontopolkurastit                 1 650 €    
Mikko Muurikainen 1 150,00 €    
Juha ja Heidi Hintikka 15                          3 056,64 €    
  Yhteensä  19         Yhteensä 5 056,64 €  

Verkoston asiakasliikenne luontokouluyrittäjän tai järjestön toimintana
Osuuskunnan alasajon jälkeen vuoden 2006 alusta asiakaspalvelusta ovat vastanneet 
Juha ja Heidi Hintikka Hakolan tilalta. Kunnalla ei ole ollut omaa korvamerkittyä 
luontokoulurahaa käytettävissään vuoden 2006 jälkeen. Hakolan tila halusi vastata 
itse omasta asiakasliikenteestään ja laskutuksesta jo vuonna 2003. He loivat siihen 
soveltuvat käytännöt. 

Toiminnanvetäjän puutteessa verkostoyhteistyö on muuttunut käytännössä luon-
teeltaan yhteismarkkinoinniksi ja jokainen verkoston jäsen vastaa omasta laskutuk-
sestaan.

Luontokoulutoiminnan alkuvaiheessa 1994 luontokoulumaksut kerättiin luonto-
kouluopettajan toimesta Laukaan luonnonystävät ry:n tilille. Järjestö vastasi henki-
löstön palkanmaksusta ja pientyönantajan velvoitteista. Vanhemmat saivat kuukau-
sittain kotiin kirjeen, jossa kerrottiin ajankohtaisista asioista ja tulevasta toiminnasta. 
Yhdistyksen kanssa pidetty yllä keskusteluyhteyttä sekä yhteistyötä iltapäiväkerhoja 
suunniteltaessa. 
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8.7

Verkoston johtaminen ja toiminnanvetäjän 
ympäristökasvattajan toimenkuva

Kokemus on osoittanut, että toimiakseen luontokoulu tarvitsee toiminnanvetäjän, jon-
ka toimenkuva määräytyy siitä, minkä yhteisen tehtävän verkosto ottaa tehtäväkseen. 
Pääasia on huolehtia markkinoinnista, toiminnan sisällöllisestä laadusta, ohjelmien 
turvallisuudesta, tiedottamisesta sekä yhteydenpidosta verkoston jäsenten välillä 
palvelujen kehittämiseksi. Uusien ohjelmien ja jäsenten sisäänajo edellyttää valmen-
tamista. Liiketoiminta, kirjanpito, markkinointi ja asiakaspalvelu voidaan järjestää 
useammalla tavalla. Jotta toiminta saataisiin alkuun, pitäisi yhden henkilötyövuoden  
työpanos pystyä turvaamaan. Tämä sisällytettiin liiketoimintasuunnitelmaan.

Toiminnanvetäjän työaikaan tulee sisällyttää riittävästi aikaa suunnitteluun ja 
yhteydenpitoon asiakasta varten. Projektipäällikkö mitoitti toteutetun työmäärän 
perusteella asiakastarjousten määrän enintään 190 päivään lukuvuodessa ja sen li-
säksi enintään 80 omaa ohjattavaa luontokouluryhmää vuodessa, mikä tarkoittaa 
enintään kolmea ryhmäpäivää viikossa. Mikäli ryhmän keskihinta olisi n. 170 euroa, 
olisi vuotuinen tulo n. 14 000 euroa.

Jatkossa toiminnanvetäjän lisäksi tarvittaisiin yksi atk-taitoinen ”päivystävä ympä-
ristökasvattaja-toimistohenkilö”, joka olisi aina tavoitettavissa. Hänelle voisi kuulua  
valmiiden ohjelmien räätälöinti ja tarjouksenteko ryhmille ja yhteydenpito yrittäjiin, 
johon liittyisi laskutus ja avustaminen materiaalien valmistelussa, palautteen kerää-
misessä, koulutusjärjestelyt, yleisötapahtumien järjestelyt yms. 

Ympäristökasvattajan ammattinimike
Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry kartoitti syksyllä 2007 ympäristökasvattajan 
ammattinimikkeen sisältöä. Ympäristökasvattaja toimii käytännön kasvatustyössä, 
missä vaaditaan erityisesti pedagogista osaamista yhdistettynä luonnontieteelliseen 
asiantuntemukseen ja laaja-alaista ympäristöasioiden tuntemusta. Työ sisältää eri-
ikäisten ihmisten opetusta, koulutusta ja neuvontaa. Työhön sisältyy yleistä suunnit-
telua, kehittämistä ja arviointia sekä opetusmateriaalin suunnittelua ja tuottamista. 
Ympäristökasvattaja toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden aihealueeseen liittyvien 
toimijoiden kanssa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. 

Ympäristökasvattajan työssä on hyötyä hyvistä sosiaalisista taidoista, kuten vuo-
rovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä. Luovuus ja idearikkaus sekä kädentaidot 
ovat hyödyllisiä ominaisuuksia samoinkuin itsenäinen työote. 

Ympäristökasvattajan työhön soveltuva koulutus on esimerkiksi kasvatustieteen 
korkeakoulututkinto, johon on yhdistetty ympäristö- ja luonnontieteen sekä ympä-
ristökasvatuksen opintoja. Vaihtoehtoisesti ympäristö- tai luonnontieteen korkea-
koulututkinto, johon puolestaan on yhdistetty pedagogisia opintoja, on soveltuva 
koulutus. Myös esimerkiksi ympäristö- ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulutut-
kinto yhdessä pedagogisten ja ympäristökasvatuksellisten opintojen kanssa voi olla 
mahdollinen. Mahdollisia palkkausmenetelmiä ovat tunti-, kuukausi- suorituspalk-
kaus. Tämä riippuu työtehtävistä ja työsuhteen laadusta sekä työpaikasta. Ammatin 
keskipalkka vaihtelee 2 400–3 000 euroon (v.2007). 
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Luontokouluverkoston toiminnanvetäjän toimenkuva:
   
• yhteydenpito luontokouluverkoston yrittäjiin, koulutoimeen ja päivähoitoon,  
 Vapaa-aikatoimeen, ympäristötoimeen sekä kyläseuroihin ja ammatillisiin   
 oppilaitoksiin
• tarjousten laatiminen ja puhelinneuvonta leirikouluista ja luontokoulupäivistä  
 ryhmille (max 190 pv/v)
• luontokouluohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen     
 (max 80 luontokoulupv /lukuvuosi)                                                          
• luontokoulupäivien ja leirikoulujen valmistelu     
 (opetusmateriaalit, välineet, majoitus, ruokahuolto yms.)
• hankesuunnittelu  
 (luontokouluyrittäjien ja kyläseurojen reitti-ja ohjelmahankkeiden kokoaminen)
• toiminnan markkinointi  
 (yrittäjäkohtainen työ, yleisötilaisuuksien järjestäminen, tapahtumakalenterin  
 ylläpito, messuesittelyt näyttelyt, yms.)
• tiedotus (esitteet, lehtijutut, mainokset, kotisivujen ylläpito)    
• luontopolkujen suunnittelu ja toteutus, luonto-opastus
• kouluttaminen: opetus-, kasvatus- ja matkailualan henkilöstö sekä julkishallinto
 työntekijöiden valinta ja työnohjaus
• harjoittelijoiden ja opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaaminen ja yhteydenpito  
 ammatillisiin oppilaitoksiin
• hallinnollinen työ: toiminta-ja taloussuunnittelu, laskutus ja seuranta
• asioiden valmistelu ohjaus-ja seurantaryhmälle tms. työryhmälle tai johtoryhmälle
• toiminnan kehittäminen ja laadun arviointi
• projektitoiminta (luontoselvitykset)
• kestävän kehityksen toiminta : tiedotus, koulutus, käytännön tapahtumat
• osallistuminen Vihreä lippu-arviointiraatiin
• oma kouluttautuminen, strategiatyö  ja yhteyden pito muihin luontokouluihin ja  
 ympäristökasvattajiin

Luontokoulun toiminnanvetäjän toimenkuva. Kehittämisprojektin aikana projektipäällikön toimen-
kuva koostui luontokouluopettajan (ympäristökasvattajan), kouluttajan/koulutussuunnittelijan, 
ympäristösuunnittelijan, kurssisihteerin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, työnohjaajan, tiedottajan, 
luonto-oppaan ja välinehuoltajan vastuualueista. 

Luontokoulun toimitilat
Luontokoulun toimistotila voi olla melko vaatimaton ja sijoittua esim. kodin yhtey-
teen. Välineistöä varten tarvitaan erillistä huolto- ja säilytystilaa, joista osa voi olla 
ulkovarastoissa tai esimerkiksi autotallin yhteydessä.

Asiakaspalvelu, nettisivuston ylläpito sekä opetusmateriaalien tuottaminen vaa-
tii toimivat puhelin- ja tietokoneyhteydet sekä hyvät atk-laitteistot monipuolisine 
ohjelmineen. Tukiasema ja pääte, toimistopaketti, power point, kuvankäsittely- ja 
taitto-ohjelma, fax, kopiokone- väritulostin A3, digikamera ja skanneri. Kirjallisuutta 
ja arkistointia varten tulee olla riittävät tilat.

Luontokoululla oli projektien aikana toimistotila terveyskeskuksen päädyssä eläinlääkärin vastaan-
oton vieressä. Tiloihin kuului kaksi toimistohuonetta, keittiösoppi (huoltotila), WC sekä pieni 
varastotila.
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Osuuskunta toimijana
Laukaan luontokoulun osuuskunta aloitti toimintansa 13.5. 2002 19 perustajajäsenen 
voimin. Sen toiminta perustui ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttyyn liiketoimin-
tasuunnitelmaan sekä osuuskunnan sääntöihin. Osuuskunnan jäsenet voivat olla 
luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä, säätiöitä tai muita oikeushenkilöitä. Jäseneksi 
ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Osuuskunta sai Jyväskylän seu-
dun kehittämisyhtiöltä JYKES:ltä 10 000 euroa käynnistysavustusta. Luontokouluver-
koston jäsenistä ¼ liittyi osuuskuntaan.

9

Osuuskunnan perustamisen vaiheita: 

 Liikeidean kehittäminen 
 Liiketoimintasuunnitelma 
 • määritellään toiminta-ajatus ja liikeidea 
 • tehdään toiminta- ja markkinointisuunnitelma 
 • laaditaan talousarvio 
 • arvioidaan toiminnan rahoitus ja kannattavuus
 • suunnitellaan rahoituksen järjestäminen 

Rahoituksen järjestäminen 
Perustamisasiakirjat 
 • ilmoituslomake YI ja kaupparekisterin liitelomake 2 alkuperäiskappaleina 
 • perustamiskirja alkuperäisenä ,/ säännöt 
 • hallituksen järjestäytyminen + pöytäkirjat 

Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen 
 • lääninhallitus I maistraatti I erityisviranomainen 

Aloittamisilmoitus 
 • ennakkoveronumero ja -lippu 
 • ilmoittautuminen ennakonperintärekisteriin 
 • ilmoittautuminen rekisteröidyksi työnantajaksi
 • ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi / veroviranomaiset 

Kirjanpidon järjestäminen 
 • vakuutukset 

Valvonta ja tilintarkastus

Osuuskunnan jäsenmäärä 18                     
• Laukaan kunta / koulutoimi 
• Kyläyhdistykset / Lankamaa,  
 Laukaan Pohjoinen kyläseura 
• Henkilöjäseniä 14 kpl /  
 Luontokouluyrittäjät ja yritykset  
• Oppilaitokset / Keski-Suomen opisto

Luontokouluverkosto 78 jäsentä ja 21 vaihtuvaa: 
• Laukaan kunta/ ympäristönsuojelu, päivähoito,   
 koulu-, vapaa-aika- ja elinkeinotoimi 
• Kunnan koulut (21 kpl) ja päivähoitoyksiköt (20 kpl) 
• Kyläyhdistykset / Lankamaa, Haapala, Valkola 
• Henkilöjäseniä  26 kpl koko aikana /  
 maaseutuyrittäjät ja yritykset, luonto-alan toimijat 
• Yhteisöt ja oppilaitokset/ Laukaan srk (Papinniemi),  
 Keski-Suomen opisto, Saarijärven luonnonvara- 
 instituutti 
• Ohjaajat, harjoittelijat, opinnäytetyöntekijät:10 / 7 / 4 
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9.1 

Osuuskunta organisaationa ja 
osakkaiden työllistäminen 

Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama yhteisöllinen yritys. Jäseneksi liit-
tymisen kynnys oli alhainen maksujen suhteen. Henkilöjäsenen liittymismaksu oli 
34 euroa, osuusmaksu oli 59 euroa (1 osuus), muun yhteisön 100 euroa (2 osuutta),  
julkisyhteisöjäsenen 500 euroa (10 osuutta). Sääntöjen mukaan alkuvaiheessa tuli 
perustaa vararahasto. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan 
veloista ja sitoumuksista. Osuuskunnalle perustettiin viisijäseninen hallitus sekä 
valittiin tilintarkastajat. Kirjanpito ostettiin tilitoimistolta.

Osuuskunnan hallintorakenteesta haluttiin tehdä mahdollisimman kevyt. Oppivan 
organisaation kannustavan ilmapiirin ja toiminnan korjaaminen ruohonjuuritason 
kokemksen mukaan haluttiin sisällyttää toimintaperiaatteisiin. 

Osuuskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous. Neuvoa-antava 
tukiryhmä voi osaltaan valvoa, että luontokoulun tarjoamat palvelut ovat laadullisesti 
korkeatasoisia ja asiantuntevia. Osuuskuntaa johtaa jäsenistön kokoonpanoa hyvin 
edustava hallitus. Päätökset tehdään jäsen ja ääni-periaatteella.

Hallitus voi asettaa avukseen määräajaksi tai erityistä tehtävää varten toimikuntia. 
Osuuskunnan hallinnonhoitaja toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä. 

Osuuskunnalla voi olla palkattua henkilökuntaa.Alkuvaiheessa vastaavan asian-
tuntijan ja hallinnonhoitajan tehtävät yhdistettiin kustannussyistä yhdeksi toimeksi. 
Tavoitteena oli saada ajan mittaan riittävä käyttöpääoma molempien toimien yllä-
pitoon. 

Osuuskunta ei pyri saamaan voittoa vaan se tukee jäsentensä taloutta. Jäsenet voi-
vat toimia suoraan työsuhteessa tai heiltä voidaan ostaa palveluja. Tarpeen mukaan 
voidaan palkata määräaikaisia työntekijöitä myynnin puitteissa. Osuuskunta voi 
ottaa myös harjoittelijoita.

 

Tukiryhmä
Sidosryhmät edustettuna

(Edunvalvonta)
(Ohjaus ja laadunvalvonta)

Toimikunta 1 Toimikunta 2

Harjoittelija
(ei yleensä työsuhteessa)

Vastaava asiantuntija
Suunnittelu- ja asiantuntijatyö

Asiakastyö ja -ohjaus
Palveluhankinnat

Kirjanpitopalvelut
(Ostopalveluna)

Hallinnon hoitaja
Hallituksen sihteeri

Taloushallinto
Toimistopalvelu

Luontokouluohjaaja(t)
Toimeksiantokohtaiset työt

(Osuuskunnan jäsen tai
muu palkattu työntekijä)

Ammatinharjoittajat
Toimeksiantokohtaiset työt

(Osuuskunnan jäsen)

Osuuskunnan hallitus
Puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet (5)
Henkilökohtaiset varajäsenet (6)

Osuuskunnan jäsenet / Osuuskuntakokous
Yhteisöjäsenet (Laukaan kunta, kyläseurat, oppilaitokset, yritykset)

Henkilöjäsenet (ammatinharjoittajat, asiantuntijat)

Laukaan luontokouluosuuskunnan organisaatio
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9.2

Yritystoiminnan edellyttämien 
asiakirjojen hankkiminen
Osuuskunnan toiminnan alkuvuosina hallitus valmisteli ja hankki liiketoiminnan 
kannalta välttämättömiä asiakirjoja sekä valmisteltiin toiminnan siirtoa kunnalta 
osuuskunnalle projektin päätyttyä.

Kaupparekiströinti ja arvonlisäverotus
Kaupparekisteriin liittyminen tapahtui (Ly-tunnus) 4.9.2002 alkaen. Arvonlisävero-
tuksesta haettiin vapautusta Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin mallin mu-
kaisesti. Vapautuksen hakeminen perustui arvonlisäverolain 40§ säädökseen, jonka 
mukaan osuuskunta ei ole arvonlisäverovelvollinen peruspalveluna tuottamistaan 
opetussuunnitelman mukaisista palveluista eikä muusta lain tarkoittamasta koulu-
tuksesta. Verovirasto halusi liiketoimintasuunnitelman toimialamäärittelyn lisäksi 
selvitystä siitä, mitä palveluja Laukaan Luontokoulu Osuuskunta myy ja ketkä ovat 
palveluiden ostajia. Vapautusta ei saatu. Arvonlisäveroksi määrättiin 22 %.

Vakuutusasiat 
Luontokoulu osuuskunta tarvitsee toiminnassaan eläkevakuutuksen, tapaturmava-
kuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen. Työnantajavakuutukset astuvat välit-
tömästi voimaan, kun osuuskunnalla on varsinaisia palkkasuhteessa olevia työnte-
kijöitä. 

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaan oikeusturva on vahva ja sitä ohjaa henkilötietosuojalaki. Asiakasrekisteri 
pitää luoda itse ja sitä varten pitää tehdä henkilötietosuojalain mukainen käyttäjä-
rekisteröinti-ilmoitus sekä tietosuojaseloste. Ne lisättiin nettiin.

    Arvonlisäverotusta varten laadittiin verovirastolle seuraava selvitys:

”Luontokoulu tuottaa peruspalveluna maksullisia opetussuunnitelmien mukaisia luonto-
kouluohjelmia, jotka suunnitellaan ja toimitetaan asiakkaalle keskitetysti tilaajakohtaisina 
kokonaisuuksina verkostoon kuuluvien luontokouluyrittäjien palveluita hyödyntäen. 
Toimintamalli perustuu asiakkaan näkökulmasta ns. yhden tilauksen ja laskun periaat-
teeseen. Ohjelmia toteutetaan luonto- ja ympäristökohteissa, luontokouluyrittäjien sekä 
tilaajien tai kummikoulujen tiloissa ja lähiympäristössä
Luontokoulu järjestää erityispalveluina muita maksullisia yleisötapahtumia sekä suun-
nittelee, toteuttaa ja arvioi tilaus- tai erillisrahoitettuna työnä luontokoulutoimintaa 
tukevia ympäristö- ja kehityshankkeita, koulutusta sekä työssäoppimista.
Luontokoulun asiakkaita ovat ennen kaikkea Laukaan ja lähiseutukuntien oppilaitokset 
ja päivähoidon yksiköt. Luontokoulu tuottaa palveluja myös muille yritys- ja kunta-asi-
akkaille sekä erilaisille harraste- ja erityisryhmille.
    Laukaan kunnan koulutoimi on 1.8.2001 alkaen vastannut luontokoulupalveluiden 
järjestämisestä kunnan koulujen, esiopetuksen ja päivähoidon tarpeisiin. Opetussuun-
nitelmien mukaisten palveluiden tarjonta on tarkoitus ulottaa seudulliseksi. 
Eri asiakasryhmille tarjottaviin palvelukokonaisuuksiin voi sisältyä osuuskunnan jäse-
neltä tai muulta elinkeinonharjoittajalta ostettava kuljetus ja tai majoitus. 
Laukaan luontokoulun palveluiden tuottaminen on nyt yhtiöitetty puheena olevaan 
Laukaan Luontokoulu Osuuskuntaan. Laukaan kunnan lisäksi yhtiön omistavat Keski-
Suomen opisto, kehittämistyössä mukana olleita luontokouluyrittäjiä, asiantuntijoita ja 
kyläseuroja.”
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Matkanjärjestäjä oikeudet  – valmismatkaliikerekisteriin liittyminen
Luontokoulun järjestämä luontokoulupäivä tai leirikoulu saattaa koostua kuljetuk-
sen, ohjelman, majoituksen sekä ruokapalvelun järjestämisestä. Silloin on kyse val-
mismatkaliikkeen harjoittamisesta. Kuluttajavirasto ylläpitää rekisteriä Suomessa 
toimivista valmismatkaliikkeen harjoittajista. Rekisteröityminen on pakollista. Re-
kisteröinti perustuu valmismatkaliikelakiin (1080/94). Kuluttajavirasto valvoo lain 
noudattamista yhdessä lääninhallitusten ja poliisiviranomaisten kanssa. Laki koskee 
myös kotimaan matkoja ja jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä 
seikoista. Rekisteröinti antaa oikeuden harjoittaa valmismatkaliikettä matkanjärjestä-
jänä, matkanvälittäjänä tai molempina sen mukaan kuin rekisteröinnistä päätettäessä 
määrätään (liite 13). 

Matkanjärjestäjäoikeuksien hankkiminen osuuskunnalle varmisti sen, että jokaisen 
ohjelman järjestäjän ei tarvinnut ilmoittautua erikseen valmismatkarekisteriin. Re-
kisteröintimaksu oli 277,51 euroa. Vakuuden asettamisesta saatiin vapautus, jolloin 
asiakkaalta ei tarvitse pyytää ennakkomaksua.

Vakuuden asettaminen tarkoittaa sitä, että matkanjärjestäjän on asetettava mak-
sukyvyttömyytensä varalta kuluttajavirastolle sen hyväksymä vakuus, joka turvaa 
matkustajien mahdolliset menetykset. Vakuudenasettamisvelvollisuudesta voidaan 
kuitenkin vapauttaa, jos vakuutta ei valmismatkaliikkeen toiminnan laatu ja laajuus 
huomioon ottaen voida pitää tarpeellisena.  

Valmismatkarekisteröintiä koskevat säädökset

1. Valmismatkalaki (1079/1994)
Lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan 
sopimukseen, kun matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnai-
sesti järjestävä elinkeinoharjoittaja vastiketta vastaan ja kun matka kestää yli 24 
tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

2. Laki valmismatkaliikkeistä (1080/1994)
Laki edellyttää valmismatkaliikettä harjoittavan henkilön tai yhteisön rekiste-
röitymään valmismatkaliikkeen harjoittajaksi.

3. Yleiset valmismatkaehdot 
Sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismat-
koihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy 
ainakin kuljetus ja majoitus, joita myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa 
ja joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa.

4. Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista. (1085/1994)

5. Asetus valmismatkaliikkeistä. (336/1995)
Sisältää tiedot valmismatkarekisteriin merkittävistä tiedoista ja liitteistä.

6. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista  
 suoritteista. (197/2001)
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 PROJEKTITOIMINTA 
 
 
 

Luontokoulun 
ohjelmapalvelujen 
kehittämisprojekti  
 
EU-osarahoitus / TE-keskus 
 
1.10.2001 – 31.12.2003 
 
• Ohjausryhmä 
 
• Projektipäällikkö ja -

henkilöstö 
 
• Projektiryhmä (valmistelee 
 toimintasuunnitelmaa ja 

muita projektitoimenpiteitä) 
 
• Työryhmät:  

• osuuskuntatyöryhmä 
• markkinointityöryhmä 
• liiketoiminnan 

suunnittelutyöryhmä 
• kirjanpidon, laskennan ja 

toimintatapojen 
valmistelutyöryhmä. 

 

Hankkeen osapuolet
(Laukaan kunta, maaseudun 
yrittäjät, kylät ja osaajat) 

• kehittäminen 
• tuotteet 
• projektin tulokset 
• projektin omarahoitus 

 

TOIMINTAMALLI 
(verkostotoiminta, yhtiöittäminen, 
palvelun laatu, selvitykset, 
yhteistyö asiantuntijaverkon 
kanssa jne.) 
 
 
MARKKINOINTI 
(suunnittelu, materiaalit, 
asiakasohjaus ja muut 
markkinointitoimenpiteet) 
 
 
OHJELMAT JA 
PALVELUT 
(sisällön tuottaminen, kokeilu, 
ketjuttaminen jne.) 

Kehittämis-
 

tukea 
 

ja 
 

koulutusta 
 

LIIKETOIMINTA 
 
Laukaan Luontokoulu 
Osuuskunta 
 
Liiketoiminnan tehtävät: 
• … 
• Suunnittelu ja kehittäminen 

(osallistuu jäsenistönsä kautta  
projektin työryhmiin) 

• Tuotehallinta                    
(verkoston palvelut asiakkaalle 
yksi tuote) 

• Hallinnon hoito – ostopalveluna   
Riikka Kolu, Induser Oy    
Taseura Oy                       
(rahaliikenne ja kirjanpito) 

• Asiantuntijatyö              
(myynti, toimituksen 
valmistelu, asiantuntijatyö 
palvelussa)                     

Tulosten 
hyödyntäminen 
käyttöoikeudet 

Asiakas-
toimitus

9.3

Luontokoulutoiminnan siirto kunnalta osuuskunnalle

Projektin aikana tuotettu osaaminen, välineistö ja asiakirjat ovat kaikkien osapuo-
lien hyödynnettävissä. Kuntaa sitoi kehittämistulosten hyödyntämisvelvoite saa-
dun EU-rahan perusteella. Toiminnan siirtoa kunnalta osuuskunnalle valmisteltiin 
huolellisesti ja siitä laadittiin erillinen siirtokirja vuonna 2003. Asiakirjaan oli kirjattu 
sopimukset toiminnan nimen ja palvelujen liiketoiminnan säilyttämisestä. Samoin 
määriteltiin teosten, käyttöomaisuuden yms. siirrosta vastikkeetta osuuskunnalle, jol-
la olisi tuotteiden liiketoiminnallinen hyödyntämismahdollisuus. Erikseen nimettiin  
taiteelliset tuotteet sekä niiden tausta-aineistot, joista oli olemassa tekijänoikeudellisia 
sopimuksia.

Siirto epäonnistui projektin lopetusvaiheessa lähinnä siksi, että ei pystytty turvaa-
maan toiminnanvetäjää. Eri toimintojen siirto olisi pitänyt rytmittää viisivuotiseen 
suunnitelmaan, jonka aikana kunnan tuki olisi vähentynyt hallitusti osuuskunnan 
päästessä vähin erin jaloilleen. 

Osuuskunnan toiminta kehittämisprojektin päättymisen jälkeen  
Alkuvaiheessa pyrittiin myymään valmiita ohjelmia sekä luotiin asiakasrekisteriä 
markkinointia varten. Kokoaikaisen toiminnanvetäjän palkkaamiseen ei löytynyt 
rahoitusta. Yrittäjät vastasivat itse oman ohjelmansa myynnistä ja tarjouksenteosta. 
Keskitetty toimintamalli hajosi. Toimistotilat vuokrattiin hallinnonhoitajalta, jolla oli 
toimisto kodin yhteydessä. 

Kunnan toiminta muuttui ostopalveluksi vuoden 2004 alusta. Kunnan korvamer-
kittyjä rahoja käytettiin luontokouluohjelmia esitteleväksi koulutukseksi, mutta se ei 
saavuttanut riittävää vastakaikua. Osuuskunta esitteli toimintaansa messuilla.

Markkinointia varten koottiin ensin seutukunnallista asiakasrekisteriä Jyvässeu-
dulta Ääneseudulle. Sen luominen on työvaltaista. Valmiita asiakasyhteystietoja ei 
kukaan saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eli esimerkiksi Keski-Suomen ympä-
ristökeskuksen verkostoja tai naapurikunnan koulujen yhteystietoja ei voi pyytää 
suoraan omaan käyttöön. Asiakkaalta on saatava lupa hänen yhteystietojensa lisää-
misestä rekisteriin mainosten lähettämistä varten. 
Luontokoulun liiketoiminta ja asiakasmäärät kunnan ja osuuskunnan toimintana.

Laatinut: Tommi Rantanen
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Luontokoulu  Menot         Tulot Netto              Ryhmiä / asiakkaita            yhteensä
kunnan toimintana     es,  ala-aste,  ya,  lukio,  aikuiset
v. 1999 24 900 mk 522 mk 24 380 mk
v. 2000               111 905 mk 2 256 mk 109 648 mk 
v. 2001               137 500 mk 5 000 mk 132 500 mk 
v. 2002 44 737 € 31 079 € 13 660 € 51/    68/   11/    1/    47/    178/ 2960  
      934 1279 142 11 584
v. 2003 25 210 € 25 210 € 0 € 34/ 88/ 14/ - 29/ 165/ 3029
      676 1773 356 - 224

Osuuskunnan tilikausi liikevaihto liiketoiminnan tulos vararahasto  Laukaan kunta  ryhmiä / asiakkaita                    
v. 1.7.2002- 31.12.2003 25 974,00 15 046,00 * 2 268.00 17 000.00  / v     
v. 2004                25 974,00 - 5 854,16 ** +429,00   6 800,00    33  / -
v. 2005  18 000,00 - 5 056,64 ** 4 000,00   1 000,00    19 /
Verkoston aika
v. 2006            30 / 956
v. 2007            30 / 900

*  Jykesin avustus 10 000 €
** asiakaslaskutushinta yhteensä

9.4 
Osuuskunnan lakkauttaminen
Osuuskunnan pyörittäminen jäsenten voimin alkoi olla liiketaloudellisesti raskasta. 
Yrittäjät olivat tottuneet keskitettyyn toimintamalliin. Ohjelmien oma markkinointi ja 
myynti ei lähtenyt käyntiin. Osuuskunnan verottama 20 % osuus ohjelman myynnista 
koettiin liian suureksi. Yrittäjän saama tuotto ei vastannut ohjelmaan panostetun työn 
määrää. Liikevaihto oli supistunut n. 5 000 euroon vuosina 2004–2005. Osuuskunnan 
liikevaihdon olisi pitänyt olla 10 000 euroa, jotta toimintaa ei olisi tarvinnut kattaa 
ylimääräisillä osakasmaksuilla. Vähäisistä tuloista pääosa meni kirjanpitoon sekä 
liiketoimintamaksuihin. Kunta ei panostanut työhön enää normaalin opetustoimen 
talousarviovarausten puitteissa. Alkuperäinen visio kunnan viiden vuoden tuesta 
toiminnan jaloilleen pääsemiseksi ei toteutunut. 

Osuuskunnan lakkauttamisen vaihtoehtoja pohdittiin siltä kannalta, että asiakas-
maksut alenisivat ja osallistumismaksut sekä kulut kohdistuisivat itse toimintaan 
esim. markkinointiin. Vaihtoehdot olivat seuraavat:

1. Osuuskunta puretaan ja toimintaan jatketaan verkostona, jolloin jokainen hoitaa   
 itse laskuttamisen.
2. Osuuskunta puretaan ja toimintaa jatketaan rekisteröitynä yhdistyksenä.
3. Osuuskunnan toiminta pakastetaan, mutta osuuskuntaa ei pureta.
4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Laukaan Luonnonystävät ry:n kanssa.
5. Perustetaan kannatusyhdistyksenä toimiva Laukaan luontokouluyhdistys ry.  

  
Osuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2005 lakkauttaa osuuskunnan 
vuoden loppuun mennessä. Osuuskunnan lopettamisesta jätettiin hakemus kaup-
parekisteristä poistamiseksi. Verottajalle tehtiin ilmoitus. Osuuskunnan varat riittivät 
lopettamiseen. Yhteinen omaisuus luovutettiin luontokouluverkoston käyttöön. Val-
mismatkarekisteritunnusta ei lopetettu. Toimintaa päätettiin jatkaa verkostomuotoi-
sena joskin pelkona tuotiin esille mahdollisuus, että toimijoiden välisen liian löyhän 
sidoksen myötä toiminta sammuu kokonaan. 

Verkosto päätettiin kutsua koolle järjestäytymistä varten. 
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Tulevaisuuden visiona oppimiskeskus 

Luontokoulun liiketoimintasuunnitelmassa visioitiin toiminnan tulevaisuudenku-
vaksi osaamiskeskusajatusta vuodesta 2004 eteenpäin:

”Laukaan luontokoulu toimii Laukaan koulujen ja ympäröivän maakunnan luonto-
opetuksen osaamiskeskuksena. Luontokoulu syventää ja monipuolistaa palvelujaan. 
Se pitää kiinni alkuperäisistä periaatteistaan toimia verkosto-periaatteella ja edistää 
maaseudun elinvoimaisuutta sekä kestävää kehitystä. Opetus on ensisijaisesti ulkona 
tapahtuvaa ja siinä käytetään verkoston olemassa olevia tiloja”.

Opetus perustuu koulujen opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Luontokoululla 
on käytössään tasokkaat tukipalvelutilat ja ainakin yksi palkattu henkilö vastaamaan 
toiminnan vetämisestä, projektiluonteista vaihtuvaa henkilöstöä ja luontokouluyrit-
täjiä. Maaseudun yrittäjätoiminta pysyy luontokoulun avaintekijänä luontokoulupal-
velujen tuottamisessa. Oppimiskeskustoimintaa toteuttaa luontokouluosuuskunta. 

 “Oppimiskeskuksen” toimintoja voisivat olla:

 • oppilaitosten opetussuunnitelmiin pohjautuva luonto-opetus
 • sisältötuotannon, ohjelmapalvelujen ja oheispalvelujen kehittäminen 
 • ympäristökasvatusosaamisen tutkimus, kehittäminen ja koulutus
 • ympäristövastuullisen toiminnan sekä ympäristötietoisuuden lisääminen 
   oppilaitoksissa, yrityksissä, kuntaorganisaatioissa
 • kestävän kehityksen ns. paikallisagenda toiminta
 • ympäristöosaamisen ja ammatillisen koulutuksen käytännöllisen opiskelun 
   ja opinnäytetöiden
 • oppimisympäristöjen tarjoaminen 
 • luontokouluverkoston jatkuva sisäinen kehittämistoiminta ja koulutus
 • uusien yrittäjien koulutus osaksi verkostoa ja laatukoulutus 
 • vastuu toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista ja toiminnan jatkuvasta 
   parantamisesta
 • toimintaa tukevien luonnon- ja kulttuuriympäristön hoitohankkeiden toteutus 
 • luonto-opetukseen soveltuvien retkireittien kehittäminen 
 • luonnon tila- ja YVA-selvityksiä maankäytön tarpeisiin
 • maaseudun elävoittämiseen tähtäävät kulttuurihankkeet
 • kestävää kehitystä ja luonto-opetusta tukevan yrittäjyyden kehittäminen
 • luonto-opetuksen materiaalien ja välineiden kehittäminen, myynti ja lainaus
 • luonto-opetuksen hallinnointi, varaus- ja tukipalvelut, vastuu toiminnan 
   markkinoinnista, kohdentamisesta ja kehittämisestä

10
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10.1

Mahdollisuudet vakiinnuttaa toiminta

Vision toteutuminen odottaa aikaansa. Sen perusrakenteen tukipilarit on kuitenkin 
edelleen olemassa: kunnan lakisääteiset toimialat ja tehtävät, toimintaympäristö, 
toimintamuodot, ohjelmapalvelut ja markkinointikanavat. Langanpäät tulisi solmia 
uudella tavalla yhteen kunnan, kyläseurojen ja yrittäjien välillä ja luoda kiinteä yhteys 
maakunnan työhön.

Laukaan luontokoulutoimintaa on jatkettu verkostomuotoisena vuoden 2006 alus-
ta lähtien. Juha ja Heidi Hintikka Hakolan tilalta toimivat yhteyshenkilöinä asiakas-
palvelussa. Omaisuus ja välineistö on verkoston jäsenten asiakaspalvelun käytössä. 
Kotisivut on pidetty kunnossa markkinointia varten. Ohjelmien hinta on kilpailuky-
kyisemmällä tasolla. Yhteistä myynnin seurantaa ei ole jokaisen huolehtiessa omasta 
myynnistään ja laskutuksestaan.

Vuosina 2006–2007 vuotuiset kävijämäärät ovat olleet n. 30 ryhmää / 900 asiakasta, 
mikä on noin yksi viidesosa aktiivivuosien asiakasmääristä. Osallistujista puolet on 
ollut koululaisia, yksi viidesosa päiväkoti-ikäisiä, yksi kolmasosa aikuisia ja loput 
erityisryhmiä. Leirikouluvuorokausia on ollut 56 kpl. Ryhmistä puolet on peräisin 
Jyväskylästä, Laukaasta yksi neljäsosa ja loput Suolahdesta ja muualta.

Toiminnanvetäjän puuttuessa yhteinen toiminta ja sen seuranta on vaarassa hiipua. 
Liiketoiminnan suhteen on palattu tilanteeseen, jossa etsitään uutta tapaa rahoittaa 
toiminta ja pistää testattu toimintamalli pyörimään. Luontokoulun koko toiminta-
ajatus perustuu opetussuunnitelmien ympäristökasvatuksen tukemiseen. Kunnan 
koulutoimen tulisi ottaa toiminnan uudelleenorganisoinnin alkuun saattamisesta ve-
tovastuu yhdessä ympäristönsuojelutoimen kanssa. Verkoston kokoonkutsuminen ja 
järjestäytyminen selvittää jäsenten ja koko toiminnan nykyiset toimintamahdollisuu-

Laatinut: Tommi Rantanen
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det. Päivitetyltä pohjalta verkosto voi  yhdessä keventää liiketoimintasuunnitelmaa 
ja miettiä uudelleen saavutetun kilpailuedun hyödyntämismahdollisuudet, riskit ja 
rahoitusmahdollisuudet.

Laukaan osaamista on hyödynnetty Keski-Suomen ympäristökasvatustyön ke-
hittämisessä. Laukaan kunta on halunnut osallistua aktiivisesti maakunnan ym-
päristökasvatustyöhön nimeämällä ympäristönsuojelusihteeri Eija Syrjälän Keski-
Suomen yhteistyöryhmään edustamaan Jyvässeudun kuntien ympäristönsuojelua 
sekä Laukaan luontokouluverkostoa. Piispala haki yhdessä Laukaan luontokoulun 
ja Leivonmäen kansallispuisto-hankkeen kanssa kehittämisrahaa maakunnalliselle 
kehittämistyölle. Laukaa on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen keskei-
senä tuloksena on maakunnan ympäristökasvatustilanteen peruskartoitus, yhteisten 
nettisivujen avaaminen markkinointikanavaksi (www. ksympäristökasvatus.fi) se-
kä maakunnallisen strategian luominen. Ne valmistuvat vuonna 2008. Suurimpana 
haasteena on verkostoida keskisuomalaiset ympäristökasvattajat työskentelemään 
yhteisten päämäärien eteen.

LAUKAAN LUONTOKOULU

Yritysmuoto

Liiketoiminta

Markkinointi

Ostopalvelut
Hanketyö

Ostopalvelu

Ostopalvelut
Hanketyö

Ostopalvelut
Hanketyö

Luontokoulun asiakaspalvelu ja
kehittäminen
• ohjelmasuunnitelmat/tarjoukset
• materiaalit ja välinevuokraus
• luontokoulupäivät ja -leirikoulut
• koulutus ja kummiryhmätoiminta
• ympäristönsuojelun kehittäminen
• ympäristön tila/luontoselvitykset
• luonnon virkistyskäyttö, hanketyö
• luonnon- ja maisemansuojelu
• yleisöretket, leirit, kurssit
• ulkoilureittien luontoselvitykset ja 

opasmateriaalit
• maankäytön luonto- ja 

maisemaselvitykset
• Luonto-opastusmateriaalit

ja yritysten ympäristönäkökohdat 
luontomatkailun käyttöön

• Paikallisagenda 21, hallinnon 
ympäristökoulutus, henkilöstön 
virkistys ja ympäristötilinpito

• vesihuollon ja jätehuollon hankkeet

Kunta 41 300 €/v

KOULUTOIMI

YMPÄRISTÖTOIMI

VAPAA-AIKATOIMI

KAAVOITUSTOIMI

ELINKEINOTOIMI

KUNNANHALLITUS

KESKUSHALLINTO

TEKNINEN TOIMI

PÄIVÄHOITO muu sos.toimi

8400

8400

8400

1700

3500

1700

3000

1000

3500

1700

* OSTOPALVELUT 5 VUODEN AIESOPIMUKSET

Luontokouluohjelmien
tuottajat

Ohjelmat

Majoitus

Ruokahuolto

Kuljetus

Harjoittelijatoiminta

Ohjelma-
toimitus
• tarjous
• laskutus

OSTOPALVELU*  

YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN VIRKA LUONTOKOULUN TOIMINNANJOHTAJA

± 0 Budjetti

LUONTOKOULUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
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Miten kunta aikoo hyödyntää luontokoulun 
Kehittämisprojektien tuloksia vuodesta 1994 lähtien

VUOSIEN 1994–98 TOIMINNAN TULOKSIA:
• Sosiaalitoimen ostama yksityinen luontokoulu /esikoulukerho (2 ohjaajaa, 16 esikoululaista)   

- luontopainotteinen esikouluryhmä, koulujen ohjattu iltapäivätoiminta
• Luontokoulumateriaalit edelleen ryhmien käytössä: myyntituotteita
• Ympäristökasvatuksen virikemateriaali painoasuun: myyntituote
• Nimikkolajaista tuotteistetut materiaalit, nimikkolajikirjahanke painoasuun: myyntituotteita
• Opettajien ympäristökasvatuspäivien VESO-koulutusmateriaali painoasuun: myyntituote
• Koulujen ja päivähoidon ympäristökasvatusverkosto / toiveita:
• Koulutusta, koulukohtaisia / opettajakohtaisia opetusmateriaaleja

VUOSIEN 1999–2003 TOIMINNAN TULOKSIA:
KOULUTOIMEN, PÄIVÄHOIDON, YMPÄRISTÖTOIMEN, 
VAPAA-AIKATOIMEN LUONTOKOULUTAVOITTEITA
• Peruskoulun aikana oman kunnan luontokohteet, ympäristönsuojeluasiat tutuksi
• Henkilökunnan koulutus
• Vihreä lippu-toiminta 
• Ympäristövalistus-, tiedotus-, koulutus, luonto- ja maisemaselvitykset, kestävä kehitys,  

luonnon virkistyskäyttö, luonnonharrastuksen edistäminen
• Kesäleiritoiminta, ohjatut luontoretket ja –kurssit, ympärivuotinen tapahtumakalenteri

TOIMINTAMUODOISTA KUNNAN TOIMINTAA
• Luontokoulupäivät, leirikoulut: suunnittelu, osin toteutus 
• Kummiryhmätoiminta: kokoaminen, suunnitelmat, osin toteutus
• Luontopolut
• Luonto-ja maisemaselvitykset 
• Kunnan kestävän kehityksen mukaisen paikallisagenda 21-toiminnan koordinointi
• Oppimateriaalit, välinevuokraus
• Ympäristökoulutus 

LUONTOKOULUOHJELMIA
• Multamäen luonto-ohjelmat
• Hietasyrjänkankaan/Hallalähteen luonto-ohjelmat
• Hitonhaudan luonto-ohjelmat
• Lintuohjelmien materiaalit
• Lankamaan luonto-ohjelmat
• Tarvaalan kivikausipainotteiset ohjelmat Kirkkoniemessä ja Hartikassa
• Sarakalliot 
• Kivikauden luontopolku

YHTEISTYÖTÄ KOULUJEN/ PÄIVÄHOIDON KANSSA
• Talviluontopolut eri puolilla kuntaa
• Lumiukko Viktorin seikkailurata
• Pilkkiviikko 
• Metsäopetusmateriaali ja koulutus
• Vesiopetusmateriaalit ja vesistöjen seuranta ja kunnostus
• Ilman laadun seuranta

REITTIHANKKEITA
• Luonto- ja maisemaselvitykset Metsoreitille Haapala-Äijälä, Peurunka-Ampujien maja
• Luonto- ja maisemaselvitys Lankamaan reitille
• Peurunkajärven ympäripyöräilyreitti
• Sotatie-hanke Äijälästä Haapalan Hietasyrjän kautta Vatian sotatielle
• Päijänne-Keitele kanavan hyödyntäminen ja kanavakauden avajaiset
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Yhteenveto

Keski-Suomeen pyritään saamaan ympäristökasvatuksen osaamis- ja kehittämiskes-
kuksia. Työtä ohjaa ympäristökeskuksen koolle kutsuma yhteistyöryhmä (KYKY), 
jossa Laukaa on edustettuna. Laukaan omaperäinen toimintamalli on pitkäjänteisen 
kehittämistyön tulos. Laukaan luontokoulun visio on kirjattu liiketoimintasuunni-
telmaan. Visiona on olla johtava luontokouluopetuksen asiantuntija ja haluttu oppi-
misympäristö maakunnassa. Laukaa erottuu muista luonto- ja ympäristökouluista 
paikallisverkoston, liiketoimintaosaamisen ja palveluiden sekä toimintamuotojen 
monipuolisuuden vuoksi.

Tämä raportti voi toimia valtakunnallisena luontokoulun perustamisen ohjekirja-
na. Siinä kuvataan kuntatason verkoston eri osapuolien ympäristökasvatustoimia ja 
niiden tuotteistamista liiketoiminnaksi. Luontokoulu voi palvella kuntaa, yritystoi-
mintaa, koulutusta ja tutkimusta monin eri tavoin. Verkostoon voidaan ottaa uusia 
jäseniä toiminnan vahvistamiseksi. Verkosto voi ottaa myös uudenlaisia tehtäviä.  
Uudet vision mukaiset haasteet odottavat. Hankkeistamista voidaan käyttää toimin-
nan vakiinnuttamisen apuna.

Liiketoimintasuunnitelman markkina-analyysi osoittaa, että Keski-Suomessa on 
markkinointityhjiö luonto-opetuksen tarjonnassa. Laukaan hyvä sijainti maakunnan 
keskellä avaa luontokoulumarkkinat suurelle joukolle kouluja ja päivähoitoyksiköitä 
Keski-Suomessa. Potentiaalisin käyttäjäkunta – n. 19 000 oppilasta ja 2 000 opettajaa 
–  löytyy Jyvässeudun kuntien alueelta. Laukaalla on selkeä kilpailuetu täyttää tätä 
tyhjiötä verkostollaan ja testatulla toimintamallillaan.

Laukaan toiminta tulisi saada kiinteäksi osaksi kehittyvää Keski-Suomen ympäris-
tökasvatustyötä. Kilpailuedun hyödyntäminen riippuu mahdollisuuksista vakiinnut-
taa toiminta ja varmistaa rahoituspohja. Yhtenä toiminnan vakiinnuttamismahdolli-
suutena voidaan nähdä kehittyvä seutuyhteistyö ja pitkäjänteinen sopimuspohjainen 
toiminta kuntien koulutus-, sosiaali-, ja ympäristöviranomaisten kanssa. Luontokou-
lu voi toimia yhteistyössä tutkimuksen, ammatillisen koulutuksen sekä varhaiskas-
vatuksen ja opettajankoulutuksen kanssa. Se voi toimia ammatillisen koulutuksen 
siltana työelämään. Uusia yhteistyökumppaneita voidaan etsiä maakunnallisesta 
ympäristökasvatustyöstä sekä ympäristöimagostaan huolehtivien yritysten joukosta. 

Peurungan matkailukeskuksen tavoitteena on kasvattaa vuotuisia asiakasvirtoja 
nykyisestä 250 000 noin 600 000 asiakkaaseen v.2015 mennessä. Luontokoulutoimin-
nalla voidaan tavoittaa yksi asiakasryhmä, leirikoululaiset markkinoimalla jo ole-
massa olevia ohjelmia ja luontokoulupalveluja Multamäki-Peurunka-Kuusa kolmion 
maastoihin. Uusia ohjelmia voidaan kehittää tarpeen ja käytettävisä olevien tilojen 
mukaan. Matkailukeskusta ympäröivä masto tarjoaa hyvät puitteet myös kuntoutus-
ja luontoliikunta-asiakkaiden virkistyskäyttö-ohjelmien kehittämiselle sekä suurelle 
yleisölle suunnatun retki- ja luontoviriketoiminnan kehittämiselle. 

Luontokouluohjelmien tuotteistamisperiaatteita – yrittäjien valmennusohjelmia, 
ohjelmien tuotteistamista ja ympäristövastuullisuuden toimintaperiaatteita voidaan 
käyttää hyväksi matkailuyritysten toiminnan kuntouttamisessa. Toiminnalla voidaan 
toteuttaa myös kylien omia ympäristöä parantavia reittihankkeita yms.

Toimintamalli perustuu verkostoyhteistyölle kunnan eri hallintokuntien kanssa. 
Siirtymä kuntavetoisesta toiminnasta osuuskuntavetoiseen ei onnistunut. Kävikin 
niin, että kunta vetäytyi koko toiminnasta ja toimintamallista edellyttämänsä yritys-
vetoisen liiketoiminnan varjolla. Osuuskunta ajettiin alas ja palattiin verkostotoimin-
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taan. Niukkojen voimavarojen tilanteessa on nykyisellään myyty valmiita tuotteita.  
Vaivalloisen tien jälkeen edessä on kenties uuden liiketoimintamuodon etsiminen ja 
tehokkaan markkinoinnin käynnistäminen. Liiketoiminnan järjestäminen on riippu-
vainen siitä tehtävästä, jonka uudellen järjestäytynyt verkosto ottaa tehtäväkseen.

Kunta on sitoutunut EU-kehittämisrahoituksen ehtoihin. Kunnalla on siten velvoi-
te hyödyntää kehittämistyön tuloksia. Laukaan kunta ei ole vielä selvittänyt mahdolli-
suuksia niveltää projektissa saavutettuja tuloksia ja luontokoulupalvelumuotoja kun-
nan toimintaan. Keskustelua toiminnan uudelleenorganisoimisesta yhdessä kunnan 
yhteistyöhallintokuntien kanssa ei ole käyty. Jonkun kunnan toimialan täytyisi ottaa 
vetovastuu keskustelun avaamisesta. Tämän raportin toivotaan antavan keskustelulle 
pohjan. Suurin haaste on kuntapäättäjien silmien avaamisessa. Kunta voi saada luon-

tokoulutoiminnan myötä kestävän 
kehityksen ja ennaltaehkäisevän 
ympäristönsuojelutyön edistäjän 
leiman.

30.6.2009 FM Eija Syrjälä, 
ympäristökasvattaja, 
ympäristönsuojelusihteeri

Projektin päätösvaiheessa ohjausryhmä esitti seuraavia 
vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi:
 1. Ympäristökasvattajan viran perustaminen koulutoimeen/    
  ympäristönsuojeluun + palvelut kunnan hallintokunnille
 2. Kunta varaa ostopalvelumäärärahoja kouluille ja päivähoidolle   
  + osuuskunnalla on oma toimija
 3. Ostopalvelumäärärahat + kunnan oma panostus tai taloudellinen tuki / 
      avustus Keski-Suomen ympäristökasvatusrahoista
 4. Ostopalvelumäärärahat + uuden osa-alueen kehittämisprojekti:   
  laatu, markkinointi, ops, kunnan muut tahot
 5. Seutuyhteistyö (koulutoimi 19 000 peruskoululaista, n. 1 500 opettajaa)
 6. Ei kunnan panostusta
      - oma toimija
      - hanketyö
       - kuntien yhteinen hanketoiminta
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Alustavaa ympäristövalistussuunnitelmaa / HITTO-menninkäiselle hommia:
-  perusajatus: miten minä voin vaikuttaa ympäristöasioihin yhdessä muiden kanssa 

    

 

ESITTELEE HITONHAUDAN MAASTON  JA ROTKON / tuotettu ilmesarja 
1.  VAIHE 

 
1.  ESITTELEE TEHTÄVÄNSÄ  ( liite 1 ) / tuotettu ilmesarja 
2.  ESITTELEE NIMIKKOLAJIT: mänty, ojakurjenpolvi, sulkasammal. kangastatti, punarinta,  

        siili, ampiainen, järvitaimen, graniitti 
3.  TUNNUSILME:  hyvä / huono ympäristöuutinen  
4.  PAIKALLISAGENDA 21 TUNNUS-uutinen  ( HITTO agenttina)/ Voimavarakas-sarja 
5.  LOKAKUUN 1998  “KATSO YMPÄRILLESI-tapahtuman” mainostaja 
 

KERTOO ERILAISISTA AJANKOHTAISISTA YMPÄRISTÖUUTISISTA 
2.  VAIHE 

 

• kompostointiohjeet 
JÄTEASIAT 

• lajittelee lasit, paperit, metallit, ongelmajätteet, biojätteet (mitkä kelpaa, mitkä ei) 
       kaatopaikkajätteestä  kuiva / märkä jae 

• esittelee jätteiden vastaanottopaikat: kauppojen lajittelupisteet,  hyötyjätekatokset, 
  Vattipajat, ongelmajätteiden vastaanottopaikat, maankaatopaikat, puutarhajäte (oksat ja risut) 
• roskaaminen / etsivä metsässä olevan jätekasan luona etsimässä vihjettä kippaajasta 
• Mörkökorven kaatopaikka suljetaan 
• kieltää jätteiden avopolton 
• opastaa rakennusten purkujätteiden lajittelussa 

 

• uusiotuotteet / ympäristömerkit 
KULUTTAJANEUVONTAA 

• vedensäästövinkkejä 
• jäteveden vähentämistapoja 
• energiansäästötapoja/ energiansäästöviikko tunnus 
• kierrätysniksejä  
• nuukuusviikko 
• vaihtotoriviikko 
• korjaus / entisöintipalvelut 
• matonpesulaitureita 
• vesinäytteiden tutkimukset / terveystarkastajat 
• asuntojen homeongelmat ja kosteusmittaukset /terveystarkastajat 
• radonhaitat / terveystarkastajat 
• eläinlääkärin palvelut 
• kuolleiden eläinten käsittely 
• rauhoitetut kasvi- ja eläinlajit 
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• toimintaohjeet sinilevistä 
VESIASIOITA 

• pohjavesialueen tunnusuutinen 
• järvien veden laatu-uutinen 
• toimintaohjeet ruoppauksia, niittoa ja latiurinrakentamista  varten 

 

• esittelee NATURA-alueet 
LUONTOKOHTEET 

• esittelee arvokkaat luontokohteet: kosket, harjut, kallioalueet, lintujärvet, lehdot, aarnialueet, 
suot, lähteet, pienvesistöt, uhanalaiset kasvilajit 

• metsälain mukaiset arvokkaat biotoopit 
• Laukaan linnuston 
• kalalajit 

 

• ulkoilureitit, luontopolut 
LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ/ LUONTOMATKAILU / RETKEILYMAHDOLLISUUDET 

• laavut, kodat 
• uimarannat 
• kalastusasiat 
• hiihtoladut 
• maatilamatkailuyritykset 
• melontareitit 
• ratsastustallit 
• veneseurat jne. 

 

• kuukausittain vaihtuvien ulkoiluteemojen ja vuodenaikamuutosten avulla ( liite 2 )  
LUONTOHARRASTUS 

• lintutornit, uudet luontoselvitykset esim. Multamäen linnusto, Kuusaankosken kasvillisuus 
 

• asuinalueella 
MELUNTORJUNTAA 

• sisämelu / ulkomelu (rajarvot) 
• meluntorjuntakeinot 
• liikennemelu 
• ulkoilu-ja virkistysalueella, luonnonsuojelualueella 

 

• käytännön ilman laadun seurantatutkimusta/Hitto tutkimassa jäkäliä männynrungolla 
ILMANSUOJELUA 

• seuraa, mitä piipusta tulee ja miten savu leviää 
• autojen pakokaasut / katalysaattorit 
• viljelysten varovyöhykkeet vilkkaimmin liikennöityjen teiden varrella 
• piha-alueiden suojaaminen kasvillisuudella 
• käytöstä poistetuista pakastimista freonit talteen 
• ilmastonmuutos 
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• yrityksille ja elinkeinotoiminnalle tietoa luvista 
YMPÄRISTÖLUVAT YRITYKSET 

• ympäristöjohtamis ja -laatujärjestelmät yleistymässä  (esim. Peurunka, Vihtavuoren tehtaat 
jne) 

•  

• vireillä olevien kaavojen/ tiehankkeiden jne. vaikuttamismahdollisuus / huomautukset 
lausunnot/ asukasillat 

MAANKÄYTTÖLAUSUNNOT 

• kaavojen/ tiehankkeiden/ rakennushankkeiden ympäristöselvitykset 
• asuntomessut Laukaaseen!   (löytyisikö Hitollekin talo!) 

 
KUNNAN OMAT LAITOKSET/ 

• energiansäästökampanja 

Kuntala, koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, nuorisotalot, vanhain 
koti, toimintakeskus jne. 

• jätehuoltohankkeet 
• julkisivu ja pihapiiriasiat 
• puistot  
• ilkivalta kuriin 
 

• elintarvikevalvonta 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 

• juomavedet, uimavedet 
• kemikaalivalvonta 
• tupakkalain mukainen valvonta 
• radon 
• home- ja kosteusongelmat 
• kissat, koirat jne. 
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www.laukaanluontokoulu.net

Laukaan luontokoulu /Maatila-ja yritysohjelmat

Vierailu Hakolan maatilalla
TAVOITTEET:

☺ Tutustumista maatilan elämään, 
perinnetaitoihin  ja omavaraistalouteen

☺ maidontuotanto ja jatkojalostus
☺ suomalaiset viljalajit pellolta pöytään
☺ vihannesviljely siemenestä kaupan hyllylle
☺ tutustumista eläinten käyttöön ja

käsittelyyn,hoitoon ja luonteeseen
IKÄTASO: ryhmät  vauvasta vaariin,

myös erityisryhmät

Kesto 2-6 h tai sopimuksen mukaan
Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet sään mukaiset ulkoiluvarusteet

Turvallisuus tilalta annetaan tarkat  ohjeet
Järjestäjä Heidi  ja  Juha Hintikka

Yhteystiedot Hakolan tila
Korkeakoskentie 567, 41370 Kuusa
014-838 173, 0400-647 363
juha.hintikka@reppu.net

Kotisivut www.hakolantila.net

Hakolan tilalla kasvatetaan sipulia, porkkanaa, perunaa ja
lihakarjaa. Luontokouluohjelmissa osallistutaan Heidi ja Juha
Hintikan opastuksella tilan omavaraiseen elämäntapaan. Vanhat
perinnetaidot ja nykyaika kulkevat käsi kädesä. Ryhmä voi
valintansa mukaan osallistua ja oppia maidonjatkojalostusta
voiksi tai jäätelöksi tai spagetinvalmistusta alkaen viljanjyvien
jauhamisesta. Ohjelmiin kuuluu tuotteiden maistelu tai 
ruokailu. Tutustuminen eläinten ruokintaan, hoitoon ja
luonteeseen käy työn lomassa. Talvikautena pussitetaan sipulia
kauppoihin.  Vihannesviljelytyöt, työkoneisiin tutustuminen, 
talutusratsastus ja rekiajelu ovat vuodenaikojen mukaan
vaihtuvia ohjelmia. 

Tilalla on mahdollisuus ruokailla, erikoisherkkuna kotijäätelö.  
Ryhmä voi myös varata mukaan omat eväät kodalle tai pihapii-
rin nuotiolle. Kotaan voi myös tilata evästyksen tarvittaessa.
Tilalla suunnitellaan toivomusten mukaan ryhmälle sopivat
ohjelmat ja oppimistavoitteet.  Hakolan tilan elämästä, 
toteutuneista luontokouluohjelmista ja varaustilanteesta löytyy
tietoa kotisivuilta www.hakolantila.net. Kotisivut tarjoavat 
ryhmille erinomaisen aineiston vierailun opitun kertaamiseen 
kotona tai koulussa..

Ohjelmavinkkejä saman
kylän kohteista
☺Majoitusta ja ruokailua  Haapalan

retkituvalla tai kyläkoululla
☺ Tutustumista kyläkauppaan 

tai  kylän metallitehtaaseen,  
Laukaan Hitsaustyö Oy

☺ Hiihto-, lumikenkä tai 
patikkaretki Hietasyrjässä

☺ Ensiapuopetusta, Nurmipirtti Ky
☺ Retkitaitoja kodalla
☺ Hallalähde
☺ Valkealammen kierros
☺ Luontopolku jääkauden jäljillä
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www.laukaanluontokoulu.net

Laukaan luontokoulu /Maatila-ja yritysohjelmat

 Vierailu Heikkilän hevostilalla
TAVOITTEET:

☺ tutustumista hevostilan elämään, hevosten 
kasvattamiseen, kouluttamiseen ja 
ravivalmennukseen

☺ kokemuksia hevosten hoidosta ja roduista
☺ hevoset ja ratsastus harrastuksena 
☺ tutustumista hevosvetoisiin maa-ja 

metsätyökoneisiin
☺ käyttäytyminen hevosten läheisyydessä

IKÄTASO: ryhmät esikoulusta lukioon
maximi ryhmäkoko 20 hlö

Kesto 2-6 h
Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet sään mukaiset ulkoilu varusteet

Turvallisuus ohjelman mukana annetaan tarkat ohjeet
Rajoitukset - 15 º C

Järjestäjä Kalevi Pietiläinen
Yhteystiedot Heikkilän tila

Kalevi ja Sirpa Pietiläinen
Lankamaantie 115, 41370 Kuusa
puh. 014-836 179, 050-3820 599

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Heikkilän tila

Heikkilän hevostilalla Lankamaan kauniissa kylämaisemassa 
on kasvatettu hevosia vuodesta 1965. Tallissa on karsinat 
n.14 hirnujalle, joista pääosa on 1-2 -vuotiaita varsoja ja 
siitostammoja, yksi suomenhevonen ja shetlanninponi Vikke. 
Isäntä Kalevi Pietiläinen valmentaa ja kengittää hevosia sekä
ajaa kilpaa omilla ja vierailla ravureilla.  

Luontokouluohjelmassa ryhmät voivat osallistua hevosten 
hoitoon ja oppia hevosen käsittelyä, sukimista,ratsastusta ja 
ruokkimista. Samalla tutustutaan eri rotuihin,seurataan 
kengitystä ja  valmennusta ja niissä tarvittavia välineitä.  
Kärryajelua ja talvisin rekiajelua varten on 1100 metrin 
harjoittelurata. Päärakennuksen tuvassa voi tutustua n. 2 min 
videoon Vermon valloittajan Barben voittojuoksusta sekä
palkintopokaaleihin. Pihapiirissä on nuotiopaikka omien 
eväiden syöntiin. Ryhmille on tarjolla hevosteemainen 
opetusmateriaalipaketti.

Riihessä on työkuntoisia vanhoja hevosvetoisia maatalous-
koneita niittokone, haravakone, aura jne.  Lähimetsässä voi 
kokeilla puun sahausta justeerilla, tukkisaksia ja voimain-
koitosta tukkien nostossa etu-ja takarekeen

Ohjelmavinkkejä
saman kylän kohteista

☺ Retkieväitä Ossin marketista
☺ Eskosen maatila naapurissa
☺ Lankamaan metsäpolku
☺ Kylämaisemaa kameralla 
☺ Karhunkierros Lankamaalla
☺ Lankamaan patikka-tai hiihto-

vaellus  sekä retkitaidot
☺ Hiihtoretki Uittovuoren 

kalliomaalauksille
☺ Lumikenkäretki Lankavuoreen
☺ Päretöitä tai kalastusta 
☺ Ruokailua ja majoitusta 

Simunan tilalla tai kyläkoululla
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Eskosen tila on iso lypsykarjatila Lankamaan kylän sydämessä Juha 
Kankkusen tien päässä. Tollon päärakennus on vuodelta 1896. Suku-
polvenvaihdoksen jälkeen tilasta vastaa nuori isäntä Tero Eskonen.  
Tilalla tuotetaan Valion laatumaitoa ja  viljellään ohraa, kauraa sekä
nurmea. Luontokouluohjelmissa tutustutaan maatilan elämään.  
Nykyaikaisessa pihattonavetassa lehmät kulkevat pantoineen vapaasti 
ruokintalaitteelle, joka on ohjelmoitu tietokoneella. Välillä kokeillaan, 
pääsisikö jo lypsylle tai käydään rapsutuksessa. Korsirehu ajetaan 
traktorilla ruokintapöydälle ja ilmastointi pelaa. Tuvan navettaruudus-
ta seurataan Peilin, Peten, Poken, Pusun, Pyssyn, Pipsan jne  elämää. 
Karja nimetään vuosittain vaihtuvan aakkoskirjaimen mukaan.  
Perinteisessä parsinavetassa on nuorkarjaa, lampaita, kaneja ja kanoja.  
Kesäisin eläimet ovat laidun-ja hakamailla.  Eläimiä saa ruokkia ja 
osallistua hoitotöihin. Tilalla on myös ravihevosia.
Viljely ja metsänhoito edellyttävät tehokkaita työ-
koneita, joihin voi tutustua. Metsäluontopolulle on 
kuljetus traktorikyydillä. Opas harjoituttaa metsän-
hoitoa, puun mittausta ja lajien tunnistusta.   
Polun varrella on karhukin teroittanut kynsiään. 
Ryhmät voivat toivomuksestaan osallistua tilan 
töihin. Omat eväät voi nauttia joko pihassa 
tai sisätiloissa. Käytettävissä on mm. iso kaasugrilli.

 Vierailu Eskosen maatilalla
TAVOITTEET:
☺ Tutustumista nykyaikaisen EU-maatilan 

toimintaan 
☺ Mistä maito on peräisin / Valion maitotila-

toiminta 
☺ Erilaisten eläinten hoitamista
☺ Nykyaikaisen maatalouden edellyttämät 

työkoneet, koulutus, varasto-ja huoltotilat
☺ Perhemetsätalouden merkitys ja käytännön 

metsätaidot luontopolulla
IKÄTASO: esikouluikäisistä lukiolaisiin

Kesto 2-6 h
Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet sään mukaiset ulkoiluvarusteet

Turvallisuus tilalta annetaan tarkat ohjeet
Rajoitukset -15 º C

Järjestäjä Tero Eskonen
Yhteystiedot Eskosen tila

Eskosentie 28, 41370 Kuusa
puh. 014-836 110,  040-5217 269

teroeskonen@hotmail.com, esaeskonen@reppu.net
Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Eskosen tila

Ohjelmavinkkejä
samalta kylältä

☺ Retkieväitä Ossin marketista
☺ Heikkilän hevostila naapurissa
☺ Kylämaisemaa kameralla 
☺ Karhunkierros Lankamaalla
☺ Lankamaan patikka-tai hiihto-

vaellus  sekä retkitaidot
☺ Hiihtoretki Uittovuoren 

kalliomaalauksille
☺ Lumikenkäretki Lankavuoreen
☺ Päretöitä tai kalastusta 
☺ Ruokailua ja majoitusta

Simunan tilalla tai kyläkoululla
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Simunan tilan luontoseikkailut
sekä majoitus-ja ruokapalvelut

TAVOITTEET:
☺ myönteisen luontosuhteen herättämistä

leikkimielisen luontoseikkailun avulla
☺ luontoherkkyyden herättämistä

aistitehtävien avulla
☺ elämyksiä ranta-ja maatilaympäristössä
☺ luontovirkistystä ja luonnonharrastuksen 

virittämistä rantaympäristössä
☺ tutustumista esihistoriaan ja muinaisiin 

kädentaitoihin
IKÄTASO: esikouluikäisistä lukiolaisiin,

erityisryhmät, koulutus-, leiri- ja
virkistystoiminta kaiken ikäisille

Kesto 2-6 h tai sopimuksen mukaan
Ajankohta kesäisin ja viikonloppuisin, muut luontokoulu-

ohjelmat sekä majoitus ja ruokailu ympäri vuoden
Varusteet sään mukaiset ulkoiluvarusteet

Turvallisuus annetaan tarkat ohjelman mukaiset ohjeet
Rajoitukset - 15 º C

Järjestäjä erityisopettaja Sirpa Rutanen
Yhteystiedot Simunan Talo

Sirpa ja Markku Rutanen
Pohjoisahontie, 41370 Kuusa
puh. 014-836 410

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/ SimunanTalo

Simunankosken pauhu kantautuu Leivonveden yli Simunan tilan rantaan. 
Simunan niemessä on majoitustiloja, rantasaunoja, kota ja aittoja. Tilalla 
on mahdollisuus ruokailuun sekä maatilalomailuun täysihoidolla ympäri 
vuoden. Erityisopettaja Sirpa Rutanen vastaa luontokouluohjelmista.  
Luontoseikkailuihin kuuluvat leikkimieliset tehtävärastit, traktoriajelu sekä
luonto-cd:n kuuntelu.  Rannassa voi onkia, tutkia lautalla ötököitä
vesikiikareilla tai veneillä oppaan kanssa. Talvikaudella on tarjolla 
pilkkipäivä ala-asteikäisille.  Kesällä voi nauttia jännittävän makuisia 
teejuomia itse kerätyistä luonnonyrteistä ja opetella niiden kuivausta.

Historian siivet havisevat tarinoinnissa. Tilalta on löytynyt esihistoriallinen 
pronssikirves ja kivikautinen ruuhi. Ryhmillä on mahdollisuus oppia kivi-
kautisia kädentaitoja yhteistyössä luontokoulun muiden oppaiden kanssa.

Majoitustiloja on yhteensä talvella 18 kpl ja kesällä 29 henkilölle joko
korkeatasoisesti mökeissä , perinteisesti aitoissa tai erähenkisesti kodassa
tai teltoissa. Rakennesuunnittelussa on huomioitu erityisryhmien tarpeet. 
Ryhmillä on mahdollisuus täysihoitoon, nuotio-ja  kotaruokai-luun tai 
omiin eväisiin. Päärakennuksen suuri tupa sekä tilan ympäristö tarjoaa
tunnelmalliset puitteet juhlien, leirien sekä koulutusten järjestämiseen.  

Ohjelmavinkkejä
☺ Opastettu melontareitti
☺ Kivikauden kädentaitoteemat
☺ Kalastusta ja päretöitä
☺ Lintujen tarkkailu
☺ Luontokuvaohjelmat
☺ Eräteemat ja retkitaidot 
☺ Petunteko ja  
☺ Tulenteko kaksipäiselläkirveel-

lä, justeerilla ja tuluksilla 
☺ Lumikenkäretket
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 Kotimaiset öljykasvit - rypsi ja pellava
TAVOITTEET:
☺ kotimaisten öljykasvien viljely ja sen historia
☺ rypsin ja pellavan kylmäpuristus ja jatkojalostus
☺ öljykasvipohjaisten tuotteiden käyttömuodot arjessa
☺ tarjota eri oppiaineisiin käytännön sovellutuksia:

kemia, kotitalous, tekniset työt, kuvaamataito,
historia, yrittäjyyskasvatus

IKÄTASO: 5-6 lk,  yläaste ja lukio, aikuisryhmät

Kesto 1-2 h luento
Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet ohjelma sisältää luentomateriaalin
Järjestäjä Tmi Linol, Vesa Liimatainen

Yhteystiedot Jokipurontie 67
41390 Äijälä
puh. 044-567 0895

Sähköposti vesa.liimatainen@sunpoint.net
Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Vesa 

Liimatainen

Vesa Liimatainen Äijälän kylältä on kehittänyt yli kymmenen 
tuotetta noin 10 vuoden aikana rypsistä ja pellavasta. Raaka-aine on 
peräisin omilta pelloilta, joilla rypsi kukkii kesäisin keltaisina ja 
pellava sinisinä iloisina maisemakuvioina. Oman hevosen 
valkuaisainemyrkytyksen hoidosta  saatu kipinä johti oman 
kylmäpuristimen hankintaan v. 1995. Siitä alkoi tuotekehittely.  

Rypsistä saadaan mm. kasvisöljyä ruoanvalmistukseen ja 
valkuaisrehua eläimille. Pellavaöljyn monityydyttämättömiä
rasvahappoja hyödynnetään niin eläimille kuin ihmisille.  
Luontokouluohjelma perustuu luentoon,  menetelmien sekä öljy-, 
rouhe-ja kuitupohjaisten tuotteiden esittelyyn. Luennolla selviää
miten monin eri tavoin öljykasvit muuntuvat terveysvaikutteisiksi 
elintarvikkeiksi, lämmöneristeeksi, ruosteensuojaukseen, keitto-
maaleihin, eläinten rehuksi tai margariiniksi ja öljyksi ruokapöy-
tään.  Tippamestari hallitsee myös biodieselin valmistamisen, 
minkä kaava esitellään haluttaessa.  

Luentoa voi käyttää johdantona työvaltaisten oppiaineiden sisältöi-
hin esim. kemiassa. kotitaloudessa, teknisissä töissä, kuvaama-
taidossa, historiassa ja yrittäjäkasvatuksessa. Raaka-aineita on mah-
dollista käyttää esimerkiksi kemian tunnilla saippuan valmistukseen

OPETUSMATERIAALIT

Ohjelma sisältää luentomateriaalin. 

Ohjelmavinkkejä

☺ kemian tunneilla rasvat  ja 
saippuan valmistus

☺ Kotitaloustunneille vaihtoehto-
na kotimaiset kylmäpuristetut
ruokaöljyt, grilliruuat  ja  

rasvassa keittäminen
☺ teknisten töiden tunneille puun 

suojaus ja ruosteenesto
☺ kuvaamataidossa kuivakukat ja 

keittomaalien valmistus
☺ biodieselin valmistus 
☺ yrittäjyyskasvatuksessa vaihtoeh-

toja tarjoava maatalousyrittä-
minen ja öljykartellit



132  Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

Liite 3/6

www.laukaanluontokoulu.net

Laukaan luontokoulu /Maatila-ja yritysohjelmat

 Laukaan Hitsaustyö Oy -yrityksen ympäristöasiat
TAVOITTEET:

IKÄTASO:

Kesto 1.5 h
Ajankohta ympäri vuoden

Turvallisuus ohjeet kotisivuilla, kerrataan ennen kierrosta
Rajoitukset ryhmäkoko 10-25 henkilöä

Järjestäjä Jukka ja Paavo Viikki
Yhteystiedot  Laukaan Hitsaustyö Oy

Haapasuontie 266, 41370 KUUSA
puh. *(014) 415 1400, 040-750 7371
fax.014- 838 0105
paavo.viikki@lhlift.com

Kotisivut www.lhlift.com ja luontokouluohjelma: 
www.lhlift.com/luontokoulu/index_full.html

Laukaan Hitsaustyö Oy on metallialan yritys, joka valmistaa traktorinosia. 
Tehdas on yksi yritysmaailman edelläkävijöistä laatu-ja ympäristöasioihin 
panostamisessa ( ISO 9001, ISO14002). Yrityksen on perustanut vuonna 
1975 Paavo Viikki. Nykyinen toimitusjohtaja on hänen poikansa Jukka
Viikki. Yhden miehen hitsauspajasta alkunsa saanut firma on laajentunut 
noin sata henkilöä alihankkijoineen työllistäväksi merkittäväksi konepajaksi. 
Yritys on saanut mm. valtakunnallisen Inno-Suomi-palkinnon. 

Tehdasvierailu toteutetaan oppaan johdolla. Ryhmillä on mahdollisuus 
tutustua tehtaan toimintaan etukäteen luontokouluohjelman kotisivujen
www.lhlift.com/luontokoulu/index_full.html sekä laajemmin yritystoimintaa 
esittelevien kotisivujen www.lhlift.com avulla.   Opettajalle on tarjolla ohjeita 
sekä opettajan opas. O ppilaille löytyy sivuilta tehtäviä, jotka lisäävät 
kiinnostusta ja  keskittymistä vierailuun.  Ryhmä otetaan vastaan vieraille 
tarkoitetussa eteisaulassa, mistä siirrytään tehdaskier-rokselle.  Lopuksi 
kokoonnutaan yläkerran kokoustilaan, jossa on tarjoilu.  

Kierroksella nähtyä kerrataan yhteisesti ja oppilaat voivat esittää kysymyksiä.  
Yhtenä esimerkkinä ympäristöasioista nousee esiin jäteasiat. Jokainen voi 
oman kotilajittelunsa avulla ymmärtää kierrätyksen sekä ongelmajätekeräilyn 
perusajatusta, joka yrityksillä on tarkemmin valvottua. 

Kotisivut tarjoavat tietoa esimerkiksi raportin tekoa varten yritysvierailusta.  
Aihetta voi soveltaa esim. yrittäjyyskasvatukseen, äidinkieleen, historiaan, 
yhteiskuntaoppiin, opinto-ohjaukseen, teknisiin töihin sekä metallialan 
ammattiopintoihin. 

TAVOITTEET:
☺ tutustuminen metallialan yritykseen ja traktorinosien valmistukseen
☺ tutustuminen yrityksen laatu-ja ympäristöjärjestelmiin
☺ kestävä kehitys ja työturvallisuus yritystoiminnassa
☺ yrittäjyyden edellytykset
☺ tehtaan merkitys kylässä, Laukaassa, Suomessa, kansainvälisesti
IKÄTASO: ryhmäkoko 10-25 hlö, 5-9 lk, lukio, ammattiopiskelijat, 

aikuis- ja yritysryhmät

Ohjelmavinkkejä
☺ Maatilavierailu Hakolan tilalle, 

ruokailumahdollisuus
☺ Tutustumista kyläkauppaan, retkieväät 

tai hitsauspullat Ossin marketista
☺ Hiihto-, lumikenkä- tai patikka-

retki Hietasyrjässä
☺ Luontopolku jääkauden jäljillä ja 

retkitaitoja kodalla
☺ Hallalähde tai Valkealammen kierros
☺Majoitusta ja ruokailua  Haapalan

retkituvalla tai kyläkoululla

Etukäteistutustuminen koulussa
kotisivujen avulla

Opastettu yritysvierailu

Hitsaaja työssään

Tuotteina noin 100 traktorinosaa
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Kyläkaupan elämää-Ossin market
TAVOITTEET:
☺ tutustuminen vireän kyläkaupan yksilölliseen 

palveluun, eri palvelumuotoihin ja tuotevalikoimaan
☺ kyläkauppiaan elämä ja tapahtumat ympäri vuoden
☺ kierrätys kaupan toiminnassa
☺ lähituottajien suoramyynti ja muut yrityspalvelut
☺ retkieväät tarvittaessa maastoon toimitettuna
☺ retkisetelillä eväitä päivän jatkoksi

IKÄTASO: kaikenikäiset koululaisryhmät, aikuisryhmät, 
harrasteryhmät, matkailuryhmät

Kesto 1 h
Ajankohta ympäri vuoden

Rajoitukset ryhmäkoko kerrallaan enintään n. 20 hlöä
Järjestäjä Kirsti ja Ossi Kiiveri

Yhteystiedot Tarmo Lähikauppa Ossin Market
Juha Kankkusen tie 1 41370 KUUSA
Puh. (014) 835 517

Kotisivut www.ossinmarket.com

Ossin market sijaitsee maineikkaan Juha Kankkusentien alkupäässä.  Se 
kuuluu Tarmo-lähikauppiaiden ketjuun. Kauppa on  usean kylän 
risteyksessä. Asiakkaita tulee Lankamaan, Kuusaan, Haapalan, Viitalan ja 
Äijälän kyliltä.  Konneveden ja Sumiais-ten suunnassa asuvat poikkeavat 
kaupassa kahvilla. Kesäasukkaat löytävät kaupasta monipuoliset palvelut: 
postin, jätekatoksen, bensa-ja kaasupisteen sekäkalastuslupien myynnin. 
Retkivälineitä on myynnissä ja niitä myös vuokrataan mm. kanootteja ja  
maastopyöriä. Monenlaista tavaraa tilataan asiakkaiden tarpeen mukaan.  
Kauppiaspariskunta Kirsti ja Ossi Kiiveri myös tuntevat ja välittävät 
tietoa lähialueiden palveluista  puuhuollosta mullanhankintaan,
rantakasvien niittoon ja leipomoihin.  

Palvelu, jota ei monesta paikasta löydä, on retkieväiden toimitus 
maastoon tai vaikka leirikouluihin. Samassa kiinteistössä toimii Äijälän 
seudun osuuskunnan toimisto, joka välittää luontomatkailupalveluita sekä
mökkivuokrausta. Kauppa tekee yhteistyötä osuuskunnan kanssa.

Luontokouluohjelma koostuu kauppiaan opastamasta kierroksesta kaupan 
tiloissa sekä pihapiirissä. Kierroksen aikana tutustuaan kaikkiin kaupan 
palveluihin, joista voi etukäteen saada tietoa kaupan kotisivuilta 
www.ossinmarket.com. Ryhmät saavat vapaasti kysellä kyläkauppiaan 
elämästä. Kokemus palvelusta on mieleenpainuva kasvottomiin 
supermarketteihin verrattuna.  Ohjelman hintaan sisältyy 1 euron 
arvoinen retkiseteli, jolla voi hankkia evästä päivän jatkoksi.

Ohjelmavinkkejä
☺ Retkieväät tilauksesta luontokoulu-

päiviin ja leirikouluihin
☺ Karhunkierrokselle tilauksesta 

karhuntassumunkit ja -voileivät
☺ Laukaan Hitsaustyölle hitsauspullat 
☺ Opastetut melontaretket, kirkkovenesoutu
☺ Lankamaan ja Hietasyrjän luontoretket
☺ Hakolan ja Eskosen maatilavierailut
☺ Heikkilän hevostilavierailu
☺ Nuotanveto ja talvikalastus
☺ Majoitusta Haapalan retkituvalla ja 

Multamäessä
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 Kalastusta -nuotanvedosta talvikalaan
TAVOITTEET:
☺ Tutustua eri kalastustapoihin perinteisestä

nuotanvedosta mato-ongintaan, kalasään tarkkailu
☺ Oppia talvikalastusta eri välineillä: pilkintä, 

koukkukalastus, katiska-ja verkkopyynti
☺ Saaliskalan avaaminen, kalanosien tunnistaminen ja 

käsittely: fileeraus, perkaus, muut tavat
☺ Rantakalan ja muiden kalaherkkujen valmistusta
☺ Kalastuksen merkitys kalavesien hoidolle
☺ Vesilläolo-ja jääturvallisuus 

IKÄTASO: esikoulu, ala-aste, yläaste, lukio, aikuiset

Kesto 3-6 h
Ajankohta Ympäri vuoden
Varusteet Sään mukaiset lämpimät  ulkoiluvarusteet

Turvallisuus Annetaan tarkat ohjeet ohjelman mukana
Rajoitukset -15ºC tai myrskyinen kova tuuli ja sade

Järjestäjä Eero Sysmäläinen
Yhteystiedot Kuusvedentie 259, 41370 Kuusa

gsm 050-562 0417
maija.sysmalainen@pp.inet.fi

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Eero Sysmäläinen

Ohjelmavinkkejä
☺ Luontokoululla lainattavissa 10 kpl

pilkkionkia, puukkoja, kaira, 
retkiastioita  ja perkausalustoja

☺ Talvikalastuksen voi toteuttaa myös 
muilla järvillä

☺ Kalastusohjelman voi  toteuttaa myös
leirikoulupaikoissa Multamäessä, 
Papinniemessä tai Simunan Talolla

☺ Opettajille VESO-koulutuksena
☺ Työpajaksi ympäristöpäivään
☺ Pärekopanteko asiakkaan omissa 

tiloissa esim. kalakoppa
☺ Yrityksille omaa ohjelmaa

Eero Sysmäläinen tuntee kalasäät ja kalan liikkumisen Kuusve-
dellä. Nuotanvedon tarpomisen hän oppi jo poikasena isän kanssa. 
Jos Eero sanoo, että nyt ei muikku liiku, sitä kannattaa uskoa. 
Joskus tulee vesiperä.  Kalatta ei silti jää yksikään ryhmä!

Luontokouluohjelma rakentuu ryhmän toiveiden mukaan. 
Nuotanvetoa varten on Köyrinlahden rantaan rakennettu pärekat-
toinen venetalas. Nuotanvetoon kuluu noin tunti.  Se toteutetaan 
kolmella veneellä. Toteutusvaiheita seurataan rannalta, osa pääsee 
apupojiksi veneisiin. Rannalla on kalarasteja, joissa on tehtäviä. 
Saalis käsitellään yhdessä: kalat tunnistetaan, avataan ja tutkitaan 
kalan ruumiinosat.  Halutessaan ryhmä voi valmistaa rantakalaa 
tai muita kalaherkkuja.  Pärekattoisessa kodassa voi evästää ja 
lämmitellä. Nuotanvetopäivän kruunaa maukas rantakalakeitto.

Talvikalalla liikutaan Köyrinlahden läheisyydessä.  Katiskat ja 
koukut nostetaan ja viritetään uudelleen.  Verkkojen kokemisessa 
jään alta on omat niksinsä ja apumiehiä tarvitaan. Pilkillä jokainen 
saa halutessaan kairata oman pilkkimisreikänsä ja oppia senkin. 
Ohjema voidaan toteuttaa myös ryhmän omalla kotijärvellä!

Oppilaita opastetaan kalapäiväkirjanpitoon. Ohjelma sopii hyvin 
aikuis-ja yritysryhmille sekä koulutuksena opettajille. Eero 
Sysmäläinen tekee myös päretöitä, joten jos ryhmä haluaa 
valmistaa omat kalakopat, sekin onnistuu.
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 Perinnetaitoja - päretöitä
TAVOITTEET:

☺ Päretöiden perinnetaidon säilyttäminen

☺ Oikean työn tekeminen itse ( kopasta tarve-esine)

☺ Kädentaitojen kehittäminen, punontatekniikka ja puukon 
käyttö tutuksi

☺ Puun hyväksikäyttömahdollisuuksia tutuksi

☺ Yhteistoiminta ryhmässä

IKÄTASO: 3-9 luokat, lukio, aikuiset

Kesto n. 2-6 h 
Ajankohta Ympäri vuoden

Turvallisuus Annetaan tarkat ohjeet ohjelman mukana
Rajoitukset Ryhmäkoko kerralla enintään

Järjestäjä Eero Sysmäläinen
Yhteystiedot Kuusvedentie 259, 41370 Kuusa

gsm 050-562 0417
maija.sysmalainen@pp.inet.fi

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Eero Sysmäläinen

Eero Sysmäläinen on oppinut päretyöt isältään, joka teki kaikenkokoisia 
pärekoppia pienistä marjakoreista isoihin 30-40 litran vetoisiin pyykki-
koppiin.  Alussa pojanklopin piti kokeilla kopantekoa salaa isältä. Työssä
käytettävän puukon piti olla terävä. Nykyään poika tekee kaikenkokoisia 
pärekoppia tilaustöinä ja myös entisöi niitä.  Oikean tekniikan oppii 
seuraamalla, asiasta ei ole kirjoja.

Puun, josta päreet vedetään, on oltava oksatonta, suoraa ja tiukaksi  hitaasti 
kasvanutta mäntyä esim.  kalliolla  tai suon reunalla.  Vuosiren-kaita pitää
olla vähintään 3 / mm. Sopiva tyven paksuus on halkaisijaltaan 20-30 cm. 
Päreet vedetään joko tuoreesta puusta tai vedessä liuotetusta. Puu otetaan 
talteen talvella, kesällä se sinistyy ja pihkaantuu.

Luontokouluohjelma voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa. Koulu 
varaa ryhmän vaatiman tarvittavan tilan sekä jokaiselle osallistujalle 
terävän puukon. Kopat valmistetaan 3-4 hengen ryhmissä.  Ohjelman 
järjestäjä varaa tarvittavat päreet. Eero näyttää mallia ja ryhmä tekee työn 
perässä.  Apuna tarvitaan aikuisia. Työskentely onnistuu lattialla tai 
puutöihin soveltuvan pöydän päällä.  Työskentelyyn kuluu aikaa 2-3 h, 
välillä on syytä pitää pieni tauko. Soveltuu lapsille n. 10 vuotiaista 
ylöspäin, jotka hallitsevat puukon käytön. Aikuisryhmille omia kursseja.

Ohjelmavinkkejä
☺ Ohjelman toteutus onnistuu asiakkaan 

omissa tiloissa, luontokoulun  leirikou-
lutiloissa Multamäessä, Haapalan 
retkituvalla tai Papinniemessä sekä
Simunan ja Hakolan tilalla

☺ Ryhmä voi valmistaa esim. kalakopan 
ja jatkaa Eero Sysmäläisen kalastus-
ohjelmalla

☺Marja-tai sienikori ja -retket 
☺ Leipäkori ja leipomisohjelma Hakolan 

tilalla
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Eräopas Pentti Korhonen - perinteiset erätaidot
TAVOITTEET:
☺ Perusretkitaitoja: varusteet,  tulenteko,  majoitteet
☺ Luonnonmuonat ja luonnossa selviytymistaitoja
☺ Esihistoriaan liittyvät muinaistekniikat ja kädentaidot
☺ Eläinten jäljet  ja kalastuksen vuodenajat
☺ Riistaruoat, lihan ja kalan käsittely
☺ Kädentaidot: puukkokurssit, lumikengät, tuohityöt
☺ Tulenteko tuluksilla ja taulanteko

IKÄTASO: päivähoitoikäiset, esikoulu, ala-aste, yläaste, 
lukio, aikuisryhmät, yritysryhmät, työporukat, eläkeläiset

Kesto Sopimuksen mukaan, minimi 1 tunti
Ajankohta Ympäri vuoden
Varusteet Sään ja ohjelman mukaiset, annetaan ohjeet

Turvallisuus Annetaan ohjelman mukaiset tarkat ohjeet
Rajoitukset - 15 ºC tai myrskyinen sade

Järjestäjä Äijälän seudun osuuskunta / eräopas Pentti Korhonen
Yhteystiedot Eräopas Pentti Korhonen

puh. 050-523 9902
era.pentti@jippii.fi

Eräopas Pentti Korhosen kanssa oppii monenlaista elämisestä luon-
nossa. Luonnossa selviytymisen perustaitoja ovat oikeat varusteet. 
Ryhmät oppivat vuolemaan kiehisiä, sytyttämään nuotion ja 
majoittumisen hätätilanteessa.  Luonnonmuonilla selviää pitkään, jos 
osaa etsiä oikeita kasveja. Ruoan laitto nuotiolla on haaste aikuisil-
lekin. Kaukoputkella katsellaan milloin tähtitaivasta milloin lintuja.

Erikoistaitoja ovat mm. kivikauden ihmisen arkitaidot mm. tulenteko 
kiviporalla, kalastus-ja metsästyperinne, punonta-ja luutyöt.  
Tulenteko kaksivartisella kirveellä,  justeerilla ja tuluksilla on 
ryhmien yhteistoimintaa kehittävä ohjelma.

Erämiehelle on luonteenomaista riistan tarkkailu. Moni seuraa kuin 
hai laivaa Pentin jalanjäljissä. Jääsaunan rakentaminen ja 
kylpeminen sen höyryssä jää leirikoululaiselle mieleen.  
.

Pentin ohjelmia: 
☺ Erä-ja retkitaidot  tukikohtina

nuotiopaikka,  kota tai laavu
☺ Talviretkeily ja -majoitteet, tähtitaivas
☺ Leirikouluohjelmiksi Multamäkeen, 

Papinniemeen tai Haapalan retkituvalle
☺ Simunan Talon kivikausiohjelmia
☺ Nuotioherkkuja riista-ja kalaruoista
☺ Kalastusta j a kalan käsittelyä
☺ Talvisin tähtikuvioita
☺ Lumikenkäkursseja puutöihin
☺ Puukkokursseja ja luutöitä
☺ Luonnonmuona- ja petuntekokursseja
☺ Linturetkiä

Lumimajoitteet

Hätämajoitteet

Laavut, kodat

Kiehiset ja nuotionteko

Taulakäävästä taulaa
tulentekoa varten tuluksilla

Petuntekoa
Pettuliinan irrotus

Jääsauna

Tuohityöt

Tulipora
Kivikautisia kädentaitoja

Eräopas 
Pentti Korhonen

Kaksivartinen 
kirves

Tulenteko

…tuluksilla
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 Karhunkierros Lankamaalla
TAVOITTEET:
☺ Tutustumista karhun elämään aitojen jälkien ja 

merkkien sekä luontopolun tehtävien avulla
☺ Karhunkierroksen syntyhistoria leikin avulla tutuksi
☺ Ihminen ja karhu luonnossa rinnakkain
☺ Virittämistä luonnon tarkkailuun
☺ Luonnossa liikkumista ja virkistymistä ryhmässä

heikoimpien ehdolla

IKÄTASO: esikouluikäisistä lukioon, aikuiset

Kesto 2.5 - 3 h 
Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet sään mukaiset ulkoiluvarusteet, annetaan ohjeet

Rajoitukset - 15 ºC, yli 15 hlön ryhmille kaksi opasta
Turvallisuus ohjelman mukana annetaan tarkat ohjeet

Järjestäjä Mikko Muurikainen
Yhteystiedot Muurikaisentie 16, 41390 Äijälä

puh. 014 -835 530, 040-5241436
Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Karhunkierros

Karhuvouti Mikko Muurikainen on rakentanut vuosien 
varrella karhulaavun, kodan, peikkomajan ja lammen 
vesirattaineen omaksi ja muiden iloksi.  Janoiselle pulp-
puavan lähteen hän nimesi Hiidenkirkkaaksi. Kontio 
huomasi saman maaston itselleen sopivaksi.  Se teki 
talvipesän, kiipesi puuhun , käänsi kantoja ja kaivoi niistä
toukkia syödäkseen. Metsämies osasi tulkita otson jäljet.   
Taito lukea luontoa on ohjelman sisin ajatus.
Syvävuoren n.1.5 km karhupolku perustuu aitoihin jälkiin. 
Karhunkierros-nimi liittyy metsän kuninkaan metsästys-
perinteeseen. Syksyisin alettiin seurata ohton jälkiä. 
Löydöspaikan lähimpään puuhun tehtiin pilkka. Jälkien 
seuraamiskierros nimettiin karhunkierrokseksi. Perintee-
seen tutustutaan leikkimielellä. Mesikämmenestä pitää
käyttää kiertoilmaisuja, muuten saa rangaistuksen. Siitä
ryhmä päättää yhdessä.  Samaa linjaa jatketaan karhunpainilla, 

puolukkamehun eli veren juonnilla, kuperkeikalla jne. Ryhmät 
voivat liittää seikkailumieltä aiheeseen omalla roolipelillään.  
Liikkeellä on ollut peikkoja, intiaaneja ja  metsän väkeä.

Muistoksi käynnistä jää puukiekkoon poltettu tassunjälki. 
Ohjelmasta on tehtävät 3-6-luokkalaisille sekä väritysrunokirja 
esikoulu-ja 1-2-luokille. Luontopolun rastit sekä laulut löytyvät 
kotisivuilta. Pienimmille tai Papinniemen leirikeskuksessa 
majoittuville on mahdollisuus paluukuljetukseen traktorilla.

Ohjelmavinkkejä
☺ Karhuntassumunkit  tai-voileivät ja  

retkieväät Ossin  marketista
☺ Leirikoulumajoitusta ja ruokailua  

Papinniemen leirikeskuksessa
☺ Lankamaan retki-ja hiihtoreitin etappi
☺ Hiihto-, ruska-, marja-ja sieniretket 
☺ Erä-ja retkitaitoja kodalla
☺ Lumikenkäretket eläinten jäljillä
☺ Kodalla tervanpolttoa
☺ Yritysryhmille virkistysohjelmaa
☺ Hieno näköalapaikka taiteilijoille

Karhun jätökset

Otson kääntämä kanto

Mäyrän 
pesäluolato

Juomapullojen täyttö
lähteellä

Otsolle voi runoilla ja 
jättää terveisiä

Mikko Muurikainen ja Otsola
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 Retkeilyn ensiapu
TAVOITTEET:

☺ Ensiapukoulutusta ja -harjoitteita
☺ Retkeilyyn varustautuminen, ensiapuvarusteet ja   

ensiaputaidot
☺ Sovellutuksia retkeilyn maasto-ohjelmiin esim. 

nyrjähdykset, palovammat, jalan katkeaminen
☺ SPR:n ensiapukurssien suorittaminen

IKÄTASO: ala-asteesta aikuisryhmiin

Kesto Vähintään 1h tai  sopimuksen mukaan
Ajankohta Ympäri vuoden
Varusteet Kouluttaja varaa, maastoon annetaan ohjeet

Rajoitukset - 15 º C 
Järjestäjä Perhekoti Nurmipirtti Ky

Yhteystiedot Anne Riissanen
Muurikaisentie 46, 41370 Kuusa
puh. 014-836 151 tai 040-531 6259
riissane@saunalahti.fi

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Nurmipirtti Ky

Ensiapukouluttaja Anne Riissanen rakentaa luontokoulu-
ohjelmia ryhmän toiveiden mukaisesti.  Mitä vain voi 
tapahtua retkeiltäessä ja nuotion äärellä. Luonnossa liikutaan 
maalla, jäällä tai vesillä, patikoiden, pyöräillen, hiihtäen tai 
lumikengillä. Tärkeintä on ennakoida erilaiset vaarat ja 
varata retkelle sen mukaiset ensiaputarvikkeet.

Onnettomuustilanteissa, kun jalka nyrjähtää täyden marja-
ämpärin kanssa tai törmää mäenlaskussa puuhun, on tärkeää
tietää miten toimitaan siihen asti, kunnes saadaan apua.  
Luonnostakin löytyy erilaista lievikettä palovammoihin 
nuotion äärellä. Ryhmä voi myös harjoitella esimerkiksi 
jalkansa katkaisseén kaverin auttamista niillä tarpeilla, mitä
heillä on mukana: takkia, sauvoja, puunkarahkoita tms. 

Ensiapuohjelman voi toteuttaa sisällä tai ulkona, myös 
asiakkaan omissa tiloissa. Se sopii hyvin sekä
maatilaohjelmien että erä-ja retkitaitojen yhteyteen. 

Anne Riissanen on  Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulut-
taja ja järjestää tilauksesta ensiapukursseja erilaisille 
ryhmille. Kaikki luontokoulun oppaat ovat suorittaneet 
ensiapukurssi I Annen johdolla.

Ohjelmavinkkejä
☺ Retkeilyn porukka-ensiapukoulutusta

opettajille ja ohjaajille
☺ Ensiapuharjoitteita liikunnan ja 

terveystiedon oppitunneille
☺ Luontokoulun maatila-ja maasto-

ohjelmien yhteyteen
☺ Osaksi leirikoulua Multamäessä, 

Haapalan retkituvalla tai Papin-
niemessä



139Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

Liite 3/13

www.laukaanluontokoulu.net

Laukaan luontokoulu /Maatila-ja yritysohjelmat

Riistanhoidon aakkosia
TAVOITTEET:
☺ Tutustumista maastossa käytännön riistanhoitoon
☺ Riistaeläimet ja niiden merkitys
☺ Tutustumista välineisiin (pyydykset, ruokintalaitteet)
☺ Metsästyskoirat ja niiden koulutus
☺ Eläinten jälkien, jätösten ja syönnösten tunnistusta
☺ Mahdollisuus tehdä oikeita riistanhoitotöitä

IKÄTASO: ala-aste, yläaste, lukio, aikuiset

Kesto 2-5h ryhmän toiveiden mukaan
Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet sään ja ohjelman mukaiset ulkoiluvarusteet

Rajoitukset -15ºC, lintutarhalle ei pesintäaikana 
Turvallisuus annetaan ohjelman jamaaston mukaiset ohjeet

Järjestäjä Laukaan Riistanhoitoyhdistys ry
Yhteystiedot Toiminnanohjaaja Juha Hänninen

Riihitie 14, 41400 Lievestuore
gsm. 0400-245 863

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/Riistanhoito

Laukaan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Juha Hänninen vastaa 
ohjelmasta osana riistanhoidon valistustyötä. Hänellä on yhteistyökump-
panina metsästysseurojen jäseniä eri puolilta Laukaata. Riistanhoitoyh-
distys kerää vuosittain tietoa eri riistalajeista sekä ennakoi ja seuraa 
myönnettyjä pyyntilupamääriä.  Yhdistys järjestää myös metsästäjän 
koulutusta sekä metsästyskoirien koulutusta ja ajokokeita. Ruokinnalla ja 
hoitotoimenpiteillä on monta merkitystä. Niillä voidaan parantaa esim. 
liikenneturvallissuutta.

Ohjelma on mahdollisuus rakentaa ryhmän toiveiden mukaan. Sisätiloissa 
voi tutustua yleiseen riistanhoitotyöhön videon avulla.  Maastossa voi 
tutustua erilaisiin pyydyksiin ja syötteihin sekä tietoon siitä,miten riistaeläin 
käyttäytyy. Hiljattain käydyn pienpetokampanjan lajeista ja tavoitteista voi 
rakentaa oman kokonaisuutensa.  Maastossa voi tutustua hirvien, metsä-
kauriiden, jänisten ja metsäkanalintujen ruokintapaikkoihin.  Haluttaessa 
ryhmä voi osallistua käytännön töihin esim. ruokintapaikan rakentamiseen.
Lintutarhaukseen voi tutustua Juha Hännisen omalla fasaanitarhalla, joka 
on Lievestuoreella. Haluttaessa ohjelmaan voi sisällyttää opetusta metsä-
kanalinnun nylkemisestä ja valmistuksesta ruuaksi. Juha Hänninen on 
toinen Laukaan petoyhdyshenkilöistä. Tehtävään kuuluu varmistaa 
havaittu karhun, suden, ilveksen tai muun pedon jälki oikeaksi sekä sairaan 
tai huonokuntoisen pedon hoidon järjestäminen. Ohjelmaan voi sisällyttää
eläinten jälkien ja jätösten tunnistusta maastossa. 

Ohjelmavinkkejä
☺ Ohjeita koulun tai ryhmän oman

ruokintapaikan perustamiseen
☺ Ohjelman voi toteuttaa myös  

koulun lähimaastossa
☺ Työpajaksi koulun ympäristö- tai  

eläinpäivään
☺ Opettajien VESO-koulutukseen
☺ Riistaruoat kotitaloudessa
☺ Biologian riistanhoitokurssin osaksi
☺ Tukikohtina metsästysseurojen 

majat tai kodat
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 Ilveksen ja karhun jäljillä
TAVOITTEET:
☺ Tietoa uhanalaisen ilveksen elämästä ja käyttäytymisestä
☺ Tietoa karhuista ja niiden käyttäytymisestä sekä kuvauksesta
☺ Tiedonhankintaa luontopolulla tehtävien pohjalta
☺ Omaan tutkimukseen perustuvaa kerrontaa suurpedoista, niiden

seuraamisesta ja kuvaamisesta diakuvien avulla
☺ Lisätä tietoja ja taitoja toimia ympäristön ja luonnonsuojelun hyväksi
☺ Selventää omaa suhdetta luontoon ja luontoarvoihin
☺ Mahdollisuus osallistuvaan luonnonsuojeluun

IKÄTASO: ala-aste, yläaste, lukio, aikuisryhmät

Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet sään mukaiset ulkoiluvarusteet

Rajoitukset -15ºC
Turvallisuus annetaan maaaston mukaiset ohjeet

Järjestäjä Wild Lynx ry / luontokoulu 
Villi ilves

Yhteystiedot Jussi Ristonmaa
gsm 040 - 512 9601

Kotisivut www.wildlynx.fi

Petotutkija Jussi Ristonmaa on tutkinut suurpetojen elämää jo parikymmentä
vuotta ja perustanut lajien suojelemiseksi yhdistyksen Wild Lynx ry . 
Yhdistyksen kotisuvilta www.wildlynx.fi löytyy laaja tietopaketti suurpetojen 
esiintymisestä, havainnoista, petokorvauksista, ilveshoitolasta ja kummi-
ilvestoiminnasta. Ohjelmiin on mahdollisuus liittää opintoretki Ähtärin 
eläinpuistoon.

Ilveksen elämää käsittelevään ohjelmaan sisältyy etukäteen lähetettävät 
tehtävät, luontopolku koulun piha-alueella tai lähimetsässä, diaesitys sekä
lopputehtävät ja arvonta.  Polun voi viedä Laukaassa myös maastoon, missä on 
havaittu jälkiä ilveksestä. Muistoksi ryhmä saa ilvesdiplomin. Kesto 2-3 h.

Karhunpolku-ohjelmassa saa luontopolulla tukevan annoksen tietoa 
karhuista ja niiden käyttäytymisestä.  Mitä pitää tehdä, jos kohtaa metsäret-
kellä kusiaistennuolijan eli karhun?  Päätteeksi katsotaan diaesitystä karhuista 
j a opas kertoo omakohtaisia kokemuksia karhukuvauksesta haaskalla.  
Ohjelma päättyy arvontaan. Kesto 2-3 h.

Suomen suurpetoja -luennolla esitellään Suomen neljä suurpetolajia. 
Petoluennolla tutustutaan Suomessa kuvattujen diojen avulla eläinten 
käyttäytymiseen.  Pohjanna luennoitsijalla on usean vuoden tutkimuksista 
saatu aineisto, jossa hän on perhtynyt maasto-olosuhteissa karhun ja ilveksen 
elämään.  Miten pitkä on ilveksen pisin loikka mittausten perusteella?  Yksi 
jälkijono ja neljä ilvestä? Mitä tehdä.jos tapaa luonnossa sairaan, huonokun-
toisen tai kuolleen eläimen?

Ohjelmavinkkejä
☺ Suurpetoteemat osaksi koulun ympä-

ristöpäivää tai eläinsuojelupäivää
☺ Luontopolut voi viedä maastoon

eräretkellä
☺ Leirikoulun ilta-tai aamuohjelmaksi
☺ Opintoretki Ähtärin eläinpuistoon 

kummi-ilveksen luo
☺ Kummi-ilvestoiminnalla oman 

luonnonsuojelutyön alkuun
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 Eläinten täyttäminen, linturetket ja luontovalokuvaus

Eläinten täyttäminen
TAVOITTEET:
☺ antaa tietoa mitä tehdä, jos luonnossa tapaa 

huonokuntoisen, sairaan tai kuolleen eläimen
☺ eläinten täyttämisen vaiheet, tarvittava välineistö ja 

lupakäytännöt
Eläimillä on surullisia kohtaloita ennen kuin ne päätyvät
eläinten täyttäjän käsiin.  Jari Niskanen kertoo luontokoulu-
ohjelmassa käytänteistä, välineistä ja luvista, joita
toiminnassa tarvitaan.

IKÄTASO: ala-aste 5-6lk, yläaste, lukio, aikuisryhmät
KESTO:  1-3 h

Linturetket - kaukoputkella näkee paremmin
TAVOITTEET

☺ opastusta lintujen tunnistamiseen ja havainnointiin
☺ lintuharrastuksen virittäminen, välineisiin tutustuminen
Linturetkillä bongataan lajeja ja jaetaan tietoa hyvistä lintu-
paikoista, lintujen tarkkailun aloittamisesta ja välineistä. 

Ikätaso ala-aste, yläaste, lukio
Ajankohta ympäri  vuoden
Varusteet kaukoputki, lainattavissa 10 kpl kiikareita
Järjestäjä Jari Niskanen

Yhteystiedot Lehesvuorentie 116, 41340 Laukaa
puh. 014- 3771045, gsm 0400-317 828

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net

Ohjelmavinkkejä
☺ Eläintentäyttö- ja luontokuvaus-

ohjelmat toteutettavissa tilaajan
omissa tiloissa

☺ Lintujen täytöstä olemassa oma 
hinnastonsa

☺ Luontokuvia tilattavissa opetus-
materiaaleihin, julisteisiin jne.

☺ Linturetkiä teemoittain ja eri 
kohteisiin esim. yöpöllöretket

Luontovalokuvaus
TAVOITTEET

☺ valottaa luontokuvaajan  arkea omien kuvien avulla

☺ luontokuva-arkistot ja niiden toiminta

☺ teemaesityksiä tilattavista etenkin eri linnuista
Jari Niskanen on harrastanut luontovalokuvausta yli 20 v.
Hänen kuviaan on kolmessa eri luontokuva-arkistossa.  Ohjel-
massa hän perehdyttää omien kuviensa avulla erilaisiin luonto-
kuvaustilanteisiin,   piilokojuihin ja  luonnon tarkkailuun.
IKÄTASO :  ala-aste 5-6 lk, yläaste, lukio, aikuisryhmät
KESTO: 1 h
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Luontovalokuvaaja Jonni 
Saari on harrastanut kuvaa-
mista yli 20 vuoden ajan.  
Valmistautuminen valoku-
vaukseen -50 ºC pakkasessa 
tai vuorokausia piilokojussa 
kohdetta odotellen  vaatii tietoa, kohteen 
etukäteisseurantaa ja huolellista valmistautumista. 
Ohjelmista on koottu kuusi noin 45 minuutin 
esitystä.  Kuvat ja tarinointi musiikin säestyksellä
voidaan esittää myös tilaajan omissa tiloissa.

 Teemalliset luontokuvaesitykset
TAVOITTEET:

☺ Herättää kiinnostus luontoharrastukseen 
☺ Tietoa luontovalokuvaamisesta ja kuvanasettelusta
☺ Esteettisiä elämyksiä luonnosta ja luonnonkauneuden 

havaitseminen kuvien, tarinoinnin ja musiikin 
säestyksellä

☺ Teemojen mukaan tietoa luonnonilmiöistä ja kohteista
IKÄTASO: soveltuvat kaikenikäisille, ryhmät 

päivähoitoikäisistä lukioon, aikuiset

Kesto 1 tunti tai maasto-ohjelmat sopimuksen mukaan
Ajankohta ympäri vuoden
Varusteet maasto-ohjelmiin lainattavissa digikamera
Järjestäjä Luontokuvaaja Jonni Saari

Yhteystiedot Peurungantie 85 E-talo
41350 Laukaan asema
gsm 040-5570513

Kotisivut www.laukaanluontokoulu.net/ Jonni Saari

1. Kuutamoseikkailu
Kuvia ja tarinoita Suomen luonnosta
täyden kuun aikaan. Mukana otoksia
Keski-Suomen luonnosta, Kuusamon
jokikanjoneista ja Lapin tuntureilta. 
Kuva Saariselän tuntureilta -50 ºC 
pakkasessa.

2. Neljä vuodenaikaa 
Kilpisjärvellä

Kuvia ja tarinoita retkistä Suomen 
ainoalle suurtunturialueelle, sen 
maisemista, linnuista ja kasveista.
3. Kiipeilyseikkailu Kebnekaise-

tunturille
Kesäisen vaellus-ja kiipeilymatkan 
tarinoita Ruotsin korkeimmalle tuntu-
rille. Matkalla Köli-vuoriston jyrkkiä
kallioseinämiä ja jäätiköitä.

4. Vaellus Sarekin luonnonpuistoon

Heinäkuinen vaellus Pohjoismaiden 
suurimmalle yhtenäiselle erämaa-
alueelle. Kiipeämme 2097m korkealle 
Sarek-tunturille Ruotsin Köli-vuoristoon

Ohjelmavinkkejä
☺ ryhmien koossa ei ylärajaa, 

toteutus myös tilaajan tiloissa
☺ pöllö-ja lintuohjelma

soveltuvat esim. biologiassa 
linturetken  johdannoksi

☺ vaellusohjelmat soveltuvat
esim. maantieteen jäätikkö-
teemoihin tai liikunnan seik-
kailuohjelmiin

☺ kuvaaamataidossa esim.  
luontokuvaus  ja kuvan  
asettelun harjoituksia

5. Pöllöt
Tarinointia keskisuomalaisten 
pöllölajien kotipaikoista ja 
poikasista sekä rengastuksesta. 
Pääosissa viirupöllö, helmi-
pöllö, huuhkaja, sarvipöllö ja 
lapinpöllö.

6.  Vuosi linnun elämää
Esityksessä seurataan lintu-
maailman tapahtumia eri  
vuodenaikoina kevätmuutos-
ta kovimpaan talveen.

Koulutus
Luontokuvauksen alkeissa 
käydään läpi kuvan asette-
lun  perusteet mm. kultaiset 
viivat sekä valmistaudutaan 
maastoon.  
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www.laukaanluontokoulu.net

Laukaan luontokoulu /Maatila-ja yritysohjelmat

Papinniemen leirikeskus
TAVOITTEET:
☺ Leirikoulumajoitusta täysihoidolla 46 hengelle ympäri vuoden
☺ Vesi-,ranta-, metsä-, suo-ja linnusto luontoleirikouluteemat
☺ Ryhmätöihin sekä kädentöihin erinomaiset puitteet
☺ Luontovirkistystä lähimaastossa
☺ Leirikeskuksen ympäristöystävälliset käytänteet

IKÄTASO: kaikenikäiset ryhmät, erityisryhmät huomioitu

Kesto Leirikoulut sopimuksen mukaan 
Ajankohta Ympäri vuoden
Varusteet Täysihoidolla majoitus-, tila- ja ruokapalvelut

Rajoitukset Savuton, ei lemmikkieläimiä sisätiloissa
Järjestäjä Laukaan seurakunta, Papinnimen leirikeskus

Yhteystiedot Emäntä-vahtimestari Anna -Liisa Tikkala
Papinniementie 235, 41390 Äijälä
puh. 014-835 595
anna-liisa.tikkala@laukaasrk.fi

Kotisivut www.laukaasrk.fi/papinniemi

Papinniemi on Laukaan seurakunnan omistama leirikeskus puhtaan Uura-
järven rannalla. Seurakunta tarjoaa majoitus-, ruokailu-ja tilapalveluita 
leirikouluryhmien käyttöön. Päärakennuksessa on ruokailu-, kokoontumis-
ja harrastetila.  Saunarakennuksen takkatupa on viihtyisä kokoontumis-
tilanana. Tilavia saunoja on kaksi. Majoitustilat ovat kolmessa solussa,
joissa on huoneita yhteensä 14 kpl ( 2hh, 3hh, 4 hh).  Huoneet ovat 
savuttomia ja allergiaystävällisiä ja jokaisessa on omat WC-tilat. Joka 
solulla on oma keittiötila.  Erityisryhmät on huomioitu kaikessa 
liikkumisessa sekä sisällä että ulkona, näkövammaiset myös sisätilojen 
maalauksessa. Leirikeskuksessa on keskusradio, piano, kioski, TV, videot 
ja monistushuone. Pihapiirissä on lentopallokenttä, leikkikenttä, hiekkalaa-
tikko, keinut, ulkopelejä sekä vene, kanootti ja ulkotakka saunarakennuk-
sessa. Leirikirkkoon voi hiljentyä sisällä tai niemenkärjen nuotiopaikalla.

Ohjelmavinkkejä
☺ Karhunkierros Lankamaalla
☺ Päretöitä tai  kalastusta
☺ Luontokuvia
☺ Linnustontarkkailua
☺ Ilveksen ja karhunjäljillä
☺ Retkitaitoja
☺ Tulenteko tuluksilla ja taulanteko
☺ Jääsauna
☺ Pettuleivän teko
☺ Äijälän seudun osuuskunta/

kirkkovenesoutu,  melontaretket

Leirikeskuksen toiminnassa on huomioitu ympäristönsuojelun periaatteet. Papinniemen 
maasto  (n. 11 ha) tarjoaa hyvät puitteet luontoleirikoulujen järjestämiseen. Lähimaastosta
löytyy soille tyypilliset kasvit ja metsätyypit kangasmetsistä lehtoon. Linnustoa on helppo 
tarkkailla ja rakentaa piilokojuja tms. Niemen alueelta on olemassa suunnistuskartta.
Kalastukseen ja rantaympäristön tutkimiseen on useita hienoja kohteita. Maastotoimintojen 
tukikohdaksi ihanteellinen paikka on niemen kärjen rantakalliolla sijaitseva grillipaikka ja 
keittiökatos. Niemeä kiertää n. 1 km pituinen lenkkipolku  levähdyspenkkeineen.  Sen 
varrelle on helppo pystyttää erilaisia luontopolkuja tehtävineen. Uurajärvi tarjoaa hienot 
puitteet melontaretkille, Myllysaaressa on retkeilijöitä varten laavu.  
Leirikeskuksen läheisyydessä on hieno näköalapaikka sekä luonnonlähde,  josta voi täyttää
juomapullot maastoretkille.  Syvävuoren maastossa seikkaillaan karhunkierroksella.

Lisätietoa leirikeskuksen palveluista  löytyy osoitteesta www.laukaasrk.fi/papinniemi sekä
emäntä Anna-Liisa Tikkalalta.
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Esimerkkejä luontokouluohjelmista ja niiden hinnoista: 
 

 

1. Puolipäiväohjelma /Hakolan tilan maatilavierailu, 20 henkilön päivähoito 
tai koululaisryhmä, kesto n. 4 h, kuljetuskustannukset erikseen 
Mahdollisuus myös omiin eväisiin sekä uutena kotaruokailu 

Eläimiin tutustumista, ruokkimista ja opetusta eläinten hoidosta ja käsittelystä     3 e /hlö 
Tutustumista vihannesviljelytöihin, sipulin pussitusta, sisältää tuliaispussin             4 e  /hlö 
Maidon separointi, kotijäätelömaistiaiset            4 e   /hlö 
Spagetin valmistaminen vehnän tai rukiin jyvistä, sis. spagetin ja jauhelihastike      7e /hlö 
                                       24 e /hlö 
             Hinnat sisältävät arvonlisäveron  22 %   
                                             
2.Opastettu kokopäiväohjelma Hietasyrjän kupeessa, kesto n. 5-6h,  
ryhmä 15-20 henkilöä  

Tutustuminen kyläkaupan elämään, Ossin Market, sisältää retkisetelin ( n. 45 min) 2 e/hlö 
Jääkauden jäljillä  Hietasyrjänkankaalla hiihtäen, lumikengillä tai patikoiden   (2h)      4e / hlö  
Retki- ja erätaitoja eräopas Pentti Korhosen opastuksella ( 2 h)  4 e/hlö 
Eväät kodalla (Huom! Ryhmä voi halutessaan tuoda omat eväät koululta)                 4-7 e/ hlö 
Ohjaajakustannukset ( 6h  x 26 e  )/ ryhmä,  sisältää  materiaalit           7.5-10 e / hlö 
              21.5-27e/hlö 

Lisäksi  luontokoulun järjestelykulut 10 %  
 
3. Leirikouluvuorokausi Multamäessä, ryhmä 18 – 20 hlöä  kesto 24 h 

Ruokapalvelut ostettava,, omat ruoat ja oma keittäjä voi olla mukana 
 
Metsätyypit/jääkausi/linnut tutuksi Multamäen luontopolun maastossa 2 e  / hlö 
Rantaympäristön tutkimuksia ( vesitutkimukset/kasvit/eläimet/linnut) 2 e / hlö  
Onginta/pilkkiminen, kalastusvälineet, kalankäsittely ja valmistus   2 e  / hlö   
Seikkailuohjelma pihapiirissä tai mäessä/ rajoja koettelemassa  2 e / hlö 
Erä-ja retkeilytaitoja / eräopas                                                             2 e  / hlö  
Sisältää kaksi ateriaa, välipalan, ilta-ja aamupalan                                                 17 e  / hlö 
Majoittuminen ( omat lakanat) Katvelassa                                                               5 e  / hlö 
Ohjaajakustannukset ( 24 h x 16 e ), jos tarvitaan yövalvoja-apua               n. 20 e  / hlö    
                                   52 e  hlö 

Lisäksi luontokoulun järjestelykulut 10 %  
 

4. Leirikouluvuorokausi Papinniemessä ja karhunkierroksella kesto 2 - 4h, 
       Ryhmä enintään 20 hlöä 
      Papinniemessä täyden palvelun majoitus-, ruoka- ja saunapalvelut 
 
Laukaan seurakunnan leirikeskuksessa Papinniemessä mahdollisuus  vesi-ja rantateemoihin, 
linnuston tarkkailuun, kalastukseen. Luontopolulla niemen ympäri herätellään aisteja, opitaan 
luonnon ilmiöitä ja retkitaitoja,  iltanuotio rantakalliolla.  Karhunkierroksella Syvävuoren 
rinteillä tutustutaan karhun elämään sekä karhunkaadon perinteeseen leikkimielisesti 
seikkaillen eräoppaan sekä karhuisännän johdolla. Polun varrella nähtävissä karhun kynsimä-
jälkiä kannoissa ja puissa.  Mahdollisuus marjastukseen. Karhunkierroksen varrella laavu sekä 
kota.   Sisältää majoituksen, kaksi ateriaa, valipalan, aamu-ja iltapalan. Leirikeskuksessa 
vuodepaikkoja enintään 46 kpl 2-4hh, ruokailutila 50 hlö, kaksi kokoustilaa ( 50 hlö), kaksi 
ryhmätyötilaa. 

            Hinta n. 47 e /hlö  
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LAUKAAN LUONTOKOULUN OHJELMAHINNASTO  
1.10.2003 Hinnastoon saattaa tulla muutoksia kehittämisprojektin aikana 
 
Lapsi-ja nuorisoryhmät:     1 tunti /ryhmä (min. 10 hlö) / ohjaaja 26 euroa   
Yritykset ja aikuisryhmät:  1 tunti /ryhmä (1min. 10 hlö) / ohjaaja  50 euroa  
Yli 8 tuntia kestävistä ohjelmat   17 euroa  / tunti / ohjaaja 
Ruokakustannukset maastossa      4-8 euroa /vrk/henkilö 

 
1. Vierailu Hakolan maatilalle (ks. eri hinnasto) 
2. Vierailuohjelma Heikkilän hevostilalle (ks. eri hinnasto) 
3. Vierailuohjelmat Eskosen maatilalle (ks. eri hinnasto) 
4. Nuotanveto, saaliin käsittely ja kalan valmistustavat (ks. eri hinnasto)    

5. Pärekopanteko, max 10 hlö ryhmä kerrallaan (ks. eri hinnasto)  
Opitaan kiskomaan pärettä ja punomaan pieni koppa joko yksin tai pienryhminä. 
Hinta sis. materiaalin, vakuutukset ja opetuksen. Oppaana Eero Sysmäläinen 
 

6. Simunan tilan luontoseikkailut  
Simunan tilan historiaa ja esinehistoriaa kivikaudesta pronssikauteen   2 e/hlö 
 
Simunan tilan luontoseikkailurastit , traktoriajelu, luonto-cd     3 e/hlö  
Seikkailupolku tilan lähimaastossa, Simunan hongan salaisuus 
Lyhyt ajelu heinäpaaleilla istuen,  
        
Rantapuuhia lautalla ja vesikiikareiden kanssa Simunan niemessä 2 e /hlö 
Lautalla max, 3 hlöä kerrallaan, tutkitaan vesiötököitä ja Leivonveden hiekkapohjaa 
 
Veneilyä oppaan kanssa    2 e /hlö 
Opetellaan soutamista ja veneturvallisuutta oppaan kanssa 
 
Pilkkipäivä ala-asteikäisille 1.3.-4.4., kesto 6h  8.5 e/hlö 
Pyyntivälineisiin tutustuminen, kalan tutkiminen ja valmistus ruuaksi, jääturvallisuus 
 
Luonnonyrttien keruu ja kuivatus, 6h, max 10 hlöä  8.5 e/hlö 
Jännittävän makuisia teejuomia,. Mukaan pussillinen yrttejä. Ruokailu sisältyy hintaan 
 
Kotapikkujoulu, kotailta aikuisille 1.11.-15.12.  17 e/hlö 
Saunomista, grillaamista, musiikkia, max 10 hlöä 
 
Mahdollisuus nuotioruokailuun, kotaruokailuun. lettujen paistoon tai omin eväin  
Yöpyminen: kesäisin aitta-teltta-akselilla. 15-20 e / sis. aamiaisen + saunan. 
 
7. Käytännön taitoja riistanhoidosta, ryhmä max 20 hlö,3-5h 26 e/h 
Maastossa tutuksi tulevat riistaeläimet, merkitys, ruokintatavat, pyydykset, metsästyskoirat. 
Mahdollisuus tutustua lintutarhaukseen ja tehdä oikeita riistanhoitotöitä.  
Kouluttajana Laukaan Riistanhoitoyhdistys, toiminnanjohtaja Juha Hänninen   
 
 



149Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

Liite 4/3

8. Teemalliset luontokuvaesitykset, Jonni Saari   60 e/h 
Linnut, pöllöt, kuu ja tähtitaivas, Lapin luonto, vaellusseikkailut Norjan ja Ruotsin tuntureille. 
Esim. koulun tiloissa. Mahdollisuus luontokuvauksen opetteluun maastossa. 
 

9. Eläinten täyttäminen ja luontovalokuvaus, Jari Niskanen 60 e/h 
Eläinten täyttämisen taidot ja sommitelmat, tarvittavat välineet ja luvat. 
Luontokuvia Suomen linnustosta ja Lapin maisemista. 
 

10. Yrityksen ympäristöasiat tutuksi 10-25 hlö, 5-6-lk ylöspäin   70 e/ryhmä 
Tehdasvierailu metallialan yritykseen , Laukaan Hitsaustyö Oy, kesto  2h  
Sisältää etukäteismateriaalin, opastuksen tehtävineen sekä opetusmateriaalin tunnille 
 

11. Kyläkaupan elämää - aina auki 45 min   2 e/hlö 
Tutustuminen Ossin markettiin kauppias Ossi Kiiverin opastukselle, sisältää retkisetelin. 
Soveltuu Lankamaan ja Haapalan luontokouluohjelmien retkiohjelmien osaksi. 
 

14. Retkeilyn ensiapu     20 e/h 
Kouluttajana Anne Riissanen, Nurmipirtti Ky.  Mahdollisuus ensiapuharjoitteisiin myös maastossa 
 

15. Öljykasveista tuotteiksi, Vesa Liimatainen, Tmi Linol           30 e/h 
Luento kotimaisista öljykasveista ja niiden käyttömahdollisuuksista, sis. luentomateriaalin 
Mahdollisuus liittää esim. kemian, kotitalouden tai teknisten töiden harjoite  
 

16. Perinteiset erätaidot, eräopas Pentti Korhonen  25 e/h 
Räätälöityä koulutusta, ohjelmia, kädentaitoja, kalastuksesta, retki-ja erätaidoista,  
karhusta, luonnonmuonista, tulenteosta, taulanteosta, kivikauden elämästä, jääsaunasta,  
talviretkeilystä, lumikenkien teosta, pokasahan teosta. Materiaali-ja matkakulut erikseen. 
 

17. Petojen jäljillä petotutkijan kanssa, Wild Lynx ry/Jussi Ristonmaa 
Luontokuvilla kertomuksia  uhanalaisten suurpetojemme elämästä, kesto n 1h  
Opettajille käytettävissä etukäteistehtäviä ilveksestä. 
Luento ilveksestä tai karhusta    50 e 
Luontopolku ja luento ilveksestä    85 e 
        
18. Karhunkierros Lankamaalla max 25 hlö  210 e/ryhmä 
Tarinaa, historiaa ja faktoja karhusta virkomies Mikko Muurikaisen opastuksella 
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21.Luontokoulun projektipäällikkö FM Eija Syrjälä 
Biologian ja maantiedon opettaja, FM Eija Syrjälä    
 

Luontokoulupäivien / luontoleirikouluohjelmien suunnittelu ja toteutus 26 e /h 
 

Luontokouluohjelmat eskareista lukiolaisile: 
 
Multamäen luonto-ohjelmat 
.   säähavainnointi  
.   aistit herkkinä luontoon n. 1h 
.   luontopolulla jääkauden jäljillä  n. 3h 
.   metsätyypit tutuiksi rannalta Multamäen laelle /metsäohjelmat n. 2h 
.   maisemaopetusta -  miten maisema on syntynyt 
.   vesi-ja rantaympäristö: järvitutkimuksia 
.    Veikka Vuorikiipeilijän matkassa 
 

Hietasyrjänkankaan luonto-ohjelmat: 
- Valkealammen kierros 
- Jääkauden jälki, Hietasyrjänkangas tutuksi lumikengillä, hiihtäen tai patikoiden 
- Missä piilottelevat Hietasyrjän eläimet 
- Natura 2000- opetusta in nature 
- Toiminta pohjavesialueella - missä vesi piilee 
- Hallalähde- veden kiertokulku ja lähdeympäristön salaperäiset ilmiöt 
 

Hitonhaudan luonto-ohjelmat: 
- Hitonhaudan rotkossa Hitto Hitonpojan kanssa 
 
 

Lankamaan luonto-ohjelmat: 
- Vaellus Köykkälammen supalta harjuja pitkin Lähdesuolle n. 3 h 
- Kylä-ja perinnemaisema tutuksi - maisemakuvausta Lankamaalla 
 

Lumiukko Viktorin seikkailurata 
 
Muu ympäristökasvatus-, koulutus-,tiedotus- ja valistustoiminta 
-     uusien luontokouluohjelmien suunnittelu ja tuotekehityksen ohjaus 
- Kestävää kehitystä kouluihin, Paikallisagenda 21 ja Vihreä lippu-toiminta 
- Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen koulutusta kouluille, hallintoon, järjestöille 
- Ympäristökasvatuskurssit varhaiskasvattajista lukion opettajille sekä ammatilliseen koulutukseen  
- Rakennetun ympäristön menetelmäkoulutusta ja kursseja eskareista ammatillisiin oppilaitoksiin 
- Ympäristöalan opetus-, valistus- ja tiedotusmateriaalt 
- Näyttelytoiminta  
- Luonto-ja maisemaselvitykset maankäytön tueksi 
- YVA-selvitykset maankäytön tueksi 
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 LAINATTAVA VÄLINEISTÖ

• 25 kpl luuppeja
• 10 kpl kiikareita
• 2 paria lumikenkiä
• 25 paria eskarien lumikenkiä
• 10 kpl pulkkia
• 10 kpl liukureita
• kivikauden ohjelmiin keihäitä ja puinen hirvi
• tukkisakset
• justeerisaha
• 10 kpl retkikeittimiä
• 10 kpl puukkoja, fileerausveitsi
• 10 kpl karkkuja tulen tekoon
• 10 kpl muovisia leikkuualustoja
• 10 kpl muovisia pyöreitä tutkimusalustoja
• lautasteline maastoon
• muoviämpäreitä ja –vateja, kippoja
• matokompostori
• kasviprässi
• jätteiden lajitteluharjoituksen –malliroskikset
• 20 kpl istuinalustoja
• 30 kpl piirustusalustoja
• 10-15 hengen kota
• kotakeittio
• 10 kpl pilkkionkia ja kaira
• 4 kpl maastolapioita
• 40 kpl muovisia retkiastiasarjoja (kuksa ja kannellinen rasia)
• 50 kpl muovisia mukeja 
• 5 l nokipannu
• 2 kpl lettupannuja
• 3 kpl 10 l vesikanistereita
• Ruttner-vesinäytteenottaja
• kantokoreja 3 kpl
• lumiukko Viktorin seikkailuratamateriaali
• Luonto-liiton luontopolkutaulut  

(talvipolku, tietäjän jalanjäljillä, metsäpolku, rento korento)
• liidut, vesivärit, värikynät, sakset, hiilet
• luontokirjoja
• aistipolku
• nimikkolajipolku
• kivikauden rastitaulut
• Veikka-vuorikiipeilijän seikkailuratatavikkeet
• Lumiukko Viktorin seikkailuradan tarvikkeet
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KOOSTE TUOTETUISTA MATERIAALEISTA  

Opintomatkat
• Hossan opintomatka lokakuu 2001
• Jurmon opintomatka syyskuu 2002
• Karkun erämessut opintomatka maaliskuu 2003
• Kuhmon ja Vuokkiniemen opintomatka joulukuu 2003

Opetusmateriaalit
• Multamäen luonto-ohjelmat
• Hietasyrjän luonto-ohjelmat
• Lankamaan luonto-ohjelmat
• Valkolan luonto-ohjelmat
• Vesiopetuspaketti
• Lumiukko Viktorin seikkailurata
• Aistipolku
• Metsäpolku esiopetus, 1-2 luokat
• Karhupolku ja värityskirja
• Jääsauna, petunteko, tulenteko tuluksilla
• Muinaiset kädentaidot ja ruoanlaitto- reseptikansio
• Kalarasteja

Opinnäyte- ja harjoitustöitä: 
• Metsäopetustuksen opas,  metsäinsinööri Utu Rissa , JAIKO, opettajaopinnot,    
 pro gradu-työ 2001
• Talviset maakävelyt, Päivi Mäkinen, Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusyksikkö,    
 seminaarityö 2003
• Luontokouluyrittäjien viestintä ja aikuisten roolijako luontokoulun opetustilanteissa.    
 Tapaustutkimus Laukaan luontokoulussa, Iita Lepo ( 2003) Jyväskylän yliopiston    
 viestintätieteiden laitos, pro gradu-tutkielma
• Oppimisvalmiuksien ja ajattelutaitojen ohjaaminen , Pirkko Hirvi, Jaana Reinikka,     
 Jyväskylän yliopisto, Varhaiskasvatuksen laitos/ Esiopetuksen pätevöittämiskoulutus 2001-2002,  
 etätehtävä 3b 
• Leppäveden päiväkodin Mansikkapaikan toimintaa ajalla 29.10.-9.11.2001, Jyväskylän yliopisto,   
 Varhaiskasvatuksen laitos/ Esiopetuksen pätevöittämiskoulutus 2001-2002/    
 Esiopetuksen pedagogiikka VAE 130 , Arja Hujanen, Sari Lindell 25.10.2001

Luontopolut: 
• Valkealammen kierros
• Jääkauden jäljet
• Hallalähde
• Karhunkierros
• Kivikausi
• Lankamaan reitti

Luonto- ja maisemaselvitykset:
• Metsoreitti :Hietasyrjä-Äijälä, Peurunka-Ampujien maja, luonto- ja linnustoselvitys
• Lankamaan reitti, linnustoselvitys
• Laukaan järvet kestävään kehitykseen

Markkinointi:
• Kotisivut osoitteessa www.laukaanluontokoulu.net
• Esitteet
• Työ- ja edustusliivi, autotarra, retkiastiasarja
• Power point esitys-luontokoulutoiminnasta
• Messuseinäkkeet
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YRITTÄJÄKOHTAISTEN  TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN 
LAATIMINEN: 

Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on toimia luontokouluyrittäjän ohjelmakohtaisten 

turvallisuusasioiden käsi- ja laatuasiakirjana. 

Turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on käytännössä lisätä turvallisuutta ja auttaa yrittäjää löytämään 
ohjelmiin ja toimintaympäristöihin liittyvät turvallisuusriskit. 

Kukin yrittäjä laatii sen vapaamuotoisesti 

turvallisuusasioiden kehittämissuunnitelmaa apuna käyttäen. 

Suunnitelma on tarkoitettu täydennettäväksi 
ja tarkastettavaksi säännöllisesti.

Mahdollisen turvallisuustarkastuksen yhteydessä, nämä asiakirjat otetaan esille ja niistä selviävät myös 
yrittäjän päivittämät tiedot yrityksen turvallisuustoiminnasta.  

 (esim. ohjelmakokonaisuuden muuttuessa).  

Yrityksen turvallisuussuunnitelmasta on hyvä saada esille 

• Rakennus- ja palotarkastus ja muut lupa-asiakirjat  

kehittämisselvityksen lisäksi tiedot:  

• Vakuutustiedot  
• Tarjottavista palveluista  
• Aiemmin tarkastetuista palveluista  

• Työntekijöiden/harjoittelijoiden lukumäärä ja pätevyys  

• Asiakas/vuosi: arvio, asiakasjakauma: yritykset, koululaisryhmät, yksityiset henkilöt  

• Kuvaus asiakkaille annetuista turvallisuusohjeista  

• Todistukset ensiapukurssin suorittamisesta  

• Tiedot ensiapu- ja pelastusvälineistä  
• Ohjelmissa käytettävien turvallisuusvälineiden kunto ja niiden seuranta (pelastusliivit, turvakypärät, 

kiipeilyvälineet.)  
• Mahdollisille ulkomaankielisille asiakkaille omat toimintaohjeet  

Turvallisuustyö on ennaltaehkäisevää onnettomuus, vaara- ja vahinkotilanteiden torjuntaa, sekä 
toimintavalmiuksien luomista näiden tilanteiden varalta. Se voi parhaimmillaan olla myös yrityksenne 
tärkeä vetovoimatekijä! Lisätietoja ja apua turvallisuussuunnitelmien laatimiseen saatte luontokoulun 
toimistosta, sekä kunnan terveys tarkastajalta.  

LAUKAAN LUONTOKOULUN yrittäjä

• Osaa tehdä tilanteen mukaisen hätäilmoituksen  

:  

• Tietää alkusammutus- ja ensiapuvälineistön sijainnin ja osaa käyttää niitä  

• Osaa antaa hätäensiapua tai siirtää vastuun siitä asiakastilanteissa mukana olevalle 
ensiaputaitoiselle henkilölle  

• Tuntee vastuunsa huolehtia ihmisistä onnettomuuden sattuessa  

• Osallistuu oman ohjelmansa osalta turvallisuusasioiden kehittämiseen ja koulutukseen  

• Ylläpitää ensiaputaitojaan ja pitää turvallisuusasiakirjansa ajan tasalla  
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Toimintavalmiutenne ja suojautumismahdoIIisuus vaaratilanteiden varalta: 

ensiaputaidotja ellsiapukoulutettujen nimet  

• 
toimintaohjeet  

• ensiaputarvikkeet ja alkusammutusvälineistö, sekä sammutusveden ottopaikat ja niiden sijainti, sekä merkit- 
seminen kohteessa  

Tarvitsetteko mielestänne lisäkoulutusta turvallisuus- ja pelastustoimintaan 
liittyvissä asioissa?  

  

Muuta huomautettavaa! korjausehdotukset:  

 

Korjaukset toteutetaan:  
 

 

mennessä 

Tämän selvityksen avulla yrittäjä laatii omaa ohjelmaansa koskevan 
turvallisuussuunnitelman, jonka vastaava viranomainen tarkistaa yhteisessä 
tarkastustilaisuudessa.  
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Laukaan luontokoulun ohjelmapalveluiden turvallisuusasioiden 
kehittämisselvitys / maatilat ja muut kiinteät tilat  

Päivämäärä ja paikka:  _______________________________________________________  

Yrittäjän nimi:  

Osoite:  ___________________________________________________________________   

Puhelin:  __________________________________________________________________
  

 
 

Ensiapukoulutus suoritettu:__________________________    suoritetaan: ____________  
 

Tiedot vakuutusturvastanne: (ohjelmakohtainen vakuutus, vakuutusyhtiö):  

Tuotteen/ohjelman kuvaus: (mikä tuote, mitä tehdään, missä jne.)  

• vaaralliset aineet (kemikaalit, kaasut)  

Ohjelman turvallisuuteen liittyvät riskit tai mahdolliset vaaratekijät ja niiden 
vaikutukset, kuvaa tilanteet joihin ohjelman turvallisuuden kannalta tulee varautua, 
huomioi myös:  

• vaaraa aiheuttava välineistö (koneet, laitteet, teräaseet)  
• tulipalovaara tai muut riskikohteet (sähkölaitteet, polttoainesäiliöt ym.)  
• muut vaaralliset tekijät (lietelantasäiliö, puuttuvat kaiteet jne.)  

• toimintaohjeet (kieltotaulut, merkityt kulkureitit) .  
Miten vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään:  

• turvallisuusvälineet (suojaimet, palovaroittimet)  
• turvallisuusriskien poistaminen (riskikohteiden sulkeminen yleisöltä, turvallisuusepäkohtien kor- 

           jaaminen/poistaminen)  

. 
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Päivämäärä ja paikka/kohde/tapahtuma:  ___________________________   

Laukaan luontokoulun erä- ja retkitoimintaa, sekä luonto-
ohjelmia koskeva turvallisuussuunnitelma:  

Ohjelman järjestäjä ja vastuuhenkilö:  _____________________________  

Puhelinnumero :  ______________________ (matkapuhelin turvallisuussyistä)  

 Tiedot vakuutusturvasta

 

 (ohjelmakohtainen vakuutus, vakuutusyhtiö):  _____________ _  

Tiedot ensiapukoulutuksesta: ____________________   Suoritettu:  _________________ 

Kirjattu jäsenluettelo, josta selviää osallistujien oleelliset tiedot (mm. terveydentilanne, 

henkilötiedot jne).  

Reittiselvitys tai selvitys kohteesta, ajo-ohje pelastusviranomaisia ajatellen 
onnettomuustilanteiden varalta:  

Kohteen/tuotteen perustiedot turvallisuusnäkökulmat: esim. tiedot vesistöistä ja 
vaarallisista maastokohdista tai muut turvallisuuteen liittyvät erityistekijät, (käytettävä 
välineistö, varusteet) :  

Suojelu- ja pelastusorganisaatio, ensiaputaidot omaava ohjaaja(t), (vastuu- ja 
varahenkilöt, lähin pelastusyksikkö ja yhteystiedot):  

ENSIAPUTARVIKKEET: Tarkista ensiapupakkauksen sisältö ja riittävyys ennen 
jokaista tapahtumaa! (kevät-, kesä- ja syysohjelmissa myös kyypakkaukset!!)  
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Ympäristökasvattamisen kehittämisraha
Avustuksen saajan nimi:_____________________________________________________

Teille on myönnetty  _____________euroa  ympäristökasvatustoiminnan kehittämiseen yhdessä Laukaan 
luontokoulun kanssa. Avustuksista päätettäessä etusijalla olivat ryhmät, jotka eivät ole aiemmin saaneet 
avustusta. Koulujen osalta avustussummat kohdennettiin koko koululle hakemusten runsauden vuoksi.  
Tarkempi jako luokkien kesken voidaan sopia koulun sisällä. Päätöksen liitteenä olevasta yhteenvetotau-
lukosta selviävät hakijat. Avustussumma siirretään yksikön oman tulospaikan talousarvioon kevään 2003 
aikana. Huom. Koulujen esikouluryhmät olivat mukana päivähoidon yhteissummassa.

Avustuksen käyttötarkoitus:

Avustusta on myönnetty hakemuksen niihin osiin, jotka palvelevat yhteistyötä luontokoulun kanssa.  
Avustusta ei voi käyttää esim. pelkästään kuljetuksiin tai hankintoihin (esim. luupit, laavu tms.)

Toimintaohje jatkoa varten

1. Ota yhteys luontokoulun toimistoon  suunnittelun käynnistämiseksi.

2.  Mieti etukäteen ajankohta, ohjelmateema tai - kokonaisuus, jota haluatte. Yhteissuunnittelu voi lähteä 
liikkeelle myös hakemuksessa esitetyistä sisällöistä.

3. Luontokoulu neuvottelee teidän ja haluamanne luontokouluyrittäjän kanssa haluamastanne ohjelmasta  ja 
tekee teille tarjouksen.

4. Vahvistettuanne tarjouksen ohjelma järjestetään.

5. Toteutuneen luontokoulupäivän tai leirikoulun jälkeen saatte laskun luontokoulusta.  Saatte vain yhden 
laskun, vaikka ohjelma koostuisi useammasta osasta esim. maatilavierailu + luontopolku. 

6. Lasku maksetaan tilauksen tehneen yksikön (koulu/päivähoitoryhmä) omasta menokohdasta. 
Huomioikaa tarjouksessa  ohjelman veroton hinta, mikä jää todelliseksi kustannukseksi.

Kummiryhmätoiminta

Kummiryhmätoiminnasta kiinnostuneisiin otetaan erikseen yhteyttä.  Mikäli koululla tai päivähoitoyksiköllä 
on yhteyksiä kyläseuroihin, voisi miettiä yhteistyökuvioita.

Harjoittelijatoiminta

Harjoittelijayhteistyöstä  kiinnostuneet tulevat saamaan viestiä aina, kun jokin ammattioppilaitos tai 
opiskelija etsii harjoittelutyötä, joka soveltuu ko. ikäryhmälle.

Lisätietoja päätöksestä antavat:

Juha Tolonen Kaarina Westman
koulutoimenjohtaja p. 839 0170 kasvatustoiminnan johtaja  p. 839 0158

Eija Syrjälä Markku Hokkanen
luontokoulun projektipäällikkö p. 839 0602 päiväkodin johtaja p. 839 0226
gsm 0400 569 811, eija.syrjala@laukaa.fi
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LAUKAAN LUONTOKOULU OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 
 
 
1§ OSUUSKUNNAN TOIMINIMI JA SÄÄNNÖT 
 
 Osuuskunnan toiminimi on Laukaan Luontokoulu osuuskunta. 
 Kotipaikka Laukaa. 
 
2§ OSUUSKUNNAN TOIMIALA 
 

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on toteuttaa varhaiskasvatuksen ja muiden 
opetusalan opetussuunnitelmien opetus- ja kasvatustehtäviä suunnittelemalla, 
tuottamalla ja välittämällä osuuskunnan jäsenten luontokoulupalveluita ja järjestää 
toimialaan liittyvää kehittämistyötä, konsultointia sekä koulutusta ja työssäoppimista. 

 
Lisäksi osuuskunta harjoittaa luontokoulupalvelua ja maaseudun kehittämistä siten, 
että pääosin jäsenet suorittavat työn työ tai toimeksiantosuhteessa sekä hoitaa jäsenten 
tarvitsemia toimistopalveluita ja hankintoja.  

 
Osuuskunnan palveluita voivat käyttää hyväksi muutkin kuin jäsenet sen mukaan kuin 
hallitus siitä päättää. 

 
3§ JÄSENYYS 
 

Osuuskunnan jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä taikka yhteisöjä, säätiöitä tai 
muita oikeushenkilöitä. Jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus. 

 
Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan, rikkoo sen sääntöjä 
tai voimassa olevia muita jäseniä sitovia velvoitteita sekä osaksi tai kokonaan luopuu 
käyttämästä osuuskunnan palveluja.  

 
4§ JÄSENEN VELVOLLISUUS OTTAA OSUUKSIA 
 

Osuuden ottamisvelvollisuuden suhteen jäsenet jaetaan kolmeen ryhmään. 
 
Luonnolliset henkilöt ja alle 3 henkilöä työllistävät yhteisöt ovat velvollisia ottamaan 
yhden osuuden. Muut yhteisöt ovat velvollisia ottamaan 2 osuutta. Julkisyhteisöt ovat 
velvollisia ottamaan kymmenen osuutta.  

 
5§ OSUUSMAKSU 
 
 Osuuden nimellisarvo eli osuusmaksu on viisikymmentä (50) euroa.  

Maksu on suoritettava osuuskunnan osoittamalle pankkitilille kuukauden kuluessa 
osuuskunnan jäseneksi hyväksymisestä.  
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6§ LISÄOSUUDET 
 

Osuuskunta voi antaa lisäosuuksia jäsentä kohden enintään 20 osuutta. Osuuskunnan 
kokous tai sen valtuuttamana hallitus päättää lisäosuuksien antamisesta. Jokaisella 
jäsenellä on yhtäläinen oikeus saada lisäosuuksia. Lisäksi lisäosuuksia voidaan antaa 
muillekin kuin osuuskunnan jäsenille. Lisäosuuden nimellisarvo eli lisäosuusmaksu 
on viisikymmentä (50) euroa. Maksu on suoritettava kuukauden kuluessa lisäosuuden 
saamisesta osuuskunnan osoittamalle pankkitilille.  
 
Lisäosuuden omistajalla on yhtäläiset oikeudet jäsenen kanssa osuuskunnan 
sulautuessa toiseen osuuskuntaan, jakautuessa, muutettaessa osakeyhtiöksi, 
asetettaessa selvitystilaan tai päätettäessä poistaa rekisteristä ilman selvitysmenettelyä.  

 
7§ YLIMÄÄRÄINEN MAKSU 
 

Osuuskunta voi periä jäseniltään ylimääräisen maksun osuuskuntakokouksen 
päätöksellä osuuskunnan toiminnan aikana ilmenevään tarpeeseen, joita ovat kiinteä 
omaisuuden, laitteiden ja välineiden hankkiminen ja hoitaminen sekä jos taloudellinen 
tilanne sitä vaatii. Päätös ylimääräisen maksun perimiseen edellyttää 
osuuskuntakokouksessa 2/3 enemmistöä. Kukin jäsen on tällöin velvollinen 
suorittamaan osuuskunnalle ylimääräistä maksua omistamiensa osuuksien mukaan. 
Ylimääräinen maksu osuutta kohden on yhden tilikauden aikana enintään sata (100) 
euroa. Ylimääräistä maksua ei palauteta jäsenelle.  

 
8§ LIITTYMISMAKSU 
 

Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu, joka on 34 euroa yhtä osuutta 
kohti. Liittymismaksu on maksettava kuukauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta tai 
kun jäsenen osuuksien lukumäärää lisätään. Liittymismaksua ei palauteta jäsenelle.  

 
9§ LISÄMAKSUVELVOLLISUUS 
 
 Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista. 
 
10§ VARARAHASTO 
  

Osuuskunnalla tulee olla osuuskuntalain mukainen vararahasto. Osuuskunnalla voi 
olla vararahaston lisäksi muita rahastoja. 
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11§ YLIJÄÄMÄ  
  

Vararahastoon on kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä siirrettävä viisi prosenttia 
taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio 
edellisiltä tilikausilta, kuitenkin siten, että kolmen ensimmäisen vuoden aikana 
vararahastoon siirretään koko ylijäämä.  
 
Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin osuuskuntakokous siitä päättää, 
osuuskunnan omiin tarpeisiin, jaetaan jäsenille, lisäosuusmaksun haltioille tai muuhun 
yleishyödylliseen tarkoitukseen. 
 
Ylijäämä jaetaan korkona osuusmaksuille ja lisäosuusmaksuille.  

 
12§ OSUUSKUNNAN PALVELUISTAAN PERIMÄT MAKSUT 
 
 Osuuskunnan ostopalveluista ja hinnoitteluperusteista päättää hallitus. 
 
13§ OSUUSKUNNAN TILIKAUSI 
 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis maaliskuun 
loppuun mennessä. 

 
14§  TILINTARKASTAJAT 
 

Osuuskuntakokous valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja hänelle varahenkilön. 
Tilintarkastajaa valittaessa on otettava huomioon tilintarkastuslain vaatimukset. 
Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 
kahta viikkoa ennen varsinaista osuuskuntakokousta. 

 
15§  KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 

Osuuskuntakokous kutsutaan koolle todistettavasti kirjallisella kokouskutsulla kaksi 
viikkoa ennen kokousajankohtaa. Koollekutsuja on hallituksen puheenjohtaja tai joku 
muu hallituksen valtuuttama hallituksen jäsen. 

 
16§ OSUUSKUNTAKOKOUS 
 

Varsinaisia osuuskuntakokouksia on kaksi. Kokoukset pidetään hallituksen 
määrääminä päivinä kuitenkin siten, että kevätkokous on ennen huhtikuun viimeistä 
päivää ja syyskokous lokakuun viimeiseen päivään mennessä. 

 
Ylimääräinen osuuskuntakokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
yksi kymmenesosa jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti tai se muutoin on lain mukaan 
pidettävä. 
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Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksissa 
määrää kokouspaikaksi muuta paikkakuntaa Suomessa. 
 
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus. 
3. Esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien kertomus. 
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
5. Päätetään toimenpiteistä vahvistetun taseen mukainen ylijäämä / tappio antaa 

aihetta. 
6. Valitaan tilintarkastaja ja varamies. 

 
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Hyväksytään tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
2. Valitaan osuuskunnan hallituksen jäsenet seuraavalle tilikaudelle. 
3. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot. 

 
Osuuskunnan kokouksessa jäsenellä on yksi ääni omistamaansa osuutta kohden 
kuitenkin siten, että jäsenellä on enintään viisi ääntä. 

 
17§ OSUUSKUNNAN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN 
 
 Osuuskunnalle valitaan hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen 

jäsenistä tulee kaksi henkilöä valita mikäli mahdollista jäsenyhteisöjen edustajista ja 
yhden jäsenen olevan julkisyhteisö edustajista. Hallituksen varsinaisille jäsenille 
valitaan yhteensä kaksi (2) varajäsentä.  

 
Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen ja jäsenenä olevan yhteisön 
edustaja.  
 
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi 1.1 – 31.12. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. 
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.  
 
Hallitus voi asettaa avukseen määräajaksi tai erityistä tehtävää varten toimikuntia. 
 
Hallituksen tehtäviin kuuluu muun ohessa: 

 Osuuskuntakokouksen koolle kutsuminen. 
 Osuuskunnan johtamiseen tarvittavien henkilöiden valinta ja valtuuttaminen. 
 Tilinpäätösasiakirjojen valmistelu ja esitteleminen. 
 Toimintasuunnitelmien ja budjetin laatiminen. 
 Ehdotuksen laatiminen ylijäämän käytöstä ja tappion peittämisestä. 
 Osuuskunnan jäsenluettelosta huolehtiminen. 
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18§ OSUUSKUNNAN TUKIRYHMÄ 
 

Sidosryhmät voivat muodostaa neuvoa-antavan tukiryhmän osuuskunnan hallitukselle. 
Hallitus voi tarvittaessa kuulla tukiryhmänsä edustajia.  

 
19§ OSUUSKUNNAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 

Osuuskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen kaksi 
jäsentä yhdessä. Prokuroiden ja toiminimenkirjoittamisoikeuksien antamisesta päättää 
hallitus.  

 
20 §  OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRONSAAJAN OIKEUS 
 
 Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja ja siirronsaaja, jolle osuus on siirtynyt voi 

hallituksen päätöksellä tulla hakemuksesta hyväksytyksi osuuskunnan jäseneksi, 
mikäli hän täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset. 

 
21§ OSUUSKUNNAN JÄSENEN EROAMINEN 
 

Osuuskunnasta eroamisesta tulee jäsenen ilmoittaa kirjallisesti osuuskunnalle. 
Eroamisilmoituksen tehneen jäsenen katsotaan, jollei eroamiselle sääntöjen mukaan 
ole estettä, eronneen osuuskunnasta, kun sanottu ilmoitus on tullut osuuskunnalle. 
Eronneelle jäsenelle maksetaan osuusmaksu takaisin osuuskuntalaissa mainituin 
edellytyksin.  

 
22§ LAHJOITUKSET JA TESTAMENTIT OSUUSKUNNALLE 
 
 Osuuskunta voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. 
 
23§ OSUUSKUNNAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
  

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunta. Päätös on pätevä ellei laissa tai 
säännöissä ole muuta säädetty jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään 2/3 
annetuista äänistä. 

  
Jäsenen äänimäärää koskevan sääntömääräyksen muuttamisen edellytyksenä on 
kaikkien osuuskunnan kokouksessa edustettujen jäsenten kannatus. 

 
24§ OSUUSKUNNAN PURKAMINEN 
 

Osuuskunnan purkautuessa maksetaan ensin velat ja sitten palautetaan oman pääoman ehtoiset 
sijoitukset. Omaisuuden säästö jaetaan jäsenille tai lisäosuuksien omistajille osuuksien mukaisessa 
suhteessa tai luovutetaan yleishyödylliseen tarkoitukseen siten kuin osuuskuntakokous siitä päättää.  
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1LAUKAAN LUONTOKOULU

 
Luontokouluohjelmia koskevat sopimusehdot  
 
 
1 §. Soveltamisala 
Näitä ehtoja sovelletaan luontokoulumatkaa ja -tapahtumaa koskevaan sopimukseen, kun 
luontokouluosuuskunta (jäljempänä vain osuuskunta) tarjoaa yksittäiselle asiakkaalle, kahden tai useamman 
asiakkaan ryhmälle taikka opetusryhmästä vastaavalle yhteisölle luontokoulupalveluja. Ehtoja sovelletaan 
myös soveltuvin osin, kun palveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille. 

2 §. Määritelmä 
Luontokoulupalvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa valmismatkasta annetun lain mukaan 
a) yhtä tai useampaa seuraavista: lailla säädetyn opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamiseksi 
tarkoitettu ohjelmakokonaisuus; ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestäminen, kuten kalastus-, hiihto-
, vaellus-, ratsastus-, kanootti-, luonto- ja metsäretket tai toimialaan kuuluvat tapahtumat sekä palveluihin 
liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta; ja 
b) kuljetusta tai majoitusta; taikka 
c) kuljetusta ja majoitusta 
Palvelukokonaisuuteen voi sisältyä myös oheispalveluja, kuten ruokailu, eväät, pito-, kokous- ja 
juhlajärjestelyt 
.3 §. Sopimuksen syntyminen 
Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja hän 
on sen jälkeen suorittanut varauksen. 

4 §. Maksuehdot 
Palvelun koko hinta suoritetaan toimituksen päätyttyä käteisenä tai viitesiirtona 14 vrk kuluessa laskun 
päivämäärästä osuuskunnan ilmoittamalle tilille. 

Maksuosoitukseen on merkittävä laskussa ilmoitettu viitenumero tai sen puuttuessa palvelua koskevat tiedot 
(palvelun ajankohta, kesto, kohde, tuotepaketin nimi) ja osuuskunnan mahdollisesti antama varausnumero.  

5 §. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus 
Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, 
joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Asiakas on kuitenkin 
velvollinen maksamaan mahdolliset myynti- ja toimituskulut, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu 
asiakkaalle. Mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu, asiakkaan tulee suorittaa maksut 
kokonaisuudessaan. 

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava 
lääkärintodistuksella. 

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä, 
a) viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla etukäteen ilmoitetut mahdolliset myynti- ja 
toimituskulut; 
b) myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla 25% 
palvelun kokonaishinnasta; 
c) myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 50% 
palvelun kokonaishinnasta.  

Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita osuuskunnalle ennen palvelun alkamista siitä, 
ettei hän käytä palvelua, osuuskunnalla on oikeus periä palvelun koko hinta. 
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2LAUKAAN LUONTOKOULU

Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, 
esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin 
olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla osuuskunnan ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus 
katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut osuuskunnalle. Mikäli 
asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen 
tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua osuuskunnalle, vaikka 
ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille. 

Mikäli osuuskunta saa myydyksi saman palvelun kolmannelle, osuuskunta on velvollinen hyvittämään 
asiakkaalle laskussaan palvelun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta. Osuuskunnalla on kuitenkin 
oikeus vähentää hyvitettävästä määrästä etukäteen ilmoitetut myynti- ja toimituskulut.  

6 §. Osuuskunnan oikeus purkaa sopimus 
Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, 
kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta 
arvaamaton ja osuuskunnasta riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun 
toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaan ei tarvitse maksaa sopimuksen sisältämiä maksuja ja jos 
palvelun suorittaminen keskeytetään, asiakkaan on maksettava toteutunutta osaa vastaava hinta. 
Osuuskunnan on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.  

7 §. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta 
Osuuskunta vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu 
tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.  

8 §. Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset 
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka osuuskunnan suorituksessa oleva virhe on hänelle 
aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu osuuskunnan tai sen apunaan käyttämän muun 
elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla 
aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.  

Osuuskunta ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-
arvaamattomasta syystä, jota osuuskunta tai sen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää 
mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Osuuskunnan on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä 
ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. 

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä osuuskunnan antamia ohjeita ja määräyksiä ja 
hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa osuuskunnalle tai kolmansille osapuolille.  

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat 
asiakirjat, kuten henkilö- ja matka-asiakirjat, asian mukaiset luvat, tosite kalastuksenhoitomaksusta, sekä 
vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa. 

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella 
oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen. 

9 §. Huomautukset ja riitojen ratkaisu 
Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi osuuskunnalle tai tämän edustajalle huomautuksen 
mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, 
joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti osuuskunnalle 
normaalisti viimeistään kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.  

Mikäli asiakas ja osuuskunta eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian 
kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia 
käsitellään asiakkaan asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa.  
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LAUKAAN LUONTOKOULUN KÄYTTÄJÄREKISTERIN REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste 
 

Rekisterinpitäjä 
 LAUKAAN LUONTOKOULU OSUUSKUNTA 
 PL 6,   41341   LAUKAA 
 luontokoulu@sunpoint.net 

www.laukaanluontokoulu.net 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö 
 Asiakaspalvelun yhteyshenkilö Eija Syrjälä  
 LAUKAAN LUONTOKOULU 
 Kantolantie 12, PL 6, 41341 LAUKAA 
 (014) 8390 602, eija.syrjala@laukaa.fi 

Rekisterin nimi 
 Laukaan luontokoulun käyttäjärekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 
Asiakaskontaktin ylläpito ja jälkihoito, tilauksen käsittelyn ja laskutuksen hoitamiseksi 
luontokouluun liittyvistä asioista ja palveluista tiedottaminen, vastausten välittäminen 
yhteydenottopyyntöön tai palautteen antajalle. 

Rekisterin tietosisältö 
Palvelun käyttäjien ja kohderyhmän yhteyshenkilön ja yhteisön nimi-, osoite-, 
telemaattiset yhteystiedot, asemaa ja palvelun käyttöön liittyviä työtehtäviä koskeva 
tieto.  

Tilauksen käsittelyn ja laskutuksen hoitamiseksi tallennetaan tiedot toimituksen 
sisällöstä, tilaajan nimi ja laskutusosoite sekä telemaattiset yhteystiedot. 

Sähköisen palautteen, yhteydenottopyynnön ja tiedonannon antajan nimi ja 
yhteystiedot sekä viestiä ja palvelutarvetta koskeva tekstimuotoinen tieto.  

Alaikäisen käyttäjän palvelua varten tarpeellisia tietoja (esim. nimi, ikä, sukupuoli, 
huoltaja, yhteystiedot) käsitellään ainoastaan palvelun käytön ajan. 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Yhteyshenkilöltä luontokoulupalvelun käytön, luontokouluverkostoon 
rekisteröitymisen, palveluista tiedottamisen sekä sähköisen palautteen ja 
yhteydenottopyynnön yhteydessä. Lomake tiedon luovuttamista varten osoitteessa: 
www.laukaanluontokoulu.net . 
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Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta: 
 

• Luontokoulun nimeämälle asiakaspalvelun yhdyshenkilölle tai tiedottajalle 
• Luontokoulun nimeämälle kouluttajalle, ohjaajalle tai palvelun järjestäjälle sekä 

laskutusta hoitavalle kirjanpitotoimistolle voidaan antaa väliaikainen ja rajattu 
pääsy palvelun kannalta tarpeellisiin tietoihin 

 
Tiedon luovuttaminen tapahtuu sähköisessä muodossa teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai teknisenä tallenteena tai tarvittaessa paperitulosteena. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksin ja 
salasanoin suojatussa tietojärjestelmässä. Paperitulosteet säilytetään lukitussa 
huoneessa 
 
Sellaiseen palautteeseen ja palvelutarpeeseen, joka ei edellytä yhteydenottoja, 
liittyvät henkilötiedot tuhotaan heti, muuten tiedot säilytetään kunnes palaute ja tarve 
on käsitelty. 
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Valmismatkaliikerekisteri 
 
 

1. Mitä valmismatkaliikerekisterillä tarkoitetaan 
 
Kuluttajavirasto ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista valmismatkaliikkeen harjoittajista. 
Rekisteröityminen on pakollista.  Rekisteröinti perustuu valmismatkaliikelakiin (1080/94). 
Kuluttajavirasto valvoo lain noudattamista yhdessä lääninhallitusten ja poliisiviranomaisten kanssa.  
 
Laki koskee myös kotimaan matkoja ja jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä 
seikoista.  
 
Rekisteröinti antaa oikeuden harjoittaa valmismatkaliikettä matkanjärjestäjänä, matkanvälittäjänä 
tai molempina sen mukaan kuin rekisteröinnistä päätettäessä määrätään. Vain rekisteröity 
valmismatkaliikkeen harjoittaja saa käyttää toiminimessään tai muuten toimintaansa osoittamaan 
nimitystä matkatoimisto tai valmismatkaliike. 
 

2. Milloin valmismatkaliikerekisteriin tulee liittyä 
 
Sen, joka aikoo harjoittaa valmismatkaliikettä, on tehtävä siitä kuluttajavirastolle ilmoitus 
rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoitus on tehtävä ennen varsinaisen toiminnan aloittamista.  
 
 

3. Mitä liittyjältä edellytetään 
 
Ilmoituksen tekijällä tulee olla oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa ja ilmoituksen tekijän tulee 
olla täyttänyt valmismatkaliikelain mukaisen velvollisuuden asettaa vakuus. 
 
Vakuuden asettaminen tarkoittaa sitä, että matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyytensä 
varalta kuluttajavirastolle sen hyväksymä vakuus, joka turvaa matkustajien mahdolliset menetykset. 
Vakuudenasettamisvelvollisuudesta voidaan kuitenkin vapauttaa, jos vakuutta ei 
valmismatkaliikkeen toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen voida pitää tarpeellisena.   
 
Ilmoitusta tehtäessä on suoritettava säädetty maksu. Ilmoitus katsotaan tehdyksi vasta sitten, kun 
maksu on suoritettu. Rekisteröintimaksu on 277,51 euroa ja se tulee maksaa kuluttajaviraston tilille. 
 

4. Mistä saa liittymislomakkeet 
 
Liittymislomakkeet voi tilata kuluttajavirastosta tai tulostaa ne viraston www-sivuilta. Täytetyt 
lomakkeet tulee toimittaa kuluttajavirastoon. 
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      5.   Mitkä lait vaikuttavat valmismatkojen järjestäjiin? 
 
Valmismatkalainsäädännön määräykset koskevat jokaista valmismatkojen järjestäjää ja välittäjää 
riippumatta siitä, onko kysymyksessä liikeyritys vai ns. yleishyödyllistä toimintaa harjoittava 
järjestö, yhteisö tms. , tai onko järjestettävä matka loma-, virkistys-, elämys- vai liikematka 
 
 
 
1. Valmismatkalaki (1079/1994) 
 
Lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan sopimukseen, kun 
matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnaisesti järjestävä elinkeinoharjoittaja 
vastiketta vastaan ja kun matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana 
 
2. Laki valmismatkaliikkeistä (1080/1994) 
 
Laki edellyttää valmismatkaliikettä harjoittavan henkilön tai yhteisön rekisteröitymään 
valmismatkaliikkeen harjoittajaksi 

 
3. Yleiset valmismatkaehdot  
 
Sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on 
hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus, joita 
myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa ja joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa. 
 
4. Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista (1085/1994) 
 
5. Asetus valmismatkaliikkeistä (336/1995) 
 
Sisältää tiedot valmismatkarekisteriin merkittävistä tiedoista ja liitteistä. 
 
6. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista 
(197/2001) 
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Tietosuojaohjeistosta / TR 30.10.2003 
  
Ohessa henkilötietosuojaa koskevat selvitykset, henkilötietolaki ja ohje.  
 
Tietosuojaselvitys ja rekisteriseloste 
 
Osuuskunnassa tietosuoja koskettaa kaikkea toimintaamme, jossa käsittelemme 
henkilötietoja. Tietojen käsittelyyn liittyvä toimintamme täyttää lähes poikkeuksetta eri 
muodoissaan tietojoukon tunnusmerkit. Tietosuojaselvitys tulee olla esillä aina 
(käyttötarkoituksen mukaan voi olla lyhennettynä) kun tietoa käsitellään, esim 
yhteyshenkilöiden tietoja kerätään. Ennen tiedon käsittelyä, esim keräämiseen ryhtymistä) 
on oltava selvillä, millaisesta tiedon käsittelystä on kyse. Se ilmaistaan rekisteriselosteessa 
(oltava käyttäjien luettavissa esim web-sivulla).  
 
Käyttäjärekisteri / Tietorekisterit / lait 
 
Käyttötarkoituksen mukaan voi olla itseasiassa useita erillisiä tietorekistereitä atk:lla tai 
manuaalisesti . Jos ne liittyvät toisiinsa loogisesti, ne voidaan nimetä yhdeksi kuten 
esimerkiksi meidän tapauksessa käyttäjärekisteriksi. Selosteisiin olen kirjoittanut sisään 
useita periaatteita, joilla toimintamme tayttää lain edellytykset. Niistä lienee paras tehdä 
selkoa myöhemmin, jolloin yhdessä pureskelkaamme tätä asiaa.  
 
Asiakasrekisterin muodostaminen ja tietosuojavaltuutettu 
 
Asia on ajankohtainen ollessamme aikeissa lähestyä asiakkaitamme markkinointimielessä, 
siten että esimerkiksi kirjeellisessä lähetyksessä on vastaanottajana nimetty henkilö olipa 
hän yksityishenkilö tai virka-asemassaan. Tarkastellaan tuotoksia yhdessä ja muokataan 
tarpeen mukaan - en epäile etteikö sitä olisi. Tietosuojaselvitys ja rekisteriselvitys voidaan 
julkaista netissä. Rekisteriselvitys tulee toimittaa tietosuojavaltuutetulle. 
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LAUKAAN LUONTOKOULUN JA  
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 
MAHDOLLISET YHTEISTYÖMUODOT   
- UUTTA YMPÄRISTÖPOLITIIKKAA ETSIMÄSSÄ! 
 
 

1 .  YHTEISTYÖKOHTEITA LUONTOKOULUOHJELMIEN JA KESKI- SUOMEN 
YMPÄRISTÖKESKUKSEN TULOSYKSIKÖIDEN KANSSA 
 
Kohteeseen on ensin kirjattu K-S ympäristökeskuksen jo toteuttamat toimenpiteet ja 
siten jo käytettävissä olevat tiedot. Sen jälkeen on luontokoulun intressit myös jatkoon 
nähden. Tavoitteena on koota rahoitus ohjelmien toteuttamiseksi. Osallistumalla 
hankkeiden toteuttamiseen KSU voisi toteuttaa omaa tiedotustaan ja nostaa työtään 
yleiseen tietoisuuteen vauvasta vaariin luontokoulutoiminnan kautta. Kohteista voi tuottaa 
esim. ohjelmia, tapahtumia, oppaita, luontopolkuja, esitteitä, näyttelyitä,luontoselvityksiä.  

 
 

 HITONHAUTA: Natura 2000, YTY-opasteet,  esittelytaulut, soraluvat ja YVA:t 
Ympärivuotinen ohjelmakohde, ympäristökasvatuksen satuhahmon Hitto Hitonpojan 
kotirotko, reittirakentaminen rotko- Piilolampi-laavu, käyttö- ja hoitosuunnitelma 
 

 HIETASYRJÄNKANGAS: Natura 2000, pohjavesialue, Metsoreitti, moottorikelkkareitti 
Ympärivuotinen ohjelmakohde, 2 km luontopolku jääkauden jäljillä, Valkealammen kierros-
ohjelma,  Natura-sisällöt ja pohjavesialuesisällöt, linnustokartoitus tehty, eläinten jäljillä, 
Hallalähteestä oma ohjelma 
 

 KUUSAANKOSKI: Natura 2000, YTY, kosken kunnostus ja kalastushistoria, osayl.kaava 
Luontokuvauksesta- ohjelma,  uusia ohjelmia koskesta,  vesistöhistoriasta,  kylän 
elämästä,  liito- oravasta,  lohikaloista 
 

 SARAKALLIO: Natura 2000, YTY-opasteet (museo yhteistyökumppani) 
Hiihtoon tukeutuva talviohjelma, piirroshahmoista toteutettu kivikausi-teemainen 
luontopolku asuntomessuille (varastoituna), koulutukselle hankittu valmiuksia kivikauden 
ajan ihmisten kädentaidoista leirikouluja varten, uutena luonto- opasvihkonen koko 
alueesta,  esittelytaulut esim.  laivaristeilyille,  kesällä melontareitin kohde 
 

 KIRKKONIEMI JA TARVAALAN PUNAMULTAHAUDAT: Natura, (museo, metsäh.) 
Tavoitteena ympärivuotiset ohjelmat luonnonhoitometsästä, esihistoriasta, linnuista, 
kalastuksesta,, talviretkeilystä,  monet ryhmät käyvät sekä talvisin että keväisin, 
Tarvaalan kylällä omaa aktiivisuutta kehittää kivikausiteeman luontomatkailua 
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 HOHON AARNIALUE JA LAPINJÄRVEN LINTUJÄRVI: Natura, YTY, lintujärven 
kunnostus , Hohonjoen hajakuormituksen vähentäminen, melonta 
Linnusto-ohjelma, riistanhoito-ohjelman yksi kohde,  uusi ohjelma Laukaan ainoasta 
aarnimetsäkohteesta,  entinen kyläkoulu vuokrattavissa leirikoulukäyttöön, ruokapalveluja 
saatavilla, uimaranta 

 
 HYYPPÄÄ: Natura 2000, luontopolkuaihio 

Tavoitteen akehittää ympärivuotiset ohjelmat geologiasta ja luonnonhistoriasta, 
luonnonsuojelusta, maisemasta, Lievestuoreenjärvestä, metsälehmuksista, lehdosta, 
mäyrän pesäluolista, Karhulammesta, Kaiturinlahdesta, melontareitin kohde, Paarmakallio 
virkistyskäyttö, kyläläisten toiveena yhdistää ulkoilureitti Mustavuoresta Alasuon ohi 
Hyyppäälle Partiolaisten maja Karhulammella käytettävissä 
 

 NATURA 2000-KOHTEET: toteutus, käyttö- ja hoitosuunnitelmat 
    opetuskäyttö, merkitys, luonnon virkistyskäyttö, luontoselvitykset/luonnontilan seuranta 
 
 SORAKUOPPIEN MAISEMOINTIA YMS. PIENIÄ YMPÄRISTÖNHOITOKOHTEITA 

Hankkeita mahdollista toteuttaa lukioiden ja nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä 
 
 TEKOPOHJAVESIALUE:  I  Suomessa, YVA (Jyväskylän vedenhankinta) 

Oma ympärivuotinen ohjelma systeemistä,, harjujen merkityksestä,  veden kiertokulusta 
Alueella talvisin hiihtoreitti Vuonteelta Tarvaalaan, kesäisin patikointireitti, pumppaamolla 
mahdollisuus tutustua esittelyyn, Timo Kaliman riistapellot syntyneet hankkeen ohessa 

 
 KANAVAREITTI: rakentaminen, ruoppaukset, rantaosayleiskaavat, maisemanhoito, 

Natura, Äänekosken alapuolisen vesireitin velvoitetarkkailu, melontareitti 
Melontaohjelman kehittäminen, kanavan avausristeilytapahtuman kehittäminen,. 
Laivaliikenteeseen opasmateriaalia  kohteista 
 

 POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMAT: kk, L.vesi-V.vuori, Kuusa, Äijälä  
Ohjelmia käytännön pohjaveden suojelusta maastossa, pohjaveden muodostumisesta, 
merkityksestä, veden kiertokulusta 
 

 VEDENOTTAMOT: Velvoitetarkkailut 
    opetuskäyttö, merkitys, veden kiertokulku maastossa, vesiosuuskuntien toiminta jatkossa 
 
 LIPEÄLAMPI: valvonta, kunnostus 
    esimerkki ympäristöongelmasta, sen synnystä ja yhteiskunnan velvoitteista hoidossa, 
    ympäristön pilaantumisesta ja toipumisesta ( +  alapuoliset järvet) 
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 NENÄINNIEMEN JÄTEVESISYSTEEMIT:  viemärirunkolinja läpi Laukaan + Vihtavuori 

Ohjelmia käytännön ohjeista vedensäästössä, jätevesien synnyn ehkäisyssä,, kuormituksen 
vähentämisessä, jätevesien tiestä kotiviemäristä puhdistamolle 
 

 JÄRVIEN KUNNOSTUSHANKKEET: Vuojärvi, Vihtajärvi, Lapinjärvi, Särkijärvi, Alanen, 
Ahveninen, Majajärvi, Peurunkajärvi 
Vesiopetuspaketti kotijärvestä kytkettynä yläasteen opetukseen ja ympäristön tilan 
seurantaan, oppilaat keränneet ranta-asukkailta taustatietoja järven historiasta, käytöstä, 
ja sen käyttötavoitteista  

 
 MUSTANKORKEAN JÄTEASEMA: luvitus ja valvonta, jätteiden vähentäminen ja ehkäisy 
   Ohjelmia kunnallisesta jätehuollosta maastoutettuna:  lajittelu, kierrätyspisteet, ongelma-  
  jätteet, Vattipaja, Zer-paja, kaatopaikka 
 
 ILMAN LAATU: Valvonta, ilman laadun seurantavelvoite 
    Ohjelma ilman laadusta ja sen havainnoinnista kunnan eri osissa, jäkäläkartoituksen osalta 
   seuranta lukioiden kanssa yhteistyössä 
 
 MELUASIAT: meluntorjunnan valvonta  
    Ohjelma kunnan melutilanteen seurannasta, eri melulähteistä,, kohteita, mittauksia 
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1. LUONTOKOULUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVIÄ REITTIHANKKEITA 
 

 HITONHAUDAN RETKEILYMAASTO 
 

Hitonhaudan alueesta on tehty luonto-opas. Kohde on Laukaan tunnetuin nähtävyys ja Natura 
2000-kohde, jolla on merkitystä harjualueena, kallioperän kohteena, suokohteena sekä pien-
vesistökohteena.  Suomen sodan aikoina lähikylien väki on piiloutunut maastoon. Rotkossa 
asustava Hitto on kansantarinoiden mukaan pelotellut siellä ihmisiä.  Hitto Hitonpoika on 
ympäristökasvatuksen satuhahmo. Noin 170 ha alueelle olisi tarkoitus tehdä opastettu 
retkeilyreitti, alueen käyttö-ja hoitosuunnitelma sekä ympärivuotisia luontokouluohjelmia.  
Mahdollisia yhteistyökumppaneita : KSU, K-S metsäkeskus, Valkolan kyläseura, soranottajat, 
kunnan elinkeinotoimi, seudulliset matkailuyrittäjät. 
 
 LANKAMAAN KYLÄN MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIMAISEMA 

PERINNEMAISEMAPOLKU-HANKE:  
 

Polku esittelee elinvoimaisen kylämaiseman avulla perinnemaiseman yksityiskohtia, kylän 
asutusta ja kulttuurihistoriaa sekä maiseman muotoutumista kautta aikojen  Hanke tukee 
ympäristökasvatusta, koulujen ja päivähoidon maaseutuopetusta monin eri tavoin sekä edistää 
kylän elinvoimaisuutta.  Yhteistyötahoina KSU; lankamaan kyläseura ry, yksittäiset tilat, 
kyläkoulu, Neste Rally, maaseutukeskus, K-S metsäkeskus, K-S museo 
 
 LANKAMAAN REITTI:  Köykkälampi-Lähdesuo, Lankaharju-Pyykkiharju Natura 2000, 

Lankajärvellä moottorivenekielto, kalanviljelylaitoksen velvoitetarkkailu 
 
Tavoitteena Lankamaan ja Äijälän kylät yhdistävä hiihto-ja vaellusreitti, jonka varrella kohde-
esittelyjä,, Lankamaan kylällä toteutettu metsäpolku, Lähdesuosta oma ohjelma, Köykkälam-
mesta oma ohjelma, Lankajärvestä oma ohjelma, linnusto kartoitettu, luontoselvitys 
tekemättä 

 
 HAAPALASSA SOTATIE-HANKE 

 

Reitti on kartoitettu ja materiaali kerätty.  Kyseessä on Laukaan menneisyyteen, luonnon-, 
asutus-, tie-, sota- ja elinkeinohistoriaan perustuva luontokouluohjelma ja retkireitti.  Osa-
alueisiin sisältyy historiallisten tapahtumien lisäksi vesistön hyväksikäyttöä ( Runnin terveys-
lähde, Hallalähde), kanavaliikenne, tukinuitto, arkkitehtuuri, maalaustaidetta, luonnonsuojelua 
( Natura 2000) ja ympäristöntutkimusta Äänekosken alapuolisen vesireitin osalta.  Hanke 
tukee koulujen historian ja ympäristökasvatuksen toteuttamista, luontomatkailua sekä maa-
seutukylien kehittämistä. Mahdollisia yhteistyötahoja: kunnan elinkeinotoimi, kyläseurat, K-S 
museo, tielaitos, KSU, Merenkulkulaitos, kanavaliikennöitsijät, Peurungan matkailukeskuksen 
osuuskunta, Äänekosken metsätehtaat, soranottajat, Kuusaan kanavateatteri, 
puolustusvoimat, Petäjäveden kotiteollisuuslaitos 
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PEURUNKAJÄRVEN YMPÄRIPYÖRÄILYREITTI 
 

Peurunkajärvi edustaa kaunista järvimaisemaa. Kohde kuuluu mm. Tielaitoksen pyöräilyrei-
tistöön.  Noin 17 km pyöräilyreitin varrelle sijoittuu mm. kaunis kulttuurimaisema kulttuuri-
historiallisesti arvokkaine tiloineen, Kerkelän puutarha, hevostallia, golfrata ison ja Pikku-
Peurungan ympäristössä, Karlvik, Rehevä Maa, pallograniitti, Valkolan kylä (mm. mylly), uima-
ranta ja kyläkoulu, Valkolan riistan ja vesiviljelyn tutkimuslaitos, Multamäen leirikeskus,  
Vatianjärven surullisen kuuluisa likaantumishistoria ja elpyminen, Kuusaankoski ympäristöi-
neen, laivasatama. Kuusaan kylä kanavateatteri sekä Oitinmäki, kaksi hevostallia,  Peurungan 
kuntoutuskeskus.  Kohteista on tavoitteena koota opasvihkonen, jossa esitellään luontotiedot 
sekä majoitus ja virkistyskäyttöä palvelevat tiedot. 
 
3.  KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA KUNNAN KEHITYSKESKUSTELUT 

 
 Ympäristöviestinnän, -kasvatuksen, -valistuksen ja -koulutuksen sisällöt  

kunnan toiminnassa 
 
 Toimintamallin kehittäminen 

 
 Kestävän kehityksen toteutuminen kuntahallinnossa osana kunnanvaltuuston 

strategiatyötä 
 
4. VERKOSTOKAUPUNKI 
 
   JYVÄSKYLÄ, MAALAISKUNTA, LAUKAA, MUURAME, MUUT KUNNAT:    

            YMPÄRISTÖNSUOJELUN  JA YMPÄRISTÖTERVEYDEN   ALAISTEN  
             VASTUUALUEIDEN UUSI JAKO 
  
    LAUKAAN MALLIN LAAJENTAMINEN SEUDULLISEKSI  LUONTOKOULU- 

            TOIMINNAKSI JA SAMALLA RIITTÄVÄN ASIAKASPOHJAN TURVAAMISEKSI 
 
 
 
LAUKAASSA  9.1. 2004  EIJA SYRJÄLÄ , LUONTOKOULUN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ,  
                                                                  YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI 
                                                                   839 0602, 0400 569 811, eija.syrjala@laukaa.fi 
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KALALEIRIKOULU  LANKAMAAN HEIKKILÄN RANTAAN  29.-31.5.2000 
 

Leirin järjestäjä: Lankamaan ala-aste, leirinjohtaja Hannu Väisänen 
 

Leiriläiset:  8 opp 1-2- lk            Anneli  ja Hannu jakavat  lapset 4-5 hlön ryhmiin 
 5 opp 3-4-lk + 1     laativat varustelistan + kirjeen koteihin 
 5 opp 5-6 lk      koulussa tehdään perkuulaudat 
 
Lapset keksivät leirille nimen, julistekilpailu, josta työstetään leiridiplomi 
 
Rahoitus:  
Lankamaan ala-aste: ruokailut, tarvikkeet 
Laukaan luontokouluprojekti: laitteiden ja tilojen vuokrauskulut, asiantuntijapalkkiot ohjelman 
kehittämiseen liittyen, ohjaustyö ilmaista 
Simunan kalastuskunta 2000 mk 
Kalatalouden keskusliitto/Kaverin kanssa kalaan: materiaalit , kalakummi 09 – 684 45 90 
 

Yhteistyötahoja: 
Simunan kalastuskunta / kalastusluvat + kunnalla 5 lupaa(Kyösti Orrainen hoitaa Väinö  
                                       Viinikaiselta, katiskoita saa pudottaa niin paljon kuin tarvitsee) 
4 H /Anne-Mari Räty 
Eero Sysmäläinen / hankkisiko kyläseura nuotiopannun + lettupannuja 
Lankamaan kyläseura ry /  Martti Muurikainen 
Eräopas Pentti Korhonen 
 

Päivärytmi/ ruokailut:   omat asiat 
Klo 8-9 aamupala 
Klo 12 lounas 
Klo 17 päivällinen 
Klo 20 iltapala 
Klo       hiljaisuus 
 

ALUSTAVA OHJELMALUONNOS  
      Lohela todennäköisesti tyhjillään aamulla, Eija hommaa avaimen! 
1. päivä   
klo 12 leirin aloitus  Hannu 
 
leiriytyminen: puolijoukkueteltta + kamina Vatilta, voi tuoda omia telttoja, Pentillä kota 
alueen rajaaminen, ”opasteet”, käytännöt 
 
klo 14 välipala 
leiriytyminen jatkuu:  kalavalekilpailun julistaminen 
uimarannan pohjan tutkiminen :  syvyys, poijuttaminen 
tehdään tarvikkeita / varpuvispilä, koivulusikka, voiveitsi, makkaratikut    Pentti, Anneli, 
 pajutöitä: pajuköysi, pajupilli, leirikeppi  Anne-Mari, Pentti 
 
klo 17 ruokailu 
onkimisvälineet 
onget , Hannu, Pentti,  
solmukoulu , matolaatikko  Eija  
 
klo 20 iltapala 
leirikaste:  teemana Ahti + muut vedenelävät 
sauna 
iltakala Kalevi Pietiläiseltä matopaikka, vene, kalavedet, pelastusliivejä (ÄSO 8 kpl) 
 

Lankamaan koulu
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2.päivä   KALAKUMMI PÄIVÄ 
 
erilaisia kalastusvälineitä ja kalastustapoja/ kalakummit klo           ? 
 
kalankäsittelyä 
 
omatoimiseen työskentelyyn toimintapisteitä:   
   kylmävesiakvaario, vesikiikari, mittanaru, haavi    Eija 
 
lautan rakentaminen  Pentti + kyläläisiä 
 
pajutöitä 
 
iltaohjelmassa kanootit / Vatti Eero Parviainen (kuljetukset 250 mk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. päivä 
 
aamukala klo 4-6 
 
kalan käsittely (savustus, hiillostus, kivipaisto, kuoppa) 
 
leirin purku ja siivoustoimet 
 
leiridiplomit ja kalavalekilpailun voittaja 
 
risteily Kynsivedellä : Hanhirannan isäntä Oiva Mehto 
  hyviä kalapaikkoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveystarkastajille ilmoitettava leiripaikka, osanottajamäärä, elintarvikkeiden säilytystapa ja 
valmistus, jätehuolto ja jätevesihommat 
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SARARANNAN ESIKOULURYHMÄ MULTAMÄESSÄ 3.-4.5. 2000 
 

Viikareiden kevätretki  
 

Keskiviikko 3.5   Leirinjohtajana Markku 
 
Klo 11.30 -12 lähtö päiväkodilta 
 
Leiriytyminen   Mökkivastaava ottaa ryhmänsä, petivaatteet ulos tuulettumaan (sää?)! 
• alueeseen tutustuminen   Mökkivastaava kiertää porukkansa kanssa WC:t ja muut tilat ja 

vie nimikoidut mehupullot keittiöön täytettäväksi 
• piha-alueen leikkitelineet 
 

klo 13  kokoontuminen mökkien väliselle lammikolle 
• vesimylly paikalleen  Markku 
• koivunmahla juoksemaan jalkapallokentän laidalle  Markku ja Eija 

pora, puukko,  mehukanisterit ja narut, putkenpätkät 
 

klo 13.20 lipunnosto  Markku  
 

klo 13.30 välipala  Pirjo ( laulut) MEHUPULLOJEN TÄYTÖT JA BANAANIT! 
Eija kertoo, mitä seuraavaksi 
 

Klo 13.50-14.10 luontopolulle lintuja tarkkailemaan   
• lähtö mökeittäin, lapsille kiikarit ja luupit, mökkivastaavan reppuun mehupullot ja banaanit 
• lintumateriaalit mukaan, maastotaulu ja lomake aikuiselle 
kaikki ryhmät kokoontuvat lopuksi  teatterialueelle, jossa vapaata leikkiä 
 

klo 17 ruokailu  Pirjo  ( Eija poissa n. klo 17.15-20.15) 
 

taulujen ja lintutarrojen askartelu+linnunlaulun kuuntelu harrastetilassa
 Leena + mökkivastaavat 
saviamuletit ulkona Leena 
piilokojun rakentaminen    Jorma Koskinen + innokkaita apulaisia 
piha-ja mökkileikkejä 
 

leirikaste yksi lapsi kerrallaan : sokkoleikki, tunnusteluja ( kylmää, märkää, 
karkeaa, limaista),  hajuja ( Filmipurkkeihin ), torven törähdys    Nina ja Sanna 
 

klo 19-  saunat (saunan jälkeen lämpimästi päälle) 
makkaran-ja letunpaistoa rantagrillillä  Pirjo, Markku ja kitara + lauluja 
vapaata leikkiä mökeissä 
 

klo 21.30 lipunlasku 
hammaspesut ja iltatoimet 
 
klo 22 iltasatu ja hiljaisuus 
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Torstai 4.5.     Leirinjohtajana Leena 
 
Markku lähtee aamupalan jälkeen 
 
Herätys ja makuupussit kasaan 
 
klo  8.00 Kokoontuminen lipunnostoon 
Markku 
 
Aamupala 
Leena selvittää  aamupäivän touhut 
 
Klo 9-11  pihapiiritouhuja 
 
tuohisormus  Nina 

puunkaarnataidetta Leena  

koivunmahlaa maistelemaan  Marianna  

linnulle pesä/ västäräkki ja pääskynen Eija 

kaarnalaivojen veistely  

aistileikkejä/tuulinauhat   8 kpl 

rullattava lopuksi kasaan + kumilenkki 
 
Klo 11 lipunlasku  
 
Tavaroiden  pakkaus   
Muista kuivauskaappi! 
 
Klo 11.30 –12 kuljetukset päiväkodille 
 
Ruokailu  päiväkodilla 
 
Leiridiplomien jako Markku 
 
Harrastetilassa on satukirjoja ja välineitä 
omatoimiseen leikkiin ja toimintaan mm. 
lintukirjoja, pelejä, piirrosvälineitä jne. 
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Valkolan 5-6 luokkien kevättalvileirikoulu 
Multamäessä 3.-4.4. 2002 
 

OHJELMA 
 

keskiviikko 3.4. 
9.30  Lähtö (kyydit ja hakupaikat sovitaan erikseen) 
10 – 11  Majoittuminen, leirikokous 
11.00 – 11.30 Lounas (ruoka koululta) 
11.30 – 13.30 Tehtävärastit ulkona 
14.00 – 14.30 Huilataan, juodaan lämmintä mehua nuotiolla, syödään eväitä 
14.30 – 17.00 Tehtävärastit jatkuvat 
17.00 – 17.30 Päivällinen, tehdään itse 
18.30 – 20.00 Iltaohjelmaa 
20   Sauna, pelejä, kisailua, iltasatu, hampaidenpesu         
23   Hiljaisuus 
 

torstai 4.4. 
8.00  Herätys 
8.30  Aamupala 
9.00  Siivous ja pakkaaminen 
9.30  Veikka vuorikiipeilijän matkassa 
11.00  Lähtö koululle 
11.30 Ruokailu koululla ja kotiin 
 

Tehtävärastit 

1.  Järven ekologia    
    - pilkki ja toukat 
    - kaira 
 

2.  Lumikenkäreitti Multamäen maastossa 
    - kevään etenemisen merkkejä luonnossa 
    - eläinten jälkien seuraaminen 
    - lumikenkäkävelyn tekniikka 
 

3. Jääturvallisuus 
   - turvallinen kulkeminen jäällä 
   - vaaranpaikkojen tunnistaminen 
   - syvyysmittauksia, jään paksuus 
   - veden lämpötila 
   - naskalien käyttäminen 

- jäähän vajonneen auttaminen, apuvälineet 
 

4. Tulenteko 
- kiehisten teko, tulenteko tuluksilla, justeerilla ja kaksivartisella kirveellä 
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OPPILAIDEN VARUSTELISTA: 
 lämmin alusvaatekerta 
 villasukat 
 rukkaset ja lämpimät vaihtokäsineet 
 vaihtovaatteet (sukat, alusvaatteet, T-paita, collegepaita & verkkarit   

    tms., varavillapaita ) 
 ulkovaatteet (toppatakki ja –housut tai haalari) 
 pipo tai muu lämmin päähine 
 kumisaappaat ja tukevat varrelliset vaihtokengät, joilla voi liikkua lumihangessa 
 oloasu/yöpuku 
 unikaveri 
 pyyhe & saippua/shampoo 
 uimapuku/-housut 
 hammasharja & -tahna 
 kampa tai harja 
 tyynyliina & aluslakana & pussilakana 
 cd –levyjä nimellä varustettuna, jos haluaa 
 taskulamppu  
 puukko, jos on 
 henkilökohtaiset lääkkeet (ilmoitettava opelle erillisellä lappusella) 
 muovimuki (ei kertakäyttömuki) 
 reppu 
 pilkkivehkeet, jos on 
 jäänaskalit, jos on 
 sauvat nimellä varustettuna lumikenkäilyä varten 
 muovinen juomapullo (pieni, jonka jaksaa hyvin kantaa) 
 tulitikkurasia muovipussissa 
 porukalla pelattava lauta- ym. peli 

 
PIRKON YHTEYSTIEDOT REISSUN AIKANA: 
MATKAP.  
 
EIJA SYRJÄLÄN YHTEYSTIEDOT REISSUN AIKANA: 
MATKAP. 0400 – 569 811 



193Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

Liite 20/1

Luontoleirikoulu 27-29.5. 2002 Laukaassa  
 
Asiakkaat: Jyskän koulun 6B luokka; 25 oppilasta, 13 tyttöä ja 12 poikaa. 
 
Tavoite: Suunnitella ja toteuttaa yhdessä kolmen päivän retki maastoon. 
Opetellaan suunnistamaan, liikkumaan luonnossa häiritsemättä sen rauhaa, 
harjoitellaan erätaitoja ja yhteistoimintaa. Nautitaan luonnosta. 
 
Retken ohjelma: 
 
27.5.2002 maanantai 
 
Pietari on Hitto Hitonpoika ja huoltoautokuski. Hanna ja Anu opastavat.  
 

9.00 Saapuminen linja-autolla Laukaan Hitonhaudan P-paikalle. 
Varusteiden tarkistus ja kantolaitteiden säätö ennen lähtöä. Käydään 
läpi leirikoulun säännöt, turvallisuusasiat ja luontoystävällinen 
maastossa liikkuminen.  
Selvitetään päivän ohjelma.   
 
10.00 Tutustutaan Hitonhaudan rotkolaaksoon. Hitto Hitonpojan 
ilmestyminen! 
 
12.30 Iso-Harisen laavulla lounastauko: makkaraa ja leipää. Pietari 
tekee tulet valmiiksi ja toimittaa ruoat. 
 
13.30 Patikoidaan Valkolan kylän kautta Multamäkeen: matkalla 
luonnontuntemusta, suunnistamista, köysistökävelyä  
 
Päivällinen noin klo 17.30 Multamäessä. Pietari tekee kasvispadan 
valmiiksi Peurunkajärven rantalaavulla.  
 
Leirin pystytys Multamäen kodan ympäristöön. 
Vapaa-aikaa 
 
Iltapalalla tikkupullien valmistus 
Iltaohjelmaa:  
rikkinäinen puhelin, adrianen lanka, suutarin sakset, tarinoita 

  
23.00 Hiljaisuus leirissä  

 

Eräoppaiden harjoitustyönä järjestämä  
vaellusleirikoulu Hitonhaudalta Multamäkeen 

(Saarijärven Luonnonvarainstituutti)
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28.5.2002 tiistai 
 
Anu on huoltoauto kuski, saunan avaimen hakeminen 15.45 mennessä 
 8.00 Puuroaamiainen 

9.00 Telttojen pystytysharjoitus kahdessa ryhmässä 
matalaköysiharjoitteita, paikanvaihto harjoituksia tukilla tai köydellä 
11.00 Lounaan valmistus trangiakunnittain, juustokasviskeitto 
12.00 Rastirata 5 hengen ryhmät 
 Laavun pystytys 
 Ea-rasti (puukolla veistetty sormi) 

Kysymysrasti: Mitä teet kun on ukkonen ja olet ulkona, 
vaikka metsässä? Mitä teet, jos huomaat olevasti 
eksyksissä? Milloin ja mihin saat tehdä tulen? Mikä loukku 
tämä on?   
Kasvineliö 

 Tulenteko 
 Missä ovat pääilmansuunnat? 
14.00 Välipala, leipää ja mehua 
15.00 Vesitoimintaa, rinkkalautta ja uimista 
Varasuunnitelma kylmällä säällä: harjoitteita; miinakenttä, puuturva, 
vartalokirjaimet, parikuljetukset, viestin kuljetus, siirtymisleikki, 
17.00 Päivällinen, makaronia ja jauhelihakastiketta 
19.00 Tyttöjen sauna 
20.00 Poikien sauna 
Iltaohjelma, lättyjen valmistus 
Aistirata ja hyönteisten metsästys  
23.00 Hiljaisuus 
  

29.5.2002 keskiviikko 
 
Hanna on huoltoauton kuski 
 9.00 Aamiainen ja leirin purku 
 10.30 Kierretään luontopolku 
 12.00 Lounas, hernekeitto trangiakunnittain 
 13.00 Kävellään Metsoreittiä pitkin Kuusaalle 
 matkalla luonnontuntemusta ja piiloon ahtautuminen 
 15.00 Kuusaan kanavalla  

Hyvästelyt 
15.30 Linja-auto tulee hakemaan  
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LANKAMAAN KOULU LEIRIKOULUSSA PAPINNIEMESSÄ 13.-14.5. 
Luontokouluohjelmia: Vuosi linnun elämää ja karhunkierros   
 
Ryhmä:  Lankamaan koulun 1-6 lk, 24 oppilasta+ Anneli Kauranen, Teemu Hytönen     
Opastus: Jonni Saari, Mikko Muurikainen 
      

Tavoitteet: 
Vuosi linnun elämää/ Jonni Saari 
• Tutustuminen diaesityksen avulla lintumaailman elämään vuoden varrella, erityisesti tiaisiin sekä kirjosieppoon 

linnunpönttöjen rakentamista ajatellen 
Karhunkierros / Mikko Muurikainen 
• Luonnontuntemuksen ja luonnonlukutaidon lisääminen karhupolkureitillä 
• Karhunkierroksen tausta tutuksi, tutustuminen karhun elämään aitojen jälkien avulla, jäljet ja jätökset tutuksi 
• Ihmiset ja karhut mahtuvat elämään luonnossa rinnakkain, käyttäytymisohjeet karhun kohtaamiseen 
• Luonnossa liikkumista ja virkistäytymistä ryhmässä pienimpien ja hitaimpien ehdoilla 
 

Toteutus: 
 

Vuosi linnun elämää  ti 13.5. klo 10-11: 
Luontokuvaaja Jonni Saari esittää noin 45 minuutin mittaisen diaesityksen linnuista. Esityksessä seurataan 
lintumaailman tapahtumia eri vuodenaikoina kevätmuutosta kovimpaan talveen. Hän tuo mukanaan koko välineistön: 
diaprojektorin, valkokankaan, äänentoistolaitteet sekä diakuvat.  Tilaksi tarvitaan pimennettävä huone. 
 

Karhunkierros ke 14.5. klo 11-14 
Karhunkierros toteutetaan   ”karhutunturin isäntä” Mikko Muurikaisen opastuksella.. Reitti kulkee ylöspäin 
Syvävuoren rinnettä noin 1.5 km. Oppilaat kulkevat ryhmänä oppaan perässä. Pysähdyspaikoilla rauhoitutaan 
kuuntelemaan selostus, minkä jälkeen on toimintaa. Ennen selostuksen alkua odotetaan, että kaikki ovat paikalla. 
Kierros alkaa vuoren juurelta  vesihanan  luota ja päätyy kodalle vuoren laelle. Mäen päällä on myös mäyrän 
pesäluolasto, johon voi tutustua. 
 

 

Varusteet: 
Kouluväki huolehtii oppilaiden varustelistasta ja luontokoulupäivästä tiedottamisesta koteihin vanhemmille.  
Oppilailla on eväät mukana repuissa. Vesipulloihin voi täyttää lähdevedellä Hiidenkirkkaan vesihanasta vuoren 
juurella . Säänmukainen pukeutuminen, päähine ja käsineet, lämpimät kosteutta pitävät jalkineet. Vessapaperia on 
ulkovessoissa.  Mikko varaa puolukkamehua eli karhun verta laavulle välipalajuomaksi eli luonnon karaisemiseksi.  
 

Turvallisuus: 
Oppilaat ovat vakuutettuja koulun puolesta koko ohjelman ajan. Opettajilla on yhteystiedot oppilaiden koteihin sekä 
tieto oppilaiden sairauksista, allergioista tms. Koulu tiedottamisesta koteihin  Maastokierros tapahtuu opastetusti. 
Mikolla on ensiapuvälineet mukana. Jonni Saaren yhteystiedot ovat 040-557 0513, Mikko Muurikaisen 040-524 1435. 
 

Ohjelma:     
 

Klo  11.00    Lähtö Papinniemestä traktorikyydillä kohti Syvävuorta 
Klo  11.30 Lähtö Karhunkierrokselle Syvävuoren juurelta 

Vesipullojen täyttö Hiidenkirkkaan ”hanasta”. 
Opas Mikko Muurikainen toivottaa ryhmän tervetulleeksi vesihanan luona 

 Karhunkierroksen taustaa ,” Ei saa sanoa karhu” - kiertoilmaisujen käyttäminen, sovitaan sakot 
                      Alkumatkasta karhuteemaan seikkailu-ja jäljitystehtäviä! 

1. Karhun kääntämä kanto, mitä etsinyt 
2. Karhun kynsimä kanto, alkujaan tassun jäljet molemmin puolin 

Noin klo 12.30  Laavulla juodaan karhunverta ja lauletaan 
3. Karhunpainia, Mikko , ohjeet karhun kohtaamiseen 
4. Kuperkeikka muurahaispesään ja muutut karhuksi, karhunsammal ja punainen sammal 
5. Karhunpesä: erauspentu ja aikuinen karhu, sammalten kerääminen pesään  
      leikki "karhu nukkuu talvipesässään" kiven ympärillä 

Noin klo 13.00        Kodalla eväiden syönti ja makkaranpaisto 
Klo 13.30 Lähtö "hanalle"  tai alas mäkeen  tai odottelua kodalla, että bussi tulee 
Klo 14 Kotimatka alkaa 
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Hinta:                    yhteensä 187 euroa 
  

 Luontokuvaaja Jonni Saaren diaesitys 45 min ( ei alv-velvollinen)   60 e 
Karhulaavun ja kodan käyttö, opastus, polttopuut, karhukiekko   110 e 

 Luontokoulun järjestelykulut 10 %  ( sis. materiaalit)    17 e 
  
 
--------------------------------------- 
 
OPPILAIDEN VARUSTELISTA: 
 

 ulkoiluvaatteet (tuulipuku, verryttelyasu tms.) 
 pitkähihainen pusero, collegepusero 
 villasukat ja kumisaapas 
 lämpimät käsineet  
 lämmin päähine 
  sadevaatteet varalta reppuun 
 reppu 
 muovinen juomapullo (pieni, jonka jaksaa hyvin kantaa) 
 eväät 

 
MIKKO MUURIKAISEN YHTEYSTIEDOT REISSUN AIKANA 040-524 1435 
 
EIJA SYRJÄLÄN YHTEYSTIEDOT REISSUN AIKANA: 
MATKAP. 0400 – 569 811 
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SYVÄVUOREN KARHUNKIERROS 
Mikko ja Antti Muurikaisen mailla 

 

Karhunkierroksen taustasta 
Karhunkierros liittyy karhun metsästykseen.  Syksyisin alettiin seurata karhun jälkiä parin viikon välein. 
Havaitut jäljet merkittiin ylös tekemällä puihin pilkkajälkiä, saatettiinpa liittää pilkan viereen 
nimikirjaimetkin.  Tätä jälkien seuraamiskierrosta alettiin nimittää karhunkierrokseksi. Kiltit karhut menivät 
nukkumaan silloin kun lehdet tippuivat puista. Ilkeät vasta lumen alkaessa satamaan. 
 
Karhujahtiin lähdettäessä ei saanut sanoa karhu vaan piti käyttää kiertoilmaisuja ( kontio, metso, mörkö, 
kouko, otso, Vihtahousu, Mörri, mesikämmen….). Karhu ei saanut kuulla itseänsä kutsuttavan suotta, vaan 
suuttui siitä.  Jos karhu kävi päälle, piti sanoa:" Älä Jumalan vilja päälle tule, ei minussa ole sinun 
vastustas" Muutenkin piti puhua karhulle koko ajan. Kiertoilmaisujen käyttäminen  liittyi vanhaan karhun 
metsästysriittiin. Sen mukaan Num Toorem ylijumala käveli muinoin taivaan tantereella, jolloin hänen 
jalkansa meni pilvestä läpi, hänen poikansa Karhu näki aukosta Siperian kauniin taigan ja halusi päästä 
asumaan sinne. Num Toorem ei voinut kieltää pojaltaan mitään ja laski ainoan poikansa kultakehdossa 
maahan ja vaati ihmisiltä että tätä kohdellaan Jumalana.  
 
Syntymäloitsu: " Miss´ on ohto synnytetty, mesikämmen käännytetty 
   Kuun luona, tykönä päivän, Otavaisen olkapäillä 
  Sielt´ on maahan laskettuna, rihmoissa hopeisissa 
  Kultaisissa kätkyeissä 
 
Mikäli karhu oli raadellut karjaa, parannettiin haavat karhun kynsillä ja hampailla sivelemällä. Mikäli karhu 
haluttiin karkoittaa, piti asettaa kääpä palamaan tassun jäljelle ja lukea loitsu: 
"Pitää käydä käyräkengän, sinisukan suikuttavan tuolle puolen Lapin maita". 
 
 Kun karja laskettiin ulos, luki emäntä loitsun: 
"Metsän kultainen kuningas, metsän ehtoinen emäntä, 
Kun kuulet kullqn kulkevaksi, maitomuorin matkustavan, 
Paina pääsi mättähälle, nurmehen nukahtamahan, 
Kätke kynnet karvoihisi niinkuin taikina mykkyyn." 
 
Ennen karhujahdin alkua =karhunkaatoa pidettiin kaksi pyhäpäivää, jolloin pukeuduttiin parhaimpiin ja 
elettiin arvokkaasti. Karhujahtiin valmistautuminen alkoi hyvien eväiden valmistamisesta. Eväät tuli olla 
luonnontuotteista, niissä ei saanut olla karjanlihaa, maitoa, juustoa jne eli niissä ei saanut olla karjanhajua. 
Ennen jahtiin lähtöä saunottiin ja puettiin puhtaat valkeat vaatteet päälle. 
 
Karhunpesän lähelle sytytettiin isot tulet.  Sen lähellä käytiin karhunpainia, jotta saatiin riskein mies 
selville. Tuli levitettiin eli hajoitettiin ja hypittiin savun läpi jolla "karaistiin" miehet ja aseet.  Verremysmies 
eli vahvin mies asettui pesälle keihästämään, muut asettuivat rinkiin härnäämään seipäillä karhu hereille. 
 
Karhu tuli tappaa koskemattomalle tantereelle eli puhtaalle lumelle.  Karhu "varattiin" nylkemällä ensin 
turparengas ja halkaisemalla karhun tassut, minkä jälkeen satunnainen ohikulkija ei päässyt mukaan saaliin 
jaolle. Samalla loitsuttiin tyyliin itse putosit koivun oksalta, kuolema oli oma syysi ( en minä sinua 
tappanut). Nuorille juotettiin karhunverta luonnon karaisemiseksi. 
 
Kun karhua eli saalista kannettiin taloon, pukeutui vastaanottokomitea parhaimpiinsa ja toivotti arvovieraan 
tervetulleeksi laulaen juhlavirsiä. Ensin tuli pään kantaja taloon sisään, sitten taljan kantajat.  Vasta 
syömisen jälkeen jaettiin lihat. Peijaislihat olivat vakkasia.  Karhunpeijaiset saattoivat kestää 3-4 pv.  
Peijaisten jälkeen luut haudattiin ison petäjän juurelle ja karhunkallo petäjän latvaan kallo itäänpäin. 
Tuolloin uskottiin että Karhu pääsee puuta pitkin takaisin Isänsä luokse ja palaa taas maan pinnalle Karhuna. 
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Vihtavuoren 4-luokkien talviset luontoleirikoulut Hietasyrjänkankaalla 
 
4.-5.12.2002  luokka 4A, oppilaita 22     tytöt 14/pojat 8, opettaja Paulina Schavikin + 2 huoltajaa ( toinen 
illalla paikalla) 
19.-20.12.2002 luokka 4B, oppilaita 22  tytöt/pojat?, opettaja Aku Naukkarinen, huoltajia, 
koulunkäyntiavustajia? 
 
Tavoitteet: 
 
Tutustua oman kunnan yhteen hienoimpaan luontokohteeseen, Hietasyrjänkankaan harjumaastoon 
Retkeily luonnossa ja retkeilyyn innostaminen 
Tutustua toiminnallisesti ja osin seikkailuhenkisesti jääkauden aikaansaannoksiin maastossa 
Tähtitaivas ja avaruutta tutuksi 
Kyläkaupan elämää tutuksi 
Luontokuvauksen maailma ja elämyksiä 
Tutustuminen omavaraistalouteen perustuvan maatilan toimintaan ja eläimiin 
Omista tavaroista huolehtiminen 
Toiminta ryhmässä ja ryhmänä heikoimpien ehdoilla 
 
Toteutus: 
Koulu huolehtii tiedottamisesta koteihin, ruokailuista, majoitusvarauksista ja majoittautumisesta sekä 
kuljetusjärjestelyistä.  Luontokoulu vastaa ohjelman järjestämisestä verkostonsa avulla ohjelman mukaisesti. 
 
Pakkasraja ulkotoimintojen osalta - 15  C .Varasuunnitelmana  erätaitojen osalta  toiminta retkituvan 
lähimaastosta Valkealammelle ( kota) lumikengillä ja ruoat syödään sisällä.  Hiihtoretken varasuunnitelmana 
sisätoimintaa retkituvalla ( maatilateemaista ohjelmaa ennen Hintikalle lähtöä). 
 
Turvallisuus: 
Koko ajan valvonta paikalla.  Ohjattu toiminta. Ensiapuvälineet koululla sekä luontokoulun oppailla.  Oppilaat 
vakuutettu koulun puolesta. Opettajalla henkilötiedot oppilaista ( allergiat, sairaudet yms.) ja yhteystiedot 
koteihin. Koteihin jaettu leirikoulun ohjelma sekä opettajan että oppaiden kännykkänumerot ( Pentti 
Korhonen 0400-685 278, Johanna Vääränen 0400-645 161, Juha ja Heidi Hintikka 838 173).  Oppilaille 
annetaan tarkat etukäteisohjeet varusteista. Kodalla ja laavulla ulko- WC. 
 
Ohjelma:  
 
Torstai 4.12.   ( 19.12) 
 
klo 11.30 ruokailu Vihtavuoren koulussa 
klo 12.10 Linja-autolla kohti Haapalaa 
 
klo 12.40 Tutustuminen kyläkauppaan - Ossin markettiin, kauppiasparikunta Ossi ja Kirsti Kiiverin 

opastuksella 
 Retkiseteli 1 e /oppilas - esim. energiatankkausta maastopatikointeja varten 
 Ossin marketilta eväspussit mukaan oppilaille!   
 
klo 13.40 Majoittuminen Haapalaan, petit kuntoon! ( Eija tuo avaimet) 
 Tytöt parvelle, pojat takkatupaan 
 
klo 14.30  Opastettu lumikenkäretki koululta kodalle, Eija Syrjälä ( jääkausirastit), nuoriso-ohjaaja 

Johanna Vääränen 
Kevyt hiihtoasu, omat sauvat, reppuun mukaan varakäsineet, varavillapaita,  omia 
energiaeväitä, juomapullo, omat ruokailuvälineet, taskulamppu 

 
 
 
 
klo 15.30 KODALLA LÄMMINTÄ MEHUA JA ERÄOPAS PENTTI KORHONEN 
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 Hietasyrjänkankaan kodalla erätaitoja ja nuotioruokia, eräopas Pentti Korhonen 
- nuotionteko pienryhmissä ja tulenteko tuluksilla (luontokoululla on 10 puukkoa ja 
pakkikeitintä) 

 - eväiden syönti nuotiolla 
 - talvimajoitteita pressuilla ( tarvikkeet luontokoululta) 
 - retkivarusteista ja eräoppaan työstä 
 
klo 18.30 Metsän joulurauhan julistus, herkkuja eläimille  ja tähtitaivaan tutkistelu sään salliessa, Pentti 
ja Johanna 
 - oppilaille jaetaan tähtikartta, makuualustat luontokoululta, kaukoputki 
 
klo 19.00 Yölumikenkäkävely takaisin koululle ( otsalamput), Johanna Vääränen 
 
klo 20  Saunomista, oleskelua, herkuttelua, pelejä, luokan omaa ohjelmaa 
 
klo 22.30 Hiljaisuus 
 
Perjantai 5.12.  ( 20.12) 
 
klo 7.30 Herätys ja aamupala  
 Tavaroiden pakkaus ja siivoustoimet 
 
klo 9 Vaellusseikkailu ikuisen jäätikön reunalle   
 Luontokuvia , kertomuksia ja tarinoita luontokuvaaja Jonni Saari 
   
klo 10 Opastettu hiihtoretki Hakolan tilalle, nuoriso-ohjaaja Johanna Vääränen 
 Laavulla mehutauko, reppuun mukaan varavaatetta ja evästä (juomista ja energiaa) 
 Juha Hintikka tulee laavulle vastaan 
 
klo 12 Ruokailu Hakolan tilalla 
 Tutustuminen eläimiin ja maatilan elämään 
 
klo 13 Lähtö linja-autolla takaisin koululle, tavaroiden noutaminen Haapalan koululta 
 
Hinta / ryhmä 22 oppilasta + 3 aikuista: 
 
(kuljetukset      84 e) 
Majoittuminen Haapalan koululla    54 e 
Tutustuminen kyläkauppaan/retkiseteli  2 e / oppilas      100 e 
Erätaidot         14 e   
Nuotioruuat  25 x 4 euroa    100 e 
Jonni Saari        60 e 
Hakolan tilan ruokailut ( n. 5.5. e /lapsi x 25)                        137.5 e           
 
      yhteensä      549.50 euroa  
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OPPILAIDEN VARUSTELISTA : 
 
lämmin alusvaatekerta ( pitkähihainen aluskerrasto) 
poolopusero 
collegepaita 
villapaita  
villasukat 
paksut rukkaset ja lämpimät vaihtokäsineet 
vaihtovaatteet (sukat, alusvaatteet, T-paita, collegepaita & verkkarit   
     tms., varavillapaita ) 
ulkovaatteet (toppatakki ja –housut tai haalari) 
pipo tai muu lämmin päähine 
lämpimät talvikengät tai kosteutta hylkivät vaelluskengät sekä vaihtokengät,  

joilla voi liikkua lumihangessa 
heijastin kiinni ulkotakissa 
monot, sukset ja sauvat, varrelliset hiihtosukat 
pyyhe & saippua/shampoo 
hammasharja & -tahna 
kampa tai harja 
makuuupussi ja retkipatja 
taskulamppu (otsalamppu, jos on) 
henkilökohtaiset lääkkeet (ilmoitettava opelle erillisellä lappusella) 
reppu 
muovimuki (ei kertakäyttömuki) 
muovinen juomapullo (pieni, jonka jaksaa hyvin kantaa) 
muovinen eväsrasia tai lautanen 
unikaveri 
pelejä tms  
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VIHTAVUOREN YSILUOKAT JÄÄKAUDEN JÄLJILLÄ HIETASYRJÄNKANKAALLA 
 
Ryhmä: Opettajat Katri Heikkinen, Katja Linnaranta 
Ryhmä 1. to 22.5.  klo 12.15.-15.15  30 oppilasta 
Ryhmä 2. pe 23.5. klo 11.15-14.15   38 oppilasta 
 
Opas: Eija Syrjälä 
 
Tavoitteet: 
1. Oman kunnan luonnonhistoriaa: tietoa Laukaan harjuista, niiden syntyhistoriasta ja merkityksestä (mm. 
luonnonsuojelu, pohjavesiasiat, maa-ainesten otto, metsätalous, virkistyskäyttö ) 
2. Hietasyrjänkangas- valtakunnallisesti merkittävä harju ja jääkauden jälki tutuksi 
3. Ympäristön muutosten ja ongelmien havainnointi sekä vaikutuskeinojen miettiminen 
4. Luonnossa liikkumalla havaintoja sen monimuotoisuudesta ja rakenteesta 
5. Kartan käyttö maastossa 
 

Toteutus: 
Oppilaille annetaan etukäteen lista varusteista, joita pitää olla maastossa ( oikeanlaiset jalkineet, pukeutu-
minen sään varalle, varavaatteet, sadevaatteet, reppu, eväät ja juomapullo. Ryhmät voidaan jakaa kahtia: 
puolet lähtee Eija Syrjälän, puolet oman opettajan kanssa liikkeelle. 
 
Patikkaretkellä Haapalan koululta kodalle ( n 2km) tutustumme luontopolkurastien (13 kpl) ja niiden 
tehtävien avulla jääkautiseen luonnonhistoriaan, harjujen syntyyn, ilmansuuntiin, luonnonsuojelualueeseen 
ja sen monipuoliseen ympäristöön ( VT, CT, suot, supat).  Jokainen oppilas saa käyttöönsä kartan, johon on 
merkitty rastit.  Reitti on merkitty oranssin nauhoin maastoon ja rastit on numeroitu. Rasteilla on 
luontopolkutaulut, jotka esittelevät asiaa. Hietasyrjän kodalla on evästauko. 
 
Turvallisuus:   Oppilaat vakuutettu koulun puolesta ohjelman ajan. Opettajalla oppilaiden yhteystiedot 
koteihin sekä tiedot sairauksista, allergioista yms. erityispiirteistä. Oppilaille jaettu varusteohjeet etukäteen.  
Liikutaan oppaan mukana ja karttojen avulla. Reitti on merkitty oranssin nauhoin. Maasto on liikkumiselle 
haastavaa. Opettajalla ja Eija Syrjälällä  ensiapuvälineet mukana. Linja-autokuskille annetaan erillinen ajo-
ohjekartta. 
 

 Ohjelma: 
 

Ryhmä 1. 
Klo 11.30 Lähtö koululta Jyväskylän liikenteen bussilla 
Klo 12.00 Kokoontuminen patikkaretkelle Haapalan koulun pihapiiriin ja lähtö maastoon,  

Eija Syrjälä vastassa 
 Maastossa rasteja 13 kpl, joilla tehtäviä 
n.klo 14.00 Evästauko kodalla  
Klo 14.30 Lähtö bussille kodalta noin 800 m matka kärrytietä pitkin 
Klo 14.45 Kotimatka alkaa  

 
Ryhmä 2. 
Klo 10.30 Lähtö koululta Jyväskylän liikenteen bussilla 
Klo 11.15 Kokoontuminen patikkaretkelle Haapalan koulun pihapiiriin ja lähtö maastoon,  

Eija Syrjälä vastassa 
 Maastossa rasteja 13 kpl, joilla tehtäviä 
n. klo 13.00 Evästauko kodalla  
Klo 13.30 Lähtö bussille kodalta noin 800 m matka kärrytietä pitkin 
Klo 13.45 Kotimatka alkaa 
 

Hinta:    430 euroa 

Opastus ja valmistelut  2 x 4h a`26 e/h  208 euroa 
Järjestelykulut ( sis. materiaalit)  10 %    20 e 
Kuljetukset    202 e 
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Varustelista oppilaille: 
 

 kumisaappaat ja vahvat sukat 
 reppu  
 muovinen juomapullo 
 muovinen eväsrasia, jossa leivät tms. 
 päähine 
 varavaatteita: sadevaatteet 
 kamera / kiikarit oman kiinnostuksen mukaan 

 
 
Eija Syrjälän yhteystiedot retken aikana  0400-569 811 
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Lievestuoreen lukion luontokoulupäivä -  Pohjois-Laukaa tutuksi 
 
Aika: 11. joulukuuta 2002 
Ryhmä: 15 lukiolaista, opettaja biologian ja maantiedon lehtori Pekka Soininen ( montako tytöt/pojat ?) 
Ruokailu: Hakolan tilalla sekä omat eväät repussa (koululta?) 
Kuljetus: Koulu varaa bussin 
 
Tavoitteet: 
 
Pohjois-Laukaa tutuksi 
Retkeily luonnossa ja omatoimiseen retkeilyyn innostaminen 
Tietoa Laukaan luontoretkikohteista ( materiaalia) 
Kuntahengen nostattaminen 
 
1. Hakolan tila: Hakolan tilanväen tavoitteena on järjestää teille opettavainen, kiva ja mielenkiintoinen päivä 

 Tutustuminen maatilan elämään, olemme vieraina maatilalla niin isäntäväen kuin eläintenkin luona 

 Omavaraisuusharrastus toisenlainen tapa elää , vaihtoehto tehomaataloudelle.                                                                                       
Miten voi elää käymättä kaupassa (omavaraisuus), eli  oman työn ja taloudellisuuden periaate 

 EU-säännökset maaseutuyrittäjän arjessa: tilan toiminnan seurannan paperityöt, EU- merkki tutuksi ja lista eläintiedoista 

 Itse tuotetun ravinnon terveellisyys, lähituottajatoiminta 

 Tietoa /toimintaa eläimistä ja niiden hoidosta, kunnioitus eläintä kohtaan. Puhumme myös siitä, kuinka  kohtelemme eläimiä  
ystävinämme 

 Ruuan kierto pellolta eläinten kautta takaisin peltoon, turve kuivikkeena 

 Rerinteisten työmenetelmien esittely, kunnioitus menneiden sukupolvien työtä kohtaan 

 Varastointi hätätilannetta varten, terveysturvallisuus-, suojautumis- ja kriisisuunnitelma 

 Mielekäs nautittava monipuolinen fyysinen työnteko ei kuluta vaan vahvistaa tekijäänsä 
 
2. Jääkauden jäljillä 
Oman kunnan luonnonhistoria: tietoa Laukaan harjuista, niiden syntyhistoriasta ja merkityksestä (mm. luonnonsuojelu, 
pohjavesiasiat, maa-ainesten otto, metsätalous, virkistyskäyttö ) 
Hietasyrjänkangas- valtakunnallisesti merkittävä harju ja jääkauden jälki tutuksi 
Ympäristön muutosten ja ongelmien havainnointi sekä vaikutuskeinojen miettiminen 
Luonnossa liikkumalla havaintoja sen monimuotoisuudesta ja rakenteesta 
Kartan käyttö maastossa 

 
3. Retkeily-ja erätaidot 
Innostaminen omatoimiseen retkeilyyn 
Erätaitoja  ( varustautuminen, tulenteko, majoitteet, ruuanvalmistus) 
Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 
 
Toteutus: 
 
Luokalla on käytettävissä linja-auto koko päivän. Oppilaat saavat etukäteen ohjeet maatilavierailua  sekä 
maastoretkeä varten. Oppilaat saavan päivän ohjelman sekä kartan etukäteen. Tavoitteena on toiminta ja tiedon 
jakaminen, paperityöt tehdään jälkikäteen.  Hakolan tila valokuvaa ryhmiä kotisivuilleen, jos annetaan lupa. 
Luontokoulun digikamera on myös tarvittaessa käytettävissä.  Oppailla on ensiapuvälineet mukana. 
 
Luokka tulee linja-autolla Hakolan tilalle, mistä ruokailun jälkeen jatketaan linja-autolla matkaa Haapalan koululle.  
Jääkauden jäljillä-luontopolku on n. 2 km ja se sijoitetaan koulun ja kodan väliseen mastoon ( erillinen kartta).  Kodalla 
tehdään erätaitotehtäviä ja syödään omat eväät.  Kodalta linja-auton "pysäkille" on matkaa noin 800m. 
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Ohjelmaluonnosta: 
 
klo 8.30 lähtö Lievestuoreelta 
Reitti ?  (Simuna, Tarvaala, Kuusa, Haapala) Matkalla tietoa ja materiaalia luontoretkikohteista , Eija mukaan? 
 
Klo 9   Tutustuminen Hakolan tilan toimintaan Heidi ja Juha Hintikan opastuksellaOppilaille kerrotaan muualla maailmalla 
riehuneista eläintaudeista, joita meillä ei onneksi ole. Voimme kaikki tehdä oman osuutemme tautien leviämisen estämiseksi . 
Hakolan tilalle tultaessa pyydämme kaikkia vierailijoita kävelemään desinfiointimatolla,  kun laskeudutte linja-autosta pihaan. 
Sairastumisriskin vuoksi eläimillemme ei myöskään saa syöttää muualta tuotua ruokaa. 

TERVETULOA: Kerromme pihamaalla lyhyesti maatilamme toiminnasta: Kasvatamme myytäväksi sipulia , porkkanaa 
, perunaa ja lihaa. Kesällä viljelemme ja talvella pakkaamme ja  myymme tuotteet.                                                                                         
Omavaraisuus harrastuksena /  Kasvatamme ja teemme kotona kaiken mahdollisen ,mitä  tarvitsemme; tomaatit, kurkut , marjat, 
vilja-, maito- ja  lihatuotteet.   Ompelu- ja  koneenkorjaustyöt onnistuvat myös kotona  

Aloitamme tilakierroksen sipulivarastosta, lämpökeskus, navetta, talli. Lopuksi tulemme  sisälle tutustumaan perinteisiin 
työmenetelmiin ( separointi, kirnuaminen, jyvävarastot) sekä kerromme  tarkemmin tilan toiminnasta ennen ruokailua           
(omavaraisuus, maaseutuyrittäjyys, EU-säädökset, turvallisuus) 
 
klo 10.30 ruokailu  Menu spagettia ja jauhelihakastiketta, jälkiruoka luomujäätelöä? 
 
klo 11 linja-autolla Haapalan koululle 
 
klo 11.15 Jääkauden jäljillä luontopolku - n. 2 km patikointi Hietasyrjänkankaan maastossa 
 
klo 12.45  Erätaitoja kodalla eräopas Pentti Korhosen johdolla 
- tulenteko 
- varusteet 
- majoitteet 
- ruuanlaitto:  nokipannukahvia, mehua, lettuja/tikkupullaa, makkaraa? 
 
klo 14. 20 Patikointi kodalta bussille 
 
klo 14.30 Kohti Lievestuoretta 
 
Reitti ( Kuusa, kirkonkylä / asuntomessualue, Vihtavuori, Vuontee, Savio)?,  matkalla retkikohteita  
 
Klo 15 Perillä koulussa 
 

 
OPPILAIDEN VARUSTELISTA: 
 

 lämmin alusvaatekerta ja sukat 
 housut ja pitkähihainen pusero, collegepusero 
 villasukat 
 lämpimät käsineet ( + varalapaset tms.) 
 varavillapaita  
 ulkovaatteet (tuulenpitävätakki ja –housut) 
 pipo tai muu lämmin päähine 
 lämpimät talvikengät tai kosteuden pitävät vaelluskengät ( jos räntää, kumisaappaat) 
 reppu 
 muovinen juomapullo 
 puukko  

 



209Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

Liite 26

 Laukaan luontokoulun 
 RETKEILYKURSSIT 2002-2003  
 Vastaava kouluttaja eräopas Pentti Korhonen. 

 
Kohderyhmä:
seurojen ja yhdistysten ohjaajat (alaikäraja 15 v.) sekä ulkoilusta kiinnostuneet 
aikuisryhmät. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on 15 henkilöä. 

 opettajat, kouluttajat, leiri- ja retkeilytoimintaa järjestävien järjestöjen, 

 

Tavoitteet:

 

 Antaa valmiudet turvalliseen luonnossa liikkumiseen yksin ja yhdessä ryhmän 
kanssa eri vuodenaikoina. 

Toteutus:

 

  Koulutus tapahtuu pääosin luonnossa Laukaan alueella ohjelman vaatimusten 
mukaan noin kerran/kk lauantaisin. Oppikirjana Keijo Taskisen ja Seppo Leinosen (v.2000): 
Villiä elämää. Osallistumismaksu 80 euroa (30 euroa syksy ja 50 euroa kevät). 
Materiaalikulut eivät sisälly kurssimaksuun.  

Peruskurssi
 

    klo 

9.10 Retkikurssin aloitus    18-20 Laukaan pääkirjastolla 
26.10 Suunnistus ja jokamiehen oikeudet  9-13 Hitonhauta 
9.11 Kalastus    9-13 Köyrinlahti 
16.11 Peruserätaidot   9-13 Hietasyrjä 
18.1 Talviretkeily   9-13 Syvävuori 
15.2 Lumikenkäily   9-13 Hietasyrjä 
11.3 Ensiapu    9-13 Haapalan koulu 
15.3 Talvikalastus   9-13 Köyrinlahti 
26.4 Lintujen tarkkailu   9-13 Vuontee 
10.5 - 11.5  Vaellus Lankavuori - Syvävuori  10.5 klo 18.00 - 11.5  n.klo 15.00
  

Jatkokurssi
 

    klo 

10.10 Jatkokurssin aloitus   18-20 Laukaan pääkirjastolla 
19.10 Retkiruokien valmistusta  9-13 Hietasyrjä 
23.11 Lumikenkien teko   9-14 Haapalan koulu 
7.12 Taulan teko    9-15 Haapalan koulu  
11.1 Luontovalokuvaus   10-13  Kuusa 
8.2 Hiihtovaellus   9-14 Lankamaa - Syvävuori 
8.3 - 9.3  Yöpöllöretki/ lumikengät  22.00 Lähtö Laukaan pääkirjastolta 
29.3 Riistanhoito   9-14   Lähtö Lasilandian pihasta 
17.5 Kalastusvälineet ja niiden käyttö  9-13   Köyrinlahti 
  
 
Ilmoittautumiset kursseille 30.9 mennessä  arkisin 0400-569811 tai era.pentti@jippii.fi 
Kurssimateriaalit sekä kartat jaetaan aloituskerralla. 
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     Eija Syrjälä 
 

 on osallistunut koulutukseen 5.-6.6.2003 
    MUINAISRUOKA JA KIVIKAUTISET KÄDENTAIDOT  

 
       
       
 
              Luonto- ja eräopaskouluttaja Turkka J. Aaltonen 
   
              Koulutuksen sisältö: 
          

Ruuat:
Pakuritee
Munat kuumilla kivillä
Munat rahkasammaleessa
Ahvenet koivunlehtipedillä
Hautapaistos
Savustuskota
Savifasaani 

Punontatyöt
Pajunköysi  (puuttuu ohjeista)
Nauha Y-haarassa
Kaislamatto

Tulenteko
Tulenteko tuluksilla
Tulipora  

Laukaassa   31.8.2003

Eija Syrjälä     Eeva Happonen 
Projektipäällikkö     Ääneseutu-Laukaa elintarvikealan 
Laukaan luontokoulu      kehittämishanke 
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MUINAISTAITOJA JA TEKNIIKOITA TUTUKSI 23.-24.10.2003

Laukaan Luontokoulu- ja Oma Paikka –projektit ovat kutsuneet maankuulun eräperinteen asiantuntija 
Turkka J. Aaltosen jo toisen kerran Laukaaseen perehdyttämään seudun toimijoita muinaisiin kädentaitoihin 
ja tekniikoihin Laukaaseen  Haapalan retkituvalle 23.-24.10. Kurssin tavoitteena on paitsi oppia 
hyödyntämään luonnon materiaaleja kuten luita, sarvia ja nahkaa vanhoilla tavoilla myöskin löytää uusia 
aiheita ja osaavia ohjaajia Laukaan Luontokouluun. Koulutus on suunnattu kädentaitajille, maatilayrittäjille 
sekä opettajille.

Ohjelman sisältö on seuraava:

To 23.10. klo 12- 20
Tarve-esineitä luista ja sarvista (mm. tulitikkurasia / suolaputki hirven sääriluusta)
Nahan primitiiiviparkitus
Ruuan paistaminen kuumilla kivillä

Pe 24.10 klo 8-16
pumppuporan eli kehrottimen valmistus
köyden valmistus nuorasta kertaamalla köysiradan avulla
vyön valmistus 5-piikkikudonnalla ilman kangaspuita + sovellutukset = laukut, lelut

Toivomme, että kun näin hyvää, harvinaista ja erikoislaatuista esihistoriaan liittyvää opetusta tulee melkein 
kotiovelle, mahdollisimman moni päättäisi lähteä kurssille mukaan.

Kahden päivän (20 h) kurssi maksaa 90 euroa (sis. alv) yhdeltä osallistujalta. Koulutukseen on luotu myös 
ns. kyläseurahinta. Jos yhdistyksestä innostuu useampikin jäsen osallistumaan (2-4 hlöä) kurssille, laskee 
osallistujahinta 75 euroon henkilöltä.

Tarvittaessa järjestetään majoitus Haapalan retkituvalle, jolloin majoitus ilta- ja aamupaloineen maksaa 17 
euroa/henkilöltä. Kurssille mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta, joten varatkaa paikat nopeasti! 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 9.10.
Muistathan kertoa ruoka-aineallergiat yms. erityispiirteet ilmoittautumisen yhteydessä.

,  lisätietoja annamme mielellämme!

Eija Syrjälä, luontokoulun projektipäällikkö Virpi Nikkanen / Oma Paikka-projekti
839 0602, 0400 569 811 040 592 5091
eija.syrjala@laukaa.fi virpi.nikkanen@induser.fi
____________________________________________________________________________________
MUINAISIA KÄDENTAITOJA  JA –TEKNIIKOITA TUTUKSI  23.-24.10. ’03
Kouluttajana eräperinteen asiantuntija Turkka J. Aaltonen

Kohderyhmä:    luontokoulun nykyiset ja uudet ohjaajat
                           käsityöläiset
                     maatilayrittäjät (kotieläintilat)

Paikka:              Haapalan retkitupa, Laukaa

Koulutuksen sisältö:
tarve-esineitä luista ja sarvista (esim. hirvi, lehmä, vuohi)
nahan parkitseminen
pumppupora eli kehrotin
vyö 5-piikkikudonnalla, köysi kertaamalla
ruoan paistaminen kivillä

Hinta:
90 e /hlö, majoitus 17 e/hlö  (Laukaa, Jyvässeutu, Konnevesi, Suolahti, Uurainen)
120 e/hlö, majoitus 17 e/hlö (hankealueen ulkopuolelta)
kyläyhdistys  (2-4 hlöä) 75 e/hlö, majoitus 17 e/hlö

Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut  to 9.10. mennessä
Eija Syrjälä, luontokoulun projektipäällikkö 0400 569 811, eija.syrjala@laukaa.fi

. Osanottajia max. 20 henkilöä

Virpi Nikkanen / Oma Paikka -projekti 040 592 5091, virpi.nikkanen@ laukaa.fi
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Iltapäiväkerho 
Ehdotuksia avuksi iltapäiväkerhon pitoon. Kuvaillut eri kerrat voivat vaihtaa paikkaa, vaikka osa on askareiden puolesta 
sidottu aikajärjestykseen. Voit myös koota oman kokonaisuutesi seuraavista kuvailluista kerhokerroista, joista osa jäi 
toteuttamatta kouluvuonna 2002-2003. Sää vaikuttaa ollaanko ulkona vai sisällä, mieluummin ulkona.  Voit myös itse 
soveltaa leikkejä ja muita tekemisiä oman mielikuvituksesi mukaan.  
 
Kahden tunnin mittaisen kerhon voi jakaa kolmeen osaan: 30 min ulko-/sisäleikkeihin, 30min välipalaan ja 60 min 
askarteluun tai muuhun, liukuvasti. Kerhon alussa vie aikansa passien merkkaaminen/ leimaaminen ja kerhomaksujen 
keruu. Kauempana käydessä esimerkiksi lumikenkäkävelyllä on syytä tulla ajoissa, ennen kerhon loppumista, koulun 
pihaan ja kehitellä siinä leikki, jonka aikana oppilaat lähtevät yksitellen vanhempien tullessa hakemaan. Leikkien 
kertaaminen tuo lapsille selvyyttä. Ohjaajan on hyvä kannustaa kerholaisia joka tilanteessa. Lapset ovat väsyneitä 
koulupäivän jälkeen eivätkä välttämättä jaksa keskittyä ohjattuun toimintaan. Ei kannata suunnitella kovin paikallaan 
pysyvää ja pikkutarkkaa työtä. Yhden kerhokerran aikana ehditään tehdä loppujen lopuksi hyvin vähän. Tärkeää on 
leikkiä ja purkaa energiaa, liikkua. 
 
Toiseksi viimeisellä kerralla ohjaajan on hyvä tarkistaa kaikki passit ja kirjoittaa ylös jos, ja kuinka paljon, tarvitsee 
palauttaa rahaa maksetuista kerhokerroista, joita ei ole käytetty, jotta hän tietää kuinka paljon varata kolikoita 
viimeiselle kerralle. Kirjoitimme kirjeen kerholaisten vanhemmille syksyllä kerhon alussa (mainoskirje), jouluna 
kerroimme kirjeitse väliaikatiedotuksen ja keväällä kirjoitimme kiitoskirjeen. Lukuvuonna 2002-2003 pidettyjä 
kerhokertoja kertyi 20 ja ohjaajien terveydellisistä syistä peruttiin kerho kahtena maanantaina. Kerho päästiin 
aloittamaan myöhään syksyllä ja lopetettiin muutama viikko ennen koulun loppumista Anninan sairasloman vuoksi. 
 
Toivotan tuleville kerhon pitäjille iloa, reippautta ja huumoria.  
 
Terveisin Annina Korhonen 
 
 
 

Ohjaaja toivottaa kaikki tervetulleiksi, kertoo hieman itsestään, siitä mitä kerhossa yleensä tehdään, välipalasta ja mitä 
tällä kerhokerralla tehdään, jakaa passit ja kertoo kerhomaksuista ja, miten passeja käytetään. 

1. Kerta 

 

 
Leikkejä 

Parien jako: 
jokainen etsii saman kokoisen käden kokeilemalla kämmeniä vastakkain. Etsitään paria, jonka kanssa on ollut 
mahdollisimman vähän tekemisissä. 
  
Merimiespaini: 
Leikki rikkoo estoja ja sallii turvallisen fyysisen kosketuksen. Pari asettuu viivalle oikean jalansyrjät vastakkain. 
Otetaan oikealla kädellä tukeva ote parin oikeasta kädestä ja yritetään vetämällä tai työntämällä horjuttaa kaverin 
tasapainoa, jotta hänen jalkansa liikkuisi. Voittaja on se joka pysyy tukevasti omilla jaloillaan. Pidetään matala asento 
jalat hieman koukussa, mikä auttaa säilyttämään tasapainon.   
 
Tuhatjalkainen: 
Muodostetaan pareja tai jonoja, jotka liikkuvat eläimille tunnusomaisella tavalla. Leikki antaa tietoa eläinten rakenteesta 
ja liikkumistavoista. Leikkipaikaksi valitaan epätasainen, mutta turvallinen maasto.  
A. Leikinohjaaja sanoo jonkun eläimen nimen, jolloin leikkijät muodostavat ryhmiä siten, että jalkoja on yhtä monta 

kuin kyseisellä eläimellä. Linnoilla ja ihmisillä kaksi, nisäkkäillä neljä, hyönteisillä kuusi ja hämähäkeillä 
kahdeksan jalkaa. Esimerkiksi huudettaessa kettu (neljä jalkaa) kaksi leikkijää muodostaa parin. Muurahaiseen 
tarvitaan kuusi jalkaa eli kolme leikkijää ja harakkaan kaksi jalkaa eli yksi leikkijä. Leikittäessä ensimmäistä kertaa 
ohjaaja voi sanoa nimen jälkeen myös jalkojen lukumäärän. Tämän jälkeen eläimet liikkuvat omalle lajilleen 
tyypillisellä tavalla, kunnes huudetaan uusi eläin. 

B. Leikki muuttuu vaikeammaksi, kun ohjaaja pyyttä kaikkia leikkijöitä muodostamaan tuhatjalkaisen. Ensimmäinen 
leikkijöistä on tuhatjalkaisen pää, joka johtaa liikkumista. Muut leikkijät seuraavat perässä silmät suljettuina ja 
pitävät kiinni edellä kulkevan vyötäröltä. Jos tuhatjalkainen katkeaa vaihdetaan päätä. Jos leikkijöitä on paljon, on 
helpompi tehdä muutama lyhyempi tuhatjalkainen kuin yksi pitkä.  
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Välipala 
  
Askartelu/muu 
Kerätään ryhmittäin prässättäväksi niin monen eri puulajin lehti kuin mahdollista. Mennään sisälle ja laitetaan lehdet 
sanomalehden väliin kirjojen alle painoon. Jatketaan lehtien kanssa seuraavalla viikolla. Soveltuu syksylle ennen lumien 
tuloa. Tarkoitus on oppia tuntemaan puiden lehtiä ja ryhmätyöskentelyyn vapaa-ajallakin. 
 
Tarvitaan 
— sanomalehtiä  
— kirjoja painoksi 
— paikka mihin lehdet saavat jäädä prässiin 
 

 
2. Kerta 

Kerrataan viimekertainen tuhatjalkaisleikki ja sovelletaan uusia leikkejä saaduista tuhatjalkaisista. 
 
Pidetään ensin harjoitus, jonka aikana leikkijät miettivät parasta tekniikkaa ja sitten otetaan nopeuskilpailu kahden tai 
kolmen tuhatjalkaisen välillä paikasta A paikkaan B. Voittaja joukkue on se, joka selviää hajoamatta maaliin. Tämä 
kehittää yhteistyötaitoa ja luo huomaamatta läheisyyttä. Leikki vaatii tasaisen turvallisen maaston. Silmät saa pitää auki. 
 
Muodostetaan yksi tuhatjalkainen ja kävellään metsässä epätasaisessa maastossa tuhatjalkaisen päätä vaihtaen 
(pidettävä silmät auki). Tarkoituksena on pitää letka koossa. 
 
Välipala  
Esim.  sisällä minkä jälkeen on helppo jäädä sisälle askartelemaan. 
 
Askartelu 
Liimataan ryhmissä prässätyt lehdet kartongille kontaktimuovin alle ja etsitään kasvikirjasta lehtien nimet, jotka 
kirjoitetaan lehtien viereen.  
 
Tarvitaan 
— kartonkia 
— paksua kontaktimuovia 
— sakset  
— kyniä 
— kasvikirjoja (löytyy kirjastosta) 
 

 
3. Kerta 

Käkileikki: 
Tarvitaan piiloleikkiin sopiva maasto. Kaksi leikkijöistä tai yksi mikäli ryhmä on pieni on käkiä ja etsivät piilon/pesän, 
jota muut etsivät yhtä aikaa yksikseen. Löydettyään käet etsijät piiloutuvat pesään käkien kavereiksi. Leikki päättyy, 
kun kaikki leikkijät ovat pesässä. Aluksi käki kukkuu harvakseltaan ja hiljaisella äänellä. Jos leikkijöiden on vaikea 
löytää pesää, pitää käen kukkua kovemmin. Leikissä voi vaihtoehtoisesti olla jokin muu selvästi ääntelevä eläin, kuten 
pöllö (huhuilee), talitiainen (laulaa titittyy), korppi (kraakkuu kraa-kraa), susi (ulvoo) tai kettu (haukahtelee).   
 

 
Välipala 

Käydään sahaamassa pajukosta aikuisen sormen paksuisia suoria pajuja iso kasa. Tarvitaan lupa pajujen kaatoon ja 
monta sahaa, ja annetaan lasten touhuta. Katkotaan puukolla oksat  pois.  Ohjaaja: harkitse teetkö sen itse vai annatko 
lasten tehdä sen (riippuu lasten iästä, taidoista ja ryhmän luonteesta).  Ohjaaja katkoo pajut hukarilla, leu’ulla tai 
vesurilla noin 25cm pituisiksi. Pajut viedään lämpimään kuivumaan pariksi viikoksi, minkä jälkeen niistä tehdään 
lintulautoja sitomalla. Lapsille voi samalla kertoa jokamiehen oikeuksista. Tietoja löydät osoitteesta 

Askartelu/muu 

http://www.ymparisto.fi/hoito/virkisty/jokamies/sisalto.htm. Voidaan miettiä lasten kanssa mitä metsässä saa ja ei saa 
tehdä. 
 
Mikäli aikaa jää: 
Pakkanen ja aurinko-leikki :  
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Leikki on takaa-ajoleikki, jossa on yksi tai useampi hippa (pakkanen) ja muutama pelastaja (aurinko).  Loput leikkijät 
ovat pikkulintuja. Hipalla ja pelastajalla on merkkinä erivärinen nauha tai huivi, esimerkiksi pakkasella sininen ja 
auringolla keltainen. Leikkipaikaksi sopii maasto, piha, kenttä tai sali. Pikkulinnut jähmettyvät paikalleen pakkasen 
kosketuksesta. Aurinko lämmittää pikkulinnut uudestaan liikkeelle halaamalla niitä. Jonkin ajan kuluttua valitaan uudet 
pakkaset ja auringot. 
 
Tarvitaan 
— sahoja 
— puukko 
— hukari/ leuku / vesuri 
— pajuvesakko  
— paikka, missä pajut säilytetään 
 
 

  
4. Kerta 

Leikitään pihalla käkileikkiä. Kertaus tekee leikin tutuksi ja helpoksi.  
 
Välipala 
 
Loppuaika voidaan leikkiä pihalla sään salliessa kauniista säästä nauttien.  
Lankakerä 
Muodostetaan pitkä jono jonka toisen pään ympärille kierretään letka joko kävellen tai juosten. Varotaan tekemästä 
keskustaa liian kireäksi. Kun jokainen on kerällä, lähtee kerän keskipiste purkautumaan etsien itselleen reitin ja koko 
letka seuraa perässä.  
 
Letkahippa 
Letkan päät valitaan kiinniottajaksi ja kiinniotettavaksi. Letka ei saa hajota, mutta sen hajotessa vaihdetaan 
kiinniotettava letkan toiseen päähän. 
 
Sähkötys 
Muodostetaan rinki käsistä kiinni pitäen. Kaksi ohjaajaa seisovat vastakkain välissään tasaluku lapsia. Ensmmäinen 
heistä laittaa kädenpuristuksen kiertämään samanaikaisesti kumpaankin suuntaan. Lapset odottavat silmät kiinni 
kädenpuristusta valmiina laittamaan sen eteenpäin. Toinen ohjaaja sanoo hep ja nostaa kätensä ylös tuntiessaan 
sähkötyksen saapuvan hänelle. Nopeimmin sähkötyksen kierrättänyt puoli on voittaja. 
   
Rikkinäinen puhelin 
Pidetään sama asetelma kuin edellisessä. Ensimmäinen ohjaaja kuiskaa sanoman ensimmäisille vieressään kummallakin 
puolella ja leikkijät kuiskaavat kuulemansa eteenpäin. Toinen ohjaaja kertoo kummankin puoliskon perilletulleen 
sanoman.  
 
Mustapekka 
Paikkana ja rajoina on pelikenttä. Leikkijät seisovat kentän yhdellä laidalla ja ohjaaja keskellä. Ohjaaja huutaa: kuka 
pelkää mustaa pekkaa ja leikkijät juoksevat kentän vastakkaiselle puolen ohjaajan ottaessa heitä kiinni. Kiinni jääneet ja 
ohjaaja palaavat keskelle. Peli jatkuu kunnes kaikki ovat jääneet kiinni.  
 
Pakkanen ja aurinko  
Sama leikki kerrataan. 
 
 

 
5. Kerta 

Leikitään tervapataa:  
Valitaan leikkipaikaksi tasainen suurehko alue. Piirretään yhdessä suuri rinki, jonka sisälle pieni rinki. Ulkoringin 
ympärille sijoitutaan tasavälein ja jokainen piirtää itselleen pienen puoliympyrän ulkokehälle. Yksi jää ulkopuolelle 
ringin kiertäjäksi. Ringin kiertäjää ei saa katsoa hänen ollessaan leikkijän kohdalla takana, mutta häntä on muuten 
tarkkailtava. Se jonka taakse tikku putoaa koettaa keritä ringin ja palata paikalleen ennen ringin kiertäjää. Jos leikkijä 
katsoo taakseen liian aikaisin tai ei huomaa pudonnutta tikkua kiertäjän kierrettyä ringin kerran joutuu hän keskirinkiin 
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eli tervapataan. Sieltä hän pääsee, kun on laulanut laulun tai toinen tulee hänen tilalleen. Leikkiä jatketaan kunnes on 
välipalan aika. 
 
Välipala  
 
Lumikenkäretki metsään  
Tutkitaan metsässä eläinten jälkiä ja kerhon lopussa jatketaan tervaringin leikkimistä. Kuhaniemen koulun viereisessä 
metsässä nähtiin 9. joulukuuta 2002 jäniksen, kärpän ja oravan jälkiä, ja nuorta lehtipuuta kasvavalla vanhalla pellolla 
nähtiin lumikon jälkiä. 
 
 

 
6. Kerta 

Leikitään pihalla kerrataan aiemmin leikittyjä leikkejä 
 
Välipala 
 
Askartelu/ lintulaudat 
Jaetaan lapset neljän ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle kasa aiemmin kerättyjä ja katkottuja pajuja. Tarvitaan karkeata 
sisal-narua ja sakset. Tehdään lintulaudan pohja sitomalla ensimmäisen narun keskikohta yhden kepin päähän ja toinen 
naru toiseen päähän yksinkertaisella alkusolmulla. Lisätään keppejä, ja ne sidotaan kiinni kunnes pohja on suurin 
piirtein neliön muotoinen. Tuetaan syntynyt matto sitomalla kaksi puuta reunoille. Sidotaan toiset ja kolmannet tukipuut 
hirsiristikkotyyliin. Näin saadaan alusta. 
 
Haetaan kaksi oksanhaarakeppiä (mahdollisesti haettu etukäteen), sidotaan pohja oksanhaaran sisäpuolelle ja sidotaan 
pohjaa pidempi katto pajukepeistä pitkittäin viistoon suojaamaan lintulautaa. Ongelmana on pohjan läpi putoilevat 
siemenet, mutta se voidaan ratkaista laittamalla pohjalle reunoilta kohoava tuohi tai pahvi. Lintulaudat viedään ulos ja 
sidotaan puuhun. Aikaa kuluu mahdollisesti kahden kerhokerran verran. 
 
 

 
7. Kerta 

Viedään linnuille ruokaa ja kerrotaan mitä linnuille saa antaa ja mitä ei. Miksi lintuja ei saa ruokkia ennen niiden 
poismuuton aikaa ja mitä lintuja todennäköisesti lintulaudalla tullaan näkemään. Liitteenä on tietoa lintujen 
talviruokinnasta ja aiheeseen sopiva leikki Talven taikaa -kirjasta . 
 
Välipala 
Koulun rannassa on nuotiokatos.  Tulet voi tehdä lasten kanssa tai passien merkkaamisen jälkeen toisen ohjaajan ja 
lasten viedessä linnuille ruokaa. Paistetaan lettuja ja juodaan pakuriteetä.  
 
 Tarvitaan 
— lettupannuja  ja lasta 
— kahvipannu 
— rasvaa  
— lettutaikina 
— hilloa 
— rantakoivusta haettua 

pakurikäävän aiheuttamaa 
mustaa kasvua 

— sokeria 
— musta huivi (leikkiin) 
 

Pakuritee 
Kiehautetaan vesi, mitataan noin 
kaksi kukkurallista teelusikallista 
pakurikääpää litraa vettä kohden 
ja annetaan hautua noin 
15minuuttia. 
 
(Varaa teetä tai muuta siltä 
varalta, että joku on erittäin 
allerginen, eikä uskalla juoda sen 
takia. Tee on miedon makuista.) 
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eli tervapataan. Sieltä hän pääsee, kun on laulanut laulun tai toinen tulee hänen tilalleen. Leikkiä jatketaan kunnes on 
välipalan aika. 
 
Välipala  
 
Lumikenkäretki metsään  
Tutkitaan metsässä eläinten jälkiä ja kerhon lopussa jatketaan tervaringin leikkimistä. Kuhaniemen koulun viereisessä 
metsässä nähtiin 9. joulukuuta 2002 jäniksen, kärpän ja oravan jälkiä, ja nuorta lehtipuuta kasvavalla vanhalla pellolla 
nähtiin lumikon jälkiä. 
 
 

 
6. Kerta 

Leikitään pihalla kerrataan aiemmin leikittyjä leikkejä 
 
Välipala 
 
Askartelu/ lintulaudat 
Jaetaan lapset neljän ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle kasa aiemmin kerättyjä ja katkottuja pajuja. Tarvitaan karkeata 
sisal-narua ja sakset. Tehdään lintulaudan pohja sitomalla ensimmäisen narun keskikohta yhden kepin päähän ja toinen 
naru toiseen päähän yksinkertaisella alkusolmulla. Lisätään keppejä, ja ne sidotaan kiinni kunnes pohja on suurin 
piirtein neliön muotoinen. Tuetaan syntynyt matto sitomalla kaksi puuta reunoille. Sidotaan toiset ja kolmannet tukipuut 
hirsiristikkotyyliin. Näin saadaan alusta. 
 
Haetaan kaksi oksanhaarakeppiä (mahdollisesti haettu etukäteen), sidotaan pohja oksanhaaran sisäpuolelle ja sidotaan 
pohjaa pidempi katto pajukepeistä pitkittäin viistoon suojaamaan lintulautaa. Ongelmana on pohjan läpi putoilevat 
siemenet, mutta se voidaan ratkaista laittamalla pohjalle reunoilta kohoava tuohi tai pahvi. Lintulaudat viedään ulos ja 
sidotaan puuhun. Aikaa kuluu mahdollisesti kahden kerhokerran verran. 
 
 

 
7. Kerta 

Viedään linnuille ruokaa ja kerrotaan mitä linnuille saa antaa ja mitä ei. Miksi lintuja ei saa ruokkia ennen niiden 
poismuuton aikaa ja mitä lintuja todennäköisesti lintulaudalla tullaan näkemään. Liitteenä on tietoa lintujen 
talviruokinnasta ja aiheeseen sopiva leikki Talven taikaa -kirjasta . 
 
Välipala 
Koulun rannassa on nuotiokatos.  Tulet voi tehdä lasten kanssa tai passien merkkaamisen jälkeen toisen ohjaajan ja 
lasten viedessä linnuille ruokaa. Paistetaan lettuja ja juodaan pakuriteetä.  
 
 Tarvitaan 
— lettupannuja  ja lasta 
— kahvipannu 
— rasvaa  
— lettutaikina 
— hilloa 
— rantakoivusta haettua 

pakurikäävän aiheuttamaa 
mustaa kasvua 

— sokeria 
— musta huivi (leikkiin) 
 

Pakuritee 
Kiehautetaan vesi, mitataan noin 
kaksi kukkurallista teelusikallista 
pakurikääpää litraa vettä kohden 
ja annetaan hautua noin 
15minuuttia. 
 
(Varaa teetä tai muuta siltä 
varalta, että joku on erittäin 
allerginen, eikä uskalla juoda sen 
takia. Tee on miedon makuista.) 
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11. 
 

Kerta 

Luontokouluterveisiä seikkailijoille: 
Ohjaaja kertoo Lumiukko Viktorin terveiset ja lukee Lumiukon toisen kirjeen. Käydään toteuttamaan Lumiukon 
antamia vinkkejä talvisään ja luonnon tarkkailuun. Voidaan käyttää useampi kerhokerta seuraaviin tehtäviin:  
— talvisten taideteosten  tekoon ja luonnon teosten havainnoimiseen 
— talvisen luonnon tarkkailuun ja sää/ luontotaulun tekoon ja täyttöön (jatketaan läpi loppuvuoden) 
— lumen tutkimiseen 
— eläinten jälkiä ja talvista elämää tutkitaan lumikengät jalassa 
— ikävän kelin sattuessa sisällä voidaan ommella lumiukon ompelukuva, tutustua varikseen ja harakkaan sekä muihin 

eläimiin kuvapohjien ja lasten eläinkirjojen avulla. Luetaan lapsille eläinaiheisia satuja (kansansatuja) ja loruja. 
Seuraavana on muutama kirja, joista eläinsatuja löytyy: 

 
LIUKKONEN, Jaakko 
Suomen kansan eläintarinoita 1. Käyttökuva 1981. (82.142) 
Suomen kansan eläintarinoita 2. Käyttökuva 1983. (82.142)  
LIUKKONEN, Jaakko 
Suomen kansan karhusatuja. Käyttökuva 1979. (82.142)  
LUOTO, Reima T.A. 
Kettu, karhu ja susi: Suomen kansan eläinsatuja. Librum 1982. (82.141)  
MERIKOSKI, K. 
Suomen kansan eläinsatuja 1 ja 2. V 1979. (82.141) 
RAJALA, Pertti 
Kettu lentää ja muita kansansatuja selkokielellä. 1990.(82.141)  
ROINE, Raul  
Suomen kansan suuri satukirja. WS 7.p. 1982. (82.141) 
SUOMALAISET kansansadut 5: eläinsadut. SKS 1996. (82.11) 
KUUKERNUPPI: vanhoja ja uusia lastenloruja. SKS 3.p. 1998 (82.12) 
 
  

 
12. Kerta 

Koulun metsikkö 
Tutkitaan lasten kanssa koulun lähellä sijaitsevaa lehtomaista kangasmetsikköä, käenkaali-mustikkametsätyyppiä 
ohjaajan johdolla. Tutkitaan metsätyyppiä: kaivetaan pieni kuoppa ja tutkitaan maaperää. Tutkitaan kasvustoa varvuista 
korkeisiin puihin. Mietitään onko paikka ravintorikas. Katsellaan ja tunnustellaan, miltä kilpikaarnamänty näyttää ja 
tuntuu.  Etsitään tuleva kelo ja mietitään, miksi puu kuolee, miten kelo syntyy ja pitääkö puun olla vanha kelottuakseen. 
Etsitään tikankolo ja pohditaan, miksi se tekee kolonsa mielellään kuoleviin puihin. Tutkitaan, mikä tikka on tehnyt 
kolon ja ihmetellään tikan elämää tutkimalla sen jälkiä ja muuta, mitä tikan elämästä meille kantautuu.  
 
Välipala 
Jonka jälkeen jäädään sisälle. Lapsille annetaan paperia ja kyniä. He piirtävät metsätyypin, kirjoittavat, mitä metsästä 
löytyi sekä asioista, joita metsässä pohdittiin. Kuviin ja kirjoituksiin liitetään lasten nimet ja ikä, sillä osasta kootaan 
rastitaulu tulevalle luontopolulle. Tehtävän voisi tehdä omaan havaintopäiväkirjaan liitettäväksi. Lisä tehtävänä 
annetaan väritettävällä tikan kuvalla varustettu valkoinen paperi, jolle tarinoidaan tikasta ja sen elämästä (esim. tikan 
päivä). 
 
 
 

”LEHTOMAISET KANKAAT 
Lehtomaiset kankaat sijaitsevat yleisesti viljavilla moreenimailla. Kenttäkerroksen kasvilajeja 
ovat ruohot ja heinät (jopa 20 - 30 lajia samassa metsikössä) sekä jonkin verran varpuja 
(päälajeina mustikka ja puolukka). Varvut ovat pääasiassa harvassa olevia puolukoita ja 
mustikoita. Pensaslajisto on runsas (paatsama, vadelma, kataja ym.). Myös sammallajisto on 
laaja vaikkakin sammalpeite on harvahko. Jäkäliä ei ole varsinkaan Etelä-Suomessa. 
Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT) on Etelä-Suomen tavallisin lehtomaisten kankaiden 
metsätyyppi. Kaikki suomalaiset luontaiset puulajit tulevat toimeen lehtomaisilla kankailla.” 
(http://kiteeok.pkky.fi/metsakoulu/index.htm) 
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Leikitään köyden kanssa: köydenvetoa, ketun häntää, limbousta, hyppynaruhyppelyä (aaltoja), viritetään köysi kahden 
koivun väliin ja tasapainoillaan. Toinen ohjaaja kiristää köyttä ja toinen on tukena lapsille.  Viritetään köysi niin yllös 
kuin mahdollista, ja lapset saavat tilaisuuden ”ylittää rotko” käsivoimin. Lapset pitävät köysi leikeistä, joten ne voidaan 
uusia toisenkin kerran. Välipala, leikkejä koulun salissa: tunnelipallo, tunnelipalloviesti (tunneli on rivissä olevat lapset 
jalat harallan). Jättäkää jälkeenne siistit paikat. Lapsetkin osaavat siivota jälkensä. 

13. Kerta 

 
 
14. 
 

 Kerta 

Jään mittaus: kaira mukaan. Jään paksuutta voidaan seurata läpi talven. Tehdään mittakeppi (esim. pajusta), johon 
jätetään alapäähän oksantynkä, joka tarttuu jään reunaan keppiä ylöspäin vedettäessä. Valokuvaaja-leikki jäällä: yksi 
(ohjaaja?) pyörittää lapsia jotka horjuvat kukin hauskaan asentoon ja keksivät ”patsaalleen” nimen, jonka ohjaaja kysyy. 
Lumitaideteokset: lapset saavat tehdä yksin tai valitsemissaan ryhmissä. Ohjaajakin pääsee taiteilemaan. Teokset 
käydään läpi ja jokainen saa kertoa teoksensa nimen ja jotain pientä tärkeää. Välipala, leikkejä sisällä. Lasten vaatteet 
ja kengät luultavasti ovat märät lumessa peuhaamisen jälkeen. 
 
 

 
15. Kerta 

Kameraleikki 
Kuljetaan pareittain peräkkäin siten, että etummaisella leikkijällä eli kameralla on silmät kiinni ja takimmainen eli 
valokuvaaja ohjaa kameraa luonnon eri kohteisiin. Kun valokuvaaja on vienyt kameran haluamaansa paikkaan, hän 
läpsäyttää kameraa olkapäälle, jolloin kamera avaa silmänsä. Valokuvaajan läpsäyttäessä uudestaan kamera sulkee 
silmät. Muutaman valokuvan jälkeen vaihdetaan kuvaajaa. Leikki soveltuu parhaiten yli kuusi vuotiaille. 
 
Lepakko ja yöperhoset (Bat and Moths) on luonteeltaan sokkoleikki, jossa yksi tai kaksi lepakkoa pyydystää 
yöperhosia. Leikissä eläydytään lepakon elinolosuhteisiin eli kuinka se pyydystää ravintonsa. Leikissä hahmotetaan 
suuntaa äänen perusteella. Englanninkieliset sanat (bat and moths) on helpompi huutaa kuin suomenkieliset ja ne 
tekevät leikistä hauskan. 
 
Leikkiin valitaan yksi tai kaksi lepakkoa ja kaksi tai kolme yöperhosta. Muut leikkijät muodostavat käsikädessä piirin, 
jonka tehtävänä on turvata lepakon ja perhosten liikkuminen. Lepakko ja yöperhonen ovat piirin sisäpuolella. Lepakko 
huutaa bat, johon yöperhosten on heti vastattava moth. Äänen perusteella lepakko yrittää saada kiinni uuden perhosen, 
josta tulee uusi lepakko. Uudet perhoset valitaan piiristä. Piiri ei saa liikkua ja äännellä turhaan, jotta lepakko kuulee 
yöperhosten vastaukset. 
 
Välipala  
 
Piilokojun seinien punonta voidaan aloittaa harventamalla pajukkoa ja kasaamalla sovitun mittaisia pätkiä. Osa punoo 
pätkistä mattoa, joka viritetään seinäksi.  
 
Tarvitaan sahoja lasten käyttöön ja punontaan ohutta rautalankaa (jekkulankaa). 
 
 

 
16. Kerta  

Jatketaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Välipala. Jos jää aikaa kerrataan leikkejä edellisiltä kerroilta, 
esimerkiksi lepakko ja yöperhoset sekä kameraleikki. 
 
 

 
17. Kerta 

Luultavasti vieläkin on piilokoju kesken, ainakin katto puuttuu. Sitä voidaan jatkaa, mutta on muistettava, etteivät lapset 
ole pakkotyövoimaa. Ota tuttuja leikkejä ja syökää välipala, ennen kuin ryhdytte työhön. 
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18. Kerta 

Huonon sään varalle: 
Leikkejä ja kilpailuita sisällä liikuntasalissa, välineet varastosta. Välipala. Hauskojen lintujen piirtämistä, sarjakuvien 
tekoa ja tarinan kirjoitusta.  
Tarvitaan lintukirjoja malleiksi, paperia ja väriliidut/ värikynät. 
 
 
 
 
Lähteet 
Halataan puuta, Leena Honkonen ja Pirkko Karvonen, Kirjayhtymä Oy 1995 
Talven taikaa, Sanna Koskinen, Erkki Makkonen ja Kirsi Verkka, Helsingin kaupungin hankintakeskus, 2001 
http://www.tampere.fi/kirjasto/lapset/kansanp.htm#SATU 
http://kiteeok.pkky.fi/metsakoulu/index.htm  
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