Tampereen luontokoulu Korento

Toimintakertomus lv 2012–2013

Luontokoulu Korennon lukuvuosi oli jälleen työntäyteinen ja innostava. Ryhmiä oli 3-5
päivänä viikossa ja tämän lisäksi toimintaa oli mm. kummikoulun ja sidosryhmien kanssa.
Luontokoulun kehittämisryhmään kuului Pekka Jokela (rehtori, pj.), Jenni Skaffari (ohjaaja,
1.6.alkaen ympäristökasvattaja), Pia Syri (luokanopettaja, äitiyslomalla), Salla Lindqvist
(luokanopettaja),

Katri

Laihosalo

(ympäristösuunnittelija),

Tiina

Savolainen

(lastentarhanopettaja), Pauliina Riihioja (matematiikan ja tietotekniikan lehtori), Pekka
Mäntyvaara (biologian ja maantiedon lehtori) sekä Tuija Viitasaari (aluejohtaja).
Kehittämisryhmältä luontokoulu Korento sai hyviä neuvoja, tukea ja kehittämisideoita
kasvatusalan toiveista. Kehittämisryhmää tarvitaan myös jatkossa.
Toiminta
Luontokoulun

esimiehenä

toimii

Kämmenniemen

koulun

rehtori

Pekka

Jokela.

Luontokoulun vakituiseen henkilökuntaan lukuvuonna 2012–2013 kuului Jenni Skaffari ja
Niina Mykrä (virkavapaalla elokuu 2012-joulukuu 2012, sijaisena Anne Viitalaakso). Niina
Mykrä irtisanoi itsensä

1.1.2013

ympäristökoulujen

toiminnanjohtajana.

liiton

alkaen,

sillä

hän

jatkaa Suomen

Ympäristökasvatus

ja

luonto-

ja

toiminnallinen

oppiminen sai loistavan edistäjän jatkossakin. Kesäkuussa uusi ympäristökasvattajan toimi
oli haussa. Anne valittiin jatkamaan tointa.

Anne Viitalaakso toimi päivähoidon vastaavana. Luontokoululla oli myös tammikuusta
2013 lähtien avustaja Anna Ljubarets. Anna opiskelee samalla koulunkäyntiavustajaksi,
joten hänen työsuhteensa oli yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Sarka Oy:n.
Opintoihinsa liittyen Anna teki osan näytöistään Terälahden koululla. Anna oli suurena
apuna luontokoulun toiminnoissa.

Luontokoulussa kävi tänäkin lukuvuonna yli 5000 asiakasta (taulukko alla, sivu 6).
Asiakasmäärä on pysynyt vakiona, ja jo kesäkuussa 2013 on ensi lukuvuoden
luontokoulupäivät täynnä. Luontokoulun koulu- ja päiväkotiryhmille tarjotut päivät kestävät
4-5 tuntia. Opettajat ja kasvattajat valitsevat päivälle teeman, joka tukee heidän
opetussuunnitelmaansa.

Tänäkin

vuonna

tarjolla

oli

valmiita

ohjelmapaketteja
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kouluryhmille yli 15 ja 8 päiväkotiryhmille. Tämän lisäksi usean ryhmän kanssa ohjelmia
sovellettiin jopa päivittäin ryhmän toiveiden mukaan.

Luontokoulu täytti 10 vuotta virallisesti syyskuussa 2012. Tammikuussa oli mahdollisuus
varata keskustan virastotalon buffi-ikkuna omalle yksikölle. Luontokoululla oli näyttely
toiminnasta ja ajankohtaisista asioista 21.1.–4.2.2013.

Luontokoulu toimii edelleen Vihreä lippu- ympäristökasvatusohjelman edistäjinä. Vihreä
lippu- toiminta tullaan yhdistämään kummikoulutoimintaan, sillä palveluita tulee tiivistää
resursseja vastaaviksi. Jatkossa edellytetään, että kummikouluksi haluava sitoutuu
noudattamaan Vihreä lippu-prosessia.

Kummikouluna lukuvuonna 2012–2013 oli oma lähikoulu, Terälahden koulu. Heidän
kanssaan järjestettiin puolen tunnin mittaisista koko päivän kestäviin toiminnallisiin
opetushetkiin. Erityisesti Vihreä lippu-toimintaa painotettiin, Suunnittelu ja toteutus tehtiin
yhdessä kasvattajien kanssa.

Kesäkurssitoimintaa

oli

normaaliin

tapaan.

Terälahdessa

järjestettiin

perinteinen

viisipäiväinen kesäleiri, Luonnossa luovasti 3.-7.6., ja aikuinen-lapsi-kursseja kaksi
kappaletta. Kesäkurssit ja – leirit onnistuivat erinomaisesti, ja myös osallistujat olivat
tyytyväisiä. Luontokoulu järjesti yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa kesäleirin Terälahdessa
10.–14.6.2013. Leiri toteutettiin yhdessä Luonto-Liiton viiden ohjaajan kanssa. Osallistujia
leirille oli 34, joten lapset jaettiin pienryhmiin, joissa jokaisella oli oma ohjaaja.
Yhteistyö
Tärkeitä henkilöitä luontokoulun toiminnan kannalta työyhteisössä ovat olleet myös siistijä
Terttu,

vahtimestari

Sami

Peiponen

(toukokuu-elokuu

Veikko

Montonen),

sekä

keittiöhenkilökunnan Marjo Nyblom ja Mirjami Sillman. Perinteinen yhteistyö Terälahden
opettajien ja koululuokkien kanssa tiivistyi viime vuonna kummikoulutoiminnan myötä.

Yhteistyötä Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kanssa toteutettiin
säännöllisesti. Kaupungin kestävän kehityksen työryhmän ja Kestävä yhdyskunta-yksikön
kanssa yhteistyötä jatkettiin myös.
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Jenni valittiin uudelleen Suomen luontokoulu- ja ympäristökoulujen liiton hallitukseen ja
kokouksia järjestetään nykyään enemmän sähköisesti.

Kurun oppilaat tekemässä pitkospuita 19.–20.9.2012, ja laittamassa uutta kotakangasta
9.11.2012
Harjoittelijat ja vierailijat
Luontokoulussa oli useita vierailijoita kuluneen lukuvuoden aikana. Oli mukava huomata,
että luontokoulun toiminta kiinnostaa niin monia eri alan ihmisiä. Luontokoulu pääsi
muutamaan lehteen lukuvuoden aikana, joten luontokoulu sai hyvää näkyvyyttä.
TET:läiset:
Syksyllä 2012 Kaisla-Kerttu Kolehmainen ja Alina Korte (9 lk) olivat viikot 43–44 TET:ssä
luontokoulussa. Keväällä 2013 Juulia Vahteri (8 lk) oli TET:ssä viikon 21.

Harjoittelijat:
-

Veera Holopainen Kurun metsäoppilaitoksen eräopas-linjalta oli harjoittelussa
joulukuussa 2012.

-

Tampereen yliopistosta oli neljä luokanopettaja-opiskelijaa mukana seuraamassa
keväällä 2013 useana päivänä kouluryhmien opetusta. He myös opettivat tietyt
osuudet päivästä.

-

Luonto-ohjaaja-opiskelija Vera Kuivasto oli suurena apuna kevään kiireissä, viikot
14–22

-

Keväällä 2013 luontokoulussa oli Osaran luontoalan opiskelijoita lyhyissä
harjoittelupätkissä. Emma Myllymäki, viikot 12–14, Tuomas Kokkonen, viikot 17–18
ja Milla Tuovinen, viikot 23–25.

-

Lähihoitaja Miia Hirvelä oli mukana luontokoulun kesäkursseilla harjoittelujaksossa,
jota hän tarvitsi lasten ja nuorten osaamisalaa suuntautumista varten.
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Muut vierailijat:
-

Tampereen yliopiston lastentarhaopettajaksi opiskelevat (ympäristökasvatuskurssi)
olivat tutustumassa luontokoulun toimintaan 12.9.2012 varhaiskasvatusryhmässä.
Heidän opettajaan toimii Ritva Heinonen.

-

Ammatti-instituutti

Iisakista,

Osaran

maaseutuoppilaitoksen

kuusi

luontoneuvojaopiskelijaa tutustui luontokoulun ympäristökasvatukseen opettaja
Timo Lepistön kanssa syksyllä 2012. Keväällä 2013 oli viisi opiskelijaa.

-

Toukokuun

lopulla

kaksi

erityislastentarhan

opettajaa

Hervannasta

olivat

kymmenen päiväkotiavustajan kanssa retkeilemässä luontokoululla ja tutustumassa
luontokoulun toimintaan.

Koulutukset
Valtakunnalliset ympäristökasvatuspäivät Kuopio järjestettiin Kuopiossa 3.-5.10.2012.
Jenni

ja

Anne

osallistuivat

molemmat

kaksipäiväiseen

koulutukseen.

Ympäristökasvatuspäivät sisälsivät niin seminaariosuuksia, kuin myös työpajoja.

Anne Viitalaakso osallistui varhaiskasvatusseminaariin Helsingissä 14.2.2013.

Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivät Marttinen ja Mahnala 12.–13.2.2013, johon Anne ja
Jenni

molemmat

osallistuivat.

Jenni

oli

mukana

suunnittelemassa

päiviä

ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kanssa jo syksystä lähtien. Osallistujat olivat
tyytyväisiä koulutus- /ohjelmatarjontaan.
Perinteiset luontokouluopettajatapaamiset ja – koulutukset pidettiin viime marraskuussa
Anjalassa ympäristökoulu Reginassa/luontokoulu Hailissa Kotkassa ja maaliskuussa
Tampereella

luontokoulu

Korennossa.

Molemmat

luontokoulut

viettivät

10-

rahoittamat

Ulos

vuotissyntymäpäiviä.

Tampereen

tapaaminen

oli

kolmepäiväinen.

Opetushallituksen

oppimaan-koulutukset yhdistettiin luontokoulu Korennon 10-vuotisjuhlien yhteyteen.
Koulutukset pidettiin ke 13.3. Fistan koululla (ent. Amurin koulu), jolloin aiheena oli ”Koulun
piha ympäristökasvatuksen oppimisympäristönä”. Torstaina 14.3. koulutus pidettiin
Terälahdessa ja tuolloin aiheena oli ”Kestävä elämäntapa koulussa”.
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Torstaina ilta jatkui laavulla ja Terälahden koulun tiloissa luontokouluopettajatapaamisena.
Niina

Rautiainen

oli

opettamassa

eräruoan

valmistamisessa.

Luontokouluopettajatapaaminen oli oikein mukava, kuten aina.

Perjantaina 15.3.luontokoulu Korennossa järjestettiin juhlaseminaari. Avoimet ovet
päättivät juhlaviikon lauantaina 16.3., tuolloin paikalle saapui noin 30 osallistujaa eri
puolilta Tamperetta.

Juhlaseminaari
Juhlaseminaaritilaisuuden alustajana oli Arto O. Salonen. Arto O. Salonen on
kasvatustieteen tohtori, jonka väitöskirjan aiheena oli "Kestävä kehitys globaalin ajan
hyvinvointiyhteiskunnan haasteena." Osallistujille oli samalla tilaisuus tutustua myös
10-vuotispäiväänsä viettävään Terälahden koulukiinteistöön.

Paikalle saapui noin 60 osallistujaa eri puolilta Pirkanmaata ja Suomea. Mukana oli
monelta eri hallinnonalalta ja –tasolta toimihenkilöitä ja virkamiehiä. Seminaarialustuksen
jälkeen

käytiin

keskustelua

perusopetuksessa ja

ympäristökasvatuksen

varhaiskasvatuksessa.

Keskustelu

tulevaisuudesta
jatkui

erityisesti

Terälahden koulun

ruokalassa ja luontokoulun tiloissa syntymäpäiväkakkukahvien lomassa.

Teisko-Aitolehti-sanomalehti teki takasivun jutun luontokoulun juhlaseminaarista ja
koulutuksista.
Uusi nimike
Vihdoin uusi nimike ympäristökasvattaja on käytössä. Luontokoulun työntekijät ovat
jatkossa tällä nimikkeellä. Tämä vahvistaa luontokoulun pedagogista osaamista ja
ympäristökasvatuksen asiantuntijuutta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alla. Nimike
on yhtenäinen monen eri kunnan ympäristökasvatustoimijoiden kanssa.
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Luontokoulun kävijät toimintavuonna 2012 – 2013 (elokuu-heinäkuu)
Ryhmän tyyppi

Montako
luokkaa/
ryhmää

Montako
eri
oppilasta/lasta

4.lk

52

7.lk
muut luokka-asteet

Lisätiedot

Aikuisia

Osallistumiskäynnit
yhteensä

1095

69

1164

61

1143

83

1226

7

106

12

118

2344

164

Koululaiset

Yhteensä

2508
Päivähoito
viskarit

32

412

75

487

3-4v.ja muut

5

63

16

79

eskarit

66

1069

153

1222

1544

244

1788

Yhteensä

Kesäkurssit
Luonnossa luovasti

5

12

Aikuinen ja lapsi

2

10+5=15

Kurssi Luonto-Liiton kanssa

5

34

60
6+3=9

24
170

Yhteensä

254

Kummikoulu-, yms. koululaisryhmät,
Terälahden kanssa

Pk: 116
Koulu: 160

Toiminnalliset
esittelyt,
henkilöstöpäivä, ympäristötori
Koulutukset (vihreä lippu-info,
Ikurissa)
Avoimet ovet + Juhlaseminaari

vl

Arvio

9+7

292

Arvio

20+30

50

19+4

25

30+60

90

2
2

luvussa
aikuisia

osa

Yhteensä

5007

Tilastossa ei näy yksittäisten päiväkotien tai koulujen henkilökunnan tai opettajien konsultointi, puhelinneuvonta ja yhteydenpito
asiakkaisiin.

Prosentteja lukuvuoden 2012–2013 aikana vierailleista ryhmistä (kouluryhmät)

4.lk
7.lk
Kohderyhmät
yhteensä

Luontokoulussa
käyneet oppilaat
1095
1143
2238

Tampereella
yhteensä oppilaita
1445
1526
2971

Luontokoulussa
käyntiprosentti
76%
75%
75%

Lähde: Loora, varhaiskasvatus ja perusopetus
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