Tampereen luontokoulu Korento

Toimintakertomus lukuvuosi 2014–2015

Luontokoulu Korennossa oli lukuvuonna 2014–2015 koulu- ja varhaiskasvatusryhmiä 4–5 päivänä
viikossa. Muuta toimintaa oli mm. Vihreä lippu-toiminta, kummiryhmätoiminta, kesäkurssitoiminta
ja yhteistyö eri ympäristötoimijoiden kanssa. Uutena yhteistyökumppanina oli Tampereen
Särkänniemi Oy, jonka ”Syysseikkailussa” oltiin mukana metsäteemalla syyslomaviikolla.
Osallistuttiin ilmastokasvatusseminaariin Helsingissä, Kestävän kehityksen kansainväliseen
konferenssiin Tallinnassa, valtakunnallisille ja Pirkanmaan ympäristökasvatuspäiville sekä
Pirkanmaan varhaiskasvatusmessuille.
Luontokoulun asiakasmäärä 6516 lähenteli edellisvuoden lukemaa (asiakastaulukkoa alla). Lapsia
tavoitettiin yhteensä 5436 ja aikuisia 1053.
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus tehtiin luontokoululle syksyllä 2014 ja haastettiin muita
mukaan sitoumuksen tekoon. Vuonna 2013 Kestävän kehityksen toimikunta sopi uudenlaisesta
tavasta edistää kestävää kehitystä Suomessa.

Tampereen ympäristökasvatuksen kehittämistyöryhmä kokoontui viisi kertaa. Työryhmään kuuluu
Pekka Jokela (rehtori, pj.), Jenni Skaffari (ympäristökasvattaja), Anne Viitalaakso
(ympäristökasvattaja), Salla Lindqvist (luokanopettaja), Sanna Huikuri (kestävän kehityksen
koordinaattori), Leena Huhtiniemi (Kaukajärven päiväkodin johtaja), Tiina Hakala
(ympäristöneuvoja, Ekokumppanit), Pauliina Riihioja (matematiikan ja tietotekniikan lehtori), Pekka
Mäntyvaara (biologian ja maantiedon lehtori) sekä Tuija Viitasaari (aluejohtaja). Työryhmä toimii
luontokoulu Korennon kehittämis- ja tukifoorumina, mutta käsittelee laajasti Tampereen
ympäristökasvatuksen edistämistä ja palvelemista.

Toiminta
Luontokoulun esimiehenä toimii Kämmenniemen koulun rehtori Pekka Jokela. Luontokoulun
vakituiseen henkilökuntaan lukuvuonna 2014–2015 kuului Jenni Skaffari (kouluryhmät) ja Anne
Viitalaakso (varhaiskasvatusryhmät). Keväällä 2015 Jenni Skaffarin äitiyslomasijaisena 8.5.–

26.6.2015 toimi Vera Kuivasto. Lukukauden 2015–2016 alusta 3.8.2015 ympäristökasvattaja Jenni
Skaffarin sijaisena aloittaa Eva Mäntyvaara.
Syksyllä luontokoululla oli apuna SARKA Oy:n kautta koulunkäynninohjaaja Aleksi Rannanheimo
11.8.–19.12.2014 ja keväällä 23.3.–26.6.2015 Sanna Oikarainen, joka jatkaa elokuusta.

Luontokoulun asiakasmäärä oli lukukautena 2014 -2015 yhteensä 6516. Luontokouluryhmien
määrä Terälahdessa oli 141 koulujen luontokouluryhmää ja 146 varhaiskasvatuksen ryhmää sekä
kesäkursseja oli kymmenenä päivänä. Varhaiskasvatuksesta tavoitettiin 2079 lasta ja kouluista
vieraili luontokoululla 2948 oppilasta. Kesäkurssien oppilaiden kanssa kävijöitä oli yhteensä 5229.
Lisäksi kävi ennätyksellisesti opiskelijoita ryhmien mukana tai opetusta seuraamassa yhteensä 66.

Opettajat ja kasvattajat valitsevat päivälle teeman, joka tukee heidän opetussuunnitelmaansa.
Valmiita ohjelmapaketteja kouluryhmien 4. luokkalaisille oli tarjolla 11 ja 7. luokkalaisille 10 sekä
varhaiskasvatusryhmille kymmenen. Tämän lisäksi usean ryhmän kanssa ohjelmia sovellettiin jopa
päivittäin ryhmän toiveiden mukaan. Luontokoulu oli myös mukana uuden vuonna 2016 voimaan
tulevan opetussuunnitelman kommentoinnissa sekä Jenni Skaffari oli mukana asiantuntijana
Tampereen opetussuunnitelmatyöryhmässä.
Esikoulu muuttuu lakisääteiseksi 1.8.2015. Alakouluille uudet esiopetussuunnitelmat tulevat
vuonna 2016 ja yläkouluille sekä lukioille vuoteen 2018 mennessä.

Luontokoulu toimii edelleen Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman edistäjinä. Terälahden
kanssa yhteistyö Vihreän lipun ympärillä jatkui entiseen tapaan. Korento oli pitämässä koulutusta
19.11.2014 Moreenian tiloissa ja paikalla oli noin 30 henkilöä. Myös uusissa Vihreä Lippu toimijayksiköissä - Maijalanpuiston päiväkodissa sekä Vuoreksen koulutalossa - Jenni vieraili
asiantuntijana. Keväällä järjestettiin Vanhalla kirjastotalolla 5.5.2015 yhteistyönä
ympäristötoimijoiden kanssa aamukahvitus-tilaisuus, jossa Jenni Skaffari oli esittelemässä MAPPA ohjelmaa.
Kesäkurssitoimintana järjestettiin kaksi päiväleiriviikkoa luontokoulu Korennossa. Ensimmäinen
viikko 1.–5.6.2015 järjestettiin Luonto-Liiton kanssa yhteisesti. Leirillä oli lapsia 30 sekä viisi
ohjaajaa. Perinteinen Luonnossa luovasti -leiri pidettiin 8.–12.6.2015, johon osallistui kolmetoista
7–11-vuotiasta.
Varhaiskasvatuksen kummiryhmänä oli Amurin koulun esiopetusryhmä.

Avoimet ovet -tilaisuus järjestettiin luontokoululla 27.9.2014 sieniretkenä. Osallistujia oli jopa noin
120 henkilöä, koska myös Terälahden koululla oli Avoimet ovet ja omat oppilaat olivat mukana
vanhempineen. Sieniä löytyi paljon lähimetsästä ja mehutarjoilut ja makkarat maistuivat nuotiolla.
Kevään sateisessa Avoimet ovet -tapahtumassa 28.3.2015 kävi vain neljä henkilöä.

Yhteistyö
Työyhteisö: Tärkeitä henkilöitä luontokoulun toiminnan kannalta työyhteisössä ovat olleet
vahtimestari Veikko Montonen, siistijä Terttu Mäkinen, Terälahden koulun ruokapalveluvastaava
Marjo Nyblom sekä muu Aterian henkilökunta. Yhteistyö Terälahden opettajien, koululuokkien ja
päiväkodin kanssa jatkui tiiviinä.
PYY: Yhteistyötä Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (PYY) kanssa toteutettiin
säännöllisesti, kuten myös kaupungin omien ympäristötoimijoiden kanssa.
LYKE -verkosto (www.lyke.fi). Suomen luontokoulu- ja ympäristökoulujen liiton hallituksen
toiminnassa olimme mukana mahdollisuuksien mukaan
Olimme edustamassa LYKE-verkostoa Pirkanmaan ympäristöpuolen, päivähoidon ja perusopetuksen osallistujille

syksyn ympäristökasvatuspäivillä.
Tampereen opetussuunnitelma-työryhmään osallistui Jenni Skaffari 19.3.2015.
Tampereen kaupungin liikennelaitoksen (TKL) kanssa pidettiin palaveri 28.11.2014.
Opetusmetsä osayleiskaavaan
Terälahteen valmistuu vuonna 2015 osayleiskaava. Osallistuimme luonto-osioon mm.
merkitsemällä Terälahden koulun /luontokoulun opetusmetsän rajat kaavaluonnokseen ja olimme
mukana palavereissa sekä Anne osallistui 19.2.2015 Terälahden koululla järjestettyyn asukkaiden
kuulemisiltaan. Kaavassa on huomioitu erityisesti yleisen virkistyskäytön ja alueella toimivan
luontokoulun kannalta tärkeät aluekokonaisuudet sekä paikallisesti ja seudullisesti merkittävät
ulkoilu- ja melontareitit.
Harjoittelijat ja vierailijat
Luontokoulussa oli jälleen useita vierailijoita kuluneen lukuvuoden aikana. Oli mukava huomata,
että luontokoulun toiminta kiinnostaa monien eri alojen ihmisiä.
- Syksy 2014 työntekijät
- Luonto-ohjaaja Vera Kuivasto elokuussa 4.–17.8.2014 ohjaajana (TYPA) ja 17.11. ja 24.11.
ympäristökasvattajan sijaisena
- Koulunkäyntiohjaaja Aleksi Rannanheimo, Sarka Oy 11.8.–19.12.2014

- TET-harjoittelijoita
- Kevät 2015 työntekijät:
- Maija Karppinen, Kiipulan ammatiopistosta, 19.1.–04.03.2015
- Marcus Grunewald, Wilderness Guide (eräopas), kevätlukukaudella 2015 harjoittelua 5 viikkoa
- Sanna Oikarainen, Sarka Oy, koulunkäynninohjaajana 23.3.–26.6.2015
- Kaisa Kollanen, Eerikkilän Urheiluopiston erä- ja luonto-opaskoulutus -harjoittelu 11.05.2015–
27.05.2015
- Vera Kuivasto, 8.5.–26.6.2015 ympäristökasvattaja Jenni Skaffarin äitiyslomasijaisuus
Muut vierailijat:
Tampereen Yliopisto, ympäristötiedon kurssilaisia 15 tutustumassa luontokoulun toimintaan
5.11.2014
- Tampereen yliopiston yhteensä 8 luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijaa
tutustumassa varhaiskasvatusryhmän päiviin 19.9. ja 26.9.2014.
- Luontokoulussa vieraili keväällä 2015 kahdesti Osaran Ammatti-Instituutti Iisakista (SASKY)
luonto- ja ympäristöneuvoja –opiskelijoita
- Teisko – Aitolahti -oppaita kävi kaksi tutustumassa luontokouluun keväällä 2015
- Pirkkalasta luontopäiväkodin neljä työntekijää oli 17.6.2015 tutustumassa Vihreä Lippu- ja
luontokoulutoimintaan

Koulutukset
- Anne Viitalaakso opiskeli ympäristökasvattaja -tutkinnon työn ohella ja valmistui
ympäristökasvattajaksi maaliskuussa 2015 (TREDU –oppisopimuskoulutus). SYKLI:n järjestämä
ympäristökasvattajan erityisammattitutkinto on 1,5 vuotta kestävä koulutus.
- Valtakunnalliset ympäristökasvatuspäivät järjestettiin Virroilla Marttisten nuorisokeskuksessa, 2.3.10.2014. Jenni ja Anne olivat mukana koulutuksessa. Luonto- ja ympäristökouluopettajien, LYKE
–verkoston tapaaminen oli 1.10.2014 Virroilla.
- Anne Viitalaakso oli pitämässä Linnut -työpajaa 3.10. Marttisissa 13 osallistujalle.
- Kevään luontokouluopettajien tapaaminen eli LYKE -tapaaminen järjestettiin Turussa 12.13.3.2015. Jenni ja Anne olivat mukana vierailemassa Turun normaalikoulussa ja tutustumassa sen
Vihreä Lippu-toimintaan. Lisäksi käytiin Valoniassa ja tutustuttiin Tammenterhon luontokoulu
Ympäristöpolkuun ja Turun seudun Jätehuollon koululaisille tarjoamaan toimintaan. Oriniemessä
osallistuttiin leirikoulu Metsätähden järjestämään koulutukseen sekä LYKE -kokoukseen.

- Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (PYY) koulutuspäivään osallistui Vera
Kuivasto 2.6.2015.
Luontokoulu mukana tapahtumissa
- Tampereen Särkänniemi Oy:n kanssa tehtiin syyslomalla (viikko 42) yhteistyötä
osallistumalla ”Syysseikkailuun”, jossa oli metsäteema. Luontokoulun materiaaleihin ja
toiminnalliseen ohjelmaan tutustui arviolta 80 henkilöä.
- Varhaiskasvatuksen KEKE –iltapäivässä oltiin mukana Vanhalla kirjastotalolla 4.12.2014
- 1.6.2015 Vihreän viikon tapahtumaan osallistuttiin jälleen Tammelassa ympäristötorilla (Vera ja
Anne). Tapahtuma oli hyvin sateinen ja kävijämäärä koko torilla oli vähäinen. Luontokoulun
toimintapisteellä kävi tutustumassa noin 40 henkilöä, joista lapsia oli 9.
- Länsi-Tesoman leikkikerhon Avoimet ovet -tapahtumassa Anne oli vierailijana 5.2.2015.
- Talvirieha Terälahden koululla 13.2.2015.
- 14.3.2015 Veso -päivänä Jenni vieraili Vuoreksen koulutalossa (40 henkilöä) ja myös EteläHervannan koululla (40 henkilöä)
- 14.3.2015 Tampereen Itäisen alueen varhaiskasvattajat (35 henkilöä) Terälahdessa, Anne piti
luontotyöpajat.
- Pirkanmaan varhaiskasvatuspäivät 18.3.2015
- Pirkanmaan varhaiskasvatusmessut Tampere talossa 21.4.2015
Kansainvälisyys
- Tallinna, 22.-24.4.2015 Kestävän kehityksen kansainvälinen konferenssi; Jenni Skaffari mukana
LYKE -verkoston yhteistyökumppaneiden kanssa
- Helsinki: Ilmastokasvatusseminaari 24.2.2015, Jenni Skaffari osallistui.
- Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen suunnitelman työryhmän kokous 17.11.2014 (Anne ja
Jenni)
Medianäkyvyys
- Avoimet ovet -tapahtumat: Syksyllä 2014 aiheena olivat sienet. Teisko-Aitolahti -lehden toimittaja
oli tekemässä juttua. Myös keväällä 2015 oli lehdessä kirjoitus Avoimet ovet-tapahtumasta.
- Uudet nettisivut otettiin käyttöön keväällä 2015 Marcus Grunewaldin toteuttamana. Uusi osoite:
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/

Tampereen luontokoulu Korento
Kävijämäärät 2014-2015

Ryhmän tyyppi

Montako
luokkaa/ ryhmää

Koululaiset (5h)
- 3-4.lk
- 7.lk

syksy+kevät
16+41=57
52+25=75

syksy+kevät
1262
1427

6+1+2=9
141

259
2948

syksy+kevät
35+40=75
24+29=53
11+7=18
146

syksy+kevät
1195
684
200
2079

- muut luokka-asteet (1.,5.,6.)
Yhteensä
Varhaiskasvatus
- esikoululaiset
- 4-5-vuotiaat
- muut
Yhteensä
Opiskelijoita vk-ryhmän mukana

Kuinka
monena
päivänä

Osallistumiskäynnit yhteensä

Montako eri Montako eri
oppilasta
oppilaskäyntiä Aikuisia

syksy+kevät

188
syksy+kevät

215

41+25=66

- Leiri Luonto-Liiton kanssa
Yhteensä

2294

66
Yht. 5027

Kesäkurssit
- Luonnossa luovasti

3136

5 (12-13)

66
Yht.5496

64

5 (28-30)
10
202
5229

148
202

8

210
Yht.5706

Terälahden koululaiset
Särkänniemen
syystapahtuma
Avoimet ovet

6
2

60
85

20
40

80
125

Ympäristötori

1

9

20

29

1
1

230
100

230
100

1

13
25+30+30+35=1
20
10+17+4+2=33
1053

13

Varhaiskasvatusmessut
Tampere talo
Tampereen VK-messut
Linnut työpajakoulutus
Ympäristökasvatuspäivillä
Mappa, ym. koulutukset
Vierailija- ja vierailuryhmät
Yhteensä

80

1
2
5463

80

syksy
kevät
yht
Tampere
4lk
320
942
1262
7lk
1016
411
1427
muut
46
213
259
yht
1382
1566
2948
Tampereen kouluryhmien kävijämäärät luontokoululla 2014-2015 (Lähde: Loora /perusopetus)

120
33
6516
%

1613
1553

78 %
92 %

