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Tiivistelmä kevät 2012

Tampereen luontokoulu Korento
•

Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua
kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui elokuussa 1999.

•

Luontokoulu Korento perustettiin vuonna 2002, Tamperen kaupungin ympäristövalvonnan
alaisuuteen. Esimies ympäristöpäällikkö.

•

Ohjausryhmä perustettiin luontokoulun toiminnan linjauksia pohtimaan vuonna 2004.
– Mukana ympäristövalvonnan, päivähoidon ja koulutoimen henkilökuntaa. Muuttui
kehittämisryhmäksi vuonna 2009.

•

Tilaaja-tuottajamallin organisaatiomuutos, vuonna 2008 ympäristöpalvelut siirtyivät tilaajapuolelle. Luontokoulu Korento tuottaa palveluita, joten siirto tuotantopuolelle.
Kohderyhmänä olivat erityisesti lapset ja nuoret, siksi perusopetuksen alle.
– Luontokoulu sijoitettiin lähiesimies periaatteeseen nojaten Kämmenniemen koulun
alaisuuteen. Kämmenniemi on lähin hallinoiva koulu Terälahdesta, jossa luontokoulu
sijaitsee. Ei muita perusteluja tai valmistelua asiaan.

•

Lisää löytyy toimintakertomuksista osoitteesta:
http://koulut.tampere.fi/luontokoulu/toimintakertomukset.html

Luontokoulu Korennon ydintehtävä
•

Lisäpalvelu perusopetuksen ja päivähoidon kasvatuskentälle.
– Tarjoaa asiantuntevaa ja pedagogisesti pätevää
ympäristökasvatusta.
– Käsitellään opetussuunnitelmaan sisältyviä asioita .
Lähestymistapa on elämyksellinen ja toiminnallinen. Luontokoulu
edistää ympäristömyönteisyyttä
– Toteuttaa osaltaan hallitusohjelmaan (2012) pohjautuvaa tavoitetta
kehittää ympäristökasvatusta ja luontokoulu-opetusta, kuten myös
päivähoidon ja perusopetuksen tuotantostrategiaa 2010–2016
kestävän kehityksen sekä uusien oppimisympäristöjen käytön
edistämisestä.
– Toteuttaa omalta osaltaan ”Kaikem paree Tampere”kaupunkistrategiaa,
– Aalborgin sopimusta, Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Luontokoulun tämänhetkiset tuotteet
•

Luontokoulupäivät kouluryhmille
– Kohderyhmänä 4. ja 7.-luokat, yksi ryhmä/päivä/lukuvuosi
– Opetussuunnitelmia tukevia ohjelmapaketteja

•

Luontokoulupäivät varhaiskasvatuksen ryhmille
– Kohderyhmänä 3-7-vuotiaat, yksi ryhmä/päivä/lukuvuosi

•

Vihreä lippu - ympäristökasvatusohjelman edistäminen
– Avoin infotilaisuus tamperelaisille ja pirkanmaalaisille kouluille ja
päiväkodeille kerran vuodessa.
– Teemakoulutukset tamperelaisille kouluille ja/tai päiväkodeille 1-2 kertaa
vuodessa.

•

Tuki päivähoidon ja koulun kasvatushenkilökunnalle
– Ensisijassa koulu- ja päiväkotiryhmien vieraillessa luontokoulussa,
kasvattajat saavat uusia opetusmenetelmällisiä ideoita.
– VESO –päivät ja koulutuspäivät päivähoidon henkilökunnalle.

Luontokoulun tämänhetkiset tuotteet
•

Kummikoulu
– Vuosittain vaihtuvat kummikoulut, 1-4/lukuvuosi
– Kummikoulun ympäristökasvatuksen vahvistamista oman koulun
toiminnassa. Luontokoulu toimii asiantuntija-apuna.

•

Ympäristöagenttitoiminta kouluille
– Innokkaista ja motivoituneista oppilaista valitut ala- ja yläkoululaisten
ryhmät (15-20 oppilasta), jotka vievät eteenpäin kestävän kehityksen asioita
omissa kouluissaan.
– Ryhmille annetaan toiminnallisia ideoita agenttien koulutuspäivissä (4
päivää/lukuvuosi)

•

Kesäkurssitoiminta
– Kesäkuussa järjestettäviä päiväleirejä (1 päivän tai 4-5 päivää), jotka ovat
avoimia kaikille tamperelaisille lapsille (1-6-lk).

•

Avoimet ovet
– Tavoittaa laajemman asiakaskunnan kerralla. Mukana tamperelaiset
perheet, ei kohdeikäryhmän oppilaat, ympäristökasvatustoimijoita,
paikallisia toimijoita (Terälahti)
– Järjestetty kaksi kertaa vuodessa

Tavoitteet lukuvuodeksi 2012-2013
•
•

•

•
•
•
•
•

Luontokoulupäivät kouluryhmille
– Pyritään pitämään palvelutaso ennallaan nykyisillä henkilöstöresursseilla.
Luontokoulupäivät varhaiskasvatuksen ryhmille
– Palvelu jatkuu, mikäli luonto-ohjaajan vakanssin sijaiseksi saadaan pedagogisesti
pätevä (lastentarhanopettaja) henkilö.
Vihreä lippu ja kummikoulu
– Toiminnat yhdistetään siten, että tuleva kummikoulu(t) sitoutuu Vihreän lipun
käyttöönottoon.
Tuki päivähoidon ja koulun kasvatushenkilökunnalle
– Supistuu hieman, tavoitteena neljä päivää/lukuvuosi.
Ympäristöagenttitoiminta kouluille
– Ei tarjota tänä lukuvuonna, resurssipulan vuoksi.
Kesäkurssitoiminta
– Pyritään pitämään palvelutaso ennallaan.
Avoimet ovet
– Korennon 10-vuotisjuhlavuonna järjestetään yksi avoimet ovet-tapahtuma.
Muut kohderyhmät
– Tarjotaan palveluita, esimerkiksi lukioryhmille jos lukuvuoden kalenterissa on
tilaa, ja jos se on hallinnollisesti mahdollista.

Tulevaisuuden visiot
•

•
•

Toinen toimipiste
– Esimerkiksi Iidesjärven osayleiskaavan vaihtoehto ”perhepuisto” tarjonnee
mahdollisuuden uuden toimipisteen sijoittamiseen.
Ekopaku – kiertävä luontokouluauto
– Vie palvelut kohderyhmille, joita ei muutoin saavuteta Tampereella.
Valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö
– Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja LYKE-verkoston kanssa
– LYKE –verkostossa mukana Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto,
nuorisokeskukset, osa leirikoulukeskuksista, osa Metsähallituksen
luontokoulukeskuksista (noin 50 toimijaa eri puolilla Suomea).
• Painottaa hankeyhteistyöhön esim. European Pearls Life + -hanke

– PYY-ympäristökasvatusverkoston kanssa yhteistä hanketoimintaa.
Esimerkiksi Ekopaku-toiminta Pirkanmaan laajuiseksi,
Ympäristökasvatuspäivät
– Vihreä lippu – edistäjätoimintaa laajennetaan koko Pirkanmaalle
• Nyt Tampereella 9 osallistujaa, Oulussa 32, Jyväskylässä 11 ja Espoossa 30.

•

Paikallinen yhteistyö
– Terälahti-projekti
– Esi- ja alkuopetuksen-projekti

