Tampereen luontokoulu Korento
Toimintakertomus 2005
Hämäläiseen tapaan kolmen toimintavuoden jälkeen saimme vihdoin valittua luontokoululle nimen:
olemme tästä eteenpäin Tampereen luontokoulu Korento. Asiasta järjestetään vielä tiedotustilaisuus
(hämäläiseen tapaan) tammikuussa.
Luontokoulun henkilökuntaan kuuluu 3 työntekijää. Niina Mykrä opettaa pääasiassa
koululaisryhmiä, järjestää koulutuksia ja vastaa luontokoulun kokonaisuudesta. Helena Mendelin
opettaa luontokoulun päivähoitoryhmiä. Hänen palkkansa maksetaan päivähoidon puolelta. Mia
Karvinen työskentelee oppisopimuksella luontokoulun avustajana, ja hänellä on määräaikainen
työsuhde 31.12.2006 asti. Niina toimii Mian työpaikkaohjaajana. Kesällä saimme töihin koululaisen
Viivi Luukkalan kesäkurssien ajaksi kahdeksi viikoksi 6.-23.6. Lisäksi luontokoulussa oli
opetusharjoittelija Liisa Häikiö keväällä yhteensä noin viikon verran. Syksyllä meillä toimi 26.9.21.10. luontoyrittäjäharjoittelija Maija Jormakka Osaran maaseutuopetusyksiköstä.
Luontokoulun toimintavuosi oli täynnä monipuolista ohjelmaa: luontokouluryhmiä,
ympäristöagenttikoulutusta, opettajien koulutusta, kesäkursseja, avoimia ovia, yhteistyötä,
opiskelua ja uuden toimintamallin mietiskelyä.
Luontokouluryhmiä otettiin vastaan päiväkodeista ja peruskouluista. Pääasialliset kohderyhmät ovat
olleet 4.-6. -vuotiaat, 4. -luokkalaiset ja 7.-luokkalaiset. Osa halukkaista luokista/ ryhmistä
kohderyhmässäkin jäi vaille luontokoulupaikkaa, koska luontokoulun päivät eivät riitä. Myös muita
halukkaita luontokouluun tulijoita muista ikäryhmistä ja muista kunnista olisi. Luokkia voitiin ottaa
muutama edellisvuosia vähemmän, koska Niina osallistui BSR Eagle EU-hankkeeseen ja myös
muuta yhteistyötä on aiempaa enemmän.
Päivähoidon luontokoulupäivinä metsässä liikuttiin erilaisten satuseikkailujen tiimoilta. Kesäkuussa
päivähoidon lapset toimivat ”Elettiinpä ennenkin”–teeman pohjalta.
Koululaisten ohjelmat on suunniteltu kunkin luokka-asteen opetussuunnitelman ja opettajien
erityistoiveiden mukaan. Keväällä nelosluokkalaisten päivät rakentuivat lähinnä vuodenajan,
opetussuunnitelman ja opettajien harvojen toiveiden mukaan, syksyllä neljännet luokat saivat valita
kymmenestä uudesta ohjelmapaketista itselleen sopivan. Seitsemäsluokkalaisten päivät täyttyivät
ryhmäyttämisestä ja vesiasioista koulujen toiveiden mukaan.
Ympäristöagenttikoulutusta järjestettiin jälleen peruskoululaisille ja lukiolaisille. Agenttien
materiaalisivut täydentyivät webbisivuillamme: syksyn teema ”jätteet”lisättiin. Syksyn
koulutuksiin osallistui ennätysmäärä peruskoululaisia, lukiolaiset sen sijaan on hankalampi saada
mukaan toimintaan.
Kesäkursseja järjestettiin tänä vuonna kaksi. Teemana oli ”Taide ja luonto”edellisen vuoden
tapaan, nyt samat kurssilaiset olivat kurssilla 4 tai viisi päivää. Kurssilla tehtiin taidetta eri
menetelmin aiheena tai materiaalina luonto. Kursseille olisi ollut tulijoita moninkertaisesti siihen
verrattuna, mitä pystyimme ottamaan.
Vuoden mittaan järjestettiin myös muutamia päiviä lasten kanssa työskenteleville, kaksi ”Taide ja
luonto”-kesäkurssia koululaisille (4 ja 5 päivän pituisina), sekä kaikille halukkaille kaksi avoimien
ovien päivää teemoilla ”Seitsemän veljestä”ja ”Sienet”.

Luontokoulu aloitti tamperelaisten koulujen ja päiväkotien Vihreä lippu –edistäjänä syksyllä.
Edistäjän tehtäviä hoitaa Mia, syksyllä oli jo ensimmäinen luontokoulun järjestämä
koulutustilaisuus halukkaille.
Tilastot kaikista kävijöistä on liitteenä.
Kaupungin toimintamallin muutos on työllistänyt meitäkin kovasti. Kokouksia on pidetty,
luontokoulupäivän hintaa alustavasti laskettu, ja paljon pohdittu, mikä lautakunta on meidän
tilaajamme, ja kenen alaisina tuotamme palveluita. Olemme käyneet syksyn kuluessa keskusteluja
asiasta luontokoulun ohjausryhmässä, opetuspalvelukeskuksessa kehityspäällikkö Veli-Matti
Kanervan kanssa, aluerehtorien kokouksessa, ympäristölautakunnan kokouksessa, sekä tietysti
esimiehiemme kanssa. Asia on vielä täysin kesken.
Yhteistyö muiden luontokoulujen kanssa jatkui. Keväällä Niina ja Helena olivat luontokoulun
opettajien tapaamisessa Porvoon luontokoulussa, syksyllä taas Hyvinkäällä luontokoulu
Pikkutikassa.
Vuosi sisälsi myös henkilökunnan opiskelua: Mia suoritti ahkerasti ja hienolla menestyksellä
näyttökokeita ympäristönhoitajaopinnoissaan. Helena aloitti ”Luonto ja luovuus”–koulutuksen.
Niina aloitti luontokoulunopettajan opinnot liittyen Itämeren alueen luontokoulujen yhteiseen EUhankkeeseen BSR Eagle (Interreg III), joka käynnistyi keväällä.
Luontokoulun ohjausryhmä, johon kuuluu Helenan ja Niinan lisäksi ympäristöpäällikkö Kaisu
Anttonen ympäristövalvonnasta, perusopetuksen johtaja Ulla Liljeström koulutoimesta ja vt.
päivähoidon johtaja Leena Viitasaari päivähoidosta, kokoontui keväällä ja syksyllä.
Tiivis yhteistyö Terälahden oppimiskeskuksessa alakoulun ja päiväkodin kanssa jatkui. Saimme
syksyllä päätökseen yhteisen Vihreä Lippu- projektin teemana vesi. Projektista on oma raporttinsa.
Oppimiskeskukselle myönnettiin Vihreän Lipun käyttöoikeus, lippu liehuu edelleen
lipputangossamme. Kerran kuukaudessa kokoontuu myös Terälahden yhteistyöryhmä, jossa on
jäsenet Terälahden oppimiskeskuksen eri toimijoilta: koulusta, päiväkodista, keittiöstä, kirjastolta ja
luontokoulusta.
Myös muuta yhteistyötä sisältyi vuoteemme. Yhteistyö Kurun metsäoppilaitoksen kanssa jatkui:
opiskelijat rakensivat keväällä nuotiopaikalle puuliiterin ja huoltotien. Syksyllä perustettiin
Pirkanmaan ympäristökasvatusryhmä. Niina on osallistunut tapaamisiin aktiivisesti. Bussifirma
Alhonen& Lastunen on palvellut luontokoulua edelleen erinomaisesti.

Tampereella 3.1.2006
Niina Mykrä ja Helena Mendelin
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Luontokoulun kävijät vuonna 2005:
ryhmän tyyppi

luokkia/
ryhmiä kpl

koululaisia:

4.lk
57
-alak. muut 11
-7.lk
45
-yläk. muut 1
lukio
1
-yhteensä
päiväkotilaisia: -3-5 v.
28
-eskarit
121
-yhteensä
ympäristöagentteja –a-a
1
-yläaste
1
-lukio
1
-yhteensä
koululaisten kesäkurssit
avoimet ovet
luontokoulun pitämät
koulutukset yms.
yht.

kuinka monena
päivänä

57
11
39
1
2
116

opet ja avustajat

86
21
65
2
2
108

176
69
298

149

149

367

4
4
3
3
2
3
6
278

(5+4)

8
9
3
6
282

kuinka monta
oppilasta/
oppilaskäyntiä/
vierailijapäivää
1285
166
768
20
44
2283
333
1407
1740
152
46
13
211
(15+16)
139
183
130

543

4816

Prosentteja kalenterivuoden 2005 aikana vierailleista koululaisryhmistä:

eskarit
4. lk
7. lk
pääasialliset
kohderyhmät yhteensä

Luontokoulussa käynyt Tampereella yhteensä Luontokoulussa käynyt
oppilaita
oppilaita ka.-04-05
prosenttia
1407
n. 1670 (1704/1640)
84%
1285
n. 1960 (1977/1950)
66%
768
n. 1850 (1806/1902)
42%
3460
5480
63%

Olemme käyttäneet Tampereen oppilasmäärissä keskiarvoja, koska oppilasmäärät kulkevat lukuvuosittain, ei
kalenterivuosittain. Suluissa kevään/syksyn todelliset lukumäärät.)

