Tampereen luontokoulu Korento
Toimintakertomus 2006
Luontokoulun vuosi on ollut totuttuun tapaan kiireinen. Oppilaita on riittänyt, ja toimintaa on saatu
vakinaistettua taas piiru eteenpäin: paikka kunnan organisaatiossa on selkeytynyt, ja päivähoidon
ryhmistä vastaava toimi on saatu siirrettyä ympäristövalvonnan organisaatioon. Sen sijaan avustajan
paikan vakinaistaminen ei tällä erää vielä onnistunut.
Luontokoulun henkilökuntaan on kuulunut 3 työntekijää. Niina Mykrä opettaa pääasiassa
koululaisryhmiä, järjestää koulutuksia ja vastaa luontokoulun kokonaisuudesta. Helena Mendelin
opettaa luontokoulun päivähoitoryhmiä. Mia Karvinen on työskennellyt oppisopimuksella
luontokoulun avustajana 31.12.2006 asti. Niina on toiminut Mian työpaikkaohjaajana Helenan
hyvällä tuella. Luontokoulussa oli 27.3.-30.4.2006 apuna harjoittelija Tanja Merikoski Osaran
Maaseutuopetusyksiköstä. Lisäksi Aulikki Laine suoritti osan opettajaopintojensa harjoittelusta
luontokoulussa 8.5.-12.5.06. Yhdeksäsluokkalainen Teemu Salo oli luontokoulussa ja myös
kiinteistön muissa yksiköissä yhteisenä TET-harjoittelijana 30.10.-10.11.
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. Niinan BSR Eagle
EU-hankkeen koulutusrupeama on ollut kiihkeimmillään, mikä on vaikuttanut jonkin verran
mahdollisuuksiin ottaa oppilasryhmiä luontokouluun.
Päivähoidon luontokoulupäivinä metsässä liikuttiin tarinoiden ja satuseikkailujen innoittamana.
Ryhmät voivat valita eri vuodenaikoina 3-4 erilaisesta vaihtoehdosta haluamansa etukäteen. Alle
kouluikäisten toiminnassa luonnonilmiöiden havainnointi ja leikki on olennainen osa metsässä
liikkumista.
Keväinen AKT:n lakkoviikko jalkautti luontokoulun: kun ryhmät eivät päässeet luontokouluun, niin
Helena meni ryhmien luo. Kanjonin-, Näsinkallion- ja Lielahden päiväkodit seikkailivat
lähiympäristössään Helenan opastamana.
Koululaisten elämykselliset ohjelmat on suunniteltu kunkin luokka-asteen opetussuunnitelman
mukaan. Neljännet luokat saivat valita kymmenestä ohjelmapaketista itselleen sopivan,
seitsemäsluokkalaisille taas suunniteltiin kesällä neljä erilaista uutta ohjelmapakettia. Lisäksi
tarvittaessa ohjelmaa suunniteltiin opettajien toiveiden mukaan.
Ympäristöagenttikoulutusta järjestettiin jälleen peruskoululaisille ja lukiolaisille. Keväällä
yläkoulun ja lukion agentit kokoontuivat Torpan kurssikeskukseen 20.-21.4. yhteiseen koulutukseen
Helsingin ympäristöagenttien kanssa. Syksyllä yläkoulun ja lukion agentit alkoivat järjestää
keskenään omia ylimääräisiä agenttitapaamisia luontokoulun järjestämien koulutusten lisäksi –eli
yksi koulutuksen tavoite toteutui. Syksystä alkaen agenttitoiminnan teemat seuraavat kaupungin
yhteisiä kestävän kehityksen teemoja, nyt siis teemana liikenne.
Kesällä järjestettiin 5.-9.6. ”Taide ja luonto”-kesäkurssi koululaisille, sekä kolme isovanhempilapsi päivää. Kaikille halukkaille oli tarjolla kaksi avoimien ovien päivää: lauantaina 28.1. teemalla
”Talven taikaa”ja lauantaina 25.11.06 teemalla ”Liikkuminen”yhteistyössä bussifirma Alhosen &
Lastusen kanssa.

Luontokoulu toimii tamperelaisten koulujen ja päiväkotien Vihreä lippu –edistäjänä. Asian
tiimoilta järjestettiin koulutuksia päiväkodin henkilökunnalle ja opettajille. Edistäjän tehtäviä hoiti
Mia.
Tilastot kaikista kävijöistä on liitteenä.
Saimme kaupungilta investointirahaa 10000 e ulkoalueidemme kunnostamiseen. Yhteistyö Kurun
metsäoppilaitoksen kanssa jatkui: opiskelijat kunnostivat keväällä pääpolkua, ja rakensivat
nuotiopaikalle pöytäryhmän. Syksyllä opiskelijat rakensivat rantaan pitkospuut. Lisäksi muutama
opettaja teki portaat vaikeaan rinteeseen, ja korjasi nuotiopaikan penkkejä. Investointirahaa jäi
käytettäväksi vielä ensi vuodelle, joten kunnostustyö jatkuu.
Vuosi sisälsi myös henkilökunnan opiskelua: Mian lähiopinnot päättyivät keväällä, ja hän valmistui
ympäristönhoitajaksi oppisopimuksen päättyessä joulukuussa. Helena jatkoi ”Luonto ja luovuus”–
koulutusta ja hankki EAI- pätevyyden. Niina suoritti ison paketin luontokoulunopettajan opintoja
liittyen Itämeren alueen luontokoulujen yhteiseen EU-hankkeeseen BSR Eagle (Interreg III), ja
hankki EAII-pätevyyden.
BSR-hankkeeseen liittyen Niina pääsi twinning- viikolle 5.11.-9.11. Hamarin luontokouluun
Norjaan Suunnitelmissa on, että yhteistyötä Hamarin luontokoulunopettajien kanssa jatketaan.
Luontokoulun ohjausryhmä, johon kuuluu Helenan ja Niinan lisäksi ympäristöpäällikkö Kaisu
Anttonen ympäristövalvonnasta, koulutoimesta perusopetuksen johtaja Ulla Liljeström (kevät) /
Veli-Matti Kanerva (syksy) ja vt. päivähoidon johtaja Leena Viitasaari päivähoidosta, kokoontui
keväällä ja syksyllä. Ryhmän myötävaikutuksesta luontokoulun päivähoidosta vastaavan toimi
saatiin siirrettyä päivähoidon puolelta ympäristövalvontaan.
Tiivis yhteistyö Terälahden oppimiskeskuksessa alakoulun ja päiväkodin kanssa jatkui. Aloitimme
uuden yhteisen Vihreä Lippu- projektin teemana energia. Vihreä lippu –raati kokoontuu kerran
kuukaudessa. Kerran kuukaudessa kokoontuu myös Terälahden yhteistyöryhmä, jossa on jäsenet
Terälahden oppimiskeskuksen eri toimijoilta: koulusta, päiväkodista, keittiöstä, kirjastolta ja
luontokoulusta.
Yhteistyötä on tehty myös kyläläisten kanssa. Muutama kyläläinen oli keväällä nuotiolla
puutalkoissa. Kesällä yritimme tuloksetta edesauttaa luontokoulun käytössä olevan Koskenniemen
metsän hankkimista kaupungin omistukseen. Syksyllä otimme kantaa luontokoulun ohi virtaavan
Kiimajoen melontareittihankkeeseen. Neuvotteluja on käyty myös hakkuusuunnitelmien suhteen
kaupungin omistaman metsän osalta.

Tampereella 20.12.2006
Niina Mykrä ja Helena Mendelin
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Luontokoulun kävijät vuonna 2006:
ryhmän tyyppi

luokkia/
ryhmiä kpl

4.lk
56
-7.lk
35
-lukio
1
-yhteensä
päiväkotilaisia: -3-5 v.
23
-eskarit
114
-yhteensä
ympäristöagentteja –a-a
2
-yläaste
1
-lukio
1
-yhteensä
koululaisten kesäkurssit
avoimet ovet
luontokoulun pitämät
koulutukset yms.
yht.

kuinka monena
päivänä

koululaisia:

opet ja avustajat

82
46
1
92

92
23
114

137

129
66
279

137
7
6
6

3
4
2
3

11
8
2
3

241

253

345

kuinka monta
oppilasta/
oppilaskäyntiä/
vierailijapäivää
1261
670
11
1942
252
1342
1594
60/
185
24/
58
2/
8

29+22

98
51
96

474
4032
eli kävijät yhteensä 4506

Prosentteja kalenterivuoden 2006 aikana vierailleista koululaisryhmistä:

eskarit
4. lk
7. lk
pääasialliset
kohderyhmät yhteensä

Luontokoulussa käynyt Tampereella yhteensä Luontokoulussa käynyt
oppilaita
oppilaita ka.-05-06
prosenttia
1342
1788
75%
1261
n. 1870 (1950/1788)
67%
670
n. 1895 (1902/1888)
35%
3273
n. 5553
59%

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

