Tampereen luontokoulu Korento
Toimintakertomus 2007
Luontokoululla on taas takanaan aktiivinen vuosi. Luontokoulun tulevaisuutta suunniteltiin, ja
luontokoulun käyttämistä metsistä neuvoteltiin. Vihdoin saatiin valittua logo luontokoululle, ja
uusia nettisivuja valmisteltiin. Alkuvuosi maaliskuun puoliväliin jouduttiin työskentelemään ilman
avustajaa, joten koululaisia ei tuolloin voitu ottaa vastaan yhtä paljon kuin yleensä. Syksystä alkaen
ryhmiä on puolestaan pystytty ottamaan vastaan entistä enemmän, koska myös uusi avustaja Jenni
Skaffari on pystynyt vetämään niitä.
Luontokoulun henkilökuntaan on kuulunut 3 työntekijää. Niina Mykrä opettaa pääasiassa
koululaisryhmiä, järjestää koulutuksia ja vastaa luontokoulun kokonaisuudesta. Helena Mendelin
opettaa luontokoulun päivähoitoryhmiä. Jenni Skaffari on toiminut luontokoulun avustajana 12.3.
lähtien ensin palkkatukityöllistettynä, ja 12.9. lähtien määräaikaisena työntekijänä. Harjoittelija
Terhi Kokkonen Osaran Maaseutuopetusyksiköstä oli apuna luontokoulussa oli 2.4.-4.5.
Luontokouluryhmiä otettiin vastaan päiväkodeista ja peruskouluista. Pääasialliset kohderyhmät
olivat 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.
Päivähoidon luontokoulupäivinä metsässä liikuttiin jälleen 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 ympäristötietouden herättelyssä. Muutamia ryhmiä varten suunniteltiin mittatilausohjelma
ryhmän oman teeman perusteella.
Koululaisten elämykselliset ohjelmat on suunniteltu kunkin luokka-asteen opetussuunnitelman
mukaan. Neljännet luokat saivat valita kymmenestä ohjelmapaketista itselleen sopivan,
seitsemäsluokkalaisille taas oli valittavana neljä erilaista ohjelmapakettia. Lisäksi tarvittaessa
ohjelmaa suunniteltiin opettajien toiveiden mukaan.
Ympäristöagenttikoulutusta järjestettiin jälleen peruskoululaisille ja lukiolaisille. Agenttitoiminnan
teemat seuraavat kaupungin yhteisiä kestävän kehityksen teemoja, joten teemana oli liikenne. Myös
muita ympäristöön liittyviä aihepiirejä käsiteltiin.
Kesällä järjestettiin 4.-8.6. ”Taide ja luonto”-kesäkurssi koululaisille, sekä kaksi aikuinen-lapsi
päivää. Vietimme avoimien ovien päivää 5.5. lintuja katsellen ja kuunnellen. Opastajana oli Lasse
Kosonen. Vietimme luontokoulun viisivuotissynttäreitä nuotiolla 9.11., vuodet täyttyivät kuitenkin
jo elokuussa. Juhlien yhteydessä oli myös avoimet ovet ja uudistetun huussin vihkiäiset. Paikalla oli
myös apulaispormestari Tarja Jokinen.
Luontokoulu toimii tamperelaisten koulujen ja päiväkotien Vihreä lippu –edistäjänä. Asian
tiimoilta luontokoulu piti yhden infotilaisuuden, ja oli mukana järjestämässä Yhteinen maapallo –
koulutusta päiväkodin henkilökunnalle ja opettajille. Jenni on hoitanut edistäjän tehtäviä
maaliskuun puolesta välistä alkaen.
Tilastot kaikista kävijöistä on liitteenä.

Edellisenä vuonna kaupungin myöntämää 10000 e investointirahaa ulkoalueidemme
kunnostamiseen oli vielä jäljellä. Yhteistyö Kurun metsäoppilaitoksen kanssa jatkui: opiskelijat
saivat keväällä pääpolun kunnostuksen valmiiksi, rakensivat uuden sillan Kiimajoen yli, uusivat
syksyllä nuotiopaikan huussin Biolanin kompostikäymäläksi ja kunnostivat muutenkin
nuotiopaikkaa.
Kävimme jälleen keskustelua luontokoulun käyttämistä metsistä. Naapurin metsänomistaja
Koskenniemi kertoi aloittavansa hakkuut luontokoulun käyttämässä metsässä. Yritimme jälleen
hankkia metsää, mutta hinta oli liian korkea. Hakkuu-uhka siirtyi vuoden päähän. Metsäyhdistys
puolestaan myi nuotiopaikan viereisen palstan, ja omistaja suunnittelee tontille taloa, mikä ei
kuulosta hyvältä luontokoulun toiminnan kannalta. Myös luontokoulun käyttämissä kaupungin
metsissä on suunnitteilla hakkuita, mutta pystyimme sopimaan hakkuista niin, että ne eivät haittaa
luontokoulun toimintaa. Huomasimme, että kokonaisvaltainen suunnitelma ja sopimus
luontokoulun käyttämien metsien suhteen on tarpeen, joten olemme järjestämässä kokousta asiasta
heti alkuvuonna 2008.
Luontokoulun ohjausryhmä kokoontui 14.9. Ryhmässä käsiteltiin syksyllä tehtyä luontokoulun
kehittämissuunnitelmaa. Mukana oli Helenan ja Niinan lisäksi ympäristöpäällikkö Kaisu Anttonen
ympäristöpalveluista, Markku Valkama koulutoimesta ja Riitta Hannelius päivähoidosta.
Kehittämissuunnitelmaan liittyen yritettiin etsiä rahoitusmahdollisuuksia Ekopakuhankkeelle, mutta
vuoden loppuun mennessä ei asia vielä selvinnyt.
Tiivis yhteistyö Terälahden oppimiskeskuksessa alakoulun ja päiväkodin kanssa jatkui. Saimme
vuoden lopussa Vihreä lippu -teeman ”energia”valmiiksi, ja Terälahden oppimiskeskukselle
myönnettiin Vihreä lippu. Vihreä lippu –raati kokoontui noin kerran kuukaudessa. Lähes kerran
kuukaudessa kokoontui myös Terälahden yhteistyöryhmä, jossa on jäsenet Terälahden
oppimiskeskuksen eri toimijoilta: koulusta, päiväkodista, keittiöstä, kirjastolta ja luontokoulusta.
Vuosi sisälsi myös henkilökunnan opiskelua: Niina suoritti elokuussa loppuun kolmivuotiset
luontokoulunopettajaopintonsa liittyen Itämeren alueen luontokoulujen yhteiseen EU-hankkeeseen
BSR Eagle (Interreg III). Samaan hankkeeseen liittyen Niina, Helena ja Jenni pääsivät twinningmatkalle 13.-16.8. Tanskaan ja Ruotsiin tutustumaan luontokouluihin. Toimimme isäntinä myös
Suomen Ladun Metsämörri koulutuksessa päivähoidon henkilöstölle, Helena osallistui siihen. Jenni
hankki myös EAI- pätevyyden.

Tampereella 11.1.2008
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Luontokoulun kävijät vuonna 2007:
ryhmän tyyppi

koululaisia:

luokkia/
ryhmiä kpl

-4.lk
-7.lk
-yhteensä
päiväkotilaisia: -3-5v.
- eskarit
-yhteensä
ympäristöagentteja –
alakoulu
-yläkoulu
-lukio
(yläkoulun ryhmän kanssa)
-yhteensä
koululaisten kesäkurssit
avoimet ovet
luontokoulun pitämät
koulutukset yms.
Yht.

25
63

kuinka monena
päivänä

25
60

opet ja avustajat

41
113
154

kuinka monta
oppilasta/
oppilaskäyntiä/
vierailijapäivää
747
1210
1957
277
1401
1678
57/ eri
99

88
24
111
135
1

85
24
111
135
5

1
1

5
5

22/ eri
3/ eri

2
3
2
6

8
7
2
7

141

97

241

340

80
11

78
104
146
494

(opeja
yms.)

494

eli kävijät yhteensä 4647

Prosentteja kalenterivuoden 2007 aikana vierailleista ryhmistä:

eskarit
4. lk
7. lk
kohderyhmät yhteensä

Luontokoulussa käynyt Tampereella yhteensä Luontokoulussa käynyt
oppilaita
oppilaita ka. -07
prosenttia
1401
1630
86%
747
n. 1780 (1785/1776)
42%
1210
n. 1850 (1893/1811)
65%
3358
n. 5260
64%

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

