
Kestävän kehityksen kasvatusta kuntiin  

"Retkitaitoja, liikuntaa ja luontoretkiä, oppia luonnosta ja kotiseudusta, perinnetaitoja, halua suojella 

ympäristöä ja reilua kaveruutta!" Näitä ja paljon muuta voidaan saavuttaa kestävän kehityksen 

kasvatuksella. 

 Kesytys-hanke pilotoi valtakunnallista mallia kuntien pitkäjänteiselle ympäristökasvatustyölle. Kuntia 

halutaan lähestyä asiassa menemällä kuntaan sisään koulujen ovesta.  Kesytys on lyhenne sanoista Keski-

Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyösysteemi. 

 Kuntaseminaarissa esitellään kahden vuoden työn tuloksia. Osanottajat arvioivat hankkeen 

tuloksia  Vaeltavan oppimisen työpajoissa tekemällä oppimisen tavoilla.  Osallistuminen tarjoaa oivan 

mahdollisuuden verkostoitumiseen.  

  

Aidot oppimisympäristöt koottu ohjelmapankkiin 

 Ohjelmapankissa on kunnittain esiteltynä n. 450 kohdetta ja jokaisesta oma esittelykortti. Sieltä löytyy 

rotkoja, soita, koskia, harjuja, lehtoja, museoita, kirkkoja, taistelupaikkoja ja linnavuoria. Niillä voi oppia 

historiaa, matematiikka, liikuntaa ja biologiaa ja vaikka kotitaloutta! 

 Ohjelmapankki on luotu helpottamaan eri oppiaineiden opiskelua aidossa ympäristössä. Työssä on otettu 

huomioon koulujen opetussuuunnitelmauudistus 2016, jossa pyritään konkretisoimaan oppiaineiden 

ympäristökasvatussisältöjä. Kesytyksen kartoitusmalli soveltuu mihin kuntaan tahansa, Keski-Suomi on 

toiminut pilottialueena. 

 Kunta nähdään ympäristökasvatuksen suurena luokkahuoneena. Merkittävässä roolissa opettajien ja 

kasvattajien lisäksi ovat paikalliset osaajat, jotka hyödyntävät lähiympäristöään. Näitä ovat mm. maatilat, 

luonto- ja eräoppaat, kala- ja lintumiehet, metsästäjät, kyläseurat ja järjestöt, museot, seurakunnat sekä 

esim. energia-ja jätealan yritykset. 

Keski-Suomen kohteista on laadittu karttajuliste, joka on jaettu kouluihin, päiväkoteihin, kunnanvirastoihin 

ja seurakuntiin. Julistetta on saatavilla Piispalan nuorisokeskuksessa. Myös perheiden ja luontomatkailun 

toivotaan löytävän ohjelmapankin, kaikki materiaalit ovat vapaasti tulostettavissa 

(www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki). 

  

Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatustilanne 

 Joka kunnasta on koottu perustietoa ympäristökasvatustilanteesta. Seminaarissa arvioidaan kunnan 

kärkikohteiden merkitystä opetuksen lisäksi ulkoilussa, matkailussa sekä kuntien omaleimaisuuden 

säilyttämisessä kuntauudistuksen melskeissä. Samalla kartoitetaan kunnan paikallista yhteistyötä sekä 

kuntien yhteistyömahdollisuuksia. 

 

 

http://www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki


 Opas kuntien ympäristökasvatustyön tueksi 

 Kestävän kehityksen kasvatuskentän ymmärtämistä varten on laadittu opas paikallistoimijoita 

varten.  Virallinen kuntaorganisaatio kantaa perimmäisen toteutusvastuun työstä, mutta seurakunnilla, 

metsähalli-tuksella, luonto- ja ympäristökouluilla sekä järjestö- ja yritysmaailmalla on oma roolinsa 

yhteisessä työssä. 

 Kesytys-ympäristökasvatushanke on osa valtakunnallista ympäristökasvatuskentän koordinointityötä. Jo 

esiselvitysvaiheessa v. 2010 asetettiin visioksi maakunnan yhteisen palvelukeskuksen perustaminen 

kuntien, aluehallinnon sekä muiden hyödynsaajien yhteistyöllä. Hanketta hallinnoi Piispalan nuorisokeskus 

ja se on saanut rahoituksen ympäristöministeriöltä sekä Keski-Suomen liitolta. 

  

Lisätietoja:  Kesytys-hanke, projektipäällikkö, ympäristökasvatuksen asiantuntija Eija Syrjälä 0400 130670 

sähköposti: eijaksyrjala@gmail.com  

Ohjelmapankin osoite:  www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki> kuntalista 

(aloitussivulla julistekartta pienoiskoossa, kohteet esitelty kunnittain) 
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