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OPETTAJA, KASVATTAJA, YMPÄRISTÖKASVATTAJA 

Haluatko tulla paremmaksi ympäristökasvattajaksi? Kiinnostaako kestävän kehityksen edistäminen ja ulkona op-

piminen? Kaipaatko potkua tulevaisuustyöhön tai vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä? 

Suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ulkona opettamisen painotuk-

sella! 

Koulutusohjelman laajuus ja kesto 

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkin-
non, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä 
tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteutta-
minen. 

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, etä- ja 

verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden (2/2022–5/2023), ja sen voi suorittaa 

oman työn ohessa. 

Koulutusohjelman sisältö 

Merkittävä osa koulutuksessa toteutetaan ulkosalla. Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön 
menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen ulkona oppimisella maustettuna. Luonto 
on monipuolinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa kokemukselliset, liikunnalliset, pelilliset, aistilliset, taiteelliset, 
kokeelliset ja tutkimukselliset työtavat. 

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen tilaa ja tehdään kestävän kehityksen ohjelma. Näihin 
paneudutaan Pienet askeleet -opintojaksoilla. Kasvatustyön tueksi laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma, ja ympä-
ristö- ja kestävyyskasvatusta tuetaan kehittämishankkeella. Näihin saa eväitä Hyvin suunniteltu -opintojaksoilla. Ympä-
ristökasvatuksen menetelmiä ammennetaan Monet menetelmät -jaksolla. 

Lähijaksojen aikataulu, pääkaupunkiseutu 

17.2.2022 klo 13–16 Orientaatiopäivä, paikka tarkentuu, pääkaupunkiseutu  

15.-16.3.2022 Hyvin suunniteltu 1, paikka tarkentuu, pääkaupunkiseutu  

26.-27.4.2022 Pienet askeleet 1, paikka tarkentuu, pääkaupunkiseutu  

14.-15.9.2022 Hyvin suunniteltu 2, paikka tarkentuu, pääkaupunkiseutu  

4.-6.10.2022 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat   

12-13.1.2023 Pienet askeleet 2, paikka tarkentuu, pääkaupunkiseutu  

26.4. 2023 klo 13–16 Ympäristökasvattajien onnistumisten tähtihetket  
 
Lähipäivät alkavat kello 9 ja päättyvät kello 16. Koulutuspaikat ovat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ympäristökasva-
tusalan toimijoiden tiloissa (esim. museot ja luontokeskukset). Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin ympäris-
tökasvatusopiskelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla asiantuntujaluentoja ja 
ulkopainotteisia työpajoja. Järjestämme sinne majoituksen, mutta matkat ja ruokailut jäävät opiskelijoille maksetta-
vaksi. 
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Näyttöjen aikataulu 

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä pyrimme kui-

tenkin seuraavaan aikatauluun:  

1. Osatutkinto ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen” -tutkinnonosista syk-

syllä 2022 ympäristökasvatustilaisuuden yhteydessä. 

2. Ympäristökasvattajan portfolion esittely ja osatutkinto ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristö-

alan kehittämishankkeen toteuttaminen” -tutkinnonosista keväällä 2023. 

 

Kouluttajat 

Silja Sarkkinen, koulutusjohtaja, silja.sarkkinen@sykli.fi, p.  050 587 6798  

Maarit Pihkala, kouluttaja, maarit.pihkala@sykli.fi, p. 050 378 9903  

Satu Jovero, kouluttaja, satu.jovero@sykli.fi, p. 050 5639 370  

Anna Haukka, kouluttaja, anna.haukka@sykli.fi, p.  050 553 6601  

Elina Hinkkanen, kouluttaja, elina.hinkkanen@sykli.fi, p. 050 553 6624 

Virpi Jussila, kouluttaja, virpi.jussila@sykli.fi, p. 050 587 42 57 

 

Tervetuloa yhteiselle matkalle Syklin ympäristökasvattajaksi!  
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OPINTO-OPAS 

JAKSO 1 Hyvin suunniteltu 1  

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on, että 

• ymmärrät ympäristökasvatuksen perusteet ja keskeisimmät teoreettiset mallit 

• osaat soveltaa teoreettisia malleja oman ympäristökasvatustyön suunnitteluun ja 
arviointiin 

• huomioit toiminnan suunnittelussa kohderyhmän lähtökohdat ja tavoitteet 

• otat sisällöissä huomioon ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteet  

• suunnittelet ja organisoit kehittämishankkeen 

Lähiopetus Lähijakson aikana tutustutaan ympäristökasvatuksen historiaan, käsitteisiin ja teoriaan ja 
pohditaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteita. Jaksolla saadaan eväitä ympäris-
tökasvatussuunnitelman laatimiseen sekä käynnistetään hankesuunnitelman laadinta. 

Oppimistehtävä 
 

Hankesuunnitelman laatiminen kehittämishankkeelle  
Ympäristökasvatussuunnitelman ideointi 

 

JAKSO 2 Pienet askeleet 1  

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on, että  

• opit laatimaan kestävän kehityksen lähtötilanteen kartoituksen 

• ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen laajana globaalina kysymyksenä  

• tutustut erilaisiin kestävän kehityksen ohjelmiin 

• kehität omaa toimintaasi työyhteisössä 

• kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi 

Lähiopetus Lähijaksolla tutustutaan erilaisiin kestävän kehityksen kartoituksiin ja ohjelmiin ja suunni-
tellaan omaa kartoitusta.   

Oppimistehtävä 
 

Kestävän kehityksen kartoituksen suunnittelu ja toteutus 
Kestävän kehityksen ohjelmatyön suunnittelu 
Työyhteisötaitojen 360-arvioinnin toteuttaminen 

 

JAKSO 3 Hyvin suunniteltu 2  

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on, että  

• edistät ympäristökasvatussuunnitelman laatimista 

• hahmotat, millainen on hyvä ympäristökasvatustilaisuus 

• tunnet keskeisen työyhteisöön vaikuttavan lainsäädännön 

Lähiopetus Keskeistä sisältöä on ympäristökasvatuksen toimintaympäristön ja toimijaverkoston kuvaa-
minen sekä ympäristökasvatukseen liittyvien tavoitteiden, velvoitteiden ja muiden ohjaus-
keinojen tunnistaminen. Jaksolla työstetään yhdessä ympäristökasvatus- ja 
turvallisuussuunnitelmia. Opetellaan hankkeen raportointia. 

Oppimistehtävä Ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen  
Turvallisuussuunnitelma esim. päiväkotien ja koulujen retkeilytoimintaan ja ulkona oppimi-
seen 
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JAKSO 4 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät 
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat 

 

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on, että  

• tunnet ympäristökasvatuksen menetelmiä monipuolisesti  

• kehityt ympäristökasvattajana ja kouluttajana 

• osaat ammattitaitoisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatustilai-
suuden 

Lähiopetus Koulutusjaksolla tutustutaan ympäristökasvatuksen moniin menetelmiin toiminnallisesti ja 
pohditaan yksin ja yhdessä, millainen on hyvä kouluttaja / ympäristökasvattaja. Tavoit-
teena on kehittyä kouluttajana ja saada eväitä hyvän ympäristökasvatustilaisuuden suun-
nitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  

Oppimistehtävä Ympäristökasvatustilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi 
 

JAKSO 5 Pienet askeleet 2  

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on, että  

• osaat laatia organisaation kestävän kehityksen ohjelman   

• osaat raportoida kehittämishankkeen 

Lähiopetus Lähijaksolla pohditaan, miten kestävän kehityksen ohjelma toimii ympäristökasvatuksen 
välineenä. Lähijakso antaa pohjaa kestävän kehityksen ohjelman rakentamiselle erityi-
sesti osallistamisen ja osallistumisen näkökulmasta. Käynnistetään loppuraportin laa-
dinta.  

Oppimistehtävä 
 

Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen organisaatiolle  
Hankkeen loppuraportti 
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