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OPETTAJA, KASVATTAJA, YMPÄRISTÖKASVATTAJA 

Kiinnostaako sinua kestävän kehityksen edistäminen ja ulkona oppiminen? Haluatko kehittyä ympäristökasvatta-

jana? Kaipaatko työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia organisaatiosi kestävyystyöhön sekä 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, 1 etäope-

tuspäivä ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden (10/2022–

12/2023), ja sen voi suorittaa oman työn ohessa. 

Koulutusohjelman sisältö 

Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja 
kestävyyskasvatukseen sekä pääset kehittämään työyhteisötaitojasi. 

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen nykytilaa ja laaditaan organisaatiolle kestävän kehi-
tyksen ohjelma. Ympäristökasvatustyön tueksi laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma. Koulutuksen aikana toteute-
taan ympäristökasvatustilaisuus ja ympäristöalan kehittämishanke. Ympäristökasvatuksen menetelmällistä osaamista 
monipuolistetaan jokavuotisella Monet menetelmät -lähijaksolla Virroilla. Merkittävä osa lähijaksoista toteutetaan 
ulkona. 

Ulkona oppimisen painotus 

Painotamme lähijaksoilla ulkona oppimisen näkökulmaa. Avaamme luonnon hyvinvointia ja oppimista tukevia vaiku-
tuksia. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin ja luomme yhteyden 
ympäristökasvatuksen ja ulkona toimimisen välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi ulkopedagogiksi sekä työyhtei-
sösi innostamista mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden liittyä erilaisiin yhteistyö- ja toimintaverkostoihin.  

 

Lähijaksojen aikataulu, pääkaupunkiseutu 

12.10.2022 klo 13–16 Orientaatiopäivä Suomen luontokeskus Haltia, Espoo  

8.-9.11.2022 Hyvin suunniteltu 1-lähijakso, Korkeasaari, Helsinki 

7.12.2022 KEPO etänä klo 9.30–15.00 hankesuunnitelmien esittelyä, hankehallinnointia  

24.-25.1.2023 Pienet askeleet 1-lähijakso, Sykli, Riihimäki 
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26.-27.4.2023 Hyvin suunniteltu 2-lähijakso, Haltia Kolmoislammet, Espoo  

23.-24.8.2023 Pienet askeleet 2-lähijakso, Villa Elfvik, Espoo 

3.-5.10.2023 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät -lähijakso, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat   

12.12.2023 klo 13–16 Ympäristökasvattajan onnistumisen tähtihetket 

Lähipäivät alkavat kello 9 ja päättyvät kello 16. Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin ympäristökasvatusopis-
kelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla asiantuntijaluentoja ja ulkopainotteisia työpa-
joja. Virtojen lähijaksolle järjestetään majoitus Syklin toimesta, mutta matkat ja ruokailut jäävät opiskelijalle 
maksettavaksi. 

 

Näyttöjen aikataulu 

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä py-

rimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:  

1. näyttö: Tutkinnon osat ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen”. Tutkin-

non osasta “Ympäristökasvattajana toimiminen” osatutkinto ympäristökasvatustilaisuus”. Tutkinnonosasta 

“Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” näytetään hankesuunnitelma. Kevät 2023. 

 

2. näyttö: Tutkinnon osat ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen to-

teuttaminen” loppunäyttö. 

 

Kouluttajat 

Ulla Myllyniemi, kouluttaja, ulla.myllyniemi@sykli.fi. P. 044 7723771  

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

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 

 

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 tutustut keskeisimpiin teoreettisiin 
malleihin ja niiden oppimiskäsityksiin 

• osaat soveltaa teoreettisia malleja oman ympäristökasvatustyön suunnitteluun ja 
arviointiin 

• huomioit toiminnan suunnittelussa kohderyhmän lähtökohdat ja tavoitteet 

• otat sisällöissä huomioon ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteet  

• teeman löytäminen kehittämishankkeelle ja hankesuunnitelman aloittaminen 

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 
 

Ympäristökasvatussuunnitelma- johdanto ja teoreettinen tausta 
Hankesuunnitelman ideointi ja aloittaminen 

Ulkona oppiminen Oma suhde luontoon ja ulko-opetukseen, ympäristökasvatuksen teoreettisten mallien 
suhde ulkona oppimiseen, reflektion merkitys 

 

JAKSO 2 Hankepäivä  

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on 

• ymmärrät hankkeen rakenteen ja aikataulutuksen 

• opit hallinnoimaan hankettasi 

• osaat asettaa hankkeelle mittavissa olevat tavoitteet ja siihen sopivat mittarit 

Etäopetus Hankepäivän aikana esitellään hankeideat ja kehitetään niitä yhdessä muiden opiskelijoi-
den kanssa. Päivän aikana saadaan eväitä hankkeen hallinnointiin, tavoitteiden ja mittarei-
den asettamiseen sekä hankkeen aloittamiseen.    

Oppimistehtävä 
 

Hankesuunnitelma ja hankkeen käynnistäminen 
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JAKSO 3 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 ympäristökasvattajana työyhteisössäsi 

• kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi 

• saat tukea omaan sekä työyhteisön hyvinvointiin  

Lähiopetus Lähijaksolla tutustut erilaisiin kestävän kehityksen kartoituksiin ja suunnittelet omaa kar-
toitusta. Tutustut kestävän kehityksen ohjelman rakenteeseen. Saat eväitä työyhteisötaito-
jen kehittämiseen henkilökohtaisella tasolla sekä organisaation kehittämiseksi 
kestävämpään suuntaan.    

Oppimistehtävä 
 

Kestävän kehityksen kartoituksen suunnittelu ja toteutus 
Työyhteisötaitojen 360-arviointi 
Kestävän kehityksen ohjelmatyön rakenne 

Ulkona oppiminen Hyvinvointia luonnosta, ulkona oppiminen työyhteisössä 
 

 

JAKSO 4 Hyvin suunniteltu 2  

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on, että  

• hahmotat, millainen on hyvä ympäristökasvatustilaisuus 

• osaat ammattitaitoisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatustilai-
suuden 

• tutustut toiminnallisuuteen yhtenä ympäristökasvatuksen menetelmänä 

• kartoitat organisaatiosi ympäristökasvatusta ohjaavia asiakirjoja ja lainsäädäntöä 
globaalilta paikalliselle tasolle 

• edistät ympäristökasvatussuunnitelman laatimista 

Lähiopetus Kehität ympäristökasvatuksen toimintaverkostoasi. Tutustut organisaatiosi ympäristökas-
vatusta ohjaaviin asiakirjoihin. Työstät yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa turvallisuus-
suunnitelman. Opit erilaisia toiminnallisia menetelmiä ympäristökasvatustilaisuuden 
toteutukseen ja arviointiin.  

Oppimistehtävä Turvallisuussuunnitelma esim. päiväkotien ja koulujen retkeilytoimintaan ja ulkona oppimi-
seen 
Ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen- lainsäädäntö ja ohjaavat asiakirjat, yhteistyö 
ja vaikuttaminen, menetelmät 
Ympäristökasvatustilaisuuden suunnitelma 

Ulkona oppiminen Ulkona oppimisen turvallisuus, ulkona oppimisen menetelmien syventäminen, arviointia 
ulkona, retkeilytaitojen vahvistaminen  
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JAKSO 6 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät 
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat 

 

Tavoite Koulutusjakson tavoitteena on, että  

• tunnet ympäristökasvatuksen menetelmiä monipuolisesti  

• kehityt ympäristökasvattajana ja kouluttajana 

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 Ympäristökasvatussuunnitelman menetelmien monipuolistaminen, viimeistely ja jalkautta-
minen   

Ulkona oppiminen Monipuoliset ulkona oppimisen menetelmät ja verkostoituminen, retkeilytaitojen vahvista-
minen 

 

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 

Ulkona oppiminen Osallisuuden vahvistaminen, pelillistäminen, pedagogisen ajattelun ja suunnitelmallisuu-
den vahvistaminen 
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