
 

 

Apua monialaiseen opetukseen!  
Me aarteenvartijat – koulutus esi- ja  

perusopetuksen opettajille 
 
 
Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät monialainen 

opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus! 

 
Mitä sinä saat tästä?  

Osallistumalla Me aarteenvartijat -koulutukseen saat sisältötietoa luonnon 

monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja 

työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. 

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. 

 

Ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden 

käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Toisella 

lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä 

ovat osallisuus ja vaikuttaminen. Kehittämistehtävinä lähipäivien välissä ja 

jälkeen opettaja toteuttaa havainnointi- ja vaikuttamisprojektit oppilasryhmän 

kanssa.  

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 

Kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja 

kehittämään monialaista ympäristöopetusta omassa koulussaan alkavana 

lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia 

opettajia. 

 

Kouluttajat 

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori (WWF) ja 

toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu (FEE Suomi). Aarnio-Linnanvuoren erityisalaa 

ovat monialainen ympäristöopetus ja osallistava ympäristökasvatus. Kuntun 

erityistä osaamista ovat luonnon monimuotoisuus ja elämyksellinen 

ympäristökasvatus. 

  



 

Porin koulutuskokonaisuuden ohjelma 
 

Yhteistyökumppanina toimii Osaava Satakunta -hanke. Koulutus on 

Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutuksen 

laajuus on yhteensä 6 koulutettavapäivää eli 1,5 opintopistettä. Koulutus koostuu 

kahdesta iltapäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja etätehtävistä. 

 

ETÄLUENTO: MITÄ LUONNON MONIMUOTOISUUS ON?   

Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden tilaan ja merkitykseen. 

Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. 

 

1. LÄHIPÄIVÄ: AARREJAHTI - MONIMUOTOISUUS YMPÄRILLÄMME  

Ke 25.9. klo 13-16.45 Porin taidemuseon luentotila (Eteläranta, Pori) 

Miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia? Miten luonnon 

monimuotoisuus liittyy aihepiirinä eri oppiaineisiin? Työkaluja aiheen käsittelyyn 

toiminnallisesti ja monialaisesti. 

 

VÄLITEHTÄVÄ: LUONNON HAVAINNOINTI OSANA OPETUSTA Havainnointi- 

ja tutkimustehtäviä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.  

 

ETÄLUENTO: RATKAISUJA ETSIMÄSSÄ  

Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja 

osallistavaan ympäristökasvatukseen. Reflektointi oppimispäiväkirjaan. 

 

2. LÄHIPÄIVÄ: AARTEENVARTIJA - YKSI MONIEN PUOLESTA 

Ke 20.11. klo 13-16.45 Luontotalo Arkki (Pohjoispuisto 7, Pori) 

Miten luonnon monimuotoisuutta suojellaan koulussa? Osallisuus ja vaikuttaminen 

osana esi- ja perusopetuksen ympäristöopetusta. 

 

JÄLKITEHTÄVÄ: OPPILAASTA YMPÄRISTÖKANSALAISEKSI Osallisuuteen ja 

suojeluun liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. 

Tuotosten toimittaminen materiaalipankki MAPPAan. 

 

Lisätietoja koulutuksesta: 

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, essi.aarnio-

linnanvuori@wwf.fi tai puh. 0505114397 

 

Ilmoittautumiset: osaavasatakunta.fi 

 


