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• Syrjintä on Suomessa lain mukaan kielletty. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, 

ihonvärin, uskonnon, vamman, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun

henkilöön liittyvän syyn perusteella.

• Jokainen saa osallistua omien kykyjensä mukaan.

• Jokainen päättää itse, mitä asioita haluaa jakaa koulutuksessa

• Emme tee toisistamme oletuksia. Kaikki saavat puhua vain omasta puolestaan.

• Kunnioitamme toisten puheenvuoroja ja kuuntelemme toisiamme kunnioittavasti.
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Mikä paahto kuvaa
parhaiten sinua
tänään? Miksi? 

01 02 03



• Tiedostaa koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän 

kehityksen kannalta.

• Motivoitua toimimaan omassa kouluyhteisössä kestävän 

kehityksen puolesta. 

• Aloittaa oman kehittämisprojektin ideointi. 
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bot.fi/3ddu bot.fi/3dx6

http://bot.fi/3ddu
http://bot.fi/3dx6
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• Eettisen ajattelun ja empatiakyvyn vahvistaminen 

• Empatian kokemuksen laajentaminen ihmisten välisyydestä ihmisen ja 

eläinten välisyyteen

• Tarvitaan globaalin kilpailun sijaan globaalia vastuuta



Sahlberg (2007): Koulutuksen mahdollisuus osallistua globaalien ongelmien ratkaisuun löytyy 

koulukulttuurin ja toimintatapojen muutoksesta, ei oppiaineiden sisältöjen muutoksesta. 

Värri (2018): ”Ekologisessa kasvatuksessa ei ole kyse ainoastaan kierrätyksen 

opettamisesta ja tapakasvatuksesta. Sen sijaan on pyrittävä perustavalla tavalla muuttamaan 

ihmisen maailmassa olemista. [--] Opettajankoulutuksessa tulisi kriittisesti etsiä keinoja 

siihen, miten varhaiskasvatuksessa ja koulussa voitaisiin luoda elämyksellisiä ja ekologisesti 

kestäviä vaihtoehtoja tuotemaailman sosialisaatiolle.” (s. 136)
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Saloranta 2017, tulkitsija Honkasalo:  

• Toimintakulttuuri merkitsee enemmän kuin opetuksen sisällöt. 

• Mitä paremmin kestävän kehityksen arvot ja periaatteet ovat sisäänrakennettuina koulun 

toimintakulttuuriin, sitä useammin koulussa toteutuu kestävää kehitystä edistävää 

toimintaa.

• Kaikkia kestävän kehityksen näkökulmia tarvitaan. 

• Ekologiset ja taloudelliset koulukokemukset vaikuttavat oppilaan ympäristövastuulliseen 

käyttäytymiseen. 

• Sosiaaliset ja kulttuuriset koulukokemukset vaikuttavat sekä oppilaan 

ympäristövastuulliseen että prososiaaliseen käyttäytymiseen. 
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Saloranta 2017, tulkitsija Honkasalo:  

• Rehtori on avainhenkilö kestävä kehityksen toimintakulttuurin kehittämisessä (roolimalli, 

kannustaja, mahdollistaja)

• Kestävän kehityksen koulukulttuurin kehittämisen esteenä lähinnä resurssit ja 

toimintatavat, ei niinkään asenteet.

• Kestävän kehityksen kasvatus toteutuu suomalaisissa peruskouluissa hyvin vaihtelevasti, 

vaikka opetussuunnitelma on kaikille sama. Yksittäisen opettajan arvoilla merkitystä.

• Kokemukselliset ja oppilasta aktivoivat elämykselliset opetusmenetelmät ovat tärkeitä 

kestävän kehityksen kasvatuksessa. → Osallisuus!
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Keskustelkaa ryhmässä: 

1. Miten oman koulusi toimintakulttuuri suhteutuu Salorannan kestävän 

kehityksen koulun malliin? Mitkä mallin F-tavoitteista teillä toteutuvat? 

Mikä painottuu: Ammatillinen suuntautuminen, Johtaminen ja hallinta, 

Opetuksen ja oppimisen laatu vai Oppilaskeskeinen toiminta? Entä 

missä on kehittämisen varaa?  

2. Minkälaisia toimintamahdollisuuksia koet itselläsi olevan kestävän 

kehityksen toimintakulttuurin edistämiseksi työyhteisössäsi? 
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• Ryhmä 1: Johanna, Leena, Sanna-Kaisa, Laura, Anna, Riitta, Marika 

O. ja Daniela → Siirtykää toiseen kokoukseen: http://bot.fi/3e5t. 

• Ryhmä 2: Sanni, Sirkku, Kirsi, Sanitha, Eeva-Mari, Heidi P. ja Marika 

V. → Siirtykää toiseen kokoukseen: http://bot.fi/3e5u

• Ryhmä 3: Vilma, Kati, Marjo, Heli, Nicole, Petrina, Tita ja Heidi M. →

Jääkää tähän kokoukseen.  

• Aikaa 35 min. Sen jälkeen nähdään taas täällä. 
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Ks. Tolppanen, S., 

Aarnio-Linnanvuori, E., 

Cantell, H. & 

Lehtonen, A. 2017. 

”Pirullisen ongelman 

äärellä –

kokonaisvaltaisen 

ilmastokasvatuksen 

malli.” Kasvatus 48 (5), 

456–468.



“The one thing we need more than hope 

is action. Once we start to act, hope is 

everywhere. So instead of looking for 

hope, look for action. Then, and only 

then, hope will come.”

– Greta Thunberg 
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• Koulutuksen aikana suunnitellaan oma kehittämisprojekti, jossa

hyödynnetään ja sovelletaan opittua. 

• Kehittämisprojekti voi olla esimerkiksi: Opetuskokonaisuus, kurssi, 

osallistava prosessi, koulun yhteinen teemapäivä/tempaus, opettajien

koulutus, omien työskentely- ja toimintatapojen kehittäminen (mm. 

opetusmateriaalit, opetusmenetelmät, oppimisympäristöt)  

• Ensi kerralla saa työkaluja suunnittelun tueksi.  
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Kysymys: Mitä haluan muuttaa tällä kehittämisprojektilla? 

Ohjeet:

1. Ota kynä ja paperia. 

2. Kun aika alkaa, ryhdy kirjoittamaan ajatuksiasi. Kirjoita keskeytyksettä ja

kritiikittömästi nostamatta kynää paperista, kunnes kello soi. (8 min) 

3. Lue, mitä kirjoitit. Ympyröi avainsanat. (2 min)
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Linkki

videoon

https://youtu.be/boeZuIgbi2Y
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Videolinkki

https://youtu.be/ZxJPyjsmabY
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Linkki kasvihuoneen

blogiin

http://mankolankasvihuone.blogspot.com/


• Lukuvuonna 2019–2020 kokeilussa 

globaalikasvatuksen valinnaisaine (1 vuosiviikkotunti). 

• Valinnaiskurssille osallistui n. 20 oppilasta 7.–9. luokilta

• Miten nuoret voivat vaikuttaa, etenkin omassa 

elämässään ja lähipiirissään: lokaali ja globaali

• #roskaton2020-somekampanja

• Yhteistyössä Taksvärkki ry
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Kuva: Domenic 

Hoffmann, Pixabay

https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2139278
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https://drive.google.com/open?id=1-rnYdaQf-CI4zZMSkvhsDI1ZWdSwvvwB
https://drive.google.com/open?id=1ZmsSJIgvNOf9bcnz834jD466nk2PGNjF
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/216724/Koulunto.pdf
https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/pirullisen-ongelman-%C3%A4%C3%A4rell%C3%A4-kokonaisvaltaisen-ilmastokasvatuksen-


• Ennakkotehtävät osallisuuteen liittyen Teachable-
alustalla

• Seuraava webinaari

• Maanantaina 26.10. klo 14.00–16.30 

• Teema: Osallisuus koulussa

• Mukana nuorten osallisuuden asiantuntija Virva 
Viljanen Allianssista. 
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• Mikä näistä liikennemerkeistä

kuvaa fiiliksiäsi tämän

webinaarin päätteeksi? 

• Mieti hetki ja kerro sitten

vuorollasi muille. 

Kuva: Liikennemerkit-palapeli
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