
Honkajoen yhteiskoulu-lukion 
ympäristökasvatus: GeoUP!

Esittelymateriaali syyskuu 2021



Koulurakennus
● Turvallisuus
● Ekologinen kestävyys
● Seurantamittarit rakenteiden kosteuden ja 

lämpötilan seurantaan
● Aurinkovoimala lokakuun 2021 aikana

○ aurinkovoimalan tuottoa pystytään seuraamaan ja käyttämään osana opetusta



Pihaprojekti
● Niitty- ja ketoprojekti

○ Korvataan kouluympäristön nurmet niityillä ja kedoilla
○ Aloitettiin keväällä 2021 ja jatketaan syksyllä
○ Vuokon luonnonsuojelusäätiön tukema 

■ “Vuokon Luonnonsuojelusäätiö näki tämän hankkeen erittäin myönteisenä. Siinä tuetaan sekä 
luonnon monimuotoisuutta, että osallistutaan lasten ympäristökasvatukseen. Hanke sai apurahaa 
2000 euroa.”

● Biologian ja kotitalouden kasvilaatikkoviljely
○ Kuluneena kasvukautena kasvatuksessa on ollut perunaa, 

porkkanaa ja lehtikaalia
● Hyötykasvipuutarha

○ Perustetaan istutuksin syksyllä 2021
● Mehiläispesät

○ Sijoitetaan alueelle syksyllä 2021 tai keväällä 2022
○ Tutustutaan myös mehiläisten tarhaamiseen ja elämään



Ulkoluokat



Metsäkoulut ja 
maastoretket

• Perinteisesti peruskoulun 8.luokkalaisille järjestetty 
koulupäivä (tai yön eli retki) metsässä 

• lukiolaisten maastoretket 



Maisemointihanke

• Paahdealueita Pesämäkeen
• Pinta-ala kymmeniä hehtaareja
• Yhteistyöhanke Honkajoen moottorikerho 

ry:n kanssa
• Korvaavan elinympäristön hyödyntäminen 

paahdelajien monimuotoisuuden 
säilyttämiseen ja lisäämiseen

• Syksyn aikana perustetaan ensimmäiset 
ketolaikut moottoriradan suoja-alueille



Julkisrahoitteiset hankkeet
● Ympäristökasvatus 2.1 (lukio)

○ Opetushallitus
○ Tavoitteena luoda innovatiivisia oppimisympäristöjä
○ Digitaalisia työvälineitä joiden avulla tuotetaan sisältöjä

■ Lisätyn todellisuuden opastaulut
■ Virtuaaliympäristö
■ Virtuaaliluontopolku

○ Yhteistyössä SAMK

● Suokansan sydänmailla -yhteistyöhanke (lukio ja po)



Ympäristökasvatus LOPS
● Ympäristökasvatuksen, kestävän tulevaisuuden ja eettisen ajattelun 

teemat ovat yhtenä läpileikkaavana teemana kaikkien koulutusasteiden 
opetussuunnitelmissa varhaiskasvatuksesta alkaen

● Korkeakouluyhteistyön lisääminen toisella asteella
○ Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja (avaa mitkä 

korkeakoulujaksoja)
○ Ympäristöntutkimus
○ Mahdollistaa parhaimmillaan suoran sisäänpääsyn korkeakouluun 

lukion jälkeen

● Kankaanpään kaupungin uuteen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan 
on laadittu ympäristökasvatuksen opintokokonaisuus



Osa ympäristökasvatuksen opinnoista hyväksiluetaan myös 
korkea-asteella





Visioita: GEO-oppimiskeskus
● LH Geoparkin kannalta sijainniltaan keskeinen
● Monipuolinen ympäristökasvatuksen keskus

○ Virtual Sandbox
○ Virtuaaliympäristö
○ Geoparkinfo
○ Eliökokoelmat
○ Opetustila
○ Biotaidenäyttely
○ Tutkimuspiste

● Palvelee ympäristökasvatuksessa laajaa käyttäjäkuntaa
○ Alueen muut koulut, kansalliset ja kansainväliset leirikoulut

● Työllistymismahdollisuus nuorille
○ Oppaina ja ohjaajina oppimiskeskuksessa

● Hanke on esitelty kaupunginhallitukselle talvella
● Hankkeella on omarahoitusosuus sisältyy voimassa olevaan talousarvioon



Visioita: lukion tuntijaon kokeilulupa 
● Tavoitteena vahvistaa lukion ja samalla paikkakunnan vetovoimaa hyödyntämällä 

paikallisia vahvuuksia ja osaamista
○ Ympäristökasvatus on myös keskeinen osa UNESCO Global Geoparkin toimintaa

● LOPS2021 kirjattu tavoitteeksi kokeilulupa, jolla ympäristökasvatuksen 
opintokokonaisuuden suorittajat voisivat jättää pois tietyt muiden oppiaineiden 
pakolliset opinnot (Lukiolaki § 18)

Kokonaisuuden suorittajille 9 op pakollisia 
yhteisiä opintoja, jonka lisäksi vähintään 9 op 
vapaavalintaisia (tarjolla mm. 23 
opintopistettä korkeakouluyhteistyössä 
järjestettäviä opintoja)

Ympäristökasvatuksen opintohin voi yhdistää 
myös yrittäjyyskasvatuksen opintoja.


