
ENO -verkkokoulu
Kestävän kehityksen kansainvälinen kouluverkosto



ENO -verkkokoulusta
• Aktiivinen kouluverkosto, joka toimii n. 100 maassa

• Toimii kestävän kehityksen alalla ja järjestää kouluille ja yhteisöille
ympäristöön liittyviä oppimistapahtumia ja aktiviteettejä

• Perustettu vuonna 2000. Perustajana Enon koulun luokanopettaja
Mika Vanhanen.

• Alunalkaen toiminta liittyi vahvasti puunistukseen ja pitkään ENO 
–verkkokoulu oli puunistutus organisaatio

• Yhdistykseksi rekisteröity v. 2009

• Toimintaperiaatteita: voittoa tavoittelematon ympäristöalan
yhdistys, toiminta on läpinäkyvää, yhteisöllistä sekä ympäristön
hyvinvointiin tähtävää



Organisaatio

• Pääkonttori on Joensuussa

• Maakoordinaattoreita tällä hetkellä 60 maassa

• Maakoordinaattorit toimivat aina kahden vuoden jaksoissa ja siihen on 
haku. Seuraava haku on syksyllä 2023. 

• Maakoordinaattorien tehtäviä:

• Koordinoida tehtäviä omassa maassa

• Levittää tietoa ENOsta ja ENOn tapahtumista ja aktiviteetetistä

• Toimia linkkinä ENOn, ministeriöiden, paikallishallinnon, koulujen jne. välillä

• Kääntää materiaaleja omalle kielelle

• Raportoida ENOlle vuosittain



ENOn toimintaa ja aktiviteettejä
• ENO Puun istutuspäivät

• ENO Art (taide)

• ENO Säähavainnointiviikot

• Energiansäästöviikko

• Vaihtuvat teemat: Maailman vesipäivä, Maapallopäivä, Maailman ympäristöpäivä, 
Kv-ulkoluokkapäivä…)

• ENO vuosikalenteri >>siirry>>

• Kv-seminaareja/konferensseja:

• Peace is green

• World Summit of Students for Climate –Maailman opiskelijoiden ilmastokokous v. 
2019)

• Verkoston aktiviteettejä

• Koulujen liittäminen yhteisiin projekteihin

• Verkkotapaamisten järjestäminen eri aiheista

• Opettajien koulutuksia ja tapaamisia verkossa

• Yhteisöprojekteja

• Ulkopuolisia hankkeita

https://www.enoprogramme.org/eno-vuosikalenteri/
http://actnow.org.in/peace-is-green-2021.html
https://www.enoprogramme.org/events/wssc-2019/


ENO Puiden istutuspäivä
• V. 2004 lähtien

• Tähän mennessä yli 10 000 koulua 157 maasta on osallistunut

• Vuosittain kaksi puunistutus päivää

• YK:n kv- biodiversitettipäivä 22.5

• YK:n kv- rauhanpäivä 21.9

• Puita voi istuttaa myös omalle taholla/koululle sopivana päivänä

• Verkkosivulle tästä >>

https://www.enoprogramme.org/eno-tree-planting-days/


Kuvia puiden istutuspäivästä

Karhunmäen koulun 
oppilaita istuttamassa v. 
2020

Puiden istutusta 
Argentiinassa

Pohjois-Makedonian 
Dame Gruev koulun 
oppilaita



ENO Säähavainnointi vko

• Kaksi kertaa vuodessa

• Oppia havainnoimaan ja mittaamaan säätä; lämpötila, 
ilmanpaine, sademäärä, tuulensuunta, lumenmäärä... 

• Pilvien nimeäminen, säähavainnointiasemalla vierailu...

• Linkittää tuloksia ilmastonmuutoksen käsittelyyn

• Koulut järjestävät tapahtuman itse ja käyttävät omia
välineitä. Tulokset ja kokemukset jaetaan verkoston kanssa
esim. oppilaiden välisessä videotapaamisessa

• Lisätietoa ENO Weather Weather data 2014 ->

https://www.enoprogramme.org/2020/10/05/eno-weather-week-19-23-oct/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzbnnByzbJoXKFjrs2eNcQLCwu5vFFHs61ezJdS95b4/edit?usp=sharing


Kuvia sääviikosta

Graafinen esitys 
sääviikon tuloksista 
Italiasta.

Koristeltu 
säähavainnointitaulukko 
Sri Lankasta

Georgialaisia oppilaita
vierailemassa paikallisella
säähavainnointiasemalla ja 
tutustumassa siihen, kuinka
säätä mitataan ja 
analysoidaan. 



ENO Art  

• Taiteellinen lähestymistapa ja näkökulma on 
ENOlle tärkeää

→ tarkoituksena lisätä
ympäristötietoisuutta

• ENOssa uskotaan taiteeseen ja luovuuteen, jotta
maailmasta voisi tulla kaikille parempi paikka.

• Kaksi taidetapahtumaa vuodessa:
• Sytytä lyhty maapallolle -valotaidetapahtuma

joulukuun alussa

• Keväällä kierrätystaidekilpailu

• Lisätietoa ENO Art

“We represent ONE tree with thousands of leaves.  We share 
ONE goal but know there are thousands of ways to reach it!”

https://www.enoprogramme.org/eno-art-light-for-the-earth/


Kuvia ENO Art taidetapahtumista

Sytytä lyhty maapallolle 
– valotaidetapahtuma. 
Vaihtuva teema. 2021: 
The Beauty of Light

Kierrätystaidekilpailu 
keväisin Kuva Upcycled
tree contestista keväältä 
2020 (Picture from
Mingdao High School, 
Taichung).

Kierrätystaidekilpailun
voittajatyö v.2018 
(Upcycled bee art contest)



Energiansäästöviikko

Kuntopyörällä poljetaan 
sähköä Nepenmäen 
koululla v. 2019. Sähköllä 
ladattiin esim. omaa 
puhelinta

Kampanja Enon koululla 
2021 yhteistyössä Climate
Joensuun kanssa. Oppilaat 
kisasivat sähköautoradalla, 
ratkoivat energia-aiheisen 
ristikon sekä kirjoittivat 
ekovinkkejä. Koulussa 
järjestettiin syksyn aikana 
myös ruokahävikki kampanja.

Ruokahävikki kampanja 
yhdessä Polka Oy:n kanssa 
Joensuun kouluissa.



Kuinka osallistua?
• Ottamalla osaa tapahtumiin

• Mistä tietoa tapahtumista:

- verkkosivuilta www.enoprogramme.org

- uutiskirjeestä

- Sosiaalinen media
• Facebook @enoprogramme

• Facebook ENO Teachers

• Instagram @enoschoolnet

• Twitter @EnoProgramme

• info@enoprogramme.org

https://www.enoprogramme.org/
https://enoprogramme.us17.list-manage.com/subscribe?u=fcee4a316e24bb5da5d6c994c&id=f1f30e9a33
https://www.facebook.com/enoprogramme/
https://www.facebook.com/groups/461418417384956
https://www.instagram.com/enoschoolnet/?hl=en
https://twitter.com/enoprogramme?lang=en


ENOn henkilökunta:

Kaija Saramäki
• Yhdistyksen puheenjohtaja

• kaija.saramaki@enoprogramme.org

Maire Turunen
• Ympäristökasvattaja

• maire.turunen@enoprogramme.org

+ Hallitus

ENO-verkkokoulun 
Kaija ja Maire 
Kanada Day 
Jubileessä Liperissä 
istuttamassa puita 
yhdessä Kanadan 
suurlähetystön 
kanssa. Kuvassa 
Suomen Kanadan 
suurlähettiläs Jason 
Tolland.

mailto:kaija.saramaki@enoprogramme.org
mailto:maire.turunen@enoprogramme.org

