NUORTEN EKOTIIMI -ohjelma
Opettajan ja ohjaajan opas

H

Hienoa, että olette lähteneet toteuttamaan Nuorten
ekotiimi -ohjelmaa ryhmänne
kanssa. Nuorten ekotiimi
-materiaali pohjaa kansainväliseen kotitalouksien ekotiimiohjelmaan, jota Suomessa koordinoi Kestävän
elämäntavan yhdistys – Gap Finland ry.
Ekotiimiohjelmasta on olemassa erilaisia
versioita mm. päiväkodeille ja toimistoille.
Jo vuosia on suunniteltu ohjelmaa nuorille
(13-16 -vuotiaille), jotka alkavat rakentaa
omaa elämäänsä, mutta asuvat ja kulutta-

vat vielä vanhempiensa ehdoilla. Nuorten
ekotiimi tarjoaa mahdollisuuden pohtia
omia toimintatapoja ympäristönäkökulmasta yhdessä muiden kanssa sekä
muuttaa omaa elämää ympäristöystävällisempään suuntaan arjen pienillä teoilla.
Nuorten ekotiimi auttaa hahmottamaan
ympäristöongelmia ja omaa roolia
ympäristönsuojelussa. Keskeistä ohjelmassa on vuorovaikutteinen ryhmätoiminta,
kokemukset ja niiden reflektointi muiden
kanssa sekä merkitysten löytäminen
omalle toiminnalle.

Nuorten ekotiimi ei vaadi koko koulun tai
nuorisotilan osallistumista, vaan sitä voi
toteuttaa ryhmittäin, luokittain tai oppiaineittain. Yksi innokas ryhmä voi aloittaa
nuorten ekotiimin ja innostaa toisetkin
mukaan. Nuorten ekotiimi -toiminta tukee
koulun ja nuorisotilan ympäristöohjelmaja keke-toimintaa, ja sitä voidaan toteuttaa
myös osana Vihreä lippu -ohjelmaa ja
koulujen kestävän kehityksen sertifiointia.

J

tosta Laura Manninen ja Malva Green, Suomen
luonnonsuojeluliitosta Heikki Niinimäki ja Tarja
Heikkonen sekä Käpylän koulusta opettaja Kirsi
Arino.

Nuorten ekotiimi on kestävän kehityksen -ohjelma ja aiheen laajuuden vuoksi se ei tavoittele
täydellisyyttä. Tarkoituksenamme on sen vuoksi
parantaa sitä jatkuvasti ja siksi toivomme mahdollisia korjausehdotuksia.

aana Hiltunen ja Heli Konivuori ovat
tehneet Nuorten ekotiimi -materiaalin
tekstit ja tehtävät, taiton ja kuvituksen
Juha Harju.

Suurkiitos materiaalia pilotoinneille kouluille,
opettajille ja oppilaille: Lahden Ahtialan koulu
(Essi Peippo), Lahden lyseon peruskoulu (Eila
Pylvänäinen), Lahden Kärpäsen koulu (Ilkka
Aho), Kirkkonummen Sepän koulu (Irma Koskimies ja Elina Särkelä), Vesalan koulu (Niklas
Koppatz), sekä asiantuntijaryhmän jäsenille:
Suomen ympäristökasvatuksen seurasta Aino
Alasentie, Okka-Säätiöstä Erkka Laininen, EcoOne:sta Risto Tenhunen, Pääkaupunkiseudun
kierrätyskeskuksesta Katja Viberg, Luonto-Lii-

Nuorten ekotiimi -ohjelmaa ovat rahoittaneet
ympäristöministeriö, opetusministeriö, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Alfred Kordelinin
yleinen edistys- ja sivistysrahasto sekä Lahden
kaupunki.

Olemme iloisia, että olette lähteneet mukaan!
Elokuussa 2011
Heli Konivuori ja Jaana Hiltunen
Gap Finland - Kestävän elämäntavan
yhdistys ry

Materiaaliin liittyvää palautetta ja kysymyksiä,
voit lähettää osoitteeseen: ekotiimi @ gmail.
com. Materiaalipaketit ovat ladattavissa internetistä www.ekotiimi.fi.
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1. Materiaalin esittely

M

ateriaali on jaettu yhdeksään
eri elämänalueeseen,
teemaosioon: Valtakuntani (Oma huone), Katse
peiliin (Muoti, kauneus
& ulkonäkö), Minä ja lajitoverit (Ihmissuhteet), Pöperöt puntarissa (Ruoka),
Hyvää oloa (Terveys), Hengaillen (Vapaaaika), Harkitut harrastukset (Harrastukset),
Nuoret ohjaksissa (Koulu), Minä isona

(Tulevaisuus). Teemaosioita voidaan
käsitellä muutoin ihan vapaasti valittavassa järjestyksessä, mutta Minä isona on
hyvä jättää viimeiseksi.
Jokainen osio koostuu alku- ja lopputestistä, teema-alustuksesta sekä 18 - 22
Maapallotehtävästä. Näistä tehtävistä
jokainen oppilas toteuttaa vähintään

yhden joka sivulta. Lopuksi voitte yhdessä
laskea, kuinka paljon olette ekoteoillanne
saaneet säästöjä aikaan, vähentäneet
luonnonvarojen kulutusta tai hiilidioksidipäästöjä. Eri osiot sisältävät tehtäviä
liittyen seuraaviin ympäristöteemoihin:
kestävä kulutus, energia, liikenne ja vesi.

Eri teemoihin liittyvä tehtävät
			Vesi		Energia		Liikenne		Kestävä kulutus
1. Valtakuntani		

4		

3, 5, 6, 9 		

-		

5, 6, 7, 8, 9

2. Katse peiliin		

3, 7, 8 		

3		

-		

3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Minä ja lajitoverit

8		

-		

6, 7		

3, 4, 5

4. Pöperöt puntarissa

4		

3, 4		

6, 7		

5, 6, 7, 8, 9

5. Hyvää oloa		

3		

7		

8		

3, 4, 5, 6

6. Hengaillen		

4, 8		

6, 8 		

5, 8 		

3, 4, 7, 8

7. Harkitut harrastukset

8		

4, 8		

5		

3, 6, 7, 9

8. Nuoret ohjaksissa

3, 4, 6		

3, 4, 5		

3, 4, 7		

3, 4, 6, 8

9. Minä isona		

-		

- 		

-		

-

Tee itse -tehtävät
Lisäksi jokaisessa teemaosiossa on Tee
itse
-tehtävä. Näiden tehtävien avulla opet
ellaan
teemaan liittyviä käytännön taitoja.
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2. Materiaalin käyttäminen

E

kotiimimateriaalia voidaan
käyttää nuorten vapaa-ajan
toiminnassa ja nuorisotiloilla
sekä koulussa eri aineiden ja
opettajien oppitunneilla, mm.
terveystieto, kotitalous, biologia, maantieto, kemia ja fysiikka. Toteuttamistapoja
on monenlaisia. Voitte käyttää materiaalia
esim. ympäristökerhossa tms., kestävän
kehityksen kurssilla tai yhteistyössä eri
ohjaajien ja opettajien sekä oppiaineiden

kanssa. Ohjaajana tunnet ryhmäsi ja osaat
valita heille juuri oikean tavan toteuttaa
nuorten ekotiimiä. Tärkeää on, että kaikilla
on mahdollisuus osallistua; tehdä tekoja
ympäristön hyväksi ja purkaa kokemaansa.

© GAP Finland - Kestävän elämäntavan
yhdistys ry. 2011. Materiaalin käyttö ja
kopiointi opetus- ja kasvatustyössä sallittu, ei kaupallisiin tarkoituksiin.

Näitä tarvikkeita kannattaa hyödyntää:
litranmitta vesimittauksia varten, lämpömittari sekä energiamittari, jonka voi lainata kirjastosta tai paikalliselta sähköyhtiöltä.

Vinkkejä ekotiimityöskentelyn toteuttamiseen
1. Toteuttamistapa

Ensimmäiseksi päätetään, tehdäänkö kaikki teemaosiot vai valitaanko tällä erää tietyt osiot toteutettaviksi. Sitten päätetään,
missä järjestyksessä eri teemaosioihin
paneudutaan, onko järjestys kaikille
yhteinen vai saavatko pienryhmät tehdä
teemoja haluamassaan järjestyksessä.
Jälkimmäinen tapa on työläämpi vetäjälle,
mutta mahdollistaa osallistujille oman
mielenkiinnon mukaan etenemisen.

2. Ryhmien valinta

Suosittelemme, että nuoret työskentelevät
samoissa pienryhmissä koko materiaalin
ajan, näin pienryhmät pääsevät aiheen käsittelyssä syvemmälle. Sopiva pienryhmän
koko on 3 – 5 osallistujaa.

3. Alustukset ja alkutesti

Jokainen teema aloitetaan teemaan
liittyvällä lyhyellä alustuksella, jonka toteuttamistavan voi valita itse. Alustuksen
voi pitää opettaja/ohjaaja tai nuoret (jos
he ovat edellisellä kerralla saaneet sen
tehtäväkseen). Alussa voidaan jopa antaa
kullekin pienryhmälle yksi teema, jota
ryhmä alkaa jo hyvissä ajoin valmistella.

Alustuksia varten löytyy www.ekotiimi.
fi -sivuilta vinkkejä materiaalin ja tiedon
etsimiseen. Jokaisen teemaosion alkutesti
tehdään itsenäisesti, joko ennen alustusta
(jopa kotona ennen ekotiimikertaa) tai
alustuksen jälkeen.

6. Tee itse -tehtävä

4. Ryhmätoiminta ja
tehtävien valinta

Lopuksi teeman aluksi tehty testi tehdään
uudelleen (eri värillä), ja sen avulla tarkastellaan omien toimintapojen muutoksia.

Alustuksen jälkeen osallistujat kokoontuvat pienryhmiin ja keskustelevat uudesta
teemasta ja sopivat, mitä maapallotehtäviä he aikovat toteuttaa ja missä aikataulussa. Nuoret voivat ryhmässä valita
saman tai eri tehtävän oman mielenkiintonsa mukaan.

5. Kokemusten purku

Aina ennen seuraavaan teemaan siirtymistä ryhmät keskustelevat ja pohtivat maapallotehtävien toteuttamista,
niiden onnistumista tai vaikeuksia sekä
tehtävien herättämiä ajatuksia. Tässä vaiheessa kannattaa koota esimerkiksi uusia
tehtäväideoita.
Jos halutaan tuoda esiin erilaisia näkökulmia, kannattaa joka teeman jälkeen pitää
koko ryhmälle tarkoitettu lyhyt yhteenveto
teemasta.

Teemojen viimeinen tehtävä on Tee itse
-tehtävä, jolla pyritään kannustamaan
konkreettisten taitojen opetteluun. Ne liittyvät johonkin osa-alueen teemaan.

7. Lopputesti

8. Luonnonvarasäästöt

Jokainen sivu sisältää yhden Näin vaikutat
-kohdan, jossa on esimerkki, kuinka paljon
luonnonvaroja tai hiilidioksidipäästöjä
yhden tehtävän toteuttaminen säästää.
Haluttaessa näitä säästöjä voidaan etsiä
muihinkin tehtäviin. Lopuksi koko ryhmän
aikaansaamat säästöt lasketaan yhteen.

Esimerkki ekotiimikerran
kulusta
1. Kokemusten purku pienryhmissä ja
yhteisesti, mahdolliset syntyneet uudet
tehtävät
2. Uusi alustus vetäjän tai nuorien
toteuttamana
3. Keskustelu pienryhmissä ja tehtävien
valinta
Nämä toimintaohjeet ovat viitteellisiä, ja
jokainen toimii oman ryhmänsä kanssa
parhaaksi katsomallaan tavalla. Oleellista
on, että pienryhmätoimintaan varataan
tarpeeksi aikaa.
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3. Ota yhteyttä

O

tathan yhteyttä, jos jokin asia on epäselvä tai
kesken ohjelman toteuttamista kaipaat tukea tai
apua mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa, ekotiimi @ gmail.com.

4. Aiheita, joita voi ottaa esiin
alustuksissa

K

estävä kehitys, luonnonvarat,
ekosysteemi ja aineen kiertokulku, kestävä elämäntapa,
yksilön vaikutusmahdollisuudet
ympäristöasioissa, ekotehokkuus, ekologinen jalanjälki, kulutuksen
epätasa-arvoisuus

könsäästö, energiansäästö, laitteiden
käyttötarkoitus, energiatehokkuus,
laitteiden energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen laskeminen, tuotteiden
elinkaari, virtalähteen merkitys ja jäteongelma, energiansäästöohjelmat laitteissa,
laitteiden oikeat käyttötavat ja huolto

huolto ja korjaus, tavaroiden tuottaminen
ja mainonta

Energian kiertokulku, energiankulutus,
lämmön- ja sähköntuotanto, lämpimän
veden säästäminen, erilaiset lämpötilatottumukset ja niiden muuttuminen, energiansäästön merkitys, eri energiamuotojen
ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos,
hiilijalanjälki

Puhtaan veden merkitys, veden kiertokulku ja vesihuollon järjestäminen omassa
kunnassa, omat vedenkäyttötottumukset,
lämpimän veden säästäminen, veden
käyttö ennen ja nyt, vesijalanjälki, piilovesi

Lajittelu ja sen merkitys, lajitteluohjeet ja
jätelaki, raaka-aineiden hyödyntäminen ja
kierrätys, raaka-aineiden hinnat, jätehuollon toimivuus ja jätteiden käsittely,
kierrätysniksit, omat toimintatavat, jätteen
välttäminen, kertäkäyttöisyys, uudelleenkäyttö

Sähkölaitteiden ja elektroniikan merkitys
yhteiskunnassa ja vapaa-aikana, säh-

Tarpeet, ekotehokkuus, tavaroiden kertakäyttöisyys, ostokriteerit, onnellisuus,
tuotteiden elinkaari ja luonnonvarojen
kulutus, mips, ekologinen selkäreppu,
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Vanhan hyödyntäminen, uusiokäyttö,
ympäristöystävälliset materiaalit, lapsityövoima, lainaaminen ja yhteiskäyttö,
kädentaidot, tuotesuunnittelu

