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Miksi Koulun Korjausopas?

•Nuorten huoli

• Pohjois-Pohjanmaan lukioiden tilanne

• Korona

• ...ilmastokriisi



Mikä Koulun Korjausopas?

• Kuka ohjaa koulua oikeaan suuntaan?

• Jokainen itse, mutta yhdessä koko 
kouluyhteisön kanssa

•Verkkosivusto koulun ilmasto-osaamisen 
tunnistamiseen ja hankkimiseen yksilönä ja 
yhteisönä

• Täsmäisku koulun hiilineutraaliuspolulle 
pääsemiseksi



Mikä Koulun Korjausopas?

• Tutkitaan koulua
• Keskitytään yhteisön voimaan
•Muutetaan koulua ja yhteiskuntaa
•Ajatellaan systeemiä
...Vähennetään päästöjä!

• Tukee uutta opetussuunnitelmaa
• Kickstart koulun muutostyöhön osana koko 

yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta
• TOIMINTA ILMAN TOIMINTAA EI OLE TOIMINTAA



Hankkeen toimintalinjat

Korjausopas Tiekartta Hiililaskuri

• Kuvaa koulun 
hiilijalanjälkeä

• Liike, Ruoka, Infra, 
Asenne

• Sisältää koulun ja 
yksilön tason

• Toimii työkaluna 
koulun 
muuttamiseen

• Liike, Ruoka, Infra, 
Asenne

• Sisältää 
muutostehtäviä 
(lukiokurssi)

• Näyttää reitin 
hiilineutraaliin 
kouluun

• Liike, Ruoka, Infra, 
Asenne

• Sisältää tavoitteet, 
aikataulun ja 
vastuuhenkilöt jne.

#tee-se-itse-mutta-yhdessä



• Nuorelle (Tee-se-itse): 
• Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkit ilmasto-

osaamisen näyttämiseen ja hankkimiseen: Ruoka, 
Liike, Infra ja Asenne

• Koko kouluyhteisölle (Mutta-yhdessä)
• Tiekartta-osaamismerkit: visio, reitit ja nykytila

•Voisiko tätä soveltaa sinun yhteisössäsi?

Korjausopas sisältää

#tee-se-itse-mutta-yhdessä



Teemat:

Johdanto: Miksi koulua pitää korjata?

Ruoka: Kuinka kouluruokailun päästöt muodostuvat ja 
vähenevät?

Liike: Millaisia päästöjä kulkemisesta koulukontekstissa 
tulee ja miten niitä voisi vähentää?

Infra: Miten vaikuttaa koulurakennuksen päästöihin ja 
mistä niitä tulee?

Asenne: Miten tehdä asenneilmastonmuutos koulussa?

+ Taustatieto-opas: syventää teemoja yhteisön ja 
hyvinvoinnin näkökulmista



Työkalut:

Teemaosioiden ympärille rakenteilla:

◦ Osaamismerkit 
◦ nuorelle

◦ kouluyhteisölle

◦ Laskurit 
◦ nuorelle

◦ kouluyhteisölle

◦ Verkkoympäristöt 
◦ nuorelle

◦ kouluyhteisölle

Yhdessä tekeminen ja yhteisen jakaminen muille



Miten opasta käytetään?

Nuorelle:

◦ Tutustu teemoihin Koulun Korjausopas-sivustolla

◦ Näytä osaamisesi Open Badge Factory -osaamismerkeillä

Opettajalle/ohjaajalle:

◦ Käytä osia oppaasta esim. oppitunneilla/ohjauksessa apuna 

◦ Välitä opiskelijoiden ehdotuksia koulun johdolle koulun 
kehittämistä varten

Rehtorille:

◦ Laadi työryhmän kanssa Tiekartta kohti hiilineutraaliutta

◦ Osallista mukaan koko yhteisö ja näytä yhteinen osaamisenne 
osaamismerkeillä



Osaamismerkit nuorelle (Tee-se-itse)

Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuus mahdollistaa 
nuorelle
◦ jo olemassa olevan ilmasto-osaamisen tunnistamisen 

ja näyttämisen

◦ uuden ilmasto-osaamisen hankkimisen



Osaamismerkit yhteisölle
(Mutta-yhdessä)

Kohti hiilineutraalia koulua -kokonaisuus 
mahdollistaa kouluyhteisölle
◦ jo olemassa olevan ilmasto-osaamisen tunnistamisen 

ja näyttämisen

◦ uuden ilmasto-osaamisen hankkimisen



Ryhmäkeskustelut

◦Miten teidän yhteisössänne voitaisiin hyödyntää 
Korjausoppaan sisältöjä ja ajatusta Tee-se-itse-
mutta-yhdessä?
◦ Jakaudutaan pienryhmiin ja keskustellaan 

◦ Löydätte pohdittavat kysymykset jaettavasta 
tiedostosta chatista

◦ Yksi ryhmästä voi jakaa pienryhmässä esityksen ja 
toinen voi kirjata ylös havaintoja keskustelusta



Tee-se-itse-mutta-yhdessä:
1. Rooli kuskina

Suunnannäyttäjä vai teiden tukko? Lähin muutoksen tekijä katsoo
sinua taustapeilistä. Esimerkiksi 100 000 lukiolaisen päivittäiset
valinnat eivät ole yhdentekeviä. Jokaiselle löytyy tapa vaikuttaa.

Mikä on sinun kokoisesi tapa toimia? Mihin sinun paikaltasi on 
mahdollisuus vaikuttaa? Entä nuoren? Entä esimiehesi? Entä 
päättäjän?



Tien päällä täytyy tietää omat heikkoutensa ja vahvuutensa ja 
ymmärtää, kun on pakko pysähtyä. Myös auto sammuu, kun 
kriittiset kohdat pettävät. Mihin käyttää siis rajalliset voimansa?

Miten autat nuorta löytämään omat vahvuutensa ja 
vaikuttamisen merkityksellisyyden? Miten käyttää 
voimansa niihin merkityksellisimpiin kohtiin? Miten 
muistat itsekin, että jokainen kestää vain oman 
kokoisensa taakan? 

Tee-se-itse-mutta-yhdessä: 
2. Oma ajokunto



Ei tätä kukaan yksin ratkaise. Kestämätöntä elämäntapaamme
täytyy korjata. Yhdessä.

Olisiko yhteisösi nuorelle se paikka, jossa tehdä
merkittäviä tekoja yhdessä ja nähdä yhteisön voima?
Kuinka nuori löytäisi vänkärin tuekseen? Kenen kanssa
voisi tehdä yhteistyötä? Kuka yhteisöä korjaisi
kanssanne?

Tee-se-itse-mutta-yhdessä: 
3. Vänkärin paikalla



Emme kai lähde autollakaan liikenteeseen, jos emme tiedä,
mihin haluamme. Onko reitti selvillä, onko päämäärää edes
mietitty? Mitä takapenkiltä huudellaan?

Ovatko yhteisösi arvot ekososiaalisen sivistyksen
mukaisia vai ristiriidassa nuoren ympäristöahdistuksen
kanssa? Onko tulevaisuuksien pohtimiselle ja
tunnetyöskentelylle aikaa? Onko kaikkien mielipidettä
kuultu?

Tee-se-itse-mutta-yhdessä: 
4. Yhteinen suunta





Kiitos!
Jussi Tomberg  

jussi.tomberg@ouka.fi
puh. 044 703 9186

Paula Ratava 
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puh. 040 593 1963

www.ilmastolukiot.fi
www.koulunkorjausopas.fi

Instagram: Ilmastonmuutos lukioihin!
Facebook: Ilmastonmuutos lukioihin
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