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Ilmastonmuutos lukioihin!

1. Projektin tavoitteina on syventää alueen lukioiden 
opettajien käsitystä ilmastonmuutoksesta 
moniulotteisena ilmiönä ja edistää siihen liittyvän 
kasvatusvastuun ymmärtämistä.

2. Luoda valtakunnalliseen käyttöön Tulevan maailman 
kansalaistaidot-kurssikokonaisuus. 

3. Rakentaa Pohjois-Pohjanmaan alueen lukioihin 
ilmastopaneeliverkosto

4. Mahdollistaa opiskelijoille luontevia väyliä tutustua ja 
kiinnittyä korkea-asteen opintoihin ja vahvistaa 
tulevaisuuden ilmastotaitoja

• Kaikki tämä LOPS21-hengessä!



Opiskelijoiden ilmastopaneeli
• 8 ryhmää suunnittelee ilmastoprojekteja 

lukiollaan, esim.
• Operaatio ostokäyttäytyminen

• Ilmastorentoutumispäivä

• Tietoiskusarja kouluilla

• Kasviksia kaikille!

• Second Life Catwalk

• Nyt teon alla tarkemmat projektisuunnitelmat 
ja aikataulutus
• Toivon Agenda 2030, Polaris Unescoporukalla

• Toteutus ilmastojaksolla joulukuussa 2020

• Korkeakoulututorit tukevat ryhmien etenemistä 
etätapaamisissa ja lähipäivissä



SLCW

Opiskelijoiden itsensä luoma konsepti kestävän ja 
vastuullisen kuluttamisen edistämiseksi

Yhteistyökumppaneina:
• Ilmastonmuutos lukioihin!
• Toivon Agenda 2030
• Oulun kaupunki
• IIn ilmastoAreena
• Oulun wintageshop
• Nudge
• Ravintola Tuba
• See You-hävikkiruoka
• Zero Waste
• Suomen tekstiili ja muoti ry



Opetusmateriaali

• Tavoiteosiot helppo sitoa laaja-alaisiin.
• Lukio-opettajilta lukio-opettajille
• Oppiainerajat ylittäviä
• Koeponnistus ilmastojaksolla 2020
• Opiskelijat apuna ideoinnissa ja työstössä



Tummien tunteiden pyykkipäivä
10.00-10.15 Alkusanat ja aamupalaa
10.15-11.00 Likapyykin lajittelua

Tunteiden kirjopyykin erittelyä ennakkotehtävän 
kautta
11.00-12.00 Sanni Saarimäen esipesu

Ilmastotunteiden tieteellistä tarkastelua ja 
näkyminen nuoren ja opettajan maailmassa. 
12.00-12.45 Ilmastoystävällistä hävikkilounasta pesutabletti 

taskussa. 
12.45-13.30 Kansainvälinen huuhtelu

Keskustelua ja ilmastoterveisiä kauempaa
13.30-14.30 Miran ja Annan kuudenkympin pesuohjelma

Miten media meihin vaikuttaa? Miten argumentoin 
isäni suohon?

14.30-14.45 Kahvit hävikkiherkuin höystettynä
14.45-15.45 Kuivausrummuttelua vai tuulettelua

Miten ilmastotunteet huomioidaan opetuksessa? 
Ripustetaan ajatukset kuivumaan.

15.45-16.00 Päälle ja pitoon
Kotiin tummien tunteiden pyykkiohjeet taskussa



Panu Pihkalan 11 vinkkiä

Anna tilaa yleiselle keskustelulle
Kysy mitä opiskelijat ajattelevat ja tuntevat
Kuuntele tarkkaan ja osoita se
Anna virikkeitä tunnesanoista
Välitä tietoa tunteiden säätelykeinoista
Muista, että sinun ei tarvitse osata ratkaista 
kaikkea
Myönnä, jos et tiedä
Valitse itsellesi sopiva henkilökohtaisuuden taso
Havainnoi tilaisuuden tunneilmapiiriä
Harkitse, miten käsittelette käytännön toimintaa
Päätä sessio johonkin voimauttavaan ja 
palauttavaan



Tummien tunteiden pyykkipäivä

• Palautteita 13, keskiarvo 4,3/5
• Erityistä kiitosta:

• Yhteisöllisyys ja verkostoituminen

• Toiminnallisuus ja keskustelut

• Monitasoisuus, kuten Ylen ja ulkomaalaisten 

opiskelijoiden näkökulmat

• Hävikkiruoka ja terveellisyys

• Muutosehdotuksia:
• Muutaman mielestä tilat ahtaat, perjantai huono 

ajankohta ja toiminnallisuutta olisi saanut olla 

enemmän





Verkkokurssi



Lukiokyselyn alustavat tulokset

Vastaajia 1889

90%  olisi  valmis tai erittäin valmis ilmastosyistä 
vähentämään ruokahävikkiä omalla lautasella 
83% olisi valmis tai erittäin valmis suosimaan 
uusiutuvaa energiaa koulurakennuksessa
59% vastaajista haluaisi kehittää omaa lukiotaan 
ilmastoedelläkävijäksi



Ilmastoasioiden näkyvyys 
hankkemme kautta
Lehtijutut ja mielipidekirjoitukset
Somenäkyvyys
Esitykset paikallisesti, 
Valtakunnallinen näkyvyys

Academia Karanterium
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia
-karanterium/

• Oulun Digi-yhteistyö
• AurinkoLaanila
• Prikka-hanke ja hävikkiruoka
• Kestävä kansainvälisyys ja liikkuminen

https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia-karanterium/


Globaalien ilmiöiden
ymmärtäminen

Eettiset taidot

Kulttuurien tuntemus 
ja kunnioitus

Kriittisen ajattelun 
taidot

Yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot

Kielet ja kielitietoisuus

Ihmisoikeuksien
kunnioitus

Kokonaisuuksien
hallinta

Meidän koululle tullaan kylään! Mitä 
tavoittelemme? Mitä haluamme oppia?

Globaalin vastuun 
ymmärtämien

Motivaatio



Kestävän kehityksen osa-aluepallukat

Taloudellinen Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen

• Hävikin 
minimoiminen

• Paikalliset 
tuottajat

• Oma yrittäjyys
• Kodit
• Järjestöt

• Paikalliset tavat
• Ruokakulttuuri
• Sauna-avanto
• Ei merta 

edemmäs
• Mummot, papat 

=tarinat

• Erityisryhmien 
roolitus ja 
huomioiminen

• Oppilaat 
oppaina ja 
isossa roolissa

• Osallistaminen
• Kiittäminen

• Kierrätys
• Kuljetukset
• Lähiluonto
• Kestävät 

elämykset
• Luontoherkkyys
• Arvokasvatus



Liikkuvuusjakson vastuullisuuslupaus
Opin ymmärtämään uutta kulttuuria paremmin
• Pyydän paikallista nimeämään kolme hänelle tärkeää asiaa
• Pyydän paikallista kertomaan, mikä hänelle on omassa kulttuurissaan tärkeää
• Mietin, mitä itse vastaisin ja miksi
• Opettelen ainakin yhden sanan paikallista kieltä

Kerron kotiin palattua oppimastani
• Varaan aikaa uusien tietojen ja taitojen jakamiseen
• Teen matkan antimista ainakin yhden ehdotuksen, joka auttaa meitä kehittämään 

omaa toimintaamme
Matkustan mahdollisimman vähäpäästöisesti
• Voinko valita junan, mitä se vaatii? Onko taksille vaihtoehtoa?
• Miten kompensoisin
• Mitä voisi tehdä toisin

Yritän poimia mukaani ainakin yhden arkisen käytännön, jolla voin vähentää 
elintapojeni ympäristökuormaa kotona



Kiitos! Kysymyksiä?
Ota yhteyttä:

Jussi Tomberg, jussi.tomberg@ouka.fi 044 703 9186
Miika Siironen, miika.siironen@eduouka.fi 050 4307687

Paula Ratava, paula.ratava@ouka.fi 040 5931963
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