
LUKIO TOIMINTAKULTTUURI / OPETTAJAT + OPETTAMINEN: 

Seuraavassa on listattuna lukiotyöpajojen antia… 

MITÄ JO TEHDÄÄN OPPILAITOKSISSA: 

TOIMINTAKULTTUURI: 

kierrätys: 

kierrätysastiat kaikissa luokissa ja käytävissä (myös muovi + bio) 

käytettyjen oppikirjojen myynti (someryhmä/nettisivut) 

wanhojen tanssipukujen kierrätys 

tavaranvaihtopäivät  

kännyköiden kierrätys (purku osiin) -> materiaalit, tietoturva haasteena 

vaatteiden kierrätys ja lahjoitus -> Hope ry:lle 

kirjatori (tuo ja vie kirja) 

roskien keruu, roskajuoksu, ”Satakolkyt” -mobiilisovellus, rantojen siivous Pääkaupunkiseudulla 

(https://satakolkyt.fi/) 

Ruokailu: 

Opiskelijoiden tekemä ruokahävikkiapplikaatio 

Hävikkiruokatiimi -> hävikki-iltapalaa (esteenä hygieniasäädökset), hävikkiruuan seuranta 

Vegaanikahvila 

Tähderuokailu: 

- ei tarjottimia 

- ruuan myynti / ruokailu koululla 

- lautasmallin mukainen santsaaminen 

- lähi- ja sesonkiruokailu 

- teemaviikot ja kilpailut, ruokahävikin mittaaminen 

Muut toimintakulttuuriin liittyvät elementit: 

Matkustaminen (rajoitetaan matkustamista, kompensoidaan lentokilometrejä) 

digitaalisuus (sis. pilvitallentaminen) vs. sähkön käytön lisääntyminen -> dialogin korostaminen 

Ledvalot, liiketunnistimet 

Siivouksen väheneminen: sukkakoulut 

Suihkubiisi (riittävän lyhyt, jonka aikana käydään suihkussa esim. liikuntatuntien jälkeen / kotona) 

Kopioinnin seuranta 

Ympäristö-/ keketiimit 

https://satakolkyt.fi/


Sertifikaatit: Okka-säätiön Kestävän kehityksen sertifikaatti ja Vihreä lippu (lisäävät tietoisuutta, tuovat 

arvostusta, sanoittaa jo olemassa olevaa) 

 

OPETTAJAT, OPETTAMINEN 

Teemapäiviä ja luentosarjoja: 

Tutustuminen jätehuoltolaitokselle, Sitra: kiertotalous,  

Teemapäiviä: Future day, Voi hyvin -päivä, tiedepäivä 

Tieteet tutuksi luentosarja, asiantuntijat yliopistolta 

Keke-kino, ihmisoikeuselokuva 

Tiimijaksot ja ilmiöviikot (esteenä lukion rakenne ja resurssit) 

Lukion kursseja, yhteisopettajuus: 

ympäristöpsykologian ja ekologian kurssi -> voisi lisätä Agenda2030 tavoitteiden oppimista 

Ihmissuhdetaitokurssit 

Väittelykurssi (FI, AI) 

AI1 + KU1 =peräkkäiset koodit/palkit = > 2 opettajaa 

GLOB-kokonaisuus (YH2, TE2, KU3, GE) 

Luonto ja liikunta kokonaisuus, kenttäkurssit, vaelluskurssit 

Kulttuurikurssit, Agora-kurssi 

Kerhoja 

Unesco-kerho, keke-kerho 

Platonin akatemia 

 

Muuta toimintaa: 

Host-toiminta, kansainväliset leirikoulut 

Ilmastolakot ja -marssit 

Seppo-peli 

Lukiohanke (musiikki, kulttuuri, kansalaisopisto) -> mahdollisuus oleskella ilman kaupallisuuden näkymistä, 

elämänkaarimalli 

pohdiskelua: mikä lisää elämänlaatua? Näkökulma kulutuskeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen 

 

 

 



HAASTEITA: 

- nykyinen lukion rakenne ei mahdollista helposti yhteisopettajuutta  

- ryhmäkoot pienemmiksi 

- opetussuunnitelma sisältää runsaasti teemoja: ei aikaa muulle sisällölle 

- tarvitaan resursseja koulukohtaisille kursseille 

- resurssien puute tuntikehyksessä (köyhillä kunnilla, pienillä yksiköillä) 

- katsomusaineiden epäharmonia 

- YO-kokeet ohjaavat 

- muut syyt kurssien sijainnille tarjottimella 

- hyväntekeväisyyteen vaikea lahjoittaa rahaa, johtuen säädöksistä ja byrokratiasta 

- hävikkiruuan käytössä haasteita (säilyvyys ja hygieniasäädökset) 

 

IDEOITA: 

- sähköt pois päiviä 

- erilaisia teemapäiviä 

- opettajien kouluttaminen 

- kohtuullisuus tapahtumia 

- puiden istutus (hirsilukion puut) 

- ekofilosofiset metsäretket 

- mediadiplomit 

- yliopistoyhteistyö, esim. Fab Lab Oulu (https://www.oulu.fi/fablab/) 

- samaan jaksoon kurssitarjottimelle teemallisesti samankaltaisia kursseja ja samoja laaja-alaisia OPS-

teemoja 

- pakollisten kurssien kautta myös teema näkyväksi! 

- yo-kysymyksissä kiertotalouden näkyminen -> ideoiden antamisen oikeus YTL:n 

kokeenlaadintalautakunnalle kentältä 

 

https://www.oulu.fi/fablab/

