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MIKSI LUOKASTA LUONTOON? 

Luonto oppimisympäristönä on luokkahuonetta moni-
puolisempi. Kukin meistä oppii eri tavoin. Luonnossa op-
pilaan on mahdollisuus hyödyntää omaa oppimistyyliään 
ja omaksua opetettava aines tätä kautta tehokkaammin. 
Kaikki oppiaineet on mahdollista toteuttaa luonnossa. 

Luonnossa opitaan toisista sekä ympäristöstämme välit-
tämistä sekä luodaan yhteishenkeä, jolla on merkittävä 
vaikutus kiusaamisen ehkäisemiseen. 

Terve luontosuhde rakennetaan varhain. Lapsena ja nuo-
rena saadut luontokokemuksilla on merkittävä vaikutus 
läpi ihmiselämän.  Merkittäviä hyvän luonto- ja ympäris-
tösuhteen hyötyjä ovat fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi 
sekä sosiaalinen kompetenssi.  

Luontoon siirrettävä opetus vaikuttaa opettajan työssä 
jaksamiseen. Luonnossa ei ole meluhaittoja eikä sisäil-
maongelmia. Tutkimusten mukaan jo 10 minuuttia luon-
nossa vaikuttaa verenpaineen laskuun. 

Luonto toimii eheyttävänä paikkana, jossa voi olla yksin ja 
jossa pääsee irtautumaan arkielämän odotuksista ja pai-
neista – kunhan ensin yhteys luontoon on löydetty.

© Suomen Latu 2013 Kuvat: Garmin Suomi Oy

Yhteystiedot

Suomen Latu ry.
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
puh. 044 722 6300
www. suomenlatu.fi

Kysy lisää Luokasta luontoon hankkeesta: 
mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi
www.suomenlatu.fi/luokastaluontoon.fi
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 Nykyaikaista  
aarteenetsintää

GEOKÄTKÖILY
Tehdään koulupäivästä 

liikkuvampi
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HANKKEEN KOLME OSA-ALUETTA

Opettajien kanssa tehtävä yhteistyö ja 
opettajille tuotettava tukimateriaali

Hankkeeseen kutsutaan pilottikouluja, joiden kanssa kehite-
tään toimintamalleja luontoliikunnan aktivoimiseksi koulujen 
arkeen. Hyvistä käytänteistä rakennetaan opettajille materi-
aalia uuden opetussuunnitelman 2016 kanssa hyödynnettä-
väksi. 

Luontoliikuntaa koulujen kerhotoimintaan 
-koulutukset (4x45 min) 

Koulutuksissa opettaja/ohjaaja saa kerhotoimintaan esimerk-
kipaketit, joista on helppo lähteä liikkeelle. Osallistujat saavat 
Avaimet luontoon -ohjaajanoppaan ja monisteena esimerkki-
paketin. Osallistujat tutustuvat Luokasta luontoon -hankkeen 
sisältöihin.

Retkeilykummi 

Luokasta luontoon -hankkeessa koulutetaan toimintaan mu-
kaan kummeja, joiden on mahdollista olla mukana kerhotoi-
minnassa tai opetuksessa mahdollistamassa ulkona tapah-
tuvaa opetusta. Retkeilykummit toimivat myös luonnon ja 
luontoliikunnan asiantuntijoina. 

LUOKASTA LUONTOON -HANKE      

Hankkeen tavoitteena on edistää 1–4-luokkalaisten fyysi-
sen aktiivisuuden määrää siirtämällä koulun opetusta ja 
kerhotoimintaa sisältä ulos luontoon. Luokasta luontoon 
siirretty toiminta liikunnallistaa koulun toimintakulttuuria 
muun muassa vähentämällä koululaisten päivittäisen 
istumisen määrää ja muuttamalla oppimista toiminnal-
lisemmaksi. Luonnossa toimiessa oppilaan minäkuva ja 
itsetunto kehittyvät, aistit aktivoituvat ja oppilasta innos-
tetaan liikkuvaan elämäntapaan. Päivittäinen liikunnan 
suositus täyttyy itsestään.

Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin 
lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeisiin. Hanke 
on kaksivuotinen ja osa Liikkuva koulu -ohjelmaa.  
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SUOMEN LAdUN LASTEN jA 
pERHEIdEN TOIMINTA
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Metsämörri
Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa 
alle 12-vuotiaat lapset luonnon ihmeiden 
pariin. Suomen Latu kouluttaa vuosittain yli 
600 uutta ohjaajaa, jotka toimivat varhais-
kasvatuksessa, kouluissa ja vapaa-ajan ker-
hoissa.  

Muumien ulkoilukoulu
Muumien ulkoilukoulu koostuu kolmesta osa-
alueesta: Muumien hiihto-, lumikenkäily- ja 
retkeilykoulut.  Ulkoilukoulujen ryhmät ovat 
Muumiperheet 2-4-vuotiaille oman aikuisen 
kanssa, Muumipeikot 5-6 vuotiaille ja Retki-
hemulit 6-10 vuotiaille.

Luonnossa kotonaan
Suomen Latu kokoaa ulkoilmaelämää pai-
nottavat, Luonnossa kotonaan – laatukri-
teerit täyttävät varhaiskasvatuksen ja koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimijat 
yhteen.

Avaimet luontoon -ohjaajakoulu-
tus (7x45 min)
Kurssi antaa valmiudet ohjata 7–12-vuotiail-
le lapsille ulkoilutuokioita ja -kokonaisuuksia 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai muussa 
kerhotoiminnassa. Kursseja järjestää Suo-
men Latu ja useat liikunnan aluejärjestöt.

Tutustu Suomen Ladun lasten ja nuorten 
toimintaan osoitteessa 
www.suomenlatu.fi/lapset. 

SUOMEN LAdUN LASTEN jA 
pERHEIdEN TOIMINTA

Valokuvat: Juhani Metsäpelto ja Antero Aaltonen
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