101-polkua luontoon- tapahtuma
Perjantai:
Klo
9-10 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10-12 Tervetulosanat ja aloituspaneelikeskustelu
12-13 Lounas
13-15 Työpajat 1
15-16 Iltapäiväkahvi
16-17.30 Työpajat 2
18-19 Päivällinen
19 Saunat lämpiminä
21 Iltaohjelma ja iltapala Vasta-saunalla

Lauantai:
Klo
8-9.30 Aamupala ja mahdollisuus vierailla
minimessuosastoilla
9.45-11 Luennot
11-12 Lounas
12-13.30 työpajat 3
14-15 Loppuseminaari ja kahvi

Aloituspaneelikeskustelu pe klo 10-12
Niina Mykrä, LYKE
Paavo Heinonen, LUODE
Silja Sarkkinen, FEE-suomi
Helena Saarnisto, Tredu
Paneelikeskustelun juontaa:
Antti Korhonen, Nuorisokeskus
Marttinen

Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen
osaajat kohtaavat tapahtuman
Introna toimivassa
paneelikeskustelussa.
Miten ympäristö- ja
seikkailukasvatus eroavat
toisistaan ja millä tavalla voisimme
tehdä enemmän yhteistyötä?

Luennot lauantaina klo 9.45
Luento 1: Turvallinen seikkailu
Marjo Lindberg
Turvallisen seikkailun edellytyksenä on yhteinen
tavoite, riittävät tiedot ja taidot sekä niihin
perustuva toiminta. Kulmakivinä on olemassa
olevien riskien tunnistaminen ja tunnustaminen
sekä riskitilanteisiin varautuminen. Yhteiseen
tavoitteeseen pyrkiminen, keskinäinen
luottamus ja kaikkien sisäistämä
turvallisuusajattelu antaa matkaan
onnistumisen eväät rankallekin seikkailulle.
Näillä eväillä kolmen hengen retkikuntamme
seikkaili yli lumoavan kauniin ja arvaamattoman
Grönlannin mannerjäätikön. Palaan hetkeksi
retkeemme turvallisen seikkailun näkökulmasta.

Luento 2: Ilmastonmuutos
Biologi Elina Pallas
Ilmastonmuutosta pidetään maapallon
vakavimpana ympäristöuhkana.Mitä sillä
tarkoitetaan ja minkälaisia vaikutuksia luontoon
ja ihmisten elämään sillä on erityisesti
Pohjolassa? Mitä ilmastonmuutoksen
torjumiseksi voidaan tehdä paikallisesti ja
kansainvälisesti? Luennon lopuksi pohdimme
yhdessä keinoja, joilla itse kukin voi asiaan
vaikuttaa.

Työpajat perjantaina klo 13-15
1. Kierrätyspaja

4 .Minä vesienhoidon edistäjänä

Ohjaa: järjestökoordinaattori Sanna Alaruikka, Pidä Lappi Siistinä ry.

Ohjaa: Virve Rinnola

Lähde matkalle tuotteiden elinkaareen! Pajassa käydään läpi tuotteen elinkaarta
sen synnystä loppukäsittelyyn asti. Työpaja toteutetaan sisätiloissa.

Vesistöt sekä niiden hoitaminen ja suojeleminen ovat meidän kaikkien etu ja
vastuu. Jokainen meistä voi olla vesienhoidon edistäjä. Verkostoitumalla toinen
toistemme kanssa voimme yhdistää voimamme ja todeta, että yhteistyössä on
voimaa! Tule oppimaan mikä on tehokas verkosto ja miten itse voit verkostoitua
muiden toimijoiden kanssa. Työpajassa paneudutaan myös
vesistökunnostuskohteisiin mielenkiintoisina lähiretkeilykohteina.

2.Löytöretki inspiraation ja luovuuden lähteille
Ohjaa:Pasi Paananen, seikkailukasvattaja, sairaanhoitaja, vaellusohjaaja,
Reppuakatemia sekä Niina Rautiainen, Luontopolkua eteenpäin työpajan
projektipäällikkö, yhteisöpedagogi, luonto- ja eräopas, seikkailukasvattaja
Työpajassa päästetään sisäinen lapsi valloilleen! Paja on kaksiosainen. Perjantain
osuus (Työpaja 1 klo 13-15) on kokemuksellinen; rakennetaan metsään
majoitteita luonnon materiaaleja hyödyntäen (solo- tai ryhmämajoite
osallistujien toiveiden mukaan) + mahdollisuus yöpyä omatekemässä
majoitteessa perjantaiyö. Lauantain osuudessa (Työpaja 3 klo 12-13.30)
keskustellaan toiminnan kautta heränneistä ajatuksista ja kokemuksista. Tehdään
tutkimusmatkaa seikkailukasvatuksen keinoihin luovuuden, inspiraation sekä
kasvun tukena. Lauantain aikana myös puretaan majoitteet luontoa
kunnioittaen. Jos sinulla ei ole omaa makuupussia/makuualustaa, saat ne
tarvittaessa lainaan. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä varustetarpeista.

5. Leikki-rasti
Ohjaa: Petra Lattunen
Työpajassa kerätään kaikkien halukkaiden osallistujien parhaat leikit muille
jaettavaksi videomuotoon. Leikki voi olla sisällä tai ulkona toteutettava,
ryhmäyttävä, energiaa purkava tai minkä tahansa muun lainen. Pääasia että se
on se sinun lempileikkisi, jonka olet moneen kertaan testannut ja toimivaksi
havainnut. Jokainen kertoo aluksi videolle oman leikkinsä kulun ja jos sopiva
leikkiporukka saadaan kasaan leikki myös demotaan videolle. Näin saadaan
koottua ympäristö- ja seikkailukasvattajille ne parhaat leikit eri tarkoituksiin itse
testaajan sanoin kuvailtuna. Video tai videot ovat sitten netistä katsottavissa
aina leikkitarpeen tullen.

3.Koko perhe seikkailemaan

6.Ukulele-paja

Ohjaa: Katja Paananen, sosionomi (amk), seikkailuohjaaja sekä Pirjo Pärssinen,
lähihoitaja, seikkailuohjaaja

Ohjaa: Antti Korhonen

Tutustutaan yhdessä luontoympäristössä tapahtuviin yhteistoiminnallisiin
menetelmiin perheiden kanssa toteutettavaksi.
•

Ukulelepaja keskittyy avaamaan "oppimaan oppimisen" -teemaa käyttäen
soitinta ja soittamaan opettamista metaforana. Pajassa koko ryhmä oppii
soittamaan ukulelea, ja soittimia maalataan reflektoiden omaa kokemustaan
soittamaan oppimisesta. Ukulele-pajan hinta osallistujille 26 eur/hlö. Maksu
paikan päällä.

Työpajat 2 perjantaina klo 15-17.30
1.Metsä mielen hyvinvoinnin lähteenä

4.Vihreä lippu- työpaja

Ohjaa: Anne Laine

Ohjaa: Vihreä Lippu-päällikkö

Tutustutaan metsän hyvinvointivaikutuksiin lyhyen teoriaosuuden kautta, jonka
jälkeen tehdään erilaisia harjoitteita yhdessä. Paja antaa työkaluja harjoitteiden
soveltamiseen erilaisten ryhmien kanssa aina varhaiskasvatuksesta aikuisryhmiin
asti. Työpaja toteutetaan sekä sisä- että ulkotiloissa, joten varaathan lämmintä
vaatetta kelin mukaan.

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten
vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Työpajassa tutustutaan
ohjelmaan käytännössä havainnollistavien esimerkkien avulla.
S.Seikkailu- ja elämyspedagoginen alkupala

2.Kädentaitopaja

Ohjaa: Ammatillinen opettaja Helena Saarnisto

Ohjaa:Artesaani Maria Soukkala

Osallistujat valmistavat pienryhmissä itselleen päivällisen alkupalan, joka
nautitaan työpajan aikana. Työpaja ulkona, säänmukainen pukeutuminen.
Kasvisruoka, VL,GL

Pajassa tehdään 1 tai useampi käyttö-/koriste-esine koivun risuista. Työt saa
itselle mukaan. Sään salliessa askartelemme ulkona.
3.Eksymme pimeään- paja
Ohjaa: Timo Haaksluoto, Nuorisokeskus Marttinen
Eksymme pimeään -pajalla tutustumme niihin taitoihin, jotka voivat auttaa pois
eksymis- tai muusta haastavasta tilanteesta. Sisältää yllätyksellisiä elementtejä.
Paja toteutetaan osittain ulkona, joten varaathan lämmintä vaatetta kelin
mukaan

Työpajat 3 lauantai klo 12-13.30
1. Ulkoluokkaan oppimaan

3.Seikkailu varhaiskasvatuksessa

Ohjaa: Ympäristökasvatuksen projektiasiantuntija Aulikki Laine, Suomen
ympäristöopisto SYKLI

Ohjaa: Marjo Ruhala ja Taru Lindgren

Ulkoluokka- työpajassa opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.
Ulkoluokassa voi opettaa kaikkia oppiaineita eri vuodenaikoina. Työpajassa
kokeillaan makupaloja monen eri oppiaineen ulko-opetuksesta. #Ulkoluokkahankkeessa on luotu upeat lajikortit, jotka ovat kaikkien tulostettavissa.
Työpajassa esitellään esimerkkitehtäviä korttien käytöstä.

Seikkailu varhaiskasvatuksessa -työpajassa pääsette tarinallisen seikkailun
keinoin tutustumaan ja kokemaan, mitä toiminnallinen seikkailukasvatus voi olla
varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Kuulette käytännön
esimerkkejä varhaiskasvatuksen luonto- ja metsäryhmätoiminnasta.
Säänmukainen ulkovaatetus.
Eräperinteet

2. Aistihavainnot luontokokemuksen rakentajina

Ohjaa: Anni Eskonen
Mitä eri aistikanavat voivat välittää meille luontoympäristöstä? Miten erilaiset
oppijat voivat kokea luontoympäristön? Työpajassa sukelletaan
luontoympäristöön aisti- ja mielipaikkaharjoitusten avulla havainnoimaan ja
jakamaan koettua.Osallistujat pääsevät myös yhdessä testaamaan eri
aistikanavia aktivoivien kokemusten rakentamista.

Ohjaa: Kaisu Järvelin
Mitä puuhasivat muinainen eräpirkko ja -jorma selviytyäkseen pohjolan
metsissä? Miten valmistettiin ruokaa ja miten se hankittiin? Säänmukainen
ulkovaatetus.

