


OHJELMA 
  

Järjestävä taho Alhoniityn Vihreä lippu- päiväkoti  

Ohjelman nimi ja kuvaus Rentoutuminen luonnossa. Ohjattua rentoutumista (mm. 
satuhierontaa sekä jännitys-rentousharjoituksia) 
lastentarhanopettajan ohjaamana. Toivomuksesta myös 
köysirata mahdollinen. 

Sijainti Alhoniityn päiväkoti ja takana oleva metsä 

Ajankohta ja kesto 10.9.-14.9. klo 9-10 ja klo 12.30-13.30 

Ikäryhmä Kaikille avoin! Ryhmäkoko n. 20.  

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, 
tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi 

 

  

Järjestävä taho Pirkanmaan Martat/ Pirkanmaan Jätehuolto Oy  

Ohjelman nimi ja kuvaus Jätejengi- nukketeatteri. Jätejengi-esityksessä roskat 
kertovat lapsille oman elämäntarinansa ja mietitään miksi 
roskia kannattaa lajitella ja kierrättää.  

Sijainti Koulut ja päiväkodit 

Ajankohta ja kesto ti 11.9. klo 12 ja 13 sekä pe 14.9. klo 9, 10 ja 11. 

Ikäryhmä Ikäryhmä 4-7 v. Esitykseen mahtuu 30 pk-ikäistä tai 50 eskari-
ikäistä. Kesto 45 min. Esityksessä tarvitaan tuoli, pöytä sekä 
lapsille istumapaikat. 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, 
tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi 

 

  

Järjestävä taho WWF Suomi 

Ohjelman nimi ja kuvaus Vuosisata metsässä- oppitunti. Metsän monimuotoisuuteen 
ja lahopuuhun keskittyvä oppitunti. Tunnilla pohditaan 
metsän merkitystä meille ja sen asukkaille, tutustutaan 
lahopuuhun ja sen runsaaseen lajistoon sekä opitaan, miten 
metsän monimuotoisuutta voidaan edistää. 

Sijainti Koulun luokkatila tai koulun lähimetsä 



Ajankohta ja kesto 10.9.-14.9. Kesto sovittavissa 45-75 min. pääasiassa klo 9-13 
(tarvittaessa ajoista voi joustaa). Samalle koululle 
suositeltavaa varata useampia peräkkäisiä tunteja. 

Ikäryhmä Alakouluikäiset. Osallistujamäärä maks. 30 oppilasta.  

Ilmoittautuminen Piritta Penttilä, piritta.penttila@gmail.com, 050 3431 970 

 

  

Järjestävä taho Luonto-liitto 

Ohjelman nimi ja kuvaus Lähimetsätuokiot alakoululaisille. Lähimetsätuokio 
toteutetaan koulun omassa lähimetsässä. Tuokion aikana 
oma lähimetsä tulee näkyväksi oppilaille. Metsässä 
harjoitellaan läsnäoloa, rentoudutaan, pelataan ja aistitaan -  
ja samalla otetaan niin luonto kuin toiset oppilaatkin 
huomioon. Tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja 
nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä 
toiminnallisilla harjoitteilla. Tavoitteena on myös antaa  
koululaisille mahdollisuus virkistyä ja kokea hyvää oloa 
luonnossa. Kyseessä ei siis ole perinteinen luonto-
opastusretki lajintunnistuksineen.  

Sijainti Koulun lähimetsä (maksimissaan 10min kävelymatkan päässä 
koululta) 

Ajankohta ja kesto 10.9.-14.9. Kesto 90 min. Tunteja on mahdollista pitää yhden 
koulupäivän aikana 3 kpl. Mikäli koulun lähimetsä on koulun 
välittömässä läheisyydessä, voidaan pitää lyhempi tuokio ja 
siten yhden päivän aikana useampi samassa koulussa. 
Poikkeusajoista sovitaan erikseen. Tuokiot eivät vaadi 
koululta etukäteisvalmisteluja. 

Ikäryhmä Alakouluikäiset 

Ilmoittautuminen Laura Haikonen laura.haikonen@gmail.com, 050 4046 892. 
Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla. 

 

  

Järjestävä taho Vesilahden-Tottijärven 4H ry 

Ohjelman nimi ja kuvaus Sienirasti ja marjarasti. Tutustutaan erilaisiin sieniin ja 
marjoihin sekä siihen, mitä niistä voi tehdä. Mukana 
kuvatauluja, tuoreita sieniä ja marjoja (saatavuuden mukaan) 
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sekä mm. sienillä värjättyä lankaa. Lapset osallistuvat 
tehtävien kautta. 

Sijainti Koulut 

Ajankohta ja kesto 10.9.-14.9. sopimuksen mukaan. 

Ikäryhmä Alakouluikäiset 

Ilmoittautuminen Toiminnanjohtaja Riina Markkola, riina.markkola@4H.fi, puh. 
050-322 2749 

 

  

Järjestävä taho Pirkanmaan Osuuskauppa/Prisma Nokia 

Ohjelman nimi ja kuvaus Yritysvierailu Prismassa. Opastetulla kierroksella tutustutaan 
lajitteluun, kierrätykseen ja ympäristövastuuseen suuressa 
päivittäistavarakaupassa. 

Sijainti Yrittäjäkatu 10. Tapaaminen infopisteellä. 

Ajankohta ja kesto 11.9. klo 11-11.30 

12.9. klo 11-11.30 

Ikäryhmä Esikoululaiset sekä peruskoululaiset (ryhmäkoko n. 25) 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, 
tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi 

 

  

Järjestävä taho Nokian kaupungin infrapalvelut/ kaupunginpuutarhuri 

Ohjelman nimi ja kuvaus Puistokävely. Puistoalueiden monimuotoisuuteen ja sen 
lisäämiseen keskittyvä puistokävely (miten puistoalueita 
hoidetaan, mitä monimuotoisuus tarkoittaa, vieraslajit). 
Ohjelman sisältöä voidaan muokata ikäryhmästä riippuen. 

Sijainti Kokoontuminen Poutunpuiston lavalla 

Ajankohta ja kesto 12.9. klo 12.00.  

14.9. klo 12.00. Kesto 1 h. Ajankohta soviteltavissa. 

Ikäryhmä 5-6 lk, yläkoulu- ja lukio/ammattiopistoikäiset 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040-7799286, 
tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi 
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Järjestävä taho Nokianvirran Energia Oy 

Ohjelman nimi ja kuvaus Yritysvierailu Nokianvirran Energian laitoksella. Tutustutaan 
laitoksen toimintaan ja polttoaineisiin.  

Sijainti Kerhokatu 10 

Ajankohta ja kesto 13.9. klo 10, kesto 1 h 

14.9. klo 10, kesto 1 h 

Ikäryhmä Yläkoulu- ja lukio/ammattiopistoikäiset (ryhmäkoko 15-20) 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, 
tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi 

 

  

Järjestävä taho Nokian kaupunki/ kaavoitusyksikkö 

Ohjelman nimi ja kuvaus Luento: ”Ympäristön huomioon ottaminen maankäytön 
suunnittelussa”. Kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen 

Sijainti Koulut 

Ajankohta ja kesto 10.9. klo 13-13.45 

12.9. klo 13-13.45 

14.9. klo 10-10.45 

Ikäryhmä Lukio/ammattiopistoikäiset 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö puh. 040 7799 286 
tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi 

 

  

Järjestävä taho Nokian Vesi Oy 

Ohjelman nimi ja kuvaus Kiertotalousluento. ”Nokian Eco3- alue: Nokian Vesi Oy 
edelläkävijänä kiertotaloudessa”. Ilkka Laukkanen, 
toimitusjohtaja, Nokian Vesi Oy. Luentoon liittyen näytetään 
Eco3- animaatio. 

Sijainti Luokkatila/auditorio 

Ajankohta ja kesto 14.9. klo 10.00, kesto 45 min.  

Ikäryhmä Lukio/ammattiopistoikäiset  
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Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286 
tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi 

 

  

Järjestävä taho Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö  

Ohjelman nimi ja kuvaus Opastus Maatialanharjulle. Opastuksella kerrotaan 
Maatialanharjun luonnosta. 

Sijainti Kokoontuminen kesäteatterin parkkipaikalla 

Ajankohta ja kesto 10.9.-13.9. Kesto 1 h. Tarkempi ajankohta sovittavissa. 

Ikäryhmä Yläkoulu- ja lukio/ammattiopistoikäiset 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040-1334 451, 
antti.makela@nokiankaupunki.fi 

 

Muu ohjelma 
 
Elokuvanäytökset 

Nokialla toteutetun Elokuvakeskuksen (PEK) mediakasvatusta ja ympäristökoulutusta yhdistävän 
Roskapätkät- elokuvaprojektin tuloksena syntyneitä nuorten tekemiä elokuvia voi vapaasti näyttää 
kouluilla. Esittämiseen tarvitaan vain Internet- yhteys, videotykki, valkoinen seinä tai kangas sekä 
kaiuttimet. Pienemmissä tiloissa tietokone ja televisio riittää. Yhteydenotot tarvittaessa Kalle 
Raittila puh. 050-571 8664. Elokuvat löytyvät oheisesta osoitteesta: 
https://vimeo.com/album/5081073 

Omatoimiset luontopolut 

Ympäristökasvatusviikolla voi tutustua itsenäisesti Nokian luontopolkuihin, joista lisätietoa on 
löydettävissä osoitteesta:  

http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-
luonto/luonnon_virkistyskaytto/luontopolut/ 

Maatialanharjulle Nokian lukion oppilaat ovat tuottaneet jääkaudesta ja harjun historiasta 
kertovan sähköisen luontopolun, joka toimii mobiilisti myös paikannuksen avulla. Luontopolun 
löydät osoitteesta: https://arcg.is/2gUrAzP 

 
Luontoliikunta 

Ympäristökasvatusviikon aikana järjestetään luontoliikunta- aiheisia liikuntatunteja kouluilla. 
Lisätietoja voi kysyä oman koulun liikunnanopettajalta!  

 

https://vimeo.com/album/5081073
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http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/luonnon_virkistyskaytto/luontopolut/
https://nokiankaupunki.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=2aa95e2f6e0f40e3a7aa2b97caf3a774


Sienitapahtuma 

Nokian Luonto järjestää kaikille avoimen sienitapahtuman K-Supermarket Löytiksen tiloissa 10.9. 
klo 16-19 välisenä aikana. Tapahtumassa on näytillä kauden sieniä. Lisäksi voit tuoda omia sieniä 
tunnistettavaksi. Lisätiedot Nokian luonto ry, nokianluonto@gmail.com, Kaija Helle puh. 044 017 
7180. 
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