
 
 

OHJELMA 

 

 

OHJELMA KARJATILAVIERAILUT 

Ohjelman kuvaus 1. Vaihtoehto: Emolehmätila Honkaniemi. Vierailulla osallistu-
jat pääsevät tutustumaan tilalla laiduntaviin pitkäkarvaisiin ylä-
maankarja-rotuun kuuluviin lehmiin sekä muuhun karjatilan 
elämään.  

2. Vaihtoehto: Maitotila Alanen. Maitotilalla lapset pääsevät 

tutustumaan itse karjatilaan, sen useisiin eri rakennuksiin ja 

eläimiin. Vierailun aikana osallistujille on tarjolla muurinpohja-

lettuja (ilmoittakaa mahdolliset allergiat ilmoittautumisen yh-

teydessä) 

Molemmissa vaihtoehdoissa osallistujilla tulee olla varusteena 

saappaat sekä sään mukaiset ulkovaatteet. 

HUOM! Karjatiloille ilmainen bussikyyti. Lähtövalmiina tulee 

olla n. 30 min. ennen varattua vierailuajankohtaa.  

Järjestävä taho MTK-Pirkanmaa 

Sijainti 1. Vaihtoehto: Rajalantie 142, Pinsiö 
2. Vaihtoehto: Kaunistontie 57, Sarkola 

Ajankohta ja kesto 1. Vaihtoehto: Varattavat vierailuajat: 5.9. klo 9.30 ja 14.00. 
Vierailun kesto n. 1h. 
2. Vaihtoehto: Varattavat vierailuajat: 3.9. klo 9.30 ja 13.30. 
Vierailun kesto n. 1,5 h. 

Ikäryhmä 3–6-vuotiaat  (ryhmäkoko max. 35 lasta)  

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 

 

OHJELMA LUONTORENTOUTUS 

Ohjelman kuvaus Ohjelma sisältää rentoutumista lähimetsässä, satuhierontaa 

sekä erilaisia rentoutusharjoituksia. 

Järjestävä taho Alhoniityn Vihreä lippu –päiväkoti 

Sijainti Alhoniityn päiväkoti, Laajanojankatu 30, 37130 Nokia 

Ajankohta ja kesto 4. – 6.9. Tarkemmat ajat sovittavissa. Kesto n. 45 min. 

Ikäryhmä 4–7-vuotiaat (ryhmäkoko n. 20 oppilasta)  

Ilmoittautuminen Päivi Hell, puh. 050 3958 967 

 

 

 



 
 

 

OHJELMA BIOMAN JA LAJITTELUSEIKKAILU –MUSIIKKITEATTERIESITYS  

Ohjelman kuvaus Jani muuttuu Biomaniksi, koska isän lajittelutaidot ovat ruostu-

neet. Tarinassa autot kulkevat biojätteellä ja yleisö saa auttaa 

sekä roskien lajittelussa että ilmakitaran soittamisessa.  

Järjestävä taho Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

Sijainti Kouluilla ja päiväkodeilla. Esitys vaatii juhlasalin, auditorion tai 
liikuntasalin. 

Ajankohta ja kesto 3. – 5.9. klo 10. Kesto n. 30 min. (Näyttelijöiden tulee päästä 
esitystilaan kokoamaan lavasteet tuntia ennen esitystä. Lavas-
teiden purku kestää esityksen jälkeen n. 30 min.) 

Ikäryhmä Esikoululaiset ja 1.– 2.-luokkalaiset. Juhlasalin/auditorion/lii-
kuntasalin paikkamäärä määrittää ohjelman max. osallistuja-
määrän. 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 

 

OHJELMA YRITYSVIERAILU NOKIAN PRISMASSA 

Ohjelman kuvaus Opastetulla kierroksella tutustutaan suuren päivittäistavara-

kaupan kierrätystoimintaan ja ympäristövastuuseen. 

Järjestävä taho Pirkanmaan Osuuskauppa/Prisma Nokia 

Sijainti Yrittäjäkatu 10 

Ajankohta ja kesto 3. ja 5.9. klo 11. Kesto n. 40 min. 

Ikäryhmä Esikoululaiset ja 1.– 2.-luokkalaiset (ryhmäkoko n. 25 oppi-
lasta) 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 

 

OHJELMA ALA-UOTILAN LAMMASTILAVIERAILU 

Ohjelman kuvaus Ohjelmassa lapset pääsevät tutustumaan lampaisiin, niiden 

elämään sekä lampaiden tekemään maisemanhoitotyöhön. 

Järjestävä taho Ala-Uotilan lammastila 

Sijainti Pitkäniemen sairaalan läheinen niitty 

Ajankohta ja kesto 2. ja 3.9. klo 9 – 12. Tarkempi ajankohta sovittavissa. Kesto n. 
30 min. 

Ikäryhmä Esi- ja alakoululaiset 

Ilmoittautuminen Sofia Lahtinen, puh. 040 7291 292, alauotilanlammas-
tila@gmail.com 

 

 



 
 

 

OHJELMA SIENI- JA MARJARASTI 

Ohjelman kuvaus Ohjelmassa lapset pääsevät tutustumaan syksyn sieniin ja mar-

joihin ja oppimaan niistä erilaisten toiminnallisten tehtävien 

kautta. 

Järjestävä taho Vesilahden-Tottijärven 4H ry 

Sijainti Koulut 

Ajankohta ja kesto Ajankohta sovittavissa. Kesto n. 1 h. 

Ikäryhmä Alakoululaiset 

Ilmoittautuminen Toiminnanjohtaja Riina Markkola, puh. 050 3222 749, 
riina.markkola@4H.fi  

 

OHJELMA OPPITUNTI KIERRÄTYKSESTÄ JA ROSKAAMISESTA 

Ohjelman kuvaus 
Tunnilla keskustellaan yhdessä eräoppaan kanssa kierrättämi-

sestä sekä etenkin roskaamisesta ja sen vaikutuksista ympäris-

töön. Mukana luennolla on aiheeseen liittyvää havainnollista-

vaa esineistöä. 

Järjestävä taho Hukan teillä 

Sijainti Koulut 

Ajankohta ja kesto Ajankohta sovittavissa. Kesto n. 45 min. 

Ikäryhmä Alakoululaiset 

Ilmoittautuminen Harri Viitanen, puh. 040 7551 877, hukan@saunalahti.fi 

 

OHJELMA SÄHKÖKOEKALASTUS 

Ohjelman kuvaus Ohjelmassa järjestetään koekalastusnäytös ja samalla kerro-

taan hieman virtavesien ja taimenkantojen hoitotyöstä.  

HUOM! Sähkökoekalastuksella on säävaraus. Koekalastusta ei 

toteuteta voimakkaan sateen aikana. 

Järjestävä taho Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 

Sijainti Kyynioja. Myös muita paikkoja voidaan miettiä osallistujaryh-
mien mukaan. 

Ajankohta ja kesto 2. ja 3.9. Tarkempi ajankohta sovittavissa. Kesto 1,5 h. 

Ikäryhmä Ala- ja yläkoululaiset (ryhmäkoko max. 25 oppilasta) 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi  

 

 

 

 



 
 

 

OHJELMA ITÄMERI-VIERAILU 

Ohjelman kuvaus Vierailun aikana oppilaat pääsevät tutustumaan Itämereen, 

sen monimuotoisuuteen sekä veden kiertokulkuun aina Noki-

alta Itämereen asti. Vierailun aikana syvennytään myös Itäme-

ren monimuotoisuutta uhkaaviin tekijöihin sekä tapoihin, joi-

den avulla jokainen voi myös itse vaikuttaa Itämeren tilaan. 

Vierailun aikana oppilaat saavat itse vaikuttaa aiheiden paino-

tuksiin sekä itsenäiseen työskentelyyn. 

HUOM! Opettajan läsnäolo luokassa on vierailun ajan pakol-

lista. 

Järjestävä taho Luonto-Liitto 

Sijainti Koulut 

Ajankohta ja kesto Ajankohta sovittavissa. Kesto 90 min. (vierailun aikana oppilaat 
voivat halutessaan käydä välitunnilla). (ryhmäkoko max. 25 – 
30 oppilasta) 

Ikäryhmä 4. – 9.-luokkalaiset 

Ilmoittautuminen Pernilla Aine, puh. 050 5952 103, pernilla.aine@gmail.com 

 

OHJELMA LINTURETKI 

Ohjelman kuvaus Tule tutustumaan käytännön biologiaan, tässä tapauksessa 

maasto-ornitologiaan eli maastolintutieteeseen. Kuljemme 

Maatialanharjun luontopolun reittiä ja yritämme määrittää nä-

kemiämme lintuja. Mukaan maastoon soveltuvat kengät ja 

vaatteet, kiikarit (jos mahdollista) sekä avoimet silmät, korvat 

ja mieli. 

 

HUOM! Linturetkellä on säävaraus. Jos on todella sateista ja 
tuulista, retki perutaan. 

Järjestävä taho Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 

Sijainti Lähtö Vihnusjärven Kennonnokan parkkipaikalta 

Ajankohta ja kesto Ajankohta sovittavissa. Kesto n. 2 h. (ryhmäkoko n. 10 oppi-
lasta eli pienryhmä). 

Ikäryhmä 5.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 
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OHJELMA TIETOISKU KOTITALOUDEN KIERRÄTYKSESTÄ 

Ohjelman kuvaus Ohjelmassa esitellään eri tapoja toimivan kierrätyssysteemin 

saavuttamiseen sekä kiertotalouden huomioimiseen omassa 

kodissa.  

Järjestävä taho Nokian Martat ry 

Sijainti Koulut. Luokassa tulee olla projektori. 

Ajankohta ja kesto Viikon aikana aikataulut sovittavissa. Kesto n. 30 min. 

Ikäryhmä 10–15-vuotiaat 

Ilmoittautuminen Marja-Leena Salminen, puh. 040 7485 360, male.salmi-
nen@gmail.com 

 

OHJELMA PUISTOKÄVELY 

Ohjelman kuvaus Puistoalueiden monimuotoisuuteen ja sen lisäämiseen keskit-

tyvä puistokävely (miten puistoalueita hoidetaan, mitä moni-

muotoisuus tarkoittaa). Ohjelman sisältöä voidaan muokata 

ikäryhmän mukaan. 

Järjestävä taho Nokian kaupungin infrapalvelut/kaupunginpuutarhuri 

Sijainti Poutun puisto tai koulun lähialue 

Ajankohta ja kesto 2. ja 3.9. Tarkempi aika sovittavissa. Kesto 1 h.  

Ikäryhmä 5–6-lk., yläkoulu-, lukio- ja ammattiopistoikäisille 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 

 

OHJELMA PALLON PARAS RUOKA -TYÖPAJA 

Ohjelman kuvaus Ohjelmassa osallistujat pääsevät etsimään vastuullisinta ruoka-

annosta korttipelin avulla. Pelin edetessä osallistujat pääsevät 

oppimaan ruoan vastuullisuudesta, ympäristöystävällisyydestä 

ja eettisyydestä  vertailemalla eri ruokia toisiinsa ja keskustele-

malla pelissä tehtävistä päätöksistä yhteisesti 

Järjestävä taho WWF Suomi 

Sijainti Koulut 

Ajankohta ja kesto Toinen vierailu pidetään 6.9. ja toisen vierailun päivä sovitta-
vissa. Kesto 45 – 60 min. 

Ikäryhmä Yläkoululaiset ja lukiolaiset 

Ilmoittautuminen Niina Jyränen, puh. 040 8675 301, niina.jyranen@gmail.com 
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OHJELMA KIERTOTALOUSLUENTO 

Ohjelman kuvaus Ohjelmassa luennoidaan yleisesti kiertotaloudesta esimerkkei-

neen ja keskitytään erityisesti Nokian ECO3-alueeseen. Luen-

noitsijana Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala. 

Järjestävä taho Verte Oy 

Sijainti Nokian lukion auditorio 

Ajankohta ja kesto 4.9. klo 12. Kesto 1 h. 

Ikäryhmä Lukio- ja ammattiopistoikäiset 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 

 

 
OHJELMA YRITYSVIERAILU MOLOK OY:LLÄ 

Ohjelman kuvaus Vierailu sisältää Molok Oy kiertotaloudessa –luennon sekä vie-

railun tehtaalla. 

Järjestävä taho Molok Oy 

Sijainti Nosturikatu 10 (Portti 1), Nokia 

Ajankohta ja kesto 3. ja 4.9. klo 8.30. Kesto 1,5 h. 

Ikäryhmä Lukio- ja ammattiopistoikäiset 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 

 
 

OHJELMA KIERTOTALOUS MAANKÄYTÖN  SUUNNITTELUSSA -LUENTO 

Ohjelman kuvaus Ohjelmassa Nokian kaupungin kaavoitusarkkitehti Hannu Eeri-

käinen luennoi siitä, millä eri keinoin kiertotalous voidaan ot-

taa maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa huomioon. 

Järjestävä taho Nokian kaupunki/kaavoitusyksikkö 

Sijainti Koulut tai virastotalo 

Ajankohta ja kesto 3. – 5.9. klo 9 – 11 välillä. Kesto n. 45 min. 

Ikäryhmä Lukio- ja ammattiopistoikäiset 

Ilmoittautuminen Ympäristönsuojeluyksikkö, puh. 040 7799 286, ymparistonsuo-
jelu@nokiankaupunki.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Muu ohjelma 
 
 
Lapset, luonto ja tulevaisuus -tapahtuma 
 
Nokian Mammat ry ja Pirkanmaan ympäristökasvatus järjestävät ympäristökasvatusteemaisen ta-
pahtuman Tehdas 108:n PopUp Estradilla 1.9.2019 klo 14.30 – 17.30. Tapahtumassa nähdään mu-
siikkiteatteriesitys Bioman ja lajitteluseikkailu –esitys (esitys alkaa klo 15). Lisäksi tapahtumassa 
laitetaan lasten tavarat ja vaatteet kiertoon vaihtotorin hengessä. Tuothan vaihtotorille vain ehjää 
ja puhdasta tavaraa ja vaatetta. Vaihtotorilta voit myös kerätä vapaasti itsellesi tarpeellista tavaraa 
ja vaatetta, vaikka et itse toisikaan mitään tilalle. Loput tavarat ja vaatteet toimitamme hyvänteke-
väisyyteen ja kierrätykseen. Myös muuta ohjelmaa on tapahtumassa tarjolla, mm. kierrätysaskar-
telua ja luontovisa. Tervetuloa! 

 
Sienitapahtuma 
 
Nokian Luonto järjestää kaikille avoimen sienitapahtuman K-Supermarket Löytiksen tiloissa 2.9. 
klo 15 – 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. 
 
Luontoliikunta 
 
Ympäristökasvatusviikon aikana kouluilla järjestetään luontoliikunta-aiheisia liikuntatunteja. Lisä-
tietoja liikuntatunneista voi kysyä oman koulun liikunnanopettajalta! 

Ympäristökasvatusviikon aikana voi myös lähteä omatoimisesti pyöräretkelle esimerkiksi Pyhäjär-

ven järvimaisemiin. Tarkempia tietoja pyöräreiteistä löytyy osoitteesta: https://pyhanasi.fi/reitit/  

 
Omatoimiset luontonähtävyydet 
 
Ympäristökasvatusviikolla voi tutustua itsenäisesti Nokian luontonähtävyyksiin, joista lisätietoa on 
löydettävissä osoitteesta: https://visitnokia.fi/nae-koe/luonto-ja-kalastus/   
 
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 
 
Opintomateriaalit kiertotaloudesta 
 
Circular Classroom –sivusto on kaikille avoin kiertotaloutta käsittelevä opetusalusta, josta löytyy 
kattavasti erilaisia kiertotalousaiheisia opintomateriaaleja opetuksen tueksi. Sivuston oppimateri-
aalit ovat ensisijaisesti suunnattu yläkoulun ja lukion opettajille ja oppilaille. Opintoalustan osoite: 
https://circularclassroom.com  
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