
Olli  Oravan matkassa
    – pidetään yhdessä huolta 
        ympäristöstä ja toisistamme



Olli Oravan opas

Lasten kestävän kehityksen perehdytysopas Nokian kaupungin varhais-
kasvatukseen syntyi omasta tarpeestamme. Olimme usein miettineet, 
miten Vihreän lipun päiväkotiimme tulevat uudet lapset saataisiin 
perehdytettyä jo käytössä oleviin Vihreä lippu-tapoihin. Kaikkein paras-
ta olisi, jos perehdyttäjänä voisi olla toiset lapset. Pulmana vaan oli, että 
lähes kaikki kestävän kehityksen ohjeistus on pääasiassa kirjoitettua 
tekstiä, mikä ei sovellu alle kouluikäisille lapsille, joista vain harva osaa 
lukea. 

Alhoniityn ja Tyttölän päiväkotien lapset ovat valokuvanneet ja piirtä-
neet Olli Oravan opetuksia keskeisistä kestävän kehityksen osa-alueista. 
Lisäksi erityisopettajamme on valinnut aiheisiin sopivat PCS-kuvat. Teks-
timäärän olemme pyrkineet pitämään minimissä. Ilmastonmuutos käsit-
teenä on tarkoituksella jätetty pois, mutta se on käsiteltävien teemojen 
tausta-ajatuksena. 

Kestävän kehityksen perehdytysopas lapsilta lapsille on nyt valmiina 
käyttöön varhaiskasvatusyksiköihin ja perhepäivähoitoon. Aikuisten 
tehtävä on luoda lapsille toivoa. Viestimme on, että pienetkin teot ovat 
tärkeitä, ja että jokaisella on mahdollisuus tehdä valintoja, jotka ovat 
hyviä ympäristölle ja meille ihmisille. 

Nokialla maaliskuussa 2020
Alhoniityn- ja Tyttölän päiväkotien lapset ja henkilökunta

Hei! 
Olen Olli Orava. Tässä kirjassa 
kerron teille mitä on kestävä 

kehitys.

PCS-kuvat: Papunet ja Pirkanmaan jätehuolto



JÄttEiDEn 
laJittElU

Osaan laittaa 
roskat oikeaan 
roskikseen.



kiErtOtalOUs
  Jos voin, 
            kierrätän tuottamani 
                        jätteen.

Voisiko tavaran lainata 
          ostamisen sijasta tai ostaa                          
                       käytettynä?

Teen vanhasta uutta 
          tuunaten.

Tarvitsenko 
tämän uuden tavaran?

Mistä tavara syntyy? 
Mitä siitä tulee,  kun 
sitä ei enää käytetä?

En tuota jätettä 
turhaan.



Kävele ja kanna, 
älä periksi anna.

                     Kun lepoa 
                 riittää, siitä
                lapsi 
             kiittää.

tErvE 
ElÄmÄ

Maista ja nauti, 
vältä moni tauti.

Ulkona 
liikkuminen on 
hyväksi sinulle 

ja minulle.

Terveeltä näytä, 
leikkipuistoa 

käytä.



Lautasen 
tyhjennän, näin 

biojätettä vähennän.

Jos en jaksa kaikkea, 
säästän ja syön 

myöhemmin.

rUOkaHÄvikki

  Pyrin 
      ottamaan ruokaa  
 sen verran, että 
jaksan syödä                   
     sen.

kasvispainOttEinEn 
rUOka

Täytän vatsani
      kasviksilla ja 
                hedelmillä.



Erilaisuus on rohkeutta, 
hyväksyminen on 

kaveruutta, siitä syntyy 
ystävyys.

pÄivÄkODin sÄÄnnÖt 
Ja kavEritaiDOt

              Ketään 
           ei saa 
     satuttaa.

Kiitä, muista, 
huomioi, kaikki 

silloin paremmin voi.



Kuljen matkat 
kävellen tai pyörällä 
       aina kun voin.

Pidä luonto 
lähellä sinua ja 

minua.

Metsässä et 
tarvitse roinaa, 

sieltä löytyy uutta 
voimaa.

liikEnnE Ja 
kUlkEminEn

Suosin julkisia 
kulkuvälineitä, 
rakastun raiteisiin.



Sulje hana, 
kun 

saippuoit 
käsiä.

Käytä vettä 
säästäen, 

käsien pesu 
sujuu pienellä 
vesimäärällä.

vEsi

Pese pois 
pöpöt, 

niin käsistäsi 
tulee 
söpöt.



Tuuletan 
nopeasti ja 

tehokkaasti.

EnErgia

Sammutan 
turhan valot.

                En jätä 
    valmiustilaa
sähkölaitteisiin.



Ihmisellä on paljon mahdollisuuksia tehdä hyvää 
luonnon ja itsensä hyväksi.

Valtamerikin koostuu pienistä pisaroista, 
joten jokainen pienikin asia on tärkeä. 

Yhdessä voimme tehdä paljon. 

”Panu Pihkalan blogi: miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta 2018.”


