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Tavoitteena kestävä
kehitys

”Erasmus+ -ohjelma on EU:n keskeinen
väline ilmastonmuutosta ja kestävää
kehitystä koskevien tietojen, 
taitojen ja asenteiden luomisessa”
Euroopan parlamentti 



Ympäristövastuullisuus
- yksi ohjelmien painopisteistä
• Osallisuus ja moninaisuus
• Digitaalisuus
• Ympäristövastuullisuus
• Aktiivinen kansalaisuus
• Hyvinvointi (Euroopan 

solidaarisuusjoukot)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma



Miten ohjelmissa edistetään 
ympäristövastuullisuutta?
1) Liikkuvuusjakson ja hankeorganisaation hiilijalanjäljen 

pienentäminen

2) Kaikissa hankkeissa ympäristötietoisuuden lisääminen ja 
sitoutuminen kestävään kehitykseen

3) Ympäristökestävyyden valitseminen hankkeen tai liikkuvuuden 
pääteemaksi



1. Hiilijalanjäljen pienentäminen
- pitkällä tähtäimellä hiilineutraalius

   Virtuaalinen vs fyysinen liikkuvuus 
   - tietoinen valinta
 

   Mahdollisimman vähäpäästöinen matkustaminen
   - lisätukea saatavilla

   Muut valinnat, kuten 
    - ruokailu
    - majoittuminen
    - tapahtumien järjestäminen

Laske – Vähennä - Kompensoi

   



2. Ympäristötietoisuus 
ja sitoutuminen kestävään kehitykseen

Mahdollisuus kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja kokeilla uusia 
rohkeasti 
- ole muutoksentekijä

 Tutustu muiden kokemuksiin, oppaisiin ja tutkimuksiin
 Keskustele vaihtoehdoista
 Osallistu koulutuksiin
 Verkostoidu 

> Tee tietoisia valintoja
> Jaa kokemuksiasi

Tuetaan toisiamme matkalla kohti kestävää tulevaisuutta!



3. Ympäristökestävyys pääteemana
- aihetta voi lähestyä monesta näkökulmasta

 ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvä tieto ja osaaminen
 ympäristövastuulliset kulutustottumukset ja elintavat
 taide ympäristökasvatuksen tukena
 kestävää maataloutta ja luonnonvarojen hoitoa koskeva tieto ja

osaaminen
 kestävää kehitystä tukevan toimintakulttuurin kehittäminen
 ympäristöaiheisten temaattisten verkostojen ja kumppanuuksien 

rakentaminen



Käytännön 
esimerkkejä
Oulusta



Kestääkö kansainvälisyys?
Miten koulutus vastaa myös kansainvälisyyden osalta ilmasto- ja 

kestävyyshaasteeseen?
Osaksi toimintakulttuuria

Ei vain vihertarraksi

Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja Jussi Tomberg, 
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut



Case: kotikansainvälinen taidetestaus
• Taidetestaajat törmäytti Suomen kulttuurirahaston tuella 200 000 kasiluokkalaista taiteeseen 

Helsingissä ja kotipaikkakunnallaan kolmen vuoden aikana. Loistava ajatus ja kulttuurillinen 
kädenojennus teineille. 

• Oulussa on n 4 000 kasiluokkalaista ja kolmen vuoden aikana matkoja Helsinkiin kertyy 12 000. 

• Oulun ja Helsingin välisiä matkoja siis 24 000

• Matka tehdään lentäen

• Yhden oppilaan hiilijalanjälki on 63kg / suunta
yht.  126 kg/reissu (Finnairin laskuri)

• 12 000 Helsingin matkaa maksaa 
siis 1 512 000 kiloa hiiltä

Kuva: Taidetestaajat kuvagalleria



Mitä jos mentäisiin junalla?

• Edelleen ne 12 000 teiniä
• 24 000 Oulu-Helsinki matkaa
• 1,4g hiiltä/matkustaja/kilometri
• 600 km 840 g hiiltä /Oulu-Helsinki
• Yhteensä 20 160 kg 
• 1 512 000kg -20 160kg  = 1 491 840kg 

Lähde: VR GROUP Vuosiraportti 2018, Toimintakertomus ja 
tilinpäätös Matkustajaliikenne, CO2-päästöintensiteetti 1,4 g/hkm Photo by Markus Winkler on Unsplash



Koulun ilmastoahdistunut oppilas ottaa asian 
puheeksi:

Miksei mennä junalla? 
yöjunassa on kiva matkustaa, 

matkalla voi jutella kavereiden 
kanssa ja suunnitella vaikka 

leirikoulua. Sitäpaitsi
lentäminen on valtavan 

epäekologista

Siinä menee yksi 
päivä enemmän, jää 

asioita 
käsittelemättä 

koulussa

Kuka jaksaa mölyäviä 
teinejä yöjunassa, en 

minä ainakaan

Tollo, pääset 
lentokoneella 

Helsinkiin, 
enemmän aikaa 
Kampissa, jeee

Se on suunniteltu 
näin, ei sitä voi 

muuttaa
Kiittämätön penska, 
mikään ei käy taas 

tuolle 



Ajatus

• Voisiko tästä esimerkistä 
rakentaa oppimistilanteen?

• Lasketaanko ennen kuin 
lähdetään?

• Hävitetään mystiikka ja 
uskomukset

• Listataan plussat ja 
miinukset

• Sovitaan pelisäännöt
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Kokemuksia kestävyysteemoista Erasmus-
hankkeissa

Hönttämäen koulu, Oulu
Kestävyyskasvatuksen tiekartan 
rakentaminen partnerikoulujen 
kesken

https://ecoroad.weebly.com/uploads/3/5
/3/8/3538216/ecoroad_roadmap_to_an_
esd_school.pdf



Kestävän kehityksen tavoitteiden kautta (SDG)



Esimerkkejä SDG-teemojen toteuttamisesta



Outdoor Education Erasmus+ -
project 2016-2018

Finland
Iceland
Spain
UK 





Mitä saatu 
matkaeväänä
Kestävyysteemat automaattisesti mukana

Suunnitellaan, osallistetaan, kompensoidaan

Tutkitaan aikakäsitystä

Mitkä muut asiat tukevat kestävyyttä, esim. 
kulttuuri
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Miten kestävyyden ulottuvuudet näkyisivät?

Taloudellinen Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen

• Hävikin 
minimoiminen

• Paikalliset 
tuottajat

• Oma yrittäjyys
• Kodit
• Järjestöt

• Paikalliset tavat
• Ruokakulttuuri
• Sauna-avanto
• Ei merta 

edemmäs
• Mummot, papat 

=tarinat

• Erityisryhmien 
roolitus ja 
huomioiminen

• Oppilaat 
oppaina ja 
isossa roolissa

• Osallistaminen
• Kiittäminen

• Kierrätys
• Kuljetukset
• Lähiluonto
• Kestävät 

elämykset
• Luontoherkkyys
• Arvokasvatus



Mentimeter-kysely

Mistä aihealueesta kaipaat tietoa tai tukea,
jotta voit edistää ympäristövastuullista 
hanke- ja liikkuvuustoimintaa? 



Kysymyksiä, kommentteja



KIITOS


