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TAPAHTUMIA LÄSNÄ JA ETÄNÄ
Intopolussa on monenlaisia sisältöjä sekä etänä tai paikalla ollen koettavaksi. Alla on ajankohtaisimmat vinkit
molempiin vaihtoehtoihin. Mikä tilanne siis koulussasi tai luokassasi onkaan, pääsette osallistumaan juuri teille
räätälöityihin kokonaisuuksiin, läsnä tai etänä! Tervetuloa Intopolulle!

KOE LÄSNÄOLLEN!

Kruunupää Kulttuuripolulla
Loppuvuoden aikana lastenkulttuurikeskus Kruunupään Kulttuuripolussa 5.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan
muun muassa veistämiseen, musiikkityöpajoihin ja kuvittamisen maailmaan. Lasten kanssa työskentelevät
satakuntalaiset kuvataiteilijat ja muusikot. Lue lisää Intopolusta.

Kruunupäässä on aina esillä lapsille suunnattua taidetta!
Lastenkulttuurikeskus Kruunupään galleriatilassa on esillä näyttelyitä, jotka on suunnattu lapsille ja joissa myös
teokset ovat lasten itse tekemiä. Esillä on myös Kruunupäässä toimivien tai muiden ammattitaiteilijoiden
teoksia. Luokat tai päiväkotiryhmät ovat tervetulleita katsomaan näyttelyitä erikseen sopien tai
Kruunupään aukioloaikoina ti–to kello 12–14. Kruunupää sijaitsee Porilaistenkadulla, jossa on ilmainen 2 tunnin
asiakaspysäköinti. Meillä voi myös syödä ja lämmittää eväitä käynnin yhteydessä.

4H-yhdistyksen lajittelutunti nelosille
Varaa luokallesi 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta. Sen
kohderyhmänä ovat nelosluokkalaiset ja se on suunniteltu yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa.
Katso lisätietoja ja varaa tuntisi tai varaa pori@4h.fi, puh. 050 561 5268.

Siivoustalkoot 2023 ja Miljoona roskapussia -kampanja
Jätehuoltoyhtiö Keräämö haastaa kaikki toiminta-alueensa kuntien 1–9 luokkalaiset sekä koulujen henkilökunnan
järjestämään roskienkeräystempauksia lähiympäristöissään. Keräämö tarjoaa tempauksiin hanskat, roskapussit
ja jätesäkit ja ne toimitetaan ilmoittautuneille kouluille viimeistään viikolla 17. Talkoot voi järjestää kevään aikana
oman aikataulun mukaan. Tarvikkeiden tilaaminen tapahtuu 15.–29.3. osoitteessa www.pori.fi/siivoustalkoot.

Tänä vuonna Siivoustalkoot linkittyvät YLE:n Miljoona roskapussia- kampanjan yhteyteen. Kampanja alkaa 13.4
ja jatkuu 14.6.2023 asti. Ylen verkkosivuille avataan kampanjasivusto, missä kukin roskia kerännyt henkilö voi
käydä merkkaamassa keräämiensä roskapussien määrän omaan kuntaansa kerätyiksi roskapusseiksi. Kerättyjen
pussien määrä näkyy sivuilla reaaliaikaisesti.

Miljoona roskapussia -kampanjasivusto: yle.fi/miljoonaroskapussia (verkkosivut aukeavat 10.3.2023).

Earth Hour ja ilmastoystävällinen lounas 29.3.
WWF tarjoaa oppilaitoksille Earth Hour -teemaviikon 20.–25.3.2023. Oppitunneilla voi käsitellä esimerkiksi
ruokaan, kuluttamiseen, energiaan ja veteen liittyviä kysymyksiä vaikkapa äidinkielen, ympäristöopin, biologian tai
maantiedon tunnilla. Materiaalit löytyvät täältä. HUOM: keskiviikkona 29.3.2023 kouluissa ja päiväkodeissa on
tarjolla ilmastolounas. Ruokana on kasvispyöryköitä, perunasosetta, kurkkua, salaattia sekä raejuustoa.
Ruokailutiloihin ja näyttötauluille toimitetaan teemasta kertovat julisteet.

Maailman banaanipäivänä 19.4. kouluissa jälkiruokana Reilun kaupan banaaneja
Maailman banaanipäivää vietetään 19.4.2023. Reilusta kaupasta kertovat PowerPoint -esitykset (alakouluikäiset
ja yläkoulu-lukioikäiset), videoita, tehtäviä ja aamunavaustekstejä löytyy Intopolun Ympäristöpolulta

WWF tarjoaa yläkouluille ja keskiasteelle maksutonta kouluvierailua Luontokadon ratkaisuja etsimässä
Toiminnallisen oppitunnin sisältö tukee yläkouluissa ja lukioissa biologian, maantiedon sekä kestävän kehityksen
valinnaisten kurssien lisäksi yhteiskuntaopin ja katsomusaineiden opetusta. Ammattioppilaitosten ohjelmassa se
sopii yhteisten tutkinnonosien kestävän kehityksen osaamisalueen sisältöihin. Oppitunnilla harjaannutetaan
systeemistä ajattelua, vahvistetaan oppilaiden ympäristötoimijuutta ja pohditaan eri tahojen roolia

https://www.pori.fi/intopolku/kulttuuripolku/kulttuuripolku-kohteet/lastenkulttuurikeskus-kruunupaa
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mailto:pori@4h.fi
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ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Oppitunnin suosituspituus on 60–90 min. ja se toteutetaan lähivierailuna
yhdelle luokalle kerrallaan. Katso lisätietoja ja varaa tunti.

Kevätseuranta
Luontoliitto kannustaa jälleen kevään etenemisen seurantaan! Tämän vuoden teemana on pölyttäjien kevät.
Kevätseurannassa seurataan noin 40 lajia. Täältä voit tulostaa Lasten kevätseurannan kortin, jossa on 12
helppoa lajia.

Vieraslajitalkoot ja oppitunti
Porin jokisuiston vieraskasvilajit hallintaan -hanke tarjoaa koululaisille oppitunnin vieraskasvilajeista. Oppitunnin
päätteeksi mennään tekemään käytännön torjuntatyötä koulun lähiympäristöön. Hanke tarjoaa tarvittavat välineet.
Oppitunteja voi varata viikoille 20–22. Tiedustelut ja varaukset outi.aalto@pori.fi.

Kirjastopolku koululuokille
Kirjastopolulle ovat tervetulleita kaikki koululuokat! 1.- ja 4.-luokkalaisille on tarjolla kirjastonkäytön- ja tiedonhaun
opetusta, ja 3.- ja 7.-luokkalaisille kirjavinkkausta. Muille luokka-asteille on omatoimisia sisältöjä sekä resurssien
salliessa myös ohjattuja kirjastokäyntejä. Uutuutena kirjastolla on myös eri luokka-asteille suunnattuja
pakohuonepelejä. Luokat ovat tervetulleita kirjastoon myös aamulla ennen kirjaston aukeamista. Sovi
vinkkauksista ja kirjastonkäytön opetuksista oman kirjastosi kanssa. Lisätietoa Kirjastopolusta.

Kirjaston lukudiplomit
Porin kirjaston lukudiplomi on päivitetty lokakuussa 2022. Lukudiplomi on tarkoitettu 1-6 -luokkien käyttöön.
Kokoamme myös toiveiden mukaan kirjapaketteja luokille. Päivitetty lukudiplomi löytyy Satakirjastojen
verkkokirjastosta https://satakirjastot.finna.fi/Content/Porin_lukudiplomi.  Voit myös hakea lukudiplomivihkoja
omasta lähikirjastostasi. Alle kouluikäisille on Räpän ja Sipsin lukudiplomi lapsen ja aikuisen yhteisiin lukuhetkiin
https://satakirjastot.finna.fi/Content/Rapan_ja_Sipsin_lukudiplomi.

Satutunnit varhaiskasvatukselle
Porin pääkirjastossa aamupäivisin englanninkielisiä ja suomenkielisiä satutunteja kerran kuussa. Satutuokioita
järjestetään myös osassa lähikirjastoista. Päiväkotiryhmille voidaan järjestää satuhetkiä toiveiden mukaan.

Porin pääkirjaston pelikerho
Pelikerho kokoontuu kevään 2023 aikana seuraavasti: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 4.5. klo 15–18 pääkirjaston Tul ja
tee –tilassa (2 krs.). Kerhossa pelataan porukalla video- ja lautapelejä. Pelikerho on suunnattu +7-vuotiaille.
Kirjasto tarjoaa pelit ja laitteet, eikä osallistuminen maksa mitään.

AMP-klubi nuorille pääkirjastolla
AMP-Klubi pääkirjaston Tul ja tee -tilassa (2 krs.) 11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 3.5. klo 16–19. AMP-Klubi on animen,
mangan, pelien ja muun populaarikulttuurin ympärille kokoontuva ilmainen harrastusryhmä. Klubissa jutellaan
mangasta, pelaillaan ja järjestetään animeiltoja. Klubi on suunnattu +12-vuotiaille.

Museot ovat normaalisti avoinna ja kouluryhmien on mahdollista tehdä museovierailuja arkipäivisin klo 8–16.
Kysy lisää ja varaa aika museokohtaisesti. HUOM! Porin kaupungin alaisten päiväkoti- ja kouluryhmien
sisäänpääsy ja opastukset ovat maksuttomia! Museovierailun lisäksi verkosta löytyy monenlaista opetuksessa
hyödynnettävää materiaalia: https://satakunnanmuseo.pori.fi/museo-verkossa/  ja
https://www.poriartmuseum.fi/museo-verkossa/

Satakunnan Museossa tutkitaan elon merkkejä
Elon merkkejä -perusnäyttelyssä on runsas tarjonta monille ikäryhmille ja luokkatasoille. Museossa voi etsiä
Porin karhuja, opiskella esihistoriaa ja arkeologiaa, Porin ja Satakunnan historiaa, tutustua asumiseen
pronssikaudelta lähiöihin sekä perinneruokiin ja ruokaperinteisiin ja tarkastella designia kivikaudelta nykypäivään.
Tarjolla on myös 6.-9 luokkalaisille sopiva Kadonneen museoesineen arvoitus –peli. Tutustu teemoihin, kysy lisää
ja varaa ryhmällesi aika. Lue lisää: Kulttuuripolku Satakunnan Museo.

Rosenlew-museossa Sodassa ja työssä sekä perusnäyttely
Rosenlew-museon 7.5.2023 asti avoinna olevassa Sodassa ja työssä -näyttelyssä tutkitaan, miten toinen
maailmansota vaikutti tehtaissa eri puolilla Satakuntaa. Metallitehtaat valmistivat kranaatteja, vaatetehtaassa

https://wwf.fi/opettajille/wwf-kouluvierailu/
http://kevatseuranta.fi/
http://kevatseuranta.fi/opetukseen/
https://satakirjastot.finna.fi/Content/Porin_lukudiplomi
https://satakirjastot.finna.fi/Content/Rapan_ja_Sipsin_lukudiplomi
https://satakunnanmuseo.pori.fi/museo-verkossa/
https://www.poriartmuseum.fi/museo-verkossa/
https://intopolku.pori.fi/kulttuuripolku/kulttuuripolku-kohteet/porin-museot/satakunnan-museo/
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arkipaidat vaihtuivat lumipuvuiksi ja elintarviketeollisuudessa vastattiin huutavaan hiivapulaan. Rintamalle
lähteneiden miesten sijaan tehdastöihin palkattiin nuoria ja naisia. Lähemmin arjestaan kertoo ammusten
pakkaajana työskennellyt Elma. Perusnäyttelyssä saa vihiä lähiseudun teollisuushistoriasta, muuttuvasta
ympäristöstä, yrittäjyydestä ja teknologian kehityksestä. Esillä on eri aikojen paikallisia vientituotteita paperirullista
puimakoneisiin ja jääkaapeista silitysrautoihin. Molempiin näyttelyihin on tarjolla opastuksia. Lue lisää:
Kulttuuripolku Rosenlew-museo.

Luontotalo Arkki takaa värikkään luontokokemuksen
Perusnäyttely Satakunta esittelee monipuolisesti maakunnan eläimiä, kasveja, sekä pinnanmuotoja. Ryhmän
kanssa on mahdollista toteuttaa myös luontoystävällinen Roskat ympäristössämme –teemakierros, katsoa
Suistoyö-filmi (pit. 9,5 min) ja tutustua muovin kierrätykseen. Lue lisää: Kulttuuripolku Luontotalo Arkki.

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
Rakennuskulttuuritalo Toivossa ja Korsmanin talossa lapset ja nuoret saavat tutustua omaan lähiympäristöönsä,
sen rakentamiseen ja asumiseen eri aikoina. Sisältöä ja tekemistä löytyy eri luokkatasoille ja ikäryhmille.
Piharivissä eletään 1800-luvun loppua, ja Korsmanin talossa vieraillaan porilaiskodissa vuonna 1951. Lue lisää:
Kulttuuripolku Rakennuskulttuuritalo Toivo.

Porin taidemuseo
Katseiden välissä -virtuaalinäyttely tuo 50 teosta Porin kaupungin taidekokoelmasta koettavaksi koululuokkiin!
Näyttely julkaistaan Digimuseossa 31.3.2023. Virtuaalinäyttelyyn kuuluu kouluille suunnatut tehtäväpaketit. Porin
taidemuseo on suljettu yleisöltä rakennuksen peruskorjauksen vuoksi, mutta taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden
tila, Poriginal galleria, on avoinna kouluryhmille. Kevään aikana taidemuseon koululaiskierrokset jalkautuvat
Luontotalo Arkkiin ja Satakunnan Museoon. Lue lisää: Kulttuuripolku Porin taidemuseo.

Teatteriin!
Koululaisryhmät ovat tervetulleita Rakastajat-teatterin esityksiin. Meihin voi olla yhteydessä, kerromme
mielellämme lisää esityksistä. Meiltä on myös mahdollista tilata yksityisnäytöksiä. Teatteri on merkittävä
taiteenmuoto, joka tarjoaa elämyksiä, kokemuksia sekä mahdollisuuksia havaintoihin, keskusteluun ja uusiin
ajatuksiin.

KOE ETÄNÄ!

Kirjastoauto Ursula on kadonnut!
Porin kirjasto on tehnyt virtuaalisen pakohuoneen, jossa ratkotaan kadonneen kirjastoauton arvoitusta. Seikkailun
aikana tulevat tutuksi myös kaikki Porin alueen kirjastot. Seikkailu sopii kaiken ikäisille, mutta pienimmät
koululaiset voivat tarvita aikuisen apua tehtävien lukemisessa.
https://sites.google.com/view/kadonnutkirjastoauto1/infosivu

Lisää e-kirjoja ja e-äänikirjoja koulujen käyttöön
E-kirjapalvelu Ellibsiin on hankittu paljon uusia lasten ja nuorten e-kirjoja ja e-äänikirjoja, ja nyt monia e-kirjoja ja
e-äänikirjoja voi käyttää koko luokallinen lapsia samaan aikaan. Kannattaa siis tutustua Ellibsin valikoimaan, ehkä
luokkanne seuraava yhteisesti luettava tai kuunneltava kirja löytyy sieltä? Huomioithan, että jokaisen käyttäjän
pitää lainata e-kirja tai e-äänikirja omalla kirjastokortillaan. Kysy lisätietoa omasta kirjastostasi.

Kirjavinkkauksia myös etänä!
Kirjavinkkauksia voidaan järjestää etänä esim. Teamsin tai Meetin välityksellä, jolloin kirjat voivat tulla koululle
joko kirjastoauton kyydissä tai ne voi hakea etukäteen omasta lähikirjastosta. Sovi vinkkauksista oman kirjastosi
kanssa!

Luonto-Liiton maksuttomat kouluvierailut
Luonto-Liitto tarjoaa vierailuja Itämeri-, susi- ja vieraslajiteemoista. Kaikki kouluvierailut sisältävät myös
toiminnallisia tehtäviä ja ovat kullekin ikäryhmälle sopivaksi räätälöityjä. Vieraslaji- ja susivierailut onnistuvat
etänä, Itämeri-teemainen vierailu voi olla mahdollista järjestää myös lähikäyntinä. Lisätietoja:
https://luontoliitto.fi/kouluvierailut
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Luontoa suojelemaan koko koulun voimin? Leirikoulurahat hakusessa?
Luonto-Liitto järjestää lukuvuosittain valtakunnallisen päivätyökeräyksen Suomen kouluille. Päivätyökeräykseen
osallistuvan koulun oppilaat työskentelevät päivän ajan, ja tuotot ohjataan Luonto-Liiton luonnonsuojelu- ja
ympäristökasvatustyöhön. Palkkioksi koulu saa keräyksen tuotosta oman osuuden, jolla voidaan rahoittaa
esimerkiksi loppukevään leirikouluja tai koulun luonnonsuojelutoimintaa. Lisätietoja:
https://luontoliitto.fi/paivatyokerays

Luonto-Liiton piirustus- ja kirjoitushaaste
Lasten ja nuorten ikioma Luonto-Liitto täyttää 80 vuotta vuonna 2023. Sen kunniaksi liitto kutsuu kaikki lapset ja
nuoret tarttumaan piirustus- ja kirjoitushaasteeseen. Teemana on monimuotoisen luonnon ihme. Osallistujien
kesken arvotaan kymmeniä kirjapalkintoja. Haaste huipentuu kunniamainittujen näyttelyyn keskustakirjasto
Oodissa Ympäristöseikkailu-tapahtumassa 29.9.–1.10.2023.
Lasten piirustushaaste alle 13-vuotiaille: Piirrä monimuotoisen luonnon ihme!
Nuorten kirjoitushaaste yli 13-vuotiaille: Kirjoita tarina monimuotoisen luonnon ihmeestä!
Osallistua voi koko luokan voimin https://luontoliitto.fi/juhlahaaste/

Tutustu MAPPA.fi -sivustoon
https://mappa.fi/ -sivustolta löytyy materiaaleja ympäristö-, kestävyys- ja ilmastokasvatukseen,
seikkailukasvatukseen ja tiedekasvatukseen sekä ulko-opetuksen tueksi eri ikäryhmille.  Palvelua ylläpitää
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.

Vihreän lipun kaikille avoimet materiaalit
Vihreän lipun materiaalisivulta voi hyödyntää luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen,
globaalikasvatukseen, terveeseen elämään, ympäristöahdistukseen ja ympäristöprojekteihin liittyviä materiaaleja.

Maksuttomia täydennyskoulutuksia
WWF:n Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanke tarjotaan täydennyskoulutuksia kestävän
elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella. Koulutusosiot antavat konkreettisia
välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi
oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto
hyvinvoinnin lähteenä. Katso lisätiedot:

 Luokanopettajat
 Varhaiskasvatuksen ammattilaiset
 Rehtoreille ja päiväkodin johtajille suunnatut koulutukset järjestetään verkossa 5.4. alkaen.
 Aineenopettajan koulutuksia järjestetään myös verkossa useita.
 Kasvatus osana kestävää kehitystä -verkkokoulutuksen seuraava ryhmä starttaa 17.4.

https://luontoliitto.fi/paivatyokerays
https://luontoliitto.fi/juhlahaaste/
https://mappa.fi/
https://www.luontokoulut.fi/
https://vihrealippu.fi/materiaalit/
https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/me-tulevaisuudentekijat-hyvinvointia-ja-kestavyytta-luokanopettajille/
https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/me-tulevaisuudentekijat-kestava-elamantapa-varhaiskasvatuksessa/
https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/me-tulevaisuudentekijat-avaimia-kestavyysjohtamiseen/
https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/me-tulevaisuudentekijat-ratkaisuja-keke-opetuksen-haasteisiin-aineenopettajille/
https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/kasvatus-osana-kestavaa-kehitysta-verkkokurssi/
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