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Mikä puistokoulu on?
Puistot ovat kaupunkilaislapsen lähiluontoa. Helsingin
ainutlaatuiset leikkipuistot ovat usein lapsen ensimmäinen kosketus puistoluontoon. Leikkipuistossa ulkoillaan jo vanhemman kanssa kotihoidossa oltaessa ja
sen jälkeen päiväkodin tai perhepäivähoitajan kanssa.
Pienelle koululaiselle leikkipuisto taas tarjoaa tekemistä
ja turvaa iltapäivätoiminnan muodossa.
Puistokoulu on Helsingin viheralueohjelman 1999–2008
lasten projekti. Sen tavoitteena on saada lapset tuntemaan puistot omakseen ja pitämään niistä huolta.
Puistokoulua käydään leikkipuistossa tai asukaspuistossa.
Puistokoulun avulla leikkipuiston työntekijät tekevät
puiston monenkirjoisen elämän ja leikkipuiston pelisäännöt tutuiksi puiston käyttäjille. Puistokoulu on
toiminnallisen opetuksen väline, jota voi käyttää puiston kasvukauden aikana keväästä syksyyn.

Kohderyhmä
Puistokoulun kohderyhmä on kotien, päiväkotien ja
perhepäivähoidon 5–6 vuotiaat ja koulun 1.–2. luokkalaiset, jotka käyvät puistossa iltapäivisin sekä heidän
kanssaan puistoa käyttävät aikuiset.

Puistokoulun muoto
Tämän kirjan avulla oppii ohjaamaan puistokoulun
viisi oppituntia. Kukin tunti alkaa tutustumalla aiheeseen
liittyvän kuvataulun sisältöön. Jos haluatte, taulun voi
leikata irti ja laminoida. Kuvataulut havainnollistavat
tehtäviä.
Kirja sisältää kunkin oppitunnin ohjeet ja tietopaketin
käsiteltävistä aiheista. Menetelminä käytetään mm.
elämyksellistä draamaa. Lapsi oppii puiston kasveja,
ekologiaa ja puistossa suotavia toimintamalleja leikin
kautta.
Tehtävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka liittyvät
toisiinsa. Niiden käsittelyyn voi varata esim. noin
1–1,5 tuntia päivässä viiden aamupäivän ajan. Tehtävissä
tarvitaan jonkin verran rekvisiittaa. Rekvisiitta hankitaan
puiston toimesta tai sen tekeminen on osa puistokoulua.

Ohjaajan rooli ja
perehdyttäminen
Puistokoulun ohjaa ensimmäisen kerran rakennusviraston ympäristökasvattaja Elina Nummi eli Täti Vihreä.
Ohjaustyötä seuraamassa ja avustavana aikuisena toimivat leikkipuiston ohjaajat. Samalla he kouluttautuvat
puistokoulun ohjaajiksi.
Sen jälkeen puistokoulun voi ohjata leikkipuisto-ohjaaja
avustavan työparinsa kanssa. Toista aikuista tarvitaan
rooleissa Rotta ja Avaruusolento Iloli. Hän myös avustaa
rekvisiittojen jaossa ja kasvomaalauksien teossa.
Esikoululaisten puistokoulu on suositeltavaa toteuttaa
yhteistyössä ryhmän opettajan kanssa. Opettaja tutustuu
materiaaliin etukäteen ja hän voi myös toimia avustavana
aikuisena.
Leikkipuiston henkilökunta voi halutessaan ja resurssiensa puitteissa edelleen opastaa päiväkotien työntekijöitä
vetämään puistokoulua itsenäisestikin.

Muu puistojen käytön opastukseen liittyvä materiaali
• Rakennusviraston 125 -vuotisjuhlansa kunniaksi
tuottama, ympäristöaiheisia lauluja sisältävä
kuuden laulun CD Lauluja Siistin Stadin snadeille
(postitettu leikkipuistoille 12.6. 2003).
• puistoaiheinen satukirja Tuo keijut takaisin, Täti Vihreä,
Tammi 1997 (lahjoitetaan leikkipuistolle puistokoulun
yhteydessä. Leikkipuisto saa kirjoja jaettavaksi kouluttamilleen päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmille)
• satuvideo Miksi keijut katosivat, Täti Vihreä Puutarhaliitto 1996 (lainattavissa kirjastoista tai ostettavissa Puutarhaliitosta).
• juliste Ystävämme puu, Rakennusviraston viherosasto 1996 (lahjoitetaan leikkipuistolle puistokoulun
yhteydessä. Leikkipuisto saa myös julisteita lahjoitettavaksi kouluttamilleen päiväkoti tai perhepäivähoitoryhmille).
• Puistoystävä -rintanapit (jaetaan puistokoulun
suorittaneille lapsille, puisto saa niitä rakennusvirastosta tarvitsemansa määrän, yksi kappale/
puistokoulun käynyt lapsi).

Puistokoulun sekä perehdyttämiskoulutuksen tarjoaa
Helsingin puistoista vastaava
rakennusviraston viherosasto.
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