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Tavoitteena ekososiaalisesti sivistynyt kansalainen

Ympäristö- ja 
ihmisoikeuskysymykset

“Parempi maailma 2030 
-työ oli erinomainen ja 
kiinnostava tapa oppia 
ympäröivistä epäkohdista. 
Tykkäsin!”
       opiskelija Ge3 kurssilla

...vaateteollisuus, 
pakolaisuus, ravinnon 

riittävyys, lapsityövoima, 
palmuöljy, uusiutuva 

energia...

“Kurssilla on ollut kiva ja 
keskusteleva tunnelma. On 
hyvä, että asioita tulkitaan ja 
kyseenalaistetaan.”

opiskelija Ge3 kurssilla

“Kulttuurit kohtaavat -työ oli tosi 
hyvä idea! Sitä oli hauska toteuttaa 
ja oli mielenkiintoista jutella 
ulkomaalaisten kanssa.”

   opiskelija Ge3 kurssilla

“ täytyy sanoa että itsellä 
kasvoi kiinnostus tällaista 
mantsaa kohden mitä 
enemmän siitä opittiin 
tunti tunnilta”
          opiskelija Ge3 kurssilla



Kuva: Minna-Maria Mattila

Miten ja miksi maiseman 
muodot ovat muuttuneet 
ajan kuluessa?

Missä maisema 
saattaisi sijaita?

Millaista kasvillisuutta 
alueella on? Miksi juuri 
tällaista kasvillisuutta?

Millainen on alueen 
ilmasto? Miksi?

Luonnonympäristön 
havainnointia ja tulkintaa

Kuva: Minna-Maria Mattila



Kulttuuriympäristön 
havainnointia ja tulkintaa

Miten alueen historia 
näkyy kuvassa?

Mistä maanosasta kuva 
voisi olla? Minkä 
kulttuuripiirin alueelta? 
Miksi?

Missä alue sijaitsee?
Millaisille alueille asutus 
on keskittynyt?

Kuva: Minna-Maria Mattila

Miten kallio- ja maaperä 
ovat vaikuttaneet ihmisen 
toiminnan sijoittumiseen?

Kartta: Minna-Maria Mattila



Miten ihmisen toiminta 
on vaikuttanut kyseiseen 
ilmiöön?

Maapallon eri alueiden 
riskeihin tutustumista

Mistä ilmiöstä on kyse? Missä ilmiön vaikutukset 
näkyvät 
voimakkaimmin?

Miten ilmiötä voidaan 
hillitä? Miten sinä voit 
omalla toiminnallasi 
vaikuttaa?

Kuva: Minna-Maria Mattila

UN's World Meteorological Organisation 15.2.2015 

Lähde: www.giss.nasa.gov/research/news/20110113/



Arkiympäristön havainnointia
Osallistumis- ja vaikuttamistaitoja

Mitkä alueet 
Helsingissä koetaan 
pelottavina? Miksi?

Miten esteetön 
liikkuminen on 
huomioitu 
Helsingissä?

Miten voit vaikuttaa 
kotisi lähiympäristön 
rakentamiseen? Miten 
kotikaupunkisi muuttuu?

www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset

“Mantsa onki tosi 
mielenkiintoista ja tärkeää. 
Jokaisen pitäisi päästä 
keskusteleen ja osallistuu 
tälle kurssille.”

        opiskelija Ge1 kurssilla



“Uutiset sitoivat kurssin asiat hyvin 
käytännön elämään ja muukin 
lisämateriaali (kuvat, kartat, videot) 
selkeytti asioita ja antoi niihin uutta 
näkökulmaa.”

opiskelija Ge3 kurssilla

Ajankohtaisia aiheita YLE 10.1.2018

HS 14.2.2019

YLE 1.12.2017
       HS 27.2.2016

YLE 9.5.2018

YLE 7.2.2018

YLE 1.3.2019



Maantieteen kursseilla on... “Tunnit olivat kiinnostavia, koska 
ne olivat monipuolisia: oltiin 
kivikierroksella, katsottiin 
videoita, selitettiin ilmiöitä ja 
sanoja parille, pelattiin..”

            opiskelija Ge2 kurssilla

“Dronen lennätys oli parasta!”
opiskelija Ge4 kurssilla

“Kaaviot, artikkelit, uutiset, 
videot ja tuntitehtävät olivat 
mahtavia! Tietokoneita 
hyödynnettiin monipuolisesti.”

opiskelija Ge3 kurssilla


