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Ympäristökoulussa
sammutetaan
valoja kilpaa
왘 Oppilaiden

ympäristöraati
innostaa
lajittelemaan
jätteitä
Torpparinmäessä
Marjukka Muurman
왘 ”Emme halua, että jäätiköt
pääsevät sulamaan.”
Niin sanoo kuudesluokkalainen Silla Aaltonen, Torpparinmäen peruskoulun ympäristöraadin jäsen.
Juuri nyt raadilla on tosin
kiireisempikin murhe: he kertaavat kierrätysjätteiden lajitteluohjeita. Koululle on tullut
energiajätteelle lajitteluastia, ja
raatilaisten pitäisi pian esitellä
se aamunavauksessa muille oppilaille.

Ympäristöraadissa on koulun oppilaita joka luokalta ykkösestä yhdeksänteen. Raati
valitaan äänestyksellä, ja se kokoontuu pari kertaa kuukaudessa, tarvittaessa tiheämpäänkin.
Raati järjestää tapahtumia ja
tiedottaa
ympäristöasioista
koulussa ja kotona.
”Esimerkiksi syksyllä järjestimme kierrätysviikon, jonka
aikana pidimme kilpailuja ja
tietoiskuja”, Aaltonen kertoo.
Lisäksi ympäristöraati pitää
huolta koulun luontopolusta.
Parhaillaan koulussa on menossa Valoliiga-tempaus. Neljäsluokkalaiset kiertävät välitunneilla luokkia ja antavat
pisteen, jos valot on muistettu
sammuttaa.
Kisa on yksi keino innostaa

oppilaita säästämään energiaa.
Raati ei ole Torpparimäen ainoa ympäristösaavutus. Koululla on ollut Ympäristökasvatuksen seuran myöntämä Vihreä lippu pian yhdeksän vuotta.
Nytkin se liehuu pihalla.
Koulu sai tunnustuksen pysyvästi ensimmäisenä Suomessa. Nyt lippu on jo lähes 190
oppilaitoksella ja päiväkodilla.
Koulun sijainti kahden luonnonsuojelualueen lähistöllä sekä opettajien kiinnostus kestävästä kehityksestä vaikuttivat
ympäristökoulun syntymiseen.
Oppilaat ovat tyytyväisiä
ympäristöraadin toimintaan.
”Raadissa opitut asiat, kuten
kierrätys, ovat siirtyneet myös
kotiin”, toteaa neljäsluokkalainen Essi Tuominen.
Tokaluokkalaisen Valid Jaddan mielestä raadin toiminta
on tärkeää, sillä ympäristöstä
on huolehdittava ja ilmastonmuutos pysäytettävä.

Raatia ohjaavan opettajan
Kirsi Verkan mukaan oppilaat
ovat hyvin innostuneita ja sitoutuneita toimintaan.
”Heillä on sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa, ja erityisen
hienoa on se, että oppilaat ykkösestä yhdeksänteen toimivat
yhdessä”, Verkka sanoo.
Raadin puheenjohtaja on
ysiläinen Salla Salokanto.
Hän on kuulunut raatiin jo

Torpparinmäen peruskoulun neljäsluokkalaiset Essi Tuominen, Pirita Putkonen ja Timo Oksanen harjoittelevat lajittelua.
kahdeksan vuotta.
”Minut veti mukaan kiinnostus ympäristöön. Täällä on
ollut niin mukavaa, että olen
halunnut jatkaa.”

왘 Kirjoittaja on mukana Nuorten ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan
näkökulmiaan esille viestimissä.
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