LUONTOASKEL
HYVINVOINTIIN
-toimintamalli
varhaiskasvatukseen

Luontoaskel hyvinvointiin on päiväkodeille suunnattu toimintamalli, joka edistää lasten
elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia, luo pohjan positiiviselle luonto- ja ruokasuhteelle sekä
mahdollistaa laadukkaan oppimisen monipuolisten luonto- ja ruokakokemusten sekä ilon kautta.
Tämä tapahtuu yhteistyössä päiväkodin, perheiden,
ruoka- ja kiinteistöpalveluiden, kunnan toimijoiden ja
muiden paikallisten kumppaneiden kanssa. Toimintamalli perustuu kestävään kehitykseen: tavoitteena on turvata sekä ihmisten että luonnon hyvinvointi kestävällä tavalla.
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LUONTOKONTAKTIT
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Mikä Luontoaskel
hyvinvointiin?

Luontoaskel hyvinvointiin -päiväkodissa
lapsia tuetaan omaksumaan
varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden
mukaisesti kestävä ja terveellinen elämäntapa. Tähän sisältyvät
monipuoliset luontokontaktit sekä
terveellinen kasvis-, marja-, hedelmäja kalapainotteinen ruokailu. Luontoaskel hyvinvointiin –päiväkodissa vietetään
runsaasti aikaa sekä omalla pihalla että lähiympäristön metsissä, puistoissa ja muilla
luontoalueilla. Ulkona liikutaan, leikitään
ja opitaan tutkimalla, koskettamalla sekä
havainnoimalla ympärillä olevaa luontoa.
Luonnossa oppiminen vahvistaa lasten sosiaalisia, motorisia ja kognitiivisia taitoja
sekä luo perustan positiiviselle luontosuh-

teelle. Luonto on myös oivallinen rauhoittumispaikka, jossa voidaan harjoitella keskittymistaitoja. Kun päiväkodin sisällä tai
pihalla kasvatetaan ja hoidetaan kasveja
viljelylaarissa tai –ruukuissa, lapset oppivat
käytännön kautta luonnon kiertokulun ja
ruoantuotannon perusteet. Kädet mullassa
puuhastellessaan he ovat myös tekemisissä
tärkeiden terveyttä ja immuunijärjestelmää
mahdollisesti tukevien mikrobien kanssa.
Monipuolinen kasvisten, hedelmien, marjojen ja kalan syöminen on myös hyväksi
lasten terveydelle ja immuunijärjestelmän
kehittymiselle. Näitä syödäänkin Luontoaskel hyvinvointiin –päiväkodeissa runsaasti. Punaisen lihan määrää aterioilla
vähennetään, koska runsas punaisen lihan
syöminen ei ole terveyden eikä ympäristön
kannalta edullista. Ruokaan tutustutaan
leikin ja ilon kautta kaikilla aisteilla. Tämä
edistää lasten positiivista ruokasuhdetta ja
rohkaisee maistelemaan uusia ruokia.
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Ruokahävikin määrä pyritään pitämään
mahdollisimman pienenä. Biojätteen kompostointi havainnollistaa kiertotalouden
periaatteita, ja syntyvää multaa voi hyödyntää päiväkodin istutuksissa.
Luontoaskel hyvinvointiin perustuu varhaiskasvatussuunnitelman
perusteisiin1
sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan
varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin2.
Tavoitteena on tukea päiväkoteja rakentamaan kestävän kehityksen mukainen
toimintakulttuuri, joka edistää lasten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia,
oppimista, positiivista luonto- ja ruokasuhdetta sekä ympäristövastuullista käyttäytymistä.1
Kun päiväkodin omat luontoaskeleet suunnitellaan päiväkodin ja ruokapalveluiden
henkilökunnan sekä perheiden ja lasten
tiiviinä yhteistyönä, lasten hyvinvointia
sekä kestävää kehitystä voidaan tukea luonnollisena osana varhaiskasvatuksen arkea.
Luontoaskel hyvinvointiin mahdollistaa
elinikäisen oppimisen sekä lapsille että aikuisille.

Luontoaskeleita
Seuraavilta sivuilta löydät konkreettisia ideoita luontoaskeleiden toteuttamiseksi päiväkodissa, sekä niihin liittyviä vinkkejä ja ohjeita. Osa askeleista
on pienempiä ja toteutettavissa oman
ryhmän kanssa vaikka heti huomenna!
Toiset vaativat hieman enemmän
suunnittelua ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

PÄIVÄKODIN TOIMINTAKULTTUURI
Askeleita, joista on helppo aloittaa

1.1

Päiväkodin toimintasuunnitelma
Kirjaa luontoaskeleet päiväkodin toimintasuunnitelmaan käytäntöjen vakiinnuttamiseksi
• Viikko- ja kuukausisuunnitelmaan aikaa
luontoaskeleiden toteuttamiselle
Yhteistyö alueen päiväkotien kanssa
Aloita yhteistyö muiden päiväkotien kanssa
tiedottamalla ja luomalla yhteiset käytännöt
• Toimivat käytännöt, hyvät retkikohteet;
yhteiset kokoukset tai materiaalipankki
Vanhempien tuki toiminnalle
Tiedota vanhempia hyvien mikrobien,
kasvispainotteisen ruokailun ja luontokontaktien hyödyistä
• Matalan kynnyksen viestintä esim. instagramin kautta, koteihin kiertävä vihko,
jossa kerrotaan mitä on syöty
Kiertotalous tutuksi
Lisää kiinnostusta kiertotalouden toimiin
opettamalla lapset tekemään itse, korjaamaan
ja käyttämään kierrätysmateriaaleja
• Kädentaitopäivät, lelujen ja vaatteiden
kierrätyspäivät, kompostointi

Päiväkodin toimintaa ulkona
Siirrä päiväkodin päivittäisiä toimintoja pihalle tai vaikka metsään
• Ulkoluokkapäivä, motorinen rata metsässä, lounas ulkona
Materiaalintarpeen
vähentäminen ja kulutuskriittisyys
Harkitse uusia hankintoja huolella: mitä
oikeasti tarvitaan ja saako vanhoja korjattua.
Luonnonmateriaaleja voi hyödyntää leikissä ja
askartelussa.
• Lista uusista hankinnoista, jonka kautta
voi miettiä, ovatko ne oikeasti tarpeellisia.
Ryhmät voivat jakaa ja vuorotella eri lelujen kanssa
Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen
Muista oikea kierrättäminen ja lajittelu, jotka
ovat tärkeitä taitoja ja opettavat ajattelemaan
tuotteiden koko elinkaarta
• Lapsillekin tutuksi mikä kuuluu mihinkin
roskikseen vai kuuluuko ollenkaan

Tässä voivat
esimerkiksi
lähialueen järjestöt
ja yhdistykset auttaa, sekä taitavat
vanhemmat
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Jätehuollon
kanssa voi sopia
lajitteluastioista,
tai lähistöltä voi
löytyä lajittelupiste

1.2

PÄIVÄKODIN TOIMINTAKULTTUURI
Askeleita, jotka vaativat vähän järjestelyä

Yhteistyö suunnittelussa ja
laadunvalvonnassa
ruokapalveluiden kanssa
Paranna suunnittelua ja päätöksentekoa
yhteistoiminnallisuudella, mikä auttaa
monien ruokaan liittyvien luontoaskelten järjestämisessä
• Ruokapalvelu mukaan palavereihin,
lempiruokien selvitys kokeilemalla
Perheiden osallistaminen
Osallista vanhempia päiväkodin toimintaan, mikä voi innostaa toteuttamaan
askelia myös kotona
• Perheiden ruokakulttuureihin tutustuminen, ruokaraati vanhemmille,
leipomista isovanhemmille, kevätjuhla ulkona
Tiedotus ja koulutus
kaikille osapuolille
Pidä niin päiväkoti, ruokapalvelu, kasvattajat kuin vanhemmatkin hyvin perillä uusista toimista
• Yhteiset kokoukset ja tiedotteet

Sisätilat ruokakasvatusta tukeviksi
Hanki lapsille soveltuvat pikkukeittiöt
ja tee linjasto lapsille sopivaksi, jotta he
voivat helposti ottaa itse ruokaa
• Pikkukeittiössä voidaan pilkkoa vihanneksia ja leipoa oikeankokoisilla
välineillä ”aidossa” ympäristössä
Lähituotteet
Selvitä, olisiko päiväkodille mahdollista
hankkia luomutuotteita lähituottajilta
erityisesti ruokasuositusten kasvipainoitteisuuden takaamiseksi.
• Kasvisten lisäksi myös paikallista
kalaa sekä lihaa: onko tämä mahdollista toteuttaa ruokapalveluyrityksen
avulla?
Lähialueyhteistyö
Mahdollista esimerkiksi sukupolvien välinen kohtaaminen ottamallla yhteyttä
alueen palvelutaloon
• Yhteiset ruokailu- ja askarteluhetket
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Tämä voi vaatia
päiväkodin sisätilojen
uudelleensuunnittelua
ja -rakentamista

2.1

LUONTOKONTAKTIT
Askeleita, joista on helppo aloittaa

Säännöllinen luonnossa vietetty aika
Pidennä metsässä tai muulla luontoalueella
vietettyä aikaa sisällyttämällä retkeen monipuolista toimintaa. Hyödynnä myös lähipuistoja.
• Viikoittaiset (tai useammat) metsä- ja
luontoretket: opetustuokio, lounas ja
vapaata leikkiä ulkona
Huonekasvit
Lisää koristekasveja ja kukkia sisätiloihin:
luonto tulee pienellä vaivalla lähemmäs
• Lapset mukaan kasvien hoitoon: kukkien istuttaminen ja kasteluvuorot
Luonnonvedet ja lumi
Lisää luontokosketusta ja säästä vettä luonnon omilla vesileikeillä
• Lätäköissä läträäminen ja leikkiminen,
uimaopetus luonnonvesissä, lumileikit

Luonnon tutkiminen
Anna lasten tutkia rauhassa erilaisia luontoelementtejä: näin luonto tulee tutuksi ja
kunnioitus sitä kohtaan kasvaa
• Luonnonmateriaaleilla askartelu ja soittimina käyttäminen; retkiltä voi ottaa
luonnonlöytöjä, kuten keppejä, käpyjä
ja kiviä, mukaan päiväkodin pihalla tutkittavaksi
Arjen eläinkontaktit
Tee eläinten kohtaamisesta osa arkipäivää,
allergiat huomioon ottaen: pihan lintulajien tunnistaminen on hauskaa ja mikrobisto
monipuolistuu koiraa paijatessa
• Pihan linnut ja hyönteiset (esim. matofarmi), lemmikkivierailut: vanhemmat
voivat tulla iltapäivällä hakemaan lapsia
koiran kanssa
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Löydät runsaasti
ideoita ja vinkkejä
luonnossa oppimiseen
sivulta 19!

2.2

LUONTOKONTAKTIT
Askeleita, jotka vaativat vähän järjestelyä

Kasvien viljely sisällä
Aloita kasvien viljely sisällä, missä se voi onnistua
ympäri vuoden: itse kasvatetut perunat maistuvat
paremmin ja kehittävät
ymmärrystä siitä, mistä
ruoka tulee
• Viljelylaatikko, siemenistä kasvatetut versot,
juurekset ja vihannekset, ruokapöydässä yrttejä, joita saa ottaa lautaselle
Tästä kannattaa myös
sopia siivouspalveluiden
kanssa

Lapset luontoon
ja luonto sisälle
Lisää kasveja sisälle ja
ulos, ei ”kliinistä” sisätilaa: luonnonmateriaaleja
on aina hyvä olla saatavilla, jotta lapset voivat itse
tehdä leluja, mikä kehittää
mielikuvitusta
• Tutkimushuone luonnonmateriaaleille
ja
siellä imuri lasten käyttöön

Kasvien viljely ulkona
Viljele ulkona monipuolisesti vihanneksia ja juureksia sekä kasvata hedelmiä ja marjoja vastaamaan
myös osaan ruokatarpeesta
• Viljelypalsta ja -laari,
omat hedelmäpuut ja
marjapensaat, jopa kasvihuoneet
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Multakontaktit
Eläinkontaktit
Mahdollista maaperän kosLisää isompienkin eläinkeminen: se monipuolistaa
ten kanssa vietettyä aikaa,
mikrobistoa, ja on helppo
allergiat ja pelot huomioon
ottaen: opasta, miten eläitoteuttaa niin viljelyn yhteydessä kuin muissakin
miä kohdellaan, mutta
multaleikeissä
vastaa myös kysymykseen
• (Mato)kompostointi,
mistä ruoka tulee
oman mullan käyttö
• Vierailut ponitalleille
kasvien kasvatuksessa
ja maatiloille, tai ehkä
ja viljelyssä, sekoittaisompienkin eläinten
minen ja leikkiminen,
ja lemmikkien vierailu
myös multaisten juupäiväkodin piha-alueelresten peseminen
la
Yhteistyö lähialueen
puutarhayrittäjän
kanssa

TULENTEKO

JOKAMIEHENOIKEUDET

PUNKIT

Merkittyjen ja huollettujen
tulentekopaikkojen käyttö on
sallittua koko Suomessa, myös
luonnonsuojelualueilla. Avotulinuotio sen sijaan vaatii aina
maanomistajan luvan, mutta
aterianvalmistus käy helposti
myös retkikeittimellä, mikäli
rakennettua tulentekopaikkaa
ei ole tarjolla. Myös kylmä lounas on hyvä vaihtoehto retkillä.
Omat polttopuut on hyvä ottaa
mukaan (jokainen lapsi voi esimerkiksi kantaa yhden halon
repussaan), ja jotkut huolletut
nuotiopaikat voivat tarjota niitä valmiiksi. Pohjois-Suomessa
ja Lapissa myös kuivien risujen
ja juurien kerääminen maasta
tulentekoa varten on sallittua.
Muista aina tarkistaa alueen
metsäpalovaroitukset ennen
tulentekoa! 3

Jokaisella on oikeus kävellä,
hiihtää tai pyöräillä luonnossa,
poimia luonnonmarjoja, sieniä
ja rauhoittamattomia kasveja sekä veneillä, uida ja kulkea
jäällä. Onkiminen ja pilkkiminen on useimmiten sallittua,
mutta on syytä tarkistaa alueen
rajoitukset ja mahdolliset vaadittavat luvat etukäteen. Sen
sijaan esimerkiksi sammalta, jäkälää, suojeltuja kasveja
tai kuivunutta tai kaatunutta
puuta ei saa ottaa, eikä alueen
ihmisasukkaita, lintuja tai eläimiä saa häiritä. Omat roskat
otetaan mukaan. Jokamiehenoikeuksia voidaan rajoittaa joillakin luonnonsuojelualueilla,
ja niissä retkeillessä kannattaakin tarkistaa etukäteen, mitä
saa ja ei saa tehdä.4

Riski sairastua punkkien levittämiin tauteihin on kohtalaisen pieni. Yleisin punkkien
levittämä tauti on borrelioosi,
jonka tunnistaa puremakohdan ympärille muodostuvasta
punaisesta renkaasta. Ajoissa
löydettynä paranee antibioottikuurilla.
Puutiaisaivokuumetta (TBE) taas esiintyy vain
rajatuilla alueilla (esim. Kemin,
Lappeenrannan, Paraisten ja
Simon alueella, Kotkan saaristossa, Raahen edustalla ja Lohjajärven lounaisosassa). Näillä
alueilla asuville on tarjolla ilmainen rokote osana kansallista rokotusohjelmaa. Paras keino punkeilta suojautumiseen
on pitkähihaisten ja -lahkeisten
vaatteiden käyttö ja lahkeiden
tunkeminen sukan sisään. Metsäretken jälkeen
on aina hyvä suoritta punkkitarkistus, ja
punkkipihdit kannattaa ottaa mukaan luontoon.5
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MITÄ MUISTETTAVAA
MULLAN KANSSA?
Lapset voivat koskea luonnossa turvallisesti maa-ainekseen
paljain käsin ja myös leikkiä
pakkausmullalla. Vaikka esim.
legionella on yleinen bakteeri
maaperän ja luonnon vesissä
ja sitä on löydetty suurina pitoisuuksina joistain multatuotteista, ei sen tulisi olla este multakontakteille. Ei myöskään ole
vaarallista, jos multaa kulkeutuu suuhun ja lapsi nielaisee
sen. Jos pakkausmulta on kuivaa ja pöllyävää, sitä kannattaa
ensin kastella. Multatuotteiden
kostuttaminen estää pölyn leviämistä hengitysilmaan. Jos
käsissä on haavoja, ne on hyvä
suojata käsineillä.6

3.1

RUOKAILU JA RUOKAKASVATUS
Askeleita, joista on helppo aloittaa

Kausiruoka ja kerääminen
Yhdistä luontoelämykset ja ruokakasvatus ja
tee samalla satokauden tuoteet tutuksi
• Marjaretket ja leipominen, sienten ja villiyrttien kerääminen syksyisin, sesongissa olevien hedelmien ja kasvisten tilaaminen
Lasten omatoimisuus
ruoantarjoilussa
Kerro lapsille jo ennen ruokailua mitä on
tarjolla, anna heidän kattaa itse pöytä ja olla
mukana tarjoilussa, jolloin myös oman nälän tunnistaminen ja annoskoon valinta kehittyvät
• Lapset saavat ikätason mukaan ottaa itse
ruokaa tai olla katsomassa kun se laitetaan lautaselle; aina saa hakea lisää!
Kiireettömät ruokahetket
Tee ruokahetkestä rauhallinen ja sosiaalinen
tilanne, jolloin ruokakin maistuu paremmalta. Muistuta, että ruokaa saa aina hakea
lisää
• Yhteiset juttutuokiot ja yhdessä syöminen, myös aikuisten ja lasten kesken

Lapset mukana ruoanlaitossa
Anna lasten osallistua ruoan valmistukseen
ja vihannesten käsittelyyn, mikä kehittää
omatoimisuutta ja auttaa hahmottamaan
mitä ruoalle tapahtuu ennen lautasta
• Ruoka-apulaiset ja kokkikerho, vihannesten ja salaattiaineiden pilkkominen,
kokonaiset itse kuorittavat hedelmät
Positiivinen ruokapuhe
Luo ruokailukäytännöt ja –säännöt, jotka
kannustavat maistamaan ja kehittävät tervettä ruokasuhdetta ilman pakkoa
• “Mistä ruoka tulee ja minne se päätyy?”,
hyvät, mutta joustavat pöytätavat, esim.
sormilla syömisen salliminen, jos se auttaa uuteen ruokaan tutustumisessa
Ks. sivun 19
vinkit ruokakasvatukseen!
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Monimuotoinen ruoka
Ota vinkkejä Sapere–leikeistä: teemaruuat ja
monenlaiset makumaailmat (ks. s. 17)
• Kansainvälinen kahvila ja terveelliset
smoothiet
Ruoka- ja kasvisleikit
Tee uudetkin kasvis-, hedelmä-, marja- ja
yrttiherkut tutuiksi maistelun ja leikin kautta
• Yllätyshedelmäpussit,
haistelupurkit,
rusinabingo, ruokalaulut

3.2

RUOKAILU JA RUOKAKASVATUS
Askeleita, jotka vaativat vähän järjestelyä

Retkiruokailu ja ruoan
kerääminen
Valmista ja syö ruokaa ulkona ja
pidennä samalla luonnossa vietettyä aikaa. Vanhempien apu
retkieväiden teossa voi helpottaa
järjestelyjä
• Helpot ulkona valmistettavat
eväät, esim. tikkupulla, retkilätyt, juurespalat ja puuro
(muutakin kuin makkaraa),
sekä marjojen poimiminen ja
syöminen
Koko ateria luonnossa
Nauti kunnon ruokailusta rauhassa pihalla tai metsässä; lounaalle ei tule kiire ja metsässä voi
viettää pidempiä aikoja
• Hyvät astiat ja kuljetusmuodot, kylmät lounaat ja keitot,
retkikeittimen tai tulentekopaikan käyttö

Itse kasvatetut
ainekset ruoassa
Hyödynnä itsekasvatettuja kasviksia ruoassa, kun viljelylaarit ja
pienemmätkin istutukset tuottavat satoa: lapsille maukasta ja
opettavaista
• Ämpärissä kasvatettuja uusia
perunoita keitettynä, mehujäätä marjoista, salaattiaineksia pilkottuna

Ideoita ruokakasvatukseen
Tee uudet varhaiskasvatuksen
ruokasuositukset ja Sapere-periaatteet (ks. s. 17) henkilökunnalle tutuiksi
• Makukoulu, salaatin ainekset erillään tarjoilussa,
ruokalistat kuvina, monipuolisesti kokonaisia, kuorimattomia kasviksia, kaikkea
saa maistaa pieniäkin määriä

Tasavertaista kasvisruokaa
Tee kasvisruoasta sekaruoan
ohella tasavertainen ja kattava
ruokavalio, joka on päivittäin
tarjolla kaikille lapsille, eikä vain
ilmoitetuille kasvissyöjille
• Joka päivä kasvisruokavaihtoehto tarjolla, jota saa
maistaa toisen ruoan lisäksi
vapaasti, joka viikko myös
kasvisruokapäivä

Lasten osallistuminen
ruokalistan suunnitteluun
Anna lasten suunnitella itse ruokalista: näin ruoka maistuu paremmalta ja samalla voit helposti kartoittaa lasten lempiruokia
• Omia reseptejä ja niistä piirustuksia

Yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa
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RUOKAHÄVIKKI
3.3
Suurin osa päiväkotien hävikistä syntyy tarjoiluhävikistä eli liikaa valmistetusta tai
tilatusta ruoasta. Hävikin vähentämisessä tärkeää on kiinnittää huomioita valmistettavaan ruokamäärään, tilaamiseen ja ruokalistaan. Ruokalajien määrää on mahdollista vähentää suunnittelulla, jolloin ruokaa on helpompi valmistaa oikeita määriä.
Hävikin vähentäminen suunnittelulla
Tee yhteistyötä perheiden kanssa tarkkojen ruokamäärien arvioimiseksi: hyvä suunnittelu mahdollistaa myös ylijäämäruoan hyödyntämisen
• Ennakkoilmoitukset lasten poissaoloista myös ruokapalveluille; Lapsia avustetaan ottamaan oikean
kokoinen annos, tarjolle lapsimäärää ja ikiä vastaava määrä ruokaa: eri annoskoot eri-ikäisille lapsille;
Keittiössä täydentäviä, hyvin säilyviä ruoka-aineita
varalla, mikäli ruoka sattuisi loppumaan kesken

Hävikin vähentäminen
ruokalistan muutoksilla
Mukauta ruokalistaa lasten lempiruokien ja
satokausien mukaan: hyvää ruokaa päätyy
vähemmän roskiin ja satoajat helpottavat
suunnittelemista ja hankintojen tekemistä
• Lempiruokien kartoitus kokeilemalla,
lapset mukaan ruokalistasuunnitteluun,
ruokateemakuukaudet sesongin mukaan
helpottavat suunnittelua

Ylijääneen ruoan uudelleenkäyttö
Hygieniasääntöjen mukainen ruoan uudelleenkäyttö
vähentää hävikin syntymistä. Selvitä mahdollisuus ylijääneen mutta edelleen syötävän ruoan lahjoittamiseen
esim. hyväntekeväisyysjärjestölle tai kunnan muihin
palveluihin
•
Mahdollisuus ostaa tarjolla ollutta
ylijäämäruokaa, keittiössä ylijääneen ruoan käyttäminen seuraavana päivänä

Hävikin seurantajärjestelmä
Seuraa hävikin määrää ja alkuperää (keittiö-, tarjoilu- ja lautashävikki) järjestelmällisesti ja yritä löytää tapoja parantaa tilausjärjestelmää päiväkotien ja ruokapalveluiden
yhteistyöllä
• Hävikkisovellus käyttöön; lapsikohtaisista annosmääristä kilotilauksiin menekkitietojen mukaan
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PALKOKASVIEN
PROTEIINIPITOISUUS JA
NIIDEN AIHEUTTAMAT
VATSAOIREET
Palkokasvit, kuten herneet,
pavut, linssit ja kikherneet
ovat erinomainen proteiinin,
kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden lähde lasten ruokavaliossa. Palkokasvit monipuolistavat lapsen ruokavaliota
ja ne ovat monikäyttöisiä. Ne
saattavat aiheuttaa vatsakipua
ja ilmavaivoja, mikä on kuitenkin normaalia. Palkokasveja
kannattaa lisätä ruokavalioon
vähän kerrallaan, jotta elimistö ehtii tottua niihin. Linssit
sulavat usein isoja papuja helpommin. Palkokasvien oikea
käsittely, kuten liottaminen ja
keittäminen, vähentää niiden
aiheuttamia vatsavaivoja ja
poistaa niistä haitallisia aineita. 6

LASTEN KÄSIHYGIENIAN JA
RUOANKÄSITTELYN OHJEET

YLIJÄÄNEEN RUOAN
UUDELLEENKÄYTÖN OHJEET

LUONTOELEMENTIT
PIHALLA

Turvallinen ruoankäsittely lähtee
aina hyvästä käsihygieniasta. Kädet pestään huolellisesti vedellä
ja nestesaippualla ja kuivataan
ennen ruokailua ja ruoankäsittelyä. Käsihuuhteella ei voi korvata
käsien pesua saippualla, eikä sitä
tarvitse käyttää, ellei päiväkodissa ole liikkeellä helposti tarttuvia
tauteja. On tärkeää myös muistaa,
että ruokaan ei yskitä tai aivastella.

Kerran tarjolla ollutta ruokaa ei
saa laittaa tarjolle enää uudelleen,
mutta jos ruokaa on jäänyt yli, sen
voi myydä heti tarjoilun jälkeen
henkilö- ja asiakaskunnalle
• jos kuuma ruoka on ollut tarjolla korkeintaan neljä tuntia ja
pysynyt vähintään +60-asteisena
• jos kylmänä tarjolla pidettävä
ruoka, kuten salaatti, on pysynyt +6 asteessa. Jos tarjollapitoaika ei ylitä neljää tuntia, saa
lämpötila nousta +12 asteeseen.
• jos keittiössä kuumana pidetty
ruoka jäähdytetään nopeasti,
(+6 asteeseen enintään neljän
tunnin aikana) sen voi joko
myydä asiakkaille samana päivänä tai laittaa tarjolle seuraavana päivänä.
• Mikäli edellisen päivän ruokaa
uudelleenkuumennetaan,
se
tulee kuumentaa vähintään +75
asteeseen. 7

Päiväkodin pihalla on hyvä olla
sekä rakennettua että luonnonympäristöä, eikä näiden yhdistäminen ole ongelma! Pihan
voi jakaa esimerkiksi vyöhykkeisiin, jolloin lähinnä päiväkotirakennusta on perinteisempää
leikkipihaa ja tontin raja-aidan
tuntumassa metsäisempää aluetta puineen ja maaperineen. Näiden välissä voi olla mm. yksittäisiä luontoelementtejä, kuten kiviä, puunrunko ja nurmikkoa. 8

Terveet lapset saavat käsitellä
ruokaa puhtailla käsillä normaalien hygieniaohjeiden mukaisesti,
eikä valvova lastenhoitaja tai varhaiskasvatuksen opettaja tarvitse virallista hygieniapassia. Kun
käytetään tuotteita, joita pystyy
syömään sellaisenaan heti huuhtelun jälkeen (esim. vihanneksia
ja hedelmiä, ei kanaa), päästään
ruokahygienian kannalta helpoimmalla. Tuttuja, itsepoimittuja marjoja voi tarkan huuhtelun
jälkeen syödä hyvillä mielin. Tärkeää on myös huolehtia ruoan käsittelyssä käytettävien välineiden
(esim. veitsien, lastojen ja leikkuulautojen) puhtaudesta.7

13

PÄIVÄKOTIEN JOHTO
• Luontoaskeleiden kirjaaminen päiväkodin varhaiskasvatus- ja toimintasuunnitelmaan
• Henkilökunnan innostaminen ja tukeminen
• Toimivan yhteistyön mahdollistaminen päiväkodin ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

VARHAISKASVATUKSEN
OPETTAJAT JA
LASTENHOITAJAT
• Luontoaskeleiden sovittaminen arkeen
• Lasten osallistaminen
toimintaan
• Innostava viestintä
perheille ja työkavereille

RUOKAPALVELUYRITYKSET JA NIIDEN JOHTO
• Ruokalistasuunnittelu yhteistyössä päiväkotien kanssa
• Hävikin vähentäminen ja seuranta
• Luontoaskelten ja ruokakasvatuksen tukeminen

KUNNAN TOIMIJAT
• Toimintamallin tukeminen ja
siitä tiedottaminen
• Kasvis- ja lähiruoan mahdollistaminen ruokalistoilla
• Ruoan tilaus- ja ostosysteemin kehittäminen hävikin
minimoimiseksi
• Päiväkodeille toimivat viheralueet, pihat ja kierrätys

Toimijat
ja heidän tehtävänsä

LAPSET
• Aktiivinen osallistuminen luontoaskeliin, kuten ruoanlaittoon,
istutusten hoitoon ja kierrätykseen
• Omatoimisuus ruokailussa, mielikuvitukselliset luontoleikit

Kaikilla on omat tehtävänsä, ja
luontoaskeleet toteutuvat
yhteistyöllä.

PERHEET
• Osallistuminen ja kiinnostus
luontoaskeleiden ideoimiseen
• Luontoaskelissa avustaminen, esim. retkiruokailu ja
taitopajat
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KIINTEISTÖPALVELUT
JA -HUOLTO
• Pihan luontoelementtien
rakentaminen ja kunnossapito
• Luontokontaktien mahdollistaminen sisätiloissa
YHTEISTYÖKUMPPANIT
• Lähialueen puutarhayrittäjät, eläintilat, järjestöt ja
esim. palvelutalot mukaan
toiminnan toteuttamiseen

Miksi
Luontoaskeleet
ovat tärkeitä?

LUONTO YLLÄPITÄÄ ELÄMÄÄ
Ihminen on aina elänyt yhteydessä luontoon. Luonto ja sen tuottamat palvelut ovatkin edellytys ihmisten
elämälle ja hyvinvoinnille. Ilman luonnossa tapahtuvaa
yhteyttämistä ei olisi hengitettävää ilmaa; ilman pölyttäjiä
ja ravinteiden kiertoa ruoantuotanto olisi mahdotonta. Luonto säätelee ilmanlaatua, ilmastoa ja veden kiertoa, ja luonnonvarat ja luonnosta löytyvät materiaalit mahdollistavat erilaisten
arkielämän kannalta välttämättömien hyödykkeiden valmistamisen.
Luonnon tarjoamien palveluiden lisäksi luonnossa oleminen tukee ihmisten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.
LUONNOLLA ON MONIA
TERVEYSHYÖTYJÄ
Viimeisen sadan vuoden aikana Suomessa on tapahtunut suuri muuttoliike maa9
seudulta kaupunkeihin, ja tällä hetkellä noin 70 % suomalaisista asuu kaupungeissa.
Kaupungeissa asuvien ihmisten elintavat ja ympäristö ovat muuttuneet tavalla, joka on
johtanut häiriintyneeseen immuunijärjestelmään elimistön mikrobiston yksipuolistuessa. Viime vuosien tuore tutkimus näyttääkin, että säännöllinen yhteys luontoon edistää
terveyttä.
Monipuoliset luontokontaktit ja paljon kasviksia, marjoja ja hedelmiä sisältävä ruokavalio lisäävät hyvinvoinnille ja terveydelle tärkeää mikrobistoa elimistössä. Myös
säännöllinen puuhastelu eläinten kanssa näyttää rikastuttavan mikrobistoa. Riittävät mikrobikontaktit muokkaavat immuunijärjestelmän toimintaa ja vähentävät
muun muassa ylipainoa sekä astman, allergian ja muiden tarttumattomien tulehdussairauksien riskiä. Tällaisten mikrobien kohtaaminen on tärkeää erityisesti
lapsuudessa, jolloin immuunijärjestelmä kehittyy. 10
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Luonnossa oleminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.11 Luonnossa olo on tärkeää virkistymisen kannalta, ja lyhyetkin hetket
luonnossa elvyttävät ja parantavat mielialaa. Luonnossa oleminen laskee stressihormonien määrää sekä alentaa verenpainetta.12 Luontoympäristöt ja viheralueet
myös kannustavat liikkumaan.13 Kun luonnossa olemisen taitoja harjoitellaan lapsuudesta saakka, lapset tottuvat erilaisiin ympäristöihin ja luonnossa olemisesta voi muodostua
läpi elämän jatkuva hyvinvointia tukeva rutiini.11
Jos metsään on pitkä matka, päiväkodeissa
voidaan hyödyntää lähiseudun puisto- ja
muita viheralueita. Luontoelementtejä voi
lisätä myös päiväkodin omalle piha-alueelle.
PÄIVÄKODIN KESTÄVÄN
TOIMINTAKULTTUURIN
RAKENTAMINEN
Kaupungistumisen lisäksi ilmastonmuutos ja
luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat
uhkia niin ympäristölle kuin ihmisen terveydelle.
Tämä haastaa päiväkoteja etsimään uusia toimintatapoja, jotka tukevat kestävään elämäntapaan
kasvamista. Pohja kestävän kehityksen mukaiselle
käyttäytymiselle syntyy jo lapsuuden aikana.14,1
Esimerkiksi kunnioitus itseä, muita ja ympäristöä
kohtaan sekä kriittisen ajattelun perusteet opitaan
hyvin nuorena.14 Siksi on tärkeää, että kestävän
kehityksen periaatteet otetaan huomioon varhais-

kasvatuksessa ja niiden toteuttamista edistetään
aktiivisesti varhaiskasvatuksen arjessa.15
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat
päiväkoteja rakentamaan toimintakulttuuria, joka
kannustaa lapsia tekemään kestäviä valintoja ja
harjoittelemaan kestävän elämäntavan kannalta tärkeitä taitoja, kuten vastuullista ruokailua,
jätteiden vähentämistä sekä omien tekojen vaikutusten ymmärtämistä. Tavoitteena on, että
lapset oppivat jo varhaiskasvatuksessa perusteet luonnon ja toimivien ekosysteemien merkityksestä ihmisten hyvälle
elämälle.1
LUONTOKONTAKTIT
VAHVISTAVAT
HYVINVOINTIA
Kun päiväkodissa vietetään säännöllisesti aikaa
luonnossa, lapset kiinnostuvat siitä ja oppivat
käytännön kokemuten kautta ymmärtämään ja
arvostamaan luonnon toimintaa ja ilmiöitä. Samalla he saavat nauttia luonnon terveyshyödyistä.
Positiiviset luontokokemukset ja osallistuminen
ruoka- ja muiden kasvien kasvattamiseen edistävät lasten tervettä ja myönteistä luonto- ja ruokasuhdetta. Vahvalla luontosuhteella ja lapsuuden
positiivisilla luontokokemuksilla vaikuttaa olevan
yhteys ympäristövastuullisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen myös myöhemmässä elämässä.16
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LUONTO ON HYVÄ
OPPIMISYMPÄRISTÖ
Luonto on hyvä oppimisympäristö,
joka tukee kokonaisvaltaisesti lasten
oppimista ja kehitystä. Säännöllinen ulkona oppiminen kehittää lasten sosioemotionaalisia taitoja ja vaikuttaa positiivisesti
ryhmähenkeen.17,18 Luonto rauhoittaa
ja parantaa keskittymistä sekä kannustaa
liikkumaan ja leikkimään omaa mielikuvitusta käyttäen.11 Epätasaiset maastot ja
monenlaiset leikkiin sopivat luonnonelementit kehittävät tehokkaasti lasten motorisia taitoja.19

KASVISPAINOTTEINEN RUOKA
EDISTÄÄ TERVEYTTÄ

RUOKAKASVATUSTA SAPEREPEDAGOGIIKAN AVULLA

Luontoaskel hyvinvointiin -päiväkodissa edistetään arjen ratkaisuja, jotka tukevat sekä lasten terveyttä ja hyvinvointia että kestävää
kehitystä. Monipuolinen kasvispainotteinen ruokavalio on yksi merkittävimmistä keinoista pienentää ympäristöjalanjälkeä ja samalla
se rikastaa terveydelle hyödyllistä mikrobistoa elimistössä. Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus kannustaakin lisäämään ruokailussa
monipuolisesti eri kasviksia, hedelmiä, marjoja ja kalaa sekä vähentämään punaista lihaa ja lihavalmisteita, kuten makkaraa ja leikkeleitä. Lasten tulisi syödä päivittäin vähintään 5-6 kourallista kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Täysjyväviljat, palkokasvit, pavut, siemenet,
mantelit ja pähkinät ovat hyviä kasviproteiinin lähteitä, joita on tärkeää syödä säännöllisesti.

Vaikka tietoa terveellisestä ja kestävästä ruokailusta on nykyisin saatavilla
runsaasti, ihmiset tekevät ruokaa koskevat valintansa pitkälti omien makumieltymystensä mukaan. Nämä makumieltymykset alkavat kehittyä jo
varhaislapsuudessa.20 Sapere on aistilähtöinen ruokakasvatusmenetelmä, jossa lapsia kannustetaan tutustumaan ruokaan kaikilla aisteillaan.
On tavallista, että lapset ovat välillä epäluuloisia uusia ruokia kohtaan ja
kieltäytyvät maistamasta niitä.21 Vaikka lapsi ei heti haluaisikaan syödä ruokaa, hän voi olla kiinnostunut siitä ja sen ulkonäöstä, hajusta tai
rakenteesta. Sapere-menetelmässä tuetaan tätä luontaista kiinnostusta
ruokaa kohtaan ilon ja leikin kautta ja innostetaan lapset tutkimaan ruokaa ja osallistumaan ruoanlaittoon. Positiivinen ruokapuhe ja omien aistimusten sanoittaminen on tärkeää.
Sapere-pedagogiikka tukee lasten positiivista ruokasuhdetta
ja samalla edistää lasten kielellisiä ja motorisia valmiuksia.22,23 Sapere auttaa lapsia
tutustumaan monipuolisesti
uusiin kasviksiin, hedelmiin
ja marjoihin!

RUOKAHÄVIKKI KURIIN
Kestävää ruokailua ja kiertotalouden perusteiden oppimista tukevat
myös ruokahävikin vähentäminen, viljely ja kasvien kasvattaminen
sekä eloperäisen jätteen kompostointi. Jos ruokaa päätyy roskiin,
ovat sen tuotannossa, valmistuksessa ja kuljetuksessa aiheutuneet päästöt ja niiden ympäristövaikutukset syntyneet
turhaan. Tällä hetkellä suomalaisissa ravitsemuspalveluissa noin 20% ruoasta päätyy hävikkinä jätteeksi, mutta sen määrää voidaan vähentää
kehittämällä arjen käytäntöjä, kuten ruokalistoja, ruoanjakelu- ja tarjoilutapoja
sekä ruokakasvatusta yhteistyössä
päiväkotien ruokapalveluiden
ja henkilökunnan kanssa.
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VINKKEJÄ UUDELLE LUONTOASKEL
HYVINVOINTIIN -PÄIVÄKODILLE

Kokemuksia
päiväkodeista

”Jos tuntuu, että teiltä puuttuu yhteinen
uuden vasun mukainen työote
– tutustukaa Luontoaskeleeseen!”

“Ollaan selvästi oikealla tiellä lasten
parhaaksi, jotta he saisivat mahdollisimman
hyvät eväät elämään.”

”Pedagogiikan kautta, positiivisen puheen
voimin ja toimivassa infrassa!”
”Yhteinen päätös ryhtyä hommiin.”

”Luontoaskel on vaikuttanut tosi
laajasti oikeastaan kaikkeen päiväkodin arjessa. Lapset ovat osallisia omassa arjessaan ihan ruoan
ottamisessa ja tekemisessä, siinä
että tehdään yhdessä. Tärkeää tekemistä on joka hetkessä: luontoon meneminen, kasvatukset…
Siinä on niin paljon hyviä asioita,
että on vaikea puristaa yhteen lauseeseen. Parasta on se, että tehdään tärkeitä asioita lasten kanssa, lasten tulevaisuuden eteen.”

”Meillähän on käytännössä koko
arki muuttunut. Päiväkodissa
kaikki asiat yritetään miettiä aina
tietysti lapsen parhaaksi, mutta nyt vielä enemmän. Luonto
voidaan tuoda sisälle asti: luontokontakteja ei ole vain ulkona,
vaan luonnonmateriaaleja voi olla
myös sisällä. Se on kokonaisvaltaista.”

”Henkilökunnan kouluttaminen, motivointi
ja sitoutuminen: on tärkeää tietää faktat
siitä, miksi on tärkeää olla mukana.”

- Hannele, varhaiskasvatuksen
opettaja, Oulu

”Järjestäkää yhteinen keskustelu ruokapalvelun ja varhaiskasvatuksen välillä.
Tutustukaa toimintamalliin ja miettikää
yhdessä miten voi paikallisesti
muuttaa tapoja.”

”Oman ajatusmaailman muutos
ja uuden oppiminen.”
”Kaikki on mahdollista: rohkeasti
kokeilemaan uusia toimintamalleja.
Kädet multaan!”

- Maarit, varhaiskasvatuksen
opettaja, Oulu

”Pihan ja sisätilojen kanssa pitäisi uusissakin
päiväkodeissa hoksata jo suunnitteluvaiheessa,
että tää on lapsille.”
”Ilo tehdä merkityksellistä työtä.”
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Hyödyllisiä
vinkkejä ja linkkejä
LUONNOSSA JA METSÄSSÄ
OPPIMISEEN
•
•
•
•
•
•
•

Ulkoluokka, ideoita ulkona oppimiseen
Suomen latu
Suomen luonnonsuojeluliitto
LYKE-verkosto (Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry)
Mappa Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki
Liikkuva koulu
Ulkoluokkapäivä

LUONNOSSA LIIKKUMISEEN:
OIKEUDET, LUVAT JA RAJOITUKSET
•
•
•
•
•

Jokamiehenoikeudet
Tulenteon ohjeet
Kalastusrajoitukset
Metsäpalovaroitukset
Luonnonsuojelualueiden ja kansallispuistojen järjestyssääntöjä Metsähallituksen julkaisuissa
VILJELYYN JA KOMPOSTOINTIIN

•
•
•
•
•

Sagalundin museon lastenkulttuurikeskus (2016): Kädet multaan! Koulukasvimaa alakouluikäisille
Kekkilä: Kasvikirjasto
Kierrätyskeskus: Kaupunkiviljelyä päiväkodissa (maksullinen verkkokurssi)
Kaupunkiviljely.fi
Kompostoinnin perusteet
KASVISPAINOTTEISEEN RUOKAILUUN

•

ScenoProt (2018): Uusia proteiininlähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi
• Satokausikalenteri
• WWF:n lihaopas
•
WWF:n kalaopas
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RUOKAKASVATUKSEEN
•
•
•
•
•
•
•

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset
Sapere - pienten lasten ruokakasvatusmenetelmä varhaiskasvatuksessa
Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2014
Tilattavat Makukoulu-tarvikepaketit ja
Opettajan opas alakouluun (sovellettavissa myös varhaiskasvatukseen)
Maa- ja kotitalousnaisten Kasvisaarteen
arvoitus -toimintamalli
Makuaakkoset-diplomi
Kuusi simppeliä ohjetta, joilla voit välttyä ruokamyrkytyksiltä (video)
RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMISEEN

•
•
•
•
•
•

Saa syödä! Vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen
Luonnonvarakeskus: Ruokahävikki
Hävikkiviikko
Ruokaviraston ohje ylijäämäruoan myymiseen
Ruokahävikin mittaaminen ja vähennyskeinoja ravitsemuspalveluille
Luken ravintolafoorumi
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KIRJALLISUUS- JA
VERKKOLÄHTEET
1

Opetushallitus (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. https://www.oph.
fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf.
(Haettu
5.6.2019.)
2

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2018).
Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen
ruokailusuositus. http://www.julkari.fi/handle/10024/135907 (Haettu 5.6.2019.)
3

Metsähallitus (2019). Luontoon.fi “Tulenteko”.
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/
retkeilytaidot/tulenteko (Haettu 1.7.2019.)

tumattomien tulehdustautien torjumiseksi.
Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim,
133(1), 19-26. https://www.duodecimlehti.fi/
duo13480 (Viitattu 3.6.2019.)

as a Playground for Children: The Impact of
Outdoor Play Activities in Pre-Primary School
Children. Early Childhood Education Journal,
29(2), 111-117.

11

20

Bird, W. (2007). Natural thinking – Investigating the links between the natural environment, biodiversity and mental health. (Haettu
3.7.2018.)

Sandell, M. (2014). Aistit, yksilöllisyys ja
makumieltymyksen kehittyminen. Julkaisussa Ojansivu, P., Sandell, M., Lagström, H. &
Lyytikäinen, A. (toim.). Lasten ruokakasvatus
varhaiskasvatuksessa – Ruokailoa ja terveyttä
lapsille, s. 26-31. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuksen julkaisuja 8/2014, Turun yliopisto.
(Haettu 12.6.2019.)

12

Tyrväinen, L. (2014). Luontoalueilla terveyttä: onko ympäristön laadulla väliä? Julkaisussa
Jäppinen, J.-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M.
& Ojala, A. (toim.). Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys,
s. 18-19. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2014. (Haettu 14.6.2019.)

21

Vaarno, J. (2014). Lasten neofobia. Julkaisussa Ojansivu, P., Sandell, M., Lagström, H. &
Lyytikäinen, A. (toim.). Lasten ruokakasvatus
varhaiskasvatuksessa – Ruokailoa ja terveyttä
lapsille, s. 32-35. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuksen julkaisuja 8/2014, Turun yliopisto.
(Haettu 12.6.2019.)

13

Metsähallitus (2019). Luontoon.fi “Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet”. https://www.
luontoon.fi/jokamiehenoikeudet.
(Haettu
1.7.2019.)

Borodulin, K. (2014). Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointihyödyt. Julkaisussa Jäppinen, J.-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. &
Ojala, A. (toim.). Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, s.
30-31. Suomen ympäristökeskuksen raportteja
13/2014.

5

14

Davies, J. ym. (2009). Early Childhood Education for Sustainability – Recommendations
for development. International Journal of Early Childhood, 41(2), 113-117.

Naalisvaara, A. (2014). Sapere-menetelmästä sovellus varhaiskasvatukseen. Julkaisussa Ojansivu, P., Sandell, M., Lagström, H. &
Lyytikäinen, A. (toim.). Lasten ruokakasvatus
varhaiskasvatuksessa – Ruokailoa ja terveyttä
lapsille, s. 40-49. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuksen julkaisuja 8/2014, Turun yliopisto.
(Haettu 12.6.2019.)

15

23

4

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
(16.8.2019). THL.fi “TBE-rokote eli ‘punkkirokote’”.
https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/puutiaisaivotulehdusrokote-eli-tbe-rokote (Haettu 1.7.2019.)
6 Tarkistettu THL:n asiantuntijoilla 7.8.2019.
7

Tarkistettu Ruokaviraston asiantuntijoilla
7.8.2019.
8

Helsingin yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. KOTA-hanke, policy brief. “Viherpihalta terveyttä ja hyvinvointia”. https://
urbanacademy.fi/ajankohtaistatutkimusta/
wp-content/uploads/2019/01/Viherpihalta-terveytta%CC%88-ja-hyvinvointia.pdf
(Haettu 1.7.2019.)
9

Tilastokeskus (2017). Kaupungistuminen
haastaa asuntotuotannon. https://www.stat.
fi/uutinen/kaupungistuminen-haastaa-asuntotuotannon (Viitattu 5.6.2019.)
10

Haahtela, T. ym. (2017). Luontoaskel tart-

22

Macdonald, M. (2015). Early childhood education and sustainability: A living curriculum.
Childhood Education, 91(5), 332-341.

Ojansivu, P. (2014). Sapere-menetelmässä
ruuasta opitaan omien aistien avulla. Julkaisussa Ojansivu, P., Sandell, M., Lagström, H. &
Lyytikäinen, A. (toim.). Lasten ruokakasvatus
varhaiskasvatuksessa – Ruokailoa ja terveyttä
lapsille, s. 37-39. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuksen julkaisuja 8/2014, Turun yliopisto.
(Haettu 12.6.2019.)

16

Chawla, L., & Cushing, D. F. (2007). Education for strategic environmental behavior.
Environmental Education Research, 13(4), 437452.
17

Paulus, S. C. (2015). Exploring a pluralist
understanding of learning for sustainability
and its implications for outdoor education
practice. Journal of Adventure Education and
Outdoor Learning, 16(2),
117-130.
18

Rickinson, M. ym. (2004). A review of research on outdoor learning. (Haettu 5.6.2019.)
19

Fjørtoft, I. (2001). The Natural Environment

20

KUVALÄHTEET
Aulake, Marianne - Maja, kansilehti; Hevonen,
kansilehti; Metro ja nostokurjet, kansilehti; Luontoaskel hyvinvointiin
-puu, s.2; Ensisilmäys luontoaskeleisiin-juliste, s.3; Saniaiset, s.4: Rantakalliot, s.5; Metsä- ja leppäkertut,
s.6; Oksat, s.8; Silta, s.12; A-keinu,
s.13; Toimijoiden kuvitus, s.14; Lentävä varis, s.15; Lokki, s.16; Valkoiset kukat, s.18; Rantakivet, s.19
Paloniemi, Riikka - Lapset ja perunat, kansilehti
Unsplash.com:
Arns, Nikoline - Istuttaja, kansilehti
DragonImage - Vihkon sivu, s.14
Ellefson, Kyle - Multaa pitelevät kädet, s.9
Estremera, Erda - Salaatti, s.11
Førestbird, Joel ja Jasmin - Puun renkaat, kansilehti
Grandahl, Lance - Vadelmat, s.13
Heftiba, Toa - Nuotio, s.9
ipet photo - Koira, s.9
Ivanov, Anatoly - Siili, s.20
Kaethler, Kristen - Porkkanat, kansilehti
Muise, Adam - Varpunen, s.13
NeONBRAND - Multaiset kädet, kansilehti
Niewonly, Krzysztof - Perhonen, s.14
Petric, Maja - Tomaatit, s.17
Pritchett, James - Syksyn lehdet, kansilehti
Ruscello , Jessica - Mustikat, s.10
Smetana, Dušan - Orava puussa, kansilehti
Spiske, Markus - Versot, s.7
van Zalinge, Vincent - Orava ja pähkinä, s.9

Lisätietoja
LUONTOASKEL HYVINVOINTIIN
-TOIMINTAMALLI VARHAISKASVATUKSEEN
Toimittaneet
Iida-Maria Koskela ja Marianne Aulake
Taitto
Marianne Aulake
@ 2019
ISBN-978-952-11-5103-3 (PDF)
Yhteystiedot:
Iida-Maria Koskela
0295252081
iida-maria.koskela@ymparisto.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen
ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus
Luke kehittivät Luontoaskel hyvinvointiin –toimintamallin tiiviissä yhteistyössä Luontoaskel
hyvinvointiin –hankkeessa (2018-2019) mukana
olleiden päiväkotien ja ruokapalveluyritysten
kanssa. Toimintamalli on edelläkävijä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, ja sen tavoitteena
on tukea terveyttä ja kestävyyttä luontevana osana lasten ja lapsiperheiden arkea varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten tavoitteiden mukaisesti.
Hankkeeseen ja toimintamallin kehittämiseen
osallistuivat myös Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Kansallinen Allergiaohjelma.
Hankkeen rahoittajat ovat Suomen Itsenäisyyden
Juhlarahasto Sitra ja Maa- ja metsätalousministeriö MMM.

Marianne Aulake
0295252116
marianne.aulake@ymparisto.fi

21

LUONTOASKEL HYVINVOINTIIN
-HANKE
Suvi Virtanen1, Riikka Paloniemi2, Heli Kuusipalo1, Riikka Aro2, Marianne Aulake2, Minna Kaljonen2, Anni Kivelä1, Iida-Maria Koskela2, Leo
3
Lahti , Sari Niinistö1, Susanna Raulio1, Kirsi Silvennoinen3, Arja Lyytikäinen4, Tari Haahtela5
1 THL, 2 SYKE, 3 Luke, 4 VRN, 5 Kansallinen allergiaohjelma

