KESTÄVÄ KEHITYS KERAVANJOEN KOULUSSA 2019 - 2020
Toiminnan painopisteet ovat oppilaiden osallisuus ja Kestävän Vihreä lippu-tason mukaisen
toiminnan jatkaminen.
Ylläpitoteemoina tänä vuonna ovat ” jätteen vähentäminen”, "vesi" ja "muovi". Kestävän tason
vaihtuvana teemana on "kestävä kulutus - kiertotalous, ruoka".
Elokuu:
1. Uusien työyhteisön jäsenten informointi (ja vanhoille muistutus) Kestävästä kehityksestä ja
Vihreästä lipusta Keravanjoen koulussa elokuun loppuun mennessä.
2. Raati järjestäytyy, eli muodostamme uuden raadin 1.-3. ja 7.-9. luokan oppilaista. Uusi raati
järjestäytyy elokuun aikana. Lisäksi uusien raatilaisten rekrytointi. (Mahdollisesti Keinukallion
retki vanhojen ja uusien raatilaisten tutustumiseen.)
3. Ruokaraati (uudet 8. lk edustajat ja 1.-3. lk muutama edustaja) kokoontuu ja ideoi lukuvuoden
tapahtumia.
4. Muovin keräyspisteiden lisääminen parakkiluokkiin, muovista infoa raatitauluille ja
aamunavauksia.
5. Lajitteluastioiden inventointi luokissa (ainakin paperi-, kartonki-, mahdollisesti muovi-astia).
Syyskuu:
6. Ruokahävikkiviikko 37 9.-15.9.2019. (Kuluttajaliiton luotsaama ruokahävikkiä taltuttava
teemaviikko) – aamunavaus ja infoa koko koululle kouluruokailun osalta ruokahävikistä.
Ruokahävikin mittaus/seuranta koulun ruokalassa syyskuussa.
7. Kartoituskysely yhdessä TVT-ryhmän kanssa jätteen vähentämisestä, vedestä ja muovista. (Raati
tekee kysymykset)
Lokakuu:
8. Energiansäästöviikko viikko 41, 7.10. - 13.10.2019. Aamunavaus yläkoululla ja raatilaisten
suunnittelemaa toimintaa/tietokilpailu.
9. Kiertokapulan mahdollinen vierailu (1.-3. luokkalaisille, aiheena lajittelu ja 7.-9. lk aiheena
kiertotalous).
10. Fee-Suomelle aloitusraportti 15.10.2019 mennessä.
Marraskuu:
11. Jätteenvähentämisen viikolla 47 (18.- 24.11.2019) aamunavaus aiheesta ja materiaalia
raatitaululle.

12. Älä osta mitään - päivän –teema (22.11.2019), aamunavaus ja jotain nuorisoa puhuttavaa
materiaalia!
Joulukuu:
13. Maanantaista 2.12.2019 Ekologinen joulukalenteri – vinkkejä aineettomista joululahjoista infoTV:lle ja taululle.
14. Joulukoristeiden tekeminen, pienet ja isot raatilaiset yhdessä. Raatilaisten yhteinen
joululeipominen.
Kevät 2020:
Tammikuu:
15. Raati kokoontuu viikolla 2 ja 3 kevään 2020 ohjelmaa suunnittelemaan. Vihreän lipun - päivän
ideointi.
Helmikuu:
16. Vihreän lipun - päivä joko perjantaina 31.1.2020 (virallinen päivä 2.2.2020), aamunavaus ja
Vihreän lipun nosto, raatilaisten suunnittelemia tapahtumia, raadin mehuhetki.
Maaliskuu:
17. Mailman vesipäivä. Puhtaan veden merkitys maapallolle, aamunavaus.
18. Earth hour la 28.3.2020 Keravanjoella pe 27.3.2020 – aamunavaus ja sähkötön tunti klo 12.15 13.
Huhtikuu:
Lumien sulettua tempaistaan roskien keräämispäivä! (Sovitaan keväällä päivä ja tapahtuman
toteutus).
19. Viikolla 16 Nuukuusviikko – aamunavaus ja mahdollisesti raatilaisten ohjelmaa.
Toukokuu:
20. UNICEF-kävelyn yhteydessä raatilaisten perinteinen vesipiste ja tietokilpailu yms..
21. Ympäristöraadin retki, viikko 21.
22. YK:n kansainvälinen luonnon monimuotoisuudenpäivä 21.5.2020 aamunavaus. Kaikki luokat
ulos lähiympäristön monimuotoisuutta tutkimaan!

