
 

WWF-koulu sitoutuu seuraaviin asioihin: 

1. Oppilaiden ympäristöryhmä toimii WWF-kauden ajan 

- Jos koulussa ei WWF-kouluna aloittamisen hetkellä vielä toimi oppilaiden ympäristöryhmää, se 

tulee perustaa kauden alkuvaiheessa 

- Ryhmä kokoontuu säännöllisesti 

- Ryhmä järjestää koululla ympäristöaiheista toimintaa 

- Ryhmä osallistuu lukukauden aikana järjestettävään Pandahaasteeseen 

- Ryhmä kertoo toiminnastaan #wwfkoulussa-tunnuksella sosiaalisessa mediassa (Instagram, 

Twitter tai YouTube). Postauksissa tulee näkyä myös ryhmän itse keksimä ja valitsema #oma 

tunnus.  

- On suositeltavaa, että ryhmä kertoo toiminnastaan blogissa tai vastaavassa. Jos koululla on 

oma blogi, olisi se erinomainen kanava tehdä ympäristötyötä tunnetuksi. Blogi on myös helppo 

linkata WWF Koulussa -sivustolle ja esim. Facebookin WWF Opehuoneeseen. 

HUOM! WWF ei edellytä oppilaiden esiintymistä omilla kasvoillaan sosiaalisessa mediassa: 

toiminnasta voi kertoa myös kuvin/videoin, joissa ei näy oppilaita tunnistettavasti. On silti hienoa, 

jos saamme ympäristöryhmän toiminnalle myös kasvot. 

 

2. WWF-koulutoiminnasta vastaava opettaja 

- Toimittaa WWF:lle maksumääräyslomakkeen täytettynä WWF:n ilmoittamaan päivämäärään 

mennessä, jotta toimintaraha voidaan maksaa. Ennen rahan maksamista ryhmän on tehtävä 

ensimmäiset postauksensa sosiaaliseen mediaan.  

 

- Toimittaa ryhmän toiminnan käynnistyttyä kuvauksen omasta koulusta, ympäristöryhmästä ja 

suunnitellusta toiminnasta WWF Koulussa -sivustolla julkaistavaksi. Esittelyyn tarvitaan lisäksi 

kuva ryhmästä, yhteysopettajan yhteystiedot ja linkki mahdolliseen blogiin tai vastaavaan, jossa 

ryhmä kertoo toiminnastaan. 

wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/ymparistoryhmat/Kurkista-lukukauden-WWF-

kouluihin  

 

- Jos koululla ei ole Instagram-tiliä, opettaja perustaa sellaisen ympäristöryhmän käyttöön ja 

opettelee käyttämään sovellusta. WWF avustaa tässä tarvittaessa. 

 

- Huolehtii siitä, että kauden aikana ryhmä toimii ja tieto toiminnasta välittyy WWF:n ilmoittamia 

kanavia pitkin. Tarkoituksena on välittää tietoa muille kouluille siitä, miten ryhmä toimii: voi 

kertoa ideoista, suunnittelusta, tapaamisista ja itse toiminnasta, mutta myös oppilaiden vapaa-

ajalla tekemistä ympäristöhavainnoista. Jos joku asia ei onnistu, niin senkin voi kertoa! 

 

- Toimittaa WWF:lle Kierrätyshuoneeseen laitettavaksi vähintään kolmen toimintaidean 

tarkempaa kuvailua. 

 

http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/ymparistoryhmat/Kurkista-lukukauden-WWF-kouluihin-2627.a
http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/ymparistoryhmat/Kurkista-lukukauden-WWF-kouluihin-2627.a


 

- Liittyy WWF Opehuoneeseen Facebookissa ja osallistuu siellä keskusteluun kauden ajan, jos on 

Facebookin käyttäjä. 

 

3. Tiedottaminen toiminnasta  

- Koko koulua informoidaan WWF-kouluna toimimisesta kauden aluksi (esim. infotilaisuus, 

aamunavaus, tietoisku tms.). Toiminnasta kerrotaan myös rehtorille ja opettajankokoukselle. 

Hienoa olisi, jos ympäristöryhmäläiset voisivat vierailla opettajankokouksessa pariin kertaan 

kauden aikana raportoimassa toiminnastaan. 

 

- Koko koululle kerrotaan mahdollisuudesta osallistua viestintään:  

1) Instagramia käyttävät voivat postata #wwfkoulussa-tunnuksella omia 

ympäristöhavaintojaan ja seurata käyttäjää @wwfkoulussa.  

 

2) Keskustelua ja toimia voi seurata myös nettisivulla wwf.fi/koulussa, jonka etusivulle 

nousevat Instagramin, Twitterin ja YouTuben julkaisut, joihin on liitetty tunnus 

#wwfkoulussa tai #pandahaaste 

 

- Ympäristöryhmäläisten vanhemmille toimitetaan infokirje, jossa toiminnasta kerrotaan. 

Samassa yhteydessä pyydetään ryhmäläisille lupa esiintyä tässä yhteydessä otetuissa kuvissa 

Instagramissa, mutta kuvauslupia ei edellytetä. 

 

 

 


