PALVELUPROJEKTIN
SUUNNITTELUOPAS

Puiden istutus koulujen kanssa
Kaikki Lions-klubit ovat itsenäisiä yksiköitä. Tämä tarkoittaa, että jokainen Lions-klubi
on itsenäisesti vastuussa omien tapahtumiensa järjestämisestä sekä paikallisten lakien
ja säädösten noudattamisesta. Tämän suunnitteluoppaan tavoitteena on välittää
suosituksia, eikä sen sisältöä tulisi pitää lainopillisina neuvoina tai parhaina käytänteinä.
Tämän suunnitteluoppaan sisältämät aktiviteetit saattavat sopia omaan yhteisöönne –
tai sitten eivät. Kaikkien lakien ja säädösten, turvallisuusohjeiden sekä parhaiden
käytänteiden noudattamisen varmistamiseksi kannattaa keskustella jonkun paikallisen
ammattilaisen kanssa.
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PALVELUPROJEKTIN
SUUNNITTELUOPAS

Puiden istutus koulujen kanssa
Tämä projektisuunnitteluopas auttaa klubianne antamaan peruskoulun oppilaille valistusta ympäristönsuojelusta
sekä puiden arvosta yhdessä paikallisen koulun kanssa. Lisäksi istutatte yhdessä siemeniä ja autatte oppilaita
sitoutumaan vastaistutettujen puiden suojeluun ja hoitoon.
Käynnistämällä tämänkaltaisen projektin autatte järjestöämme saavuttamaan ympäristön kestävään suojeluun
sekä elvyttämiseen ja sitä kautta kaikkien yhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän strategisen vision.

Aloittakaa tapahtumanne suunnittelu.
Täyttäkää alla olevan kaavakkeen tyhjät kohdat määritelläksenne tapahtumanne yksityiskohtaisesti.

Kesto

Mitä saavutatte
»» Nuoria valistetaan ympäristön
ja puiden suojeluun liittyvissä
asioissa
»» Istutetaan paikalliseen
ympäristöön sopivia puita
»» Luodaan Puulupaus; tällä
varmistetaan, että nyt istutetut
puut tulevat hyödyttämään
yhteisöjä

2 päivää (päivä 1: oppitunti, istutuspaikan valmistelu
valinnainen; päivä 2: istutuspaikan valmistelu, puiden istutus
ja Puulupaus)

Suunnitteluaika
1 kuukausi

Aloitus-/
lopetuspäivät

Sijainti
Koulu
U

Suunnitellut osallistujat
Valitkaa tapahtumallenne kohdeyleisö.

Ihmiset, joita
palvelemme:
 lapset
U nuoret
 aikuiset
 kaikki

Palveluita tarjoavat henkilöt:
 puuasiantuntijat
 koulun rehtori
 luokanopettajat/tuntiopettajat
 oppilaat
 muut

Huomatkaa:
Ottakaa kalenterin
suunnittelussa huomioon sekä
lukukausi että vuodenaika:
trooppisilla alueilla paras
aika puiden istuttamiseen on
sadekauden aikana ja lauhkealla
vyöhykkeellä se on lepokauden
aikana (lehtien putoamisen
jälkeen ja ennen silmujen tuloa).
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TEHTÄVIEN
SUUNNITTELUOPAS

Määritelkää projektillenne kaikki vaadittavat tehtävät.
Kaikkien projektien tulisi sisältää seuraavat neljä tehtävää:

1. Päättäkää oppitunnin sisällöstä ja opiskeluaineistosta.
»» Esittelijän tulisi olla (tai esittelijöiden joukossa tulisi olla) joku Lion- tai Leo-jäsen, ja lisäksi
opettaja(t) ja/tai puuasiantuntija(t) voi/voivat antaa mahdollista lisävalistusta

SUUNNITTELUOPAS
VAPAAEHTOISILLE

Esittelijät:
a.

b.

Aiheet:
a. Puiden tärkeys ympäristölle ja kaikkien elämälle
b. Yhteenveto koululle istutettavista puista
c. Puiden istutuksen vaiheet
d. Ohjeet uusien puiden jatkuvaan hoitoon

»» Voi olla paikallinen metsäteollisuuden alalla toimiva henkilö, puistoista ja niihin liittyvistä palveluista
vastaava edustaja, joku yhteisön jäsen tai puiden istuttamisesta kokemusta omaava Lion-/Leo-jäsen jne.
»» Mukana koko projektin suunnittelun ja puiden hoidon ajan
»» Auttaa valitsemaan sopivat puulajit, päättää istutusalueesta, auttaa oppilaita valmistelemaan
istutusalueen sekä istuttamaan puut oikein

SUUNNITTELUN
TARKISTUSLISTA

2. Valitkaa puuasiantuntija.

»» Ohjaa keskustelua ja antaa koulutusaineistoa siitä, miten klubi tulee jatkossa olemaan mukana puiden
hoidossa
Puuasiantuntija(t):

BUDJETTITAULUKKO

3. Päättäkää istutusalueesta.
Päättäkää määrätystä alueesta, jolle puut istutetaan, ja miten maaperää tulee
valmistella ennen istutusta.
»» Onko koululta saatu lupa tähän projektiin?
»» Täytyykö puita suojella eläimiltä ja lapsilta?
»» Onko alueella maanalaisia putkia tai kaasulinjoja?
»» Onko alue varjossa?

VAIKUTUKSEN
ARVIOINTI

»» Mikä on maaperän laatu?

4. Päättäkää istutettavista puista.
Puulajit

Puiden
lukumäärä

Auringossa
vai
varjossa

Maaperän
tyyppi

Reiän
syvyys

Taimien
välit

Hoito

LISÄOSA
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TEHTÄVIEN
SUUNNITTELUOPAS

Antakaa tapahtuman vapaaehtoisille roolit.

Asema/rooli

Nimi

Yhteystiedot

Huomautukset
Voi olla Lion-/Leo-jäsen, joka koordinoi
logistiikan, toimii koulun kanssa
hoidettavien asioiden yhteyshenkilönä
ja ohjeistaa vapaaehtoisia

Koulun rehtori

»» Hyväksyy koulun osallistumisen
projektiin
»» Luo yhteyden klubin sekä projektiin
parhaiten sopivan opettajan, luokan,
luokka-asteen jne. kanssa

SUUNNITTELUOPAS
VAPAAEHTOISILLE

Projektin vetäjä

»» Ymmärtää puun istutukseen liittyvät
pitkän aikavälin vastuut
»» Innostunut ympäristönsuojelusta
sekä käytännön toiminnan kautta
tapahtuvasta palvelusta
»» Opettaa jotakin tiedeainetta ja
on kiinnostunut sisällyttämään
oppisuunnitelmaan ympäristöön
liittyvän tunnin sekä puunistutuksen
(suositeltavaa)
Tulee olla aina läsnä hätätilanteen
varalta

Tapahtuman valokuvaaja

Osallistujilta tulee saada
allekirjoitetut kuvankäyttöluvat,
mikäli heidän tapahtumassa
otettuja valokuviaan aiotaan käyttää
markkinointitarkoituksiin

BUDJETTITAULUKKO

Paikallisen pelastuslaitoksen
ensihoitopalvelut

Varmistakaa, että aikuisten lukumäärä suhteessa lasten
lukumäärään on asianmukainen valitulle toiminnalle.
Suositellut vapaaehtoisten määrät*:

Leo-jäsenten lukumäärä

»» 11–13-vuotiaat: 1 vapaaehtoinen 8 lasta
kohti

Muiden lukumäärä

»» Yli 14-vuotiaat: 1 vapaaehtoinen 10 nuorta
kohti

VAIKUTUKSEN
ARVIOINTI

Lion-jäsenten lukumäärä

SUUNNITTELUN
TARKISTUSLISTA

Opettaja

*Useilla paikallishallinnoilla on yhden lastenhoitotyöntekijän vastuulla olevien lasten määrää rajoittavia lakeja. Varmistattehan, että
toiminta noudattaa paikallisia säännöksiä.

LISÄOSA
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TEHTÄVIEN
SUUNNITTELUOPAS

Organisoikaa projektinne saavutettavissa oleviin vaiheisiin.
Projektin vetäjä voi täyttää tämän lomakkeen ja seurata edistymistä.
Tila

Tehtävä
Tiedottakaa klubille

Määräaika

Tehtävän
vastuuhenkilö

Vihjeitä
Järjestäkää kokoontuminen, jossa
tiedotatte klubille tapahtumasta

Muodostakaa
suunnittelutoimikunta

Toimikunta, jonka tehtävä on määritellä
tapahtuman osallistujat, toiminta, tehtävät
ja logistiikka

Valmistelkaa alustava
budjetti
Hakekaa rahoitusta
(tarvittaessa)

Ottakaa projektin tiimoilta
yhteyttä ehdotettuun
opettajaan

Pitäkää yhteistyö opettajan kanssa tiiviinä,
jotta projekti voidaan aikatauluttaa ja
jotta tutustutte oppilaisiin paremmin
sekä jotta voitte suunnitella oppitunnin,
järjestää puiden istuttamisen sekä
auttaa Puulupauksen laatimisessa ja
allekirjoittamisessa

Laatikaa projektille
aikataulu opettajan ja
puuasiantuntijan kanssa
Hankintamateriaalit
Puulupauksen tulostaminen
Varmistakaa vakuutuksen
kattavuus

Tarkistakaa asianmukaisilta viranomaisilta,
tarvitaanko vakuutustodistusta tai
lisävakuutusta

Arvioikaa, mitä valmisteluja
istutuspaikka tarvitsee
Käyttäkää arviointikysymyksiä
keskusteluun projektistanne
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LISÄOSA

Sopikaa tapahtuman
jälkeisestä kokouksesta,
jossa voitte juhlistaa
menestystä ja
keskustella mahdollisista
kehityskohdista

VAIKUTUKSEN
ARVIOINTI

Vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät
kaikille Lions-klubeille tarjottavan yleisen
vastuuvakuutuksen käytäntöön, löytyy
ohjelmavakuutusten kirjasesta osoitteesta
http://lionsclubs.org/pib-en

BUDJETTITAULUKKO

Ottakaa yhteyttä
puuasiantuntijoihin

SUUNNITTELUN
TARKISTUSLISTA

Ottakaa paikallisen koulun
rehtoriin yhteyttä projektin
tiimoilta ja selvittäkää,
kenen opettajan ja minkä
luokan kanssa projekti
käynnistetään

SUUNNITTELUOPAS
VAPAAEHTOISILLE

Laatikaa tapahtumalle nimi/
otsikko

saa käyttää tätä taulukkoa tapahtuman rahoituksesta päätettäessä.

Kuvaus

Määrä

Kustannuserä

Kokonaiskustannukset

Lahjoitukset

Tulot

TEHTÄVIEN
SUUNNITTELUOPAS

Päättäkää projektinne budjetista.
Tase

SUUNNITTELUOPAS
VAPAAEHTOISILLE

Koulutus
Koulutusaineisto

Laitteisto
Lapiot/lana
Kastelukannu

SUUNNITTELUN
TARKISTUSLISTA

Käsineet
Ämpärit
Vuokrauskulut
(mikäli sellaisia on)

Markkinointi
BUDJETTITAULUKKO

Markkinointiaineisto

Puuntaimet

VAIKUTUKSEN
ARVIOINTI

Muut
Vettä/välipalaa
(valinnainen)

LISÄOSA
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TEHTÄVIEN
SUUNNITTELUOPAS

Arvioikaa projektinne menestystä.
Kutsukaa uudelleen koolle tapahtuman suunnittelutoimikunta juhlistamaan tuloksianne ja
raportoimaan palveluistanne!
Menestyksen mittarit

Alle 18-vuotiaiden osallistujien
lukumäärä

Vapaaehtoisten, ei-jäsenten lukumäärä

Yli 18-vuotiaiden osallistujien
lukumäärä

Palvelutunnit yhteensä

Vapaaehtoisten Lion-jäsenten
lukumäärä

Projektin suunnitteluun/rahoituksen hakemiseen
käytettyjen tuntien kokonaismäärä

SUUNNITTELUOPAS
VAPAAEHTOISILLE

Arvioikaa projektianne

Vapaaehtoisten Leo-jäsenten
lukumäärä

Pohtikaa projektianne

SUUNNITTELUN
TARKISTUSLISTA

1. Annettiinko nuorille valistusta
ympäristön ja puiden suojeluun
liittyvissä asioissa?
2. Istutettiinko paikalliseen
ympäristöön sopivia puita?

3. Allekirjoittivatko oppilaat
Puulupauksen?

BUDJETTITAULUKKO

4. Missä onnistuitte parhaiten?

5. Mitkä olivat suurimmat
haasteenne?

6. Järjestäisittekö tämän projektin
uudelleen?

VAIKUTUKSEN
ARVIOINTI

7. Mitä muuttaisitte?
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LISÄOSA

Vaikka puut ovatkin tärkeä osa yhteisöämme, puiden hoito ei hyödytä suoraan jotakin tiettyä
määrää ihmisiä. Suunnitellessanne raporttia ihmisistä, joita asia hyödyttää, huomioikaa
projektin aikana valistusta saaneiden ihmisten määrä. Älkää arvioiko kutakin hoidettua puuta
kohden hyötyvää ihmismäärää.

TEHTÄVIEN
SUUNNITTELUOPAS

Puulupaus
Me (koulun nimi) koulun oppilaat ja henkilökunta
lupaudumme pitämään huolta (puiden lukumäärä)
yhdessä (päivämäärä)

. Me lupaamme hoitaa seuraavat asiat:

SUUNNITTELUOPAS
VAPAAEHTOISILLE

1.

puusta, jotka istutimme

Suojelu: Tarvitsevatko puut jotakin suojaavaa aitausta tai vastaavaa niiden ollessa taimia?
Onko alueella puita mahdollisesti vahingoittavia pieniä lapsia tai eläimiä?
Esimerkki: Lupaamme suojella puita eläinten aiheuttamilta vahingoilta huolehtimalla
suojaavasta aitauksesta niiden ympärillä. Poistamme aitauksen, kun taimet ovat riittävän isoja
eikä ole enää vaaraa siitä, että ne syötäisiin.

2. Kastelu: Kuinka usein puita täytyy kastella? Kuka kastelee niitä?
Esimerkki: Kastelemme setripuun taimiamme joka viikko aamuisin. Varmistamme lisäksi, että
maaperä on kostea noin 20 cm:n syvyydeltä. Luokkamme laatii kasteluaikataulun, ja kaksi
oppilasta on joka viikko vastuussa puiden tarkistuksesta ja kastelemisesta.

SUUNNITTELUN
TARKISTUSLISTA

3. Opetus: Miten ympäristöstä ja puista opituista asioista kerrotaan koulun muille oppilaille sekä
muille yhteisön jäsenille?
4. Avun pyytäminen: Jos puut vaikuttavat sairailta tai eivät kasva, keneltä pyydetään apua?
Esimerkki: Otamme yhteyttä paikalliseen metsäteollisuuden alan toimistoon, ja pyydämme
heidän edustajaansa käymään koulullamme katsomassa puitamme.
Puulupauksen allekirjoitukset:
»»

BUDJETTITAULUKKO

»»
»»
»»
»»
»»
»»

VAIKUTUKSEN
ARVIOINTI

»»
»»
»»
»»
»»
»»

07/18 FI
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LISÄOSA

lionsclubs.org

