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Green tourism Certificates,  Elokuu 2018 - Elokuu 2020 

Tiivistelmä ja tausta 
Planeettamme lämpenee ja olemme varmasti osa ongelmaa. Nykyiset ympäristöongelmat tekevät meidät alttiiksi kata-

strofeille ja tragedioille nyt ja tulevaisuudessa. Olemme planeetan hätätilanteessa, ja ympäristöongelmat nousevat ym-

pärillämme. Jos emme käsittele eri asioita varovasti ja vakavasti, olemme varmasti tuomittu katastrofista. Ja voimme 

aloittaa ihmisten suhtautumisen ympäristöön paremmin paikallisella alueella. 

Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;  
1) Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjonnan ja yrittäjyyskasvatuksen laaduk-

kaissa oppimisympäristöissä  
2) Kalajoki edistää kansainvälistymistä erityisesti matkailussa ja koulutuksessa sekä tarpeen mukaan muissa toiminnoissa 
Talousarviotavoite: 
1) Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 

2) Kansainvälisyys on vahva osa koko hyvinvointi palvelujen toimintaa 

Tavoitteet  
Tavoitteena on toteuttaa 4 kpl opiskelijavaihtoja, joiden välillä  selvitetään ekologista jalanjälkeä ja tehdään siitä esitys. 

Lopuksi tavoitteena on  luoda vihreä sertifikaattiopas 

Toimenpiteet 
Hanke "Vihreät sertifikaatit" tutkii, kuinka suuri on hankekumppaneiden ekologinen jalanjälki. Opiskelijavaihto on 4. 

Kunkin vaihdon aikana analysoidaan tiettyyn ympäristöongelmaan liittyvää aihetta ja luodaan englanniksi "vihreät ser-

tifikaatit" ja sitten transloidaan neljään äidinkieleen hankekumppaneille. 

Ennen jokaista vaihto-opiskelijaa tutkitaan kunkin isäntäkoulun paikallisen alueen ekologista jalanjälkeä. Vastaanottava 

koulu laatii videonanalyysin siitä, kuinka vihreä alue on. Vaihdon aikana järjestetään ympäristöongelmia käsitteleviä 

työpajoja, jotka perustuvat erilaisiin ongelmiin ja paikallisyritysten vierailuihin. Vaihdon aikana ja sen aikana saatujen 

tulosten perusteella opiskelija luo kunkin yrityksen "vihreät sertifikaatit". 

 

Tulos: Hankkeen lopullinen tuotanto on ”Green Certificate Guide”, joka koostuu kaikista luomista materiaaleista. 

 

Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista Myönnetty Toteuma 

Kaikkien maiden osallistujien kustannukset (matkat ym.) 53740,00  

YHTEENSÄ 53740,00  

Rahoitus   

EU, ERASMUS + ohjelma, jonka keskeiset toimet ovat yhteistyö innovaatioiden ja hy-

vien toimintatapojen vaihtamiseksi,  Strategiset kumppanuudet vain kouluille, 100 % 

53740,00  

Omarahoitus 0  

YHTEENSÄ 53740,00  
 

Vastuuorganisaatio; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Yhteyshenkilöt Kalajoella: William O’Gorman 

Muut yhteistyökumppanit:  
Pääkoordinaattori: Grobina Gymnasium (LV, Upper secondary school) 

Muut partnerit:  

Kalajoki Upper Secondary Highschool (FI, Upper secondary school) 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum (IS, Upper secondary school) 

Kambsdal College (FO, Upper secondary school) 

 

https://www.nordplusonline.org/Projects2/Project-database 
 

 


