
LYKE
Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävään elämään tähtäävää 
kasvatusta tukevien verkosto 

"LYKE lykkii Suomea kohti kestävää tulevaisuutta"

Jo olemassa olevat toimijat luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkostoksi
Suomessa ei ole yhtenäistä toimintamallia päiväkotien, koulujen ja nuorisoryhmien tukemiselle luonto-  
ja ympäristökasvatuksessa sekä kasvatuksessa kestävään elämään. Ilmastonmuutos, ympäristön tilan 
heikkeneminen  ja  vieraantuminen  luonnosta  haastaa  kuitenkin  kaikki  kasvattajat  työhön  hyvän 
tulevaisuuden  puolesta,  sillä  ympäristön  hyvinvointi  on  edellytys  kestävälle  elämälle  ja  taloudelle. 
Monipuolisten oppimisympäristöjen ja uusiin kasvatustavoitteisiin liittyvän erityisosaamisen tukeminen 
on tärkeää uusiutuvalle koululle. Tukiverkostoa on kaivattu ja siitä on puhuttu jo vuosikausia. Luonto- 
ja  ympäristökoulut,  nuorisokeskukset,  metsähallituksen  luontokeskukset  ja  leirikoulu-
keskukset järjestävät jo nykyisellään ympäristökasvatusta tukevaa toimintaa. Näistä  olemassa olevis-
ta toimijoista muodostettava verkosto kattaisi Suomen melko hyvin. 

Verkosto tarjoaa valtakunnallisen rakenteen tukipalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
Verkoston  tavoitteena  olisi  edistää  kestäviä  elämäntapoja,  ympäristövastuullisuutta  ja 
luonnontuntemusta päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä, ja tukea lasten ja nuorten kasvamista 
kansalaisyhteiskunnan  jäseneksi  osallistavan  kasvatuksen  kautta.  Verkosto  myös tukisi  ulkona  tai 
teeman mukaisessa oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja toiminnallista oppimista. Verkoston 
kautta  sen  jäsenten  toiminta  tehostuisi  ja  laadun  kriteerit  selkiytyisivät,  viestintä  parantuisi  sekä 
verkoston sisällä että siitä ulospäin, sekä yhteistyö eri tahojen kanssa laajenisi.

Verkoston toiminta toteuttaa hallitusohjelmaa ja muita valtakunnallisia tavoitteita
Hallitusohjelmassa (22.6.2011) luonto- ja ympäristökoulujen kehittäminen tai aseman vahvistaminen 
on mainittu sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön että ympäristöministeriön alla. Lisäksi hallitusohjelman 
mukaan  tulevassa  perusopetuksen  opetussuunnitelmauudistuksessa  pyritään  vahvistamaan  ympä-
ristökasvatuksen  asemaa.  Myös  kaikkien  hallinnonalojen  säädösteksteistä  löytyy  perusteluja 
verkoston  toiminnan  tukemiseen.  Edellä  kuvatun  verkoston  luominen  olisi  näiden  tavoitteiden 
suuntaista.

Verkoston koordinointi maksaa noin 80 000 euroa vuodessa
Verkostoa  koordinoimaan tarvitaan  valtakunnallinen  verkoston  kokopäiväinen  toiminnanjohtaja. 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. voi toimia verkostoa hallinnoivana tahona, sillä luonto- ja  
ympäristökoulujen toiminta on verkoston tavoitteiden mukaista toimintaa. Verkoston koordinointi vaatisi 
vuosittain noin 80 000 euron panostuksen.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.
Toiminnanjohtaja Niina Mykrä (luontokoulut@luontokoulut.fi), gsm 046-5888 031
Puheenjohtaja Olli Viding (olli.viding@vantaanluontokoulu.fi)

Suomen Nuorisokeskukset ry, Hankevastaava Mikko Niipala (mikko.niipala@snk.fi)
Suomen leirikouluyhdistys ry, Toiminnanjohtaja Juha Kuronen (juha.kuronen@pp2.inet.fi)
Metsähallituksen luontokeskukset, Erikoissuunnittelija Elina Pilke (elina.pilke@metsa.fi)
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LYKE  -verkosto  tarjoaa  kaikille  Suomen  päiväkodeille,  kouluille  ja  nuorten  
kanssa työtä tekeville tahoille tukea toiminnallisin menetelmin teeman mukai-
sessa ympäristössä tapahtuvaan elämykselliseen oppimiseen. Verkoston jäse-
net auttavat luonto- ja ympäristökasvatustyössä sekä osallistavassa kestävän  
elämäntavan  kasvatuksessa  järjestämällä  toimintapäiviä  päiväkoti-  ja  koulu-
laisryhmille, koulutusta henkilökunnalle ja opettajille, sekä neuvontaa esimer-
kiksi Vihreä Lippu -osallistujille. Verkosto on kaksikielinen.
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Jo olemassa olevat toimipisteet kattavat Suomen melko hyvin
Kartassa olevista toimipisteistä valikoituu lopullinen LYKE -verkosto .  
Verkostoon liittyisi todennäköisesti viitisenkymmentä toimintapistettä.


