
LYKE-kysely koskien vuotta 2014 

Yhteenveto 

 

Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto LYKEn asiakaskäyntejä, medianäkyvyyttä ja vuosittain 
vaihtuvaa muuta ajankohtaista asiaa kartoitetaan vuosittaisella kyselyllä. Vuoden 2014 osalta kysyttiin 
osallistumisesta opetussuunnitelmaprosessiin ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.  

 

Asiakaskäynnit ja ryhmien määrä 

Kysely lähetettiin sähköpostitse LYKE-verkoston jäsenille tammikuussa 2014 verkkolomakkeena, viimeiset 
vastaukset tulivat maaliskuussa. Vastauksia saatiin 49:ltä vuoden lopussa LYKE-verkostoon kuuluvalta 
taholta (yht. 55, vastausprosentti 89 %). Vastanneissa toimipisteissä oli luonto- ja ympäristökouluohjelmissa 
yhteensä noin 184 000 asiakaskäyntiä ja 7500 ryhmää vuoden 2014 aikana. 63 % kertoo asiakaskäyntien 
määrän perustuvan tarkkaan tilastoon, ja 22 % arvioon, loput eivät ole vastanneet tähän kysymykseen.  

Tahoja pyydettiin täsmentämään, minkälaisia ryhmiä osallistui ohjelmiin. Niistä ryhmistä, joissa ryhmä 
oli määritetty tarkemmin, noin viidesosa oli varhaiskasvatuksen ryhmiä, kolme neljäsosaa perusopetuksen 
ryhmiä ja 4 % muita nuorisoryhmiä. Perusopetuksen ryhmistä 84 % oli alakouluryhmiä ja 14 % 
yläkouluryhmiä. Kuusi prosenttia vastauksista ei sisältänyt ryhmän tarkempaa määrittelyä. Vähän yli 
viidesosalla LYKE-tahoista on ainakin joitain kummiryhmiä, eli sama ryhmä osallistuu ohjelmaan 3-7 kertaa 
vuoden aikana. 

LYKE-verkostoon kuuluvat tahot järjestivät lisäksi vuoden 2014 aikana noin 170 koulutusta kasvattajille 
ja opettajille. Näihin osallistui noin 2800 henkilöä. Edellisenä vuonna 

Näiden asiakaskäyntien lisäksi osalla LYKE-toimipisteistä oli myös muita kuin luonto- ja 
ympäristökouluryhmiä – esimerkiksi yleisötapahtumia, leirejä ja kansainvälisiä ryhmiä. Jos nämä ryhmät 
lasketaan mukaan, LYKE-verkoston tahot raportoivat yhteensä noin 354 000 asiakaskäyntiä ja noin 8600 
ryhmää.  

Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisasiakasmääriä ja ryhmiä on vaikea verrata, sillä edellisen vuoden 
kysely oli muodoltaan hieman erilainen: kokonaisasiakaskäynneissä oli mukana myös tässä kyselyssä 
tuohon viimeiseen luokkaan ”muita kuin luonto- ja ympäristökouluryhmiä” kuuluvia. Vuonna 2013 
asiakaskäyntejä kirjattiin kokonaisuudessaan n. 190 000 ja ryhmiä n. 7700. Voidaan siten olettaa, että 
asiakasmäärät ovat pysyneet vähintäänkin samana.  

 

Osallistuminen OPS-prosessiin ja yhteiskuntasitoumukseen 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto teki kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa se 
lupasi kannustaa verkostolaisia mukaan ops-työhön ja edistämään kestävän kehityksen sitoumusta. Näin 
liitto onkin tehnyt, ja laatinut tätä helpottaakseen erilaisia asiakirjoja, joita tahot voivat lähettää kuntansa 
tai lähialueensa päättäjille. 

18 % kaikista LYKE-verkostoon kuuluvista toimipisteistä kertoi osallistuneensa 
opetussuunnitelmaprosessiin ja 25 % kertoi aikovansa osallistua. 24 % ilmoitti, ettei aio osallistua, joista 
valtaosa aikapulan takia. 33% LYKE-verkoston pisteistä ei saatu vastausta. 



 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on kannustanut LYKE-verkoston tahoja osallistumaan myös 
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen edistämiseen. 9 % kaikista LYKE-verkoston toimipisteistä 
kertoi tehneensä yhteiskuntasitoumuksen, ja 29 % aikovansa tehdä. 16 % kertoi kannustaneensa 
asiakkaitaan tekemään yhteiskuntasitoumuksen. 2 % ilmoitti, ettei aio tehdä yhteiskuntasitoumusta 
aikapulan takia. Tähän kysymykseen ei saatu vastausta 53 % vastaajista. 

Monet verkostolaiset ovat siis lähteneet tai lähtemässä mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Lisää kannustusta kuitenkin tarvitaan, jotta tavoitteemme, 80 % 
osallistuminen, saavutetaan. 

 

Medianäkyvyys 

LYKE-verkoston toimipisteistä noin puolet ilmoitti näkyneensä lehdissä, radiossa tai tv:ssä vuoden 2014 
aikana. Linkkejä juttuihin löytyy sivulta http://www.luontokoulut.fi/mika-lyke/artikkelit-ja-tiedotteet/ . 
Nämä positiiviset jutut ovat oiva keino välittää tietoa LYKE-verkoston toiminnasta.  
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