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Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Hyväksytty liiton syyskokouksessa Espoossa 2.10.2013

1. Yleistä

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto jatkaa toimintaansa ympäristökasvattajien ja
ympäristötietoisuuden edistäjien toiminnan tukemiseksi tavoitteidensa toteuttamiseksi. 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toimijaverkosto on laajentunut luonto- ja 
ympäristökasvatuksen tukiverkostoksi eli LYKE-verkostoksi (Luonto, Ympäristö, Kestävä 
Elämäntapa), jonka toimijoista suurin osa on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton 
jäseniä, ja loput Suomen leirikouluyhdistyksen jäseniä. Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto hallinnoi LYKE-verkostoa, johon kuuluu mm. luonto- ja 
ympäristökouluja, nuorisokeskuksia, metsähallituksen luontokeskuksia ja leirikouluja.

Luonto- ja ympäristökoulujen liiton ja LYKE-verkoston tavoitteena on
- kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympäristövastuullisuuden ja 

luonnontuntemuksen edistäminen
- viestiä yhteisesti sekä asiakkaille että päättäjille
- antaa verkostolaisille tukea asiantuntijuuden kehittymiseen esimerkiksi koulutusten 

avulla
- välittää verkostoitumisen kautta hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia 

toimijoiden välillä
- edesauttaa verkostolaisten yhteistyötä kuntien kanssa
- toimia verkostolaisten edunvalvojana ja
- vaikuttaa valtakunnallisessa hallinnossa verkoston vakauttamisen ja laajentamisen 

puolesta.

Toimintaa koordinoi kokopäiväinen toiminnanjohtaja osa-aikaisen (40 %) työntekijän, 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallituksen ja LYKE-ohjausryhmän avus-
tuksella. 

2. Toiminnan painopisteet 2014

2.1.LYKE-verkoston täydentäminen

Vuonna 2013 LYKE-verkostoon sitoutui yhteensä 56 tahoa. Vuoden 2014 aikana 
verkostoa pyritään täydentämään etsimällä verkostoon kuulumattomia tahoja, jotka 
täyttävät verkoston kriteerit.

2.2.Seminaari liittyen yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa 

LYKE-verkoston paikka ympäristökasvatuksen kentässä varhaiskasvatuksen ja koulujen 
tukipalveluna tarvitsee selkeytystä. Järjestetään työseminaari, johon kutsutaan edustajia 
hallinnon eri tasoilta (lastentarhanopettaja, opettaja, rehtori, kunta, valtio), eri 
hallinnonaloilta (opetus, ympäristö) ja eri rooleista (tutkimus, asiakas, rahoittaja, poliitikko, 
LYKE-toimija). Verkostoa kehitetään seminaarissa saatujen tulosten suuntaan. Seminaarin 
järjestämiseen haetaan yhteistyökumppaneita. Suomen Nuorisokeskukset ry. on 
alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa asiaan. 
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2.3.Vaikuttaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ops- perustetyöhön

Vaikuttamistyötä jatketaan sekä opetussuunnitelmatyön (ympäristötieto ja biologia) 
etäkommentointiryhmien kautta (Mykrä) että yleisen kommentoinnin kautta.  Kolmas 
yleinen kommentointi on 15.4.–9.5.2014 (perus- ja lisäopetuksen kokonaisuus). Syys-
lokakuussa on vuorossa lausuntopyynnöt ja kuuleminen luonnokseen liittyen. OPH 
viimeistelee opetussuunnitelman perusteet lausuntojen pohjalta ja tekee päätöksen 
uusista perusteista vuoden 2014 loppuun mennessä.

2.4.Yhteistyö verkoston toimijoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa

Verkoston sisäistä yhteistyötä luonto- ja ympäristökoulujen, nuorisokeskusten, 
Metsähallituksen luontokeskusten, Leirikouluyhdistyksen ja muiden LYKE-toimijoiden 
kesken kehitetään. Muiden ympäristökasvatusalan toimijoiden kanssa (mm. Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seura, Natur och Miljö ja Seikkailukasvatusverkosto) tehdään 
tiivistä yhteistyötä. Ollaan mukana ympäristökasvatuksen Pyöreä pöytä
-yhteistyöryhmässä ja Metsän oppimispolku -ohjausryhmässä. Yhteistyötä ja kontakteja 
kuntien ja valtion hallinnon sekä poliitikkojen kanssa kehitetään. Kansainvälistä yhteistyötä 
kehitetään hyvien mallien siirtämiseksi Suomeen.

2.5.LYKE-verkoston koulutustapaamiset 

Koulutustapaamiset ovat tärkein toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen paikka. 
Tapaamisia kehitetään verkoston toimijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kevään 
tapaaminen järjestetään Liminganlahden luontokeskuksessa 27.–28.3.2014. Syksyn 2014 
tapaaminen suunnitellaan järjestettäviksi Marttisten nuorisokeskuksessa Virroilla 
yhteistyössä Ympäristökasvatuspäivien kanssa. Liiton yleiskokoukset järjestetään 
koulutustapaamisten yhteydessä.

2.6.Edunvalvonta ja vaikuttaminen LYKE-verkostoa koskevissa asioissa

Vaikuttaminen LYKE-verkostoa koskeviin asioihin on merkittävä osa LYKE-verkoston 
toimintaa. Tartutaan ajankohtaisiin asioihin, annetaan lausuntoja, tehdään kannanottoja ja 
pyritään vaikuttamaan päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatuksen ja sen tukemisen 
puolesta eri tilanteissa. Lehtiin pyritään saamaan kirjoituksia ja poliitikoille jakamaan tietoa 
ajankohtaisista verkostoon liittyvistä asioista.

2.7.Rahoituksen turvaaminen

Pyritään varmistamaan rahoitus LYKE-verkoston koordinoinnille ja kehittämiselle myös 
jatkossa.  Yritetään löytää keinoja turvata LYKE-toimijoiden resursseja mm. kuntien 
saaman valtakunnallisen erityisavustuksen turvin.

3. Hankkeet 

Resursseja toimintaan ja kehittämiseen haetaan myös erilaisten hankkeiden kautta. 
Vuonna 2014 keskitytään Ekopaku-hankkeen ja Materiaalipankkihankkeen edistämiseen. 
Lisäksi osallistutaan muiden tahojen hallinnoimiin hankkeisiin tilanteen ja resurssien 
mukaan. 
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3.1.Materiaalipankkihanke

Liitto on saanut hankeavustusta (27 000 €) Suomen ympäristökasvatustoimijoiden 
yhteiselle opetusmateriaalipankille Ympäristökasvatuksen hankeavustuksista (KESELY). 
Hankekumppaneina on tietotekniikka-asiantuntija RecIT ja valtakunnallisia 
ympäristökasvatustoimijoita Syksen koordinoimasta Pyöreä pöytä -yhteistyötyhmästä. 
Hankkeen ensimmäinen vaihe kestää 1.5.2013–31.5.2014. Projektipäällikkönä toimii Milla 
Hämäläinen. Hankkeella on oma ohjausryhmänsä.

Materiaalipankin tiedonsiirtolomaketta on testattu tulevilla käyttäjillä syksyllä 2013 ja sen 
pohjalta kevään 2014 aikana luodaan Ekokumppanit Oy:lle heidän 
tiedonsiirtojärjestelmäänsä sopiva malliratkaisu. Tämän lisäksi kevään 2014 aikana 
luodaan materiaalipankin hakupalvelu, sen visuaalinen ilme sekä manuaalinen 
tiedonsiirtolomake, jolla mikä vain taho voi siirtää omaa materiaaliaan materiaalipankkiin. 
Hakupalvelusta laaditaan ensin testiversio, jonka toimivuutta käyttäjät saavat kokeilla 
käytännössä ennen varsinaisen hakupalvelun suunnittelua. Kun lopulliset versiot 
hakupalvelusta ja tiedonsiirtolomakkeesta ovat valmiit, pyritään niitä esittelemällä 
saamaan uusia ympäristökasvatustahoja kiinnostumaan hankkeesta ja lähtemään mukaan 
hankkeen toiseen vaiheeseen. Materiaalipankkihanketta myös alustavasti esitellään 
kevään tapahtumissa (esim. Educa-messut, LYKE-verkoston tapaaminen) 
käyttäjäkunnalle.

Materiaalipankkihankkeen toiseen vaiheeseen (1.6.2014–31.5.2015) haetaan rahoitusta 
syksyllä 2013. Jos hankkeelle myönnetään jatkorahoitus, aletaan syksyllä 2014 kerätä
mukaan uusia hankekumppaneita esittelemällä ensimmäisessä vaiheessa luotua 
järjestelmää. RecIT Solutions Oy lähtee syksyn aikana suunnittelemaan mukana oleville 
tahoille heidän julkaisujärjestelmiinsä sopivia tiedonsiirtoratkaisuja. Lisäksi syksyn aikana 
on tarkoitus aloittaa tahojen jo olemassa olevien materiaalien siirtäminen pankkiin 
projektityöntekijän toimesta. Tämän lisäksi materiaalipankkia esitellään syksyn 
tapahtumissa Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton sekä mukana olevien 
hankekumppanien toimesta. Materiaalipankista tiedottamiseen luodaan syksyn 2014 
aikana yhtenäinen ohjeistus.

3.2.EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton 
avulla

Ekopaku-hanke on alkanut syksyllä 2012 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Aulikki 
Laine jatkaa Ekopaku-hankkeen projektipäällikkönä. 

Hankkeessa on hallinnoijana Lahden kaupungin sivistystoimi, joka ostaa hankkeen 
toteutuksen Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitolta. Hankkeen pääkumppanit ovat 
Lahden seudun ympäristötoimi ja Jyväskylän perusopetus. Lisäksi hankekumppaneita ovat 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja Luontokoulu Tikankontti. Hankkeelle on 
Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisavustus.

Vuoden 2014 aikana hankkeessa testataan ympäristökasvatuskäyttöön muunnettua 
Lahden kaupungin Kaisla-autoa. Jyväskylän Ekopakun hankintaa varten pyritään 
löytämään rahoitus. Ekopakun opetusohjelmia testataan ja ne muokataan Ekopaku-
verkostoon sopiviksi. Hankkeen loppuun saattamiseen liittyy internetsivujen sisällön ja 
ulkoasun muokkaus, raportin kirjoitus ja syksyllä järjestettävä hankkeen loppuseminaari.
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Ekopaku-mallin avulla pyritään laajentamaan Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa 
Suomessa. Mallin avulla kuntien olisi mahdollisuus helposti yhteistyössä viereisten kuntien 
kanssa aloittaa luonto- ja ympäristökoulutoiminta tukemaan päiväkotia ja kouluja. 
Ekopakujen kotipesinä voi olla LYKE-verkoston toimipisteet. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto haki 30.9.2013 100 000 euron suuruista 
rahoitusta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä hankkeelle nimeltä: “Ilmasto-
opetusta Jyväskylän alakouluille kiertävän auton avulla”.  Hanke toimisi jatkohankkeena 
OPH:n rahoittamalle Ekopaku-hankkeelle. Meneillään olevassa Ekopaku-hankkeessa on 
rahoitus Jyväskylän luontokouluun hankittavan Ekopakun työstölle, mutta ei sen 
hankkimiselle. Uudella hankkeella haetaan rahoitusta auton hankkimiselle sekä 
ilmastoteemaisen opetuksen kehittämiselle. Hankkekumppaneina haussa ovat Tampereen 
ammattikorkeakoulu, TAMK (yhteyshenkilönä Seija Haapamäki) ja Jyväskylän luontokoulu 
(yhteyshenkilönä Kim Suomalainen). Opetuksen pilottikohteena hankkeessa toimisi 
Jyväskylän Mankolan yhteiskoulu (yhteyshenkilönä rehtori Pipsa Teerijoki).

3.3.Muita hankkeita

Luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja LYKE-verkosto osallistuu yhteistyökumppanina
seuraaviin hankkeisiin:

Mobiilisti maailmaan
Helsingin kaupungin hallinnoimassa Mobiilisti maailmaan -hankkeessa kehitetään tutkivan 
oppimisen ja osallistavan pedagogiikan toimintamalli, jossa yhdistetään arkielämän 
oppimisympäristöjä, virtuaaliympäristöjä ja luokkahuonetyöskentelyä. Hanke alkoi vuonna 
2011 ja sai vuodelle 2014 jatkorahoitusta pelillisten elementtien luomiseen.

Ulos oppimaan -koulutukset
Viimeiset Ulos oppimaan! -koulutukset järjestetään keväällä 2014. Koulutushanke alkoi 
vuonna 2012. Hanketta hallinnoi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Sisältöjä on suunniteltu 
niin, että ne sopivat täydennyskoulutukseksi LYKE-verkostolaisille. Mukana on myös muita 
kiinnostuneita, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajia. Koulutukset ovat 
maksuttomia, mutta ruokailu, majoitus yms. tulee osallistujan maksaa itse.

Eväitä elämään lähiluonnosta
Syksyllä 2013 käynnistyi Eväitä elämään lähiluonnosta –hanke Mikkelissä. Hankkeessa 
luodaan toimintamalli liittyen lähiluontoon lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin 
edistäjänä. Hankkeen yksi näkökulma on yrittäjyys.

4. Hallitus ja ohjausryhmä

Hallituksen kausi on kaksi vuotta, joten hallituksesta vaihtuu vuosittain puolet. 

Syyskokouksessa 2013 valittiin jäsenet erovuoroisten tilalle.

Tiina Lecklin, puheenjohtaja (Luontokoulu Haili, Kotka)

Meri Heinonen (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ympäristökoulu Polku)
Hanniina Manner (vara) (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ympäristökoulu Polku)

Pia Lindström (Porvoon luontokoulu/ Borgå Naturskola)
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Elina Kolppanen (vara) (Oulangan luontokeskus, Metsähallitus)

Tero Kirjosalo (Varapuheenjohtaja, Luontokoulu Arkki, Korkeasaari, Helsinki)
Outi Mustonen (vara) (Timosenkosken luontokoulu, Oulu)

Lisäksi vaihdettiin työsuhteen loppumisen takia Eija Pietilä (Nuorisokeskusyhdistys) Hanna 
Hernetkosken, jonka kausi olisi ollut jatkumassa, tilalle.

Hallituksessa jatkavat vuonna 2014:

Jenni Skaffari (Luontokoulu Korento)
Olli Help (vara)(Liminganlahden luontokeskus)

Sonja Jaari (Natur och Miljö)
Emilia Nordling (vara)(Natur och Miljö – Uttern)

Sara Kåll (vara) (Kokkolan luontokoulu)

Hallituksen suunnitellaan kokoontuvan kuusi kertaa ja lisäksi pitävän yhteyttä 
sähköpostitse.

LYKE-verkoston ohjausryhmä

Lyke-verkoston kehittämistä ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu:

Puheenjohtajana Olli Viding (Vantaan luontokoulu)
Lea Houtsonen (opetusneuvos, Opetushallitus)
Anna Kettunen/ Maria Aroluoma (hallituksen jäsenet, Suomen Ympäristökasvatuksen 

Seura)
Riikka Rouvinen (Suomen nuorisokeskukset ry)
Elina Pilke (erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontokeskukset)
Juha Kuronen (järjestösihteeri, Suomen leirikouluyhdistys ry)
Tiina Lecklin (Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallituksen puheenjohtaja, 

Luontokoulu Haili, Kotka)

Myös Anna-Liisa Kiiskinen (Ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaattori, Keski-
Suomen Ely-keskus) ja Immo Parviainen (kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö) ovat rahoittajan ominaisuudessa mukana kommentoimassa 
ohjausryhmän toimintaa.

5. Tiedotus

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto tiedottaa verkkosivujensa (www.lyke.fi,
http://www.facebook.com/LykeVerkosto ja www.luontokoulut.fi) ja sähköpostilistojensa 
(lyke@luontokoulut.fi, keskustelu@luontokoulut.fi) välityksellä. Lisäksi verkkosivuja 
pyritään linkittämään eri tahoille. Asiakkaita informoidaan LYKE-verkoston toiminnasta 
myös LYKE-infolehden avulla. Sitä jaetaan erilaisissa tapahtumissa ja tilanteissa.
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6. Talous

Tulonlähteinä liitolla ovat jäsen- ja tukimaksut (henkilöjäsenmaksu 20 € /vuosi, 
yhteisöjäsenmaksu 80 €/ v, tukimaksu 100 e/v), Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön 
avustukset, Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä ympäristökasvatusavustukset 
Materiaalipankkihankkeelle ja Lahden kaupungin kautta hallinnoitu Opetushallituksen 
avustus Ekopaku-hankkeelle. Jäseniltä kerätään myös omarahoitusosuutta esim. 
tapaamisten kuluihin liittyen.

Liitteenä on kustannuspaikoittain eritelty talousarvio vuodelle 2014. 



Suomen Luonto ja Ympäristökoulujen 

liitto ry LIITE toimintasuunnitelmaan

TALOUSARVIO 2014

Hyväksytty liiton syyskokouksessa 

2.10.2013

Yhteensä Avustus OKM

Materiaali-

pankki 1

Materiaali-

pankki 2 Ekopaku

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

TOIMINTATUOTOT JÄSENILTÄ

3115   Tapaamisen osallistumismaksut 1000 1000

3125   Korvaus leirikouluyhdistys

3135   Muut tuotot jäseniltä

TOIMINTATUOTOT JÄSENILTÄ yhteensä 1000 1000

KORVAUKSET

3215   Korvaukset matkakuluista

3225   Muut korvaukset 20000 20000

3235   Työterveyshuoll.korvaus Kela

KORVAUKSET yhteensä

AVUSTUSRAHOITUS

3300   Keski-Suomen Ely-keskus 27000 7000 20000

3310   Opetus- ja kulttuuriministeriö 90000 90000

AVUSTUSRAHOITUS yhteensä 90000 90000

TUOTOT yhteensä

TUOTOT YHTEENSÄ 138000 91000 7000 20000 20000

VARAINHANKINTA

TUOTOT

6000   Jäsenmaksutulot (henkilöjäsen) 500 500

6010   Jäsenmaksutulot (yhteisöjäsen) 3000 3000

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 3500 3500

TUOTOT yhteensä 141500 94500 7000 20000 20000

KULUT

PALKAT JA PALKKIOT

5110   Palkat toiminnanjoht -40000 -40000

5112   Palkkiot -800 -800

5113   Palkat toimistotyöntekijä -13500 -13500

5114   Palkat Ekopaku-hanke -14000 -14000

5116   Palkat Materiaalip-hanke -9500 -4000 -5500

5118   Puhelinetu toimin johtaja -240 -240

5119   Puhelinetu vastatili 240 240

PALKAT JA PALKKIOT yhteensä -77800 -54300 -4000 -5500 -14000

PALKKOJEN SIVUKULUT

PALKKOJEN SIVUKULUT yhteensä -18600 -13000 -1000 -1400 -3200

MATKAKULUT

5200   Matkustuskustannukset -2500 -2500

5205   Majoituskustannukset -600 -600

5210   Päivärahat ja km-korvaukset -1600 -1600

5250   Muut matkoihin liittyv kulut -300 -300

MATKAKULUT yhteensä -6970 -5000 -170 -300 -1500

AINEET JA TARVIKKEET

5305   Toimistotarvikkeet -500 -500

5310   Hankinnat messuille -200 -200

5350   Muut aineet ja tarvikkeet -300 -300

AINEET JA TARVIKKEET yhteensä -1050 -1000 -50

PALVELUJEN OSTOT

5400   Tilitoimistopalvelut -3580 -3000 -80 -100 -400

5410   Koulutus- ja seminaarimaksut -1000 -1000

5420   Viestintäkulut -6600 -6000 -400 -200

5425   Puhelin- ja verkkoliikennekulu -900 -550 -50 -100 -200

5430   Rahaliikenteen kulut -150 -150

5440   Työterveyshuoltokulut -300 -300

5445  Palvelujen ostot recIT -13000 -1000 -12000

5450   Muut palvelujen ostot -2000 -2000

PALVELUJEN OSTOT yhteensä -27530 -13000 -1530 -12400 -600

MUUT KULUT

5500   Toimitilavuokrat -4500 -3300 -250 -350 -600

5520   Messukulut -1200 -1200

5540   Koulutusten ja Seminaarien kulut -1000 -1000

5545   Kokouskulut -250 -200 -50

5550   Muut kulut: postik,ym -2600 -2500 -50 -50

MUUT KULUT yhteensä -9550 -8200 -300 -400 -650

KULUT yhteensä -141500 -94500 -7000 -20000 -20000
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