
 

  

T
O

IM
IN

T
A

S
U

U
N

N
IT

E
L

M
A

 
S

u
om

en
 lu

on
to- ja

 ym
p

ä
ristök

ou
lu

jen
 liitto ry. ja

 L
Y

K
E

-verk
osto 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, toimintasuunnitelma 2017 

Hyväksytty syyskokouksessa 14.10.2016 

 

Sisällys 
 

Toimintasuunnitelman 2017 tiivistelmä .................. 1 

Yleistä ......................................................................... 2 

Toiminnan painopisteet 2017 .................................... 5 

LYKE-jäsenten tukeminen ja aktivoiminen .......... 5 

Varainhankinnan, viestinnän ja edunvalvonnan  
kehittäminen ........................................................... 6 

Ulos-Ut-Out! –suurtapahtuma 2017 ...................... 7 

Hankkeet .................................................................... 8 

Materiaalipankkihanke MAPPA ............................ 8 

Mukana hankkeissa ................................................ 9 

Talous ....................................................................... 11 

 

LIITE: Talousarvio 2017 

 

 

 

 



Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. ja LYKE-verkosto       

 1  

TOIMINTASUUNNITELMAN 2017 TIIVISTELMÄ 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry 

 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii lasten ja nuorten luonto- ja ympäristö-
kasvatuksen edistämiseksi. Kestävän elämäntavan oppiminen on keskeinen tavoite. Pai-
kallistoiminta tapahtuu LYKE-verkoston toimipisteissä, jotka tukevat varhaiskasva-
tusyksiköitä ja kouluja järjestämällä luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulu-
tuksia opettajille ja kasvattajille.  

Vuonna 2017 toiminnan painopisteitä ovat LYKE-jäsenten tukeminen ja aktivoiminen, 
varainhankinnan, viestinnän ja edunvalvonnan kehittäminen ja Ulos-Ut-Out –
suurtapahtuma.   

Koejäseniä tuetaan vuoden aikana kehittymään sertifioiduiksi LYKE-verkoston jäseniksi. 
Vertaisauditointia kehitetään syksyllä 2017 ensimmäisen keväällä 2017 päättyvän audi-
tointikierroksen tulosten perusteella. Vuosittaisessa LYKE-verkoston kyselyssä tammi-
kuussa kartoitetaan jäsenten toiveita ja tarpeita, jotta liiton toimintaa voidaan kehittää 
tarpeiden mukaisesti. Varsinkin uusimpia jäseniä houkutellaan maaliskuussa jäsenten 
toiveiden pohjalta suunniteltuun koulutusseminaariin. 

Varainhankinnalla etsitään uutta rahoitusta sekä liiton koordinoivaan toimintaan että 
LYKE-verkoston paikallistoimintaan. Maija Ihantola kouluttautuu varainhankkijaksi 
liiton oppisopimuskoulutettavana, ja samalla liitolle saadaan varainhankintasuunnitel-
ma. LYKE-verkoston laajentamiseen ja rahoitustarpeiden kartoittamiseen liittyvää LY-
KE-Pohjanmaa –hanketta edistetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Myös muuta po-
liittista vaikuttamistyötä liiton tavoitteiden edistämiseksi jatketaan. Pannaan toimeen 
syksyllä 2016 liitolle laadittava viestintäsuunnitelma. 

Ulos-Ut-Out! (Turku 5. – 6.6.2017) on vuoden 2017 keskeisin ja tähän mennessä suurin 
ympäristökasvatuksen ja ulkona oppimisen tapahtuma Suomessa. Tapahtuma järjeste-
tään yhdessä FEE Suomen (ent.  Suomen Ympäristökasvatuksen Seura), Nuorisokes-
kusyhdistyksen, Finlands Svenska Idrottin,  Suomen ympäristöopiston (Sykli), Suomen 
Metsäyhdistyksen (SMY) ja Valonian kanssa. Tapahtuman koordinaattori on Suomen 
luonto- ja ympäristökoulujen liiton palkkalistoilla ympäristökasvatuksen hankeavustuk-
sen turvin. Tapahtuman yhteydessä 6.-7.6.2017 järjestetään LYKE-tapaaminen, jonka 
tavoitteena on verkoston yhteishengen lisääminen. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto osallistuu lisäksi yhteistyökumppanina liiton 
tavoitteita edistäviin Suomen luonnon päivät 2017-, Ulkoluokka- ja StarT-hankkeisiin, 
joiden rahaliikenne ei kulje liiton kautta. 

Pääasiallisina tulonlähteinä liitolla ovat jäsen- ja verkostomaksut, verkoston omavastuu-
osuudet toiminnan järjestämisessä, Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosiavustus, mah-
dollinen MAPPA-erityisavustus, Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä ja haettava 
ympäristökasvatusavustus Ulos-Ut-Out! –tapahtumahankkeelle ja varainhankinta.  
Talousarvio on liitteenä. 

  



Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. ja LYKE-verkosto       

 2  

Toimintasuunnitelma 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. ja LYKE-verkosto  

 

 

YLEISTÄ 
 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii lasten ja nuorten luonto- ja ympäristö-
kasvatuksen edistämiseksi. Kestävän elämäntavan oppiminen on keskeinen tavoite. Pai-
kallistoiminta tapahtuu LYKE-verkoston toimipisteissä, jotka tukevat varhaiskasva-
tusyksiköitä ja kouluja järjestämällä luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulu-
tuksia opettajille ja kasvattajille.  

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on nuorisotyön palvelujärjestö, ja se saa yleis-
rahoitusta LYKE-verkoston koordinointiin ja kehittämiseen Opetus- ja kulttuuriministe-
riöltä. Verkoston toimipisteillä on erilaisia hallintomuotoja yksityisestä yrityspohjaisesta 
hallinnosta julkiseen rahoitukseen. Kaikissa ainakin osa rahoituksesta tulee julkisista 
varoista joko suoraan tai asiakasmaksujen kautta, koska pääasiallinen asiakasryhmä ovat 
lapset ja nuoret sekä heidän opettajansa ja muut kasvattajat, ja toimintaan osallistutaan 
pääasiassa varhaiskasvatus- tai koulupäivän aikana. 

Helemen maalausta Ainolan Alaköökissä. 
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Liiton säännöissä on määritelty Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ja LYKE-
verkoston roolit ja tehtävät: 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry eli LYKKY 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (LYKKY) on hallinnollinen ja oikeustoimi-
kelpoinen toimija, jonka tarkoituksena on edistää luonto- ja ympäristökoulutoimintaa ja 
toimintaedellytyksiä Suomessa. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kohderyhmänä ovat 
lapset ja nuoret, ja tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympä-
ristövastuullisuuden ja luonnontuntemuksen edistäminen ja ulkona tapahtuvan opetuk-
sen ja toiminnallisen oppimisen tukeminen.  

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto eli LYKKY 

• toimii luonto- ja ympäristökoulutoimintaa järjestävien tahojen kontaktina viranomai-
siin ja päättäjiin luonto- ja ympäristökoulutoiminnan ja ympäristökasvatuksen edis-
tämiseksi 

• antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaan liittyvissä asioissa  
• tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille 
• edistää ja harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa  
• luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä samankaltaista toimintaa tarjoaviin toimijoi-

hin ja verkostoihin 
• koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa  
• tiedottaa kasvattajille ja opettajille yhteisesti LYKE-verkoston tarjoamista palveluista 

Toimeenpanevana elimenä LYKKYssä on hallitus, joka saa työssään apua palkatusta 
henkilökunnasta. LYKKYn hallitus päättää sekä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liiton jäsenyydestä että LYKE-verkostoon kuulumisesta.  

LYKE-verkosto 

Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa järjestävien tahojen verkostoa kutsutaan LYKE-
verkostoksi. Sekä LYKKYn että LYKEn toiminnan tavoite on kestävä tulevaisuus. Kaikki 
LYKE-verkostoon kuuluvat toimipisteet tarjoavat säännöllistä luonto- tai ympäristökou-
lutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille, varhaiskasvatusyksiköille ja/tai kouluille.  

Luonto- tai ympäristökoulutoiminnalla tarkoitetaan varhaiskasvatusryhmille ja/tai kou-
luille tarjottavia ohjelmakokonaisuuksia, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestä-
vää tulevaisuutta. Ohjelmakokonaisuudet kestävät vähintään tunnin, yleisimmin usean 
tunnin kerrallaan. Ohjelmakokonaisuuksiin pääsee osallistumaan julkisen haun, varauk-
sen tai ilmoittautumisen kautta, eli toiminta on suunnattu laajemmalle alueelle kuin esi-
merkiksi yhdelle koululle. Luonto- tai ympäristökoulutoimintaan voi kuulua myös koulu-
tuksia kasvattajille ja opettajille sekä tukea koulun kestävän kehityksen työhön. Oppi-
misympäristönä on luonto- tai muut toiminnallisen ympäristökasvatuksen mahdollistavat  
toimintaympäristöt. Toiminnassa korostetaan ympäristökasvatuksen pedagogista osaa-
mista sekä kokemuksellista, elämyksellistä ja/tai tutkivaa oppimista.  

Jotta toimija voi kuulua LYKE-verkostoon, sen on täytettävä sertifioinnin kriteerit tai 
tavoitella niiden täyttämistä. Sertifioinnin kriteerit ja muut verkostoon kuulumisen edel-
lytykset löytyvät verkkosivuilta http://www.luontokoulut.fi/sertifiointi/. 

Lyke-verkostoon voi liittyä täyttämällä hakulomakkeen. LYKE-verkostoon voi kuulua 
vain luonto- tai ympäristökoulutoimintaa harjoittava osa koko organisaation toiminnasta, 
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kun organisaation koko toiminta ei ole luonto- tai ympäristökoulutoimintaa. LYKKYn 
hallitus arvioi hakulomakkeen perusteella, voidaanko taho hyväksyä LYKE-verkoston 
jäseneksi ja voidaanko se sertifioida. Jos tahoa ei voida heti sertifioida, se voi kuulua ver-
kostoon koejäsenenä, jolloin toimijan kehittymistä sertifioiduksi tuetaan.  

Vuonna 2017 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto jatkaa tarkoituksensa toteutta-
mista LYKE-verkostoa koordinoimalla ja LYKE-verkoston toimintaa kehittämällä esi-
merkiksi hankkeiden kautta. Vuoden teemana on jäsenten osallistaminen liiton kehittä-
miseen. Tässä toimintasuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin vuoden painopisteistä. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallitus koordinoi liiton ja LYKE-verkoston 
toimintaa. Ajan tasalla oleva lista liiton hallituksen jäsenistä löytyy sivulta 
http://www.luontokoulut.fi/sisaiset/liitto/hallitus/. LYKE-ohjausryhmä ohjaa verkoston 
kehittämisen suuria linjoja. Ohjausryhmään kuuluu Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liiton lisäksi Suomen nuorisokeskusyhdistyksen, Metsähallituksen, Suomen Leirikou-
luyhdistyksen, FEE Suomen, Natur och Miljön ja LUMA-keskuksen edustajat, ja kokouk-
sissa on mukana useimmiten myös asiantuntijoita mm. ELY-keskuksesta, Opetus- ja kult-
tuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta. Lista ohjausryhmän jäsenistä löytyy sivulta 
http://www.luontokoulut.fi/hallinto/ohjausryhma/. 

Liitolla on kokopäiväinen toiminnanjohtaja, yksi kuukausipalkkainen suunnittelija ja 
mahdollisia hanketyöntekijöitä. Liiton toimipiste sijaitsee Tampereella järjestötoimijoiden 
yhteisellä Toimistolla osoitteessa Kuninkaankatu 39. Työntekijöiden määrä riippuu avus-
tuspäätöksistä.  

 

 
Mäkelänrinteen koulu Harakassa. Kuvaaja Asta Ekman. 
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TOIMINNAN PAINOPISTEET 2017 
 

Toiminnan painopisteet vuonna 2017 ovat LYKE-jäsenten aktivoiminen, varainhankinnan 
ja viestinnän kehittäminen ja Ulos-Ut-Out! –suurtapahtuma.  

Jatkamme edelleen tiivistä yhteistyötä Suomen muiden ympäristökasvatustoimijoiden 
kanssa (Ympäristökasvatuksen Pyöreä Pöytä, Vihreä lippu, FEE Suomi, Suomen nuoriso-
keskusyhdistys, Metsähallituksen luontopalvelut, Natur och Miljö, OKKA-säätiö, Seikkai-
lukasvatusverkosto, Metsän oppimispolku –ohjausryhmä, LUMA-keskus, Suomen ympä-
ristöopisto Sykli). Myös valtion hallinnon (Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Tulevaisuuden peruskoulu –hanke, Ympäristöministeriö, ELY-keskukset, Eduskunnan 
jaostot ja kansanedustajat), tutkimuksen (Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Sitra, 
SIRENE- monialainen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkimusverkosto) ja edunval-
vojajärjestöjen (OAJ, Kuntaliitto) kanssa ollaan läheisessä yhteistyössä. 

LYKE-jäsenten tukeminen ja aktivoiminen 

On tärkeää tukea LYKE-jäsenten toiminnan kehittymistä. Koejäseniä tuetaan vuoden 
aikana kehittymään sertifioiduiksi LYKE-verkoston jäseniksi. Vertaisauditointia kehite-
tään syksyllä 2017 ensimmäisen keväällä 2017 päättyvän auditointikierroksen tulosten 
perusteella.  

Jäsenten ja ruohonjuuritason näkökulmia selvitetään, jotta paikallistoimijoiden toiveet ja 
tarpeet saadaan liiton toiminnan kehittämiseen aiempaa vahvemmin mukaan. Vuosittai-
sessa LYKE-verkoston kyselyssä tammikuussa kartoitetaan jäsenten toiveita. Toiveiden 
pohjalta järjestetään maaliskuussa valtuutettujen kevätkokouksen yhteydessä Tampe-
reella 17.3.2017 varsinkin uusille jäsenille suunnattua toimintaa esimerkiksi yhteinen 
koulutus (esim. ensiapu, ilmiöoppiminen) ja ohjelman kehitystä. Tavoitteena on, että ver-
koston jäsenten toiminnan piirissä olevien lasten ja nuorten ymmärrys luonnon merkityk-
sestä, ympäristökysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta vahvistuu, ja toiminnan pii-
rissä olevien lasten ja nuorten määrä lisääntyy.  

Hallitus linjaa kyselyn, seminaarin ja LYKE-tapaamisten pohjalta toimenpiteitä verkos-
ton kehittämiseksi. Syntyneet suunnitelmat otetaan myös liiton vuoden 2018 toiminta-
suunnitelman pohjaksi. 
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Varainhankinnan, viestinnän ja edunvalvonnan kehittä-
minen 

Varainhankinnassa on kaksi ulottuvuutta: varojen hankkiminen liiton toimintaan ja varo-
jen hankkiminen LYKE-verkoston paikallistoimintaan. Mahdollisuuksia yksityisen täy-
dentävän rahoituksen löytymiseen liitolle kartoitetaan vuoden aikana. Liitolla on oppiso-
pimuskoulutettava, joka kouluttautuu varainhankkijaksi. Samalla saadaan liitolle tietoa 
varainhankinnasta sekä suunnitelmia ja toimia rahoituksen hankkimiseksi. MAPPA-
portaalin ja LYKE-lehden mahdollisuudet varainhankinnassa selvitetään. 

Paikallistoimintaan suuntautuvan varainhankinnan pitkän tähtäimen tavoitteena on 
luonto- ja ympäristökoulutoiminnan levittäminen kaikkien lasten ja nuorten kanssa toi-
mivien tueksi. Vuoden 2017 aikana syvennetään yhteistyötä Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan LYKE-toimipisteiden ja muiden mahdollisesti hank-
keeseen osallistuvien kanssa, jotta LYKE-Pohjanmaa -hankeideaa saadaan kehitettyä 
eteenpäin. Hankkeessa pyritään yhteistyössä LYKE-verkoston ja mahdollisten uusien 
toimijoiden kesken (kiertävä uusi Ekopaku esim. Seinäjoelle) järjestämään tukea luonto- 
ja ympäristökasvatuksessa ja kestävän elämäntavan kysymyksissä alueen kaikkiin kou-
luihin. Hankkeelle etsitään rahoitusmahdollisuuksia, mikäli syksyn 2016 haut eivät ole 
tuottaneet tulosta (esim. OKM:n Uusi peruskoulu –ohjelma). Idea LYKE Pohjanmaa –
hankkeesta syntyi vuonna 2016 kansanedustajien tapaamisten myötä, ja hankeidea sai 
laajaa kannatusta. Hankkeen perusteella saadaan tietoa resurssien tarpeesta, jos kaikki 
Suomen koulut olisivat tuen piirissä.  

Paikallistoiminnan tukemiseksi ja verkoston laajentamiseksi tehdään myös muuta poliit-
tista vaikuttamistyötä, annetaan lausuntoja ja kannanottoja sekä edistetään rahoituksen 
mahdollisuuksia jatkamalla keskustelua päättäjien kanssa. Tulevan ympäristökasvatuk-
sen työryhmän toimintaan ja mahdollisen uuden valtakunnallisen ympäristökasvatuksen 
edistämissuunnitelman laadintaan osallistutaan. 

Syksyllä 2016 valmistuvaa viestintäsuunnitelmaa toteutetaan. Kaikkiin kouluihin jaetta-
van LYKE-lehden roolia selkeytetään, ja sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödynne-
tään.  

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan kuului LYKE-lehden kehittäminen. Saimme kuiten-
kin toiminta-avustusta huomattavasti vähemmän kuin haimme, ja hallitus päätti pudot-
taa lehden pois vuoden 2016 toiminnasta sen vaatimien suurten henkilöstö- ja materiaali-
kustannusten takia. Vuonna 2017 lehti julkaistaan, mikäli siihen myönnetään varoja. 
Lehdestä pyritään kehittämään joka vuosi ilmestyvä uusi opetusmateriaali kasvattajille 
ja opettajille uuden opetussuunnitelman ilmiöpohjaisen oppimisen hengessä. LYKE-lehti 
on ilmestynyt kerran vuodessa vuodesta 2012 lähtien lukuun ottamatta vuotta 2016. Leh-
den kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen ja koulujen opettajat ja kasvattajat. Lehti 
jaetaan kaikkiin peruskouluihin, ja sitä jaetaan myös erilaisissa tapahtumissa ja koulu-
tuksissa. Lehti ilmestyy myös verkkoversiona sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehti esittelee 
luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä kestävän elämäntavan kasvatuksen ja ulkona op-
pimisen ajankohtaisia aiheita. Jokaiseen lehteen pyritään saamaan haastattelu keskeisel-
tä päättäjältä (tähän mennessä haastattelussa ovat olleet Opetushallituksen pääjohtaja 
Aulis Pitkälä ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen).  
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Ulos-Ut-Out! –suurtapahtuma 2017 

 

Suurtapahtuma järjestetään 5. – 6.6.2017 Turussa yhdessä Suomen Ympäristökasvatuk-
sen Seura (FEE Suomi), Nuorisokeskusyhdistyksen, Finlands Svenska Idrottin, Suomen 
ympäristöopiston (Sykli), Suomen Metsäyhdistyksen (SMY) ja Valonian kanssa, jotka ovat 
myös hankekumppaneita. Suurtapahtuman yhteydessä 6.-7.6.2017 järjestetään LYKE-
tapaaminen, jonka tavoitteena on verkoston yhteishengen lisääminen. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto sai syksyn 2015 haussa ELY -keskuksen ym-
päristökasvatusavustusta vuoden 2017 Ulos-ut-out! –suurtapahtuman suunnittelua var-
ten 15 000 euroa, josta noin puolet käytetään vuonna 2016. Lisää rahoitusta haetaan syk-
syn 2016 haussa samalta momentilta vuoden 2017 määrärahoista samasta paikasta. Ulos-
Ut-Out! -tapahtumassa yhdistyvät perinteiset valtakunnalliset Ympäristökasvatuspäivät, 
Seikkailukasvatuspäivät, Kasvatus metsässä –foorumi ja Mitt i naturen -tapahtuma sekä 
LYKE -tapaaminen. Tavoitteena on 500 henkilön osallistuminen ja kansainvälinen suur-
tapahtuma osana Suomi 100- juhlavuoden tapahtumia. Tapahtuman kokonaisbudjetti on 
100 000 €, josta 20 000€ on omarahoitusosuutta, ja rahoitusta vielä haetaan. Osa rahoi-
tuksesta saadaan osallistumismaksujen kautta. Tapahtuma edistää Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liiton tavoitteita, sillä tapahtuma edistää luonto- ja ympäristökoulu-
toimintaa ja ympäristökasvatusta toimimalla täydennyskoulutuksena isolle määrälle var-
haiskasvatuksen ja koulujen opettajia ja kasvattajia sekä LYKE-verkoston työntekijöitä. 
Lisäksi viestintä tapahtumasta tavoittaa huomattavan osan Suomen ympäristökasvatuk-
sen parissa toimivista, mikä myös edistää LYKE-verkoston tunnettuutta. 

 

Kasvatus metsässä –foorumi on mukana Ulos-Ut-Out! –suurtapahtumassa. 
Kuvaaja Vilma Issakainen/SMY. 
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HANKKEET  
 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hankkeilla pyritään laajentamaan LYKE-
verkostoa ja luomaan resursseja ympäristökasvatukseen. MAPPA materiaalipankin kehit-
tämiseen ja ylläpitoon on haettu rahoitusta OKM:n erityisavustuksista, päätös ei ole 
28.9.2016 vielä selvillä. Edellä kuvattuun ympäristökasvatustoimijoiden yhteisen Ulos-
Ut-Out! -tapahtuman koordinointiin on saatu avustusta Ympäristöministeriön ympäristö-
kasvatusavustuksista, ja lisää haetaan. Muiden koordinoimista hankkeista osallistutaan 
luontotoimijoiden yhteiseen Suomen luonnon päivät –hankkeeseen, Syklin Ulkoluokka-
hankkeeseen sekä LUMA-keskusten StarT-hankkeeseen. Lisäksi osallistutaan muihin 
hankkeisiin tilanteen ja resurssien mukaan. 

Materiaalipankkihanke MAPPA 

Ympäristöministeriön rahoittaman Materiaalipankkihanke MAPPAn tavoitteena oli ke-
hittää MAPPA.fi:stä keskeisin hakukanava kaikkiin ympäristökasvatuksen materiaalei-
hin Suomessa. Tässä on onnistuttu. Portaali jatkaa toimintaansa Suomen luonto- ja ym-
päristökoulujen liiton hallinnoimana hankkeen jälkeen, ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisavustuksella (mikäli avustus saadaan) jatketaan MAPPAn hallinnointia, markki-
nointia ja kehittämistä. Lisäksi erityisavustuksella viimeistellään MAPPAssa olleista 
materiaaleista yhteistyössä Ulkoluokka-hankkeen kanssa Ilmiöitä ihmettelemässä -kirja 
(nimi vahvistamatta, kustannuslupaus PS-kustannukselta, markkinointi alkaa syksyllä 
2016), joka jaetaan Ulos-Ut-Out! -tapahtumassa kaikille osallistujille. MAPPA-hankkeella 
on oma toimintasuunnitelmansa. 
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Mukana hankkeissa 

Luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja LYKE-verkosto osallistuu yhteistyökumppanina 
seuraaviin liiton tavoitteita edistäviin hankkeisiin, joiden rahaliikenne ei kulje liiton 
kautta: 

Suomen luonnon päivät 2017 

Verkostolaisia kannustetaan osallistumaan Suomen luonnon päivien järjestämiseen, sillä 
luonnon päivät on hyvä keino tuoda esille luontokoulutoimintaa. Luonnon päivien koulu-
haaste kannustaa kaikkia Suomen kouluja ja päiväkoteja luonnossa oppimiseen. Materi-
aalit päivän viettämiseen tarjotaan MAPPAssa. 

 https://www.luonnonpaivat.fi/info/haastekouluille/ 

 

 

Ulkoluokka-hanke 

Suomen ympäristöopisto Syklissä alkoi 1.6.2016 kolmivuotinen ”ULKOLUOKKA – liikun-
taa ja oppimista lähiluonnossa” -hanke, joka kuuluu Liikkuva koulu –ohjelmaan. Liikkuva 
koulu -ohjelman rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoitus toteutetaan 
veikkausvoittovaroin. Hankkeen aikana perustetaan ulkoluokkia kuuteen kaupunkiin, 
joissa ulkona oppimisen käytännöt jalkautetaan 30 kouluun. Hankkeessa tuotetaan ideoi-
ta ja toimintamalleja, joilla opettajat voivat siirtää opetussuunnitelman perusteiden mu-
kaista opetusta ulkoluokkiin. Tavoite on, että koulutuksissa yhdessä opettajien kanssa 
syntyneet ideat ja toimintamallit ovat valtakunnallisesti ilmaisessa käytössä ja ne on hel-
posti löydettävissä MAPPA- materiaalipankin avulla. Hankkeen aikana luodaan ULKO-
LUOKKA -toimintamalli. Ulkoluokka on paikka, jossa lähiluontoa hyödynnetään moni-
muotoisena luonto-, liikunta-, ja opetuskohteena. Hankkeen ohjausryhmässä on Suomen 
luonto- ja ympäristökoulujen liiton edustaja. Ulkoluokka-hankkeen kanssa yhteistyössä 
viimeistellään Ilmiöitä ihmettelemässä -kirja (nimi vahvistamatta, kustannuslupaus PS-
kustannukselta, markkinointi alkaa syksyllä 2016), joka jaetaan Ulos-Ut-Out –
tapahtumassa kaikille osallistujille. Kirja tulee toimimaan myös käsikirjana kaikille LY-
KE-verkoston toimipisteille. 

http://www.sykli.fi/fi/uutinen/ulkoluokka-liikuntaa-ja-oppimista-lahiluonnossa  
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StarT-hanke 

StarT on monialaisen ja ilmiöpohjaisen projektioppimi-
seen perustuva LUMA-keskus Suomi -verkoston hanke, 
jossa on paljon yhteistyökumppaneita. StarTin tavoit-
teena on vakiinnuttaa Suomeen monitieteinen ja yhtei-
söllinen oppimiskulttuuri, jossa projektioppiminen on 
keskiössä. Projekteja toteuttavat lapsista ja nuorista, 
koostuvat tähtitiimit. Projektit voivat olla pienempiä 
tai suurempia tutkimuksia, liikkuvan lelun kehittämis-
tä, robobottiohjelmointia, pelin toteuttamista, tiedete-
atteriesitys, animaatio tai vaikka musikaali. Projektien 
aiheet ovat tähtitiimien vapaasti valittavissa, ainoana 
vaatimuksena on yhteys LUMA-aineisiin sekä StarTin 
teemoihin. StarT on Suomi100 –juhlavuoden hanke. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liitto välittää hankkeelle tietoa LYKE-verkoston toimipisteistä, joilta koulut voivat pyytää 
apua projektiensa toteuttamiseen. Myös MAPPA materiaalipankki on hankkeeseen osal-
listuvien käytössä. Hankkeen ohjausryhmässä on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liiton edustaja. 

http://www.luma.fi/start/  

 

 

Ympäristökoulu Polku, Iivisniemen 2. lk tutkii. Kuvaaja Emma Luukkala 
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TALOUS 
 

Tulonlähteinä liitolla ovat: 

 jäsen- ja verkostomaksut:  
o henkilöjäsenmaksu ja henkilötukijäsenmaksu 20 € /vuosi (Suomen luonto- 

ja ympäristökoulujen liiton valtuutetut on vapautettu jäsenmaksusta) 
o yhteisöjäsenmaksu, LYKE-verkostomaksu ja koejäsenen vuosimaksu 100€/ 

vuosi 
o alennettu yhteisöjäsenmaksu 40 € hallituksen päätöksen mukaan halli-

tukselle tehdyn anomuksen perusteella (edellisten vuosien automaattises-
ta alennuksesta Leirikouluyhdistyksen jäsenille luovutaan) 

o tukijäsenmaksu tukijan resurssien mukaan, vähintään 200 € 
 verkoston omavastuuosuudet toiminnan järjestämisessä (esim. LYKE-

koulutustapamiset),  
 Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosiavustus Nuorisotyön palvelujärjestön sta-

tuksella  
 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus MAPPA-materiaalipankille ja sii-

hen liittyvälle Ulos-Ut-Out-tapahtumassa julkaistavalle Ilmiöitä ihmettelemässä -
kirjalle (päätöstä ei vielä saatu 26.9.2016) 

 Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä ympäristökasvatusavustus Ulos-Ut-
Out! -tapahtumahankkeelle 

 Varainhankinta liittyen lehteen, MAPPA-portaaliin ja Ulos oppimaan -kirjaan 

Liitteenä on kustannuspaikoittain eritelty talousarvio vuodelle 2017. 

 

Vantaan luontokoulussa. Kuvaaja Emma Luukkala. 



Talousarvio 2017
Suomen luonto‐ ja ympäristökoulujen liitto ry. 

Syyskokouksen hyväksymä

 TA 2017

MATp 

erityisavustus 

OKM (yht. 

haettu

+haetaan) 

 TA 2017

ULOS 

(myönnetty) 

 TA 2017

ULOS 

(haetaan, 

summat 

täsmentyvät 

myöhemmin) 

 TA 2017

Yleinen 

(hankkeille 

kohdista‐

maton, 

haetaan ennen 

syyskokousta) 

 Yhteensä 

TA 2017 

 TA 2016 

Yleinen 

(hankkeille 

kohdista‐

maton)

syys‐

kokouksen 

hyväksymä 

 TA 2016 

Yleinen

hallituksen 

toukokuussa 

tulojen 

mukaan 

päivittämä 

Tuloslaskelma  0 0 0 0 0 0 0

Varsinainen toiminta  8 000 ‐               0 6 000 ‐             14 000 ‐         5 500 ‐           4 600 ‐          

Tuotot  18 000             9 000            10 000            100 000          137 000        99 500          67 500         

3000 Tapaamisten osallistumismaksutulot  1 600              1 500            3 000           

3070 Keski‐Suomen ELY‐keskus  9 000           

3080 Opetus ja kulttuuriministeriö  16 000             98 000            98 000          66 000         

Tuotot oppisopimuksesta 400                 

Tuotot yhteistyökumppaneilta kirjan kustannuksiin 2 000               

Kulut  26 000 ‐            9 000 ‐           10 000 ‐           106 000 ‐         151 000 ‐       105 000 ‐       72 100 ‐        

Henkilöstökulut  14 500 ‐           7 200 ‐          74 000 ‐          73 100 ‐        50 200 ‐       

Palkat 11 100 ‐            5 520 ‐           57 000 ‐          

Palkkiot  600 ‐                

Loma‐ajan ja sosiaalipalkat  500 ‐                  240 ‐               2 400 ‐            

Luontoisedut  0

5430 Puhelinedut  240 ‐              

5990 Luontoisetujen vastatili  240              

Henkilösivukulut  2 900 ‐               1 440 ‐           14 000 ‐          

Muut kulut  11 500 ‐           1 800 ‐          32 000 ‐          31 900 ‐        21 900 ‐       

Vapaaehtoiset henkilösivukulut  1 000 ‐             1 000 ‐           1 000 ‐          

7000 Henkilökunnan koulutus 500 ‐                

7010 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 200 ‐                

7050 Läkisääteinen työterveyshuolto  500 ‐              

7060 Saadut Kela‐korvaukset  300              

7160 Lahjat henkilökunnalle  100 ‐                

Toimitilakulut  3 900 ‐             3 800 ‐           3 800 ‐          

7230 Toimitilavuokrat  3 900 ‐            

Atk‐laite ja ‐ohjelmistokulut  200 ‐                 200 ‐               200 ‐              

Matkakulut  1 000 ‐               900 ‐               4 000 ‐             5 000 ‐           4 000 ‐          

7800 Matkaliput  420 ‐               1 000 ‐           

7820 Hotelli‐ ym. majoitus  120 ‐               500 ‐                

7840 Matkavakuutukset  200 ‐              

7870 Kilometrikorvaukset  120 ‐               300 ‐                

7880 Päivärahat  240 ‐             2 000 ‐           

Markkinointikulut  7 500 ‐               13 900 ‐           12 400 ‐         5 400 ‐          

8050 Viestintäkulut  500 ‐                  900 ‐                

8060 LYKE‐lehtikulut  7 000 ‐            

8070 Kirja Ilmiöitä ihmettelemässä 7 000 ‐              

8170 Messut ja näyttelyt  3 000 ‐           

8180 Koulutusten ja seminaarien järjestelykulut  3 000 ‐            

Hallintopalvelut  2 000 ‐               6 800 ‐             7 700 ‐           6 200 ‐          

8380 Taloushallintopalvelut  4 600 ‐           

8390 Tilintarkastuspalvelut  900 ‐                

8430 Käännöskulut  700 ‐                

8431 Tietotekniikkapalvelut 2 000 ‐               550 ‐                

8440 Viranomaismaksut  50 ‐                  

Muut hallintokulut  1 000 ‐               900 ‐               2 200 ‐             1 800 ‐           1 300 ‐          

8450 Kirjat  100 ‐                

8480 Jäsenmaksut  100 ‐                

8500 Puhelinkulut  400 ‐              

8540 Posti‐ ja lähettikulut  100 ‐                

8560 Rahaliikenteen kulut  250 ‐              

8620 Toimistotarvikkeet  150 ‐                

8650 Kokous‐ ja neuvottelukulut  200 ‐                

Muut yllättävät kulut  900 ‐                

Kohdistamaton 8 000                6 000              14 000          5 500            4 600           

Tuotot  8 000                6 000              14 000          5 500            4 600           

3200 Jäsenmaksutulot (henkilöt)  400                  400               

3210 Jäsenmaksutulot (yhteisöt)  4 600              4 600            4 600           

Varainhankintatuotot 8 000                1 000              500               
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