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LYKE 
Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä 

KEstävän elämäntavan kasvatusta tukevien verkosto 
 

"LYKE lykkii Suomea kohti kestävää tulevaisuutta" 
 
Suomeen on kaivattu jo pitkään tukiverkostoa päiväkotien, 
koulujen ja nuorisoryhmien ympäristökasvatukselle. 
Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton hankkeessa 
syntyi ajatus rakentaa sellainen Luonto- ja ympäristö-
kouluista, valtakunnallisista nuorisokeskuksista, Metsä-
hallituksen luontokeskuksista ja leirikoulukeskuksista, 
jotka järjestävät jo nykyisellään ympäristökasvatusta 
tukevaa toimintaa. Työnimenä tälle Outdoor Education 
Finland –verkostolle on Luonto- ja ympäristökasvatusta 
sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien verkosto 
eli LYKE. Voimme verkoston kehittyessä etsiä paremman 
meitä kuvaavan nimen, mutta tässäkin on jotain itua: 
Lykkiminen, jonka voisi vääntää muotoon lyke, tarkoittaa 
eteenpäin tönimistä, ja eikös tämä ole juuri se, mitä 
teemme. Englanninkielisetkin ymmärtävät sanan LYKE 
positiivisesti, sillä sitä käytetään netin slangisanakirjan 
mukaan merkityksessä ”like” eli pitää. 
 
 
Mitä verkostolla on yhteistä? 
 

• Työ päiväkoti- ja/tai koululaisryhmien kanssa  on keskeinen osa toimintaa sekä luonto- ja 
ympäristökouluilla, nuorisokeskuksilla, metsähallituksen luontokeskuksilla ja leirikoulukeskuksilla. 

• Toiminnalliset harjoitukset luonnossa tai muussa te eman mukaisessa ympäristössä  ovat 
olennainen osa ohjelmaa. 

• Kokonaisvaltaiset elämykset ja monipuolinen eri ais tien käyttö  kuuluvat pedagogiikkaan 
läheisesti.  

• Kaikissa on vakituista henkilökuntaa  (toisin kuin esim. monilla kouluille satunnaisia ohjelmia 
tarjoavilla yhdistyksillä). 

• Ympäristövastuullisuus  kuuluu olennaisena osana toimintaan. 
 
Miten verkosto kehittää nykyisiä eri toimijoiden (e sim. luonto- tai ympäristökoulujen, 
nuorisokeskusten, luontokeskusten tai leirikoulukes kusten) tuottamia palveluita?  
 

• Yhteistyö laajentaa kaikkien toimijoiden näkökulmaa , ja tuo toimijoita lähemmäs toisiaan. 
Koordinointi luo tilaisuuksia vertaiskehittymiseen ja järjestää ammatillista osaamista kehittäviä ta-
paamisia ja koulutuksia. 

• Verkoston kautta toiminta tehostuu : Yhteinen viestintä on mahdollista, ohjelmien jakaminen 
verkostossa vähentää suunnittelutyötä, tieto hankerahoituskanavista lisääntyy ja mahdollisuudet 
esim. yhteisiin hakkeisiin verkoston jäsenten kesken paranevat. 

• Verkoston valtakunnallisuus ja kahden hallintokunna n edustus (YM ja OKM) tuo painoarvoa . 
Verkosto voi toimia vaikuttajana valtionhallintoon päin, jolloin edunvalvonta on suurena verkostona 
helpompaa kuin yksittäisillä toimijoilla. Jatkuvuus korostuu hankkeiden sijaan. 

• Verkosto tuo uskottavuutta ja laadusta kertovan brä ndin.  Yhteiset kriteerit toimivat sparraajana 
kohti parempaa. 

• Verkosto tuo resursseja kehittämiseen ja koordinoin tiin , esimerkiksi on kehitteillä yhteinen 
toimijoille maksuton nettilomakejärjestelmä, jonka avulla toimijat voivat helposti kerätä palautetta 
asiakkailtaan.  Yhteisten hankerahoituksien kautta konkreettisia resursseja saadaan myös toimijoille. 
Verkosto etsii myös valtakunnallisia rahoitusmahdollisuuksia paikalliselle toiminnalle. 

 
 
 



 
Mitkä ovat kriteerit verkostoon mukaan tulevalle? 
 

• LYKE-verkostolle laaditaan kriteerit . Kriteerien tarkoituksena on taata laadukasta toimintaa LYKE-
verkoston tarjoamana, jotta kasvattajat ja opettajat voivat luottaa siihen, että he saavat asiantuntevia 
palveluita. Kriteerit laaditaan yhteistyössä syksyllä 2012. Alustavat kriteerit löytyvät LYKE-
verkostosuunnitelmasta http://www.luontokoulut.fi/pdf/verkostosuunnitelma.pdf). 

• Toimija osallistuu omalta osaltaan LYKE-verkoston k ehittämiseen. Kaksi kertaa vuodessa 
järjestetään esimerkiksi verkoston koulutustapaamisia, ja sähköpostilistalla keskustellaan 
ajankohtaisista asioista.  Verkostolaisten toivotaan osallistuvan näihin aktiivisesti.   

 
Mitä lisäarvoa päiväkodit ja koulut saavat verkosto sta? 
 

• Mahdollisuus saada apua luonto- ja ympäristökasvatu kseen ja/tai kestävän elämäntavan 
kasvatukseen verkoston kautta.  Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikilla päiväkodeilla ja 
kouluilla Suomessa on paikka, johon ne voivat näissä asioissa tukeutua. 

• Tieto ulkona ja teeman mukaisissa ympäristöissä ope ttamisesta, menetelmistä ja välineistä.  
Verkoston toimijat ovat asiantuntijoita näissä asioissa, ja niillä on paljon tarjottavaa keskiverto-
opettajalle.  

• Ajantasainen asiantuntemus.  Toimijat päivittävät tietämystään säännöllisesti ja pitävät 
asiantuntemuksensa ajan tasalla. 

 
Mistä verkoston rahoitus ja resurssit? 
 

• Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. toimii verkoston 
koordinaattorina. 

• Tällä hetkellä verkostoa pystytetään pääosin hankeavustuksilla, 
joita on saatu esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Ympäristöministeriön  avustusvaroista.  

• Lisäksi varoja saadaan Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liiton ja Leirikouluyhdistyksen jäsenmaksujen kautta. 

 
 
Perusteellisempi suunnitelma LYKE- verkostosta löytyy verkkosivulta 
http://www.luontokoulut.fi/lyke.php   
 
 
LYKE-verkostolla on ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat 
Opetushallituksesta, Suomen Ympäristökasvatuksen Seurasta, 
Metsähallituksesta, Nuorisokeskukset ry:stä, Suomen leirikoulu-
yhdistyksestä ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta.  Lisäksi 
ryhmälle antavat asiantuntija-apuaan asiantuntija opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä ja ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen 
valtakunnallinen koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskuksesta.  
 
 
 
Lisätietoa 
  
Toiminnanjohtaja Niina Mykrä 
niina.mykra@luontokoulut.fi 
gsm 044 700 2505 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. 
 
www.luontokoulut.fi  Mikäli kaikki toimijat liittyisivät LYKE-verkostoon, 

toiminta kattaisi Suomen melko hyvin 

Luonto- tai ympäristökoulu 
Nuorisokeskus, leirikoulukeskus ja luonto- tai ympäristökoulu 
Nuorisokeskus ja leirikoulukeskus 
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