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VUOSIKERTOMUS 2017 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry  

TIIVISTELMÄ 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto LYKKY ry toimii lasten ja nuorten luonto- ja 

ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Kaikki toiminta tähtää lasten ja nuorten luontosuh-

teen tukemiseen ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Paikallistoiminta tapahtuu LY-

KE-verkoston toimipisteissä, jotka tukevat varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja järjestä-

mällä luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulutuksia opettajille ja kasvattajil-

le. Vuonna 2017 luonto- ja ympäristökoulutoimintaan osallistui yli 200 000 lasta ja nuorta 

ja  lisäksi järjestettiin yli 100 koulutusta opettajille ja kasvattajille. 

Liiton toiminnan keskeisimpiä painopisteitä vuonna 2017 olivat LYKE-verkoston jäsenten 

aktivoiminen, varainhankinnan, viestinnän ja edunvalvonnan kehittäminen sekä Ulos-Ut-

Out! -ulkona oppimisen suurtapahtuma. Jäseniä aktivoitiin käynnistämällä verkoston 

perustoimintaan liittyvien prosessien eli jäsenprosessin, sertifioinnin ja vertaisauditoin-

nin kehittäminen. Viestinnän suunnitelmallisuutta parannettiin laatimalla viestintä-

suunnitelma ja tunnettuutta kasvatettiin erityisesti kehittämällä viestintää sosiaalisessa 

mediassa. Varainhankinnassa lisättiin osaamista ja suunnitelmallisuutta mm. kouluttau-

tumisen ja varainhankintasuunnitelman laatimisen avulla. 

Liitto jatkoi aktiivista vaikuttamistyötä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa; vaikuttamis-

työn keskeisiä painopisteitä olivat mm. vaikuttaminen ympäristökasvatuksen asemaan 

maakuntauudistuksessa ja kuntavaalien yhteydessä sekä kansallisen ympäristökasvatus-

suunnitelman edistäminen. 

Ulos-Ut-Out! -suurtapahtumassa kouluttautui ja verkostoitui 500 opettajaa ja kasvattajaa 

ulkona oppimisen ja ympäristökasvatuksen teemoista. Tapahtuma järjestettiin 5.-6.6.2017 

Turun linnassa ja Sauvossa yhteistyössä seitsemän muun pääjärjestäjän sekä kymmenien 

muiden alan toimijoiden kanssa. Tapahtuman koordinaattorina toimi liiton suunnittelija. 

Tapahtumasta saatu palaute oli pääosin erittäin positiivista. Tapahtuman osallistujien, 

järjestäjien ja muiden yhteistyötahojen keskuudessa ilmeni huomattava tarve vastaavan 

yhteistyön jatkamiselle, minkä vuoksi tapahtuma päätettiin järjestää uudelleen vuonna 

2020. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto pyrkii laajentamaan ja kehittämään LYKE -

verkostoa hankkeiden avulla. Ulos-Ut-Out! -tapahtumahankkeen lisäksi vuonna 2017 
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toteutettiin Mappa.fi -tunnetuksi kehittämishanketta, jonka tuloksena Mappa-

materiaalipankin käyttäjämäärä nousi yli 50% ja materiaalien määrä kasvoi yli 1100 ma-

teriaaliin. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä seit-

semän kertaa. Liiton kevät- ja syyskokoukset järjestettiin valtuuston kokouksina LYKE-

tapaamisten yhteydessä: kevätkokous Tampereella 17.3.2017 ja syyskokous Rautavaaral-

la 9.-10.11.2017. Verkoston toiminnan kehittämisen tukena toimi myös LYKE-

ohjausryhmä. Liitolla oli vuoden 2017 aikana kaksi pääosin kokoaikaista työntekijää: toi-

minnanjohtaja ja suunnittelija, joka toimi myös hankkeiden koordinaattorina. 

LYKE-verkostoon kuului vuoden lopussa 56 luonto- ja ympäristökoulupalveluja tarjoavaa 

toimipistettä, joista 21 oli liiton yhteisöjäseniä ja 6 koejäseniä. Lisäksi liitolla oli vuoden 

lopussa 21 henkilöjäsentä ja 10 kannatushenkilöjäsentä. Kaikista LYKE-verkoston toimi-

pisteistä 33 oli vuoden lopussa sertifioitu kehittämiskeskuksiksi ja 17 toimintakeskuksik-

si. 

Liiton talous on tasapainossa. Menot suhteutet-

tiin talousarviota pienempiin tuloihin hallituk-

sen päätösten mukaisesti. 

 

 

YLEISTÄ 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii lasten ja nuorten luonto- ja ympäristö-

kasvatuksen edistämiseksi. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea kestävän elämän-

tavan oppimista. Liitto koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa. Paikallistoiminta tapahtuu 

LYKE-verkoston toimipisteissä, jotka tukevat varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja järjes-

tämällä luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulutuksia opettajille ja kasvatta-

jille. Tässä vuosikertomuksessa kuvataan vuoden 2017 tavoitteiden ja toiminnan toteu-

tumista. 

Henkilöstö ja toimitilat 

Liitolla oli vuonna 2017 kaksi toimihenkilöä: toiminnanjohtaja ja suunnittelija. Toimin-

nanjohtaja Niina Mykrä jäi opintovapaalle 1.2.2017 alkaen ja vs. toiminnanjohtajana toi-

mi Kati Vähä-Jaakkola ajalla 6.2.–31.12.2017. Toiminnanjohtajan työaika oli 80% 5 kk ja 

100% 7 kk ajan. Suunnittelija Maija Ihantolan työaika jakaantui MAPPA-hankkeen, Ulos-

Ut-Out! -tapahtumahankkeen ja LYKKY-suunnittelijan töihin. Työaika oli 70% 1 kk, 80% 

1 kk ja 100% 10 kk ajan. Liitossa oli työkokeilussa ajalla 31.7. - 22.12.2017 Sami Vuoren-

pää, joka päivitti ja kehitti nettisivuja sekä tuotti liiton toimintaa esitteleviä videoita. 

Lisäksi liitossa oli harjoittelijana ajalla 2.5. - 6.6.2017 Hanna-Mari Niskanen, joka avusti 

Ulos-Ut-Out -tapahtuman järjestelyissä. 

Ostopalveluja käytettiin seuraavasti: taloushallintopalveluja on ostettu Greenstep Oy:ltä, 

painatuspalveluja Painotalo Plus Digital Oy:ltä ja taittopalvelua Famoso Oy:ltä sekä Am-
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fibi Ky:ltä. Mappa-hankkeessa ostettiin tietotekniikkapalveluja RecIT Oy:ltä ja Ulos-Ut-

Out -tapahtumahankkeessa esitystekniikan palveluja Rajupaja Oy:ltä. 

Liitolla on toimipiste Tampereella (Kuninkaankatu 39) Toimisto-nimisessä huoneistossa 

Suomen luonnonsuojeluliiton alivuokralaisena. Liitolla on käytössään oma huone ja yh-

teistila. Toimistolla toimii useita luonto- ja ympäristöjärjestöjä. 

Verkoston ja liiton jäsenet sekä toiminnan laajuus 

LYKE-verkostoon kuului vuoden lopussa 56 toimipistettä, joista 33 oli vuoden lopussa 

sertifioitu kehittämiskeskuksiksi, 17 toimintakeskuksiksi ja 6 oli sertifioinnin hakuvai-

heessa eli koejäseninä. 

Verkoston toimipisteissä oli asiakaskäyntejä vuonna 2017 yhteensä 215 635 kpl ja ryhmiä 

10 249 kpl. Opettajille ja kasvattajille järjestettiin 101 koulutusta, joihin osallistui yh-

teensä 2689 henkilöä. Asiakasmääriä mitattiin kyselyllä, johon oli 14.3. mennessä vas-

tannut 39 toimipistettä (vastausprosentti 71%). 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitolla oli vuoden 2017 lopussa 21 henkilöjäsentä, 

10 kannatushenkilöjäsentä, 21 yhteisöjäsentä ja 6 koejäsentä. Lisäksi LYKE-verkostoon 

kuului 29 luonto- tai ympäristökoulupalveluja tarjoavaa toimijaa. 

Hallitus 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä seit-

semän kertaa, lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta. Hallituksessa oli kuusi jäsentä 

ja heillä kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Hanniina 

Manner ja varapuheenjohtajana Tero Kirjosalo. Hallituksen jäsenet vuonna 2017: 

-Puheenjohtaja: Hanniina Manner (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympä-

ristökoulu Polku) 

-Vesa Sainio (Nuorisokeskus Villa Elba/ Kokkolan luontokoulu) 

-Sanna Järvensivu, (Marttisten nuorisokeskus) (vara) 

-Mari Wikholm, (Kuopion luonnontieteellinen museo)       

-Aino Kaila (Helsingin kaupungin nuorisotoimi) (vara) 

-Tiina Lecklin (Luontokoulu Haili, Kotka) 

-Johanna Sunikka (vara) (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy,  

Ympäristö koulu Polku) (vara) 

-Tero Kirjosalo (Luontokoulu Arkki, Korkeasaari, Helsinki) 

-Pia Lindström (Porvoon luontokoulu/Borgå Naturskola (vara) 

-Maria Aroluoma (Haltian luontokoulu) 

-Carina Wennström (Haltian luontokoulu) (vara) 

-Elina Kokko, (Hostel Suomenlinna, Suomen leirikouluyhdistys) 

-Raija Saloranta, (Ainolan Alakööki) (vara) 

Hallituksen jäsenyys on henkilökohtainen, joten nimen perässä oleva LYKE-verkoston 

toimipiste kuvaa työpaikkaa, eikä hallituksen jäsen ole toimipisteen edustaja. 

Liiton toiminnanjohtaja Niina Mykrä toimi liiton taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä 

tammikuussa ja vs. toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola helmi-joulukuussa. 
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Liitolla oli vuoden aikana seuraavia edustuksia: 

 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton edustaja Vihreä Lippu -

toimikunnassa: Hanniina Manner. 

 Edustus LYKE-verkoston ohjausryhmässä: Olli Viding, ohjausryhmän puheenjoh-

taja (Vantaan luontokoulu) ja vuorottain tai sopimuksen mukaan hallituksen 

edustajana Tiina Lecklin, (Luontokoulu Haili) tai Hanniina Manner (Pääkaupun-

kiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku) 

 Edustus Kymenlaakson liiton ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa: Tiina 

Lecklin (Luontokoulu Haili) 

 Edustus Metsän oppimispolun, Ulkoluokka-hankkeen ja StarT -ohjelman ja Ulos-

Ut-Out -suurtapahtuman ohjausryhmissä: Niina Mykrä ja Kati Vähä-Jaakkola 

(helmikuusta 2017 alkaen). 

 Edustaja Ympäristökasvatus-lehden toimituskunnassa: Niina Mykrä ja Kati Vä-

hä-Jaakkola (helmikuusta 2017 alkaen). 

LYKE-ohjausryhmä 

LYKE-ohjausryhmä on ohjannut Lyke-verkoston kehittämistä Suomen luonto- ja ympäris-

tökoulujen liiton hallituksen apuna. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut kuulla sidosryhmiä 

ja tuoda ajankohtainen valtakunnallisen ympäristökasvatuksen näkökulma mukaan ver-

koston toiminnan kehittämiseen. 

Vuonna 2017 ohjausryhmään ovat kuuluneet: 

 Pj. Olli Viding, toiminnanjohtaja, Vantaan luontokoulu 

 Riikka Pokkinen, nuorisotyön koordinaattori, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry 

(2/2017 asti) 

 Elina Pilke, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontokeskukset 

 Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys ry 

 Anna Kettunen, hallituksen jäsen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura /  

kouluttaja, Suomen ympäristöopisto Sykli 

 Katja Viberg, koulutustoimintojen johtaja Ympäristökoulu Polku, Helsinki 

 Maija Aksela, johtaja, LUMA-keskus Suomi 

 Bernt Nordman, toiminnanjohtaja, Natur och Miljö 

 Tiina Lecklin, LYKKYn hallituksen jäsen/ Hanniina Manner, LYKKYn  

hallituksen puheenjohtaja, Ympäristökoulu Polku, Helsinki 

Asiantuntijoina ohjausryhmässä mukana: 

 Tanja Tuulinen, Ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaattori,  

Keski-Suomen Ely-keskus 

 Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Eija Pietilä, toiminnanjohtaja, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry 

 Jukka Tulivuori, opetusneuvos, Opetushallitus 

 Kati Vähä-Jaakkola, ympäristökasvatuspäällikkö, Suomen Ympäristökasvatuksen 

Seura/ FEE Suomi (2/2017 asti) 

Varsinaisia ohjausryhmän kokouksia oli kaksi, 23.1.2017 ja 25.10.2017, lisäksi pidettiin 

rahoituksen strategiapalaveri 4.12.2017. 
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Valtuuston kokoukset 

Liiton kevät- ja syyskokoukset eli valtuuston kokoukset järjestettiin LYKE-tapaamisten 

yhteydessä: kevätkokous Ekokumppanien toimitiloissa Tampereella 17.3.2017 ja syysko-

kous Nuorisokeskus Metsäkartanolla Rautavaaralla 9.-10.11.2017. 

 

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2017 

Toiminnan keskeisimpiä painopisteitä vuonna 2017 olivat LYKE-verkoston jäsenten akti-

voiminen, varainhankinnan, viestinnän ja edunvalvonnan kehittäminen sekä Ulos-Ut-

Out! -ulkona oppimisen suurtapahtuma. 

LYKE-verkoston jäsenten tukeminen ja aktivoiminen 

Tärkeä osa liiton perustyötä on verkoston jäsenten toiminnan tueksi tehtävä kehittämis-

työ, joka pohjautuu verkoston tarpeisiin. Keinoina tässä vuonna 2017 olivat erityisesti 

yhteiset koulutustapaamiset ja jäsenprosessin sekä serfifiointi- ja vertaisauditointijärjes-

telmän kehittäminen. 

Vuonna 2017 oli tavoitteena saada paikallistoimijoiden näkemykset vielä aiempaa vah-

vemmin mukaan liiton toiminnan kehittämiseen. Vuosittaisessa LYKE-verkoston kyselys-

sä tammikuussa kartoitettiinkin jäsenten toiveita ja tarpeita. Toiveiden pohjalta järjestet-

tiin maaliskuussa valtuutettujen kevätkokouksen yhteydessä Tampereella 17.3.2017 kou-

lutus, jossa kehitettiin yhdessä toimipisteiden käyttöön uusia yhteisiä ohjelmia. Ohjelmi-

en ajankohtaisena teemana oli valtakunnallinen päiväkotien ja koulujen Luonnon päivä 

17.5.2017. Ohjelmat laitettiin myös kaikkien kasvattajien hyödynnettäviksi Mappa.fi -

palveluun. Linkki uusiin ohjelmiin: https://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/ 

LYKE-verkoston tärkeä voimavara on aktiivisesti verkostoyhteistyössä toimivat jäsenet. 

Aktiivisten toimijoiden osuuden kasvattamiseksi ideoitiin ja kokeiltiin uusia keinoja. Täs-

tä esimerkkinä syksyllä 2017 myönnetty edullisempi osallistumismaksu LYKE-

https://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/
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koulutustapaamiseen. Lisäksi pidettiin yhteyttä uusiin potentiaalisiin jäseniin (mm. 

Tampereen luonnontieteellinen museo, Eerikkilän urheiluopisto ja Lauhanvuori Geopark -

hanke). 

Jäsenprosessin sekä sertifiointi- ja auditointijärjestelmän kehittäminen aloitettiin kesällä 

2017, jolloin kokoontui tarkoitusta varten koottu työryhmä. Työryhmä selkeytti jäsenyys-

prosessia erityisesti koejäsenyyden osalta ja teki siitä sekä sertifioinnin ja auditoinnin 

kehittämistarpeista esitykset hallitukselle. Sertifiointikriteerien päivitys käynnistettiin 

loppuvuodesta 2017 ja sen on määrä valmistua helmikuussa 2018. Vertaisauditointien 

vuonna 2016 käynnistynyt ensimmäinen kierros saatiin päätökseen vuoden 2017 lopussa, 

ja sen pohjalta tehdään auditointiprosessin kehittäminen v. 2018 helmikuun loppuun 

mennessä. 

Varainhankinnan, viestinnän ja edunvalvonnan kehittäminen 

Varainhankinta 

 
Varainhankinnassa on kaksi ulottuvuutta: varojen hankkiminen liiton toimintaan ja varo-

jen hankkiminen LYKE-verkoston paikallistoimintaan. 

Liiton varainhankintaa kehitettiin vuoden aikana sekä strategisella että käytännön tasol-

la.   Varainhankintaosaamista lisättiin, kun liiton suunnittelija Maija Ihantola kouluttau-

tui oppisopimuskoulutettavana varainhankkijaksi (valmistuu vuoden 2018 alkupuolella). 

Koulutuksen aikana on kehitetty liiton varainhankintaa laatimalla alustava varainhan-

kintasuunnitelma ja kehittämällä erilaisia vaihtoehtoja yksityiseen varainhankintaan. 

Tätä työtä tukemaan koottiin hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä koostuva varain-

hankintyöryhmä, jossa mm. työstettiin varainhankintasuunnitelmaa. Vuonna 2017 talou-

dellisesti merkittävimmät konkreettiset liiton toimintaan liittyvät varainhankintatoimen-

piteet olivat Mappa.fi -mainoskonseptin kehittäminen sekä kustannussopimus Ilmiöt ih-

meteltäviksi -kirjasta PS-kustannuksen kanssa (kirjan kirjoittajat lahjoittavat tekijän-

palkkionsa liitolle). Varainhankinnan kehittämistä jatketaan vuonna 2018, jolloin vii-

meistellään ja tarkennetaan varainhanhankintasuunnitelma ja keskitytään erityisesti 

TYHY-konseptin kehittämiseen sekä varainhankintaluvan alaiseen lahjoituskampanjoin-

tiin. 

Muuta liiton toimintaa tukevaa rahoitusta haettiin (tuloksetta) mm. säätiöiltä: Suomen 

luonnonsuojelu tuki -säätiöltä sekä Lapsi ja luonto säätiöltä haettiin rahoitusta Ulos-Ut-

Out- tapahtumalle, lisäksi liiton toiminnalle haettiin UNESCO:n kestävän kehityksen 

kasvatuksen palkintoa (UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Develop-

ment). Julkisia hankeavustuksia vuodelle 2018 haettiin 20 000 € Mappa.fi -palvelun ke-

hittämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisvustuksista sekä Keski-Suomen 

ELY-keskukselta 24 500 € Agenda 2030 -teemaiselle hankkeelle. Näistä ensimmäiseen on 

tullut hylkäävä päätös, ja summa on siirretty korotuksena osaksi Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön myöntämää yleisavustusta vuodelle 2018. Jälkimmäisestä päätökset tehdään 

keväällä 2018. 

Paikallistoimintaan suuntautuvassa varainhankinnassa keskityttiin erityisesti liikkuvan 

luontokoulun eli Ekopakun konseptin edistämiseen pyrkimällä löytämään rahoitusta val-

takunnalliseen kehittämishankkeeseen. Hankkeessa olisi tuettu liikkuvan luontokoulu-

toiminnan aloittamista alueilla, joilla ei luontokoulujen palveluja vielä ole. Vuoden 2017 
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aikana rahoitusta haettiin (tuloksetta) Olvi-Säätiöltä, Jenny ja Antti Wihurin rahastosta, 

Kordelinin säätiöltä sekä Suomen kulttuurirahastolta. Lisäksi Ekopaku-konseptille ja sen 

laajentamiselle haettiin WWF Suomen Panda-palkintoa. 

LYKE-Pohjanmaa -hankkeen laajemmasta edistämisestä luovuttiin, kun hanke ei saanut 

riittävää tukea ja vastakaikua alueen kunnissa. Sen sijaan tuettiin paikallista ruotsinkie-

listä luontokoulua (Kvarkens naturskola) sen pyrkimyksissä lisätä suomenkielistä luonto-

koulutoimintaa Vaasan seudulla.  

 

Vaikuttaminen 
 

Vuoden aikana jatkettiin aktiivista vaikuttamistyötä ympäristökasvatuksen sekä luonto- 

ja ympäristökoulutoiminnan edistämiseksi. 

Liitto teki vaikuttamistyötä kansallisen ympäristökasvatussuunnitelman laatimisen 

vauhdittamiseksi. Olimme toukokuussa mukana laatimassa järjestöjen yhteistä vetoo-

musta opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle suunnitelman vauhdittamiseksi. Vetoo-

mus ja ministerin vastaus: http://kehys.fi/uutiset/opetusministeri-kestavan-kehityksen-

koulutusta-valmistellaan-osallistavasti. Lisäksi otimme asian esille käydessämme syys-

kuussa opetusministeriä tapaamassa. Opetusministeri kutsui em. vetoomuskirjeen alle-

kirjoittaneet järjestöt marraskuussa Säätytalolle pyöreän pöydän tapaamiseen, jossa kes-

kusteltiin kestävän kehityksen kasvatuksen kansallisesta linjaamisesta. Opetus- ja kult-

tuuriministeriö lupasi kutsua järjestöt alkuvuodesta 2018 työpajoihin, joissa työstetään 

poikkihallinnollisesti opetusalan kestävän kehityksen kasvatuksen tulevia linjauksia osa-

na Agenda 2030 -toimeenpanoa. Liitto tulee osallistumaan aktiivisesti tähän työhön 

vuonna 2018. 

Liitto osallistui Tulevaisuuden peruskoulun visiointiin OKM:n avoimessa verkkofoorumis-

sa, jossa toimme esiin ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen merkitystä sekä 

luonto- ja ympäristökoulutoiminnan tarjoamaa tukea oppimiseen ja oppimisympäristöjen 

laajentamiseen. 

http://kehys.fi/uutiset/opetusministeri-kestavan-kehityksen-koulutusta-valmistellaan-osallistavasti
http://kehys.fi/uutiset/opetusministeri-kestavan-kehityksen-koulutusta-valmistellaan-osallistavasti
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Kuntavaalien yhteydessä osallistuimme FEE Suomen ”Kasvata kunta kestäväksi” -

kuntavaaliteeseihin, jotka muistuttivat kuntia niiden vastuusta ympäristökasvatuksen 

järjestäjinä. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan edistäminen oli yksi teeseistä. Liitto 

lähetti teesit kaikille puolueille niissä isoimmissa kunnissa, joissa ei vielä ole luonto- ja 

ympäristökoulutoimintaa. Lisäksi kampanjoimme teeseillä sosiaalisessa mediassa sekä 

kannustimme ja ohjeistimme paikallistoimijoita vaikuttamaan omassa kunnassaan. 

Käynnistimme myös tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamisen valmistelemalla ympäris-

tökasvatusjärjestöjen yhteisiä teesejä, jotka valmistuvat vuoden 2018 puolella. Tavoittee-

na on saada ympäristökasvatus mukaan puolueiden poliittisiin ohjelmiin ja vaaliteemoi-

hin ja sitä kautta tulevaan hallitusohjelmaan. 

Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä ympäristökasvatuksen resursointiin 

liittyvä vaikuttamistyö 

Tapasimme 1.9.2017 opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja ylijohtaja Eeva-Riitta Pir-

hosen (OKM:n yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto). Keskustelimme 

erityisesti luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laajentamisen sekä verkoston toimipistei-

den valtakunnallisen rahoituksen mahdollisuuksista. 

LYKE-ohjausryhmä piti joulukuussa erillisen rahoituksen strategiakokouksen, jossa poh-

dittiin toimipisteiden valtakunnalliseen rahoitukseen vaikuttamista. Päätettiin panostaa 

maakuntauudistuksen luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja tukea toimipisteitä vaikutta-

mistyössä omassa maakunnassaan, jotta tulevat uudet maakunnat huomioivat ympäris-

tökasvatuksen roolin ja resursoinnin. Liitto laatii paikalliseen vaikuttamistyöhön ohjeis-

tusta ja tukimateriaalia, joiden valmistelu käynnistettiin joulukuussa 2017. 

Lisäksi olemme pyrkineet vaikuttamaan ympäristökasvatuksen valtakunnallisen hanke-

rahoituksen jatkumiseen nykyisen Ympäristöministeriön kautta jaettavan avustuksen 

siirtyessä maakuntien jaettavaksi v. 2019. Olemme olleet asiasta yhteydessä ympäristö- ja 

opetushallintoon sekä nostaneet asian esiin maakuntauudistus-lausunnossa. 

Lausunnot ja kannanotot 

Liitto lausui luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VA-

NUPO). Lausuntoon osallistui useita muita ympäristökasvatuksen parissa toimivia järjes-

töjä. Kiinnitimme lausunnossa huomiota erityisesti ympäristökasvatukseen, kestävän 

kehitykseen ja nuorten osallisuuteen. http://www.luontokoulut.fi/lausunto-luonnoksesta-

valtakunnalliseksi-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelmaksi-2017-2019/ 

Lausuimme myös maakuntauudistuksesta (hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maa-

kuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uu-

delleen-organisointia koskevaksi lainsäädännöksi). Lausunnossa nostettiin esiin ympäris-

tökasvatuksen edistämisen turvaaminen maakuntauudistuksessa. Lausunto tehtiin yh-

teistyössä Uudenmaan alueellisen ympäristökasvatusverkoston kanssa. 

http://www.luontokoulut.fi/lausunto-ymparistokasvatuksen-ja-tietouden-edistaminen-on-

turvattava-maakuntauudistuksessa/ 

Ulos-Ut-Out! -tapahtuman järjestäjät tekivät yhteisen kannanoton, jossa kiinnitettiin 

huomiota siihen, että opettajat ja kasvattajat tarvitsevat tukea ja koulutusta ulkona op-

pimisen ja ympäristökasvatuksen toteuttamiseen. https://www.luontokoulut.fi/ulos-ut-out-

tapahtuman-kannanotto-jokaisella-lapsella-on-oikeus-luontosuhteeseen/ 

http://www.luontokoulut.fi/lausunto-luonnoksesta-valtakunnalliseksi-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelmaksi-2017-2019/
http://www.luontokoulut.fi/lausunto-luonnoksesta-valtakunnalliseksi-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelmaksi-2017-2019/
http://www.luontokoulut.fi/lausunto-ymparistokasvatuksen-ja-tietouden-edistaminen-on-turvattava-maakuntauudistuksessa/
http://www.luontokoulut.fi/lausunto-ymparistokasvatuksen-ja-tietouden-edistaminen-on-turvattava-maakuntauudistuksessa/
http://www.luontokoulut.fi/lausunto-ymparistokasvatuksen-ja-tietouden-edistaminen-on-turvattava-maakuntauudistuksessa/
https://www.luontokoulut.fi/ulos-ut-out-tapahtuman-kannanotto-jokaisella-lapsella-on-oikeus-luontosuhteeseen/
https://www.luontokoulut.fi/ulos-ut-out-tapahtuman-kannanotto-jokaisella-lapsella-on-oikeus-luontosuhteeseen/
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Vaikuttamisyhteistyö 

Vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisessa yhteistyössä muiden ympäristökasvatusalan järjes-

töjen kanssa, yhteistyöfoorumina toimi erityisesti ympäristö- ja opetusalan järjestöjen 

yhteinen Pyöreä pöytä. 

Viestintä 

Ulkoinen viestintä 

 

Tammikuussa laadittiin liitolle ensimmäistä kertaa viestintäsuunnitelma, jossa määritel-

tiin vuodelle 2017 viestinnän vastuut, tavoitteet, keinot ja kanavat, aikataulut ja toimen-

piteet sekä listattiin keskeiset kontaktit ja yhteyshenkilöt kuhunkin toimenpiteeseen liit-

tyen. 

Vuoden aikana kehitettiin erityisesti viestintää sosiaalisessa mediassa lisäämällä viestien 

määrää, aktivoimalla verkostolaisia sosiaaliseen mediaan sekä hyödyntämällä ensim-

mäistä kertaa maksullista markkinointia Facebookissa. 

Sosiaalisen media kanavina olivat Twitter ja Facebook, jossa viestittiin kolmella sivulla: 

LYKE-verkosto, Mappa ja Ulos2017. Twitterissä käytettiin myös kolmea tiliä: @LYKE-

verkosto, @haeMappasta ja @ulos2017, joista kaksi viimeistä otettiin käyttöön vuonna 

2017. 

Sosiaaliseen mediaan panostamisen seurauksena kasvoivat eri kanavien seuraaja- ja tyk-

kääjämäärät vuoden 2017 aikana merkittävästi. Kasvumäärät on kuvattu seuraavassa 

laatikossa 1: 

 

 

 

Näkyvyys sosiaalisen median kanavissa: 

Facebook: 

 LYKE-verkosto: seuraajia vuoden 2017 lopussa 414 kpl, tykkääjiä 411 kpl.  

Seuraajamäärä kasvoi  93% ja tykkääjämäärä 69%. 

 

 Mappa: Seuraajia vuoden 2017 lopussa 450 kpl, tykkääjiä 441 kpl.  

Seuraajamäärä kasvoi 213 % ja tykkääjämäärä 204%. 

 

 Ulos-Ut-Out!: Seuraajia vuoden lopussa 768 kpl, tykkääjiä 755 kpl.  

Seuraajamäärä kasvoi 409% ja tykkääjämäärä 378%. 

 

Twitter: 

 @LYKE-verkosto: seuraajia vuoden 2017 lopussa 214 kpl. Seuraajamäärä  

kasvoi vuoden aikana 289%. 

 

 @HaeMappasta: tili perustettiin 3/2017. Seuraajia vuoden 2017 lopussa 47 kpl. 

 

 @Ulos2017: tili perustettiin 6/2016. Seuraajia vuoden 2017 lopussa 154 kpl. 
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Verkoston toimintaa tehtiin tunnetuksi myös kirjoittamalla artikkeleita muihin lehtiin: 

Ympäristökasvatus-verkkolehdessä julkaistaan juttusarjaa LYKE-verkoston toimipistei-

den henkilökunnasta. Lehdessä 1/2017 esiteltiin luontokoulunopettaja Pia Lindström Por-

voon luontokoulusta ja lehdessä 2/2017 esiteltiin Kuopion luonnontieteellisen museon 

ympäristökasvattaja Mari Wikholm. Lisäksi kirjoitettiin kaksi artikkelia Oivalla OPSista 

-juttusarjaan. Painettuun Ympäristökasvatus-teemalehteen tehtiin haastatteluartikkeli 

”Kuuntelua, kohtaamista, vuorovaikutusta - osallisuus oman työn osana”. Toiminnanjoh-

taja oli mukana myös lehden toimituskunnassa. Biologian ja maantieteen opettajien liiton 

Natura-lehteen kirjoitettiin artikkeli Mappa.fi -palvelusta ja Ulos-Ut-Out -tapahtumasta. 

Liiton toiminta oli esillä myös valtakunnallisessa mediassa: liiton suunnittelija oli 22.5. 

vieraana YLE Puheella, jossa oli aiheena ulkona oppiminen. 

Syksyllä 2017 suunniteltiin, kuvattiin ja editoitiin neljä LYKE-verkoston toimintaa esitte-

levää videoita, joita voidaan hyödyntää luonto- ja ympäristökoulutoiminnan tunnettuuden 

kasvattamisessa erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Videoiden toteutuksesta vastasi 

työkokeilija Sami Vuorenpää. Videot valmistuvat helmikuussa 2018. 

Verkoston toimintaa esiteltiin vuoden aikana myös useissa tapahtumissa ja tilaisuuksis-

sa: Educa-messut 27.-28.1., Luonnon päivät -yhteistyöverkoston tilaisuudet  28.1. ja 13.3., 

Geopark Lauhavuori regionin ylimaakunnallisen yhteistyöryhmän tilaisuus 3.2., Nuori 

2017 -tapahtuma 27.3., Ulos-Ut-Out -ulkona oppimisen suurtapahtuma 5.-6.6., Ympäris-

tökasvattajien koulutuspäivä opettajaksi opiskeleville Helsingin yliopistolla 13.10. sekä 

Biologian ja maantieteen opettajien liiton syyspäivät 18.11. Tapahtumat olivat tärkeitä 

paitsi tunnettuuden kasvattamisen myös verkostoitumisen kannalta. 

Lisäksi verkoston toimintaa on esitelty kansainvälisille vieraille ja kansainvälisissä ta-

pahtumissa. Tampereen luontokoulu Korennossa esiteltiin luontokoulun ja verkoston toi-

mintaa saksalaisille opettajille ja yliopistoväelle 26.4. ja 28.4. Ympäristökoulu polussa 

Helsingissä esiteltiin ympäristökoulun ja verkoston toimintaa ranskalaisille opettajille 

16.5. Elokuussa työstettiin liitolle englanninkielinen posteri, joka esiteltiin kansainväli-

sessä ympäristökasvatuksen konferenssissa WEEC:ssä (9th World Environmental Educa-

tion Congress) Vancouverissa sekä Ute är inne -konferenssissa Nynäshamnissa syyskuus-

sa. 

 

Seuraavassa laatikossa 2 on kooste kaikista tapahtumista, joihin osallistui liiton edustaja. 
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Julkaisutoiminta 

Liitto on julkaissut kaikille kouluille postitettua LYKE-lehteä vuosina 2014-15. Vuoden 

2017 toiminta-avustus ei mahdollistanut LYKE-lehden julkaisemista. Sen sijaan päätet-

Mukana tapahtumissa: 

 Educa-messut 27.-28.1.2017: esittelypiste (Niina Mykrä ja Maija Ihantola) 

 OKM: Nuorisojärjestöjen järjestöseminaari Hotelli Presidentissä Helsingissä 1.3.2017 

(Kati Vähä-Jaakkola) 

 Luonnon päivät -verkostotapaamiset: 8.11. 13.3 ja 28.1. (Maija Ihantola ja Kati Vähä-

Jaakkola) 

 Oppimisen tuen foorumi 21.4.2017 (Maija Ihantola)  

 Soste: Rahoituksen minimessut Helsingissä 11.5.2017 (Kati Vähä-Jaakkola) 

 Luma-päivät / Star T Gaala 23.5.2017 Helsingissä (Kati Vähä-Jaakkola) 

 Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus ja Sitoumus2050 -juhla Finlandia talolla 

31.5.2017 Helsingissä (Kati Vähä-Jaakkola) 

 Ulos-Ut-Out! ulkona oppimisen suurtapahtuma 5.-6.6.2017 Turussa ja Sauvossa: yksi 

pääjärjestäjistä, Mappa-työpaja ja demo sekä esittelypiste minimessuilla. (Maija Ihan-

tola, Kati Vähä-Jaakkola ja Jenni Skaffari) 

 Villa Elfvikin luontotalon 25-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset 23.8.2017 (Hanniina Man-

ner ja Tero Kirjosalo) 

 OKM: järjestöseminaari Paasitornissa Helsingissä 30.8.2017 (Kati Vähä-Jaakkola) 

 WEEC 9th World Environmental Education Congress 9.-15.9.2017 Vancouverissa Ka-

nadassa: LYKE-posteri (Niina Mykrä) 

 Ute är inne -konferenssi Nynäshamnissa Ruotsissa 21.-22.9.2017: LYKE-posteri (Maija 

Ihantola) 

 Jakamisen arvoisia tarinoita -koulutuspäivä perusopetuksen opettajille, 23.9.2017. 

Kokkola (Vesa Sainio ja Sara Kåll) 

 Ympäristökasvattajien koulutuspäivä opettajaksi opiskeleville Helsingin yliopistolla 

13.10.2017: esitys ympäristökasvatuksen tuesta ja toimijoista sekä Mappa-työpaja (Kati 

Vähä-Jaakkola ja Maija Ihantola) 

 OKM: ministeri Sanni Grahn-Laasosen pyöreä pöytä järjestöille kestävän kehityksen 

kasvatuksen kansallisesta linjaamisesta Säätytalolla Helsingissä 8.11.2017 (Kati Vähä-

Jaakkola) 

 Biologian ja maantieteen opettajien 90-vuotisjuhla Helsingissä 17.11.2017 (Hanniina 

Manner) 

 Biologian ja maantieteen opettajien syyspäivät Heurekassa Vantaalla 18.11.2017: esit-

telypiste (Kati Vähä-Jaakkola ja Maija Ihantola) 

 Alueellisten ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostojen tapaaminen 22.11.2017 (Kati 

Vähä-Jaakkola) 

 OPH: Yhdessä osaamista ja luottamusta seuraavat sata vuotta 11.12.2017 (Maija Ihan-

tola) 

 Tutkijat tapaavat tekijät – ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tulevaisuuspaja Hel-

singissä 14.12.2017 (Kati Vähä-Jaakkola) 
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tiin kohdistaa voimavaroja viestinnän kehittämiseen sosiaalisessa mediassa, jonka kautta 

viestittiin lehden kohderyhmälle eli opettajille ja kasvattajille. 

Ilmiöt ihmeteltäviksi - Monialaisia ideoita ulkona oppimiseen -kirja jul-

kaistiin PS-kustannuksen kustantamana toukokuussa 2017. Kirja syntyi 

Ulkoluokka- ja Mappa-hankkeiden sekä LYKE-verkoston toimijoiden 

yhteistyössä. Lisäksi liiton toimihenkilöt kirjoittivat ja kommentoivat 

kirjan tekstejä. Kirja jaettiin kesäkuussa Ulos-Ut-Out! -tapahtuman kai-

kille osallistujille. Kirjan tekijät lahjoittivat tekijänpalkkionsa Suomen 

luonto- ja ympäristökoulujen liitolle, joka teki kirjasta kustannussopi-

muksen PS-kustannuksen kanssa. 

Sisäinen viestintä 

Paikallistoimijoille tiedotettiin alan ajankohtaisista asioista verkoston omalla sähkö-

postilistalla ja Facebook-sivuilla. Lisäksi verkoston sisäiseen viestintään käytettiin 

liiton internet-sivuilla olevaa verkoston omaa sisäistä sivustoa. Toukokuussa ja joulu-

kuussa lähetettiin kaikille paikallistoimijoille verkoston tiedotuskirje, jossa tiedotettiin 

kootusti ajankohtaisista asioista verkostossa. 

Ulos–Ut–Out! -ulkona oppimisen suurtapahtuma 2017 

 

Ulos-Ut-Out! -suurtapahtuma järjestettiin 5. – 6.6.2017 Turun linnassa ja Nuorisokeskus 

Ahtelassa Sauvossa yhdessä FEE Suomen, Nuorisokeskusyhdistyksen, Finlands Svenska 

Idrottin, Suomen ympäristöopiston (Sykli), WWF Suomen, Suomen Metsäyhdistyksen ja 

Valonian kanssa. Tapahtumassa yhdistyivät perinteiset valtakunnalliset koulutustapah-

tumat: Ympäristökasvatuspäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Kasvatus metsässä -foorumi, 

Mitt i naturen -tapahtuma sekä LYKE-koulutustapaaminen. LYKE-toimipisteiden henki-

lökunta kävi tapahtumassa kouluttautumassa ja lisäksi tapahtuma itsessään sekä siihen 

liittyvä valtakunnallinen ja kansainvälinen viestintä lisäsivät LYKE-verkoston tunnet-

tuutta niin ulkona oppimista tekevien tahojen, tapahtuman osallistujien kuin suuremman 

yleisönkin keskuudessa. 

Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumaan osallistui yhteensä 500 opettajaa, varhaiskasvatta-

jaa sekä nuoriso- ja sosiaalialan ohjaajaa. Tapahtuman luennoista tehtiin laadukkaat 

tallenteet, jotka julkaistiin tapahtuman sivustolla sekä MAPPA.fi -palvelussa kaikkien 

ulkona oppimisesta ja ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden hyödynnettäviksi. Tämä 

lisää tapahtuman vaikuttavuutta myös pitkälle tulevaisuuteen. 

Tapahtuman koordinaattorina toimi liiton suunnittelija Maija Ihantola; liitosta tapah-

tuman suunnitteluun ja järjestelyihin osallistui myös toiminnanjohtaja. 

Tapahtuman osallistujapalaute oli pääosin erittäin positiivista ja siinä nousi esiin suuri 

tarve vastaavan tapahtuman järjestämiseen jatkossakin. Loppuvuodesta 2017 tapahtu-

man ohjausryhmä päätti, että seuraava Ulos – Ut – Out! -suurtapahtuma järjestetään 

vuonna 2020. Tapahtuman verkkosivut www.ulos2017.fi 

http://www.ulos2017.fi/
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Yhteistyö 

Teemme jatkuvasti aktiivista yhteistyötä Suomen muiden ympäristökasvatusalan toimi-

joiden kanssa. Vuonna 2017 yhteistyö on ollut erittäin tiivistä erityisesti Ulos-Ut-Out! -

suurtapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä Suomen nuorisokeskusyhdistyksen ja 

Seikkailukasvatusverkoston, FEE Suomen, Suomen ympäristöopisto Syklin, Suomen Met-

säyhdistyksen, Finlands Svenska Idrottin, WWF Suomen ja Valonian kanssa. Lisäksi yh-

teistyötä on tehty tiiviisti Luonnon päivien -organisaation ja sen yhteistyöjärjestöjen 

kanssa. Vaikuttamistyössä on jatkettu aktiivista yhteistyötä ympäristökasvatusjärjestö-

jen Pyöreässä pöydässä, josta esimerkkeinä mm. kuntavaaliteesien sekä Vanupo- ja maa-

kuntauudistuslausuntojen valmisteluyhteistyö. Lisäksi on pidetty aktiivisesti yhteyttä 

opetus- ja ympäristöhallintoon. 

Liitto oli mukana seuraavissa työ- ja ohjausryhmissä: Suomen metsäyhdistyksen koor-

dinoima Metsän oppimispolku -ohjausryhmä (kokoukset 14.2. ja 1.11.), Luma-keskuksen 

Star-T -ohjausryhmä (kokous 6.3. sekä nuorten toteuttamien projektien kansainvälinen 

palkintogaala 23.3.), Suomen Ympäristöopisto Syklin Ulkoluokka-hankkeen ohjausryhmä 

(kokoukset 20.3. ja 26.9.), Ulos-Ut-Out -tapahtuman ohjausryhmä (kokoukset: 6.2., 6.4., 

3.5., 30.5., 19.6., 17.8., 12.10., 27.11.). Lisäksi olimme mukana Geopark Lauhavuori regio-

nin ylimaakunnalliseen yhteistyöryhmässä (kokoukset 3.2. ja 23.8.) sekä Ympäristökasva-

tus-lehden toimituskunnassa (kokoukset 25.4. ja 18.9). 

HANKKEET  

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hankkeilla pyritään laajentamaan ja kehittä-

mään LYKE-verkoston toimintaa sekä luomaan resursseja ympäristökasvatukseen. 

Vuonna 2017 toteutettiin seuraavia hankkeita: 

MAPPA.fi tunnetuksi -hanke 

MAPPA.fi on palvelu, johon on koottu Suomen merkit-

tävimpien ympäristökasvatustoimijoiden materiaalit 

yhdestä paikasta löydettäviksi. Portaali on tarkoitettu 

kaikille, jotka haluavat löytää ulkona oppimisen mene-

telmiä, toteuttavat luontokasvatusta tai tarvitsevat 

vinkkejä ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuor-

ten kanssa. Portaalia ylläpitää ja kehittää Suomen 

luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. 

Liitto sai MAPPA.fi tunnetuksi -hankkeelle Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittä-

misavustusta 16 000 € vuosille 2016-17; avustuksesta 13 000 € käytettiin vuonna 2017. 

Hankkeen tuloksena MAPPAn käyttäjämäärä kasvoi yli 50 %. MAPPAssa oli hankekau-

den lopussa 14 000 vuosittaista yksilöllistä ja 4 700 vuosittaista säännöllistä kävijää. 

Hankekauden aikana sekä materiaalien tuottajatahojen että yksittäisten materiaalien 

määrä kasvoi ja MAPPAssa on nyt yli 1100 materiaalia yli 200 tuottajataholta.  

Hankekaudella kerättyjen käyttäjäkokemusten ja -palautteiden perusteella hankkeessa 

paneuduttiin markkinoinnin lisäksi erityisesti käytettävyyden parantamiseen. Lisäksi 
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hankkeessa laajennettiin käyttäjäkuntaa, annettiin käyttäjille esimerkkejä portaalin käy-

töstä, löydettiin kaupallisia tukijoita ja kehitettiin portaalia edelleen. Hanke mahdollisti 

myös MAPPAn tehokkaan ylläpidon hankekauden aikana. 

Hankkeen lopussa kerättyjen käyttäjäkokemusten perusteella MAPPA on nyt hankkeessa 

tehtyjen teknisten ja visuaalisten parannusten jälkeen käytettävyydeltään helppo ja toi-

miva sekä hakutuloksiltaan aiempaa osuvampi. 

Ulos-Ut-Out! -tapahtumahanke 

Liitto sai Ulos - Ut - Out! -tapahtuman järjestämiseen Keski-Suomen ELY-keskuksen 

myöntämää ympäristökasvatuksen hankeavustusta 25 000 € vuodelle 2017 ja lisäksi 

tammi-maaliskuussa 2017 käytettiin tapahtuman järjestämiseen v. 2016 myönnettyä ym-

päristökasvatuksen hankeavustusta 7 267,34 €. 

Hankeavustukset mahdollistivat tapahtumakoordinaattorin palkkauksen ja lisäksi niillä 

katettiin osa tapahtuman järjestämisestä aiheutuneista muista kuluista (mm. tila- ja tek-

niikkakustannuksista). Pääosa tapahtuman kuluista ja tuotoista oli Suomen metsäyhdis-

tyksen vastattavina, sillä se laskutti tapahtuman osallistujamaksut. Tapahtuma ei tuot-

tanut voittoa, sen kokonaiskulut ja tuotot olivat kumpikin yhteensä n. 150 000 euroa. 

Suomen luonto ja ympäristökoulujen liiton vastattavina vuonna 2017 oli tapahtuman ku-

luja 35 543,37 € ja tuottoja 35 446,74 €.  

Muut hankkeet 

Luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja LYKE-verkosto osallistuivat yhteistyökumppanina 

seuraaviin liiton tavoitteita edistäviin hankkeisiin, joissa liitto ei ollut taloudellisena osa-

puolena: 

Luonnon päivät 2017: luokkien ja päiväkotien luonnon päivä 

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

Liitto oli yhteistyökumppanina järjestämässä Luokkien ja päiväkotien luonnon päivää 

17.5.2017. Päivän tavoitteena oli kannustaa kaikkia Suomen kouluja ja päiväkoteja luon-

nossa oppimiseen. Liitto osallistui päivän konseptin suunnitteluun ja viestintään sekä 

tuotti LYKE-tapaamisessa toimintaideoita päivän viettämiseen. Materiaalit päivän viet-

tämiseen tarjottiin MAPPA.fi -palvelussa. LYKE-verkostolaisia kannustettiin osallistu-

maan luokkien ja päiväkotien luonnon päivän viettoon. Liiton suunnittelija Maija Ihanto-

la valittiin yhdeksi Luonnon päivien luontolähettilääksi, missä tehtävässä hän kannusti 

opettajia ja kasvattajia vahvistamaan lasten luontosuhdetta viemällä heidät luontoon. 

  

 

https://www.luonnonpaivat.fi/info/luokatluontoon/
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Ulkoluokka-hanke 

http://ulkoluokka.fi/   

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on Suomen ympäristö-

opisto Syklin koordinoiman kolmivuotisen Ulkoluokka-hankkeen 

yhteistyökumppani. Toiminnanjohtaja on ohjausryhmän jäsen, 

ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 2017. 

 

Lisäksi liitto on viestinnällisenä yhteistyökumppanina seuraavissa Suomen Ympäristö-

opisto Syklin kaksivuotisissa hankkeissa, jotka käynnistyivät vuonna 2017: 

Ilmiöt ihmeteltäviksi - monialaista oppimista ulkona -hanke (5/2017 - 

12/2018) 

Ulos oppimaan - tukea päiväkotien luonto- ja ympäristökasvatukseen -

hanke (5/2017 - 12/2018). 

 

LUMA: StarT 

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

Liitto on LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelman yhteistyökump-

pani. Toiminnanjohtaja on mukana ohjausryhmässä, joka kokoon-

tui kaksi kertaa vuonna 2017. LYKE-verkoston toimipisteet ovat 

resurssiensa puitteissa pyydettäessä mukana tukemassa StarT-

koulujen projekteja. Vuoden 2017 lopussa sovittiin Star-T -

materiaalien linkittämisestä MAPPA.fi -palveluun ja Star-T osti 

mainosbannerin MAPPA.fi:n etusivulle. 

TALOUS 

Taloudesta tarkemmin vuosikertomuksen liitteenä olevissa tilinpäätöksessä ja kustan-

nuspaikkakohtaisessa tuloslaskelmassa. 

Tulonlähteinä liitolla olivat 

 jäsen- ja verkostomaksut (henkilöjäsenmaksu 20 € /vuosi, yhteisöjäsenmaksu tai 

LYKE-verkostomaksu 100€/ vuosi, poikkeuksena alennetut hinnat tietyille ryhmil-

le 

 verkoston omavastuuosuudet toiminnan järjestämisessä (LYKE-

koulutustapamiset) 

 muu varainhankinta: Mappa.fi -mainosbannerimyynti sekä Ilmiöt -kirjan tekijän-

palkkiot 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus nuorisotyön palvelujärjes-

tölle 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä nuorisotyön erityisavustus MAPPA.fi 

tunnetuksi -hankkeelle 

 Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämät ympäristökasvatusavustukset Ulos-Ut-

Out! -tapahtumahankkeelle (v. 2016 ja 2017 avustukset) 

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

