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2018

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

TIIVISTELMÄ
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto LYKKY ry toimii lasten ja nuorten luonto- ja
ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten luontosuhteen tukeminen ja kestävän elämäntavan edistäminen. Paikallistoiminta tapahtuu
LYKE-verkoston toimipisteissä, jotka tukevat varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja järjestämällä luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulutuksia opettajille ja kasvattajille. Vuonna 2018 toimipisteissä oli yhteensä lähes 185 0000 kävijää. Opettajille ja kasvattajille järjestettiin 126 koulutusta.
Liiton toiminnan painopisteitä vuonna 2018 olivat viestinnän ja varainhankinnan kehittäminen. Lisäksi panostettiin erityisesti luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laatutyöhön,
luonto- ja ympäristökoulutoiminnan aseman edistämiseksi tehtävään vaikuttamistyöhön
sekä vuonna 2020 järjestettävän, Suomen suurimman ulkona oppimisen tapahtuman
valmisteluun.
Viestinnän kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet olivat internet-sivuston uudistaminen
sekä LYKE-verkoston toimintaa ja Mappa.fi -palvelua esittelevä uusi esitekortti, joka postitettiin tammikuussa 2019 kaikille kouluille. Lisäksi kehitettiin viestintäyhteistyötä valtakunnallisissa kampanjoissa (Ulkoluokkapäivä ja Suomen luonnon päivä) sekä osaamista
sosiaalisen median käytössä järjestämällä LYKE-verkoston jäsenille viestintäkoulutus.
Varainhankintaa kehitettiin laatimalla liitolle varainhankintasuunnitelma sekä lisäämällä varainhankintaosaamista oppisopimuskoulutuksen avulla. Uusia varainhankintamuotoja kokeiltiin ja kehitettiin, muun muassa syksyllä käynnistynyt lahjoituskampanja #pelastusjoukot.
Paikallistoimijoiden työtä tuettiin järjestämällä koulutustapaamisia sekä kehittämällä
luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laatutyötä. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kriteerien uudistus valmistui ja auditointijärjestelmää kehitettiin siten, että kriteerien täyttymisen arviointi helpottuu ja vertaistuki laajenee. Auditointi laajennettiin koskemaan
myös koejäseniä, jolloin voidaan aiempaa paremmin tukea heidän sertifioitumistaan.
Liitto jatkoi aktiivista vaikuttamistyötä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Vaikuttamistyön keskeisiä painopisteitä olivat tulevaan hallitusohjelmaan ja käynnissä olevaan
maakuntauudistukseen vaikuttaminen, tavoitteena vahvistaa luonto- ja ympäristökoulujen sekä ympäristökasvatuksen roolia ja asemaa. Lisäksi osallistuttiin merkittävällä pa-
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nostuksella Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen kasvatuksen linjaustyöhön.
Liitto toteuttaa ja kehittää valtakunnallisia toimintamalleja ja palveluja ympäristökasvatuksen tueksi. Näistä keskeisimpiä ovat MAPPA.fi -palvelu ja Ulos-Ut-Out -ulkona oppimisen suurtapahtuma, jonka valmistelu käynnistettiin onnistuneesti v. 2018. Tapahtuman valmisteluun saatiin Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä apuraha, joka mahdollisti tapahtumakoordinaattorin työskentelyn liitossa. Tapahtuma järjestetään 9.-11.6.2020 Nuorisokeskus Hyvärilässä Nurmeksessa yhteistyössä useiden kasvatus- ja nuorisoalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä
kuusi kertaa. Liiton kevät- ja syyskokoukset järjestettiin valtuuston kokouksina LYKEtapaamisten yhteydessä: kevätkokous Vierumäellä 14.3.2018 ja syyskokous Helsingissä
8.11.2018. Verkoston toiminnan kehittämisen tukena toimi myös LYKE-ohjausryhmä.
Liitolla oli vuoden 2018 aikana kaksi pääosin kokoaikaista työntekijää: toiminnanjohtaja
ja suunnittelija, joka toimi myös Ulos-Ut-Out -koordinaattorina.
LYKE-verkostoon kuului vuoden lopussa 55 luonto- ja ympäristökoulupalveluja tarjoavaa
toimipistettä, joista 21 oli liiton yhteisöjäseniä ja 6 koejäseniä. Lisäksi liitolla oli vuoden
lopussa 21 henkilöjäsentä ja 12 kannatushenkilöjäsentä. Kaikista LYKE-verkoston toimipisteistä 32 oli vuoden lopussa sertifioitu kehittämiskeskuksiksi ja 17 toimintakeskuksiksi.
Liiton talous on tasapainossa. Menot suhteutettiin talousarviota pienempiin tuloihin hallituksen päätösten mukaisesti.

YLEISTÄ
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten
luontosuhteen vahvistamista ja kestävän elämäntavan oppimista. Liitto koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa sekä toteuttaa ja kehittää valtakunnallisia ympäristökasvatuksen
tukipalveluja. Liiton paikallistoiminta tapahtuu LYKE-verkoston toimipisteissä, jotka
tukevat varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja järjestämällä luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulutuksia opettajille ja kasvattajille. Tässä vuosikertomuksessa kuvataan ja arvioidaan vuoden 2018 tavoitteiden ja toiminnan toteutumista.

Henkilöstö ja toimitilat
Liitolla oli vuonna 2018 kaksi toimihenkilöä: toiminnanjohtaja ja suunnittelija. Vs. toiminnanjohtajana toimi Kati Vähä-Jaakkola, jonka työaika oli 80% 2 kk ja 100% 10 kk
ajan. Suunnittelija Maija Ihantolan työaika jakaantui liiton suunnittelijan ja Ulos-Ut-Out
-tapahtumahankkeen töihin. Työaika oli 70% 3 kk ja 100% 9 kk ajan. Lisäksi ajalla 8.1. 8.2.2018 liitossa oli työkokeilussa Sami Vuorenpää, joka toteutti LYKE-videot.
Henkilöstö kouluttautui vuoden aikana seuraavasti: EU:n tietosuoja-asetus ja järjestötoiminta, (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Vaikuttavuuden arviointi -työpaja (Allianssi) sekä
ensiapukoulutus EA1 (SPR).
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Ostopalveluja käytettiin seuraavasti: taloushallinto- ja tilintarkastuspalveluja ostettiin
Greenstep Oy:ltä ja Tuokko-tilintarkastusyhteisöltä, painatuspalveluja Painotalo Plus
Digital Oy:ltä, graafisia suunnittelupalveluja Hyvä Ihme Designilta ja Amfibi Ky:ltä sekä
tietotekniikkapalveluja RecIT Oy:ltä ja Springmedialta.
Liitolla on toimipiste Tampereella (Kuninkaankatu 39) Toimisto-nimisessä huoneistossa
Suomen luonnonsuojeluliiton alivuokralaisena. Liitolla on käytössään oma huone ja yhteistila. Toimistolla toimii useita luonto- ja ympäristöjärjestöjä.

Verkoston ja liiton jäsenet sekä toiminnan laajuus
LYKE-verkostoon kuului vuoden lopussa 55 toimipistettä, joista 32 oli vuoden lopussa
sertifioitu kehittämiskeskuksiksi, 17 toimintakeskuksiksi ja 6 oli sertifioinnin hakuvaiheessa eli koejäseninä.
Verkoston toimipisteissä oli asiakaskäyntejä vuonna 2018 yhteensä 184 918 kpl; asiakkaista noin 162 000 oli lapsia ja nuoria. Ryhmien lukumäärä oli 9874. Opettajille ja kasvattajille järjestettiin 126 koulutusta, joihin osallistui yhteensä 2200 henkilöä. Asiakasmääriä mitattiin kyselyllä, johon oli 13.2. mennessä vastannut 42 toimipistettä (vastausprosentti 76%).
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitolla oli vuoden 2018 lopussa 21 henkilöjäsentä,
12 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 2018 yhteensä
kuusi kertaa, lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta. Hallituksessa oli kuusi jäsentä ja
heillä kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Hanniina
Manner ja varapuheenjohtajana Johanna Sunikka, joka johti kokouksia syyskaudella
2018 Mannerin jäätyä vanhempainvapaalle. Hallituksen jäsenet vuonna 2018:
Puheenjohtaja: Hanniina Manner (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu
Polku)
Vesa Sainio Nuorisokeskus Villa Elba/ Kokkolan luontokoulu
Sanna Järvensivu, Marttisten nuorisokeskus (vara)
Elina Kokko, Hostel Suomenlinna, Suomen leirikouluyhdistys
Raija Saloranta, Ainolan Alakööki (vara)
Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
Aino Kaila, Meriharjun luontotalo, Helsingin nuorisoasiainkeskus (vara)
Pauliina Hiltunen, Mahnalan ympäristökoulu
Tero Kirjosalo, Luontokoulu Arkki, Helsinki (vara)
Jenni Skaffari, Luontokoulu Korento
Johanna Sunikka, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku (vara)
Maria Aroluoma, Haltian luontokoulu
Heli Suurkuukka, Liminganlahden luontokeskus (vara)
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Hallituksen jäsenyys on henkilökohtainen, joten nimen perässä oleva LYKE-verkoston
toimipiste kuvaa työpaikkaa, eikä hallituksen jäsen ole toimipisteen edustaja.
Liiton vs. toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola toimi liiton taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä.
Liitolla oli vuoden aikana seuraavia edustuksia:
•
•
•

•
•
•
•

Edustus Vihreä lippu -toimikunnassa: Hanniina Manner
Edustus kansallisessa LUMA-neuvottelukunnassa: Kati Vähä-Jaakkola
Edustus LYKE-verkoston ohjausryhmässä: Olli Viding, ohjausryhmän puheenjohtaja (Vantaan luontokoulu) ja Hanniina Manner (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku)
Edustus Kymenlaakson liiton ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa: Tiina
Lecklin (Luontokoulu Haili)
Edustus Metsän oppimispolun, Ulkoluokka-hankkeen ja Ulos-Ut-Out tapahtuman ohjausryhmissä: Kati Vähä-Jaakkola
Edustus Suomen luonnon päivät -organisaation ohjausryhmässä: Maija Ihantola
Edustaja Ympäristökasvatus-lehden toimituskunnassa: Kati Vähä-Jaakkola

LYKE-ohjausryhmä
Verkoston kehittämisen suuria linjoja tukee myös LYKE-ohjausryhmä, jonka tehtävänä
on ollut kuulla sidosryhmiä ja tuoda ajankohtainen valtakunnallisen ympäristökasvatuksen näkökulma mukaan verkoston toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2018 ohjausryhmään kuuluivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pj. Olli Viding, toiminnanjohtaja, Vantaan luontokoulu
Eija Pietilä, toiminnajohtaja, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Elina Pilke, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontokeskukset
Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys ry
Anna Kettunen, hallituksen jäsen, Ympäristökasvatusjärjestö Fee Suomi / koulutuspäällikkö, Suomen ympäristöopisto Sykli
Katja Viberg, koulutustoimintojen johtaja Ympäristökoulu Polku, Helsinki
Maija Aksela, johtaja, LUMA-keskus Suomi
Bernt Nordman, toiminnanjohtaja, Natur och Miljö
Hanniina Manner, liiton hallituksen pj., Ympäristökoulu Polku, Helsinki

Asiantuntijoina ohjausryhmässä mukana:
•
•
•

Tanja Tuulinen, Ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaattori,KeskiSuomen Ely-keskus
Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jukka Tulivuori, opetusneuvos, Opetushallitus (6/18 asti)

Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa, 19.3.2018 ja 22.10.2018.

Valtuuston kokoukset
Liiton kevät- ja syyskokoukset eli valtuuston kokoukset järjestettiin LYKE-tapaamisten
yhteydessä: kevätkokous Vierumäellä 14.3.2018 ja syyskokous Helsingissä 8.11.20
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Kuva 1: Satu Jovero esitteli Luomuksen kasvitieteellisen puutarhan ympäristökasvatustoimintaa
LYKE-tapaamisessa 9.11.2018. Kuvaaja: Kati Vähä-Jaakkola

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2018
Vuonna 2018 liitto jatkoi perustehtävänsä toteuttamista koordinoimalla ja kehittämällä
LYKE-verkoston toimintaa. Keskeisiä toimintamuotoja olivat koulutusten ja tapaamisten
järjestäminen, neuvonta, viestintä sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä ympäristökasvatuksen edistämiseksi.
Toiminnan erityisiä painopisteitä vuonna 2018 olivat viestinnän ja varainhankinnan
kehittäminen. Tavoitteena oli lisätä toiminnan tunnettuutta ja kasvattaa liiton omavaraisuusastetta Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuslinjausten mukaisesti.
Vuonna 2018 kehitettiin liiton toiminnan arviointia luomalla arviointiin sapluuna, jossa
asetetaan kullekin tavoitteelle tulosodotukset sekä näiden täyttymisen arvioinnille mittarit. Tässä vuosikertomuksessa arvioidaan toimintaa ensimmäistä kertaa tämän sapluunan avulla.

1. Viestinnän ja varainhankinnan kehittäminen
1.1. Viestintä
Ulkoinen viestintä
Liiton internet-sivusto www.luontokoulut.fi uudistettiin syksyllä 2018 palvelemaan aiempaa paremmin sekä verkoston ulkoista että sisäistä viestintää. Uudistuksesta kerätyn
palautteen mukaan uusi sivusto on selkeä ja helppokäyttöinen ja ulkoasu kuvaa hyvin
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LYKE-verkoston toimintaa. Sivuston ruotsinkielinen toteutus tehdään keväällä 2019.
Lisäksi syksyllä 2018 käynnistettiin MAPPA.fi -etusivun uudistaminen, tavoitteena lisätä
hakupalvelun selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä.
Koulujen ja päiväkotien suuntaan viestimiseen toteutettiin kaksipuolinen esite-kortti,
jonka toinen puoli esittelee LYKE-verkostoa ja toinen puoli MAPPA.fi -palvelua. Esite
sisältää kaksi toimintavinkkiä kouluille ja päiväkodeille. Esite postitettiin kaikille kouluille tammikuussa 2019.
Vuoden aikana kehitettiin monipuolisesti viestintää sosiaalisessa mediassa ottamalla
käyttöön uusia kanavia, aktivoimalla verkoston toimijoita sosiaaliseen median käyttöön
sekä lisäämällä viestien määrää ja kohdentamista mm. hyödyntämällä maksullista markkinointia.
Toimipisteille järjestettiin 8.11.2018 sosiaalisen median käytöstä koulutus, johon osallistui 42 henkilöä. Kouluttajana ja innoittajana toimi Suomen luonnon päivien koordinaattori Joel Heino. Koulutuksessa mm. ideoitiin verkostolle sosiaalisen median kampanja ”LYKE-verkoston joulukalenteri”, jossa toimipisteet vuorollaan esittelivät luonto- ja ympäristökoulujen toimintaideoita. Kampanja toteutettiin Instagramissa joulukuussa.
Sosiaalisen media kanavista käytettiin Twitteriä, Facebookia ja Instagramia. Facebookissa viestittiin kolmella sivulla: LYKE-verkosto, Mappa ja Ulos-Ut-Out. Myös Twitterissä ja
Instagramissa käytettiin kolmea tiliä: @LYKEverkosto, @haeMAPPAsta ja @UlosUtOut.
Näistä Instagramin @LYKEverkosto avattiin vuonna 2018.
Sosiaaliseen mediaan panostamisen seurauksena kasvoivat eri kanavien seuraaja- ja tykkääjämäärät vuoden 2018 aikana merkittävästi, erityisesti MAPPAn kanavissa. Kasvumäärät on kuvattu seuraavassa laatikossa 1:

Näkyvyys sosiaalisen median kanavissa, tilanne vuoden 2018 lopussa:
Facebook:
•

LYKE-verkosto: seuraajia 500 kpl, tykkääjiä 496 kpl.
Seuraaja- ja tykkääjämäärät määrät kasvoivat kumpikin 21%

•

Mappa: Seuraajia 1193 kpl, tykkääjiä 1167 kpl.
Seuraaja- ja tykkääjämäärät määrät kasvoivat kumpikin 165%

•

Ulos-Ut-Out!: Seuraajia 924 kpl, tykkääjiä 907 kpl.
Seuraaja- ja tykkääjämäärät määrät kasvoivat kumpikin 20%

Twitter:
•

@LYKE-verkosto: seuraajia 284 kpl. Seuraajamäärä kasvoi 33%.

•

@HaeMappasta:. Seuraajia 108 kpl. Seuraajamäärä kasvoi 130%

•

@UlosUtOut: Seuraajia vuod 183 kpl. Seuraajamäärä kasvoi 19%

Instagram:
•

Liiton Instagram-tili avattiin keväällä 2018, seuraajia 211 kpl.
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Verkoston toimintaa tehtiin tunnetuksi myös kirjoittamalla artikkeleita muihin julkaisuihin. Ympäristökasvatus-verkkolehdessä julkaistaan juttusarjaa LYKE-verkoston toimipisteiden henkilökunnasta. Lehdessä 1/2018 esiteltiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polun ympäristökasvattaja Hanniina Manner, lehdessä 2/2018
opettaja Jenni Skaffari Tampereen luontokoulu Korennosta ja lehdessä 3/2018 ympäristökasvattaja Tero Kirjosalo luontokoulu Arkista. Juttuihin voi tutustua täällä:
http://ymparistokasvatus.fi/hanniina-manner-tyoskentely-ymparistoraatilaisten-kanssamotivoivaa/
http://ymparistokasvatus.fi/jenni-skaffari-tama-unelmatyotani/
http://ymparistokasvatus.fi/tero-kirjosalo-sekin-lammittaa-mielta-jos-ja-kun-onnistunvoittamaan-torakoille-ja-muille-hyonteisille-uusia-ystavia/
Toiminnanjohtaja oli mukana myös lehden toimituskunnassa.
Kotitalousopettajien liiton juhlalehteen kirjoitettiin artikkeli, jossa pohdittiin kotitalousopetuksen roolia kestävän elämäntavan edistämisessä sekä esiteltiin LYKE-verkostoa ja
MAPPAa. Lehden painosmäärä oli 2000 kpl. Biologian ja maantieteen opettajien liiton
Natura-lehteen 3/18 kirjoitettiin artikkeli Ulos-Ut-Out -tapahtumasta. Lehden painosmäärä oli 2000 kpl. Suomen ympäristöopisto Syklin Ulkoluokka-hankkeessa toteutettuun
Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisuun laadittiin LYKE-verkoston ja MAPPAn esittelyt.
LYKE-verkoston toimintaa esittelevät videot valmistuivat ja julkaistiin uusilla internetsivuilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Videot toteutti työkokeilija Sami Vuorenpää. Videoita hyödynnettiin luonto- ja ympäristökoulutoiminnan tunnettuuden kasvattamisessa erityisesti sosiaalisen median kanavissa.
Päivitettiin viestintäsuunnitelma, jossa määriteltiin vuodelle 2018 viestinnän vastuut,
tavoitteet, keinot ja kanavat, aikataulut ja toimenpiteet sekä listattiin keskeiset kontaktit
ja yhteyshenkilöt kuhunkin toimenpiteeseen liittyen. Lisäksi luotiin graafinen ohjeisto ja
päivitettiin logot sen mukaisesti
Verkoston toimintaa esiteltiin vuoden aikana myös useissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa: Educa-messut 26. - 27.1.2018 Helsingissä, Seikkailukasvatuspäivät Vierumäellä
15.3.2018, Suomen luonnon päivän juhla Turussa 25.8.2018, Toivo! Ympäristökasvatuspäivät Hailuodossa 6.-7.9.2018, 101 polkua luontoon (Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivät) Virroilla 5.10.2018, Suomen kieltenopettajien liiton syyspäivät Turussa 6.10.2018,
Ympäristökasvattajien koulutuspäivä opettajaksi opiskeleville Helsingissä 12.10.2018,
Löytöretki lähiluontoon -Pohjois-Savon alueellinen ympäristökasvatuspäivä Lapinlahdella
27.10.2018, Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen -seminaari Helsingissä 7.11.2018,
Alueellisten ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostojen videotapaaminen 15.11.2018,
Biologian ja maantieteen opettajien syyspäivät Vantaalla 17.11.2018 ja Kotitalousopettajien liiton 100-v. juhlaseminaari 17.11.2018 Helsingissä.
Lisäksi LYKE-verkoston toimintaa esiteltiin kansainvälisille vieraille ja kansainvälisissä
tilaisuuksissa. Tampereen luontokoulu Korennossa oli useita vierailuja mm. Yhdysvalloista, Etelä-Koreasta, Kiinasta, Israelista ja Skotlannista. Toiminnanjohtaja esitteli verkostoa Nordic Cooperation Group for Nature Interpretation -tapaamisessa 4.-5.12.2018 Uppsalassa, jossa suunniteltiin pohjoismaista yhteistyötä.
Seuraavassa on kooste kaikista v. 2018 tapahtumista, joihin osallistui liiton edustaja.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Educa-messut 26. - 27.1.2018: esittelypiste (Kati Vähä-Jaakkola, Maija Ihantola,
Hanniina Manner)
OKM: Nuorisojärjestöjen järjestöseminaari Pörssitalolla Helsingissä 8.3.2018 (Kati Vähä-Jaakkola)
Seikkailukasvatuspäivät Vierumäellä 15.3.2018, esittelypiste (Kati Vähä-Jaakkola
ja Maija Ihantola)
Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen videotapaaminen 2.5.2018, esitys (Kati
Vähä-Jaakkola)
Opetus- ja kulttuuriministeriö kestävän kehityksen työpajat 25.5. ja 5.6.2018 (Kati Vähä-Jaakkola ja Niina Mykrä)
Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -seminaari Finlandia-talolla Helsingissä
30.5.2018 (Kati Vähä-Jaakkola)
Luma-päivät / Star T Gaala 5.6.2018 Tampereella (Kati Vähä-Jaakkola)
Suomen luonnon päivän juhla Turussa 25.8.2018, esittelypiste (Emilia Nordling ja
Nina Puistovaara)
OKM: järjestöseminaari ja työpaja Säätytalolla Helsingissä 30.8.2018 (Kati VähäJaakkola)
Toivo! Ympäristökasvatuspäivät Hailuodossa 6.-7.9.2018, esittelypiste (Kati VähäJaakkola)
101 polkua luontoon, Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivät 5.10.2018, esittelypiste ja paneeliosallistuminen (Maija Ihantola ja Niina Mykrä)
Suomen kieltenopettajien liiton syyspäivät Turussa 6.10.2018, esittelypiste (Emilia Nordling)
Ympäristökasvattajien koulutuspäivä opettajaksi opiskeleville Helsingin yliopistolla 12.10.2018: esitys ja Mappa-työpaja (Kati Vähä-Jaakkola)
Löytöretki lähiluontoon -Pohjois-Savon alueellinen ympäristökasvatuspäivä Lapinlahdella 27.10.2018, esittelypiste (Mari Wikholm)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaus -keskustelutilaisuus
1.11.2018 (Kati Vähä-Jaakkola)
Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen -seminaari Helsingissä 7.11.2018, esittelypiste (Kati Vähä-Jaakkola)
Alueellisten
ympäristökasvatuksen
yhteistyöverkostojen
videotapaaminen
15.11.2018, puheenvuoro (Kati Vähä-Jaakkola)
Biologian ja maantieteen opettajien syyspäivät Vantaalla 17.11.2018: esittelypiste
(Kati Vähä-Jaakkola)
Kotitalousopettajien liiton 100-v. juhlaseminaari 17.11.2018 Helsingissä, esittelypiste (Kati Vähä-Jaakkola ja Maija Ihantola)
Nordic Cooperation Group for Nature Interpretation –tapaaminen 4.-5.12.2018
Uppsalassa, esitys (Kati Vähä-Jaakkola)
Pääministeri Juha Sipilän suomalaisia Ilmastotekoja -seminaari Säätytalolla Helsingissä 10.12.2018. Osallistuminen pyöreän pöydän keskusteluun (Kati VähäJaakkola)
Suomen nuorisokeskusyhdistyksen 25-v. juhlaseminaari Helsingissä 12.12.2018
(Kati Vähä-Jaakkola)

Viestintäyhteistyö valtakunnallisissa kampanjoissa
Liitto oli yhteistyökumppanina Ympäristökasvatusjärjestö Fee Suomen organisoimassa
kansainvälisessä Ulkoluokkapäivässä, jota vietettiin 17.5.2018. Kampanjassa saatiin näkyvyyttä MAPPA.fi -palvelulle, josta ohjattiin etsimään toimintaideoita päivän toteutuk-
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seen. Lisäksi liitto aktivoi verkoston toimipisteitä viettämään päivää ja viestimään siitä
sekä kannustamaan alueensa kouluja ja päiväkoteja osallistumaan.
Suomen luonnon päivää (SLP) vietettiin 25.8.2018. Liitto teki vahvaa viestinnällistä yhteistyötä SLP-organisaation kanssa: Liiton verkkosivuille koostettiin MAPPA.fi palvelusta mustikka-teemainen kokonaisuus koulujen ja päiväkotien käyttöön. MAPPA.fi
oli näkyvästi esillä SLP:n verkkosivuilla ja vastaavasti MAPPA.fi-palvelun etusivulla
kannustettiin viettämään Suomen luonnon päivää. Liitto ja MAPPA.fi olivat esillä Suomen luonnon juhlassa Ruissalossa elokuussa.
Kampanjayhteistyö kasvatti MAPPA.fi:n tunnettuutta ja näkyi selvästi kävijämäärien
kasvuna vilkkaimpina kampanjakuukausina. Huhti- toukokuussa MAPPAn kävijämäärät
kasvoivat 89-150% ja elokuussa 94% vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna.
Sisäinen viestintä
Paikallistoimijoille tiedotettiin alan ajankohtaisista asioista verkoston omalla sähköpostilistalla ja Facebook-sivuilla. Maaliskuussa ja marraskuussa lähetettiin kaikille
paikallistoimijoille verkoston tiedotuskirje, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista
verkostossa. Lisäksi liiton uusille verkkosivuille koottiin liiton palvelut verkostolle
yhteen paikkaan.
Vuonna 2018 perustettiin Whatsappiin vapaamuotoinen ja -ehtoinen keskusteluryhmä
"LYKE-parviäly" toimipisteiden välistä epävirallista keskustelua ja ideointia varten.
Tulosodotukset ja arviointi:
TULOSODOTUS 1: Uudet nettisivut valmistuvat ja palvelevat aiempaa paremmin sekä
LYKE-verkoston omia tarpeita että opettajia ja kasvattajia. Sivut ovat selkeät ja niiltä
löytyy helposti tukea ympäristökasvatukseen.
Arviointi
o
o

o

Valmistuivatko uudet nettisivut v. 2018: Kyllä valmistuivat. Ruotsinkielinen puoli
toteutetaan v. 2019.
Selkeys ja käytettävyys: käyttäjäpalaute uusien sivujen toimivuudesta: Kerättiin
palautetta toimipisteiltä asiakasmääräkyselyn yhteydessä. Sivuja pidettiin selkeinä
ja käytettävyyttä hyvänä. Palautteessa saatiin myös hyviä kehittämisehdotuksia
mm. toimipistehakua koskien.
Kävijämäärän muutos: Kävijämäärä 2018: kaikki käynnit yhteensä 13868, kävijät
yhteensä 10215, kasvua +55% (Kasvuprosentti laskettu vertaamalla vuoden 2017
syys-joulukuun tilastoa vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon.)

TULOSODOTUS 2: Järjestetään tavoitetta vastaava viestintäkoulutus, joka innostaa
uusia verkoston toimipisteitä somen käyttöön ja aktivoi & antaa uusia ideoita niille, jotka
jo käyttävät somea.
Arviointi
o
o

Järjestettiinkö koulutusta? Kyllä
Vastasiko koulutus tavoitettaan? Palaute koulutuksesta oli positiivista, kaikki vastaajat kokivat sen hyödylliseksi työnsä kannalta (60% vastasi hyödyllinen, 40%
osittain hyödyllinen). Koulutuksen yksi konkreettinen tulos: koulutuksessa ideoitiin
yhteinen somekampanja (joulukalenteri), joka toteutettiin Instagramissa joulukuussa.
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TULOSODOTUS 3: Liiton some-kanavien seuraaja/tykkääjämäärät kasvavat yhteensä
vähintään 10%, jolloin viestintä tavoittaa yhä laajemman joukon.
Arviointi
o

Kuinka paljon some-kanavien tykkääjä- ja seuraajamäärät kasvoivat v. 2018 aikana? Kasvoivat kanavasta riippuen 19-165%, eli reilusti yli tavoitteen.

TULOSODOTUS 4: Viestinnän suunnitelmallisuus lisääntyy ajantasaisen viestintäsuunnitelman avulla.
Arviointi
o
o

Tehtiinkö päivitys: Kyllä
Toteutettiinko viestintäsuunnitelmassa vuodelle 2018 keskeisimmiksi määritellyt
toimenpiteet? Valtaosa keskeisimmistä toimenpiteistä toteutettiin.

TULOSODOTUS 5: LYKE-verkoston ja Mappa.fi:n palvelujen tunnettuus kasvaa kouluissa ja päiväkodeissa niille suunnatun viestinnän avulla.
Arviointi
o
o

Viestittiinkö kouluille ja päiväkodeille? Kyllä
Kehitettiinkö viestintään uusia keinoja? Kyllä, toteutettiin uusi LYKE-verkoston ja
MAPPA.fi palvelun yhteinen esitekortti

Kuva 2: Luontokoulupäivä Vantaan luontokoulussa. Kuvaaja: Emma Luukkala

1.2. Varainhankinta
Vuonna 2018 tavoitteena oli 1) kehittää liiton varainhankintaa ja omavaraisuusastetta
etsimällä ja kokeilemalla uusia varainhankintamuotoja julkisten avustusten rinnalle, 2)
laatia liitolle varainhankintasuunnitelma ja lisätä varainhankintaosaamista sekä 3) pyrkiä tukemaan verkoston laajentumista etsimällä rahoitusta liikkuva luontokoulu toimintamallille.
Liiton varainhankintaa kehitettiin vuoden aikana sekä strategisella että käytännön tasolla. Liitolle laadittiin varainhankintasuunnitelma, jossa kartoitettiin ja priorisoitiin tärkeimmät varainhankinnan muodot. Varainhankinnan kehittämistä tuki hallituksen jäse-
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nistä koostuva työryhmä. Varainhankintaosaamista lisättiin, kun suunnittelija Maija
Ihantola valmistui liiton oppisopimuskoulutettavana varainhankkijaksi.
Vuonna 2018 luotiin liitolle ensimmäinen varainhankintakampanja #pelastusjoukot, jota
markkinoitiin sosiaalisessa mediassa sekä kohdennetusti sähköpostilla yrityksille. Kampanja jatkuu keväällä 2019 ja sitä varten haettu rahankeräyslupa on voimassa 31.8.2019
asti. Vuoden aikana kehitettiin myös TYHY-konseptia yhteistyössä toimipisteiden kanssa
sekä Mappa.fi -mainosmyynnin konseptia.
Muuta liiton toimintaa tukevaa rahoitusta haettiin mm. säätiöiltä: Tiina ja Antti Herlinin
säätiö myönsi 13 000 euron apurahan Ulos-Ut-Out -tapahtuman valmisteluun vuosille
2018 - 2019. Lisäksi tapahtumalle haettiin apurahaa Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä
sekä Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastosta. Koneen säätiöltä haettiin
avustusta ”Kohti kestävää naapuruutta – uusia työkaluja lasten ja nuorten luontosuhteen
vahvistamiseen” -hankkeelle. Lisäksi liiton toiminnalle haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta UNESCO:n kestävän kehityksen kasvatuksen palkintoa (UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development). Näistä kaikista saatiin kielteiset päätökset. Julkista, vuodelle 2020 kohdentuvaa hankeavustusta haettiin KeskiSuomen ELY-keskukselta 21 000 € Ulos-Ut_Out -tapahtumalle. Päätökset tästä rahoituksesta tehdään keväällä 2019.
Liikkuvan luontokoulun mallin kehittämiseen haettiin edeltävänä vuonna 2017 rahoitusta useilta säätiöltä tuloksetta. Vuonna 2018 kokeiltiin uudenlaista lähestymistapaa ja
haettiin säätiörahoituksen sijaan liikkuvan luontokoulun mallia mukaan Sitran Maapalloliigaan, josta olisi ollut mahdollista saada pienen rahoituksen lisäksi erityisesti sparrausapua toimintamallin kehittämiseen. Valitettavasti emme vuoden 2018 haussa päässeet mukaan.
Tulosodotukset ja arviointi:
TULOSODOTUS 6: Löydetään kokeilemalla uusia toimivia varainhankinnan muotoja
liitolle.
Arviointi:

o Kokeiltiinko uudenlaisia varainhankintamuotoja?) Kyllä, jonkin verran
o Päästiinkö uusille varainhankintamuodoille budjetissa asetettuun tulostavoitteeseen (600 €)? Ei. Varanhankintakampanja jatkuu vielä keväällä 2019.
TULOSODOTUS 7: Varainhankinnan suunnitelmallisuus lisääntyy varainhankintasuunnitelman avulla.
Arviointi:

o Laadittiinko suunnitelma? Kyllä
TULOSODOTUS 8: Varainhankinnan osaaminen liitossa kasvaa kouluttautumisen
myötä.
Arviointi:

o Saatiinko oppisopimuskoulutus valmiiksi? Kyllä
o Hyödynnettiinkö uutta osaamista eli tehtiinkö varainhankinnan kehittämistyötä tai kehittämistoimenpiteitä? Kyllä, laadittiin varainhankintasuunnitelma,
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kehitettiin ja toteutettiin varainhankintakampanja. Kehitettiin TYHY-konseptia
(valmistuu 2019) sekä MAPPAn mainosmyyntiä.
TULOSODOTUS 9: LYKE-verkosto laajenee uusien liikkuvien luontokoulujen myötä.
Arviointi:

o Haettiinko Ekopaku-mallin laajentamiseen rahoitusta? Kyllä
o Saatiinko Ekopaku-mallin laajentamiseen hankerahoitusta? Ei

2. Paikallistoiminnan tukeminen ja kehittäminen
Liiton keskeisiä perustehtäviä on tukea ja kehittää LYKE-verkostoa. Tavoitteena on
sekä laajentaa luonto- ja ympäristökoulutoimintaa että kehittää sen laatua entisestään.
Liitto tarjoaa neuvontaa ja järjestää toimipisteiden henkilöstölle koulutuksia ja tapaamisia sekä ylläpitää ja kehittää luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sertifiointi- ja auditointijärjestelmää.
Vuonna 2018 tavoitteena oli erityisesti kehittää laatutyötä uudistamalla luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sertifiointikriteerit ja selkeyttämällä auditointiprosessia siten,
että se mahdollistaa aiempaa paremman vertaistuen ja yhteistyön verkoston jäsenten
kesken.
Sertifiointi ja auditointi
Sertifiointikriteerien ja auditointijärjestelmän kehitystyö valmistui maaliskuussa. Keskeisimpiä parannuksia olivat kriteerien uudistaminen (kiriteerien selkeytys, täydennys
ja ohjeistus) sekä auditointijärjestelmän kehittäminen siten, että kriteerien täyttymisen
arviointi helpottuu ja vertaistuki laajenee. Auditointi koskee jatkossa myös koejäseniä,
jolloin heidän sertifioitumistaan voidaan tukea myös vertaistuen avulla. Lisäksi uudistettiin kaikki auditointilomakkeet ja ohjeet.
Uusiin kriteereihin ja auditointiin voi tutustua tarkemmin täällä:
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/sertifiointi/
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/auditointi/

Koulutukset
Vuonna 2018 järjestettiin kaksi LYKE-verkoston koulutustapaamista: Vierumäellä 14.16.3.2018 ja Helsingissä 8.-9.11.2018.. Vierumäen tapaaminen järjestettiin valtakunnallisten seikkailukasvatuspäivien yhteydessä, tavoitteena tutustua seikkailukasvatuksen menetelmiin ja toimijoihin. Lisäksi tapaamisessa järjestettiin työpaja verkoston
yhteistyön ja viestinnän kehittämisestä. Helsingin tapaaminen järjestettiin yhteistyös-
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sä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa, teemoina muun muassa ilmastonmuutoksen käsittely museopedagogiikan keinoin sekä ympäristötiedon käyttö ja hyödyntäminen. Lisäksi osana koulutustapaamista järjestettiin
viestintäkoulutus sosiaalisen median käytöstä. Koulutusten osallistujamäärä oli yhteensä 67.
Molempien koulutustapaamisten yhteydessä järjestettiin myös liiton vuosikokoukset.
Tulosodotukset ja arviointi
TULOSODOTUS 10: Lisätään LYKE-verkoston henkilöstön osaamista ja kokemustenvaihtoa laadukkaiden koulutustapaamisten avulla.
Arviointi

o Järjestettiinkö koulutustapaamiset suunnitellusti? Kyllä
o Osallistujamäärä: Yhteensä 67
o Vastasivatko koulutukset tarkoitustaan: Palautetta kerättiin syksyn koulutuksesta. Palaute oli erittäin myönteistä, kaikki vastaajat kokivat koulutuksen hyödylliseksi. Suurimmiksi hyödyiksi koettiin verkostoituminen, saman asian parissa
työskentelevien tapaaminen sekä sisällöllinen anti (uuden oppiminen).
TULOSODOTUS 11: Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laatutyö (kriteerit ja auditointi)
varmistavat ja kehittävät toiminnan laatua ja tarjoavat vertaistukea aiempaa paremmin.
Prosessit ovat selkeitä ja hyvin ohjeistettuja, jolloin niitä on helppo toteuttaa.
Arviointi:

o Valmistuiko kehitystyö? Kyllä
o Palaute uusista kriteereistä ja auditointiprosessista: Tähän mennessä saadun palautteen perusteella kriteerien ja auditointiprosessin uudistukset on koettu valtaosin onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Auditoinneista saatu tieto on strukturoidumpaa
ja helpottaa kriteerien täyttymisen arviointia. Kehitystyön onnistumista kokonaisuudessaan on mahdollista arvioida vasta auditointikierroksen päätyttyä 2020.
TULOSODOTUS 12: Koejäsenten sertifioitumista nopeutetaan tukemalla sitä vertaisauditoinnin avulla.
Arviointi:

o Otettiinko vertaisauditointi käyttöön myös koejäsenille? Kyllä
o Nopeuttiko vertaisauditointi pitkään koejäsenenä olleiden sertifioitumista? (kuinka moni nykyisistä koejäsenistä sertifioitiin v. 2019-2020) Tieto voidaan kerätä
vasta v. 2019-2020.

3. Vaikuttaminen
Vuonna 2018 jatkettiin aktiivista vaikuttamistyötä ympäristökasvatuksen sekä luonto- ja
ympäristökoulutoiminnan edistämiseksi. Erityisenä tavoitteena oli antaa panos kansalliseen kestävän kehityksen kasvatuksen linjaustyöhön. Lisäksi painopisteessä olivat vaikuttamistyö tulevaan hallitusohjelmaan ja käynnissä olevaan maakuntauudistukseen,
tavoitteena vahvistaa luonto- ja ympäristökoulujen sekä ympäristökasvatuksen roolia ja
asemaa.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti v. 2018 kestävän kehityksen Agenda 2030 linjaustyön, jonka osana linjattiin myös ympäristökasvatuksen roolia. Liitto osallistui
aktiivisesti prosessiin työstämällä linjauksia työpajoissa (25.5.ja 5.6.), kommentoimalla
luonnoksia sekä sähköisesti että keskustelutilaisuuksissa (1.11.).
Hallitusohjelmavaikuttamista tehtiin yhteistyössä ympäristökasvatuksen Pyöreän pöydän
järjestöjen kanssa. Laadittiin järjestöjen yhteiset tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan. Tavoitteisiin liittyen tavattiin puoluevaikuttajia ja vietiin viestiä tavoitteista puolueiden eduskuntavaali- ja puolueohjelmiin. Ainakin kaksi puoluetta huomioi tavoitteemme ohjelmakirjauksissaan. Järjestöjen ympäristökasvatusta koskevat hallitusohjelmatavoitteet
löytyvät
täältä:
https://www.luontokoulut.fi/kestavan-kehityksenkasvatuksella-kohti-eduskuntavaaleja-2019/
Valmisteilla oleva maakuntauudistus tulee vaikuttamaan ympäristökasvatuksen asemaan ja resursseihin ja voi myös avata uusia maakunnallisia rahoitusmahdollisuuksia
LYKE-toimipisteille. Liitto laati keväällä 2018 alueellisille toimijoille ohjeistuksen (perustietoa maakuntauudistuksesta ja vaikuttamisvinkkejä) omassa maakunnassa vaikuttamiseen. Ohjeistus esiteltiin 2.5. pidetyssä alueellisten ympäristökasvatusverkostojen tapaamisessa, jossa kannustettiin alueellisia toimijoita vaikuttamaan. Kannustusta ja ohjeistusta jatketaan v. 2019, kun maakuntauudistuksen jatko selviää.
Verkostoon kuuluva Metsähallituksen luontokeskus Ekenäs Naturum oli vuonna 2018
lakkauttamisuhan alla. Liitto oli asiasta yhteydessä Metsähallitukseen ja otti kantaa
luontokeskuksen säilyttämisen puolesta.
Joulukuussa liitto kutsuttiin pääministeri Juha Sipilän suomalaisia ilmastotekoja seminaariin säätytalolle, jossa pohdittiin keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Toiminnanjohtaja osallistui tilaisuudessa pyöreän pöydän keskusteluun, jossa tarkasteltiin kuluttajien roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Päättäjien, puoluevaikuttajien ja virkamiesten tapaamiset
- Vuoden aikana tavattiin hallitusohjelmavaikuttamisen tiimoilta puoluevaikuttajia yhdessä Ympäristökasvatusjärjestö Fee Suomen kanssa: 21.5. Laura Koskinen (Vasemmistoliitto), 14.6. Petra Peltonen (SDP), 27.9. Pirita Lindell (Kokoomus), 10.10. Sanni GrahnLaasonen (Kokoomus)
- Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen tapaaminen 17.5.: LYKE-verkosto ja
Mappa tutuiksi; keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista mm. some-viestinnässä ja
Edu.fi -sivustolla.
- Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tapaaminen yhdessä FEE Suomen kanssa 10.10.
Keskusteltiin erityisesti OKM:n Agenda 2030 -linjausprosessin painopisteistä: mistä kouluille tukea OPS:ien kestävän kehityksen sisältöjen toteuttamiseen (opettajien koulutus ja
erilaiset ympäristökasvatuksen tukitoiminnot kuten luonto- ja ympäristökoulut sekä järjestöjen tarjonta).
Lausunnot ja kannanotot
- Liitto lausui varhaiskasvatuslain uudistamisesta yhteistyössä Pyöreän pöydän järjestöjen kanssa. Nostimme lausunnossa esille lapsen luontosuhteen vahvistamisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan näkökulmia. www.luontokoulut.fi/lausuntovarhaiskasvatuslain-luonnoksesta/
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Vaikuttamisyhteistyö
Vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisessa yhteistyössä muiden ympäristökasvatusalan järjestöjen kanssa, yhteistyöfoorumina toimi erityisesti ympäristö- ja opetusalan järjestöjen
yhteinen Pyöreä pöytä.
Tulosodotukset ja arviointi
TULOSODOTUS 13: Liitto toimii aktiivisesti luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä
ympäristökasvatuksen puolesta ja on osaltaan vaikuttamassa niiden aseman paranemiseen.
Arviointi:
o
o
o

Aktiivisuus eri prosesseissa (monessako mukana jollakin tapaa, esim. lausunto,
kannanotto, vetoomus, teesit, työryhmä/työpaja). 14
Päättäjien ja virkamiesten tapaamiset & muu kahdensuuntainen yhteydenpito: 6
Konkreettisten vaikuttamistyön tulosten laadullinen arviointi: Ympäristökasvatuksen Pyöreän pöydän järjestöjen yhteistyössä toteutettu hallitusohjelmavaikuttaminen on ollut tuloksellista, esim. muutamat puolueet ovat ottaneet keskeisimpiä
tavoitteitamme ohjelmiinsa. Maakuntauudistus on vielä kesken, eikä ympäristökasvatuksen asemaa siten voida vielä arvioida. Myöskään OKM:n linjausta ei ole
vielä julkaistu, joten siihen liittyvän vaikuttamistyön arviointi ei ole vielä mahdollista.

4. Mappa.fi -palvelu
Liitto ylläpitää ja kehittää MAPPA.fi palvelua, johon on koottu ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalit
yhdestä paikasta löydettäviksi. Palvelu on
tarkoitettu kaikille, jotka haluavat löytää
ulkona oppimisen menetelmiä, toteuttavat
ympäristökasvatusta tai tarvitsevat vinkkejä ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja
nuorten kanssa.
MAPPA.fi -palvelun kehittämiseen saatiin vuosina 2016 - 2017 opetus ja kulttuuriministeriön nuorisotyön erityisavustusta ja vuodelle 2018 haettu avustus (20 000 €) siirrettiin osaksi liiton yleisavustusta.
MAPPA.fi palvelun ylläpitoa, kehittämistä ja markkinointia jatkettiin. MAPPAn ylläpidosta vastasivat Maija Ihantola ja Kati Vähä-Jaakkola. MAPPAa markkinoitiin tapahtumissa, koulutuksissa, sosiaalisessa mediassa sekä kahden valtakunnallisen kampanjan, Ulkoluokkapäivän ja Suomen Luonnon päivän yhteydessä. Teknistä ylläpitoa ja
kehittämistä jatkettiin Kimmo Rinteelän (RecIT) kanssa. Aloitettiin lisäksi MAPPAn
etusivun uudistaminen sekä uuden lisäominaisuuden (aihekokonaisuus-reput) toteuttaminen yhdessä Kimmo Rinteelän (RecIT) ja Minna Höltän (Hyvä Ihme Design) kanssa.
MAPPAn käyttäjämäärä kasvoi vuonna 2018 60%. MAPPAssa oli vuoden lopussa 22
500 vuosittaista yksilöllistä ja 8 300 vuosittaista säännöllistä kävijää. Vuoden aikana
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MAPPAan lisättiin 71 uutta materiaalia ja vuoden lopussa MAPPAssa oli yhteensä
1208 materiaalia noin 200 tuottajataholta.

5. Ulos-Ut-Out -ulkona oppimisen suurtapahtuma 2020

Käynnistettiin Suomen suurimman ulkona oppimisen tapahtuman suunnittelu ja valmistelu yhteistyössä Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen, Suomen nuorisokeskusyhdistyksen, Finlands Svenska Idrottin, Suomen ympäristöopisto Syklin, WWF Suomen ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Ulos-Ut-Out -tapahtuma järjestetään 9. 11.6.2020 Nuorisokeskus Hyvärilässä, Nurmeksessa.
Ulos-Ut-Out järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 Turun linnassa ja Nuorisokeskus Ahtelassa Sauvossa. Yli 500 osallistujaa koonnut tapahtuma oli erittäin onnistunut ja se päätettiin suuren kysynnän vuoksi järjestää uudelleen vuonna 2020. Tapahtuman koordinaattorina toimii liiton suunnittelija Maija Ihantola ja vs. toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola on mukana tapahtuman ohjausryhmässä.
Vuoden 2018 aikana suunniteltiin tapahtuman ohjelmaa, tehtiin käytännön järjestelyjä sekä haettiin tapahtumalle yhteistyökumppaneita ja rahoitusta.
Tapahtuman ohjausryhmä kokoontui vuonna 2018 10 kertaa ja teki lisäksi suunnittelumatkan Nurmekseen kesäkuussa 2018. Nurmeksessa järjestettiin myös paikallistoimijoiden suunnittelutapaaminen. Tapahtumalle avattiin verkkosivut, perustettiin uutiskirje sekä viestittiin monipuolisesti yhteistyöverkostojen ja sidosryhmien kautta.
Tapahtumaa ja edellisen vastaavan tapahtuman luentotallenteita markkinoitiin Educa-messuilla tammikuussa 2018. Suunniteltiin tapahtuman ohjelmarunko ja aikataulu
sekä käynnistettiin ohjelmahaku 1.10.2018. Lisäksi valmisteltiin ja kutsuttiin koolle
Kuopion ja Joensuun aluetapaamiset Itä-Suomen alueen sidosryhmille. Aluetapaamiset järjestetään helmikuussa 2019, ja ohjelmahaku jatkuu maaliskuulle 2019.
Tapahtuma on herättänyt suurta kiinnostusta ja uusia toimijoita on saatu mukaan
yhteistyöhön. Mm. Freshabit Life IP -hanke on liittynyt mukaan tapahtuman järjestelytoimikuntaan ja ohjelmaehdotuksia ja yhteydenottoja on saatu lukuisilta uusilta tahoilta. Tapahtuman viestintä tavoitti uusia kiinnostuneita ja viestintäkanaviin tulee
koko ajan uusia kävijöitä ja seuraajia: verkkosivustolla www.ulos2020.fi oli vuonna
2018 yli 2000 kävijää, kasvua 170% (loka-joulukuun tilasto 2018 vs loka-joulukuu
2017). Tapahtuman sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Twitter ja Instagram) on
yhteensä yli 1000 seuraajaa.
Tapahtuman suunnittelua ja valmistelua vuonna 2018 rahoitti Tiina ja Antti Herlinin
säätiö (13 000 €), apurahasta 7 434,84 € käytettiin vuonna 2018 ja 5 565,16 € käytetään v. 2019. Lisäksi valmistelua rahoittivat yhteistyökumppanit yhteensä 7500 eurolla. Tapahtumalle haettiin rahoitusta myös Keski-Suomen ELY-keskukselta (21 000 €,
ei vielä päätöstä) vuosille 2019 - 20. Lisäksi selvitettiin muita rahoitusvaihtoehtoja
sekä etsittiin yritys- ja muita yhteistyökumppaneita.
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Tapahtuman verkkosivut https://www.ulos2017.fi/fi/etusivu/
Tulosodotukset ja arviointi
TULOSODOTUS 14: Ulos-Ut-Out -tapahtuman valmistelu käynnistetään onnistuneesti ja
sille varmistetaan resurssit. Tämän seurauksena voidaan v. 2020 järjestää LYKEverkoston henkilöstöä sekä yli 500 muuta opettajaa ja kasvattajaa palveleva ulkona oppimisen suurtapahtuma.
Arviointi

o Käynnistettiinkö valmistelu? Kyllä
o Saatiinko valmistelutyölle varmistettua resurssit? Kyllä, vuodelle 2018 ja rahoitus valmistelutyön jatkamiselle saatiin varmistettua myös jo osalle vuodesta
2019.

Kuva 3: Ulos – Ut – Out -suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Kuvaaja: Kati Vähä-Jaakkola

6. Yhteistyö
Vuonna 2018 oli erityisenä tavoitteena lisätä yhteistyötä opettajaliittojen kanssa. Osallistuttiin Kotitalousopettajien liiton, Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) sekä
Kielten opettajien liiton tapahtumiin esittelypisteellä ja kirjoitettiin lehtiartikkelit Kotitalousopettajien liiton ja BMOL:in lehtiin.
Teemme jatkuvasti aktiivista yhteistyötä Suomen muiden ympäristökasvatusalan toimijoiden kanssa. Vuonna 2018 yhteistyö oli tiivistä erityisesti Ulos-Ut-Out -suurtapahtuman
suunnittelussa ja järjestämisessä Suomen nuorisokeskusyhdistyksen ja Seikkailukasva-
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tusverkoston, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen, Suomen ympäristöopisto Syklin,
Suomen Metsäyhdistyksen, Finlands Svenska Idrottin ja WWF Suomen kanssa.
Olimme mukana yhteistyökumppanina kahdessa valtakunnallisessa kampanjassa: Ulkoluokkapäivä ja Suomen luonnon päivä. MAPPA.fi palvelu sai huomattavaa lisänäkyvyyttä
osana näitä kampanjoita.
Suomen ympäristökeskus SYKEn kanssa tehtiin yhteistyötä ympäristötiedon hyödyntämiseen liittyen (mm. koulutusyhteistyö) ja Freshabit Life -hankkeen kanssa valmisteltiin
koulutusyhteistyötä vuodelle 2019. Keski-Suomen ELY-keskuksen, Okka-säätiön ja Fee
Suomen kanssa valmisteltiin yhteistyössä alkuvuodesta 2019 toteutuvaa Agenda 2030 ja
ympäristökasvatus -seminaaria.
Tehtiin yhteistyötä ympäristökasvattajan koulutusohjelmaa toteuttavien Suomen ympäristöopisto Syklin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK:n kanssa. Syklin kouluttajat
esittelivät LYKE-verkoston toimintaa ja materiaaleja ympäristökasvatuksen opiskelijoille
ja Syklin ympäristökasvatuksen koulutuksia järjestettiin verkoston toimipisteissä. Liiton
suunnittelija kävi esittelemässä toimintaa TAKK:issa 18.3.
Vaikuttamistyössä jatkettiin aktiivista yhteistyötä ympäristökasvatusjärjestöjen Pyöreässä pöydässä, josta esimerkkeinä mm. hallitusohjelmavaikuttamisen ja varhaiskasvatuslakia koskevan lausunnon valmisteluyhteistyö. Lisäksi pidettiin yhteyttä opetus- ja ympäristöhallintoon.
Liitto oli mukana seuraavissa asiantuntijaryhmissä: Kansallinen LUMA-neuvottelukunta
(kokous 1.3.), Suomen metsäyhdistyksen koordinoima Metsän oppimispolku -ohjausryhmä
(kokoukset 9.4. ja 22.10.), Suomen luonnon päivän ohjausryhmä (3.4. ja 15.11.), Suomen
Ympäristöopisto Syklin Ulkoluokka-hankkeen ohjausryhmä (kokoukset 6.3.; 7.6. ja 1.11.),
Ulos-Ut-Out -tapahtuman ohjausryhmä (kokoukset: 15.1.; 15.3.; 13.4.; 11.6.; 13.6.; 15.8.;
24.10; 21.11. ja 19.12.), Ympäristökasvatusjärjestöjen Pyöreä pöytä (kokoukset 7.3.; 20.3.;
10.4.; 17.4.; 22.8.; 12.9. ja 23.10.), Ympäristökasvatus-lehden toimituskunta (kokoukset
21.3. ja 14.12.) sekä Kehyksen koordinoima Kasvatus- ja koulutus -työryhmä (27.2.).
Tulosodotukset ja arviointi
TULOSODOTUS 15: Yhteistyötä lisäämällä kasvatetaan LYKE-verkoston palvelujen ja
MAPPAn tunnettuutta opettajien keskuudessa.
Arviointi:

o Yhteistyökumppanuuksien määrä: 17
o Yhteistyön määrä (esim. kampanjat, yhteisosastot messuilla, lehtiartikkelit,
hankeyhteistyö): 11

o Yhteistyön kautta tavoitettujen opettajien/kasvattajien määrä (mm. tapahtumissa kohdatut, lehtijuttujen kautta potentiaalisesti tavoitetut: Määrää on vaikea arvioida, sillä käytettävissä ei ole tietoja kaikilta yhteistyökumppaneilta.
Käytettävissä olevien tietojen mukaan yhteistyötapahtumissa kohdattiin vähintään 1000 opettajaa ja kasvattajaa sekä painettujen julkaisujen kautta tavoitettiin potentiaalisesti 4500 opettajaa.

7. Hankkeet
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Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hankkeilla pyritään laajentamaan ja kehittämään LYKE-verkoston toimintaa sekä luomaan resursseja ympäristökasvatukseen.
Vuonna 2018 toteutettiin Ulos-Ut-Out -tapahtumahanketta (ks. luku 5).

Hankeyhteistyö
Luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja LYKE-verkosto osallistuivat
yhteistyökumppanina seuraaviin liiton tavoitteita edistäviin hankkeisiin, joissa liitto ei ollut taloudellisena osapuolena:
Ulkoluokka-hanke
Liitto oli Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoiman kolmivuotisen
Ulkoluokka-hankkeen yhteistyökumppani. Toiminnanjohtaja oli ohjausryhmän jäsen, ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 2018. Hankkeessa mm.
tuotettiin vuonna 2018 Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu http://ulkoluokka.fi/materiaalit/,
jonka ideointiin ja kommentointiin ohjausryhmä osallistui. http://ulkoluokka.fi/
Ulos oppimaan - tukea päiväkotien luonto- ja ympäristökasvatukseen -hanke
Liitto oli yhteistyökumppani päivähoidon kasvattajille suunnatussa
Suomen Ympäristöopisto Syklin ympäristökasvatushankkeessa,
jossa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä.
LUMA StarT
Liitto on LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelman yhteistyökumppani. LYKE-verkoston toimipisteet ovat resurssiensa puitteissa
pyydettäessä mukana tukemassa StarT-koulujen projekteja. Vuonna 2018 Star-T -materiaalit linkitettiin MAPPA.fi -palveluun. Toiminnanjohtaja oli mukana ohjausryhmässä, joka yhdistettiin vuonna 2018 kansalliseen
LUMA-neuvottelukuntaan. http://www.luma.fi/start/

TALOUS
Liiton tärkeimmät tulot olivat:
•
•
•
•

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus nuorisotyön palvelujärjestölle
jäsen- ja verkostomaksut sekä koulutustapaamisten osallistumismaksut
muu varainhankinta: Mappa.fi -mainosmyynti sekä Ilmiöt -kirjan tekijänpalkkiot
Ulos-Ut-Out -tapahtumahanke: Tiina ja Antti Herlinin säätiön apuraha sekä tapahtumajärjestäjien omavastuuosuudet

Liiton merkittävin menoerä olivat henkilöstökulut, muissa kuluissa merkittävimmät kululajit olivat markkinointi ja viestintä, hallintopalvelut sekä matka- ja toimitilakulut.
Taloudellista tilanteesta tarkemmin tilinpäätöksessä.
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