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VUOSIKERTOMUS 2019 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry  

 

 

TIIVIS 

 

TIIVISTELMÄ 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatuksen edis-

tämiseksi. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja kestävän elä-

mäntavan oppimista. 

Liitto koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa sekä ylläpitää ja kehittää valtakunnallisia toimintamalleja 

lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen. Liiton paikallistoiminta tapahtuu LYKE-verkoston 

toimipisteissä, jotka tarjoavat luonto- ja ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille sekä koulutuk-

sia opettajille ja kasvattajille. 

Vuonna 2019 luonto- ja ympäristökoulutoimintaan osallistui kyselyyn vastanneissa toimipisteissä 212000 

lasta ja nuorta ja lisäksi järjestettiin 139 koulutusta opettajille ja kasvattajille.  

Vuoden 2019 toiminnassa painottui erityisesti yhteistyön kehittäminen, joka oli tärkeänä lähtökohtana 

kaikkien tavoitteiden toteuttamisessa. Toiminnan tärkeimmät tavoitteet olivat 1) Luonto- ja ympäristö-

koulutoiminnan sekä liiton tuottamien ympäristökasvatuksen tukipalvelujen tunnettuuden kasvattaminen, 

2) Liiton paikallistoimijoille tarjoamien koulutuspalveluiden kehittäminen 3) Luonto- ja ympäristökoulu-

jen sekä ympäristökasvatuksen aseman vahvistaminen valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla, 4) 

Mappa.fi -palvelun aktiivisen käyttäjämäärän kasvattaminen ja materiaalien tuottajatahojen kanssa tehtä-

vän yhteistyön kehittäminen 5) Yhteistyön monipuolistaminen ja aiempaa laajempi hyödyntäminen liiton 

tavoitteiden toteuttamisessa. 

Tunnettuuden kasvattamiseksi kehitettiin sähköistä viestintää koulujen ja päiväkotien suuntaan mm. aloit-

tamalla LYKE-uutiskirjeen julkaiseminen. Lisättiin viestinnällistä yhteistyötä järjestöjen ja opettajaliitto-

jen kanssa (mm. valtakunnalliset kampanjat). Viestintä oli tuloksellista ja kampanjoilla lisättiin merkittä-

västi liiton ja sen palveluiden tunnettuutta. 

Liiton tukipalveluja paikallistoimijoille parannettiin kehittämällä liiton toimipisteille tarjoamia koulutus-

tapaamisia mm. monipuolistamalla koulutussisältöjä ja lisäämällä koulutusyhteistyötä verkoston ulkopuo-

listen tahojen kanssa. Vuonna 2019 järjestettiin verkostolle kaksi koulutustapaamista. 

Jatkettiin aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä liiton tavoitteiden edistämiseksi. Vuonna 2019 

ajankohtaista oli mm. hallitusohjelmavaikuttaminen, jonka myötävaikutuksella saatiin hallitusohjelmaan 

ympäristökasvatuksen kirjaukset. Lisäksi mm. edistettiin menestyksellisesti Kestävä koulu -ohjelmaa ja 

lausuttiin VANUPOsta ja LOPSista. 
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Liitto ylläpitää ja kehittää valtakunnallista ympäristökasvatuksen Mappa.fi -palvelua. Käyttäjämäärien 

kasvattamiseksi palvelua markkinoitiin aktiivisesti mm. erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa 

sekä tehtiin yhteistyötä valtakunnallisten kampanjoiden kanssa. Mappa.fi -palveluun kehitettiin uusia 

työkaluja (teemareput ja MOK-työkalu) Ympäristöministeriön Kokeilun paikka -rahoituksella.  

Vuonna 2019 valmisteltiin usean yhteistyökumppanin kanssa Suomen suurinta ulkona oppimisen tapah-

tumaa Ulos-Ut-Out 2020 -tapahtumaa. Ohjelma koostettiin avoimessa ohjelmahaussa kerätyistä ehdotuk-

sista. Tapahtumalle löydettiin uusia yhteistyökumppaneita sekä varmistettiin rahoitus. Lisäksi kehitettiin 

toimintamallia, jonka avulla tapahtuma vakiinnutetaan toistuvasti toteutettavaksi.  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 2019 yhteensä kahdeksan kertaa. 

Liiton kevät- ja syyskokoukset järjestettiin valtuuston kokouksina LYKE-koulutustapaamisten yhteydes-

sä: kevätkokous 14.3.2019 Vaasassa ja syyskokous 15.11.2019 Hollolassa. Verkoston toiminnan kehittä-

misen tukena toimi myös LYKE-ohjausryhmä. Liitolla oli vuoden aikana kolme työntekijää, joista kaksi 

vakituista ja yksi määräaikainen. 

LYKE-verkostoon kuului vuoden lopussa 57 luonto- ja ympäristökoulupalveluja tarjoavaa toimipistettä, 

joista 21 oli liiton yhteisöjäseniä ja 6 koejäseniä. Lisäksi liitolla oli vuoden lopussa 20 henkilöjäsentä ja 9 

kannatushenkilöjäsentä. Kaikista LYKE-verkoston toimipisteistä 33 oli vuoden lopussa sertifioitu kehit-

tämiskeskuksiksi ja 18 toimintakeskuksiksi. 

Vuonna 2019 laadittiin liitolle ensimmäinen strategia vuosille 2020-2022. 

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 edis-

tämiseksi. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja kestävän elä-

mäntavan oppimista. 

Liitto koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa sekä ylläpitää ja kehittää valtakunnallisia toimintamalleja 

lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen. Liiton paikallistoiminta tapahtuu LYKE-verkoston 

toimipisteissä, jotka tarjoavat luonto- ja ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille sekä koulutuk-

sia opettajille ja kasvattajille. 

Tässä vuosikertomuksessa kuvataan ja arvioidaan vuoden 2019 tavoitteiden ja toiminnan toteutumista. 

Henkilöstö ja toimitilat  

Liitolla työskenteli vuoden 2019 aikana kolme toimihenkilöä: toiminnanjohtaja ja suunnittelija sekä 

MAPPA.fi-palvelun hanketyöntekijä. Vs. toiminnanjohtajana toimi Kati Vähä-Jaakkola, jonka työaika oli 

100% koko vuoden. Suunnittelija Maija Ihantolan työaika jakaantui liiton suunnittelijan ja Ulos-Ut-Out -

tapahtumahankkeen töihin. Työaika oli 80% 5 kk ja 100% 7 kk ajan. Satu Hiekko työskenteli Ihantolan 

sijaisena sekä MAPPA.fi hanketyöntekijänä ajalla 9.8.-30.11., työaika 50%. Lisäksi Hiekko oli liitossa 

ensin työkokeilussa ajalla 7.3.-6.6.2019. 
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Henkilöstö kouluttautui vuoden aikana seuraavasti: Digipalvelujen saavutettavuusdirektiivi, (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö), Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu (Allianssi), Lobbauksen ABC (Allianssi) 

sekä Graafisen suunnittelun alkeet. 

Ostopalveluja käytettiin seuraavasti: taloushallinto- ja tilintarkastuspalveluja ostettiin Greenstep Oy:ltä ja 

Tuokko tilintarkastusyhteisöltä, painatuspalveluja Painotalo Plus Digital Oy:ltä, Allone Print Oy:ltä ja 

Happy Print Oy:ltä. Graafisia suunnittelupalveluja ostettiin Hyvä Ihme Designilta ja tietotekniikkapalve-

luja RecIT Oy:ltä. 

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

nonsuojeluliiton 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 57 toimipistettä, joista 33 oli vuoden lopussa sertifioitu kehit-

tämiskeskuksiksi, 18 toimintakeskuksiksi ja 6 oli sertifioinnin hakuvaiheessa eli koejäseninä. 

LYKE-verkostoon kuului vuoden lopussa 57 luonto- ja ympäristökoulupalveluja tarjoavaa toimipistettä, 

joista 21 oli liiton yhteisöjäseniä ja 6 koejäseniä. Lisäksi liitolla oli vuoden lopussa 20 henkilöjäsentä ja 9 

kannatushenkilöjäsentä. Kaikista LYKE-verkoston toimipisteistä 33 oli vuoden lopussa sertifioitu kehit-

tämiskeskuksiksi ja 18 toimintakeskuksiksi. 

Verkoston toimipisteissä oli asiakaskäyntejä vuonna 2019 yhteensä 218 100 kpl (joista 212 200 lapsia ja 

nuoria) ja ryhmiä 9800 kpl. Opettajille ja kasvattajille järjestettiin 139 koulutusta, joihin osallistui yhteen-

sä 2647 henkilöä. Asiakasmääriä mitattiin kyselyllä, johon oli 13.3. mennessä vastannut 42 toimipistettä 

(vastausprosentti 74%). Asiakaskäyntien määrä on todellisuudessa suurempi, koska kaikki LYKE-

verkostoon kuuluvat eivät vastanneet kyselyyn. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitolla oli vuoden 2019 lopussa 20 henkilöjäsentä, 9 kannatushen-

kilöjäsentä, 21 yhteisöjäsentä ja 6 koejäsentä. Lisäksi LYKE-verkostoon kuului 30 luonto- tai ympäristö-

koulupalveluja tarjoavaa toimijaa. 

Hallitus 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä kahdeksan kertaa, 

lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Hallituksessa oli kuusi jäsentä ja heillä kuusi henkilökohtaista 

varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Johanna Sunikka ja varapuheenjohtajana Marjo Mylly-

niemi. Hallituksen jäsenet vuonna 2019: 

Puheenjohtaja Johanna Sunikka (Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku) 

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen 

  Tuija Hurri, Nuorisokeskus Hyvärilä (vara) 

Lotta Palomäki, Lahden kaupunki, Ympäristökehitys 

   Jenni Skaffari, Luontokoulu Korento (vara) 

Marjo Myllyniemi, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku 

  Outi Mustonen, Timosenkosken luontokoulu (vara) 

Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo 

  Aulikki Laine, Luontokoulu Tikankontti / Suomen ympäristöopisto Sykli (vara) 

Pauliina Hietaranta (os. Hiltunen), Mahnalan ympäristökoulu 

  Tero Kirjosalo, Luontokoulu Arkki (vara) 

Heli Suurkuukka, Liminganlahden luontokeskus 

  Maria Aroluoma, Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu (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 Johanna Sunikka (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku) 

· Edustus Kymenlaakson liiton ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa: Tiina Lecklin (Luon-

tokoulu Haili) 

· Edustus Metsän oppimispolun, Ilo kasvaa ulkona -hankkeen ja Ulos-Ut-Out -tapahtuman oh-

jausryhmissä: Kati Vähä-Jaakkola 

· Edustus Suomen luonnonpäivät -organisaation ohjausryhmässä: Maija Ihantola 

· Edustaja Ympäristökasvatus-lehden toimituskunnassa: Kati Vähä-Jaakkola 

· Edustaja ympäristökasvatusjärjestöjen Pyöreässä pöydässä: 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 2019 ohjausryhmään kuuluivat 
·        Pj. Olli Viding, toiminnanjohtaja, Vantaan luontokoulu 

·        Eija Pietilä, toiminnanjohtaja, 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 

·        Johanna Sunikka, liiton hallituksen puheenjohtaja, Ympäristökoulu Polku, Helsinki 

·        Hanna Pohjonen. opetusneuvos, Opetushallitus 

Asiantuntijana ohjausryhmässä mukana: 

·        Tanja Tuulinen, Ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaattori, 

Keski-Suomen Ely-keskus 

Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa, 25.2.2019 ja 30.10.2019. 

Valtuuston kokoukset 

Liiton kevät- ja syyskokoukset eli valtuuston kokoukset järjestettiin LYKE-tapaamisten yhteydessä: LY-

KE-koulutustapaamisten yhteydessä: kevätkokous 14.3.2019 Vaasassa ja syyskokous 15.11.2019 Hollo-

lassa. 
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VUODEN 2019 TOIMINTA 

Vuonna 2019 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. 

Vuoden 2019 toiminnan tärkeimmät tavoitteet olivat 1) Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä liiton 

tuottamien ympäristökasvatuksen tukipalvelujen tunnettuuden kasvattaminen, 2) Liiton paikallistoimijoil-

le tarjoamien koulutuspalveluiden kehittäminen 3) Luonto- ja ympäristökoulujen sekä ympäristökasva-

tuksen aseman vahvistaminen valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla, 4) Mappa.fi -palvelun aktii-

visen käyttäjämäärän kasvattaminen ja materiaalien tuottajatahojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämi-

nen 5) Yhteistyön monipuolistaminen ja aiempaa laajempi hyödyntäminen liiton tavoitteiden toteuttami-

sessa. 

Vuonna 2019 kehitettiin liiton toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua laatimalla liitolle strategia kaudelle 

2020-2022. 

1. Viestintä  

Ulkoinen viestintä 

Vuoden 2019 tavoitteena oli lisätä ja kehittää viestintää erityisesti koulujen ja päiväkotien suuntaan. Ke-

hittämistyön tärkeänä lähtökohtana oli monipuolinen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa. Päivitettiin 

liiton viestintäsuunnitelma, jota toimeenpantiin vuoden 2019 ajan. 

Viestinnän painopistettä siirrettiin sähköiseen viestintään käynnistämällä LYKE-uutiskirjeen julkaise-

minen opettajille ja kasvattajille. Uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 407 tilaajaa.  

Viestintää kehitettiin myös lisäämällä viestinnällistä yhteistyötä järjestöjen sekä opettajaliittojen kanssa. 

Osallistuttiin yhteistyökumppanina erilaisiin kampanjoihin ja teemapäiviin, joista keskeisimpiä olivat 

Ulkoluokkapäivä ja Suomen lasten metsäretkipäivä toukokuussa ja Suomen luonnon päivä elo-

kuussa. Näissä kampanjoissa toteutettiin laajaa valtakunnallista viestintää koulujen ja päiväkotien suun-

taan. Lisäksi tehtiin yhteistyötä YLE luonnon Itämeri-kampanjassa. Kampanjoissa ja teemapäivissä 

saatiin merkittävää lisänäkyvyyttä erityisesti Mappa.fi -palvelulle.  

Esimerkiksi Mappan Facebook-sivulla julkaistu Suomen luonnon päivän kolme Facebook -postausta 

tavoittivat yhteensä 59 788 henkilöä ja niihin sitouduttiin 11 261 kertaa. Mappan Facebook-sivun vuoden 

2019 kaikista uusista tykkääjistä (840 henkilöä) yli 50% (453 henkilöä) tulivat Suomen luonnon päivän 

kampanjan aikana elokuussa.  

Esiteltiin toimintaa opettajaliittojen jäsentapahtumissa ja kirjoitettiin liittojen jäsenlehtiin artikkeleita. 

Toteutettiin esittelypisteet Educa-messuilla, Luokanopettajapäivillä, Varhaiskasvatusmessuilla, Biologi-

an ja maantieteen opettajien syyspäivillä sekä Suomen rehtorien Pro Rexi -messuilla. Toimittaja Marjo 

Soulannolta ostettiin luontokoulutoimintaa esittelevä artikkeli, joka julkaistiin Liikunnan ja terveystie-

don opettajien liiton LIITO-lehdessä (painos 2000 kpl), Ympäristökasvatus teemalehdessä (painos 4000 

kpl) sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton Natura-lehdessä (painos 2000 kpl). 

LYKE-toimijoita esiteltiin Ympäristökasvatus-verkkolehdessä julkaistavassa juttusarjassa. Lehdessä 

1/2019 esiteltiin Lahden ympäristökehityksen ympäristökasvattaja Lotta Palomäki, lehdessä 2/2019 ym-

päristökasvattaja Jaana Hiltunen Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastusta ja lehdessä 3/2019 

luontokouluopettaja Kim Suomalainen Jyväskylän luontokoulusta.  
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Tutustu haastatteluihin täällä: 

https://feesuomi.fi/lehti/lotta-palomaki-ymparistokasvatuksessakin-vahemman-on-enemman/ 

https://feesuomi.fi/lehti/luovuudessa-on-taikaa-ja-toiminnallisuus-tuo-ilon-mukanaan/ 

https://feesuomi.fi/lehti/kim-suomalainen-en-ikina-luopuisi-tyossani-kalastajanhatusta/ 

Lisäksi tiedotettiin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden opettajille suunnatuissa uutiskirjeissä mm. LU-

MA- ja Metsä opettaa -uutiskirjeissä sekä tehtiin viestinnällistä yhteistyötä Suomen ympäristöopisto Syk-

lin kanssa (Loikkaa Ulkoluokkaan ja Ilo kasvaa ulkona -hankkeet sekä ympäristökasvattajan koulutusoh-

jelma). 

Viestintämateriaaleja kehitettiin päivittämällä LYKE-MAPPA- esite, josta otettiin 5000 kappaleen lisä-

painos. Lisäksi teetettiin messukäyttöön LYKE-rollup sekä MAPPA.fi- ja Ulos-Ut-Out -banderollit. 

 Ruotsinkieliset palvelut 

Vuonna 2018 uudistetuista internet-sivuista tehtiin käännös ja toteutus ruotsin kielelle. Ruotsinkielinen 

sivusto julkaistiin kesäkuussa 2019. 

LYKE-MAPPA -esite käännettiin ruotsiksi ja postitettiin kaikkiin ruotsinkielisiin kouluihin syksyllä 

2019. 

Sosiaalinen media 

Some-viestinnän tavoitteena oli tuoda aiempaa paremmin esille LYKE-verkoston toimipisteiden toimin-

taa ja kasvattaa siten luonto- ja ympäristökoulutoiminnan tunnettuutta. 

Jaettiin suunnitelmallisesti toimipisteiden postauksia omasta toiminnastaan erityisesti Instagramissa. Li-

sättiin some-näkyvyyden laajuutta toteutta-

malla postausten maksullista markkinointia. 

Sosiaalisen media kanavista käytettiin Twit-

teriä, Facebookia ja Instagramia. Faceboo-

kissa viestittiin kolmella sivulla: LYKE-

verkosto, MAPPA.fi ja Ulos-Ut-Out. Myös 

Twitterissä ja Instagramissa käytettiin kol-

mea tiliä: @LYKEverkosto, 

@haeMAPPAsta ja @UlosUtOut. 

Sosiaaliseen median kanavien seuraaja- ja 

tykkääjämäärät kasvoivat vuoden 2019 

aikana merkittävästi. Kasvumäärät on kuvat-

tu laatikossa 1. 

Verkoston toimintaa esiteltiin vuoden aika-

na myös useissa tapahtumissa ja tilaisuuk-

sissa: Educa-messut 25. - 26.1.2019 Helsin-

gissä, Agenda 2030 ja ympäristökasvatus -

seminaari 6.2. Helsingissä, Valtakunnalliset 

luokanopettajapäivät Oulussa 16.3., virolais-

ten luontokouluopettajien tapaaminen Opin-

kirjossa Helsingissä 4.6., Varhaiskasvatus-

messut 4.10. Helsingissä, Ympäristökasvat-

NÄKYVYYS SOSIAALISEN MEDIAN KANAVISSA 

 

Facebook 

· LYKE-verkosto: seuraajia vuoden 2019 lopussa 

715 kpl (kasvua vuoden alusta 36%) 

· Mappa: Seuraajia vuoden 2019 lopussa 2014 kpl 

(kasvua vuoden alusta 72%) 

· Ulos-Ut-Out: Seuraajia vuoden lopussa 1365 kpl 

(kasvua vuoden alusta 53%) 

Twitter 

· @LYKEverkosto: seuraajia vuoden 2019 lopussa 

360 kpl.(kasvua vuoden alusta 21%) 

· @HaeMappasta: Seuraajia vuoden 2019 lopussa 

169 kpl (kasvua vuoden alusta 56%) 

· @UlosUtOut: Seuraajia vuoden 2019 lopussa 257 

kpl (kasvua vuoden alusta 40%) 

Instagram 

· @LYKE-verkosto: seuraajia vuoden 2019 lopussa 

464 kpl (kasvua vuoden alusta 120%) 

· @HaeMappasta: seuraajia vuoden 2019 lopussa 

478 kpl 

· @UlosUtOut: Seuraajia vuoden 2019 lopussa 500 

kpl 

 

https://feesuomi.fi/lehti/lotta-palomaki-ymparistokasvatuksessakin-vahemman-on-enemman/
https://feesuomi.fi/lehti/luovuudessa-on-taikaa-ja-toiminnallisuus-tuo-ilon-mukanaan/
https://feesuomi.fi/lehti/kim-suomalainen-en-ikina-luopuisi-tyossani-kalastajanhatusta/
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tajien koulutuspäivä opettajaksi opiskeleville Helsingissä 11.10.2019, Biologian ja maantieteen opettajien 

syyspäivät Vantaalla 16.11.2019 ja Pro Rexi -messut 21.-22.11. Espoossa.  

Seuraavassa laatikossa 2 on kooste kaikista v. 2019 tapahtumista, joihin osallistui liiton edustaja. 

 

MUKANA TAPAHTUMISSA 

 

· Educa-messut 25.-26.1. Helsingissä (esittelypiste) Kati Vähä-Jaakkola, Maija Ihantola 

· Agenda 2030 ja ympäristökasvatus -seminaari 6.2. (paneelikeskustelu, puheenvuoro ja esitte-

lypiste) Helsingissä, Niina Mykrä, Kati Vähä-Jaakkola, Maija Ihantola 

· Suomen luonnon päivän verkoston tapaaminen 14.2. Maija Ihantola 

· Ulos-Ut-Out -tapahtuman alueelliset suunnittelutapaamiset 18.-19.2. Kuopiossa ja Joensuus-

sa, Maija Ihantola 

· Valtakunnalliset luokanopettajapäivät Oulussa 16.3. (esittelypiste), Outi Mustonen 

· OKM Järjestöseminaari 21.3. Helsingissä, Kati Vähä-Jaakkola 

· OKM Pienryhmätapaminen 11.4. Helsingissä, Kati Vähä-Jaakkola 

· RestoSmash -tapahtuma (LYKE-verkosto mukana kehittämässä ja testaamassa vähähiilistä 

eväspussia yhteistyössä Tampereen restonomiopiskelijoiden ja Tampereen Steinerkoulun 2A-

luokan kanssa) 26.4. Tampereella, Maija Ihantola 

· FEE Suomen sidosryhmätyöpaja 28.5 Helsingissä, (Kati Vähä-Jaakkola ja Johanna Sunikka) 

· Virolaisten luontokouluopettajien tapaaminen Opinkirjossa Helsingissä 4.6. (LYKE-verkoston 

esittely), Kati Vähä-Jaakkola 

· Ilmastovastuun oppiminen työpaja 12.6. Helsingissä, Kati Vähä-Jaakkola 

· VANUPO -keskustelutilaisuus 19.6. Helsingissä, (puheenvuoro), Kati Vähä-Jaakkola 

· Hiilijalanjälki puoliksi ilmastokokeilujen päätösjuhla, 27.8. Helsingissä (Pitchaus, MAPPA), 

Kati Vähä-Jaakkola ja Maija Ihantola 

· Johtajatulet (vertaisverstas, MAPPA) 30.8.-1.9. Maija Ihantola 

· ItämeriNYT-seminaari Harakassa (MAPPA-esittelypiste) 29.-30.8, Kati Vähä-Jaakkola 

· The 15th Conference of the European Geoparks Network 23 - 27.9. (puheenvuoro, LYKE-

kriteerit), Päivi Sieppi 

· Suomen ympäristöopisto Syklin koulutuspäivä 2.10. Virroilla (esittelypiste), Maija Ihantola 

· Varhaiskasvatusmessut 4.10. Helsingissä, (esittelypiste), Kati Vähä-Jaakkola, Maija Ihantola 

· Luontokoulupäivä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille 11.10. Helsin-

gissä (esitys ja työpaja x 4), Kati Vähä-Jaakkola 

· Ministerien Andersson, Kosonen ja Mikkonen Pyöreä pöytä ilmastokasvatuksesta 1.11. Hel-

singissä (puheenvuoro), Kati Vähä-Jaakkola 

· Pohjoismainen Naturvägledning Konferenssi Kööpenhaminassa 4.-5.11., Kati Vähä-Jaakkola 

· WWF:n sidosryhmien strategiatyöpaja 5.11. Helsingissä, Maija Ihantola 

· Lahden tiedepäivä 14.11. (Puheenvuoro, LYKE-kriteerit), Päivi Sieppi 

· BMOL-syyspäivät (esittelypiste) 16.11. Vantaalla, Kati Vähä-Jaakkola 

· Pro Rexi -messut 21.-22.11. Helsingissä (esittelypiste), Kati Vähä-Jaakkola, Maija Ihantola 

· Maailman 10. ympäristökasvatuskonferenssi WEEC2019 (10th World Environmental Educa-

tion Congress) Bangkokissa 3.-7.11. (posteriesitys LYKE-verkoston sertifiointimallista), Niina 

Mykrä 

· Ilmastovastuun oppiminen seminaari 10.12. Helsingissä, Kati Vähä-Jaakkola ja Niina Mykrä 

· Onko kasvatuksesta pallon pelastajaksi – WWF juhlaseminaari 13.12. Helsingissä, Kati Vähä-

Jaakkola 
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Sisäinen viestintä 

Paikallistoimijoille tiedotettiin alan ajankohtaisista asioista verkoston omalla sähköpostilistalla ja 

Facebook-sivuilla. Huhti- ja joulukuussa lähetettiin kaikille paikallistoimijoille tiedotuskirje, joissa 

tiedotettiin ajankohtaisista asioista verkostossa. 

Lisäksi ylläpidettiin vapaamuotoisia "LYKE-parviäly" Whatsapp-ryhmää sekä “LYKE-verkoston keskus-

telu” Facebook-ryhmää toimipisteiden välistä epävirallista keskustelua ja ideointia varten. 

Toiminnan tulokset ja arviointi 

Tulosodotus 1: 

Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä liiton tuottamien ympäristökasvatuksen tukipalvelujen tunnet-

tuus kasvaa, jolloin yhä useampi opettaja ja kasvattaja voi osallistua ryhmänsä kanssa toimintaan ja saa 

tukea sekä malleja kestävän kehityksen kasvatukseen. 

Arviointi: 

- Otetaan käyttöön uusia keinoja ja kanavia viestiä kouluille ja päiväkodeille: Kyllä: julkaistiin en-

simmäinen LYKE-uutiskirje. Uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 407 tilaajaa. 

- Saavutetaan laajempaa valtakunnallista näkyvyyttä osana vähintään kahta valtakunnallista kampan-

jaa: yhteistyökampanjoiden lukumäärä ja arvioitu näkyvyys (laadullinen arviointi). Osallistuttiin yh-

teistyökumppanina kolmeen valtakunnalliseen kampanjaan: Ulkoluokkapäivä ja Suomen lasten metsä-

retkipäivä toukokuussa, Suomen luonnon päivä Elokuussa ja YLEn Itämerihaaste joulukuussa (jatkuu 

tammikuussa 2020). Näkyvyys liiton sosiaalisen median kanavissa: Suomen luonnon päivä n. 60 000 

tavoitettua kävijää, Ulkoluokkapäivä ja Suomen lasten metsäretkipäivä 10 000 tavoitettua kävijää. 

(Kampanjoiden valtakunnallinen kokonaisnäkyvyys huomattavasti suurempi) 

- Tapahtumissa tavoitetaan vähintään 1500 opettajaa/ kasvattajaa (lukumäärä): Kyllä: Tapahtumissa 

tavoitettiin yli 2000 opettajaa / kasvattajaa. 

- Toimintaa esitellään vähintään viidessä lehdessä tai julkaisussa: (lukumäärä): LIITO-lehti (1 kpl), 

Ympäristökasvatus-teemalehti (1 kpl), Natura (1 kpl), Ympäristökasvatus-verkkolehti (3 kpl), yhteensä 

6 artikkelia neljässä eri julkaisussa. 

- Lehtijuttujen avulla tavoitetaan potentiaalisesti vähintään 8000 opettajaa / kasvattajaa: lukumäärä 

arvioituna lehtien painos- tai lukijamäärän avulla. Painettujen lehtien kautta tavoitettiin potentiaali-

sesti 8000 kasvattajaa. Lisäksi tämän päälle tulevat vielä Ympäristökasvatus-verkkolehden lukijat, 

joiden lukumäärä ei ole tiedossa. 

- Uusia toimipisteitä aktivoituu jakamaan tietoa ja kuvia toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Vähin-

tään 25% toimipisteistä kertoo toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Yli 30 LYKE-toimipistettä (yli 

60% toimipisteistä) jakaa kuvia ja tietoja toiminnastaan Instagramissa. LYKE-verkoston Instagram-

seinällä (@LYKEverkosto) jaettiin yli 200 LYKE-toimipisteiden julkaisua tunnisteella #lykeverkosto. 

Toimipisteillä on aktiivisesti käytössä myös muita sosiaalisen median kanavia (Facebook ja Twitter). 

- Liiton näkyvyys on kasvanut sosiaalisessa mediassa yhteensä vähintään 10%: Kyllä. Kaikkien some-

kanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet 20-120%.  
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2. Paikallistoiminnan tukeminen ja kehittäminen 

Liiton keskeisiä perustehtäviä on tukea ja kehittää LYKE-verkostoa. Tavoitteena on sekä laajentaa luon-

to- ja ympäristökoulutoimintaa että kehittää sen laatua entisestään. Liitto tarjoaa neuvontaa ja järjestää 

toimipisteiden henkilöstölle koulutuksia ja tapaamisia sekä ylläpitää ja kehittää luonto- ja ympäristökou-

lutoiminnan sertifiointi- ja auditointijärjestelmää. 

Koulutukset 

Vuonna 2019 oli tavoitteena kehittää koulutustoimintaa ja kasvattaa verkostolle järjestettävien koulutus-

tapaamisten osallistujamäärää erityisesti aiemmin koulutuksiin osallistumattomien toimipisteiden henki-

löstön osalta. Kehittämistyön lähtökohtana oli yhteistyön lisääminen koulutustapaamisten järjestämisessä. 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi LYKE-verkoston koulutustapaamista 14.-15.3. Vaasassa ja 14.-15.11. 

Lahdessa & Hollolassa. 

Kevään tapaaminen järjestettiin yhdessä Kvarken Naturskolan ja Freshabit life -hankkeen kanssa. Teema-

na olivat mm. jääturvallisuus, Itämeri ja talviset toimintaideat. Syksyn koulutustapaamisen teemoina 

olivat Geopark ja luonnon monimuotoisuus. Tapaaminen järjestettiin yhteistyössä Lahden kaupungin 

ympäristökehityksen kanssa ja koulutuksen toteuttamisessa tehtiin lisäksi yhteistyötä Koulutuskeskus 

Salpauksen sekä WWF Suomen kanssa.  

Koulutusten osallistujamäärä v. 2019 oli yhteensä 58, kun vuonna 2018 se oli 67. (Vuoden 2018 toinen 

koulutustapaaminen järjestettiin Helsingissä, jonne saadaan aina isompi määrä osallistujia). Molempien 

koulutustapaamisten yhteydessä järjestettiin myös liiton vuosikokoukset. 

Valmisteltiin kesäkuussa 2020 järjestettävää Ulos-Ut-Out -ulkona oppimisen suurtapahtumaa, josta kehi-

tetään 3-5 vuoden välein järjestettävää koulutustapahtumakonsepti (ks. tarkemmin luku 2.5). 

Koulutustoimintaan liittyen valmisteltiin myös hankeyhteistyötä Natur och Miljön kanssa koulutusmateri-

aalin (videoiden) tuottamisesta luonto- ja ympäristökouluissa. Natur och Miljö haki hankerahoitusta, 

jonka osana mm. järjestetään LYKE-toimijoille koulutusta videoiden tekemisestä vuonna 2020. Toteutus 

on riippuvainen rahoituksen myöntämisestä.  

Sertifiointi- ja auditointijärjestelmä 

Tavoitteena on, että vuosien 2019–2020 aikana kaikki toimipisteet on auditoitu v. 2018 uudistetuilla kri-

teereillä ja että koejäseninä (6 kpl) olevat toimipisteet saavuttavat sertifikaatin. Tavoitteeseen pyrittiin 

aktivoimalla ja opastamalla toimipisteitä auditointien toteuttamisessa. Kaikkiin uusilla kriteereillä audi-

toimattomiin toimipisteisiin oltiin yhteydessä kesäkuussa 2019 joko puhelimitse tai sähköpostitse. Lisäksi 

kaikkiin toimipisteisiin, joiden kriteereissä havaittiin auditoinnissa puutteita, oltiin puhelimitse yhteydessä 

ja suunniteltu yhdessä kehittämistoimia. 

Vuoden vaihteessa uusilla kriteereillä oli auditoitu 31 toimipistettä ja lisäksi yksi koejäsen sertifioitiin 

toimintakeskukseksi. Auditointikierros jatkuu vielä vuonna 2020. 

Toiminnan tulokset ja arviointi 

TULOSODOTUS 2: Liiton palvelut kehittävät aiempaa paremmin luonto- ja ympäristökoulutoiminnan 

laatua, kun toimipisteiden henkilöstön osaaminen kehittyy ja toiminnan laatutyö on ajan tasalla. 
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Arviointi: 

- Liiton koulutustapaamiset tarjoavat toimipisteiden henkilöstölle laadukasta ja tarpeisiin vastaavaa 

täydennyskoulutusta: koulutuksista saatu palaute. Palaute molemmista tapaamisesta pääosin positii-

vista, lisäksi saatiin myös hyviä kehittämisehdotuksia (keväällä toivottiin mm. lisää toiminnallisuutta 

ja ulkona olemista, joiden määrää lisättiin syksyn tapaamiseen). 

- Vähintään 40% toimipisteistä lähettää henkilöstöään koulutustapaamisiin. Koulutustapaamisiin osal-

listui henkilökuntaa 26 eri toimipisteestä eli 45,6% toimipisteistä lähetti henkilökuntaansa kouluttau-

tumaan tapaamisiin. 

- Koulutustoimintaa monipuolistetaan lisäämällä yhteistyötä: yhteistyökumppanuudet, laadullinen 

arviointi. Yhteistyökumppanuudet, joiden kautta uusia koulutussisältöjä: Freshabit life -hanke, Koulu-

tuskeskus Salpaus ja WWF Suomi. 

- Kaikkien sertifioitujen toimipisteiden toiminta on auditoitu vastaamaan uusia kriteereitä vuosien 

2019–2020 aikana: auditoinnin suorittaneiden toimipisteiden lukumäärä Vuoden 2019 loppuun men-

nessä 31 kpl eli 54% toimipisteistä. Auditoinnit jatkuvat v. 2020. 

- Vähintään puolet koejäsenistä sertifioituu vuosien 2019–2020 aikana: sertifioitujen koejäsenten 

määrä. Vuonna 2019 sertifioitiin yksi koejäsen kuudesta koejäsenestä toimintakeskukseksi. Auditoinnit 

jatkuvat v. 2020. 

3. Vaikuttamistyö 

Vuonna 2019 tehtiin aktiivista vaikuttamistyötä ympäristökasvatuksen sekä luonto- ja ympäristökoulu-

toiminnan edistämiseksi. Erityisenä painopisteenä oli hallitusohjelmaan vaikuttaminen, tavoitteena vah-

vistaa luonto- ja ympäristökoulujen sekä ympäristökasvatuksen roolia ja asemaa. 

Keväällä 2019 jatkettiin vuonna 2018 käynnistettyä hallitusohjelmavaikuttamista yhdessä Pyöreän pöy-

dän ympäristökasvatusjärjestöjen kanssa erinomaisin tuloksin. Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaukset: 

”edistetään luonto- ja ympäristökasvatusta” sekä ”huomioidaan kestävä kehitys ja läpileikkaavasti eri 

koulutusasteilla”. 

· Tavattiin 20.8. uusi opetusministeri Li Andersson yhdessä FEE Suomen Sinikka Kuntun kans-

sa. Keskusteltiin ministerin kanssa hallitusohjelmakirjausten konkretisoinnista. 

· Osallistuttiin 1.11. Opetus- ja ympäristöministeriön ministerien järjestämään ilmastokasvatuk-

sen pyöreään pöytään, jossa keskusteltiin, miten koulu voisi edistää ilmastotoimia/nuorten toi-

mintaa ilmaston puolesta. Toiminnanjohtaja sekä muut järjestöedustajat pitivät puheenvuorot 

Kestävä -koulu -ohjelmasta, josta ministerit kiinnostuivat.  Syksyn aikana työstettiin ohjelmavi-

siota ja edistettiin ohjelmaa keskustelemalla ja viestimällä asiasta sähköpostitse ministeri An-

derssonin kanssa. Tuloksena ministeri kutsui järjestöt valmistelemaan ohjelmaa yhteistyössä 

ministeriön kanssa. Ensimmäinen tapaamisen toteutuu 5.2.2020, jolloin liiton, FEE Suomen ja 

BMOLn edustajat esittelevät Kestävä koulu -ohjelman vision ministerille. 

· Tavattiin järjestöjen yhteistyössä opetusneuvokset Hanna Pohjonen ja Anne Liimatainen, joille 

esiteltiin luonto- ja ympäristökulutoimintaa sekä MAPPAa ja keskusteltiin ympäristö- ja ilmas-

tokasvatuksen edistämisestä. 

· Osallistuttiin ilmastovastuun toimenpideohjelman laatimiseen (työpaja kesäkuussa 2019 sekä 

luonnoksen kommentointi lokakuussa 2019). 

· Kommentoitiin lukion opetussuunnitelmien perusteita huhtikuussa 2019 yhteistyössä kolmen 

muun ympäristökasvatusjärjestön kanssa. 
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· Osallistuttiin aktiivisesti VANUPO-prosessiin: puheenvuoro 19.6. kuulemistilaisuudessa, 

webropol-kommentit elokuussa sekä lausunto yhteistyössä kuuden ympäristökasvatusjärjestön 

kanssa marraskuussa. Lausuntoon voi tutustua täällä: 

· https://www.luontokoulut.fi/lausunto-luonnoksesta-valtakunnalliseksi-nuorisotyon-ja-

politiikan-ohjelmaksi-2020-2023/ 

· Puolustettiin toimipisteiden asemaa paikallisella tasolla ottamalla kantaa Suomen luontokeskus 

Haltian toimintamallin uudistukseen. 

· Maakuntatason vaikuttamistyötä ei tehty vuonna 2019, sillä maakuntauudistus ei edennyt. 

· Alkuvuodesta 2019 järjestettiin yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Ympäristökasvatus-

järjestö FEE Suomen kanssa Ympäristökasvatus ja Agenda 2030 -seminaari, jonka yhtenä ta-

voitteena oli lisätä vuoropuhelua opetus- ja ympäristöhallinnon sekä järjestöjen välillä. Semi-

naarissa pohdittiin ympäristökasvatuksen keinoja Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseen. 

Seminaari kokosi paikan päälle ja streamin taakse yli 200 osallistujaa. 

Vaikuttamisyhteistyö 

Vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisessa yhteistyössä muiden ympäristökasvatusalan järjestöjen kanssa, yh-

teistyöfoorumina toimi erityisesti ympäristö- ja opetusalan järjestöjen yhteinen Pyöreä pöytä. 

Toiminnan tulokset ja arviointi 

TULOSODOTUS 3: Luonto- ja ympäristökoulujen sekä ympäristökasvatuksen asema vahvistuu tulevalla 

hallituskaudella ja tulevissa maakunnissa. Opetus- ja ympäristöhallinnon ja järjestöjen vuoropuhelu ja 

yhteistyö lisääntyvät. 

Arviointi: 

- Luonto- ja ympäristökoulutoiminta sekä ympäristökasvatus huomioidaan ajankohtaisissa prosesseis-

sa (mm. hallitusohjelman valmistelu, maakuntauudistus) ja kansallisessa kasvatus-, koulutus- ja nuori-

sopolitiikan kehittämistyössä. Ympäristökasvatuksesta saatiin kaksi kirjausta hallitusohjelmaan. Ope-

tusministeri otti Kestävä koulu -ohjelman ”omakseen” ja sitä edistetään järjestöjen ja OKM:n yhteis-

työssä v. 2020. 

- Aktiivisuus eri prosesseissa (monessako mukana jollakin tapaa, esim. lausunto, kannanotto, työryh-

mä/työpaja -> lukumäärä) Kahdeksan lausuntoa, kannanottoa, kommentointia tai puheenvuoroa. 

- Päättäjien ja virkamiesten tapaamiset & muu kahdensuuntainen yhteydenpito -> lukumäärä Tavattiin 

tai pidettiin kahdensuuntaisesti yhteyttä kolmen eri päättäjän tai virkamiehen kanssa. 

4.  MAPPA.fi -palvelu  

Liitto ylläpitää ja kehittää MAPPA.fi-palvelua, 

johon on koottu ympäristökasvatuksen ja kestä-

vän 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. 

Vuonna 2019 erityisenä tavoitteena oli palvelun materiaalien laadun ja ajankohtaisuuden varmistaminen 

1) kehittämällä yhteistyön ja yhteydenpidon muotoja materiaalien tuottajien kanssa ja 2) löytämällä uusia 

https://www.luontokoulut.fi/lausunto-luonnoksesta-valtakunnalliseksi-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelmaksi-2020-2023/
https://www.luontokoulut.fi/lausunto-luonnoksesta-valtakunnalliseksi-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelmaksi-2020-2023/
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tuottajatahoja sekä 3) tarkastelemalla materiaalipankin nykyisiä materiaalien sisältöjä ja ajankohtaisuutta 

keskeisimpien aihealueiden osalta. 

MAPPAn luokittelua uudistettiin, käytiin läpi materiaalien ajankohtaisuutta, tarkistettiin suortuimpien 

hakusanojen hakutuloksen asianmukaisuutta, poistettiin vanhentuneita materiaalejea sekä lähestyttiin 

aktiivisesti materiaalien tuottajatahoja, ja pyydettiin heitä lisäämään uudet materiaalinsa MAPPAan. Li-

säksi etsittiin uusia tuottajatahoja esimerkiksi messuilla ja tapahtumissa. Toimenpiteillä saatiin varmistet-

tua hakutulosten osuvuus ja materiaalien ajankohtaisuus. 

MAPPAn etusivun uudistus valmistui toukokuussa, toteutus yhteistyössä Kimmo Rinteelän (RecIT) ja 

Minna Höltän (Hyvä Ihme Design) kanssa. 

MAPPAa markkinoitiin tapahtumissa, koulutuksissa, sosiaalisessa mediassa valtakunnallisten kampanjoi-

den: Ulkoluokkapäivän, Suomen lasten metsäretkipäivän, Suomen Luonnon päivän ja YLEN Itämeri-

kampanjan yhteydessä. Kampanjat nostivat MAPPAn kävijämääriä: esimerkiksi Suomen luonnon päivän 

kampanja siivitti MAPPAn elokuun kävijämäärän yli kaksinkertaiseksi (8166 käyntiä) verrattuna vuoden 

2019 kuukausittaiseen keskiarvoon. Kampanjoiden materiaalit avattiin MAPPAn kautta yhteensä yli 1200 

kertaa. 

MAPPA.fi palvelun vuoden 2019 kaikkien käyntien määrä oli 50 135 (kasvu 39%) ja, yksilöityjen käyttä-

jien määrä oli 36 068 (kasvu 37%).  Vuoden aikana MAPPAan lisättiin 147 uutta materiaalia ja vuoden 

lopussa MAPPAssa oli yhteensä 1121 materiaalia noin 240 tuottajataholta. 

MAPPAn ylläpidosta vastasi Maija Ihantola ja kehittämistyöhön osallistuivat Kati Vähä-Jaakkola ja Satu 

Hiekko. Teknistä ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin Kimmo Rinteelän (RecIT) kanssa. 

Kehittämistyö 

MAPPAa kehitettiin Ympäristöministeriön Kokeilun paikka -hankerahoituksen avulla, jota saatiin yh-

teensä 15000 €. Hankkeessa kehitettiin MAPPAan uusia ilmasto- ja ympäristökasvatuksen työkaluja 

(teemareput ja MOK) yhteistyössä opettajien kanssa. Yhteiskehittämistä tehtiin mm. työpajoissa, jotka 

järjestettiin 11.6. Tampereella ja 5.10. Jalkarannan koululla Lahdessa. Työpajoissa laadittiin teemareppuja 

ja testattiin kehitteillä olevia työkaluja. Lisäksi hankkeessa tehtiin aktiivista markkinointia työkalujen 

skaalaamiseksi: tuotettiin markkinointimateriaalia (mm. esite ja kangasbanderolli), toteutettiin some-

markkinointia ja esiteltiin MAPPAa mm. Varhaiskasvatusmessuilla, Pro-Rexi-messuilla sekä Suomen 

ympäristöopisto SYKLIn ympäristökasvattajien koulutustapahtumassa. 

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto myönsi 5000 € MAPPAn kääntämiseen ruotsiksi. Hanke toteutetaan 

vuonna 2020. 

Toiminnan tulokset ja arviointi 

TULOSODOTUS 4: Merkittävä määrä suomalaisia opettajia ja kasvattajia saa tukea lasten ja nuorten 

ympäristökasvatuksen toteuttamiseen hyödyntämällä Mappa.fi -palvelusta löytyviä laadukkaita materiaa-

leja. 

Arviointi:  

- Mappa.fi palvelua hyödyntää yli 25 000 opettajaa ja kasvattajaa, joista vähintään kolmannes käy 

palvelussa useammin kuin kerran: Kyllä. MAPPAlla oli 36 068 yksilöityä käyttäjää vuonna 2019, 

joista palaavia 14 942 (41%).   
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- Mappa.fi -palvelun materiaalitarjonta monipuolistuu uusien tuottajatahojen myötä; vuoden aikana 

palveluun lisää materiaalejaan vähintään 5 uutta tuottajatahoa: Kyllä. Materiaalejaan lisäsi vähintään 

10 uutta tuottajatahoa. 

- Mappa.fi -palvelusta löytyy ajantasaista ja laadukasta materiaalia: uusien materiaalien määrä kasvaa 

vuoden aikana vähintään 50:llä. Vanhojen materiaalien ajankohtaisuus ja laatu: vähintään 20 suosi-

tuimman hakusanan hakutulos on tarkastettu ajankohtaiseksi ja toimivaksi. Kyllä. Uusia materiaaleja 

lisättiin 147 kpl. MAPPAn luokittelua uudistettiin, käytiin läpi materiaalien ajankohtaisuutta, tarkis-

tettiin suosituimpien hakusanojen hakutuloksen asianmukaisuutta ja poistettiin vanhentuneita materi-

aaleja. 

5. Ulos-Ut-Out 2020 -suurtapahtuma 

Valmisteltiin Suomen suurinta ulkona oppimisen tapahtumaa yhteistyössä Ympäristökasvatusjärjestö 

FEE Suomen, Suomen nuorisokeskusyhdistyksen, Finlands Svenska Idrottin, Suomen ympäristöopisto 

Syklin, WWF Suomen, Suomen Metsäyhdistyksen kanssa, Pohjois- ja Itä-Suomen aluehallintovirasto-

jen, Freshabit LIFE IP -suojeluhankkeen sekä LUODE -hankkeen kanssa. 

Ulos-Ut-Out -tapahtuma järjestetään 9. - 11.6.2020 Nuorisokeskus Hyvärilässä, Nurmeksessa. 

Tapahtuman koordinaattorina toimii liiton suunnittelija Maija Ihantola ja vs. toiminnanjohtaja Kati 

Vähä-Jaakkola on mukana tapahtuman ohjausryhmässä. 

Vuoden 2019 tapahtumavalmistelun keskeisiä tavoitteita olivat tapahtuman ohjelman osallistava suunnit-

telu, ilmoittautumisen käynnistyminen, vaikuttava markkinointi, sujuvat käytännön järjestelyt sekä tapah-

tuman taloudellisen perustan varmistaminen. 

Vuoden 2019 aikana suunniteltiin tapahtuman ohjelma, valmisteltiin käytännön järjestelyjä, avattiin 

tapahtumailmoittautuminen, tehtiin viestintää ja markkinointia sekä haettiin tapahtumalle yhteistyö-

kumppaneita ja rahoitusta. 

Ohjelman valmistelu tehtiin osallistavasti. Alkuvuodesta 2019 järjestettiin alueelliset suunnittelutapaami-

set Kuopiossa ja Joensuussa helmikuussa. ja lisäksi kerättiin ohjelmaehdotuksia sähköisesti. Ohjelmaeh-

dotuksia saatiin runsaasti ja ohjelma valmistui lokakuussa 2019. Ilmoittautuminen tapahtumaan avautui 

1.11. 

Tapahtumaviestintää tehtiin verkkosivuilla, somessa, uutiskirjeessä sekä yhteistyöverkostojen ja sidos-

ryhmien kautta. Lisäksi tapahtumaa markkinoitiin messuilla ja tapahtumissa: mm. Educa-messuilla 

Helsingissä tammikuussa, valtakunnallisilla luokanopettajapäivillä Oulussa maaliskuussa, Varhais-

kasvatusmessuilla lokakuussa Helsingissä, BMOL:n syyspäivillä marraskuussa Vantaalla sekä Pro 

Rexi -messuilla marraskuussa Helsingissä. 

Tapahtuman viestintä tavoitti uusia kiinnostuneita ja viestintäkanaviin tulee koko ajan uusia kävijöitä 

ja seuraajia: verkkosivustolla www.ulos2020.fi oli vuonna 2019 yli 5605 käyttäjää, kasvua 175%. 

Tapahtuman sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Twitter ja Instagram) on yhteensä yli 2122 seu-

raajaa. 

Tapahtuman ohjausryhmä kokoontui 10 kertaa vuonna 2019. 
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Toiminnan tulokset ja arviointi 

TULOSODOTUS 5: Onnistuneiden valmistelujen seurauksena järjestetään 9.-11.6.2020 ulkona oppimi-

sen suurtapahtuma, jossa kouluttautuu yli 500 opetus-, kasvatus- ja nuorisotyön ammattilaista, jotka vie-

vät uusia ulkona oppimisen ja kestävän kehityksen toimintamalleja omiin työyhteisöihinsä. Jos jokaisen 

osallistujan työyhteisössä työskennellään keskimäärin esimerkiksi 150 lapsen ja nuoren kanssa, ulottuvat 

vaikutukset vähintään n. 75 000 lapseen ja nuoreen. 

Arviointi: 

- Ulkona oppimisen suurtapahtuman ohjelma valmistuu osallistavasti: Kyllä. Ohjelma valittiin avoi-

messa ohjelmahaussa tulleista ehdotuksista sekä järjestettiin kaksi avointa suunnittelutilaisuutta Poh-

jois-Savon ja Pohjois-Karjalan paikallistoimijoille. 

- Tapahtumajärjestelyt ja markkinointi etenevät aikataulussa ja tuloksellisesti: Kyllä. Tapahtuman 

ohjelma valmistui, ilmoittautuminen avautui ja käytännön järjestelyt etenevät suunnitellussa aikatau-

lussaan.  

- Tapahtuman taloudellinen perusta on vakaa, jolloin pystytään tarjoamaan kohtuuhintainen osallistu-

mismaksu ja siten mahdollistamaan mahdollisimman monen tasavertainen osallistuminen tapahtu-

maan: Kyllä. Tapahtuman järjestetään ja ohjelma tuotetaan järjestäjien omarahoituksen, ohjelmaa 

tuottavien toimijoiden sekä avustusten turvin. Osallistumismaksulla (100€/osallistuja) katetaan ruo-

kailu- ja -telttamajoituskustannukset. Tapahtumaan järjestetään maksuttomia kuljetuksia Oulusta, 

Vaasasta, Pietarsaaresta, Kuopiosta ja Joensuusta. Yhteiskuljetuksiin on vaihtoyhteys junista. 

6. Yhteistyö 

Yhteistyön kehittäminen oli tärkeä lähtökohta kaikkien vuoden 2019 toiminnan tavoitteiden toteuttami-

sessa. 

Tavoitteena oli löytää synergiahyötyjä liiton tärkeimpien tavoitteiden ja perustoiminnan toteuttamiseen 

sekä kehittää nykyisiä toimintamalleja. Etsittiin liitolle uusia yhteistyökumppaneita, -kampanjoita ja -

hankkeita sekä kehitettiin eteenpäin aiemmin aloitettuja yhteistyön muotoja. 

Tehtiin tiivistä yhteistyötä erityisesti Ulos-Ut-Out 2020 -tapahtuman pääjärjestäjien Suomen nuorisokes-

kusyhdistyksen ja Seikkailukasvatusverkoston, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen, Suomen ympä-

ristöopisto Syklin, Suomen Metsäyhdistyksen, Finlands Svenska Idrottin WWF Suomen sekä Hyvärilän 

nuorisokeskuksen (tapahtumapaikka) kanssa. Tapahtumalle saatiin myös uusia merkittäviä yhteistyö-

kumppaneita: Nurmeksen kaupunki, LUODE-hanke (Luonto ja taiden nuorten työelämätaitojen oppimis-

ympäristönä, Helsingin yliopisto), Suomen suurin vesiensuojeluhanke Freshabit LIFE IP, Pohjois-

Suomen AVI, Itä-Suomen AVI, sekä kaupalliset yhteistyökumppanit Sasta, Kupilka ja Tunne Luontosi 

osuuskunta. 

Lisättiin koulutusyhteistyötä. Järjestettiin yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen, OKKA-säätiön ja 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen kanssa Agenda 2030 ja ympäristökasvatus -seminaari 6.2. Hel-

singissä. LYKE-koulutustapaamisten ohjelman järjestämisessä tehtiin yhteistyötä Natur och Miljön, 

Freshabit life -hankkeen, Lahden ympäristökehityksen ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. 

Tunnettuuden kasvattamiseksi osallistuttiin yhteistyökumppanina valtakunnallisiin kampanjoihin Ulko-

luokkapäivä, Suomen luonnon päivä ja YLE Luonnon Itämeri-kampanja. Lisäksi osallistuttiin Luokan-

opettajaliiton ja Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) tapahtumiin esittelypisteellä ja jul-

kaistiin luontokoulutoimintaa esittelevä lehtiartikkelit Liikunnan ja terveystiedon opettajien sekä Biologi-

an ja maantieteen opettajien lehdissä. (ks. tarkemmin luku 2.1.). 
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Tehtiin yhteistyötä ympäristökasvattajan koulutusohjelmaa toteuttavien Suomen ympäristöopisto Syklin 

ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK:n kanssa. Syklin kouluttajat esittelivät LYKE-verkoston toi-

mintaa ja materiaaleja ympäristökasvatuksen opiskelijoille ja Syklin ympäristökasvatuksen koulutuksia 

järjestettiin verkoston toimipisteissä. Lisäksi liiton suunnittelija osallistui TAKK:n restonomiopiskelijoi-

den projektiin, jossa kehitettiin vähähiilistä eväspussia koululuokille.  

Suomen ympäristökeskus SYKEn Merikeskuksen kanssa suunniteltiin yhteistyötä v. 2020 avautuvaan 

Itämeri.fi -palvelun ja MAPPA.fi -palvelun välille. 

Osallistuttiin Tampereelle suunnitteilla olevan Järviluontokeskuksen luontokoulutoiminnan suunnitteluun 

yhteistyössä Ekokumppanien kanssa. 

Vaikuttamistyössä jatkettiin aktiivista yhteistyötä ympäristökasvatusjärjestöjen Pyöreässä pöydässä, josta 

esimerkkeinä mm. hallitusohjelmavaikuttaminen, Kestävä koulu -ohjelman valmistelu, sekä VANUPO- ja 

LOPS-lausunnot. Lisäksi pidettiin yhteyttä opetus- ja ympäristöhallintoon. 

Liitto oli mukana seuraavissa asiantuntijaryhmissä: Kansallinen LUMA-neuvottelukunta, Suomen met-

säyhdistyksen koordinoima Metsän oppimispolku -ohjausryhmä, Suomen luonnon päivän ohjausryhmä, 

Suomen Ympäristöopisto Syklin ja Suomen ladun Ilo Kasvaa ulkona ohjausryhmä, Ulos-Ut-Out -

tapahtuman ohjausryhmä, Ympäristökasvatusjärjestöjen Pyöreä pöytä ja Ympäristökasvatus-lehden toimi-

tuskunta. 

Kansainvälinen yhteistyö 

Toiminnanjohtaja osallistui pohjoismaiseen yhteistyökonferenssiin ”Konference om Naturvejledning i 

Norden” Kööpenhaminassa 4.-5.11. Konferenssissa suunniteltiin uutta yhteistyötä pohjoismaisten luonto-

koulutoimijoiden välille. 

Toiminnanjohtaja tapasi virolaisia luontokouluopettajia 4.6. Helsingissä ja esitteli heille LYKE-verkoston 

toimintaa. Keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista tulevaisuudessa. 

Uusia sertifiointikriteereitä esiteltiin syyskuussa eurooppalaisten Geoparkkien konferenssissa Espanjan 

Sevillassa ja marraskuussa maailman ympäristökasvatuskonferenssissa (WEEC2019) Thaimaassa Bang-

kokissa 3.-7.11. Näistä ei koitunut matka- tai osallistumiskuluja liitolle. 

Toiminnan tulokset ja arviointi 

TULOSTAVOITE 6: Monipuolista yhteistyötä tekemällä saavutetaan entistä paremmin ja kustannuste-

hokkaammin liiton tärkeimmät tavoitteet ja päämäärä eli luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä ympä-

ristökasvatuksen edistäminen. 

Arviointi 

- Yhteistyön määrä (esim. yhteistyökumppanuudet kampanjoissa, hankkeissa, koulutus- ja tapahtuma-

järjestelyissä, yhteisosastot messuilla ja tapahtumissa) 22 yhteistyökumppania 

- Uusien yhteistyöavauksien määrä 5 (LIITO, YLE-luonto, Luokanopettajaliitto, SYKEn merikeskus, 

virolaiset luontokouluopettajat) 

- Yhteistyön synergiahyötyjen laadullinen arviointi. Yhteistyö oli olennaisen tärkeää tunnettuuden 

kasvattamisessa ja vaikuttamistyössä, joissa molemmissa saavutettiin merkittäviä tuloksia yhteistyön 

avulla. Esimerkiksi Suomen luonnon päivän yhteistyön kautta tavoitettiin yli 50 000 henkilöä ja vai-

kuttamisyhteistyön avulla saavutettiin kirjauksia hallitusohjelmaan sekä luotiin pohja Kestävä koulu -

ohjelmalle. 
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7.  Hankkeet 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hankkeilla pyritään laajentamaan ja kehittämään LYKE-

verkoston toimintaa sekä luomaan resursseja ympäristökasvatukseen. Vuonna 2019 toteutettiin seuraavia 

hankkeita: 

Ulos-Ut-Out -tapahtumahanke (ks. luku 2.5) 

9.-11.2020 järjestettävää Ulos – Ut – Out! -tapahtumaa valmisteltiin pääosin hankerahoituksella. Tapah-

tuman valmistelua vuonna 2019 rahoittivat Tiina ja Antti Herlinin säätiö (yht. 12200,24 € vuonna 2018 ja 

2019 myönnettyjä apurahoja) sekä yhteistyökumppanit 1500 eurolla. 

Tapahtumalle haettiin ja myönnettiin vuoden 2019 aikana useita apurahoja ja avustuksia: Lapsi ja luonto- 

säätiö 9000 €, Vuokon luonnonsuojelusäätiö (1500 €), Keski-Suomen ELY-keskus (20500 €). Tiina ja 

Antti Herlinin säätiö (28 000 €). Nämä käytetään tapahtuman järjestämiseen vuonna 2020 lukuun otta-

matta Tiina ja Antti Herlinin säätiötä, jonka v. 2019 myönnetystä apurahasta 6635,08 € käytettiin jo v. 

2019. 

Ilmastokasvatuksen parhaat ideat kaikkien kasvattajien hyödynnettäviksi 

Hanke toteutettiin Ympäristöministeriön Kokeilun paikka -hankerahoituksen avulla, jota saatiin yhteensä 

15000 €. Hankkeessa kehitettiin MAPPAan uusia ilmasto- ja ympäristökasvatuksen työkaluja (teemareput 

ja MOK) yhteistyössä opettajien kanssa. Lisäksi hankkeessa tehtiin aktiivista markkinointia työkalujen 

skaalaamiseksi (ks. luku 2.5.). 

Ympäristökasvatuksen ruotsinkielisten tukipalvelujen kehittäminen MAP-

PA.fi -palvelun avulla 

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto myönsi 5000 € MAPPAn kääntämiseen ruotsiksi. Hanke toteutetaan 

vuonna 2020. 

Hankeyhteistyö 

Luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja LYKE-verkosto osallistuivat yhteistyökumppanina seuraaviin liiton 

tavoitteita edistäviin hankkeisiin, joissa liitto ei ollut taloudellisena osapuolena: 

Me Aarteenvartijat 

 

Liitto on yhteistyökumppanina WWF Suomen toteuttamassa Me Aarteenvartijat -koulutushankkeessa, 

jossa järjestetään täydennyskoulutusta luonnon monimuotoisuudesta esi- ja perusopetuksen opettajille. 

Hankkeessa on yhteistyökumppaneina myös useita luontokouluja, joiden opettajat toimivat hankkeessa 

kouluttajina. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Ilo kasvaa ulkona https://ilokasvaaulkona.fi/ 

Liitto on yhteistyökumppani Ilo kasvaa ulkona – luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria on Suomen 

ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun kolmevuotinen (2019–2021) valtakunnallinen yhteishanke. 

Hankkeessa pyritään lisäämään luontotoimintaa niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja alkuopetuksen ar-

https://ilokasvaaulkona.fi/
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keen. Toiminnanjohtaja oli hankkeen ohjausryhmän jäsen, ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 

2019. 

Loikkaa ulkoluokkaan – Luonto oppimisympäristönä 

Liitto on yhteistyökumppanina Suomen ympäristöopisto Syklin hankkeessa, jossa 

vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön pedagogista 

osaamista monialaiseen oppimiseen ulkona. Hankkeen aikana on järjestetty kou-

lutuksia useissa LYKE-verkoston toimipisteissä. Liitto teki hankkeen kanssa 

viestinnällistä yhteistyötä. 

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

Liitto on LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelman yhteistyökumppani. 

LYKE-verkoston toimipisteet olivat resurssiensa puitteissa pyydettäessä 

mukana tukemassa StarT-koulujen projekteja. Toiminnanjohtaja oli jäsen 

kansallisessa LUMA-neuvottelukunnassa, joka ohjaa StarT-toimintaa. 

TALOUS JA HALLINTO 

Kehittäminen 

Vuonna laadittiin liitolle pitkäjänteinen toimintastrategia kaudelle 2020–2022. Strategia työstettiin ver-

kostoa osallistavasti: jäsenistölle toteutettiin strategiaa pohjustava jäsenkysely tammikuussa ja pidettiin 

työpaja 17.4. Tampereella. Lisäksi syksyllä strategialuonnos oli jäsenistöllä kahdesti kommentoitavana. 

Strategian työstöä varten perustettiin hallituksen jäsenistä ja toiminnanjohtajasta koostuva strategiatiimi, 

joka kokoontui viisi kertaa. Strategia hyväksyttiin syyskokouksessa 15.11.2019, ja se toimi pohjana vuo-

den 2020 toimintasuunnitelmaa laadittaessa. 

Vuonna 2019 käynnistettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen. Toiminnanjohtaja 

osallistui Allianssin järjestämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutukseen ja joulukuussa laadittiin 

jäsenistölle suunnitelmaa pohjustava kysely. Keväällä 2020 toteutetaan jäsenistölle aiheesta työpaja ja 

suunnitelma valmistuu v. 2020 syyskokouksen hyväksyttäväksi. 

Talous 

Liiton tärkeimmät tulot olivat: 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus nuorisotyön palvelujärjestölle 

- Jäsen- ja verkostomaksut sekä koulutustapaamisten osallistumismaksut 

- Hankerahoitukset: Ulos-Ut-Out -tapahtumahanke ja Ilmastokasvatuksen parhaat ideat kaikkien 

kasvattajien hyödynnettäviksi 

- Muu varainhankinta: Mappa.fi -mainosmyynti, lahjoitustuotot ja Ilmiöt -kirjan tekijänpalkkiot 

Liiton merkittävin menoerä olivat henkilöstökulut, muissa kuluissa merkittävimmät kululajit olivat mark-

kinointi ja viestintä, hallintopalvelut ja toimitilakulut. 

Taloudellista tilannetta kuvataan tarkemmin tilinpäätöksessä. 

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

