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Finlands natur- och miljöskolförbund arbetar för att främja natur- och miljöpedagogik för barn och 

unga. Syftet med verksamheten är att stöda att barns och ungas förhållande till naturen stärks och att 

de lär sig en hållbar livsstil. 

Förbundet samordnar och utvecklar LYKE-nätverket samt upprätthåller och utvecklar riksomfattande 

verksamhetsmodeller för att stöda miljöpedagogik för barn och unga. Förbundets lokalverksamhet 

sker vid LYKE-nätverkets verksamhetsställen, som erbjuder natur- och miljöskolverksamhet för 

barn- och ungdomsgrupper samt utbildningar för lärare och pedagoger. 

År 2019 deltog 212 000 barn och unga i natur- och miljöskolverksamhet vid de verksamhetsställen 

som besvarade en enkät. Dessutom ordnades 139 utbildningar för lärare och pedagoger.  

I verksamheten 2019 låg tyngdpunkten särskilt på att utveckla samarbetet, som var en viktig 

utgångspunkt för att uppnå alla mål. De viktigaste målen för verksamheten var 1) att öka kännedomen 

om natur- och miljöskolverksamheten samt om de stödtjänster för miljöpedagogik som förbundet 

producerar, 2) att utveckla de utbildningstjänster som förbundet erbjuder lokala aktörer, 3) att stärka 

natur- och miljöskolornas samt miljöpedagogikens ställning på riksomfattande nivå och 

landskapsnivå, 4) att öka antalet aktiva användare av tjänsten Mappa.fi och att utveckla samarbetet 

med materialproducenterna, 5) att diversifiera samarbetet och att i större utsträckning än tidigare 

utnyttja samarbetet för att uppnå förbundets mål. 

För att öka kännedomen utvecklades den digitala kommunikationen mot skolor och daghem bland 

annat genom att man började publicera LYKE-nyhetsbrevet. Kommunikationssamarbetet med 

organisationer och lärarförbund utökades (bl.a. riksomfattande kampanjer). Kommunikationen var 

fruktbar och kampanjerna ökade betydligt kännedomen om förbundet och dess tjänster. 

Förbundets stödtjänster för lokala aktörer förbättrades genom att de utbildningsmöten som förbundet 

erbjuder verksamhetsställena utvecklades bland annat genom att utbildningsinnehållet blev 

mångsidigare och utbildningssamarbetet med aktörer utanför nätverket utökades. År 2019 ordnades 

två utbildningsmöten för nätverket. 

Det aktiva samhälleliga påverkansarbetet för att främja förbundets mål fortsatte. År 2019 var det 

aktuellt bland annat att påverka regeringsprogrammet, och denna insats ledde till anteckningar om 

miljöpedagogik i regeringsprogrammet. Dessutom främjades bland annat programmet Kestävä koulu 

(Hållbar skola) med framgång. Det gavs utlåtanden om det riksomfattande programmet för 

ungdomsarbetet och ungdomspolitiken (RUNGPO) och gymnasiets läroplan. 



Förbundet upprätthåller och utvecklar den riksomfattande tjänsten Mappa.fi för miljöpedagogik. För 

att öka antalet användare marknadsfördes tjänsten aktivt till exempel vid olika evenemang och i 

sociala medier samt i samarbete med riksomfattande kampanjer. I tjänsten Mappa.fi utvecklades nya 

verktyg (temaryggsäckar och MOK-verktyg) med Plats för försök-finansiering från miljöministeriet.  

År 2019 förbereddes tillsammans med flera samarbetspartner Finlands största evenemang för 

utomhuspedagogik Ulos-Ut-Out 2020. Programmet sammanställdes av de förslag som samlats in 

genom den öppna programansökan. Nya samarbetspartner hittades för evenemanget och 

finansieringen säkerställdes. Dessutom utvecklades en verksamhetsmodell med hjälp av vilken 

evenemanget etableras för att genomföras upprepade gånger.  Evenemanget ordandes i 

ungdomscentret Nuorisokeskus Hyvärilä i Nurmes 9–11.6.2020 i samarbete med flera organisationer 

och aktörer på området för fostran och utbildning. 

Styrelsen för Finlands natur- och miljöskolförbund sammanträdde sammanlagt åtta gånger 2019. 

Förbundets vår- och höstmöten ordnades som fullmäktigesammanträden i samband med LYKE-

utbildningsmöten: vårmötet i Vasa 14.3.2019 och höstmötet i Hollola 15.11.2019. Också LYKE-

styrgruppen fungerade som stöd för utvecklandet av nätverkets verksamhet. Förbundet hade under 

året tre anställda, varav två var ordinarie och en visstidsanställd. 

Till LYKE-nätverket hörde i slutet av året 57 verksamhetsställen som erbjuder natur- och 

miljöskolverksamhet, av vilka 21 var förbundets sammanslutningsmedlemmar och sex var 

provmedlemmar. Dessutom hade förbundet i slutet av året 20 personliga medlemmar och 9 

stödmedlemmar. Av alla verksamhetsställen inom nätverket var 33 i slutet av året certifierade 

utvecklingscenter och 18 verksamhetscenter. 

År 2019 utarbetades för förbundet en första strategi för 2020–2022. 

Förbundets ekonomi är i balans. Utgifterna fördelades i enlighet med styrelsens beslut till inkomster 

som var mindre än budgeten. 

 


