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Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja kestävän elämäntavan oppimista.
Liitto koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa sekä ylläpitää ja kehittää valtakunnallisia toimintamalleja lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen. Keskeisimmät näistä ovat MAPPA.fi-palvelu ja ULOS-UTOUT-suurtapahtumat. Liiton paikallistoiminta tapahtuu LYKE-verkoston toimipisteissä, jotka tarjoavat
luonto- ja ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille sekä koulutuksia opettajille ja kasvattajille.
Toiminta perustuu verkostojen hyödyntämiseen, jolloin liiton niukat voimavarat saadaan maanlaajuisesti
vaikuttaviksi yhteistyön avulla, ja esimerkiksi viime vuonna liiton vaikutuspiirissä oli LYKE-verkoston
kautta yli 200 000 lasta ja nuorta, MAPPA.fi-palvelun kautta 50 000 opettajaa ja kasvattajaa ja ULOS-UTOUT-suurtapahtuman suunnittelun kautta monta sataa ympäristökasvatuksesta ja ulkona oppimisesta
kiinnostunutta. Haasteena on pelko jo ennestään niukkojen resurssien niukentumisesta vaikuttavuuden
kuitenkin jatkuvasti laajentuessa.
Liiton kolmivuorisstrategian 2020-2022 mukaisesti liiton visio on olla innostava ympäristökasvatuksen
edelläkävijä ja vaikuttaja. Strategia sisältää viisi tavoitetta, joista vuoden 2021 toiminnassa painottuvat:
•

Strateginen tavoite 1: Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arviointi kehittyy

•

Strateginen tavoite 2: Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan asema vahvistuu, ja

•

Strateginen tavoite 4: Liiton toiminta on ennakoivaa ja se reagoi ketterästi opetus-, kasvatus- ja
nuorisoalan kentän uusiin tarpeisiin ja trendeihin

•

Lisäksi painotetaan viestintää kaikilla viidellä strategisella osa-alueella.

Keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2021 ovat yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa ja kehittämisryhmän perustaminen vaikuttavuuden arviointiin liittyen, kuntavaikuttamiskampanja kuntavaaleihin liittyen,
Kestävä koulu-ohjelman edistäminen, Suomi-Areena-keskustelutilaisuuden järjestäminen, etäosallistumisen mahdollistava LYKE-verkoston aktivoiminen, uusien LYKE-kumppanien hankkiminen verkostoon ja Sillanrakentajat-hankkeen tulosten jalkauttaminen. Lisäksi kootaan eri järjestöistä MAPPA-kehittäjien
ryhmä, jalkautetaan vuonna 2020 tehty liiton yhdenvertaisuussuunnitelma, järjestetään verkostolle koulutustapaamiset (2 omaa + ULOS-UT-OUT), viestitään aktiivisesti kaikista palveluista sekä tehdään LYKEverkoston toimijoiden nykytilanteesta ja toiveista kartoitus, jota verrataan vuonna 2011 julkaistuun luontokouluselvitykseen – näin kymmenen vuoden pitkän linjan kehitys saadaan näkyviin.
Liitto kehittää toimintaansa monien hankkeiden avulla: Suurin hanke on liiton koordinoima kansainvälinen ULOS-UT-OUT-suurtapahtuma 15.-17.6.2021 Nurmeksessa, jonka liitto järjestää yhdessä seitsemän
muun tahon kanssa. Lisäksi toteutetaan Mappa.fi- palvelun kehittämishankkeita. MAPPA 2.0, eli palvelun
laajentaminen myös tapahtumiin ja palveluihin valmistuu keväällä 2021. Myöhemmin haetaan hankerahoitusta opetussuunnitelman liittämiseen MAPPAan. Liitto on mukana hankerahoitushauissa vaikuttavuuden arviointiin ja yhteistyöhön Tampereen Filharmonian kanssa. Tämän lisäksi liitto on yhteistyökumppanina monissa hankkeissa, joiden rahaliikenne ei kulje liiton kautta.
Liiton toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan toiminta-avustuksella, jäsen- ja
verkostomaksuilla, osallistumismaksuilla sekä muulla varainhankinnalla. Liitto toteuttaa ja kehittää omaa
varainhankintaa, luo uusia yhteistyökumppanuuksia ja hakee hankeavustuksia. Vuoden 2021 talousarvio
on liitteenä.
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1. YLEISTÄ

Lapsuuden kokemukset luovat perustan luonnon kunnioittamiselle ja ympäristöstä välittämiselle. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (LYKKY) tekee työtä sen puolesta, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus luontosuhteen rakentamiseen ja kestävään elämäntapaan kasvamiseen. Liitto on valtakunnallinen nuorisoalan palvelujärjestö, joka saa toimintaansa yleisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
LYKKY on verkostoitumisen ammattilainen ja parviälyn hyödyntäjä:
o

o
o

Kehitämme ja laajennamme LYKE-verkostoa, jotta yhä useammalla lapsi- ja nuorisoryhmällä olisi
mahdollisuus osallistua laadukkaaseen luonto- ja ympäristökoulutoimintaan opettajiensa ja ohjaajiensa kanssa.
Ylläpidämme MAPPA.fi -palvelua, jotta yhä useampi kasvattaja löytäisi materiaaleja ja palveluita
ympäristökasvatustyönsä tueksi.
Järjestämme koulutuksia kasvattajille, jotta yhä useampi saisi valmiuksia ympäristökasvatuksen
toteuttamiseen. Koulutustapahtumista suurin on yhteistyössä kuuden muun toimijan kanssa kehitetty Ulos-Ut-Out -suurtapahtumien sarja.

LYKKY:N PAIKALLISTOIMINTA : LYKE-VERKOSTO
LYKE-verkosto tarjoaa lapsi- ja nuorisoryhmille luonto- ja ympäristökoulutoimintaa: Kasvattajat ja opettajat voivat varata julkisen haun tai ilmoittautumisen kautta luonto- ja ympäristökoulupalveluita, joiden
tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Oppiminen luonto- ja ympäristökoulupäivänä
on monialaista, elämyksellistä ja tutkivaa, ja oppimisympäristönä on luonto tai muu toiminnallisen oppimisen mahdollistava ympäristö. Toiminta tukee varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien toteuttamista.
Osallistuminen toimintaan on samalla myös täydennyskoulutusta ryhmän opettajalle tai kasvattajalle.
LYKE-verkostoon kuuluu 57 toimipistettä ympäri Suomen. Luonto- ja ympäristökoulujen lisäksi mukana
on Metsähallituksen luontokeskuksia, nuorisokeskuksia, leirikoulukeskuksia, luonnontieteellisiä museoita
ja muutamia muita samankaltaista toimintaa tarjoavia tahoja. Verkoston luonto- ja ympäristökoulutoimintaan osallistuu vuosittain lähes 1 000 ryhmää ja yli 200 000 lasta ja nuorta, ja lisäksi koulutuksia kasvattajille järjestetään ympäri Suomea n. 140 (Lähde: vuoden 2019 kävijätilasto).
Liiton (LYKKY) jatkuvana tavoitteena on laajentaa laadukas luonto- ja ympäristökoulutarjonta kysyntää
vastaavaksi ja alueellisesti kattavaksi sekä tarjota tukea LYKE-verkoston palvelujen laadun kehittämiseen.
Kehitystyötä tehdään yhdessä sekä verkoston asiakkaiden (varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotyön)
että LYKE-verkoston toimipisteiden kanssa tarpeita kuunnellen. Liitto ylläpitää LYKE-verkoston sertifiointikriteereitä ja auditointijärjestelmää (www.luontokoulut.fi/sertifiointi/): vertaisauditoinnit paitsi varmistavat laatua, myös samalla mahdollistavat vertaistuen. Tutustu: https://www.luontokoulut.fi/
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MAPPA.FI – ULKONA OPPIMISEN, YMPÄRISTÖKASVATUKSEN JA KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN PALVELU
MAPPA.fi on keskeisin ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen sekä ulkona oppimisen materiaalipankki ja hakupalvelu Suomessa. Se on suunniteltu tukemaan erityisesti opetus-, kasvatus- ja nuorisotyötä. Palvelua
kehitetään yhteistyössä muiden ympäristökasvatustoimijoiden ja palvelun käyttäjien kanssa ja heidän tarpeisiinsa vastaten. Palvelu laajeni vuonna 2020 ruotsinkieliseksi ja se laajenee edelleen vuonna 2021 kattamaan materiaalien lisäksi palvelut ja tapahtumat. Palvelussa on yli tuhat materiaalia yli 200 materiaalintuottajalta ja käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti: laskennallisesti jo puolet potentiaalisista palvelun käyttäjistä on käyttänyt sitä edes kerran, ja noin viidesosa käyttää sitä säännöllisesti. Palvelua käyttää kuukaudessa jopa 10 000 eri käyttäjää. Tutustu: https://mappa.fi/fi/etusivu

ULOS-UT-OUT
ULOS-UT-OUT on säännöllisesti järjestettävä kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma. Tapahtuman järjestäjinä on seitsemän keskeistä ympäristökasvatuksen, seikkailukasvatuksen ja ulkona oppimisen
toimijaa, ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toimii tapahtuman koordinaattorina. Kolmepäiväisessä tapahtumassa kouluttautuu ja verkostoituu n. 500 opettajaa, kasvattajaa ja nuorisotyöntekijää. Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia viedä uusia ulkona oppimista ja kestäviä elämäntapoja edistäviä menetelmiä ja toimintamalleja työpaikoilleen, esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin. Seuraava ULOSUT-OUT -tapahtuma järjestetään 15.-19.6.2021. https://www.ulos2021.fi/fi/etusivu/
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2. STRATEGIA 2020-2022 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN POHJANA

Toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua varten liitolle vahvistettiin vuonna 2019 strategia, joka ohjaa liiton
toimintaa kaudella 2020-2022. Liitto on kaksikielinen ja tukee toiminnallaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä yksiköitä.

TOIMINNAN MISSIO
Kasvatuksella kohti vahvaa luontosuhdetta ja kestävää elämäntapaa

VISIO VUOTEEN 2030
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on innostava ympäristökasvatuksen edelläkävijä ja vaikuttaja.
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STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2022
1. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arviointi kehittyy
1.1. Kehitetään vaikuttavuuden arviointia ja pyritään löytämään siihen yhteisiä mittareita ja malleja
mm.
o
o
o

lisäämällä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa
kasvattamalla luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuutta mittaavien opinnäytetöiden
määrää
osallistamalla toimipisteitä kehittämistyöhön

Arviointi:
Luonto- ja ympäristökoulujen vaikuttavuudesta tehtyjen opinnäytetöiden määrä, yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön määrä, kehittämistyössä mukana olleiden toimipisteiden määrä
2. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan asema vahvistuu
2.1. Varmistetaan, että luonto- ja ympäristökoulutoiminnan edistäminen on mukana keskeisissä ohjaavissa asiakirjoissa (esimerkiksi hallitusohjelma, opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat, valtion
nuorisopoliittinen ohjelma ja maakuntien toimintaa ohjaavat asiakirjat) mm.
o
o
o

tekemällä monipuolista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä
laajentamalla vaikuttamisyhteistyötä
kouluttamalla liiton henkilöstöä ja osallistamalla toimipisteitä alueelliseen ja paikalliseen vaikuttamistyöhön

Arviointi:
Kirjausten määrä ohjaavissa asiakirjoissa, vaikuttamistyön alueellinen laajuus
3. Luonto- ja ympäristökoulujen palvelut sekä Mappa.fi -palvelu toimivat arjen työkaluina etenkin
perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
3.1. Kehitetään verkoston yhteistä viestintää erityisesti mm.
o
o

etsimällä uusia keinoja viestiä kuntien opetus/sivistystoimien suuntaan
lisäämällä yhteistyötä kuntien yhteistyöorganisaatioiden, kuten Kuntaliiton ja AVIen kanssa
Arviointi:
Uusien koulujen ja päiväkotien kysynnän kasvu toimipisteissä, Mappa.fi -palvelun käynti- ja käyttäjämäärien kasvu

4. Liiton toiminta on ennakoivaa ja se reagoi ketterästi opetus-, kasvatus- ja nuorisoalan kentän uusiin tarpeisiin ja trendeihin
4.1. Kehitetään asiantuntemusta, ennakointia ja reagointivalmiutta mm.
o
o
o

kehittämällä sidosryhmäyhteistyötä ja verkostoitumista, myös ympäristökasvatusalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa
lisäämällä liiton henkilöstön aikaresursseja seurata opetus-, kasvatus- ja nuorisoalan uusinta tutkimusta ja tietoa sekä jalkauttaa sitä myös verkostolle
vahvistamalla LYKE-toimijuutta eli verkoston toimijoiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta verkoston yhteisten tavoitteiden edistämisessä

4.2. Vastataan ulko-opetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yleistymiseen varsinkin kouluissa ja
päiväkodeissa mm.
o
o

selvittämällä verkoston jäsenrakenteen uudistamista siten, että se mahdollistaisi ympäristökasvatuksen edelläkävijäkoulujen ja -päiväkotien liittymisen verkostoon
huomioimalla opettajien ja kasvattajien kasvava ympäristökasvatuksen asiantuntijuus liiton palveluiden ja toimintamallien (mm. Mappa.fi, Ulos-Ut-Out) kehittämisessä
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Arviointi:
Laadullinen arviointi vuositasolla toimintasuunnitelman yhteydessä
5. Liiton LYKE-verkostolle tarjoamat palvelut vastaavat aiempaa paremmin erilaisten toimipisteiden
tarpeisiin
5.1. Etsitään uusia keinoja toimipisteiden tukemiseen ja neuvontaan mm.
o
o

kehittämällä nopean reagoinnin mahdollistava ohjeistus hiipuvien ja lakkautusuhan alla olevien
toimipisteiden tukemiseen
kehittämällä uusien, esimerkiksi perustamisvaiheessa olevien toimipisteiden neuvontaa

5.2. Varmistetaan, että verkostossa on hyvä olla. Säilytetään liiton verkostolle tarjoamien palvelujen
taso korkeana ja kehitetään jatkuvasti palveluja verkoston tarpeita vastaaviksi toimipisteitä osallistaen.
Arviointi:
Ohjeistukset ja toimintamallit on laadittu / päivitetty ja otettu aktiiviseen käyttöön.
Selvitys toimipisteiden tarvitsemasta tuesta ja palveluista.
Vuonna 2019 luonnosteltu strategisten painopisteiden vuosittainen aikataulu on seuraava:

1. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arviointi kehittyy

2020

2021

2022

X

X

x

X

x

2. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan asema vahvistuu
3. Luonto- ja ympäristökoulujen palvelut sekä Mappa.fi -palvelu toimivat
arjen työkaluina etenkin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

X

4. Liiton toiminta on ennakoivaa ja se reagoi ketterästi opetus-, kasvatusja nuorisoalan kentän uusiin tarpeisiin ja trendeihin

x

5. Liiton LYKE-verkostolle tarjoamat palvelut vastaavat aiempaa paremmin
erilaisten toimipisteiden tarpeisiin

X
X

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT
Luonnon kunnioittaminen
Toimintamme tukee lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja kestävän elämäntavan oppimista.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristökasvatus kuuluu kaikille. Luonto- ja ympäristökoulutoimintaan on helppo osallistua, se on esteettömästi ja tasa-arvoisesti eri puolilla Suomen saavutettavissa. Tietoa ja materiaalia ympäristökasvatuksesta on avoimesti saatavilla.
Yhteisöllisyys
Toimintamme lähtökohtana on yhdessä tekeminen, kehittäminen ja kumppanuus. Edistämme osallisuutta ja aktiivista toimijuutta.
Rohkeus
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme ja kehitämme ympäristökasvatusta valtakunnallisesti. Olemme
aloitteellisia ja kokeilemme ennakkoluulottomasti uutta.
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3. VUODEN 2021 TOIMINTA

STRATEGISET TAVOITTEET 2021
Vuonna 2021 toiminnassa huomioidaan kaikki edellä kuvatut strategiset tavoitteet, mutta erityisenä painopisteenä ovat:
o
o
o
o

Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arviointi kehittyy (Strategian tavoite 1)
Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan asema vahvistuu (Strategian tavoite 2)
Liiton toiminta on ennakoivaa ja se reagoi ketterästi opetus-, kasvatus- ja nuorisoalan kentän uusiin tarpeisiin ja trendeihin (Strategian tavoite 4)
Vahvistetaan liiton viestintää kaikkien strategisten painopisteiden näkökulmasta.

Seuraavassa esitellään vuoden 2021 toiminnan toteutus, tulosodotukset ja arviointi tarkemmin, ja ensin
on kuvattu kolme strategista painopistettä.
STRATEGIAN TAVOITE 1. LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUTOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN
ARVIOINTI KEHITTYY
Vuoden 2021 tärkein tavoite on jatkaa luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä. Tavoitteen toteuttaminen ulottuu koko strategiakaudelle 2020-2022. Strategisen tavoitteen toteuttaminen aloitettiin vuonna 2020, ja yhteyksiä yliopistoihin ja opinnäytetyön tekijöihin löydettiin, ja rahoitusta haettiin. LYKE-verkoston kaikille toimipisteille suunnatun kyselyn (kevät 2020) mukaan yli puolet
vastanneista eivät ole arvioineet vaikuttavuutta, mutta yli kolme neljäsosaa haluaa kehittää vaikuttavuuden arviointia, joista valtaosa yhteistyössä LYKE-verkoston toimijoiden kanssa. Keväällä 2020 luodun arvioinnin kehittämistyön suunnitelman toteuttamista jatketaan syksyllä 2020 tehdyn esiselvityksen pohjalta
(kysely marraskuussa 2020, tekijä graduntekijä Salla Kukko, Tampereen yliopisto). Pyrkimyksenä on
vuonna 2021 löytää vaikuttavuuden arviointiin yhteisiä mittareita ja malleja.
Vuonna 2021 keskitytään erityisesti seuraaviin toimenpiteisiin:
o

o

o

Osallistetaan verkostoa arvioinnin kehittämistyöhön verkoston someryhmissä, tiedotuksen
avulla sekä perustamalla kiinnostuneille avoin arvioinninkehittämisryhmä, ja kehitetään yhteistyössä liitolle arviointimalli vaikuttavuuden arvioinnille.
Jatketaan ja syvennetään vuonna 2020 luotuja suhteita yliopistoihin ja opinnäytetöiden ohjaajiin
muistuttamalla liiton tarjoamista mahdollisuuksista opinnäytetöiden suhteen. Yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa laajenee.
Osana arvioinnin kehittämistä kehitetään edelleen liiton ylläpitämää luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laatujärjestelmää: verkoston toimipisteiden toiminta on sertifioitua, ja sen laatu varmistetaan vertaisauditoinneilla. Tämä liittyy myös strategian tavoitteeseen 5. Liiton LYKE-verkostolle tarjoamat palvelut vastaavat aiempaa paremmin erilaisten toimipisteiden tarpeisiin

Toiminnan tulokset ja arviointi
o
o
o

Arviointia on kehitetty yhteistoiminnallisesti LYKE-verkostolaisten kesken, jonka myötä syntyi kehykset vaikuttavuuden arvioinnille. KYLLÄ/EI
Vuonna 2020 aloitettujen/ valmistuneiden liiton vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen liittyviä
opinnäytetöitä (Kiili, Kukko ja Högmander) hyödynnetään arvioinnin kehitystyössä. KYLLÄ/EI
Löydetään lisärahoitusta vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen. KYLLÄ/EI

Tuloksena LYKE-verkoston työn vaikuttavuuden arviointi kehittyy. Liitto levittää kokemuksiaan myös
muille ympäristökasvatustoimijoille hyödynnettäväksi.
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STRATEGIAN TAVOITE 2. LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUTOIMINNAN ASEMA VAHVISTUU
Vaikuttamistyön päämääränä on vahvistaa luonto-, ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä. Vahvistaminen tapahtuu edistämällä luonto- ja ympäristökoulutoimintaa esimerkiksi aktiivisen osallistumisen, viestinnän, neuvonnan ja verkkosivuilla olevan informaation avulla, sekä edistämällä Kestävä koulu -ohjelman toteutumista. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:
o

o

o

o
o

Toteutetaan verkoston kanssa yhteistyössä suunniteltu puolueille, kunnallisvaaliehdokkaille, uusille kunnanvaltuutetuille sekä kunnan virkamiehille kohdistettu tiedotuskampanja LYKKYn palveluista (LYKE-verkoston palvelut, MAPPA.fi, ULOS-UT-OUT-tapahtuma), ulkona oppimisesta, ympäristökasvatuksesta ja kuntien roolista palvelujen tuottajana tai ostajina.
Osallistutaan SuomiAreenaan Porissa 12.–16.7.2021 järjestämällä keskustelu ”Koulut, luonto, ympäristö ja toivo?” yhteistyössä FEE Suomen kanssa. Liitto sai keskustelun järjestämiseen SuomiAreena-stipendin, ja keskusteluun ovat alustavasti lupautuneet ympäristöministeri Krista Mikkonen, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Professori Sirpa Tani, Helsingin yliopisto, eritysasiantuntija Lauri Kurvonen, OAJ ja ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, tohtori Sanna Koskinen, WWF. Juontajina toimivat toiminnanjohtajat Sinikka Kunttu FEE Suomesta
ja Niina Mykrä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta.
Vuonna 2020 järjestöjen yhteistyönä syntynyt Kestävä koulu -ohjelman suunnitelma saatetaan
eteenpäin yhteistyössä ministeriöiden, Opetushallituksen, OAJ:n, FEE-Suomen ja Ympäristökasvatuksen Pyöreän Pöydän kanssa. Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa ja MAPPA.fi-palveluun kehitettyjä mahdollisuuksia tarjotaan Kestävä Koulu -ohjelman resurssiksi.
Liitto seuraa kasvatus-, koulutus- ja nuorisopolitiikkaa ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan
ajankohtaisiin kansallisiin kehittämisprosesseihin.
Vaikuttamistyön keinoja ovat päättäjien tapaamiset, lausunnot ja kannanotot sekä aktiivinen
osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisilla foorumeilla, myös sosiaalisessa mediassa. Vaikuttamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa.

Toiminnan tulokset ja arviointi:
o

o
o

o

Luonto- ja ympäristökoulujen sekä ympäristökasvatuksen asema on vahvistunut kunnissa: Liitto
on tuottanut tiedotuskampanjamateriaalin, jonka avulla LYKE-verkoston toimipisteet ovat lähestyneet
kuntapäättäjiä
tai
muita
toimijoita
omalla
toiminta-alueellaan.
KYLLÄ/EI/ OSITTAIN
Keskustelutilaisuus Suomi-Areenassa on järjestetty suunnitelman mukaisesti. KYLLÄ/EI/
Verkoston toiminta on vahvistanut valtakunnallista luonto-, ympäristö- ja kestävyyskasvatusta
Kestävä koulu -ohjelman kautta: Kestävä koulu -ohjelmaa on edistetty yhdessä muiden järjestöjen
kanssa osallistumalla ministeriöiden yhteistyötapaamisiin ja tuottamalla ministeriöiden kaipaamaa taustamateriaalia. KYLLÄ/EI/OSITTAIN
Luonto- ja ympäristökoulutoiminta sekä ympäristökasvatus huomioidaan ajankohtaisissa prosesseissa. Arviointi: Aktiivisuus eri prosesseissa. Aktiivisuus heijastuu lukumäärinä sekä laadullisina
kuvauksina sekä kannanottojen ja tapaamisten lukumäärällä ja laadulla mitattuna.

Tuloksena: Luonto- ja ympäristökoulujen sekä ympäristökasvatuksen asema vahvistuu kunnissa ja Kestävä koulu -ohjelman syntyminen edistää luonto-, ympäristö- ja kestävyyskasvatusta valtakunnallisesti.

8

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
STRATEGIAN TAVOITE 4. LIITON TOIMINTA ON ENNAKOIVAA JA SE REAGOI KETTERÄSTI
OPETUS-, KASVATUS- JA NUORISOALAN KENTÄN UUSIIN TARPEISIIN JA TRENDEIHIN
Opetus- ja nuorisoalan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja sen myötä kentältä nousee uusia tarpeita.
Vuoden 2021 toisena päätavoitteena on kehittää liiton toimintaa edelleen ennakoivammaksi ja ketterämmäksi sekä vastata ajankohtaiseen toimintaympäristön muutokseen eli ulko-opetuksen ja ympäristökasvatuksen osaamisen kasvuun etenkin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:
o

o

o

o

Reagoidaan ketterästi kentän toiveisiin ja verkoston ajankohtaisiin tarpeisiin yhteisöllisen kehittämisen keinoin, mikä myös vahvistaa LYKE-toimijuutta: Kannustetaan LYKE-verkostolaisia aktiiviseen vuorovaikutukseen ja aina tarvittaessa reagoidaan ajankohtaisiin ja akuutteihin verkoston
tarpeisiin (kanavat: Parviäly-Whatsapp ja kuukausittaiset LYKE-porinat Teams-keskustelut).
Hankitaan LYKE-kumppaneita rikastamaan LYKE-verkoston näkökulmia. LYKE-kumppanuus, verkostoituminen ja yhteistyö edelläkävijäkoulujen ja kouluttajatahojen kanssa tarjoaa näkökulmia
luonto- ja ympäristökasvatuksen kehittämiselle.
Jalkautetaan Sillanrakentajat-hankkeen tuloksena syntynyt käsikirja liiton verkostotyön kehittämisen välineeksi. Liitto ja useat LYKE-verkostolaiset ovat vuonna 2020 olleet mukana osallistujana
valtakunnallisessa Sillanrakentajat-hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea uusien alueellisten ympäristökasvatusverkostojen perustamista ja verkostojen toiminnan kehittämistä. Hankkeen aikana kartoitetaan olemassa olevien verkostojen kohtaamia haasteita ja kehitetään menetelmiä toiminnan parantamiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen. Hanketta
koordinoi Kuopion luonnontieteellinen museo, ja yhteyshenkilönä toimii luontopedagogi, Mari
Wikholm, joka on myös Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallituksen sihteeri. Suunnittelua ja koulutuksia toteuttavat verkostojohtamisen asiantuntijat Timo Järvensivu ja Pauliina
Helle. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat alueelliset ympäristökasvatusverkostot ja asiasta kiinnostuneet ympäristökasvattajat sekä ELY-keskukset. Hanke tuottaa tuloksista keväällä 2021 yhteenvedon, jota käytetään myös LYKE-verkoston verkostoitumisen kehittämiseen. LYKKYn kehittämistä
verkostojen asiantuntijaksi jatketaan syventämällä yhteistyötä myös muiden verkostojen kanssa.
Liiton toimistolla seurataan ympäristö- ja kestävyyskasvatus-, opetus-, kasvatus- ja nuorisoalan
uusinta tutkimusta ja kehitystä osallistumalla aktiivisina osanottajina seminaareihin, osallistumalla keskusteluihin ja perehtymällä julkaisuihin. Keskeisiä tilaisuuksia vuonna 2021 ovat SuomiAreena Porissa 12.-16.7.2021. Ajankohtainen tieto jalkautetaan verkoston käyttöön.

Toiminnan tulokset ja arviointi
o

o
o
o

LYKE-verkostolaiset ovat osallistuneet aktiiviseen vuorovaikutukseen ja liitto on tehnyt tarvittavat
toimenpiteet vastatakseen vuorovaikutuksesta nousseisiin ajankohtaisiin ja akuutteihin tarpeisiin KYLLÄ/EI
Uudet LYKE-kumppanit ovat rikastaneet LYKE-verkoston näkökulmia: On sitoutettu verkostoon
mukaan vähintään viisi kumppanuusjäsentä. KYLLÄ/EI/OSITTAIN
Sillanrakentajat-hankkeen tuloksena syntynyt käsikirja on jalkautettu liiton verkostotyön kehittämisen välineeksi. KYLLÄ/EI
Henkilöstö on osallistunut ajankohtaisiin seminaareihin, perehtynyt tutkimuksiin, jalkauttanut
uusinta tutkimusta ja tietoa sekä tarttunut kehitystarpeisiin. Laadullinen arviointi: Kuvaus toiminnasta vuosikertomuksessa.

Tuloksena liiton keskeinen asema valtakunnallisten luonto-, ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen kehittäjänä vahvistuu ja tukipalvelut kehittyvät kentän ajankohtaisia tarpeita vastaaviksi.
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Edellä kuvattujen kahden painopistealueen lisäksi edistämme myös kahta muuta strategista tavoitetta ja erityisenä painopisteenä niihin liittyvää viestintää:
STRATEGIAN TAVOITE 3. LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUJEN PALVELUT SEKÄ MAPPA.FI PALVELU TOIMIVAT ARJEN TYÖKALUINA ETENKIN PERUSOPETUKSESSA JA VARHAISKASVATUKSESSA
Kouluissa, päiväkodeissa ja nuorisotyössä tarvitaan tukea ja konkreettisia työkaluja ympäristökasvatuksen toteuttamiseen. LYKE-verkoston paikalliset toimipisteet, MAPPA.fi sekä ULOS-UT-OUT -suurtapahtuma tarjoavat näitä palveluita. Jotta palvelut tavoittaisivat kaikki potentiaaliset käyttäjät, sekä itse palveluja että viestintää niistä pitää kehittää. On huomioitava, että MAPPA.fi-palvelun laajeneminen edellyttää entistä enemmän myös ylläpidolta, vaikka palvelu onkin kehitetty mahdollisimman käyttäjälähtöiseksi
– esimerkiksi uusien käyttäjien rekisteröinti vaatii jatkuvaa huomiota, ja palvelun pitäminen ajantasaisena
edellyttää viestintää ja sen kehittämistä. Viestinnällä tavoitellaan LYKE-verkoston, MAPPA.fi-palvelujen ja
ULOS-UT-OUT-tapahtuman tunnettuuden lisäämistä, jotta entistä suurempi määrä opettajia ja kasvattajia
hyötyy palveluista, ja siten niiden vaikuttavuus lisääntyy.
Tavoitteeseen pyritään seuraavilla keinoilla:
o

o

o

o

Kutsutaan halukkaat MAPPAan rekisteröityneet MAPPA-kehittäjien työryhmään: Laadun ylläpitämiseksi ja kentän tarpeiden kohtaamisen varmistamiseksi MAPPAn materiaaleja (ja uutena palveluna myös palveluja ja tapahtumia) tuottavat tahot kutsutaan mukaan uuteen MAPPA-kehittäjien
työryhmään, jossa linjataan MAPPAn tulevaisuuden kehittämissuuntia.
Viestitään LYKE-verkoston paikallisista toimipisteistä, MAPPA.fi-palvelusta (mahdollisuuksia esitellään sekä palvelun eri tuottajatahoille että palvelun nykyisille ja potentiaalisille käyttäjätahoille) sekä ULOS-UT-OUT -suurtapahtumasta. Viestintä tapahtuu erilaisissa tapahtumissa, sosiaalisen median kanavissa sekä yksilöllisenä keskeisten toimijoiden kontaktointina.
Ylläpidetään MAPPA-palvelun laatua, toimintavarmuutta ja ajankohtaisuutta: MAPPA.fi-palvelun
viestintään, ylläpitoon ja sisällön laatuun kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. MAPPA.fi laajennetaan käsittämään materiaalien lisäksi palvelut ja tapahtumat (ks. hanke MAPPA 2.0).
Kehitetään yhteistyössä LYKE-verkoston kanssa luonto- ja ympäristökoulupäivien etukäteis- ja jälkitehtäviä

Toiminnan tulokset ja arviointi:
o
o
o
o
o

o

On perustettu MAPPA-kehittäjien työryhmä KYLLÄ/EI
MAPPAssa on mukana uusia toimijoita, jotka eivät aikaisempina vuosina ole lisänneet sisältöjä
MAPPAan. KYLLÄ/EI
MAPPAa säännöllisesti käyttävien (enemmän kuin kerran) kävijöiden määrä kasvaa vuoteen 2020
verrattuna. KYLLÄ/EI
MAPPAn yksilöityjen kävijöiden vuosittainen määrä kasvaa vuoteen 2020 verrattuna. KYLLÄ/EI
LYKE-verkoston paikallisista toimipisteistä, MAPPA.fi-palvelusta sekä ULOS-UT-OUT -suurtapahtumasta on viestitty eri medioissa ja tapahtumissa. Arviointi: Some-postausten määrä, muiden
julkaisujen määrä, tapahtumien määrä.
MAPPA 2.0 -hankkeen tavoitteet toteutuivat KYLLÄ/EI/OSITTAIN (Tarkemmin kohdassa ”Hankkeet)

Tuloksena LYKE-verkoston toiminta ja muut liiton koordinoimat palvelut ovat aiempaa laajemmin tunnettuja, yhdenvertaisuus otetaan verkoston toimipisteissä entistä enemmän huomioon ja MAPPA.fi-palvelun
laatu ei heikkene käyttäjien lisääntyessä, vaan MAPPA on entistä parempi, laadukkaampi ja ajantasaisempi.
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SRATEGIAN TAVOITE 5. LIITON LYKE-VERKOSTOLLE TARJOAMAT PALVELUT VASTAAVAT
AIEMPAA PAREMMIN ERILAISTEN TOIMIPISTEIDEN TARPEISIIN
Liiton keskeisiä perustehtäviä on tukea ja kehittää LYKE-verkostoa. Liitto tarjoaa neuvontaa ja järjestää
toimipisteiden henkilöstölle koulutuksia ja tapaamisia sekä ylläpitää ja kehittää luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sertifiointi- ja auditointijärjestelmää.
Jatkuvana tavoitteena on säilyttää liiton verkostolle tarjoamien tuen ja palvelujen taso korkeana ja kehittää niitä verkoston tarpeita vastaaviksi toimipisteitä osallistaen. Tavoitteeseen pyritään seuraavilla toimenpiteillä:
o

o

o

o

Palvelujen kehittäminen: Vuonna 2021 osana asiakasmääräkyselyä tehdään LYKE-verkoston toimipisteiden nykytilanteesta kartoitus, jota verrataan vuonna 2011 julkaistuun luontokouluselvitykseen, jolloin kymmenen vuoden pitkän linjan kehitys saadaan näkyviin. Lisäksi selvitetään verkoston toimipisteiden tarpeita ja toiveita.
Koulutukset: LYKE-verkoston koulutustapaamiset ovat kehittämisen kannalta keskeisiä verkoston keskinäisen dialogin ja viestinnän paikkoja. Järjestetään kaksi koulutustapaamista, joiden yhteydessä järjestetään myös liiton vuosikokoukset. Keväällä järjestävänä tahona on Ålands naturskola Ahvenanmaalla, ja syksyllä Porvoon luontokoulu ja Luontokoulu Haili (Kotka) yhdessä. Lisäksi verkostolaisia kannustetaan osallistumaan kesäkuussa ULOS-UT-OUT -suurtapahtumaan
15.-17.6.2021 Nurmeksessa, joka on merkittävä täydennyskoulutus- ja verkostoitumismahdollisuus toimipisteiden henkilöstölle.
Yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpano: Vuonna 2020 LYKE-verkostolle laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma jalkautetaan toimipisteisiin koulutustapaamisissa ja sisäisen viestinnän kanavissa. Suunnitelman avulla yhdenvertaisuuden edistäminen nostetaan entistä vahvemmin
LYKE-toimipisteiden työlistalle huomioitavaksi kaikessa toiminnassa, ja yhdenvertaisuuden kehittäminen etenee kussakin pisteessä.
LYKE-toimijuus: Lisätään mahdollisuuksia LYKE-verkoston sisäiseen vuorovaikutukseen hyödyntämällä etäyhteyksiä. Vahvistetaan LYKE-toimijuutta eli verkoston toimijoiden yhteenkuuluvuutta
ja osallisuutta verkoston yhteisten tavoitteiden edistämisessä aktivoimalla verkoston jäseniä
LYKE-parviälyn kautta (WhatsApp-ryhmä) vaikuttamaan liiton toimintaan ja kehittämiseen sekä
kehittämällä edelleen vuonna 2020 syntynyttä LYKE-porinat -mallia (Jäsenten säännöllinen
Teams-keskustelu verkossa ajankohtaisista aiheista). Mahdollistetaan kokouksiin ja koulutuksien
osioihin osallistuminen etäyhteyksillä.

Toiminnan tulokset ja arviointi:
o

o
o

o
o
o

Selvitys toimipisteiden nykytilasta, niiden tarvitsemasta tuesta ja palveluista on tehty, on saatu
kartoituksen ja vertailun avulla tietoa liiton kymmenen vuoden kehityksestä, ja tarvittavat toimenpiteet jatkokehittämiseen liittyen päätetty. KYLLÄ/EI/OSITTAIN
Koulutustapaamisissa on ollut mukana edustajia suurimmasta osasta toimipisteitä. KYLLÄ/EI
Liiton koulutustapaamiset tarjoavat toimipisteiden henkilöstölle laadukasta ja tarpeisiin vastaavaa täydennyskoulutusta: Osallistujat ovat olleet palautelomakkeen perusteella tapaamisiin tyytyväisiä. KYLLÄ/EI
Yhdenvertaisuussuunnitelmaa on käsitelty LYKE-koulutustapaamisissa sekä sisäisen viestinnän
kanavissa.
Suurin osa verkoston toimipisteistä on ottanut LYKE-verkostonyhdenvertaisuussuunnitelman
käyttöön. Arviointi: kysely asiakasmääräkyselyn yhteydessä.
Verkostolaiset ovat voineet osallistua keskusteluihin, kokouksiin ja koulutusten osioihin etäyhteyksien kautta.
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Tuloksena liitto palvelee aiempaa paremmin erityyppisiä ja erilaisissa tilanteissa olevia toimipisteitä. Palvelut kehittävät luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laatua, kun toimipisteiden henkilöstön osaaminen
kasvaa ja toiminnan laatutyö on ajan tasalla.
VIESTINTÄ
Liiton viestinnän päämääränä on lisätä luonto- ja ympäristökoulutoiminnan tunnettuutta sekä tietoisuutta ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä.
o

o
o

o

Viestitään monipuolisesti sosiaalisen median kanavissa, joista liitolla on käytössä Instagram, Facebook ja Twitter. Tuodaan esille LYKE-verkoston toimipisteiden toimintaa ja kasvatetaan sitä
kautta luonto- ja ympäristökoulutoiminnan tunnettuutta. Lisätään some-näkyvyyden laajuutta
toteuttamalla postausten maksullista markkinointia.
Julkaistaan LYKE-uutiskirje opettajille ja kasvattajille kaksi kertaa vuodessa.
Osallistutaan yhteistyökumppanina erilaisiin kampanjoihin ja teemapäiviin, muun muassa Suomen luonnon päivään sekä valtakunnalliseen Ulkoluokkapäivään, joissa toteutetaan laajaa valtakunnallista viestintää koulujen ja päiväkotien suuntaan. Esitellään toimintaa opettajaliittojen jäsentapahtumissa ja kirjoitetaan liittojen jäsenlehtiin artikkeleita. Lisäksi tiedotetaan aktiivisesti
yhteistyökumppaneiden opettajille suunnatuissa uutiskirjeissä (mm. LUMA-uutiskirje, Metsän oppimispolun uutiskirje).
Sisäinen viestintä: Verkostolle lähetetään toiminnanjohtajan tiedotuskirje vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Ajankohtaisista asioista viestitään jatkuvasti LYKE-sähköpostilistalla, jonne voivat lähettää viestejä kaikki verkoston jäsenet. Lisäksi verkoston sisäiseen keskusteluun ovat käytössä
myös suljettu Facebook-ryhmä, LYKE-parviäly (WhatsApp-ryhmä) sekä säännöllinen LYKE porinat
-keskustelufoorumi Teams-ympäristössä.

Tuloksena LYKE-verkoston toiminta ja muut liiton koordinoimat palvelut ovat aiempaa laajemmin tunnettuja, ja palveluiden laatu kehittyy.
Toiminnan tulokset ja arviointi
o
o

Tavoitetaan opettajia ja kasvattajia vähintään yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Arviointi: Tavoitettujen opettajien ja kasvattajien määrä.
Liiton näkyvyys on kasvanut sosiaalisessa mediassa. Arviointi: kasvu kanavien seuraaja- ja tykkääjämäärissä

Tuloksena: Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä liiton tuottamien ympäristökasvatuksen tukipalvelujen tunnettuus kasvaa, jolloin yhä useampi opettaja ja kasvattaja voi osallistua ryhmänsä kanssa toimintaan ja saa tukea sekä malleja ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.
YHTEISTYÖ
Yhteistyön tavoitteena on löytää synergiahyötyjä liiton tärkeimpien tavoitteiden ja perustoiminnan toteuttamiseen. Vuonna 2021 keskitytään yhteistyöhön liittyen Kestävä koulu -ohjelman luomiseen, MAPPA.fipalvelun uuteen palvelu- ja tapahtumahakuun sekä ULOS-UT-OUT-suurtapahtumaan (ks. myöhemmin
esiteltävä ULOS-UT-OUT -tapahtumahanke).
Tunnettuuden kasvattamiseksi osallistutaan yhteistyökumppanina valtakunnallisiin kampanjoihin.
Kannustamme Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi osallistumme yhteistyökumppanina valtakunnallisiin Ulkoluokkapäivään ja Suomen lasten metsäretkipäivään.
Teemme jatkuvasti aktiivista yhteistyötä Suomen muiden ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden kanssa. Erityisesti ULOS-UT-OUT-suurtapahtuma ja MAPPA.fi-portaali kokoaa yhteen laajat verkostot toimijoita. Näissä verkostoissa liitto toimii verkostojen ”pyörittäjänä” koordinoijan ja ylläpitäjän ominaisuudessa.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖN MUODOT
Teemme jatkuvasti aktiivista yhteistyötä Suomen muiden ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen
toimijoiden kanssa. Erityisesti ULOS-UT-OUT-suurtapahtuma ja MAPPA.fi-portaali kokoaa yhteen laajat
verkostot toimijoita. Näissä verkostoissa liitto toimii verkostojen ”pyörittäjänä” koordinoijan ja ylläpitäjän
ominaisuudessa.
Yhteistyökumppanit ja tärkeimmät yhteistyön muodot:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristökasvatuksen Pyöreä Pöytä (FEE Suomen koordinoima laaja ympäristökasvatuksen verkosto): Kestävä koulu -yhteistyö, Vaikuttamisyhteistyö, viestintäyhteistyö
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi: Kestävä koulu -yhteistyö, ULOS-UT-OUT, vaikuttamisyhteistyö, Vihreä lippu -ympäristöohjelma, Ulkoluokkapäivä -kampanja, tapahtumat, viestintä (mm. Ympäristökasvatus-lehti)
Suomen ympäristöopisto Sykli: hankeyhteistyö, ULOS-UT-OUT, viestinnällinen yhteistyö, MAPPA.fi
WWF Suomi: ULOS-UT-OUT, vaikuttamisyhteistyö, hankeyhteistyö, MAPPA.fi
Suomen nuorisokeskusyhdistys ja seikkailukasvatusverkosto: ULOS-UT-OUT, toiminnan kehittäminen, tapahtumat
Suomen Metsäyhdistys: ULOS-UT-OUT, Metsän oppimispolku
Finlands Svenska Idrott: ULOS-UT-OUT
Metsähallituksen luontopalvelut: Suomen luonnon päivä, Luonnon konserttisali -kiertue
SYKE: Suomen luonnon päivä
Suomen luonnonsuojeluliitto: Suomen luonnon päivä
Metsähallitus:
Natur och Miljö: toiminnan kehittäminen, ruotsinkieliset palvelut
Luonto-Liitto: vaikuttamisyhteistyö
Suomen Latu: hankeyhteistyö, Ulko-opet ry toimintojen koordinointi ja yhteistyö
LUMA-keskus Suomi: LUMA-neuvottelukunta, MAPPA.fi
BMOL: Kestävä koulu -yhteistyö, viestinnällinen yhteistyö, yhteistyö tapahtumissa, MAPPA.fi
OAJ: Kestävä koulu -yhteistyö
Sillanrakentajat-hanke (sidosryhminä ympäristökasvatusverkostot, ympäristökasvattajat sekä ELYkeskukset): verkostotoiminnan kehittäminen
Suomen ympäristökeskus: Suomen luonnon päivä, Mappa.fi
Alueelliset ympäristökasvatuksen verkostot: tapahtumayhteistyö, viestinnällinen yhteistyö, vaikuttamisyhteistyö
Helsingin yliopisto: OKL:n luontokoulupäivä, viestintä opettajaopiskelijoille liiton palveluista
Tampereen yliopisto: Opinnäyteyhteistyö, hankeyhteistyö, viestintä opettajaopiskelijoille liiton palveluista

Lisäksi MAPPA.fi-palvelussa on mukana yli 200 materiaalintuottajaa, verkostoidumme aktiivisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä koulutustapahtumissa, ja kansainvälisiä vieraita käy tutustumassa luontoja ympäristökoulutoimintaan toimipisteissä. Teemme yhteistyötä myös valtionhallinnon, tutkimusorganisaatioiden ja edunvalvontajärjestöjen kanssa (mm. Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ympäristöministeriö, ELY-keskukset, Aluehallintovirastot, Valtioneuvoston kanslia (Kestävän kehityksen sitoumus 2050), Sitra, SIRENE - monialainen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkimusverkosto, opettajaliitot). Uusia mahdollisia jo alustavasti keskusteltuja yhteistyökumppaneita ovat Kouluniitty-hanke (Jere
Nieminen), Kansalaishavainnointi (SYKE, Lajitietokeskus, LUOMUS), Luonnon konserttisalit -kiertue (Metsähallitus) ja Tampereen Filharmonian Hyönteissinfonia.
Toiminnan tulokset ja arviointi
o

Yhteistyön avulla saadaan synergiahyötyjä liiton tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen. Arviointi: Yhteistyön synergiahyötyjen laadullinen arviointi.
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Tuloksena: Yhteistyötä tekemällä saavutetaan paremmin ja kustannustehokkaammin liiton tärkeimmät
tavoitteet ja päämäärä eli luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä ympäristökasvatuksen edistäminen.
HANKKEET

ULOS-UT-OUT 2021 -SUURTAPAHTUMA
Liitto järjestää yhdessä seitsemän muun pääjärjestäjän kanssa kansainvälisen ulkona oppimisen suurtapahtuman 15.-17.6.2021 Nurmeksessa Nuorisokeskus Hyvärilässä. Tapahtuma jouduttiin koronatilanteen
takia siirtämään kesäkuusta 2020 kesään 2021. Kolmepäiväisessä tapahtumassa kouluttautuu ja verkostoituu n. 500 opettajaa, kasvattajaa ja nuorisotyöntekijää. Tapahtuman teemana on muutos. Tapahtuman
tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia viedä uusia ulkona oppimista ja kestäviä elämäntapoja edistäviä menetelmiä ja toimintamalleja työpaikoilleen, esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin.
o

o
o

o
o

o

Ulkona oppimisen suurtapahtuma edistää liiton tavoitteita eli luonto- ja ympäristökoulutoimintaa sekä ympäristökasvatusta toimimalla täydennyskoulutuksena suurelle määrälle opettajia,
kasvattajia, nuorisotyöntekijöitä ja LYKE-verkoston työntekijöitä. Lisäksi tapahtuma edistää LYKEverkoston tunnettuutta, kun laaja tapahtumaviestintä tavoittaa merkittävän osan Suomessa opetus- ja kasvatusalalla toimivista.
Tapahtuman koordinaattori työskentelee Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa.
Tapahtuman valmistelua ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikilta pääjärjestäjiltä sekä tärkeimmiltä hankekumppaneilta: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Nuorisokeskusyhdistys (SNK), Finlands Svenska Idrott (FSI), Suomen ympäristöopisto (Sykli), Suomen Metsäyhdistys (SMY), WWF Suomi, Nuorisokeskus Hyvärilä, LUODEhanke ja Freshabit Life -hanke.
Lisäksi tapahtuman ohjelmaa on toteuttamassa noin sata yhteistyökumppania.
Tapahtuman rahoitus vuodelle 2020 on saatu siirrettyä vuoteen 2021, ja osittain on saatu lisärahoitusta siirtämisestä aiheutuneisiin kuluihin. Rahoittajia ovat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Ympäristöministeriö, Lapsi ja luonto -säätiö, Vuokon luonnonsuojelusäätiö, pääjärjestäjät sekä Freshabit LIFE IP -hanke.
Tapahtumalle tehdään koronasuunnitelma.

Toiminnan tulokset ja arviointi:
o

o

Tapahtumassa kouluttautuu 500 opettajaa, kasvattajaa ja nuorisotyöntekijää. KYLLÄ/EI
Tapahtuman ohjelma ja järjestelyt
ovat onnistuneita: osallistujapalaute

Tuloksena ULOS-UT-OUT-suurtapahtumassa
kouluttautuu 500 opetus-, kasvatus- ja nuorisotyön ammattilaista, jotka vievät 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.
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MAPPA 2.0 – YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TUKIPALVELUT HELPOSTI LÖYDETTÄVI KSI
Hanke ”Ympäristökasvatuksen tukipalvelut helposti löydettäviksi MAPPA.fi -palvelun avulla”, eli lyhyemmin MAPPA 2.0-hankkeessa MAPPA.fi-palvelua laajennetaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää Mappa.fi palveluun palveluhaku, joka mahdollistaa eri toimijoiden tarjoamien erilaisten ympäristökasvatuksen tukipalvelujen hakemisen nopeasti ja helposti yhdestä paikasta. Haun avulla käyttäjä löytää esimerkiksi kouluvierailijoita, luonto- ja ympäristökoulujen palveluja, tietoa koulujen ympäristöohjelmista sekä ajankohtaisista koulutuksista, tapahtumista, teemapäivistä ja kampanjoista. Lisäksi tavoitteena on skaalata
MAPPA.fi -palvelun työkalut laajasti opetus-, kasvatus- ja nuorisoalalla työskentelevien keskuuteen. Hanke
aloitettiin elokuussa 2020, ja kestää heinäkuuhun 2021 asti.
o

o
o
o

Opettajien ja kasvattajien käyttöön on saatu materiaalipankin lisäksi yhteinen ympäristökasvatuksen palveluhaku, jonka avulla on helppo hakea ympäristökasvatuksen tukipalveluja sekä tietoa ajankohtaisista teemapäivistä, tapahtumista ja koulutuksista ympäristökasvatustyön suunnittelun ja toteutuksen tueksi.
Ympäristökasvatuksen tukipalveluja tarjoavat toimijat saavat palvelunsa paremmin esille ja löydettäviksi ja palveluille saadaan uusia käyttäjiä.
Ympäristökasvatusalan toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy, kun toimijat sitoutuvat alan yhteisen työkalupakin tuottajiksi, käyttäjiksi ja kehittäjiksi
MAPPA.fi -työkalut saadaan entistä laajemmin opetus-, kasvatus- ja nuorisoalalla työskentelevien
tietoisuuteen ja käyttöön.

Toiminnan tulokset ja arviointi:
o
o
o
o
o
o
o
o

Palveluhaku valmistui KYLLÄ/EI
Tapahtuma-, teemapäivä- ja koulutushaku kalenteritoimintona valmistui KYLLÄ/EI
MAPPAssa on vähintään 50 eri toimijan palveluita KYLLÄ/EI
MAPPAn palveluvalikoima on monipuolinen KYLLÄ/EI
Kalenterissa on merkintöjä keskeisimmiltä koulutusten ja tapahtumien järjestäjiltä. KYLLÄ/EI
Vähintään 20 materiaalien ja palveluiden tuottaja- ja/tai käyttäjätahoa vastasivat hankkeessa tehtyihin kyselyihin. KYLLÄ/EI
Vähintään 10 materiaalien ja palveluiden tuottaja- ja/tai käyttäjätahoa osallistuivat hankkeen
osallistavaan verkkotapaamiseen. KYLLÄ/EI
MAPPAn kävijämääriä kuvaavat tunnusluvut ovat suuremmat kuin vuonna 2020 KYLLÄ/EI

Tuloksena syntyy kokonaisvaltainen valtakunnallinen työkalupakki opettajien ja kasvattajien ympäristökasvatustyön tukemiseen. Työkalupakista löytyvät yhdestä paikasta sekä ympäristökasvatuksen erilaiset
tukipalvelut että materiaalit.
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MUUT LYKKY:N HANKKEET
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hankkeilla pyritään palvelemaan ja laajentamaan LYKE-verkostoa ja luomaan resursseja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Vuonna 2020 on haettu tai haetaan rahoitusta edellä kuvattujen hankkeiden lisäksi seuraaviin hankkeisiin:
Hyönteissinfonia
Tampere Filharmonia tilaa säveltäjä Roope Mäenpäältä lapsille suunnatun, sinfoniaorkesterille sävelletyn
nykymusiikkiteoksen, jonka aiheena on hyönteismaailma. Teos muodostuu sarjasta musiikillisia hyönteismuotokuvia ja on pituudeltaan noin 35 min. Hyönteisaiheesta konsultoidaan hyönteistutkijaa ja LYKKYä jo
sävellysvaiheessa. Luontokoulun oppilailta kerätään hyönteismaailmaan liittyviä kysymyksiä ja kuvia sävellystyötä ja käsikirjoitusta inspiroimaan. Esityksiä varten musiikin ympärille rakennetaan käsikirjoitus ja
konsertissa aikuinen-lapsi –kertojapari keskustelevat hyönteismaailman ilmiöistä ja johdattavat musiikin
osasta toiseen. Konsertista tulee näin ”faktoilla maisemoitu” ja kuin hyvä luontodokumentti. Hyönteissinfonia –kokonaistaideteos tallennetaan videolle, ja sen ympärille rakennetaan vuorovaikutteinen, kaikille
avoin verkkosivutoteutus: pelimäinen kokemus, jossa tarinallinen ja animoitu kerronta, videoitu konserttiaineisto ja hyönteisaiheiset tehtävät vuorottelevat. Tässä Tampereen Filharmonian hankkeessa LYKKY
on yhteistyökumppani, ja talousarviosta on varattu 2000€ liiton konsultointipalveluihin. Hankehakemus
lähetettiin syyskuussa 2020 Koneen säätiölle, ja rahoituksen myöntäminen selviää jouluun 2020 mennessä.
Kasviosta kansalaistiedettä
Marraskuussa 2020 haetaan Keski-Suomen ELY-keskukselta ympäristökasvatuksen hankeavustusta. Tavoitteena on lisätä innostusta luonnon monimuotoisuuden havainnointiin liittämällä kansalaishavainnointi MAPPAan. Avustuspäätökset tehdään keväällä tai kesällä 2021.
Lisäksi jatkuvasti seurataan rahoitushakuja ja selvitetään mahdollisuuksia kehittää toimintaa hankkeiden
avulla.
Hankkeiden toteutuminen ja/tai laajuus on riippuvaista rahoituksen myöntämisestä.
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LYKKY MUKANA MUIDEN HANKKEISSA
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto osallistuu yhteistyökumppanina seuraaviin liiton tavoitteita
edistäviin hankkeisiin, joiden rahaliikenne ei kulje liiton kautta:
Suomen luonnon päivä
Suomen luonnon päivä on luonnon oma juhlapäivä. Vuodesta 2013 vietetty juhla
on kovaa vauhtia vakiintumassa osaksi kansallisten juhlapäivien perinnettä ja rumasta ankanpoikasesta kasvamassa upea laulujoutsen. Suomen luontoa juhlitaan
aina elokuun viimeisenä lauantaina. Suomen luonnon päivä on yhdessä tekemisen
ja yhdessä luonnosta nauttimisen päivä. Luontoa voi juhlia monella tapaa – järjestämällä tapahtuman, osallistumalla tapahtumiin ja menemällä luontoon yhdessä
perheen tai ystävien kanssa. Voit myös osallistua jakamalla luontokokemuksesi muiden juhlijoiden kanssa
somessa. Suomen luonto- ja luontokoulujen liitto on mukana Suomen luonnon päivän ohjausryhmässä.
Suomen luonnon päivän vinkit kouluille ja päiväkodeille kootaan vuosittain MAPPA.fi -materiaalipankkiin.
https://suomenluonnonpaiva.fi/
Me aarteenvartijat
Liitto on yhteistyökumppanina WWF Suomen koordinoimassa hankkeessa, jossa järjestetään opettajille
täydennyskoulutusta luonnon monimuotoisuudesta. Hankekumppaneina on lisäksi neljä verkoston toimipistettä, jotka toteuttavat koulutuksia. Hankkeessa tuotetut materiaalit julkaistaan Mappa.fi -palvelussa.
Ilo kasvaa ulkona
Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin hankkeessa kehitetään ulkona oppimista
varhaiskasvatuksessa. Liitolla on edustaja hankkeen ohjausryhmässä ja liitto tekee hankkeen kanssa viestinnällistä yhteistyötä. https://ilokasvaaulkona.fi/
Tunne ilmasto
Tunne ilmasto on Opetushallituksen rahoittama koulutushanke peruskoulun opettajille. Tiedollisen osaamisen lisäksi opetushenkilöstö tarvitsee tukea tunnetaitojen käsittelyyn, hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Tunne ilmasto -hanke etsii ratkaisuja näihin haasteisiin. LYKE-verkoston toimipisteitä käytetään hankkeessa koulutuspaikkoina, ja verkostoa hyödynnetään myös muuten viestinnässä ja markkinoinnissa. https://sykli.fi/hankkeet/tunne-ilmasto/
StarT
StarT on monialaiseen ja ilmiöpohjaiseen projektioppimiseen perustuva LUMAkeskus Suomi -verkoston hanke, jonka tavoitteena on tuoda kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Lapsista ja nuorista
koostuvat tähtitiimit toteuttavat mm. kestävään kehitykseen liittyviä projekteja.
Hanketta ohjaa kansallinen LUMA-neuvottelukunta, jossa Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitolla on edustaja. www.luma.fi/start/
Luonnon konserttisali
Luonnon konserttisali -tapahtumissa levitetään luontotietoutta audiovisuaalisen taiteen keinoin. Elokuussa 2021 järjestettävien tapahtumien teemana on luonnon monimuotoisuus ja erityisesti pölyttäjien
merkitys. Se avautuu yhden lajin kautta: päivän sankarina on Bombus hypnorum eli kartanokimalainen.
Sankari on se kaikkien tuntema pullea mesipistiäinen. Pulleuden alla on kuitenkin määrätietoinen tyyppi,
jolla on myös hämmästyttäviä kykyjä, jotka auttavat luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Toisaalta ihmisen tehtävänä on järjestää Bombukselle hyvät elinolosuhteet, jotta se voi toteuttaa tehtäväänsä. LYKE-verkosto on tapahtuman kumppanina järjestämässä työpajoja tapahtumiin.
https://www.luontoon.fi/luonnonkonserttisali
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4. TALOUS JA HALLINTO

ORGANISAATIO
Päätösvaltaa liitossa käyttävät valtuutetut, jotka edustavat LYKE-verkoston toimipisteitä eli paikallistoimijoita. Päätökset tehdään yhdistyksen vuosikokouksissa sekä tarvittaessa koolle kutsuttavissa ylimääräisissä kokouksissa. Toimeenpanosta vastaa hallitus, jonka kokoonpano löytyy sivulta www.luontokoulut.fi/sisaiset/liitto/hallitus/. Verkoston kehittämisen suuria linjoja tukee myös LYKE-ohjausryhmä, jossa
on edustajat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton lisäksi Suomen nuorisokeskusyhdistyksestä, Metsähallituksesta, Suomen Leirikouluyhdistyksestä, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomesta, Natur och Miljöstä ja LUMA-keskus Suomesta sekä asiantuntijoita Opetushallituksesta ja ELY-keskuksesta. Lista ohjausryhmän jäsenistä löytyy sivulta www.luontokoulut.fi/hallinto/ohjausryhma/
Liitolla on kaksi toimihenkilöä: toiminnanjohtaja ja suunnittelija. Työntekijöiden työaikaprosentit
ovat riippuvaisia avustuspäätöksistä ja varainhankinnan onnistumisesta.
Liiton toimipiste sijaitsee Tampereella järjestötoimijoiden yhteisellä toimistolla osoitteessa Kuninkaankatu 39.
Kehittäminen
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on toiminut kymmenen vuotta, ja toiminnan kenttä on laajentunut koko ajan. Jotta toiminnan laatu ei heikkene laajenevan toimintakentän myötä, tarpeellisen resurssin vakiinnuttaminen on keskeistä.
TALOUS
Liiton toiminnan tärkeä edellytys ja tavoite on tasapainoinen talous. Jatkuvana tavoitteena on valtionavustuksen tason säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla ja liiton omavaraisuusasteen ylläpitäminen
hyvällä tasolla. Vuonna 2021 pyritään kasvattamaan valtionavustuksen tasoa siten, että se mahdollistaisi
kahden täysipäiväisen työntekijän palkkaamisen.
Liiton toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan toiminta-avustuksella, jäsen- ja
verkostomaksuilla, osallistumismaksuilla sekä muulla varainhankinnalla. Liitto toteuttaa ja kehittää omaa
varainhankintaa, luo uusia yhteistyökumppanuuksia ja hakee hankeavustuksia.
Toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvio vuodelle 2021.
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