Osaamispankki siirtyy keväällä 2021 osaksi Mappaa
Tämä sivu on tallennettu Osaamispankin etusivulta 24.2.2021.
Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja
ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät myös
ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi kaikille
ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankkia
ylläpitää Hyria Koulutus Oy sekä Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke. Tervetuloa
tutustumaan tarjontaan! Lisätietoja osaamispankista

Ajankohtaista

Välkkeen Webinaari 28.10.2020: ”Lumoava luonto”
Välke-ryhmä kutsui oppimaan luonnon monimuotoisuudesta ”Lumoava luonto – tietoa ja toimintaa luonnon
monimuotoisuuden hyväksi” -webinaariin 28.10.2020. Webinaari tarjosi konkreettisia esimerkkejä materiaaleista,
työkaluista ja toimenpiteistä tueksi kasvatus- ja ympäristötyöhön. Webinaariin osallistui noin 170 aiheesta kiinnostunutta
(+webinaaritallenne oli katsottavissa pari viikkoa tilaisuuden jälkeen). Esitysmateriaalit löytyvät Espoon kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa www.espoo.fi/luonto2020

Espoon kaupungin ympäristökeskus puheenjohtajaorganisaationa
Välke-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2020 toimii Luontotalo Villa Elfvikin johtaja Riitta Pulkkinen Espoon kaupungin
ympäristökeskuksesta. Vuosi 2020 on Uudenmaan ympäristökasvatusverkoston 9. toimintavuosi. Vuosien 2020-2021
pääteemana Uudenmaan ympäristökasvatuksen edistämistyössä on ”Luonnon monimuotoisuus”. Lisätietoa teemasta ja
muutenkin verkoston toiminnasta löytyy Välke-ryhmän toimintasuunnitelmasta vuosille 2020-21. Uudetkin toimijat ovat
tervetulleita mukaan toimintaan! Seuraa tiedotusta myös Facebookissa: ”Välke - Ympäristökasvatustoimintaa
Uudellamaalla”..

Välkkeen seminaari 31.10.2019: Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen”
Välke-ryhmän seminaari oli suunnattu kasvattajille, opettajille, kouluttajille, kuntien ekotukihenkilöille sekä kaikille
ympäristökasvatuksesta ja ympäristötietoisuuden edistämisestä kiinnostuneille. Seminaarissa saatiin tietoa ja käytännön
esimerkkejä siitä, miten yhdessä mahdollistetaan kestävä tulevaisuus. Saatiin myös keinoja kohdata ympäristöongelmien
nostattamat vaikeat tunteet sekä säilyttää toivon ja toiminnan ilmapiiri. Tilaisuus oli verkoston 10. yhteistyöseminaari.

Sitoumus 2050 Ympäristökasvatusta edistämään
Välke-ryhmä on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Sitoumus 2050 -hankkeelle. Hankkeessa luodaan
sitoumuksia ympäristökasvatuksen, -tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseen.

Rattailla-ohjelma on päivitetty
Rattailla-ohjelmaa on päivitetty kevään 2018 aikana Välke-ryhmän kaikille avoimissa työpajoissa. Päivitetty ohjelma

kattaa vuodet 2018-2021. Aiempi Rattailla-ohjelma eli " Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden
edistämiseksi Uudellamaalla" on ollut täydentämässä osaltaan Uusimaa-ohjelmaa vuosina 2014–2017. Välke-ryhmä jätti
myös kannanoton 2.11.2017 Uusimaa-ohjelman eli uuden maakuntaohjelman luonnosversioon korostaen mm. luonnon
hyvinvointivaikutuksia.

Välkkeen kiertotalousseminaari 7.11.2018
Miten voimme yhdessä mahdollistaa kestävän tulevaisuuden? Mitä kiertotalous voi parhaimmillaan olla? Riittääkö
kiertotalous? Näiden kysymysten ympärille keskittyi ”Kiertotaloudelle kestävään tulevaisuuteen” -seminaari keskiviikkona
7.11.2018 Helsingissä Ravintola Vaunun seminaaritiloissa Pasilassa. Koko päivän tilaisuuden järjestivät Välke-ryhmä,
puheenjohtajanaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, yhdessä pääkaupunkiseudun ja KUUMA-kuntien
ekotukitoiminnan kanssa. Järjestelyistä vastasivat erityisesti Välke-ryhmästä Kierrätyskeskus, Suomen Ympäristöopisto
Sykli, Fee Suomi ry, HSY sekä Luonto-liitto. Tilaisuus koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja
toiminnallisista työpajoista. Puheenvuoroissa nostettiin esiin luonnonvarojen riittävyyttä, kestävää käyttöä sekä
kohtuullisuutta sekä pohdittiin, miten kiertotalous sopii tähän yhtälöön. Päivä oli todella suosittu ja se kokosi hienosti
yhteen noin 180 aiheesta kiinnostunutta ekotukihenkilöä, kasvattajaa ja asiantuntijaa eri sektoreilta.
Lisätietoja: Johanna Sunikka / Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, p. 0400 348 188.

Välketoimintaan mukaan?
Oletko kiinnostunut liittymään mukaan Välke-verkoston jäseneksi? Verkostoon kuuluu n. 300 ympäristökasvatuksen
parissa työskentelevää ihmistä Uudellamaalla. Ota yhteyttä Facebook-sivujen kautta.
Välke-toimintaa suunnittelee pienempi, n. 20 hengen Välke-ryhmä. Mukana ovat mm. Uudenmaan Ely-keskus,
Uudenmaan liitto, kuntien ympäristökasvattajia, ympäristöalan toimijoita ja järjestöjä. Jos olet kiinnostunut tulemaan
ryhmään, ota yhteyttä: riitta.salasto(at)ely-keskus.fi tai mikko.kantokari(at)ely-keskus.fi.
Välke-ryhmä facebookissa ”Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”: https://www.facebook.com/valkeuusimaa.

