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Asiantuntijat avuksi / Sakkunnig hjälp (nedan) 
 
Tältä alasivulta löydät listauksen Uudellamaalla toimivista ympäristövastuullisuutta lisäävistä tahoista. Tahot on jaoteltu 
ryhmittäin, ajatuksena helpottaa kunkin tarvitseman tahon löytymistä. Lisäksi sivuilta voi nopeasti tarkistaa esim. 
Uudellamaalla toimivien luontokoulujen määrän. Listaukseen on yritetty huomioida kaikki oleellisimmat toimijat, mutta 
kaiken kattava se ei kuitenkaan ole. 
 
På denna sida hittar du en förteckning över aktörer som arbetar för ökat miljöansvar i Nyland. Aktörerna är indelade i 
gruppen, tanken är att det ska vara lättare att hitta den aktör man behöver för tillfället. På sidan kan man dessutom 
snabbt kontrollera t.ex. hur många naturskolor det finns i Nyland. Vi har försökt få med alla de viktigaste aktörerna, men 
förteckningen är ändå inte heltäckande 
 
 

VÄLKE - Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä 
 
Uudenmaan ELY-keskus on asettanut Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 29.4.2019. 
VÄLKE-ryhmäksi nimetty yhteistyöryhmä on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja on nyt uudelleen nimetty 
kolmivuotiskaudeksi 2019-2021. Ryhmässä on edustajat 19 eri organisaatiosta. 
 
Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä 
ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää verkostoitumista myös laajemman 
yhteistyöverkoston voimin. Yhteistyöverkoston avulla eri tahojen tuottama tieto on helpommin kaikkien saatavilla ja 
hyödynnettävissä.  
 
Syksyllä 2013 toteutettiin kysely koskien ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden nykytilaa Uudellamaalla.  Kysely kartoitti 
toimintakentällä tapahtuneita muutoksia, työn vaikuttavuutta ja tulevaisuuden tarpeita. Kysely tehtiin osana 
ympäristökasvatusstrategiaa valmistelevaa Rattailla –hanketta. Vastaavanlainen kysely toteutettiin myös vuonna 2010 
osana Osaamispankki -hanketta.  
 
Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät Suomessa 
 
 

Muut ympäristövastuullisuutta lisäävät tahot 

Demos Helsinki on ajatushautomo, jonka tutkimuksen keskeiset teemat ovat: hyvinvointi, tulevaisuuden kaupungit ja 
vähähiilinen yhteiskunta. Meneillään ovat mm. Ilmastotalkoot sekä Peloton projektit. 

Dodo on ympäristöjärjestö, joka tarkastelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti. Dodo järjestää mm. 
kaupunkikävelyitä, ideariihiä, työpajoja ja kouluvierailuja. / Dodo 

Eettisen kaupan puolesta ry:stä voi pyytää Eettisen kaupan lähettiläitä esittelemään Eettisen kaupan merkkijärjestelmää 
ja vastuullista kuluttamista. 

Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat (ENY ry) järjestää luontoleiri- ja kerhotoimintaa sekä luontoon ja 
ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia. 

Fortum vastaa energia-aiheisiin kysymyksiin, mm. sähkön ympäristövaikutuksiin, energian säästöön ja 
sähkölämmityksen liittyviin aiheisiin. Lisäksi voit lainata energiankulutusmittarin sähkölaitteesi kulutuksen testaamiseksi. 

Helsingin Energian Energiakeskus antaa tietoa energiansäästöstä ja kodinkoneiden valinnasta 

Helsingin kaupunkiympäristön ympäristöpalvelut välittää Helsingin alueille luonto-oppaita, antaa neuvontaa, esitteitä, 
järjestää ympäristöaiheisia vaihtuvia näyttelyitä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä vastaanottaa oppilaitosryhmiä. 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhmat
http://www.demos.fi/
http://www.ilmastotalkoot.fi/
http://www.peloton.me/
http://dodo.org/ryhmat
http://dodo.org/
http://www.eetti.fi/
http://www.eetti.fi/yhteystiedot
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.fortum.fi/fi/privatecustomers.asp?path=14020;14028;31772
http://www.fortum.fi/fi/area.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781
http://www.fortum.fi/fi/dropdown_document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781;31792;32227;35356
http://www.helen.fi/energia/energiakeskus.html
http://www.hel.fi/ymk
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa ympäristöpalveluita vesi- ja jätehuollon sekä seututietopalveluiden 
toimialoilta. HSY:n Ilmastoinfo opastaa kaupunkilaisia ja pk-yrityksiä käytännön ilmastotoimiin. 

Helsingin seurakuntayhtymä kannustaa seurakuntalaisia ympäristöystävällisempiin elintapoihin. 

Hyria koulutus on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten ja aikuisten 
koulutusta mm. luonto- ja ympäristöalalla. Hyriassa on tehty pitkäjänteistä kestävän kehityksen työtä, ja tavoitteena on 
ulottaa kestävän kehityksen sertifiointi koskemaan koko oppilaitosta vuoteen 2020 mennessä. 

Korkeasaareen voi tutustua opastetulla kierroksella, opintokäynnillä, luontokoulu Arkissa tai omatoimisesti. 

Kuluttajavirasto antaa kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja kulutustapoihin liittyvää neuvontaa 
sekä kuluttajakasvatuspalveluita kouluille. 

Hösmärinpuiston koulun (Espoon kaupunki) Vihreä lippu -projektin vetäjä, luokanopettaja Maija Hakala, antaa 
asiantuntija-apua tavallisen kestävän kehityksen kasvatuksen avuksi. 

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, kesäleirin ja perhekerhon, joissa touhutaan 
puutarhassa. Lisäksi puutarha tukee kasvatus- ja opetustyötä. 

Luonnontieteellinen keskusmuseon (Helsingin yliopisto) asiantuntijat (mm. kasvi- ja eläintieteen sekä geologian alalta) 
ovat mukana tutkimuksissa ja heidän luonnontuntemus on asiakkaiden käytössä. He vastaavat kysymyksiin ja 
tunnistavat näytteitä. 

Make IT fair -hanke tiedottaa kulutuselektroniikan valmistamiseen liittyvistä ongelmista, mm. ympäristövaikutuksista. 

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut hoitaa luonnonsuojeluun ja retkeilyyn varattuja, valtion omistamia, alueita ja 
tuottaa retkeilypalveluita. 

Motiva tarjoaa energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntijapalveluita, sekä energia-aiheista 
opetusmateriaalia kouluille. 

Nuuksion oppaat järjestävät varhaiskasvatus- ja koululaisryhmille maasto-opastuksia Haukkalammen ja Kattilan 
maastossa sekä antavat kansallispuistoinfoa kävijöille. / Nuuksion kansallispuisto 

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön asiantuntijapalveluita mm. kasvatusalan kehittämiseksi ja 
tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta  voi tilata ympäristöneuvontaa asukkaille, oppilaille ja lapsille sekä 
kasvattajille. 

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset järjestävät kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. 

Silmu tarjoaa kestävän kehityksen koulutus- ja suunnittelupalveluita sekä tuottaa sisältöjä erilaisiin kehittämispäiviin ja 
tapahtumiin. / Silmu science education 

Suomen luonnonsuojeluliitto 
 

Suomen ympäristöopisto SYKLI on ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka koulutustarjontaan kuuluu mm. ympäristöala. 

Uudenmaan ELY-keskus tarjoaa ympäristöalan asiantuntijapalveluita. 

Uudenmaan martat antaa puutarha-, ympäristö- ja kotitalousneuvontaa. 

http://www.hsy.fi/Sivut/Etusivu.aspx
http://www.ilmastoinfo.fi/
http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?deptid=88
http://www.hyria.fi/
https://www.hyria.fi/hyria/kestava_kehitys
http://www.koulujaymparisto.fi/
http://www.korkeasaari.fi/
http://www.korkeasaari.fi/palvelut/opetus/koulut
http://www.kuluttajavirasto.fi/
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/kuluttajakasvatus
http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;11703;23258;11855;12723;13621
http://www.lastenpuutarha.fi/index.php?id=etusivu
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/tapahtumakalenteri/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/kesaevirkistystoiminta/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/kerhot-ja-kurssit/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/koulu-puutarhassa/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.luomus.fi/keskusmuseo
http://www.luomus.fi/keskusmuseo/yhteystiedot
http://www.makeitfair.fi/
http://www.metsa.fi/luontopalvelut
http://www.motiva.fi/
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset/energia-aiheiset_opetusmateriaalit
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset/energia-aiheiset_opetusmateriaalit
http://www.luontoon.fi/haukkalampi
http://www.luontoon.fi/nuuksio
http://www.okka-saatio.com/
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus
http://www.4hyhdistys.net/
http://silmuscience.com/palvelut
http://silmuscience.com/
http://www.sll.fi/
http://www.sll.fi/
http://www.sykli.fi/
http://www.ely-keskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/Sivut/default.aspx
http://www.uudenmaanmartat.fi/
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Vantaan kaupunki, ympäristökeskus antaa asiantuntijapalveluita, seuraa ympäristöntilaa ja toteuttaa luontoinventointeja 
ja tutkimuksia. 

Vantaan Luonnonystävät ry, Luonto-Liitto Vantaa järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja muita tapahtumia ja 
toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle." 

Vegaaniliitto edistää kasvissyöntiä ja veganismia, tarjoaa infoa sekä tapahtumia. 

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys kampanjoi Pytty-ohjelmassa vedenpuhdistamistyön puolesta. 

WWF:n WWF-lähettiläät tekevät kouluvierailuita vuosittain vaihtuvista teemoista. 

Ympäristöjohtamisen yhdistys järjestää tapahtumia, kuten seminaareja ja yritysvierailuja, sekä tiedottaa muista 
ympäristöalan tapahtumista.  

Ympäristökasvatuksen ikivihreä toimintamalli auttaa ulkona sijaitsevien oppimisympäristöjen löytämisessä ja 
käyttöönotossa. 

Ympäristötaiteen yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutusta ja ympäristötaiteen tapahtumia. Yhdistys on 
järjestänyt syksyisin Kivinokassa ympäristötaidenäyttelyitä. 

4V -hanke sisältää asukastoimintaa, tukee kestävän kehityksen kasvatusta sekä edistää kestävää asumista 
vuokrataloissa. 
 

Luonto- ja ympäristökoulut sekä luontotalot 
 
Kiertävä luontokoulu Naakka järjestää lähiluontoretkiä Pääkaupunkiseudulla alakoululaisille ja perheille. Ohjaajaa voi 
myös pyytää sijaiseksi Pääkaupunkiseudun luontokouluihin ja osallistumaan projekteihin. Erikoisosaamisena luontopolut, 
erityislapset ja luontotarinat. 
 
Harakan luontokeskus on ympäristökasvatuksen toiminta- ja kehittämiskeskus. Se tarjoaa saaristoluontotietoutta ja 
toimintaa kaikenikäisille. 
 
Luontokoulu Arkin, Korkeasaari, kolme erilaista opetusohjelmaa uhanalaisten eläinten suojelusta, eläinten 
käyttäytymisestä sekä talvehtimistavoista soveltuvat alakoulun 3.-6.luokille. 
 
Naturskolan Uttern, Natur och Miljö, on Suomen vanhin luontokoulu. 

Nuorten luontotalon, Helsingin kaupunki ohjelmat on suunnattu helsinkiläisille alakoulun oppilaille. Teemoina ovat 
elämykselliset vuodenaikaretket ja ympäristövastuulliseen elämäntapaan kasvaminen. 

Porvoon luontokoulu tarjoaa elämyksellistä toiminnallista luontokouluohjelmaa porvoolaisille päiväkoti- ja 
koululaisryhmille heidän lähiympäristössään. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku tarjoaa ympäristöaiheisia opetustuokioita lapsille ja 
nuorille sekä koulutusta kasvattajille. 

Vantaan Luontokoulu tarjoaa luontokoulutoimintaa ja kummiluokkaopetusta. Lisäksi on mahdollisuus ympäristö- ja 
luontokasvatusaiheiseen tilauskurssiin esim. koulun tarpeiden mukaan. 
 
Villa Elfvikin luontotalo, Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus tarjoaa luonto- ja ympäristöaiheisia retkiä, 
näyttelyitä, luentoja ja muita tapahtumia. 
 

Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt ja -liitot 
 

http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;221;224
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.vegaaniliitto.fi/index.html
http://www.pytty.fi/pytty
http://www.wwf.fi/
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/lahettilaat
http://www.yjy.fi/
http://www.ikivihreamalli.fi/
http://www.sunpoint.net/~ytyry/
http://www.4v.fi/4v-hanke/
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/
http://www.hel.fi/harakka
http://www.korkeasaari.fi/luontokouluarkki
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/naturskolan_uttern1/
http://www.hel.fi/hki/nk/fi/Vapaa-aika/Luonto-+ja+ymp_rist_toiminta/Nuorten+Luontotalo/Luontokoulu+-ohjelmat
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu_polku
http://www.kierratyskeskus.fi/opetuskokonaisuudet
http://www.kierratyskeskus.fi/koulutusta_kasvattajille
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=index
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi/?sivu=toimintamuodot
http://www.espoo.fi/villaelfvik
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BirdLife Suomi tarjoaa lintuaiheista asiantuntemusta. Lisäksi retkikummit ja retkenvetäjät järjestävät toimintaa. 
 
Dodo on ympäristöjärjestö, joka tarkastelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti. Dodo järjestää mm. 
kaupunkikävelyitä, ideariihiä, työpajoja ja kouluvierailuja. / Dodo 
 
Green Net Finland tekee ympäristö- ja energia-alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välisen verkostoyhteistyön sekä 
projekti- ja vientitoiminnan tukemista. 
 
Greenpeace tarjoaa luentoja ja työpajoja ympäristöaiheisiin mm. ilmastonmuutokseen, energiakysymyksiin ja 
metsiensuojeluun liittyen. 
 
Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat, Luonto-Liitto Espoo järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja -kerhoja sekä muita 
tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle. 
 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsy:n luennoilla, retkillä ja kursseilla tutustutaan elolliseen ja elottomaan luontoon 
asiantuntevien oppaiden johdolla. 
 
Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa ry järjestää mm. retkiä asiantuntevien oppaiden johdolla, linturalleja ja 
määrityskuvailtoja. Lisäksi yhdistyksellä on tutkimustoimintaa sekä kannanottoja linnustonsuojeluasioista. 
 
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry mm. julkaisee vesistö- ja jätevesiasioihin liittyviä 
materiaaleja. 
 
Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki välittää Lintuoppaita retkelle. 
 
Luomuliitto järjestää koulutuspäiviä ja ammattiseminaareja sekä laatii kannanottoja ja esityksiä. Luomuliitto kustantaa 
riippumatonta Luomulehteä. 
 
Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiöllä on kampanjoita ja julkaisuja 
luonnontilaisista metsistä. 
 
Luonto-Liitto tiedottaa, kouluttaa, tuottaa ympäristökasvatusmateriaaleja, retkeilee, järjestää luontokerhoja ja -leirejä sekä 
antaa mahdollisuuden osallistua ympäristöasioiden päätöksentekoon. 
 
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, Luonto-Liitto Uusimaa järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja -kerhoja sekä muita 
tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle. 
 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tarjoaa palvelua, neuvontaa ja jäsentoimintaa puhtaiden vesien puolesta. 
 
Natur och Miljö kampanjoi, levittää ajankohtaista ympäristötietoa ruotsiksi, osallistuu yhteiskunnalliseen 
ympäristökeskusteluun sekä tekee konkreettista ympäristökasvatustyötä. 
 
Maan ystävien paikallisryhmät, mm. Helsinki, Lahti ja Porvoo, järjestävät tapahtumia, tiedottavat ja kampanjoivat mm. 
ilmastonmuutoksesta ja kulutuksen vähentämisestä. 
 
Porvoonseudun lintuyhdistys PSLY tarjoaa lintuasiantuntijoita retkille ja tapahtumiin. 
 
Raaseporin Luonto ja Ympäristö edistää luonnonsuojelua, -hoitoa ja kestävää kehitystä Tammisaaressa. Yhdistys 
järjestää mm. retkiä. 
 
Suomen leirikouluyhdistys ry tarjoaa ympäristökasvatusmalleja ja -pedagogiikkaa. 
 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry toimii laaja-alaisesti ja mm. julkaisee luonto- tai ympäristökouluihin 
liittyviä tutkimuksia ja asiakirjoja. 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa mm. luonnonsuojeluun liittyvää asiantuntijuutta, tapahtumia, tietoiskuja sekä 
kunnostus- ja ennallistamistöitä. 
 

http://www.birdlife.fi/
http://dodo.org/ryhmat
http://dodo.org/
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/Etusivu
http://www.greenpeace.org/finland/fi
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.sll.fi/uusimaa/helsy
http://www.tringa.fi/fi/etusivu.html
http://www.vesi-ilma.fi/
http://hakki.lohja.fi/
http://hakki.lohja.fi/
http://www.luomu-liitto.fi/
http://www.luomu-liitto.fi/index.php/luomulehti
http://www.luonnonperintosaatio.fi/saatio
http://www.luontoliitto.fi/
http://www.luppi.fi/
http://www.luvy.fi/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.maanystavat.fi/index.php?cat=1&lang=fi
http://www.maanystavat.fi/index.php?cat=29&lang=fi&mstr=28
http://www.maanystavat.fi/index.php?cat=33&lang=fi&mstr=28
http://www.maanystavat.fi/index.php?cat=37&lang=fi&mstr=28
http://www.saunalahti.fi/pslybnff
http://www.ekenas.fi/raseborgsnom/?act=
http://www.leirikoulut.com/
http://www.luontokoulut.fi/index.html
http://www.luontokoulut.fi/tutkimuksia.html
http://www.sll.fi/
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Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset järjestävät retkiä ja tapahtumia. Toimintaa on myös aloitteiden ja 
vetoomusten laatimiseksi, kunnostus- ja ennallistamistalkoita sekä tietoiskujen järjestämisestä. 
 
Suomen maakasvatusyhdistys kouluttaa maakasvatusohjelman toteuttajia. 
 
Suomen ympäristökasvatuksen seuralla (SYKSE) on Vihreä lippu –kouluttajia ja kouluttajarekisteri. 
 
Vantaan Luonnonystävät, Luonto-Liitto Vantaa järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja -kerhoja sekä muita 
tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle. 
 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys antaa neuvontaa vesiensuojeluun liittyvistä aiheista. 

Vegaaniliitto edistää kasvissyöntiä ja veganismia, tarjoaa infoa sekä tapahtumia. 

WWF:llä on asiantuntijoita mm. Itämerestä, ilmastonmuutoksesta, kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta, luonnon 
monimuotoisuudesta sekä kansainvälisestä kehityksestä. WWF-lähettiläät tekevät kouluvierailuita kouluvierailuja perus- 
ja toisen asteen oppilaitoksiin vuosittain vaihtuvista teemoista. 

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry työskentelee mm. ympäristön tutkimisen, suunnittelun ja käytön parissa. 

Ympäristöjohtamisen yhdistys järjestää tapahtumia, kuten seminaareja ja yritysvierailuja, sekä tiedottaa muista 
ympäristöalan tapahtumista. 
 
Ympäristökasvatuksen ikivihreä toimintamalli auttaa ulkona sijaitsevien oppimisympäristöjen löytämisessä ja 
käyttöönotossa. 
 
Ympäristötaiteen yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutusta ja ympäristötaiteen tapahtumia. Yhdistys on 
järjestänyt syksyisin Kivinokassa ympäristötaidenäyttelyitä. 
 

Luonto-oppaat ja luontomatkailuyritykset 

Eerikin erätulet, tuottaa luonto-ohjelmia ja melontaseikkailuja pääkaupunkiseudulla. 

Elämyksen taika tuottaa luonto- ja virkistyspäiväohjelmia. 

Eventure Oy tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita ja virkistyspäiväohjelmia. 

Funtime Oy elämyksellisiä ohjelmia mm. yrityksille. 

Great Solution tarjoaa luonto-, hyvinvointi-, liikunta- ja koulutuspalveluita. 

Green Window tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita yrityksille, erilaisille ryhmille ja koululuokille. 

Honkalintu tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita. Se on erikoistunut luonnossa toimimiseen ja perhokalastusmatkoihin. 

Hymyilevä Punakettu tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita yrityksille, erilaisille ryhmille ja koululuokille. 

Jussarö Port tuottaa mm. kokouspalveluita. 

Kikkapakka tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita Porvoon saaristosta Nuuksion metsiin. 

Kuukunen tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita lasten metsäsynttäreistä yritysten tyky-päiviin. 

Luonto-osuuskunta Willimieli tuottaa mm. hyvinvointi-, elämys-, retkeily- ja eräruokapalveluita yrityksille ja yksityisille. 

http://www.sll.fi/
http://www.sll.fi/uusimaa/yhdistykset
http://www.maakasvatus.fi/
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/1.php
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/295.php
http://www.luppi.fi/yhdistys/aluejarjestot/
http://www.vhvsy.fi/
http://www.vhvsy.fi/?p=yhteys&l=fi
http://www.vegaaniliitto.fi/index.html
http://www.wwf.fi/
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/lahettilaat
http://www.ykl.fi/index.php?m=0&id=32
http://www.yjy.fi/
http://www.ikivihreamalli.fi/
http://www.sunpoint.net/~ytyry/
http://www.eerikineratulet.fi/yritys.htm
http://www.elamyksentaika.fi/index.html
http://www.eventure.fi/etusivu/
http://www.funtime.fi/
http://www.greatsolution.fi/
http://greenwindow.fi/
http://www.honkalintu.fi/
http://www.punakettu.com/
http://www.jussaro.fi/index_fi.html
http://www.kikkapakka.fi/
http://www.kuukunen.com/index.htm
http://www.willimieli.fi/
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Metsäukko tarjoaa luontoretkiä, vaelluksia ja kädentaitoja. 

Moose Activities Oy tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita virkistyspäivistä asiakastilaisuuksiin. 

Nuuksion oppaat järjestävät varhaiskasvatus- ja koululaisryhmille maasto-opastuksia Haukkalammen ja Kattilan 
maastossa sekä antavat kansallispuistoinfoa kävijöille. / Nuuksion kansallispuisto 

Oppaita / Suomen Luonto- ja Ohjelmapalveluyrittäjät ry 

Performacesirkus tarjoaa taiteellista pientuotantoa ohjelmapalveluina yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille. 

Sea & Mountain Adventures tuottaa kokous- ja elämyspalveluita Nuuksiossa ja Porkkalassa. 

Seikkailulaakso tuottaa kokous, seikkailu- ja elämyspalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. 

Uudenmaan piirin luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistykset tuntevat alueen retkikohteet ja niiden soveltuvuuden eri 
ryhmille. Yhdistyksistä voi kysyä oppaita. / Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset 

Wild Finland tuottaa ohjelma- ja elämyspalveluita. 
 

Yritykset, säätiöt ja osuuskunnat 

Bureau Veritas Finland toteuttaa mm. ympäristövaikutusten arviointeja sekä tukee ympäristösertifikaattien 
hankkimisessa. 

Demos Helsinki on ajatushautomo, jonka tutkimuksen keskeiset teemat ovat: hyvinvointi, tulevaisuuden kaupungit ja 
vähähiilinen yhteiskunta. Meneillään on mm Peloton projektit. 

Ekokem tuottaa ympäristöhuollonpalveluita, julkaisee materiaaleja ja kouluttaa yrityksiä, yhtiötä ja kuntia. 

Fortum vastaa energia-aiheisiin kysymyksiin, mm. sähkön ympäristövaikutuksiin, energian säästöön ja 
sähkölämmityksen liittyviin aiheisiin. Lisäksi voit lainata energiankulutusmittarin sähkölaitteesi kulutuksen testaamiseksi. 

Gaia on energia- ja ympäristöalan, ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan sekä ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan 
asiantuntijayhtiö. 

HFT Network Oy tarjoaa ympäristöhuoltopalveluihin liittyvää osaamista, millä voidaan seurata toiminnan kehittymistä 
varsinkin yksityissektorilla. 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuottaa ympäristöpalveluita vesi- ja jätehuollon sekä seututietopalveluiden 
toimialoilta. Käynnissä on mm. Julia 2030 –hanke. 

Helsingin Energian Energiakeskus antaa tietoa energiansäästöstä ja kodinkoneiden valinnasta 

Hyvinkään kierrätyskeskuksen tavoitteena on ympäristön tilan parantaminen ja sosiaalinen työllistäminen. 
Kierrätyskeskus antaa mm. kierrätysneuvontaa. 

Insinööritoimisto Ecobio järjestää mm. koulutuksia esim. ympäristölainsäädännöstä, kemikaaleista, jätehuollon 
ratkaisuista, ilmastonmuutoksesta ja hiilijalanjäljestä sekä tuotteiden elinkaariasioista. 

Lassila & Tikanoja pitää yllä kierrätysopasta yrityksille, yhteisöille, kodeille ja mökeille. 

Miljöönääri Oy tarjoaa ympäristökoulutusta, luentoja, kursseja erilaisista ympäristöasioista. 

http://www.metsaukko.fi/
http://www.moose.fi/?sivu=1
http://www.luontoon.fi/haukkalampi
http://www.luontoon.fi/nuuksio
http://www.sulo.info/index_tiedostot/Page350.htm
http://www.sulo.info/index.htm
http://www.kolumbus.fi/performa
http://www.sma.fi/index.html
http://www.seikkailulaakso.com/
http://www.sll.fi/
http://www.sll.fi/uusimaa/yhdistykset
http://www.wildfinland.com/
http://www.bureauveritas.fi/wps/wcm/connect/bv_fi/Local
http://www.demos.fi/
http://www.peloton.me/
http://www.ekokem.fi/portal/fi/
http://www.fortum.fi/fi/privatecustomers.asp?path=14020;14028;31772
http://www.fortum.fi/fi/area.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781
http://www.fortum.fi/fi/dropdown_document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781;31792;32227;35356
http://www.gaia.fi/fi/
http://www.hftnetwork.fi/sivu/fi
http://www.hsy.fi/Sivut/Etusivu.aspx
http://www.hsy.fi/julia2030/Sivut/Julia2030etusivu.aspx
http://www.helen.fi/energia/energiakeskus.html
http://www.hyvinkaa.fi/Asuinymparisto-ja-rakentaminen/Kierratyskeskus/
http://www.ecobio.fi/fi/index.html
http://www.ecobio.fi/fi/index.html
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/Sivut/Default.aspx
http://www.miljoonaari.fi/index.html
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Motiva tarjoaa energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntijapalveluita, sekä energia-aiheista 
opetusmateriaalia kouluille. 

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön asiantuntijapalveluita mm. kasvatusalan kehittämiseksi ja 
tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi. 

Osuuskunta eco-one tukee koulujen kestävän kehityksen-ohjelman suunnittelua ja toteutusta. 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön sekä kannustaa että kouluttaa 
tekemään fiksuja valintoja. 

Pöyry on ympäristö- ja yhdyskuntasektorin konsultti- ja suunnittelutoimisto. 

SFS-ympäristömerkintä Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet 
ja palvelut. Tarjolla on erilaisia ympäristömerkinnän esitteitä. 

Sito on infran, liikenteen ja ympäristön moniosaajayritys. 

St1 tuottaa energiatuotteita ja -palveluita jätepohjaisesta korkeaseosetanolista teolliseen tuulivoimaan.  

Suomen arkkitehtiliitto SAFA toimii arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Toiminnan teemana on 
mm. ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys. 

Suomen autokierrätys Oy koordinoi romuautojen vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen. Tietoa romuajoneuvoista ja 
kierrätyksestä. 

Suomen rengaskierrätys Oy neuvoo kuluneiden renkaiden vaihdossa ja kierrätyksessä. 

Tulevaisuus oy on eettisen viestinnän ammattilainen. 

Vahanen tarjoaa ympäristökonsultoinnin palveluita. 

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys kampanjoi Pytty-ohjelmassa vedenpuhdistamistyön puolesta. 

Ympäristökonsultointi EcoChange Oy tarjoaa konsultointia ja koulutusta ympäristö-ja jäteasioissa. 
 

Korkeakouluja ja oppilaitoksia, opettajajärjestöt 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CESR tarjoaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvää opetusta, tutkimusta ja 
julkaisua. 

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos tarjoaa yhdyskunta- ja 
ympäristötekniikkaan liittyvää opetusta ja tutkimusta. 

Aalto-yliopiston täydennyskoulutusyksikkö Aalto PROn Ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan 
koulutusohjelma MEMA Pro. 

BMOL ry on biologian ja maantieteen opettajien pedagoginen ainejärjestö, joka kouluttaa ja järjestää projekteja yksin ja 
yhteistyötahojen kanssa. 

Haaga-Helia on sitoutunut ottamaan WWF:n Green Office-ympäristöpalvelun käyttöön kaikissa toimipisteissä. Haagan 
Ekotiimi suunnittelee, organisoi ja toteuttaa kestävän kehityksen käytännön työtä. 

http://www.motiva.fi/
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset/energia-aiheiset_opetusmateriaalit
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset/energia-aiheiset_opetusmateriaalit
http://www.okka-saatio.com/
http://www.kolumbus.fi/eco-one
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.poyry.fi/Toimialat_ja_palvelut/Vesi_ja_ymparisto.html
http://www.ymparistomerkki.fi/
http://www.ymparistomerkki.fi/ajankohtaista/esitteet
http://www.sito.fi/fi/
http://www.st1.fi/index.php?id=9
http://www.safa.fi/fin/
http://www.autokierratys.fi/fi/index.php?go=48;48;0;;51
http://www.rengaskierratys.fi/fi/
http://www.tulevaisuusoy.fi/
http://www.vahanen.com/Suomeksi.iw3
http://www.vahanen.com/loader.aspx?id=fc12cc2a-46f3-4afd-a96b-aa36f921cd77
http://www.pytty.fi/pytty
http://www.ecochange.fi/Index.html
http://www.ecochange.fi/Palvelut.html
http://www.hse.fi/FI
http://www.hse.fi/FI/research/t/p_19/environment/introduction/
http://www.aalto.fi/fi/
http://civil.tkk.fi/fi/
https://aaltopro.aalto.fi/fi/koulutus/avoin_koulutus/koulutushaku/course/mema/
http://www.bmol.fi/index.htm
http://www.bmol.fi/projektit.htm
http://www.haaga-helia.fi/
http://www.haaga-helia.fi/fi/haaga-helia/ymparistoasiat
http://www.haaga-helia.fi/fi/haaga-helia/ymparistoasiat/haagan-ekotiimi
http://www.haaga-helia.fi/fi/haaga-helia/ymparistoasiat/haagan-ekotiimi
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Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella tehdään monitieteistä luonnontieteellistä ja 
yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta. 

Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseon asiantuntijat (mm. kasvi- ja eläintieteen sekä geologian alalta) 
ovat mukana tutkimuksissa ja he vastaavat kysymyksiin ja tunnistavat näytteitä. 

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokseen maantieteen ja ympäristökasvatuksen tutkimusryhmässä sovelletaan 
akateemista tutkimusta koulumaailmaan. 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kokoaa ja tuottaa ruokajärjestelmää ja kestävää kehitystä koskevaa materiaalia. 

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella tehdään monitieteistä luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä 
ympäristötutkimusta. 

Hyria koulutus on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten ja aikuisten 
koulutusta mm. luonto- ja ympäristöalalla. Hyriassa on tehty pitkäjänteistä kestävän kehityksen työtä, ja tavoitteena on 
ulottaa kestävän kehityksen sertifiointi koskemaan koko oppilaitosta vuoteen 2020 mennessä. 

Käpylän peruskoulu Helsingissä tarjoaa halukkaille luonto- ja tiedepainotteista peruskouluopetusta. Luonto ja tiede -
ryhmissä tehdään kokeita, hoidetaan kasvitarhaa ja luokan eläimiä ja ratkotaan pulmia. Koululla on oma kasvimaa. 

LUMA-keskus tukee luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista varhaiskasvatuksesta 
yliopistoon. Painopistealueita ovat mm. energia, ympäristö, biodiversiteetti ja moderni teknologia opetuksessa. 

Luonnontieteiden akateemisten liitto julkaisee mm. ympäristötutkimuksen palveluopasta, jossa on tutkimuspalveluita ja 
ympäristöanalyysejä tarjoavat yritykset ja laitokset. 

MAOL Matemaattisten aineiden opettajien liitto tarjoaa kursseja ja materiaaleja oppiaineittain ja opetuksen tueksi. 

Suomen ympäristöopisto SYKLI on ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka koulutustarjontaan kuuluu mm. ympäristöala. 
 

Kuntien ympäristötoimistot ja valtionhallinto 

Ekotukitoiminta edistää työpaikkojen ympäristövastuuta. / Helsingin ympäristökeskus 

Espoon kaupungin ympäristökeskus huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta Espoossa. 

Helsingin ympäristöpalvelut välittää Helsingin alueille luonto-oppaita, antaa neuvontaa, esitteitä, järjestää 
ympäristöaiheisia vaihtuvia näyttelyitä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä vastaanottaa oppilaitosryhmiä. 

Hyvinkään kaupungin ympäristötoimi huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta Hyvinkäällä. 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä huolehtii jäsenyhteisöjensä jätevesien johtamisesta 
puhdistettavaksi sekä kunnostaa toimialueensa vesistöjä. 

Kuluttajavirasto antaa kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja kulutustapoihin liittyvää neuvontaa 
sekä kuluttajakasvatuspalveluita kouluille. 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa liikenteen ympäristövaikutuksista, ja sen keskeisistä toimenpiteistä ja 
indikaattoreista sekä työohjelmista, mm. ilmanlaatu, melu sekä pohjavesien suojelu. 

Museovirasto vastaa kulttuuriperinnön- ja ympäristön säilymisestä. Kansallismuseon lasten sivuilla voi seikkailla esim. 
savupirtissä ennen museoon tuloa. 

http://www.helsinki.fi/yliopisto/
http://www.helsinki.fi/geo/index.html
http://www.helsinki.fi/yliopisto/
http://www.luomus.fi/keskusmuseo
http://www.luomus.fi/keskusmuseo/yhteystiedot
http://www.helsinki.fi/okl/index.htm
http://www.helsinki.fi/okl/index.htm
http://www.helsinki.fi/okl/tutkimus%20ja%20jatkokoulutus/maantiede/index.html
http://www.helsinki.fi/yliopisto/
http://www.helsinki.fi/ruralia/projekti_luomuk.asp?projektinro=6304069
http://blogs.helsinki.fi/ruoka-ja-kestavyys/
http://www.helsinki.fi/yliopisto/
http://www.helsinki.fi/ymparistotieteet/index.htm
http://www.hyria.fi/
https://www.hyria.fi/hyria/kestava_kehitys
http://www.koulujaymparisto.fi/
http://www.hel.fi/hki/kapyla/fi/Etusivu
http://www.hel.fi/hki/kapyla/fi/Opetus/Painotettu+opetus/Luontojatiede
http://www.luma.fi/
http://www.luonnontieteilijat.fi/portal/liiton_esittely
http://www.luonnontieteilijat.fi/portal/liiton_esittely/julkaisut/ymparistotutkimusten_palveluopas/
http://www.maol.fi/maol/
http://www.maol.fi/linkkeja/
http://www.sykli.fi/
http://www.eco-support.net/
http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/Etusivu
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto
http://www.hel.fi/ymk
http://www.hyvinkaa.fi/fi/Asuinymparisto_rakentaminen/Ymparisto-ja-luonto/
http://www.kuves.fi/
http://www.kuluttajavirasto.fi/
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/kuluttajakasvatus
http://www.lvm.fi/web/fi/etusivu
http://www.lvm.fi/web/fi/ymparisto
http://www.nba.fi/
http://www.nba.fi/fi/skm
http://www.nba.fi/fi/skm/lapset


Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankki  9 

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut hoitaa luonnonsuojeluun ja retkeilyyn varattuja, valtion omistamia, alueita ja 
tuottaa retkeilypalveluita. 

Opetushallitus kannustaa kouluja ympäristövastuuseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen 
tukemiseen. Julkaisuja mm. ympäristövastuusta. 

Ulkoasiainministeriö tukee mm. kansainvälistä ilmastoyhteistyötä. Suomen kehityspolitiikassa korostetaan ilmasto- ja 
ympäristökysymyksiä. Julkaisuja ja aineistoja mm. kehityspoliittinen ympäristölinjaus. 

Uudenmaan ELY-keskus tarjoaa ympäristöalan asiantuntijapalveluita. 

Vantaan kaupungin ympäristökeskus antaa asiantuntijapalveluita, seuraa ympäristöntilaa ja toteuttaa luontoinventointeja 
ja tutkimuksia. 

Ympäristöministeriö vastaa hallinnonalansa strategisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja voimavaroista, 
säädösvalmistelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

4V -hanke sisältää asukastoimintaa, tukee kestävän kehityksen kasvatusta sekä edistää kestävää asumista 
vuokrataloissa. 
 

Eläintensuojelu- ja eläinoikeusjärjestöt 

Eläinoikeusyhdistys Fauna ajaa eläinten oikeuksia. Yhdistys välittää tietoa eläinoikeustilanteesta ja kasvissyönnistä, 
järjestää tapahtumia sekä tekee kouluvierailuja. 

Animalia on eläinsuojelujärjestö, jonka tehtävänä on edistää eläinten hyvinvointia ja oikeuksia Suomessa ja 
kansainvälisesti. 

Eläinten Auttajat ry valistaa ja neuvoo löytöeläinasioissa sekä pitää yllä eläinsuojelukeskusta ja lemmikkihoitolaa. 

Helsingin Eläinsuojeluyhdistys auttaa kodittomia eläimiä. Lisäksi yhdistys antaa neuvoja eläinsuojeluun ja eläinten 
hoitoon liittyvissä kysymyksissä. 

Hyvinkään eläinsuojeluyhdistys ry toimii paikallisen löytöeläin- ja eläinsuojelutyönedistämiseksi. Yhdistyksellä on myös 
erilaisia tapahtumia, valokuvanäyttelyitä ja eläinsuojelukurssi. 

Oikeutta Eläimille ajaa eläinten oikeuksia mm. pitämällä luentoja, kouluinfoja, välittämällä tietoa. 

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto järjestää kouluvierailuja, tapahtumia ja tiedottaa eläinsuojelusta ja eläinten 
hyvinvoinnista. Kouluvierailuilla SEY:n kouluttamat asiantuntijat kertovat eläinsuojeluasioista. 
 

Kehityskysymykset ja globalisaatio 

Kehitysyhteistyön palvelukeskus (Kepa) järjestää mm. tapahtumia, koulutusta ja neuvontaa kehitysyhteistyö, talous ja 
ilmastonmuutos teemoista. 

Make IT fair -hanke tiedottaa kulutuselektroniikan valmistamiseen liittyvistä ongelmista, mm. ympäristövaikutuksista. 

Reilun kaupan puolesta ry:stä voi pyytää Reilun kaupan lähettiläitä esittelemään Reilun kaupan merkkijärjestelmää ja 
vastuullista kuluttamista. 

Siemenpuu-säätiö tukee etelän kansalaisjärjestöjen työtä ympäristön hyväksi. 

http://www.metsa.fi/luontopalvelut
http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/julkaisut_ja_oppimateriaalit/maksulliset_julkaisut_ja_oppimateriaalit
http://formin.finland.fi/public/Default.aspx?culture=fi-FI&contentlan=1
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=39774&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=40178&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15707&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=169637&nodeId=15457&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.ely-keskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/Sivut/default.aspx
http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;221;224
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17&lan=FI
http://www.4v.fi/4v-hanke/
http://www.fauna.fi/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.animalia.fi/
http://www.elaintenauttajat.org/
http://www.hesy.fi/info.htm
http://www.hyvinkaanesy.fi/etusivu.html
http://www.oikeuttaelaimille.net/www2/
http://www.sey.fi/
http://www.sey.fi/seytoimii/nuorisotoiminta/kouluvierailut
http://www.kepa.fi/
http://www.makeitfair.fi/
http://www.repu.fi/
http://www.repu.fi/yhteystiedot
http://www.siemenpuu.org/suomeksi/etusivu/
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Uusi Tuuli ry edistää kansainvälistä solidaarisuutta pääsääntöisesti Estelle-laivan ja fillarikirpputorin kautta. 
 

Maisemanhoito, maatalous ja viljely, metsäjärjestöt ja -
liitot 

Hyötykasviyhdistys tukee kotiviljelyä ja vanhojen kasvikantojen säilyttämistä. Yhdistys pitää Alku & Juuri –
puutarhapuotia, sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja. 

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, kesäleirin ja perhekerhon, joissa touhutaan 
puutarhassa. Lisäksi puutarha tukee kasvatus- ja opetustyötä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry edustaa maaseudun ammattilaisia, jotka hyödyntävät uusiutuvia 
luonnonvaroja kestävästi ja taloudellisesti. 

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry haluaa säilyttää vanhat koriste- ja viljelykasvit, alkuperäiset kotieläinrodut, 
kulttuurimaisemat ja luonnon monimuotoisuuden. Yhdistyksellä on mm. siementenvälitystä ja Maatiainen-lehden 
julkaisemista.  

Metsäkeskus Rannikko antaa asiantuntijapalveluita metsänhoidosta, kouluttaa ja järjestää tapahtumia. 

ProAgria Uusimaa ry antaa mm. koulutusta, kotieläin- ja viljelyneuvontaa. 

Siirtolapuutahraliitto edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa, järjestää puutarhanhoidon kursseja sekä neuvoo 
siirtolapuutarhojen perustamisessa. 

Suomen metsäyhdistys on metsäalan yhteistyöjärjestö. Se edistää mm. metsien vastuullista käyttöä ja 
tekee kouluyhteistyötä. 

Uudenmaan Maa- ja kotitalousnaiset tarjoaa kotitalous-, kuluttaja- ja maisemanhoidon neuvontaa sekä kehittää 
maaseudun pienyritystoimintaa. 

Uudenmaan Martat antaa puutarha-, ympäristö- ja kotitalousneuvontaa. 
 

Muut yhteistyötahot 

Helsingin pyöräilijät ry:n päämääränä on edistää turvallista ja viihtyisää pyöräilyä. Yhdistys järjestää retki- ja 
kuntopyöräilylenkkejä, neuvoo pyöräilystä ja liikenteestä ja ottaa kantaa lainsäädäntöön ja liikennesuunnitteluun. 

Helsingin seurakuntayhtymä kannustaa seurakuntalaisia ympäristöystävällisempiin elintapoihin. 

Juurielo ry edistää omien juurien tuntemusta, luonnonläheistä ja yhteisöllistä elämäntapaa. Yhdistys järjestää erilaisia 
tapahtumia esim. nuorten juurileirin. 

Mannerheimin lastensuojeluliitto edistää lasten hyvinvointia. Uudenmaan piirin tehtäviin kuuluu neuvonta, koulutus ja 
ammatillinen ohjaus. Uudenmaanalueella toimii 94 paikallisyhdistystä, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia, mm. 
luontoretkiä.  

Neljä tuulta ry haluaa auttaa ihmistä kokemaan itsensä osana maapallon kokonaisuutta. Yhdistys järjestää seminaareja, 
leirejä ja tapahtumia. 

Nuorten akatemia tukee nuorten omaa toimintaa ja oppimista. Järjestö myöntää homma rahaa nuorten projekteihin ja 
sillä on materiaaleja ja tapahtumia mm. ilmastonmuutoksen liittyen. 

http://www.estelle.fi/uusi-tuuli-ry
http://www.hyotykasviyhdistys.fi/index.shtml
http://www.hyotykasviyhdistys.fi/alkujuuri.shtml
http://www.hyotykasviyhdistys.fi/alkujuuri.shtml
http://www.hyotykasviyhdistys.fi/tapahtumat.shtml
http://www.lastenpuutarha.fi/index.php?id=etusivu
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/tapahtumakalenteri/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/kesaevirkistystoiminta/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/kerhot-ja-kurssit/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/toiminta/koulu-puutarhassa/?tx_jppageteaser_pi1%5bbackId%5d=92
http://www.mtk.fi/
http://www.maatiainen.fi/index.html
http://www.metsakeskus.fi/web/fin
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ProAgria/ProAgriaUusimaa
http://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/sspl.html
http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf
http://www.smy.fi/smy/kouluyhteistyodeve.nsf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/MKN_SIVUSTO/11_JARJESTO/10_piirikeskukset/Uusimaa
http://www.uudenmaanmartat.fi/
http://www.hepo.fi/
http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?deptid=88
http://www.juurielo.fi/
http://www.mll.fi/
http://uudenmaanpiiri.mll.fi/
http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/
http://www.fourwinds.fi/index.html
http://www.nuortenakatemia.fi/etusivu
http://www.nuortenakatemia.fi/note
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Performancesirkus on ammattiteatteriryhmä, jolla on myös teatterin lisäksi vuosittain vaihtuvia nuorille 
suunnattuja ympäristö- ja taidekasvatusprojekteja. 

Pyöräilykuntien verkosto ry on kunnallishallinnon, valtionhallinnon, tiehallinnon, yritysten ja järjestöjen sekä muiden 
tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää pyöräilyä ja tuottaa tietoa eri tahojen käyttöön. 

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset järjestävät kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. 

Sommelo ry edistää suomalaista esihistoria koskevaa tietoisuutta mm. käsityökurssien, koulutuskurssien ja julkaisujen 
kautta. 

Suomen ladun tavoitteena on liikuttaa suomalaisia ja edistää ulkoilumahdollisuuksia. Suomen latu järjestää erilaisia 
kursseja ja tapahtumia, mm. metsämörritoimintaa. 

Uudenmaan Partiopiiri järjestää erilaisia partio-ohjelman aktiviteettejä, jotka on jaettu ikäkausittain. 

Vastuullisuusuutiset.fi on uusi SoMe-kanava vastuulliseen liiketoimintaan vuoden jokaisena päivänä. 

Andra aktörer för ökat miljöansvar 

Natur- och miljöskolor samt naturhus 

Borgå Naturskola är en kringresande naturskola som verkat sedan 2001. Naturskolan erbjuder skolklasser och 
dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog, 
som arbetar på miljövårdsbyrån. 

Gardenia erbjuder information, stämning, tjänster och produkter. Gardenia erbjuder också guidade trädgårdsturer, 
naturutfärder och program för barn. 

Högholmens djurpark bjuder besökarna på information om djurparken, djuren och skyddet av dem. Kundtjänsten 
organiserar guidning, utställningar och evenemang samt sommarläger och undervisning i Naturskolan Arkki. 

Miljöskolan, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, strävar efter att stöda miljöfostran i daghem, skolor och 
läroanstalter och utvecklar i samarbete med andra utbildare bl.a. metoder och material att användas inom miljöfostran. 
Miljöskolan erbjuder miljörådgivning för grupper i olika åldrar. 

Naturskolan Uttern är den första naturskolan i Finland. Naturskolans verksamhet riktas främst till svenskspråkiga skolor 
och daghem i västra Nyland och huvudstadsregionen. 

Vi vill stärka barnens förhållande till naturen genom att erbjuda roliga naturupplevelser och förmedla kunskap om 
naturen. Ett starkt förhållande till naturen är grunden för en större miljöhänsyn i vardagen. 

Stora Räntans Naturcentrum. I atmosfären kan man förnimma både närheten till Helsingfors stad och den yttre 
skärgården. Naturobservationsutflykter och evenemang på ön ordnas under hela verksamhetsperioden. 

Vanda naturskola upprätthålls av Vanda miljöförening. Naturskolan är ett naturpedagogiskt centrum som ger 
fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda. Den arrangerar också kurser med naturtema för alla 
intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran. 

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp 
vistas en skoldag i gången på naturskolan. 

Naturvårds- och miljöorganisationer och -förbund 

http://www.kolumbus.fi/performa/index.htm
http://www.kolumbus.fi/performa/ymparisto_ja_taidekasvatus_projektit.htm
http://www.poljin.fi/pyorailykuntienverkosto
http://www.4hyhdistys.net/
http://www.sommelo.fi/sommelory.html
http://www.suomenlatu.fi/
http://www.uusimaa.partio.fi/index.php
http://www.vastuullisuusuutiset.fi/
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto/naturskola
http://www.gardenia-helsinki.fi/svenska.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://www.gardenia-helsinki.fi/grupper.htm
http://www.korkeasaari.fi/sv/tjanster/informationtillbesokarna
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/naturskolan_uttern/
http://www.hel.fi/hki/ymk/sv/Milj_fostran/Stora+R_ntans+Naturcentrum
http://www.vantaanluontokoulu.fi/se/
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34579
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Birdlife Finland strävar efter att befrämja fågelhobbyn och -forskningen samt skyddet av fåglarnas livsmiljö och naturens 
mångfald. De regionala medlemsföreningarna i BirdLife Finland erbjuder bl.a. månadsmöten, fågelutfärder, utbildning i 
fågelartskännedom och annan naturutbildning, klubbverksamhet etc. 

Borgå Nejdens fågelförening erbjuder fågelutfärder. 

Finlands Naturskyddsförbund förespråkar hållbarhet i produktion och konsumtion och arbetar för att skydda 
biodiversiteten. Förbundet anordnar kurser, seminarier, utflykter, läger och allmänna möten. 

Finlands Naturskyddsförbunds lokalavdelningar erbjuder kurser, utflykter och läger. 

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. / Natur och 
Miljö / Sällskapet för Miljöfostran i Finland 

Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf samlar fackfolket i miljöbranschen. MCF understryker medlemmarnas 
sakkunskap när det gäller miljöärenden. MCF har som mål att beslutsfattarna bättre skall beakta fackfolkets 
expertbedömningar. 

Natur och Miljö genomför kampanjer, sprider aktuell miljöinformation på svenska, deltar i miljödebatten i samhället samt 
bedriver konkret miljöfostran 

Raseborgs Natur och Miljö arbetar för att främja hållbar utveckling, naturskydd och miljövård i Ekenäs stad. Föreningen 
sprider information, ordnar möten och exkursioner. 

Tringa är den ornitologiska föreningen i landskapet Nyland i södra Finland. Föreningen organiserar guidade 
fågelexkursioner och presentationer gällande t.ex. fågelforskning och skydd etc. 

Västra Nylands vatten och miljö r.f., (LUVY), är en regional vattenskyddsförening och tillhandahållare av tjänster. Vår 
uppgift är att främja vattenskydd, miljövård och en hälsosam livsmiljö, dvs. miljöhälsovård i Västra Nyland.  

WWF erbjuder mångsidig verksamhet åt elever, lärare och lärarstuderande. För lärare erbjuder vi utbildningsdagar och 
workshopar kopplade till våra aktuella teman och utbildningsmaterial. 

YJY – Föreningen för miljöledarskap ordnar flera seminarier och exkursioner. 

Naturguider och naturturistföretag 

Great Solution erbjuder natur-, välbefinnande-, motions- och utbildningstjänster. 

På Jussarö kan man ordna till exempel lägerskolor och läger. / Jussarö Port Kb 

På Solvalla kan man ordna till exempel lägerskolor och kurser. / Solvalla 

Miljöföretag, -stiftelser och -andelslag 

Finlands Arkitektförbund SAFA vill befrämja kvaliteten på vår bebygga miljö 

Fortum erbjuder aktuell information om energi, spartips och lånar ut elförbrukningsmätare. 

Helsingfors Energis Energicentrum ger information och råd om hushållsapparater och användningen av den samt om 
energisparande. 

http://www.birdlife.fi/svenska/presentation.shtml
http://www.birdlife.fi/psly/
http://www.sll.fi/tiedotus/introduktion/
http://www.sll.fi/tiedotus/introduktion/
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/gron_flagg/
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/1.php
http://www.ykl.fi/index.php?kieli=se
http://www.naturochmiljo.fi/sve
http://www.ekenas.fi/raseborgsnom/?act=
http://www.tringa.fi/fi/pa-svenska.html
http://www.luvy.fi/svenska/
http://www.wwf.fi/svenska/
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/miljofostran_pa_svenska/
http://www.yjy.fi/pa-svenska
http://www.greatsolution.fi/
http://www.jussaro.fi/service.html
http://www.jussaro.fi/index.html
http://www.solvalla.fi/lapsia
http://www.solvalla.fi/4
http://www.solvalla.fi/
http://www.safa.fi/fin/safa_pa_svenska/
http://www.fortum.fi/fi/area.asp?path=14020;14028;31772;31773;31823
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31823;31824;41974
http://www.fortum.fi/dropdown_document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31823;31824;41974;42045
http://www.fortum.fi/dropdown_document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31823;31824;41974;42016
http://www.helen.fi/index_sv.html
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HRM Helsingforsregionens miljötjänster är en samkommun som producerar miljötjänster för Helsingforsregionens 
invånare och företag. Våra branscher är vattenförsörjning och avfallshantering samt regioninformationstjänster. 

Miljömärket Svanens vision är ett hållbart samhälle, där kommande generationer har samma goda förutsättningar och 
chanser som vi. Materiel om Svanmärkning. 

Motiva erbjuder energirådgivning för konsumenter. 

Vatten- och avloppsverksföreningen (VVY) driver Pytty-kampanjen om vattenavgift. 

Återanvändningscentralen erbjuder miljörådgivning och –utbildning för skolor, daghem, företag och för envar som är 
intresserad av hur man kan minska mängden avfall / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab 

 

Högskolor och läroanstalter, lärarorganisationer 

Akademiska naturvetarförbundet LAL är en facklig organisation för personer som har avlagt naturvetenskaplig 
högskoleexamen. 

Haaga-Helia har som mål att ta fram ett omfattande handlingsprogram för hållbar utveckling för yrkeshögskolan. Haaga-
Helia har förbundit sig att som första yrkeshögskola ta i bruk Världsnaturfondens miljötjänst Green Office. 

Helsingfors universitet, Institutionen för geovetenskaper och geografi är en mångsidig enhet för akademisk forskning och 
undervisning om miljö och natur. 

Helsingfors universitet, Miljövetenskapliga institutionens forskningsområden representerar såväl naturvetenskaplig som 
samhällsvetenskaplig miljöforskning. 

LUMA-centrets verksamhet sammanför olika ämnen, institutioner och utbildningsnivåer från grundläggande utbildning till 
högre utbildning. 

Naturhistoriska centralmuseet fungerar som en separat forskningsinstitution underställd Helsingfors universitet. Museets 
samlingar har till uppgift att betjäna den biologiska och geologiska forskningen, undervisningen och upplysningen i 
Finland. 

Suomen ympäristöopisto SYKLI är en särskild yrkesläroanstalt vars utbildningsutbud omfattar bl.a. miljöbranschen. 

I Villa Elfvik och dess omgivningar ordnas utflykter med natur och miljö som tema, pysselverkstäder, föreläsningar och 
kurser. 

Kommunernas miljöbyråer och statsförvaltningen 

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. Ekostödpersoner som har i uppgift att 
främja miljöarbetet utses och utbildas inom arbetsgemenskaperna. / Helsingfors Stad 

Esbo miljöcentral har hand om miljövård och naturskydd i Esbo. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sköter uppgifter som gäller uppföljning av miljöns tillstånd, miljövård, 
naturvård, styrning av områdesanvändning och byggande, vård av kulturmiljön samt utnyttjande och skötsel av 
vattenresurserna. 

http://www.hsy.fi/se/Sidor/default.aspx
http://www.ymparistomerkki.fi/svenska
http://www.svanen.se/
http://www.motiva.fi/sv/
http://www.motiva.fi/sv/bakgrundsinformation/energiradgivning_for_konsumenter/
http://www.pytty.fi/pytty/pa_svenska
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.luonnontieteilijat.fi/portal/pa_svenska/
http://www.haaga-helia.fi/sv/
http://www.haaga-helia.fi/sv/om-haaga-helia/miljoefraagor
http://www.helsinki.fi/universitetet/index.html
http://www.helsinki.fi/geo/svenska/index.html
http://www.helsinki.fi/universitetet/index.html
http://www.helsinki.fi/ymparistotieteet/svenska/index.html
http://www.helsinki.fi/luma/svenska/index.shtml
http://www.luomus.fi/svenska
http://www.sykli.fi/
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34583
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34583
http://www.eco-support.net/ru/etusivu_ru.htm
http://www.hel.fi/hki/Helsinki/sv/Etusivu
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;37406;37407;34386;34546
http://www.ely-keskus.fi/swe/ely_centralerna/nyland/Sidor/default.aspx


Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankki  14 

Forststyrelsen sköter statens naturskydds- och andra specialområden samt ansvarar för att hotade arter bevaras för 
kommande generationer. På dessa områden erbjuder vi rekreationsmöjligheter för dem som rör sig i naturen. 

Helsingfors stad Miljöcentral erbjuder miljörådgivning och styr dem som vill kontakta experter, distribuerar broschyrer och 
publikationer, informerar om naturutflykter, olika utställningar med miljötema, föredrag och diskussioner, tar emot 
elevgrupper och upprätthåller miljöcentralens bildbank. 

Kommunikationsministeriet svarar för trafikens miljökonsekvenser. I ministeriets miljöprogram har beskrivits de mest 
betydande miljöfrågorna, centrala åtgärder och indikatorer. 

Konsumentverket ger konsumentrådgivning och hjälper vid problem som gäller handel 

Miljöministeriet svarar för den strategiska planeringen, styrningen och resurserna, lagberedningen och det internationella 
samarbetet inom förvaltningsområdet. 

Museiverket bevarar, forskar i och sprider information om materiella kulturarv. Nationalmuseet har till 
exempel temavisningar för barn. 

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar skolorna till miljöansvar och miljöansvar och stöd för hållbar utveckling. Publikationer är 
till exempel Miljökriterier för skolor och läroanstalter. 

Utrikesministeriet bedriver internationellt klimatsamarbete. Finlands utvecklingspolitiska program behandlar hållbarhet 
och klimat- och miljöfrågor. Publikationer och broschyrer. 

Vanda stads miljöcentral sköter områdets miljö- och miljöhälsovårdsärenden i samarbete med Nylands NTM-central och 
övriga statliga myndigheter. 

Veganförbundet erbjuder information om en vegan livsstil. 

4v: Bry dig om, påverka, trivs och må bra – en god livsmiljö tillsammans. Inom projektet 4V skapas i samarbete med 
invånare, bostadsfastigheter, skolor, daghem och föreningar möjligheter för ett hållbart, trivsamt och ansvarsfullt boende. 

Djurskydds- och djurrättsorganisationer 

Animalia är Finlands största djurskyddsorganisation. Animalia stöder djurens rättigheter och strävar till att förbättra dem 
genom att öka djurens välmående. 

Finlands Djurskyddsföreningars förbunds (=SEY) syfte med verksamheten är att respektera djuren, främja deras 
välbefinnande och god behandling av dem. 

Utvecklingsfrågor och globaliseringen 

Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa är ett resurscenter för finländska medborgarorganisationer som ägnar 
sig åt utvecklingsarbete. 

Pro Rejäl handels ändamål är att främja rättvis och ekologiskt hållbar världshandel. Pro Rejäl handel arrangerar också 
nationell utbildning och samarbetsträffar för sina medlemmar och för andra intresserade. 

Landskapsvård, jordbruk och odling, 
skogsorganisationer och -förbund 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/sv/Sivut/Forstasidan.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/sv/Naturskydd/Sivut/Naturskyddochrekreationinaturen.aspx
http://www.hel.fi/hki/ymk/sv/Kundtj_nst
http://www.lvm.fi/web/sv/framsida
http://www.lvm.fi/web/sv/20
http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI
http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/konsumentradgivare/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17&lan=sv
http://www.nba.fi/sv/
http://www.nba.fi/sv/nationalmuseum
http://www.nba.fi/sv/nm_undervisning
http://www.oph.fi/startsidan
http://www.oph.fi/publikationer_och_laromedel
http://www.oph.fi/publikationer/2003/miljokriterier_for_skolor_och_laroanstalter
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=39774&contentlan=3&culture=sv-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15319&contentlan=3&culture=sv-FI
http://www.vanda.fi/i_perusdokumentti.asp?path=109;25689;67842
http://www.vegaaniliitto.fi/yhy.html
http://www.4v.fi/4v/pa_svenska
http://www.animalia.fi/p%C3%A5-svenska
http://www.sey.fi/sv/
http://www.kepa.fi/svenska
http://www.repu.fi/sv
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Finska Forstföreningen är en samarbetsorganisation som verkar inom informationsbranschen och riktar sig till 
skogssektorn. Den bedriver också skolsamarbete. 

Lantbruks- och hushållningssällskapen i Finland erbjuder lantbrukare och landsbygdsföretagare rådgivnings- och 
planeringshjälp. 

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry vill bevara gamla prydnads- och kulturväxter, ursprungliga husdjursraser, 
kulturlandskap och naturens mångfald. Föreningen bl.a. förmedlar frön och ger ut tidningen Maatiainen.  

Marthaförbundet erbjuder kurser och rådgivning om t.ex. hållbar livsstil. 

Kustens skogscentral befrämjar hållbart skogsbruk inom den svenskspråkiga kustregionen. Skogscentralen organiserar 
kampanjer, kurser och olika evenemang. 

I Villa Elfvik och dess omgivningar ordnas utflykter med natur och miljö som tema, pysselverkstäder, föreläsningar och 
kurser. 

Andra samarbetsaktörer 

Helsingfors cyklister (HePo) är en förening som driver cyklisternas och den lätta trafikens intressen. Dess mål är säkrare, 
smidigare och trevligare cykelförhållanden. 

Helsingfors församlingar uppmuntrar församlingsmedlemmarna till ett miljövänligare levnadssätt. 

Mannerheims Barnskyddsförbunds mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen 
och ge den en mer framträdande plats i samhället och att barnens synpunkter ska beaktas i beslutsfattandet. 

Scouting är verksamhet för barn och ungdomar. Helsingfors och östra Nylands scouter ordnar aktiviteter som ingår i 
scoutprogrammet för olika åldersgrupper. 

 

http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf/ruotsiksi/Finska%20Forstf%C3%B6reningen
http://www.slf.fi/
http://www.maatiainen.fi/index.html
http://www.marthaforbundet.fi/pa_svenska/start/
http://www.marthaforbundet.fi/pa_svenska/ekologi/
http://www.skogscentralen.fi/web/swe/metsakeskukset/Rannikko/
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34583
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34583
http://www.hepo.fi/index.php?sivu=pa-svenska
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/?deptid=4161&languageid=8
http://www.mll.fi/se/forbundet/
http://www.scout.fi/
http://www.scout.fi/regioner/helsingfors-och-ostra-nylands-scouter

