
MUISTIO: Välke-ryhmän kokous 1/2020    

 

Aika:  29.1.2020 klo 9-12 

Paikka:  Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, 02600 Espoo 

Läsnä:  Riitta Pulkkinen (pj.), Anne Liimatainen (poistui kohdan 3. jälkeen), Päivi 
Vaisto, Iina Heikkilä, Johanna Krabbe, Ann-Christin Mitts, Katri Pasanen, Virpi Jussila, Kaisa 
Pajanen, Tuija Stambej (siht.) sekä skypellä Juulia Juslin, Elina Pilke ja Malva Green 

 

 

1. Riitta avasi kokouksen kertomalla lyhyesti Villa Elfvikin luontotalon toiminnasta, jonka 
jälkeen läsnäolijat esittäytyivät.  
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Riitta Pulkkinen toimii puheenjohtajana, Tuija Stambej sihteerinä. Päätettiin siirtää 
opetushallituksen puheenvuoro asialistan kohdasta viisi kohtaan kolme. 

 

3. Opetushallituksen kestävän kehityksen asiantuntija Anne Liimatainen: 
Opetushallinnon ajankohtaiset kestävän kehityksen kasvatuksen asiat. 
 

Anne Liimatainen kertoi esimerkiksi 

 että luontonäkökulma ja kestävä kehitys ovat vahvasti lukion 
opetussuunnitelmassa 

 että ammatillisiin tutkintoihin on kehitetty ja kehitetään uusia ilmasto- ja 
kestävän kehityksen teemakokonaisuuksia 

 ilmastovastuun oppimisen toimenpideohjelmasta 1.0, sen tavoitteista ja 
laatimisprosessiin liittyneestä kyselystä 

 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen haettavasta 
rahoituksesta 

 oph:n sivuille kootuista ilmasto- ja ympäristökasvatusmateriaaleista 
 

Annen esitys on muistion liitteenä. 
 

4. Hyväksyttiin asialista. 
 

5. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen 
 

Muistio oli jaettu etukäteen sähköpostilla, ja se hyväksyttiin. Sitä ei käyty enää 
kokouksessa läpi.  
 

6. Välkkeen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020. 
 
Toimintasuunnitelman luonnos oli toimitettu etukäteen luettavaksi ja 
kommentoitavaksi. Ennen kokousta ei ollut tullut kommentteja tai muutostoiveita. 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin, jotka puheenjohtaja kirjasi 



suunnitelmaan kokouksen aikana, ja joista alla esimerkkejä. Muutokset koskivat 
suunnitelman yksityiskohtia, otsikot pysyivät samoina.  

 

 Muokattiin joitakin ryhmän jäseniä Ryhmän ja verkoston kokoonpano -taulukosta 
(1.6) 

 Keskusteltiin, että teemavuodet ovat edelleen kaksivuotisia, eli Luonnon 
monimuotoisuus 2020-21 

 Kokouksissa-otsikon alta (2.2) poistettiin ”alustetaan Uudenmaan 
ympäristökasvatuspalkinnon myöntöä”, koska palkintoa ei ole vuosiin ollut. 
Samaan kohtaan lisättiin, että suunnitellaan toimintaa mm. Rattailla-ohjelman 
pohjalta 

 Sitoumusasiaa täydennettiin (2.3) 
 Ryhmän toimintaa (2.5) täydennettiin, mm: Helsingin Oodi luonnolle -näyttely ja 

luontokummitoiminnan edistäminen, Vantaan lähiluontoteema, Haltian liito-
oravateema, Uusimaaviikkoon osallistuminen 

 Viestinnän (2.6) osalta muokattiin ja täydennettiin mm. kohtia, jotka koskevat 
facebook-sivuja, mahdollista instagram-tiliä ja tiedotteiden laatimista. Poistettiin 
toimittajakoulutuksen järjestäminen. 

 Liite 1 jäsenorganisaatioihin muutos Edupoli > Careeria (Itä-Uudenmaan 
koulutusyhtymä) 

 

7. Uusimaa-viikko toukokuussa 
 
Johanna Sunikka kävi Uusimaa-viikon suunnittelupalaverissa, josta terveiset: 

Sieltä ei sinänsä tullut mitään uutta ihmeellistä. Viikko järjestetään toukokuun 
ensimmäisellä viikolla ja mukaan ohjelmaan kaivattaisiin toimintaa etenkin 
maanantaille 4.5. tai pe 8.5. Mutta toki muillekin päiville. Vastuullinen ympäristö 
on kattoteemana, mutta kyllä sen voi käsittää mielestäni aika laveasti. Esim. 
Lapinlahden Lähteellä oli tulossa Hyvän mielen päivä ja siellä kaikenlaista 
ohjelmaa. Ja heillä oli muutenkin ohjelmaa koko viikon ja myös luontoaiheista 
retkeä ym. Joten jos jollain Välke-ryhmässä on jotain valmista ohjelmaa tai 
ideaa ohjelmasta, niin ohjelmaan mahtuu vielä. Uudenmaan liitolta saa 
viestintäapua ja näkyvyyttä esim. nostavat toimijoita verkkosivuille ja kirjoittavat 
tapahtumista blogiin ym. Jos haluaa oman ohjelmansa Uusimaa viikon 
ohjelmistoon niin kannattaa olla yhteydessä Tarja Hailiin mahdollisimman pian.  
 
Toinen asia, mitä Uudenmaan liitosta (Tarja Haili) toivottiin, oli tämä: Heillä on 
tänä vuonna Blogi-sarja vastuullisuudesta. Kuka haluaisi kirjottaa postauksen 
heidän blogiinsa Vastuullisesta ympäristöstä? Tämä teksti voisi ilmestyä 
huhtikuun alkupuolella. 

Sovittiin, että Välke-verkostolaiset ilmoittavat omista Uusimaa-viikon toimistaan Tarja 
Hailille. Iina (Vantaa) lupasi kysyä kollegaltaan tekstiä vastuullisuusblogiin. 
Kokouksen jälkeen saimme tiedon, että Sonja Lahtinen Vantaalta kirjoittaa 
blogitekstin. 
   

8. Välkkeen toimintatavoista sopiminen 
 
 Sovittiin, että kokoonnutaan entiseen tapaan, ja seuraavat kokoukset sovitaan 

kokouksissa 
 Kokousten välillä asioista voidaan viestiä tarvittaessa sähköpostitse 



 Riitta perustaa Teams-ryhmän, jonne viedään kaikki Välke-ryhmän asiakirjat. 
Teams toimii myös yhtenä ryhmän sisäisenä viestintäkanavana.  

 
9. Syksyn ympäristötietoisuus-seminaari teemalla luonnon monimuotoisuus 

 
 Nimettiin suunnitteluryhmä: Riitta (Espoo), Helsingistä joku (Kaisa toistaiseksi 

yhdyshenkilö), Malva (Luonto-Liitto), Iina tai kollega (Vantaa), Elina selvittää 
Metsähallituksen mahdollista osallistujaa, ja Riitta kysyy edustajia FEE:stä ja 
WWF:stä.  

 Riitta kutsuu ryhmän kokoon. 
 Seminaari voidaan pitää Otaniemen lukiossa, Tietotie 6, Otasali. Myös pienempiä 

tiloja on varattavissa ryhmätöille. Metrolla pääse lähelle. 
 

10. Välke-ryhmän Rattailla-ohjelman seurantataulukko 2019. 
 
Välke-ryhmän viime kokouksessa päätettiin, että kukin taho täydentää helmikuun 
2020 loppuun mennessä seurantataulukkoon vuoden 2019 tietonsa, mitä on tehnyt 
Välke-toiminnassa. Välkkeen Osaamispankin https://www.hyria.fi/osaamispankki 
kautta voi tutustua Rattailla-ohjelmaa 2018-2021 ja toimintasuunnitelmaan 2018-
2019, jos mietityttää, kuuluuko jokin toiminta Välketyöhön. Linkki taulukkoon ei ole 
toiminut, Riitta selvittää toimivaa linkkiä, jotta seurannat saadaan täydennettyä. Tässä 
toimiva linkki. Seurantataulukko on omassa Teamsissamme. 
 

11. Sitoumus 2050 ympäristökasvatusta edistämään  
Kuinka Välke-ryhmä voi edistää kattositoumuksia? 
 
Tästä ei keskusteltu erikseen, vaan asia tuli jo täydennettyä toimintasuunnitelmaan 
 

12. Välke-ryhmän tahojen kuulumiset  
 
Käytiin lyhyesti läpi läsnäolijoiden tärkeimmät ja tuoreimmat kuulumiset, ja sovittiin, 
että jokainen taho toimittaa kuulumisensa kirjallisesti sihteerille 7.2. mennessä, ja 
sihteeri huolehtii ne muistioon.  

ELY-keskus: 

o Tiina Ahokas: ELY-keskuksen kuulumisia sen verran, että Mikon tilalle yritetään 
vielä löytää henkilö Välke-ryhmään ja ympäristökasvatuksen yhdyshenkilöksi. 
Minun on tarkoitus jatkaa varajäsenenä. Ilmoitamme täältä, kun tilanne selviää. 
Hienoa että monimuotoisuus on nyt seuraava teema! 
 

Haltia:  

o Elina Pilke: Luonnon monimuotoisuus -teema sopii Metsähallitukselle ja Haltialle 
aivan erinomaisesti. Haltiassa on teemaan liittyen ensi vuonna pääsiäisestä 
marraskuulle iso, toiminnallinen, koko perheen liito-oravanäyttely. Siihenkin 
liittyen toimimme mieluusti Välkkeen tilaisuuksien pitopaikkana, esim. syksyn 
mahdollinen seminaari. 

o Näyttelymme kytkeytyy Liito-orava Lifeen, josta voisi löytyä hyvää aineistoa myös 
mahd. seminaariin. Näyttelyn lisäksi hankkeessa syntyy liito-oravateemaisia 
perheretkiä ja uusi luontokouluohjelma Haltian luontokouluun sekä 4 tapahtumaa. 
http://www.metsa.fi/liito-orava-life 
 



Vantaa: 

o Vantaalla vuodenvaihteessa ollut organisaatiouudistus ei tuonut isoja muutoksia 
ympäristökeskukseen, mutta entinen sivistystoimi jakaantui kahteen: vapaa-ajan 
ja kulttuurin palvelut siirtyivät Kaupunkikulttuurin toimialalle, loput muodostivat 
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (kaso). Ympäristökonsultti Noora Ilola jatkaa 
Kasossa, jossa nyt suunnitellaan ympäristövastuutyön rakennetta. Suunta on 
positiivinen: aletaan nähdä osana normaalia työtä, ei irrallisena projektina 

o Organisaatiouudistuksen myötä hiilineutraalius on nostettu poikkileikkaavaksi 
strategiateemaksi, ja tästä on ekotukihenkilöille luvassa koulutusta keväällä.   

o Ekotukitoiminta kiinnostaa ja koulutukset vetävät hyvin, osin varmasti johtuen 
kason vahvasta ympäristöinnostuksesta.  

o Lähiluontoteemavuodet jatkuvat, teemana toista vuotta ötökät. 
https://www.vantaa.fi/otokkavuosi Toimintasuunnitelma on vielä tekeillä, mutta 
kevääksi ja syksyksi palkataan taas lähiluonto-oppaita toteuttamaan esimerkiksi 
erilaisia retkiä. 

 

Luonto-Liitto: 

o strategia työn alla, 
o Kevätseuranta perhosteemalla 
o kouluvierailut: Itämeri-yhteistyö John Nurmisen kanssa ja Viekas-hankkeen 

puitteissa Vieraslajit/vieraskasvit,  
o Osallistumme Suomi Areenaan 

 

Nuorisokeskus Anjala/Kymenlaakson ympäristökasvatuksen yhteistyöverkosto: 

o Nuorisokeskuksessa arki sujuu Kouvolan ympäristökoulupäiviä ohjatessa. 
Nuorisokeskus Anjala täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Järjestämme tänä vuonna 
useita seminaareja, näistä ensimmäinen on 20.3., aiheena katsaus nykypäivän 
työntekoon ja nuorten maailmaan. Seuraava on 5.6., aiheena “Taiteesta tukea 
työskentelyyn nuorten kanssa” ja syksyllä on 26.11., aiheena lasten ja nuorten 
hyvinvointi.  

o Etelä-Suomen seikkailukasvatusverkoston tapaaminen on täällä Anjalassa 26.3., 
tervetuloa mukaan. Ohjelma tarkentuu lähiaikoina. 

o Ja KYY, Kymenlaakson ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä, päivittää 
strategiaansa tänä vuonna. Tähän liittyen järjestämme strategiatyöpajoja tässä 
kevättalvella. Työpajoihin kutsumme kasvatusalan, nuorisotyön ja kolmannen 
sektorin toimijoita. Ja tietenkin kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita 
ympäristökasvatuksen strategiatyöstä.  

 

Careeria: 
 
 Aloitettu ISO14001-johtamisjärjestelmän rakentaminen koko organisaatiolle. 
 Ympäristöryhmä myös aloittanut toimintansa minkä on tarkoitus lisätä 
                          ympäristöasioiden toteutusta ja ottaa opiskelijat 
mukaan toteutukseen. 
 Hankepuolella selvitetään kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyviä  
            hakemusmahdollisuuksia ja kumppaneita 

 

 



13. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 

 

14. Seuraavista kokouksista päättäminen 
 
Sovittiin kevään kokoukset:  

 26.3. klo 12-15, jota ennen kokoonnutaan lounaalle klo 11. Kokouspaikka: 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Ilmalassa 

 26.5. klo 13-16, lounas klo 12 alkaen. Kokouspaikka: Hyria, Hyvinkää, 
Kauppalankatu 18. 
 

15.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10. 
 

 



 MUISTIO 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän, VÄLKE-ryhmän 
kokous 
 
Aika: 12.12.2019 klo 9–12  

Paikka: HSL, Opastinsilta 6 A, Itä-Pasila, Helsinki 

 

Osallistujat:                    Erja Hakkarainen  Kierrätyskeskus, puheenjohtaja 

Mirva Ilmoniemi  Helsingin seudun liikenne HSL, sihteeri 

Ann-Christin Mitts  Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Jaana Räsänen  Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry 

Johanna Krabbe  Careeria 

Julia Mali   4H-järjestö 

Julia Scheinin  Natur och Miljö 

Juulia Juslin   Hyria koulutus Oy 

Kaisa Pajanen  Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut 

Lotta Söderlund  Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 

Luukkonen Katri  Espoon kaupungin ympäristökeskus 

Milla Tuormaa  Suomen luonnonsuojeluliitto ry 

Päivi Vaisto   Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

Virpi Jussila   Suomen ympäristöopisto SYKLI 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Erja Hakkarainen avasi kokouksen klo 9.17. Kokouksen sihteerinä toimii 

Mirva Ilmoniemi. 

 

2. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksyttiin. 

 

3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen 

 

Edellinen muistio ei ollut käytettävissä. Edellisen kokouksen sihteeriä pyydetään 

lähettämään muistio tarkastettavaksi ryhmälle erikseen sähköpostilla. 

 

4. Välke-ryhmän kokoonpano 

 

Välke-ryhmä on asetettu vuoden 2021 loppuun asti. Ajantasainen nimilista löytyy 

Osaamispankista.  

 

5. Rattailla-toimenpideohjelman tilannekatsaus 

 

• Erja lisää Osaamispankista löytyvästä versiosta tiedot lomakkeelle - > tämän jälkeen 

muutkin voivat tehdä päivityksiä taulukkoon. 

• Lomakkeelle täytetään sekä yhteistyössä tehtyjä toimenpiteitä että niitä itsenäisesti 

tehtyjä toimenpiteitä, jotka tukevat suoraan Välkkeen toimintaa ja tavoitteita. 

https://www.hyria.fi/files/14834/Valke_nimittamispaatos_2019-2021.pdf
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Kirjaukset tehdään toteuma-sarakkeeseen. Tavoittavuuslukuja ei täytetä, ellei 

henkilömäärää ole kirjattu mittariksi. 

• Lomakkeen täyttö edellisen vuoden tiedoilla helmikuun 2020 loppuun mennessä! 

• Puheenjohtaja (2019) puhtaaksikirjoittaa taulukon, hyväksyttää ryhmällä ja toimittaa 

ELY:lle. 

 

6. Viestintä 

 

• Kiertotalousseminaarin 31.10.2019 palautekeskustelu 

o Seminaari sujui hyvin. 

o Osallistujamäärä oli 55. 

o Pirita Kuikka jakaa palautekyselyn tulokset Välke-ryhmälle. 

• Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

o Päivitetään uusi puheenjohtajataho Osaamispankkiin. 

o Kun toimintasuunnitelma 2020 valmistuu, viedään se Osamispankkiin. 

o Lisätään myös Sitoumus 2050 -hankkeen kattositoumukset 

 lähetetään verkostolle 

o Lisätään sitoumustyöpajojen materiaalit 

• Laadittavat tiedotteet 

o Uusi puheenjohtaja esittäytyy ryhmälle sähköpostilla tammikuussa 

• Välke-verkoston Facebook-sivut 

o www.facebook.com/valkeuusimaa 

o Tällä hetkellä sivulla on 343 seuraajaa 

o Ylläpitäjä (Juulia Juslin, Malva Green, Tiina Ahokas) antaa päivitysoikeudet 

kaikille halukkaille Välke-ryhmäläisille. Laita pyyntö ylläpitäjälle, jos haluat 

päivitysoikeudet. 

o Muut ylläpitäjäroolit päivitettävä ajantasaisiksi 

o Tavoitteena jakaa tietoa tapahtumista, varsinkin kuntarajat ylittävistä 

• Välke-ryhmän ja Välke-verkoston yhteystietolistan päivittäminen 

o Erja päivittää ryhmän ja verkoston yhteystietolistat 

o Päivityksen jälkeen Erja lähettää yhteystietolistat ryhmälle katsottavaksi ja 

kommenteille 

o Erja viimeistelee listat kommenttien perusteella 

o Sovittiin, että Välke-ryhmän yhteystietolista voi olla näkyvissä ryhmän jäsenille 

(varsinainen jäsen ja varajäsen) lähetettävissä sähköposteissa 

• Teams-ryhmän tai muun yhteisen työskentely-ympäristön perustaminen 

o Perustaja ELY? Riitta selvittää ELY:n (Tiina Ahokas, Tarja Helin) kanssa olisko 

ELY:n mahdollista perustaa Välke-ryhmälle oma Teams-ryhmä, ja kutsua sinne 

Välke-ryhmän jäsenet. 

 

7. Toimintasuunnitelma ja teema vuosille 2020-2021 

 

Suunnitellaan toimenpiteet vuosille 2020-2021, aiheita mm. 

• Kauden 2020-2021 teema Luonnon monimuotoisuus. 

o Teemaan liittyvää ohjelmaa on tulossa runsaasti. 

o Seminaari voisi olla Otaniemen lukion yhteydessä, Otasalissa tai vaihtoehtoisesti 

Haltiassa. 

o Toimintasuunnitelman valmisteluun kokous heti alkuvuodesta (tammikuussa). 

o Vastuussa vuoden 2020 puheenjohtajataho. 

http://www.facebook.com/valkeuusimaa
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• Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja 

Välke-ryhmän yhteistyöhanke Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa -

koulutuskokonaisuus, hankekuvaus liitteenä. 

o Hanke on käynnistynyt. 

o Seminaari suunnitteilla syksylle. 

o Opas valmistuu kesäksi. 

o Vision kulttuuridialogia maahanmuuttajille -hanke mahdollisesti mukaan? 

• Uudenmaan liitosta on tiedusteltu, voisiko Välke osallistua ensi vuoden Uusimaa-

viikkoon. 

o 4.–9.5. 

o Alustavasti Välke-ryhmä mukana luonnon monimuotoisuusteemalla. Käsitellään 

asiaa tammikuun kokouksessa. 

 

8. Seuraava puheenjohtajuus 

 

Riitta Pulkkinen Espoon ympäristökeskuksesta on lupautunut vuoden 2020 

puheenjohtajaksi. Valinta hyväksytään yksimielisesti. 

 

9. Kuulumiskierros 

 

Syklin kuulumisia kiertotalouden näkökulmasta: 

o Loikkaa ulkoluokkaan- luonto oppimisympäristönä täydennyskoulutushanke vuonna 

2019. Yhtenä koulutusteemana oli KEKE ulkoluokassa, jossa avattiin kasvattajille 

kiertotalouden käsitettä ja käytäntöön vientiä päiväkodin tai koulun arjessa. 

o Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon koulutuksen yhtenä osana 

ympäristökasvattajien osaamisalalla kiertotalous vuonna 2019. Opiskelijoiden 

ohjaaminen ymmärtämään, huomioimaan ajattelussaan sekä työyhteisön 

kehittämisessä kiertotalous. 

o Myytäviä koulutuksia kestävän kehityksen/ilmastokasvatuksen teemalla, jossa 

kiertotalous vahvasti esillä. 

o Ulos-ut-out 2020 kiertotalous tulee olemaan mukana Syklin Toiminnallisen 

ilmastokasvatuksen työpajassa. 

 

Hyria koulutus: 

o Ammatillisissa oppilaitoksissa on 1.8.2018 alkaen ollut perustutkinnoissa yhteisten 

tutkinnon osien (YTO) perusteissa, osiossa ”Yhteiskunta ja työelämäosaaminen”, 

yhtenä pakollisena tutkinnon osana ”Kestävän kehityksen edistäminen” (1 osp). 

Hyriassa YTO-perusteiden mukaisesti Kestävän kehityksen verkkokurssi (1osp) tai 

YTO-pajassa suoritettava keke-kurssi (1 osp) sisältyy kaikkien koulutusalojen 

perustutkinto-opiskelijoiden YTO-opintoihin sekä osalla myös ammatillisiin 

opintoihin (1osp). 

o Hyrian toinen hiilijalanjälkikartoitus valmistui ja siitä tiedotettiin näkyvästi 

lokakuussa (lue uutinen: 

https://www.hyria.fi/hyria/ajankohtaista/hyria_on_edellakavija_ilmastoasioissa.12

058.news?1173_o=15 ) kärkenä se, että Hyria on oppilaitoksista edelläkävijä 

ilmastoasioissa. Kartoittamalla lähtötason eli vuoden 2017 lisäksi myös vuosi 2018, 

saatiin luotettavaa tietoa päästöjen tasosta ja voidaan asettaa konkreettisia 

tavoitteita päästövähennyksille. 
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o Hyria osallistui Nollapäästöpäivään 20-21.9.2019 ja valtakunnalliseen 

Energiansäästöviikkoon (vko 41) aktivoimalla opiskelijoita energia-asioiden 

pohdintaan luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelijoiden järjestämissä 

energiakatsauksissa. 

o OKKA-säätiön kestävän kehityksen kriteereitä uudistetaan parhaillaan Kestävän 

tulevaisuuden indikaattoreiksi ja Hyria on toiminut yhtenä pilottioppilaitoksena. 

Pilotointi kohdistui Hyrian Matkailu-, ravintola- ja cateringalan koulutuksiin, joiden 

sertifikaatit saatiin uusittua kesällä 2019.  OKKA-säätiö yhteistyökumppaneineen 

järjestää ”Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos” –täydennyskoulutusta 

keväästä 2020 alkaen, jonka yhteydessä Hyrian liiketalouden ja tietotekniikan sekä 

luonnonvara- ja ympäristöalan sertifikaattien uusitaan koulutuksen tukemana. 

 

HSY: 

o Elämyslahjavinkit löytyvät sivustolta annajotainmuuta.fi. 

https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/liikuntalahjakortti-

joululahjaksi-aineettomat-lahjat-ilahduttavat-myos-jouluna.aspx 

o Lisäksi joulun lajitteluasiaa ja ruokahävikkiä. 

o Poistotekstiilin keräyskokeilu https://www.hsy.fi/fi/tietoa-

hsy/uutishuone/2019/Sivut/Poistotekstiilin-kerays-alkanut-sortti-asemilla-

vauhdikkaasti.aspx 

o Tekniikan museossa on avattu Kummituksen keksintökoje -näyttely. Näyttely on 

ensisijaisesti suunnattu 5-9-vuotiaille. Näyttely innostaa tutkimisen ja kokeilemisen 

kautta pohtimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. 

o Heurekassa avattu Kiertotehdas-näyttely. Näyttely kestävän kehityksen ratkaisuista. 

Näyttelykävijä houkutellaan tulevaisuuden ”kiertotehtaan” työntekijäksi, joka 

kierrättää tuttuja esineitä ja niihin liittyviä materiaaleja mahdollisimman 

tehokkaalla, ympäristöystävällisellä ja taloudellisesti parhaalla tavalla. Pelillisessä ja 

yhteistoiminnallisessa näyttelyssä kävijä pääsee korjauspajassa pidentämään 

tuotteiden elinkaarta, uusiotuotepajassa luomaan uusiotuotteita ja keksijäpajassa 

kehittämään esineitä kestävästi. ”Roskisrummut”-kohteella lajitellaan kierrätettäviä 

esineitä ja materiaaleja ja ”Kuluttajan valinta” -kohteella voi osallistua 

vauhdikkaaseen kuvakyselyyn tavaroiden kuluttamisesta. 

o Eko-Aku https://www.akuankka.fi/lehti/4817/aku-ankka-lataamo-40l-19 

o Tekeillä kiertotalousaiheisia oppitunteja ja vesiopetustuokio 5-6-vuotiaille. 

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus: 

• HSY:n neuvontatunteja pidetty runsaasti – päiväkodit, koulut, oppilaitokset, taloyhtiöt. 

Myös HSY:n kummikouluohjelman, kompostointikurssien ja Maailman vesipäivän 

22.3.2019 viikolla HSY:n kouluille tarjoamien vesioppituntien toteutus. 

• Uusia HSY-oppitunteja on kehitetty: Kiertotalouden abc -ulko-oppitunti 3.-6.-luokkalaisille 

ja koululaisten Juokseva hanavesi -pihaseikkailu -tunti on räätälöity päiväkodeille. Tekeillä 

on myös uusia kestävän kulutuksen opetuspaketteja HSY:lle. 

• Osallistuminen maailmanlaajuiseen Ulkoluokkapäivään 23.5.2019, johon liittyen ohjelmaa 

kouluille Kierrätyskeskuksen Vantaan Koivukylän myymälällä. 

• Mukana Vantaan ympäristökasvattajien (Vyyhti) järjestämässä Vihreä Perjantai -

tapahtumassa 29.11. Kierrätyskeskuksen Vantaan Koivukylän myymälässä. 

• Lasten Agenda 2030 -hankkeessa on tuotettu ympäristöministeriön tuella yhteistyössä eri 

tahojen kanssa Palloässät-verkkosivusto ja sen materiaalit. Palloässät on 

https://www.annajotainmuuta.fi/
https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/liikuntalahjakortti-joululahjaksi-aineettomat-lahjat-ilahduttavat-myos-jouluna.aspx
https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/liikuntalahjakortti-joululahjaksi-aineettomat-lahjat-ilahduttavat-myos-jouluna.aspx
https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/Poistotekstiilin-kerays-alkanut-sortti-asemilla-vauhdikkaasti.aspx
https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/Poistotekstiilin-kerays-alkanut-sortti-asemilla-vauhdikkaasti.aspx
https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/Poistotekstiilin-kerays-alkanut-sortti-asemilla-vauhdikkaasti.aspx
https://www.akuankka.fi/lehti/4817/aku-ankka-lataamo-40l-19


 MUISTIO 

varhaiskasvatusikäisille suunnattu materiaali, joka käsittelee kansainvälisten kestävän 

kehityksen tavoitteista tavoitteita 12-17. Kokonaisuus sisältää lapsille suunnatun 

verkkosivuston, jota lapsi voi käyttää itsenäisesti, sekä kasvattajien tukimateriaalin. 

• Uutena palveluna kansainvälisille ryhmille Visit-Kierrätyskeskus -palvelu. 

• Habitare-messuilla syyskuussa oli Huomisen koti -osasto, jossa oli esillä ekologinen 

mallikoti, jonka avulla annettiin käytännön vinkkejä ekologiseen asumiseen ja inspiraatiota 

sisustamiseen kierrätysmateriaaleilla. Osasto oli suosittu, paljon kävijöitä ja keskustelua 

asumisen ekologisuudesta. 

• Uusi myymälä avataan Vantaan Myyrmäkeen vuoden 2020 alussa. 

 

10. Muut asiat 

 

• Pyydetään Opetushallituksen kestävän kehityksen asiantuntija Välke-ryhmän 

kokoukseen ulkopuolisena asiantuntijana. Juulia selvittää pääsisikö esim. Anne 

Liimatainen osallistumaan. 

• Digi One -hanke. Oppimisympäristö tekeillä. 

 

11. Seuraava kokous/seuraavat kokoukset 

 

Seuraava kokous 29.1. klo 9 – 12. Riitta kutsuu ryhmän koolle. 

Tammikuussa käydään kuulumiskierros yhteisesti läpi ja suunnitellaan vuotta 2020. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 12.00. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

Erja Hakkarainen                          Mirva Ilmoniemi 

Puheenjohtaja                              Sihteeri 



MUISTIO: VÄLKE-RYHMÄN KOKOUS 2/2019 

Aika: 4.3.2019 klo 9 -11 

Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Espoo 

Läsnä: Elina Pilke Metsähallitus, Juulia Juslin Hyria koulutus, Johanna Sunikka Pääkaupunkisedun 

kierrätyskeskus, Riitta Pulkkinen Villa Elfvikin luontotalo Espoon kaupunki, Päivi Vaisto Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut (HSY), Julia Mali/4H-liitto/ Tuusulan 4H -yhdistys, Ann-Christin Mitts Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, Milla Tuormaa, Suomen luonnonsuojeluliitto/luontokasvatusvaliokunta, Mirva 

Ilmoniemi, HSL, Piritta Kuikka, Helsingin kaupunki, Teamisin kautta. 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Johanna Sunikka avasi kokouksen klo 9. Kokouksen sihteerinä toimi Riitta Pulkkinen 

Villa Elfvikin luontotalolta. 

 

2. Asialistan hyväksyminen: ok. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Pirita Kuikka lisätään Välke-ryhmän yhdyshenkilöksi Margit Jensenin tilalle. 

 

4. Vuoden 2018 Välke-toiminnan yhteenveto 

Vuoden 2018 puheenjohtaja Johanna Sunikka kertoi Välke-ryhmän edellisen vuoden toiminnasta. 

Ryhmä kokoontui vuonna 2018 yhteensä neljä kertaa. Vuoden 2018 teemana oli kiertotalous, sama 

teema jatkuu myös vuoden 2019. Keväällä 2018 uudistettiin Rattailla-toimenpideohjelma, joka 

ohjaa ryhmän toimintaa. Ympäristövastuullisuuden osaamispankkia päivitettiin tarpeen mukaan 

mm. sinne on viety syksyllä järjestetyn kiertotalous -seminaarin aineistot, kokousmuistiot ym.  

Välke-ryhmällä on myös oma Facebook-sivu, jota päivitetään aika ajoin (mm. seminaarin ja hanke -

työpajojen mainostus).  Välke -ryhmä järjesti 7.11. Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen 

seminaarin yhdessä Pääkaupunkiseudun ja KUUMA -kuntien ekotukitoiminnan kanssa. Osallistujia 

oli noin 180 henkeä. 

 

Lisäksi ryhmällä on Luonto-liiton vetämänä yhteinen Ympäristötietoisuus Sitoumus 2050 -hanke, 

jonka myötä on tehty tiivistä yhteistyötä Valtioneuvoston kanslian sekä Sitran kanssa sekä 

järjestettiin yksi työpaja Helsingissä Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksella. Loput kuusi 

työpajaa järjestetään eri puolella Uuttamaata kevään 2019 aikana.  

 

Vuoden 2018 viimeisessä kokouksessa täytimme yhdessä Rattailla -ohjelman seurantataulukon ja 

totesimme, että tavoitteissa olevia toimenpiteitä on ollut kaikilla ryhmän jäsenillä todella paljon. 

Teemme siis hyvää työtä ympäristötietoisuuden ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi 

Uudellamaalla.  

 

5. Välke-ryhmän asettaminen vuosille 2019 – 2020 

Mikko Kantokarilta (Uudenmaan ELY-keskus) tulleen sähköpostin mukaan Välke -ryhmä tullaan 

asettamaan myös seuraavalle kaudelle. Ajatus meillä oli, että kausi olisi ollut vuoden 2021 loppuun. 

 

 



6. Välke-ryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Toimintasuunnitelma laadittiin syksyllä 2018 kahdelle vuodelle ja se hyväksyttiin syksyn 

kokouksessa vuoden 2018 osalta.  Katsotaan toimintasuunnitelma vuoden 2019 osalta ja 

päivitetään tarpeen mukaan.   

 

Malva Greeniltä saa tunnukset Välkkeen Facebook-ryhmään. Voisiko meillä olla vuorokuukaudet 

Facebookin päivitykseen? 

 

Muistattehan, että jokaisen Välke-ryhmäläisen pitäisi laittaa tietoa Välke-ryhmästä omalla 

nettisivulleen. 

Puheenjohtaja ehdotti, että perustetaan pienempi ryhmä suunnittelemaan vuoden 2019 syksyn 

koulutustilaisuutta. Suunnitelma tuodaan isolle ryhmälle kommentoitavaksi sähköpostissa. Tämä 

todettiin hyväksi. Ryhmässä ovat mukana Johanna Sunikka, Mirva Ilmoniemi, Ann-Christin Mitts, 

Piritta Kuikka, Julia Mali ja Juulia Juslin. Sll:stä saattaa löytyä myös kiinnostunut. Ryhmä kokoontuu 

15.4.2019 klo 9-11 HSL:n tiloissa. Yhteistyökumppaniksi voisi kysyä Heurekaa, koska heillä on myös 

kiertotalousteemana. Samoin Sitraa voisi tiedustella mukaan. Nuorten puheenvuoro halutaan 

mukaan. Samoin ympäristöahdistus on edelleen tärkeä teema. Ilmastoteema on edelleen 

ajankohtainen, esim. Suomi on EU-puheenjohtajamaa. 

Puhuimme myös Kiertotalous-vierailun järjestämisestä Välke-ryhmälle esim. Keravan Jalostukseen.  

Todettiin, että emme vieläkään pysty perustamaan viestintäryhmää, mutta Välke -verkostolle kyllä 

tarvitaan logo. Tätä mietitään omassa palaverissaan, josta Johanna kutsuu Duudlella kokouksen 

koolle. Se pidetään Oodissa.   

7. Rattailla-toimenpideohjelman tavoite 1, toteuma.  

Johanna Sunikka luki ääneen Rattailla-toimenpideohjelman tavoitteen 1 ja siihen liittyvät 

toimenpiteet, kohderyhmät, indikaattorit sekä vastuu- ja yhteistyötahot. Toimenpiteistä 

keskusteltiin katse tulevassa eli miten tavoite 1 tulee toteutumaan tänä vuonna. Jokainen täyttää 

tämän sähköisesti, linkki raportointipohjaan (jos ei toimi niin Johanna lähettää erillisenä 

sähköpostina): 

https://kierratyskeskus-

my.sharepoint.com/personal/johanna_sunikka_kierratyskeskus_fi/Documents/Rattailla-

ohjelma,%20raportointi%202019.xlsx?web=1 

 

Toimenpideohjelma löytyy jatkossa Osaamispankista. 

 

8. Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset käytiin läpi.  

 

- Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset ja yhteystiedot  

HSY 

Maailman vesipäivä on 22.3. Sen kunniaksi tarjoamme vesipäivän viikolla kouluille maksuttomia 

vesioppitunteja. Haluamme lisätä oppilaiden tietämystä veden saatavuuteen vaikuttavista 

tekijöistä sekä omien valintojen vaikutuksesta piiloveden kulutukseen. Tuntikuvaukset ja 

tilausohjeet löytyvät 

osoitteesta  https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilaaymparistokasvatusta/Sivut/default.aspx?h=h

aitari0#vesipaiva . Tarjoamamme ympäristökasvatuksen toteuttaa kouluilla 

https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilaaymparistokasvatusta/Sivut/default.aspx?h=haitari0#vesipaiva
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilaaymparistokasvatusta/Sivut/default.aspx?h=haitari0#vesipaiva


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.  Kansainvälisen maailman vesipäivän teemana on tänä 

vuonna ”Leaving no one behind”. 
- Olemme tekemässä lisäoppitunteja kiertotaloudesta ja lisäämässä tätä aihetta myös kestävä 

kulutus – kummikouluohjelmaan entisten kiertotalousmateriaalien lisäksi.  

- Hakuaika HSY:n kummikouluohjelmaan on 11.3.-10.4. Koulut voivat valita kahdesta teemasta: 

Elintärkeä vesi ja Kestäväkulutus. Kummikouluohjelmaan valitaan vuosittain vähintään 10 

peruskoulua Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueelta. 

https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/kummikoulut/Sivut/default.aspx 

- Osallistumme Ulkoluokkapäivään 23.5. 

- Kevään 2019 keräysautokierros starttaa 1.4. Helsingissä ja Espoossa, 7.5. Vantaalla ja 28.5. 

Kirkkonummella. Autoihin voi tuoda kolmea eri jätelajia: kodin vaarallista jätettä (ei 

painekyllästettyä puuta, räjähteitä tai asbestia), sähkölaitteita ja metalliromua. Aikataulut 

nettisivullemme 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.aspx 

- Neuvontatilaisuuksia on tilattu paljon. Ovat mukana kilpailutuksessa, jossa etsitään 

kiertotalous-oppimateriaalien tekijää.  

- Uusi myymälä avautuu Oulunkylän ostarille nyt maaliskuussa 

SLL 

Elämyksellien lahopuu-luontopolku materiaali työn alla yläkouluikäisille. Tulevat jakoon Sll:n 

nettisivuille ja Ulkoluokka-sivuille. 

Haltia 

Jälki-näyttely, 10 + 1 työkalua puhua nuorten kanssa ympäristöahdistuksesta. Tämä vuoden 

teema on arktinen. Opekoulutus: Erasmus-hanke, 12.6.2019 hankkeen seminaari ulkona 

oppimiseen liittyen, saamme kutsun. Tammisaaren luontokeskukseen on tulossa 

kumppanuusratkaisu toiminnan jatkamiseksi. 

AVI 
Syklin kanssa yhteistyössä 12.5. Ulkoluokan ABC, 11.9. koulun piha ulkoluokkana, Metsä 

ulkoluokkana Espoon Nuuksiossa syyskuussa.  

Hyria 
- Hyrian hiilijalanjäljen kartoittaminen on edennyt yhteistyössä Clonetin kanssa ja valmistuu 

maaliskuun loppuun mennessä. Käynnistymässä olevan toimitilaohjelman myötä kiinteistöjä 

remontoidaan modernimmiksi oppimisympäristöiksi kestävät energiaratkaisut huomioiden. 

Tarvitaan hiilijalanjäljen nykytaso, jotta nähdään, kuinka paljon se toimenpiteillä paranee. 

Samalla saadaan konkretiaa tavoitteisiin liittyen mm. Yhteiskuntasitoumukseen ja oppilaitosten 

kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden pilotointiin. 

- Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereita uudistetaan Kestävän 

tulevaisuuden indikaattoreiksi ja Hyria on mukana yhtenä pilottioppilaitoksena neljän muun 

oppilaitoksen kanssa.  Pilotointi kohdistuu erityisesti Hyrian Matkailu-, ravintola- ja cateringalan 

koulutuksiin.  Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on ensisijaisesti oppimisen haaste, liittyen 

mm. kansalaisten elämäntapoihin ja käyttäytymiseen.  Oppilaitosten on muututtava yhä 

vahvemmin yhteiskunnan uudistajiksi. Indikaattorit esitetään kolmitasoisina kuvauksina, joissa 

tarkastellaan, miten oppilaitoksen toiminnan osa-alueet heijastavat 1) olemassa olevaa 

toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa orientaatiota.  

Helsinki 
Harakan kausi valmistelussa. Kulkuri-hanke alakouluissa ja päiväkodeissa. Ekotukitoiminnan 

valmennus on uusi nimi ekotukikoulutukselle. Mukana on uusia toimijoita. Elinan Mähönen 

tekee ekotukea. Piritta ympäristöraportointia, jota Sinnemäki toivoo käsiteltävän nuorten 

kanssa. Maahanmuuttajien ymp.tietoisuutta selvitetään ja kehitetään toimia saadun tiedon 

perusteella. 

Tuusulan 4H-yhdistys 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hsy.fi%2Ffi%2Fopettajalle%2Fkummikoulut%2FSivut%2Fdefault.aspx&data=02%7C01%7C%7C95c39fe7f18c4e102b3808d69c812fa9%7C95b14aa010264292a4dd7c9396e07296%7C0%7C0%7C636868475994132725&sdata=GqWtUpL1Q9JMK3Uo0Ku1WvMF5zD0YN%2FlofUsnOnT9B8%3D&reserved=0
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.aspx


- 4H-metsäpäivät alakoululaisille 9.-10.5. Ruotsinkylän tutkimusmetsässä järjestetään 

yhteistyössä alueen metsä- ja luontotoimijoiden kanssa (mukaan voi ilmoittautua pitämään n. 

20 min toiminnallisen rastin!).  

- 4H-liiton Bio- ja kiertotaloushankkeen tiimoilta Tuusulassa järjestetään huhti-toukokuussa 

työelämäkurssit nuorille (4H-yritys, piha- ja puutarhatyöt). Hankkeen tavoitteena on lisätä 

toisen asteen nuorten työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia bio- ja kiertotalouden näkökulmasta. 

- Tuusula mukana 4H-liiton ja Laurea AMK:n Ruokaa Luonnosta -yhteistyöhankkeessa, jonka 

tavoitteena on rakentaa Uudellemaalle koordinoitu villiruokaverkosto, kasvattaa nuorten 

villiruokaosaamista ja kehittää liiketoimintaa sen ympärille. Hankkeen selvitysvaihe on takana, 

toukokuussa käynnistyvät nuorille suunnatut villiyrttikoulutukset ja erilaiset keruutapahtumat. 

- Reilu Teko -lannoitesäkkikeräys käynnissä touko-kesäkuussa. Kampanjan tavoitteena on 

kerätä maatalouden lannoite- ja siemensäkit kierrätykseen. 2018 Tuusulan 4H-yhdistys 

palkittiin vuoden nousijana, keräsimme kierrätykseen 10 609 kg muovia. 

- Meillä on kiinnostusta käynnistää Leader-hanke, joka voisi liittyä esim. 

ympäristökasvatukseen, kiertotalouteen, lähiruokaan tai nuorten työllistämiseen. Ideointiapu 

on tervetullutta! 

Espoo 
- Villa Elfvikin perusnäyttelyä on uudistettu. Uudistaminen jatkuu vielä tänä vuonna.  

- Villa Elfvikin luontotalo tekee uuden kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen siitä, kuinka 

vielä paremmin voimme tukea kouluja ja päiväkoteja niiden ympäristökasvatuksessa. 

Kesätyöprojektiin etsitään opiskelijaa, joka kokoaisi talon kestävän kehityksen polkuun liittyviä 

materiaaleja ja tekisi ”paketteja”, joita koulut ja päiväkodit voisivat toteuttaa talossa 

itsenäisesti.  

 

 

9. Muita asioita/tiedotettavaa 

- Ympäristökasvatusjärjestö Fee Suomi ry ei ole enää mukana Välke-ryhmässä. He haluavat 

kuitenkin pysyä verkoston listoilla tiedonkulun varmistamiseksi.  

- FeeSuomi ja Lyke-verkosto ovat tekemässä kannanottoa Lukion OPS-uudistukseen. Johanna 

lähettää tiedon, kun kommentointi on avoinna. 

- uutta strategiaa tekevät sekä FeeSuomi että Luonto- ja ympäristökoulujen liitto. 

 

10. Seuraavat kokoukset ja kokouspaikat (eli samalla valitaan seuraavien kokouksien sihteeri) 

- 20.5.2019 klo 13-16, Etelä-Suomen AVI:ssa, Pasila 

- 12.9.2019 klo 13-16, Helsingin ympäristökeskus, Viikki 

- 12.12. 2019 klo 9-12, HSL, Pasila 

 

11. Kokouksen päättäminen  

Johanna Sunikka päätti kokouksen klo 11:12 

 

Kokouksen jälkeen tutustuimme Riitta Pulkkisen johdolla Villa Elfvikin luontotalon uudistuksen alla 

olevaan perusnäyttelyyn Eläköön Espoo. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

Johanna Sunikka   Riitta Pulkkinen 

puheenjohtaja   sihteeri 



Välke-ryhmän kokous ti 11.9.2018 

 

Asialista/Muistio 

 

Osallistujat:  

Johanna Sunikka, Kierrätyskeskus 

Iina Heikkilä, Vantaa 

Mirva Ilmoniemi, HSL 

Riitta Pulkkinen, Espoo 

Mikko Kantokari, Uudenmaan ELY-keskus 

Päivi Vaisto, HSY 

Niina Rossi, & Silja Sarkkinen SYKLI 

Juulia Juslin, Hyria 

Tarja Heikkonen & Milla Tuormaa, SLL 

Sinikka Kunttu, FEE Suomi 

Malva Green, LL 

 

1. Kuulumiskierros  

 

Luontokasvatusvaliokunta, Suomen luonnonsuojeluliitto 

 Nuoret vaikuttajat hautomo: Kuinka kehitetään nuorison vaikutusta ympäristöasioihin.  

  Luontosuhdeainekirjoituskilpailu:13-15 vuotiaille, 24.8-30.9 kilpailuaika, valtakunnallinen – voi 

levittää tietoa äidinkielen opettajille esimerkiksi. SLL:n sivuilla tarkemmin. Katso 

ilmoittautumisohjeet www.sll.fi/kirjoituskilpailu   

 Metsä-vuosi – 2018, 2019: monimuotoisuus, tapahtumia retkiä sekä ehkä lahopuupäiviä.  

 - SLL 80 v juhla oli Turussa Suomen luonnon päivänä, tapahtumassa oli  Luontohenki -teemainen 

ohjelma lapsiperheille.  SLL:n teemana on vuodet 2018-2019 Metsät. Avohakkuut historiaan -

kansalaisaloite sai 50.000 nimeä täyteen ja etenee eduskuntaan. Metsävuoden päätösseminaari on 

2.11. Tieteiden talolla Helsingissä. 

 Luonnonsuojeluliiton luontokasvatusvaliokunnan järjestämä valtakunnallinen kirjoituskilpailu  

menossa yläkouluille. https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/luontoaiheinen-

kirjoituskilpailu-ylakoulun-aidinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille. Kilpailuaika on 1.9.-31.10.2018. 

 Materiaali vanhainkodeille ja palvelutaloille suunnattuihin luontohetkiin on lisätty liiton 

nettisivuille:https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/luonto-tulee-palvelutaloon.  

http://www.sll.fi/kirjoituskilpailu
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/luontoaiheinen-kirjoituskilpailu-ylakoulun-aidinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/luontoaiheinen-kirjoituskilpailu-ylakoulun-aidinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/luonto-tulee-palvelutaloon


 Millainen on 2000-luvun luonnonsuojelija? Miten syödä, pukeutua ja liikkua kestävästi? Nuorten 

kestävän elämäntavan ajatushautomo Tankki aloitti. Toteutuksesta  vastaa Suomen 

luonnonsuojeluliitto. Tankin rahoittaa Sitra. Markkinoinnin kumppanina on suunnittelutoimisto 

Måndag ja koordinaattorina Hanna Linkola. 2018 lokakuun lopussa tulossa pilottikaupunkien 

somekampanja alustavista tuloksista . Tankin toiminta käynnistyy tänä vuonna Helsingissä, 

Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Lisätietoja: sll.fi/tankki. Tulevina vuosina toiminta on tarkoitus 

jalkauttaa myös muihin suomalaisiin kaupunkeihin.Lisätietoja Hanna Linkola,  hanna.linkola(a)sll.fi, 

p. 0400 412 575. 

 SLL aloitti laajan vieraslaji LIFE-hankkeen., hankekoordinaattorina  Kati Salovaara ja  ja 

asiantuntijana Markus Seppälä. 

-SLL:llä luontotunteja pitää Laura Blomqvist mukanaan Pirre-koira peruskoululuilla Imatran, 

Lappeenrannan ja Ruokolahden alueella. Anne Kuhanen tekee töitä samoilla alueilla päiväkoti-

ikäisten kanssa. 

  Kaarina Tiaisella Saimaannorppa LIFE -hankkeen loppuvaiheen töitä. Kesällä oli mm. SLL:n 

norppaleiri https://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/saimaannorppa-life. 

 

HSL Helsingin seudun liikenne 

 Helsingin liikkumistutkimus on käynnistynyt ja kestää koko syksyn. Tutkimuksella selvitetään 

ihmisten liikkumistottumuksia ja liikkumisen syitä, ja tuloksia käytetään liikenteen suunnittelun ja 

liikennepoliittisten päätösten pohjaksi. Kyselyyn saa kutsun 40 000 yli 7-vuotiasta satunnaisesti 

valittua Helsingin seudun asukasta. Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa liikennettä 

koskevien päätösten ja suunnitelmien pohjaksi. Liikkumistutkimuksen tekevät yhteistyössä 

Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Helsingin seudun kunnat. Tutkimuskunnat ovat Espoo, Helsinki, 

Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, 

Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.  

 HSL edistää kävelyä ja pyöräilyä. 

o Pyöräilijät villinnyt kilometrikisa innostaa nyt kävelemään, kun Kävelykilometrikisaa 

kokeillaan syyskuun ajan. Kisaan on ilmoittautunut 599 joukkuetta  ja 2 423 jalankulkijaa. 

https://kavelykilometrikisa.hsl.fi/ 

o Liikenne on yhteispeliä -kampanja muistuttaa muiden liikkujien huomioimisesta sekä 

liikennesäännöistä. Lyhyissä videoissa liikennesankarina esiintyy Gasellit-yhtyeestä Hätä-

Miikkana tunnettu Miikka Niiranen. 

 HSL järjestää ensimmäisen bussiliikenteen kilpailutuksensa, jossa kohteiden voittaminen vaatii 

liikennöitsijöiltä sähköbusseja. Sähköbusseja tulee Leppävaaran liityntäliikenteeseen vuoden 2020 

alussa. Leppävaaran joukkoliikenneterminaaliin rakennetaan vuoden 2019 aikana latausasema 

sähköbusseja varten. Sähköbussit tukevat HSL:n strategisia ympäristötavoitteita, sillä ne ovat 

nollapäästöisiä, energiatehokkaita ja hiljaisia. 

 Uusi HSL-sovellus julkaistiin kesäkuun alussa. HSL-sovelluksella voi ostaa kertalippuja ja 

vuorokausilippuja aikuisille ja lapsille, sekä 30 vrk lipun aikuisille. Sovelluksessa on myös Reittiopas 

sekä liikennetiedotteet. Liput ovat yhtä edullisia kuin matkakortilla. Tulevaisuudessa mobiililippujen 

valikoima laajenee myös lasten kausilippuihin ja muihin alennuslippuihin. 

http://suomen-luonnonsuojeluliitto.mail-epr.net/go/707125-50551-63389617
http://suomen-luonnonsuojeluliitto.mail-epr.net/go/707125-50551-63389617
http://sll.fi/tankki
http://sll.fi/
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/saimaannorppa-life
https://kavelykilometrikisa.hsl.fi/


 Pääkaupunkiseudun kunnat ja Uudenmaan ELY laskevat vuosittain autoliikenteen määriä 

katuverkolla ja maanteillä. HSL on koonnut tiedoista liikennemääräkarttoja, joita pääsee nyt 

zoomailemaan myös netissä. Pääkaupunkiseudun liikennemääriä syksyn 2017 arkipäivänä voi 

tarkastella täällä ja koko Helsingin seudun liikennemääriä vuoden 2017 keskimääräisenä 

arkipäivänä täällä. 

 Liikkujan viikkoa vietetään 16. - 22.9. ja Auton vapaapäivää 22.9. Tänä vuonna tapahtumat 

näyttävät painottuvan torstaille 20.9. Vuonna 2018 teema on Multimodality, eli eri kulkumuotojen 

yhdistäminen. Viikon slogan on Miksaa & Mene! liikkujanviikko.fi  

 

ESPOO 

 Esimiesten valmennus Kestävään tulevaisuuteen johtaminen toteutetaan nyt 3. kerran. Osallistujat 

ovat eri toimialoilta ja heitä on 18. Lähipäivät ovat 13.9. ja 8.11.2018 

 Espoo on kutsuttu ja liittynyt yhdessä Aalto yliopiston kanssa YK:n kestävän kehityksen 

edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja 

johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025. Kestävä Espoo-ohjelma valmistelee asiaa. Espoon toiminta 

keskittyy oppimiseen, koulutukseen ja innovaatioihin. 

 Villa Elfvikin luontotalon perusnäyttelyn uudistustyö etenee, näkyvää tulee loppuvuonna ja työ 

jatkuu ensi vuonna 

HSY 

 HSY on mukana Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) jäteteemavuodessa auttamalla 

lajittelun tehostamisessa mm. viestintäyhteistyön kautta, tarjoamalla lajitteluneuvontaa ja –

kisailua sekä ruokahävikkitietoutta viidessä asukastapahtumassa elo-syyskuussa. Osassa 

tapahtumia voi koeajaa myös sähköpyörää. 

 Ekokompassi on vuoden alusta tullut saataville koko Suomeen ja toimintaa koordinoi Suomen 

luonnonsuojeluliitto. HSY jatkaa tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun aluekoordinaattorina ja 

tarjoaa Ekokompassi-palvelun alueelle. Viimeisen vuoden aikana esimerkiksi vuokrataloyhtiöt 

sekä urheilutapahtumat ovat erityisesti kiinnostuneet ottamaan Ekokompassin käyttöönsä. 

 HSY järjestää avoimia, maksuttomia kompostointikursseja keväällä ja syksyllä. Tiedot löytyvät 

verkkosivuiltamme www.hsy.fi/kompostointi 

 Kiitos kun lajittelet –kiertue jalkautuu kauppakeskuksiin syksyllä erityisesti biojäteteemalla 

seuraavasti: 22.9. Myyrmanni Vantaa, 29.9. Itis Helsinki ja 6.10. Sello Espoo. Ohjelmassa mm. 

jäteneuvontaa, lajittelupeli ja biojätepussien jakelua. 

 Ilmastoinfon viiden illan taloyhtiöiden Energiaeksperttikurssi käynnistyy 25.9. 

(www.energianeuvonta.fi) 

 Helsingin ja Vantaan kaupunkien, HSY:n Ilmastoinfon, Forum Viriumin ja FIGBC:n 

Ilmastoviisaat taloyhtiöt 6-aikahanke käynnistyi syyskuun alussa. Hankekuvaus: 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A73990 

 Taloyhtiöiden sähköautojen latausilta tulossa 31.10. (Ilmastoinfo) 

 Ilmastoinfo kampanjoi öljystä uusiutuviin teemalla syksyllä ja alkuvuodesta 2019 

 Viestimme asukkaille ja asiakkaillemme hulevesiasioista mm. Nettisivujemme avulla 

www.hsy.fi/hulevesi. Syksyllä valmistuu hulevesiaiheisia videoita yhteistyössä mm. 

Marketanpuiston ja pks-kaupunkien kanssa. Myös VVY:n kanssa tehtävä #selvitävastuu -

kampanja tähtää hulevesitiedon lisäämiseen. 

 Seuraava Helsingin seudun ilmastoseminaari on torstaina 7.2.2019 Finlandia-talossa. 

Seminaarissa jaetaan Helsingin seudun ilmastopalkinto HEI pk-seudulla toimivalle 

Ekokompassi-yritykselle, ja Helsingin seudun ilmastojunioripalkinto HEIJ HSY:n kummikoululle. 

Kilpailu käynnistetään syksyllä. 

https://arcg.is/1qTGXG
https://arcg.is/199WTv
http://www.liikkujanviikko.fi/
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018449474-15
http://www.hsy.fi/kompostointi
http://www.energianeuvonta.fi/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A73990
http://www.hsy.fi/hulevesi


 HSY:n www.annajotainmuuta.fi -sivustolta löytyy aineettomia lahjavinkkejä loppusyksyn ja 

talven juhliin. Syntyvän jätteen määrää on helppo vähentää antamalla lahjaksi palveluja, 

elämyksiä, aikaa tai hyvää mieltä.  

 HSY:llä ja Heurekalla tekeillä kaksi kiertotalousaiheista työpajaa: ensimmäinen on 

alakoululaisille aiheena väärän kierrätyksen aiheuttamat ongelmat ja toinen yläkoulu-amk 

työpajan nimi on Rumat farkut ja väärää rahaa. Työpajat tulevat valmistuttuaan nettiin kaikkien 

hyödynnettäväksi. 

 Päivitämme Kestävä kulutus kummikouluohjelmaamme lisää kiertotalousaiheista materiaalia. 

 Yksitoista koulua Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kirkkonummelta ja Kauniaisista aloittaa 

HSY:n kummikouluina tänä lukuvuonna. Kummikouluissa harjoitellaan arjen ympäristötekoja. 

Tarjottavat oppitunnit ovat uuden opetussuunnitelman mukaisia. HSY on tarjonnut 

ympäristökasvatusta noin sadalle kummikoululle jo reilun 10 vuoden ajan.  

 Tämän vuoden kummikouluiksi HSY valitsi Helsingistä Koskelan, Munkkivuoren, Tapanilan ja 

Strömbergin ala-asteen koulut sekä Helsingin yhteislyseon. Espoosta kummikouluina aloittavat 

Vanttilan, Laurinlahden ja Koulumestarin koulut. Vantaalla kummikouluohjelmaan osallistuu 

Veromäen koulu, Kauniaisissa Kasavuoren koulu ja Kirkkonummella Vuorenmäen koulu. 

Ohjelman suunnittelee ja rahoittaa HSY ja sen toteuttaa Pääkaupunkiseudun 

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku. 

VANTAA 

 Kaikille kaupungin esimiehille suunnatun ympäristöjohtamisen koulutuksen lisäksi tänä syksynä 

järjestetään perusopetuksen rehtoreille räätälöity koulutus, teemoina mm. Ekotuki ja Vihreä 

lippu. 

 Vantaan vaikuttaja-päivän 2019 teemana ekologisuus, sisältö selviää myöhemmin 

(http://www.vantaa.fi/vaikuttaja-paiva) 

 Vantaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä järjestää taas Vihreä perjantai –tapahtuman 

Koivukylän kierrätyskeskuksessa 23.11., mukana Kierrätyskeskus, Vantaan luontokoulu, 

Vantaan energia 

 Lasten toiminnallinen luontopolku avataan Soltorpiin 14.9., materiaali myös netissä 

 Luontoteemavuodet jatkuvat, 2019 vuorossa ötökät 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus  

 Lasten Agenda 2013 –hanke käynnissä, Keski-Suomen Ely:n  rahaa. Ympäristökasvatuksen ja -

valistuksen harkinnanvaraista valtionavustusta. Tarkoituksena tehdä verkkosivusto 

varhaiskasvattajille, johon valitaan kuusi agendan tavoitetta. Miten näistä kerrotaan lapsille 

tarinallisesti, kuvia ja musiikkikasvatusta apuna käyttäen.  

 Mukana Välke-verkoston Sitoumus 2050 –hankkeessa. Yksi työpajoista järjestetään 

Kierrätyskeskuksessa 28.11.  

 Kiertotalous-seminaarijärjestelyt kovassa käynnissä.  

 Mukana Habitare-messuilla “Tulevaisuuden koti” pisteellä.  

 Kierrätyskeskuksen sisäiset ympäristökoulutukset uudistettu ja tehty niistä 

verkkokoulutusversio.  

 Mukana alueellisilla ympäristökasvatuspäivillä. Pajoja Hailuodossa, Virroilla sekä Lapinlahdella 

lokakuussa.  

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi 

 Vihreä lippu -ohjelma tänä lukuvuonna 20 v. Keväällä 2019 juhlitaan eri puolilla Suomea 

kouluilla ja päiväkodeilla. Keväällä tulee 20 v. ensimmäisten lippujen myöntämisestä. 

 Vihreä lippu verkkosivut uudistettu keväällä. 

 Vihreä lippu –työpajoja alueellisilla ympäristökasvatuspäivillä tänä syksynä (Oulu/Hailuoto, 

Virrat, Kuopio/Lapinlahti) 

https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/kummikoulut/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2018/Sivut/Sadan-kummikoulun-raja-rikki-%E2%80%93-HSY-valitsi-uudet-kummikoulut-harjoittelemaan-arjen-ymparistotekoja.aspx
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/140137_vantaa-loytoretki-metsaan-web.pdf


 FEE Suomi mukana Varhaiskasvatusmessuilla 12.10. Finlandia-talolla 

 Ympäristökasvatuksen vaikuttamistyössä ajankohtaista eduskuntavaaleihin 2019 

vaikuttaminen ja OKM:n kestävän kehityksen linjaustyön seuraaminen 

 Luonnon monimuotoisuus -teemalle haussa rahoitusta vuodelle 2019 materiaalien ja videon 

tekemiselle ja opettajien ja kasvattajien koulutusten järjestämiseen.  

 Ympäristökasvatus-lehti 

- Kiertotalousteemainen printtilehti julkistetaan 7.11. Kiertotalousseminaarissa  

- Seuraava printtilehti vuonna 2019 teemalla Luonnon monimuotoisuus  

- Printtilehden lisäksi kolme verkkolehteä vuodessa, joihin toivotaan juttuja! Tammi-

helmikuussa seuraava lehti, DL ilmoitetaan lähempänä 

Uudenmaan ELY-keskus 

 Maakuntauudistus on siirtynyt vuodella. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021 edellyttäen, 

että eduskuntakäsittely etenee suunnitellusti. 

 Ympäristöministeriö on käynnistänyt ympäristötiedon kehittämishankkeen. Hankkeessa 

tavoitteena on täsmentää ja kuvata maakuntien ympäristötiedon tuottamistehtävää ja eri 

toimijoiden (maakunnat, SYKE ja muut) roolia tämän suhteen. Hankkeen tarkoituksena on 

tuottaa aineistoa maakuntauudistuksen valmisteluun. Hankkeessa on myös 

ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden edistämisen näkökulma. 

 15.11. alueellisten verkostojen videoneuvottelu 

Helsinki 

 citynature.eu   -sivustoilla 10 uutta mobiililuontopolkua ja paljon tietoa Helsingin luontokohteista  

 Löydä Helsingin luonto -paperiesite. 

 Harakan vanhan bunkkerin päälle rakennetaan maisemien & lintujen katselulava + saarta 

kiertävä luontopolku kunnostetaan. 

 Mukana Lupin hankkeessa, jonka tavoitteena on liikuttaa nuoria uuden luontosovelluksen 

avulla. Rahoitus vielä avoinna. 

 Helsingin merellinen strategia ja saarten virkistyskäytön kehittäminen on tärkeä painopiste 

tulevien vuosien ympäristötietoisuuden edistämisessä. Toimenpiteitä suunnitellaan parhaillaan. 

 2019 on Harakan saaren 30 v juhlavuosi. 

 

Hyria koulutus 

 Opettaja-lehdessä julkaistiin elokuussa juttu ”Ympäristövastuullisuus on osa ammattitaitoa”: 
https://www.opettaja.fi/tyossa/ymparistovastuullisuus-on-osa-ammattitaitoa/. Jutussa 
korostetaan ammatillisten oppilaitosten roolia eri alojen kestävän kehityksen osaajien 
kouluttajina, Hyria esimerkkioppilaitoksena Juulia Juslinin kertomana. 

 Energiansäästöviikkoa vietetään Hyriassa tänä vuonna ma-to 1.-4.10. (vko 40), eli viikkoa 
aiemmin kuin valtakunnallista kampanjaviikkoa. Hyriassa pidetään Energiakatsauksia (1h) 
yksiköissä luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelijoiden toimesta eli energia-asiaa viedään jälleen 
osallistaen opiskelijoilta opiskelijoille. Katsaukset tavoittavat noin 1500 opiskelijaa. 

 Välke-ryhmän ajankohtaiset asiat on päivitetty Osaamispankkiin: 
https://www.hyria.fi/osaamispankki.  
 

SYKLI 

 Syksyllä 2018 julkaistu kaksi uutta kestävän kehityksen materiaalia opetukseen, kasvatukseen, 

asiantuntijoille ja erityisesti nuorten kanssa toimijoille: 

o Pelissä yhteinen kaupunki! -teemavideot tekevät tutuksi kaupunkiympäristön eri 

näkökulmia ja kannustavat osallistumiseen omassa elinympäristössä. Videot löytyvät 

osoitteesta:  http://www.kaupunkipeli.fi/videot/ 

https://www.opettaja.fi/tyossa/ymparistovastuullisuus-on-osa-ammattitaitoa/
https://www.hyria.fi/osaamispankki
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/


o Circula on yhdessä tekemistä, ideointia ja oppimista. Peli on suunnattu ammatilliselle 

toiselle asteelle ja lukioille, ja aineistoa voi soveltaa peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaisille ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Peli toimii hyvin osana 

laajempaa kiertotalouden oppimiskokonaisuutta ja siihen voidaan liittää 

yritysyhteistyötä. Peli on tulostettavissa: http://www.kadenjalki.fi/circula/ 

 

2. Kiertotalousseminaari keskiviikkona 7.11. 

Välke-verkoston, Pääkaupunkiseudun ja KUUMA-kuntien ekotukitoiminnan yhdessä järjestämä seminaari 

pidetään keskiviikkona 7.11. klo 9-15.30. Paikkana on Pasilan Ratapihan kokoustilat. Seminaarin ohjelmassa 

(kts. alla) on aamupäivällä luentoja ja tietoiskuja sekä iltapäivällä pajoja. Pajatiedot tarkentuvat vielä 

kokoukseen mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 10.9.  

Seminaari on osa Välke-verkoston seminaari/työpajasarjaa, joita järjestetään vuoden-kahden välein. 

Seminaarin teema liittyy yleensä pääasiassa verkoston kaksivuotiseen teemaan eli vuonna 2018 -2019 

Kiertotalouteen. Rahoitusta tämän vuotisen seminaarin järjestämiseen saadaan Pääkaupunkiseudun 

kuntien ja KUUMA-kuntien sekä HSY:n ekotukitoiminnasta sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukselta. 

Vielä on haussa pientä avustusta kahvitarjoiluihin ja mahdollisuuksien mukaan lounaskuluihin. 

Mahdollisuutena on, ettei lounasta tarjota osallistujille. Järjestäjätahoille on aulassa esittelytilaa.  

Ohjelmarunko: 

Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen? 

Ohjelma: 

08.30 Aamukahvit 

09.00 Avaus 

09.10 Terveisiä Eu:sta: Sirpa Pietikäisen videotervehdys Nykytila, uutta EU-tasolla. 

09.20 Kiertotalous pähkinänkuoressa, kiertotalous ja aikamme ympäristöhaasteet?  Sitra? Kiertotalous 

pähkinänkuoressa. Mitä se on ja mihin ympäristöhaasteisiin se vastaa? Mitä kasvattajien ja 

ympäristöasioita työpaikallaan edistävän olisi hyvä tietää kiertotaloudesta?  Tämä noin 40 minuuttia 

kysymyksin.  

10.15 Riittääkö Kiertotalous? Risto Willamo, Helsingin yliopisto Risto Willamo. Riittääkö Kiertotalous 

vastaamaan ympäristöhaasteisiin esim. luonnonvarojen kulutuksen kasvun hidastamiseksi. 

Ympäristökasvatuksellinen näkökulma ihmisten kulutuksen vähentämiseksi. Kuinka pitkälle Kiertotaloudella 

voidaan ratkoa ongelmia.  

10 min yleisölle osallistava osuus (äänestys, seinälle heijastettavat kysymykset, yksilö- ja paripohdintaa), 

tai esitysten välissä  

10.25Tauko 

 10.; 40 - 11.00 Tavaroiden uudelleenkäyttö ja sen edistäminen, Henna Teerihalme HSY (Circhubs –

hankkeen selvitys) 

11 - 11.15 Tekstiilit, Kierrätyskeskus 

11.15-11.30 Ekoarkea Tuusulan Toimintakeskus Kettusessa, Anni Nuutilainen, Tuusulan kunta  

http://www.kadenjalki.fi/circula/


11.30 - 11.45 Nuorten näkökulma, Luonto-liitto 

Loppusanat ja ohjeet iltapäivään 

12.00 Lounas 

13.00 -14.00 työpajat 1: 

Opet: Mahnalan ympäristökoulun Annukka Alppia: koulun muutos kohti Kiertotaloutta, mitä 

lisää keketyöhön? 

Syklin kiertotalouspeli 

Opet: Luonto-liitto ja Aalto junior yhteinen paja 

Kierrätyskeskus: Vastuulliset vaatteet vaatepaja (ehkä myös koulun kestävän kehityksen työ ja 

Kiertotalous?)  

Ilmastoahdistuksen työpaja, Sanni Saarimäki ja Taneli Saare, Tunne ry 

(keinoja omaan jaksamiseen työssä ja arjessa tämän välillä raskaankin teeman ympärillä ja 

ilmastoahdistus toiminnan motivaattorina) 

Toivo ja Ympäristöahdistus? 

14.00-14.20 kahvi 

14.20-15.30 työpajat 2 

 

3. Sitoumus 2050 -hanke 

Sitoumus 2050 tukemaan ympäristökasvatusta ja –tietoisuutta. 

Keski-Suomen Ely:n  rahaa. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen harkinnanvaraista valtionavustusta.  

Välke -ryhmän yhteisessä hankkeessa luodaan sitoumuksia ympäristökasvatuksen, - tietoisuuden ja -

vastuullisuuden edistämiseen. Ympäristökasvatussitoumusten alustana käytetään Osaamispankki-

nettisivua, jolla tarjotaan sitoumusmalleja. 

Hankkeen aikana Sitoumuksia tehdään Espoon mallin mukaisissa työpajoissa, joita toteutettaisiin 

yhteistyössä Uudellamaalla kuntien ja järjestöjen kanssa sekä valtakunnallisesti alueellisten 

ympäristökasvatusverkostojen kanssa. Tavoitteena on, että Välke-ryhmän puitteissa toimivat 

organisaatioista noin puolet tekisi sitoumuksen hankkeen loppuun mennessä. Osalla ryhmän jäsenistä on jo 

sitoumus ja heidän roolinsa hankkeessa on kokemusten ja hyvien käytänteiden levittäminen. Lisäksi 

tavoitteena on saada myös mahdollisimman monta sitoumusta alueellisten ympäristökasvatusverkostojen 

kautta muualla Suomessa. 

4. Rattailla-ohjelman tilannekatsaus; Johanna laittaa taulukon täytettäväksi kaikille. Ohjelma 

päivitetty.  

5. Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019, katsotaan läpi - Johanna jakaa muille. Hyväksytään ja 

laitetaan Osaamispankkiin.  

6. Muita asioita   

 WEEC (World Environmental Education Congress) 2019 on Thaimaassa, Bangkokissa 3.-7.11.2019 

 Alueelliset ympäristökasvatuspäivät Virroilla 5.-6.10. sekä Lapinlahdella Arkkitehtuuri- ja 

ympäristökulttuurikoulu Lastun tiloissa 26.10.  



 Helsingin yliopiston ja Sitran Hiilifiksu järjestö -hanke, lokakuussa valmistuu laskuri hiilijalanjäljen 

laskemiseksi, Johanna menee lokakuun koulutukseen kertomaan Sitoumus 2050 –hankkeesta ja 

haastaa järjestöjä mukaan tulemaan koulutukseen ja tekemään sitoumuksia.  

25.9. hankepalaverissa päätettiin kutsua hanketta lyhyemmin: Ympäristötietoisuus sitoumus 2050 –

hankkeeksi. Suunnittelu on hyvällä mallilla ja tällä hetkellä ollaan sopimassa työpajatiloja ja puhujia. 

 

SEURAAVA KOKOUS keskiviikko 12.12. Klo 9, Vantaa (Tikkurila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUISTIO 
 
Välke-ryhmän kokous 
 
Aika: 12.4.2018 klo 9-12 
  
Paikka: FEE Suomi, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki 
 
Osallistujat: 
Sinikka Kunttu, FEE Suomi 
Johanna Sunikka (pj), Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Tarja Heikkonen, SLL 
Tuija Stambej, Espoon kaupunki 
Päivi Vaisto, HSY 
Juulia Juslin, Hyria koulutus 
Malva Green, Luonto-Liitto ry 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Sunikka. Kokouksen sihteeriksi Sinikka Kunttu. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15. 

 
2. Asialistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

 
3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen  

 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

4. Välke-ryhmän yhteystietolistan tarkistaminen ja päivitys, ketkä tahot mukana 
verkostossa? 

 
Välke-verkoston sähköpostilistalla eli tiedotuslistalla on noin 500 nimeä. Näistä yhteystiedoista 
suuri osa on vanhoja, toimimattomista osoitteista tulee viestejä. Tätä tiedotuslistaa olisi tarpeen 
siivota. Johanna poistaa toimimattomia sähköpostiosoitteita - myös Malva pj-kaudellaan siivosi 
listaa. Johanna lupasi lähettää linkin myös muille 
 
Käytiin läpi Välke-ryhmän yhteystietolistaa. Päivitettiin kokouksessa taulukkoon suoraan ne 
muutokset, jotka tiedossa. Johanna Krabbe ja AVI? Entä ELY? Riitta Salaston tilalle ei ole ehditty 
etsiä henkilöä. 
 

5. Välke-ryhmän jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset  
 
Johanna/Kierke 

- Keväällä työllistää Espoon Gulps-kulttuuripolku, aktivoidaan oppilaita ulos oppimaan. 
Kierrätysaskartelutunteja. Espoon kaupunki tukee ja maksaa. 

- Tammikuussa alkoi varhaiskasvattajille suunnattu maksullinen hyötykasviviljelykurssi 
Moodle-kurssi, ympäristökasvatuksellinen näkemys, 30 päiväkotia mukana 

- Vesipaketteja tehty HSY:n tilauksesta 
- Kierkellä uusi ilme! 
- Vastuulliset vaatteet -opetuspaketti 

 
 
 



Sinikka/FEE Suomi 
- Ulkoluokkapäivä 17.5.: kansainvälinen tapahtumapäivä, jolloin kannustetaan kouluja ja 

päiväkoteja lähtemään ulos leikkimään ja oppimaan, verkkosivut: www.ulkoluokka.org 
Mukaan yhteistyökumppaneiksi haetaan kiinnostuneita tahoja, jotka haluavat viestiä 
tapahtumasta eteenpäin ja ovat hengessä mukana (logot tapahtuman verkkosivulle) 

- 7.11. Välke-ryhmän seminaarissa julkaistaan kiertotalous-teemainen Ympäristökasvatus-
printtilehti. Kaksi mahdollisuutta yhteistyökumppanuudesta kiinnostuneille: 

1) Ostaa ylipainosta 4 eur/lehti (väh. 100 kpl) + osallistua jutun/juttujen tuottamiseen sovitulla 
tavalla 

2) Ostaa mainostilaa, mainoshinnasto: 
Takakansi: 750 euroa 
Sisäsivu: 500 euroa 
Puoli sivua: 350 euroa 
Neljännessivu: 200 euroa 
HUOM. FEE Suomen yhteisöjäsenille mainokset puoleen hintaan! mm. Kierke, SYKLI, SLL, 
Luonto-Liitto olette meidän yhteisöjäseniä. 

 
Päivi/HSY 

- Ravita-hanke ja Sortti-asema palkittu 
- Palveluita, HSY kiertävät keräysautot, kompostointikurssit, risunkeräys 
- Sortti-asemat auki keväällä kolmena lauantaina 
- Elintärkeä vesi kummikouluohjelma, haussa yläkouluille, alkaa syksyllä (yritetään 

markkinoida niin, että helpottaa opettajien työtä!) 
- Finlandia-talolla HSY tarjoaa 1-2 -luokkalaisille 
- Heureka-yhteistyö, jäteteemalla, kestävä kulutus ja kiertotalous 
- Helsinki-Vantaan yrityskylä, Espoon Yrityskylässä 
- Ilmasto.info – alkaa ilmastotraineri (4 osa-aluetta) 
- HSY hanavesipiste kiertää, pullovesille vaihtoehtona 

 
Tarja/SLL 

- Tänä vuonna Luonnonsuojeluliitossa metsäteema 
- Suomen luonnon päivä 25.8., juhlitaan Turun Ruissalossa 
- 9.6. alkavalla juhlaviikolla metsäteema, 80 vuotta liiton perustamisesta (juhlavuosi) 
- Luontosuhde & hyvinvointi esillä 
- Paljon uusia hankekuvioita! 
- ”Kuu kiurusta kesään” -hanke edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia 

luontotoiminnan avulla 
- Kestävän elämäntavan lähettiläitä nuorista 
- Ekokompassi siirtyy Luonnonsuojeluliiton alle, leviää koko maahan 

 
Juulia/Hyria 

- Energiasäästöviikon suunnittelu, kaikissa auditorioissa energiainfot, kaikki opiskelijat tulee 
kuuntelemaan (viime vuonna 1000 hlöä, nyt vielä isompia volyymeja) 

- Kestävän kehityksen infoa Hyriassa jokaiselle alalle, miten keke huomioidaan omassa 
opetuksessa 

 
Tuija/Espoo 

- Villa Elfvikissä on parhaillaan 22.4. asti näyttely Tehdään Espoo yhdessä – 
kaupunkisuunnittelulla toimiva elinympäristö. Näyttelyssä havainnollistetaan Espoon 
kaavoitusprosessia Elfvikin lähialueen ajankohtaisten kaavojen avulla. Maastossa ja 
näyttelyssä voi katsoa omalta mobiililaitteelta videoita, joissa kerrotaan mm. mitä 
kaavakartan merkinnät tarkoittavat maastossa ja miten asemakaavan rajauskysymyksiä on 
ratkottu, linkki videoihin: http://tehdaanespooyhdessa.innotest.fi.   

- Villa Elfvikillä kevään aikana mm. pyöräilyaiheista toimintaa: sähköpyörien kokeilupäivä ja 
Leppävaaran neuvolassa pyöräilyteemapäivä.  

http://www.ulkoluokka.org/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Tehdaan_Espoo_yhdessa_kaupunkisuunnittel(135258)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Tehdaan_Espoo_yhdessa_kaupunkisuunnittel(135258)
http://tehdaanespooyhdessa.innotest.fi/


- Espoossa kaupunkipyöräverkosto laajenee tänä keväänä metroradan tuntumaan ja 
myöhemmin kesällä Leppävaaran alueelle, jolloin myös Villa Elfvik saa oman aseman.  

 
Malva/Luonto-Liitto 

- Kouluvierailut: kiertotalous alkanut v. 2018 alussa, opettajilta myönteistä palautetta, 
lisämatskua palautteen perusteella (opinnäytetyö vierailuista, ennen ja jälkeen) 

- Myös Itämeri-vierailut suosittuja 
- Kevätseuranta käynnistynyt reippaasti, teemana ”unohdetut”, ne joista vain vähän 

havaintoja 
- Leirit, untuvikko-bongaus 
- Luontokuvahaaste-kampanja: kouluvierailut toimii, koska ne ovat helppoja opettajille, mutta 

aina jos opettajien täytyy tehdä jotain, niitä vaikeampi saada vetämään 
 

 
6. Rattailla -ohjelman uudistus vuosille 18-21, tilannekatsaus  

 
6.1. Pidetty neljä työpajaa asian tiimoilla. 28.2. Lapinlahden Lähde, Luonto-liitto, 22.3. 

Ympäristötalo sekä 5.4. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oy 
 
6.2. Tilanne 12.4. Esitellään työpajojen tulokset ja Rattailla-ohjelman uudistus, sovitaan 

jatkosta.  
 

Johanna esitteli Rattailla-ohjelman uudistuksen tilannekatsausta. Vanhassa ohjelmassa oli 
viisi tavoitetta, nyt vain neljä. Tavoitteet muotoiltu aktiiviseksi, mitä teemme. 

 
6.3. Taiton ja painotyön rahoitus ja tekijä? 
 

Keskusteltiin siitä, onko painatus enää tarpeen? Aiempiakin ohjelmavihkosia jäänyt 
laatikkoon. Ohjelma olisi kuitenkin hyvä taittaa, tai vähintäänkin tehdä ppt-esityksestä 
hyvän näköisen. Osaamispankin kuvia voisi käyttää kuvituksena. Kierken media-assistentti 
voisi ehkä kesällä tehdä esityksestä siistin ppt-esityksen (pdf). 
 
Päivi kyseli viime vuoden taulukkoa, jonne täydennetään kunkin tahon toiminta. Johanna 
lähettää Päiville linkin viime vuoden taulukkoon. 

 
7. Välke-toimintasuunnitelma vuodelle 2018, aikataulusta sopiminen 
 

Tammikuun kokouksessa sovittiin, että toimintasuunnitelma työstetään Rattailla -ohjelman 
päivityksen jälkeen. Toimintasuunnitelma tehdään kaksivuotiseksi. Rattailla-ohjelmasta 
nostetaan toimintasuunnitelmaan toimenpiteitä. Tänä vuonna: 

- Kiertotalousaiheinen seminaari 7.11. 
- Ympäristöahdistus ja toivo -koulutus/iltapäivä syksyllä 

 
Toimintasuunnitelma pienillä päivityksillä ajantasaiseksi. Johanna jakaa muille. 

 
8. Muita asioita 
 

- ELY: Välke-ryhmän asettaminen vuodelle 2019-2021 suunnitteilla 
 
ELY-keskuksen Tiina Ahokkaalta tietoa, että ELY:ssä mietitään parhaillaan Välke-ryhmän 
asettamista 2 tai 3 vuodeksi vuosille 2019-2021. Tätä valmistellaan todennäköisesti syksyllä, 
kun on selvinnyt hyväksytäänkö maakuntalakipaketti ja toteutuuko aluehallinnon uudistus.   

 
- LYKE-verkoston pyyntö Maakuntauudistus-yhteistyöstä 

 



Olli Vidingin ja Kati Vähä-Jaakkolan pyyntö: olisiko Välke-ryhmä sopiva tekemään kannanottoa 
ja kontaktia tulevien maakuntien ympäristökasvatuksesta? 

 
Välke-ryhmä on tehnyt kannanoton maakuntauudistukseen liittyen jo aikaisemmin. Lähetetään 
tämä Katille ja Ollille. Johanna keskustelee tarvittaessa lisää. 

 
- Osaamispankki 
Juulia esitteli päivitettyä osaamispankkia. 

 
- Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen videotapaaminen 2.5. 
Tiina Ahokkaalta tiedoksi, että 2.5. klo 12.30 alueellisten ympäristökasvatusverkostojen 
videotapaaminen. Pasilan virastokeskus, neuvotteluhuone Opaali. Ilmoittaudu 23.4. mennessä. 
 
- Myös Facebookissa ryhmä: alueelliset ympäristökasvatusverkostot 

 
 
9. Kiertotalous-seminaari syksyllä 
 

Päivämääräksi on valikoitunut 7.11. Seminaarista mainos Pääkaupunkiseudun luonto- ja 
ympäristökoulujen kurssikalenterissa. Suunnitteilla koko päivän seminaari, jossa aamupäivä 
olisi luentoja ja iltapäivän jälkeen työpajoja. Tällöin osallistujat voivat valita session 
osallistumismahdollisuuksiensa mukaan. Esimerkiksi iltapäivän työpajat suunnattu enemmän 
kasvattajille ja luennot yleisluontoisempia? Työpajoista kiinnostuneita Sykli (Kiertotalous-peli) ja 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy (vaatepaketti). Pääkaupunkiseudun Ekotukitoiminta 
on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua seminaariin sekä sen järjestelyihin. Kysytty myös 
Mahnalan Ympäristökoulua esittelemään toimintaansa.  

 
Parhaimmillaan Välke-verkoston seminaarissa ollut 120 osallistujaa. Yleensä noin 70-100 hlöä. 
 
Paikaksi ehdotetaan ELY-keskuksen auditoriota. Johanna kysyy. Luennoitsijat mietittävä ja 
kahvit järjestettävä jostain. 
 
Ideoita: seminaariin puhujaksi Annukka Alppi Mahnalan ympäristökoulusta, Varsinais-Suomen 
VALONIAsta joku, Sitrasta asiantuntijapuheenvuoro? 

 
10. Seuraava kokous  
 

Seuraava kokous pidetään syksyn alussa 11.9. klo 9.30-12.00. SYKLI järjestämisvuorossa. 
 
11. Kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.41. 



Välke-ryhmän kokous   MUISTIO  
 
Aika:   8.2.2018 klo 9.00–12.00 
  
  
Paikka:  Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Kalasatama 
 
 
Osallistujat:   
Sinikka Kunttu, FEE Suomi 
Johanna Sunikka (pj), Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Margit Jensen, Helsingin ympäristöpalvelut 
Anna Kettunen, Sykli 
Mirva Ilmoniemi: HSL   
Elina Pilke, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
Päivi Vaisto, HSY 
Riita Pulkkinen, Espoon kaupungin ympäristökeskus 
Juulia Juslin, Hyria koulutus 
Malva Green, Luonto-Liitto ry 
 

1. Kokouksen avaus 
 

- Kokouksen puheenjohtajana toimi Johanna Sunikka 
- Kokouksen sihteerinä toimi Malva Green  
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.12. 

    
2. Asialistan hyväksyminen 
 
 - Hyväksyttiin kokouksen asialista seuraavalla lisäyksellä: lisättiin kiertotalous 
seminaarin ajankohdasta sopiminen kohdaksi 10.  
    
3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen  
 - Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 
    
4. Välke-ryhmän vuoden 2018 teeman ja puheenjohtajan valinta 
 - Valittiin Välke-ryhmän teemaksi 2018 Kiertotalous ja puheenjohtajaksi Johanna  

Sunikka Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta  
  
5. Välke-toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 

- Sovittiin, että toimintasuunnitelma työstetään Rattailla ohjelman päivityksen 
jälkeen.  

 
-   Päivitystarpeet 2018: Päivitetään yhteystiedot seuraavasti:   

 
- Maria Runosen tilalle Syklin edustajaksi Anna Kettunen  
- Sinikka Kunttu Fee-Suomen edustajaksi  
- Kaisa Pajanen  Pekka Paaer (Margit Jensen )  
- HSL: Mikkonen-Young 
- Selvitetään kuka on Hämeen Ely-keskuksen edustaja eläkkäeelle jääneen Riitta 

Salaston sijaan? 
 
  

6.  Vuoden 2017 Välke-toiminnan yhteenveto  



- Koulutuspäivä: Muutoksen lähteillä, nuorten hyvinvoinnin tukeminen luontolähtöisin 
menetelmin  

Osallistujamäärät, 7090 vuosittain, joskus ollut enemmänkin.   
 

- Kannanotto Uusimaaohjelmaan  
 

- Kannanotto Maakuntauudistukseen Välkkeen nimissä 
 

https://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-
_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot/tiedotteet_kannanotot 

 
- Tapaaminen, ministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa. Tulevat OKM:n työpajat 

laitetaan tiedoksi Välke-ryhmälle.  
- Ollut myös valtakunnallinen vuosikokous alueellisten verkostojen videotapaaminen  

 
- Rattailla ohjelman toteuma 2017 käydään läpi ja täytetään (28.2. mennessä)  
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CeLLbB6G8ufFbyupXEpr5Dk7Kctwgoru9KBhk7MQnns/
edit?usp=sharing 
 
7. Rattailla toimenpideohjelman tavoite 1. Toteuma 
 
- palataan asiaan, kun tavoiteohjelma on uudistettu 
 
8 . Rattailla –toimenpideohjelman työpajat  
 
- Ensimmäinen työpaja: 
 

Paikka: Lapinlahden lähde (Lapinlahdenpolku 1, 00101 Helsinki) 
 

Aika: 28.2. klo 8.30–12.30, Aamukahvitarjoilu klo 8.30–9.00 
 
- Toinen työpaja: 
 

Ympäristötalo,  Viikinkaari 2, 00790 Helsinki 
 

Aika: 22.3. klo 8.30–12.30, Aamukahvitarjoilu klo 8.30–9.00 
 
  
9. Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 
 

- Uusi puheenjohtajataho lisätään: Johanna Sunikka ja Kierrätyskeskus  
- Lisätään ympäristöviisaat vierailukohteet nettisivuille 

http://www.ymparisto.fi/kasvatusyhteistyo 
-     Päivitetään uusiutuvan energian ja kiertotalouden teema osaamispankkiin  
 
10. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset ja yhteystiedot 
 

HSY/Päivi Vaisto: 
 HSY on mukana toteuttamassa Waste Trainer -kokeilua, jossa henkilökohtainen neuvoja 

opastaa kierrätykseen liittyvissä asioissa, optimoi kodin jätehuoltoratkaisut ja innostaa kohti 
jätteettömämpää elämää. Palvelukokeilussa Waste Trainer -neuvoja käy viiden sosiaalisen 
median kilpailulla valitun perheen kotona tammi-maaliskuussa 2018. Palvelun jatkosta 
päätetään kokeilusta saatujen kokemusten perusteella. Toteuttajina HSY ja From Waste to 
Taste ry. www.hsy.fi/wastetrainer 

http://www.hsy.fi/wastetrainer


 HSY on mukana Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa 15.1.-15.2.2018. Kampanjan tarkoitus 
on kannustaa kuluttajia viemään vanhat ja ylijääneet lääkkeet 
apteekkiin. http://laakkeetonitameri.fi/.   

 HSY on tehnyt vesihuollon ammatteja esitteleviä lyhytvideoita. Meillä töissä -videoissa 
esiintyvät HSY:n vesihuollon oikeat työntekijät. Videot on tarkoitettu koululaisille ja 
opiskelijoille 
https://www.youtube.com/watch?v=pFHIkDmXhKg&list=PLa9lhRZFojrt6WMrKeA2RogS6C
8ZFRQ_h. 

 HSY on mukana Maailman vesipäivässä 22.3. 
 HSY:n Ilmastoinfo käynnistää energiaeksperttikoulutukset taloyhtiöille 28.2. Katso 

koulutusten ohjelma:www.energiaopas.fi. Tietoa energiaeksperttitoiminnasta löytyy Motivan 
sivuilta. 

 HSY:n Ilmastoinfo ja Kiinteistöliitto Uusimaa organisoivat Sähköautojen latauspisteet 
taloyhtiössä -koulutusillan 6.3. klo.17.00-19.45 Messukeskuksessa. Tilaisuus on suunnattu 
taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille, mutta on kaikille avoin.Ohjelma ja 
ilmoittautuminen. 

 Lajittelupeliin päivitetty 
muovipakkaukset https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Lajittelupelipaketti.pdf 

 Nökön matkassa -puuhakirjaan päivitetään muovipakkaukset helmikuun aikana hsy.fi – 
kirjoita hakuruutuun puuhakirja 

 Yläkoulujen vesiteemainen kummikouluohjelma valmistuu kevään aikana. Yläkoulut voivat 
hakea ohjelmaan tänä keväänä. 

Espoon kaupunki/Riitta Pulkkinen:  
 Valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat: · Hyvinvoiva Espoo · 

Kestävä Espoo · Innostava, elinvoimainen Espoo · Osallistuva Espoo 
 Kestävä Espoo-ohjelman tavoitteet vuosille 2017 – 2021 ovat: 
 Rakennamme ja kehitämme Espoota älykkäillä ratkaisuilla 
 Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu 
 Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut 
 Espoolaiset toimivat vastuullisesti 
 Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat 
 Espoo tarinan mukaisesti Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Hiilineutraalisuus-tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistymässä Hiilineutraali Espoo 2030 -
projekti, jonka omistajana on teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. 

 Kestävään tulevaisuuteen johtaminen -valmennus toteutettiin syksyllä 2017 toista kertaa. 
Saimme taas hyvää palautetta ja arvokasta kokemusta. Vuoden 2018 valmennus 
kohdistetaan keskijohdolle. Valmennus on osa espoolaisen johtamisen valmennuspolkua ja 
teemme yhteistyötä HR:n kanssa. 

 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia on Espoon kaupunkikonsernissa nyt yli 100. 
Marraskuussa järjestettiin toinen työpaja sitoumustyön vauhdittamiseksi ja sen päätteeksi 
viettiin juhla 100 -sitoumuksen kunniaksi. 

 Ekotukihenkilöitä on tällä hetkellä 538. Ekotukitoiminnassa keskitytään tänä vuonna 
ekotukihenkilöiden tukemiseen, mm. tarjotaan ekotukikoordinaattorin vierailukäyntejä 
työyhteisöihin. Tälle vuodelle on suunnitteilla vain yksi ekotukitoiminnan peruskoulutus 
uusille ekotukihenkilöille. Jonossa on jo parikymmentä uutta ekotukihenkilöä – joissain 
työyhteisöissä ekotukitoiminta on vasta käynnistymässä, joissain koulutetaan uusia 
henkilöitä pois lähteneiden tilalle. 

 Villa Elfvikin luontotalo vietti viime vuonna 25 -vuotisjuhlavuottaan. Saimme uusia ja entisiä 
yhteistyökumppaneitamme mukaan juhlavuoden viettoon. Juhlavuosi näkyi talon 
kävijämäärässä, 34 755, mistä olemme tietysti tyytyväisiä. 

 Luontotalon viimevuotta, tätä ja tulevaa vuotta värittää se, että uudistamme perusnäyttelyä 
Eläköön Espoo. 

 

http://laakkeetonitameri.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=pFHIkDmXhKg&list=PLa9lhRZFojrt6WMrKeA2RogS6C8ZFRQ_h
https://www.youtube.com/watch?v=pFHIkDmXhKg&list=PLa9lhRZFojrt6WMrKeA2RogS6C8ZFRQ_h
http://www.energiaopas.fi/
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiatehokkuuden_parantaminen_taloyhtiossa/vesikalusteet
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiatehokkuuden_parantaminen_taloyhtiossa/vesikalusteet
https://www.lyyti.in/Taloyhtion_sahkoautojen_latausilta_4024
https://www.lyyti.in/Taloyhtion_sahkoautojen_latausilta_4024
https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Lajittelupelipaketti.pdf


Luonto-Liitto/Malva Green:   
 Kouluvierailut: suurpeto-teemaiset vierailut uudistumassa toiminnallisemmiksi ja 

monipuolisemmiksi tämän kevään aikana. Tähän on saatu rahoitus Tuuliaisen säätiöltä.  
 Kiertotalous-teemaiset vierailut ovat käynnistyneet Sitran rahoituksella. Vierailuiden teemaa 

ja materiaaleja esitellään uusilla nettisivuilla: www.kiertotalousnetti.fi  
 Kansalaishavainnointia edistävä Talviseuranta –kampanja käynnistyi yhteistyössä Suomen 

ympäristökeskuksen kanssa. Kevätseurantaa valmistellaan parhaillaan. Kampanja starttaa 
jo maaliskuun alussa, sillä keväät ovat varhentuneet ilmastonmuutoksen myötä. Tämän 
vuoden teemana ovat ”kevätseurannan unohdetut” eli lajit, joista yleensä kertyy vähän 
havaintoja.  

 Nuorille ja koululuokille (erityisesti yläkoulut) suunnattu Luontokuvahaaste on käynnistynyt.   
Malva: kiertotalous, petomateriaali, kevätseuranta, talviseuranta, luontokuvahaaste 

 
HSL/Mirva Ilmoniemi:   
 Työnantajayhteistyötä kehitetty, mm. Viisaan liikkumisen markkinapaikka avattu työnantajille. 

Työpaikoilla tehty työmatkakyselyitä, viisaan liikkumisen kokeiluja yhteistyössä auto- ja 
pyöräpalveluiden kanssa sekä liikkumisagenttien koulutusta. Lanseerattu Työmatkaliikkumisen 
edelläkulkija –tunnustus. Neuvontakäyntejä kohdistettu Espoossa länsimetron alueelle. 
hsl.fi/yrityksille 

 HSL on rakentamassa joukkoliikenteen kertalippujen avointa jälleenmyyntirajapintaa, josta 
kuka tahansa Suomesta tai ulkomailta voi hankkia kertalippuja jälleenmyyntiä varten. Rajapinta 
aukeaa kevään aikana osoitteessa sales-api.hsl.fi. HSL kutsuu liikennetoimijoita Suomessa ja 
ulkomailla kehittämään ja ideoimaan uusia liikennepalveluita rajapinnan päälle. HSL käynnistää 
samalla kaksivuotisen liikkumispalveluiden Idea Lab -ohjelman ja kutsuu ohjelmaan 
liikennealan markkinatoimijoita Suomesta ja ulkomailta. HSL:n Idea Lab -hankkeessa testataan 
liikkumispalveluiden toimintamalleja yhteistyössä. -> tavoitteena houkutella nimenomaan 
autoilijoita muuttamaan kulkutapaa. 

          HSL oli edistämässä talvipyöräilyä Pyöräliiton Pyöräilytalvi-kampanjassa. 
hsl.fi/pukeutumisopas opastaa pyöräilyyn varustautumisessa. 

          Suosittu kaupunkipyöräpalvelu laajenee kaudella 2018. Helsinkiin pyöräasemia tulee 
150 ja kausi alkaa jo huhtikuussa kevätsäiden niin salliessa. Espoon 70 pyöräasemaa otetaan 
käyttöön 2.5. 

o Rekisteröitymään pääsee maaliskuun puolivälissä. 
 HSL lähtee edistämään kävelyä samaan tapaan kuin aikaisemmin menestyksekkäästi 

pyöräilyä. Kävelyn markkinointistrategia tekeillä ja kävelykampanja tulossa huhti-toukokuussa. 
 HSL on tehnyt TAT:n kanssa sopimuksen että HSL on mukana Helsinki-Vantaan Yrityskylässä 

seuraavankin kolmevuotiskauden 2018 –2021. Vastuullisuus ja kiertotalous teemoina nousevat 
paremmin esiin. Alakoulun Yrityskylä on kuudesluokkalaisten oppimisympäristö. 
hsl.fi/oppilaitoksille löytyy edelleen materiaalia kouluille ja varhaiskasvatukseen. 

 
Hyria-koulutus/Juulia Juslin:  
Kestävän kehityksen koordinointi- ja kehittämistyö: 

• U249:n keke-sertifikaatin uusinta-auditointi oli loppuvuodesta 2017. 
• Juulian kirjoittama uutinen ”Kestävä kehitys osana ammattilaisuutta: 

Vastuullisuusosaaminen koulutusreformissa” julkaistiin AMKEn uutisissa 12/2017: 
http://www.amke.fi/  (Ammattilaisen kädenjälki-seminaarista). 

• Keken integrointia opetukseen, aloitus kone- ja metalliala 1.2.2018 
• Kestävän kehityksen ymmärtäminen osana ammattilaisuutta voi toteutua vain 

integroimalla kestävän kehitys osaksi kaikkien alojen ammatillisia opintoja. Nyt 
tutkinnon perusteiden uudistuessa ja totsu-työn yhteydessä on hyvä ajankohta sille. 

• Tietoperustaa aiheesta pitäisi vahvistaa, Hyriassa Karvin arviointitulokset olivat 
heikommat suhteessa muihin oppilaitoksiin (opiskelijat ja opetushenkilöstö) 

  
Sykli/Anna Kettunen:  

http://www.kiertotalousnetti.fi/
http://www.amke.fi/
http://www.amke.fi/


 Ympäristökasvattajan koulutusohjelma vetää hyvin osallistujia, 150 aktiivista opiskelijaa 
 
Fee-Suomi/Sinikka Kunttu: 

 Koulujen ja päiväkotien Vihreä Lippu -ympäristöohjelma ja sertifikaatti täyttää tänä vuonna 
20 vuotta Suomessa. Rahoitushaku käynnissä ilmastonmuutosaiheisen materiaalin 
tekemiseen alakouluille ja varhaiskasvatukseen sekä siihen 
liittyvään opettajankoulutukseen 

 Majoitusalan ympäristösertifikaatti Green Key kasvanut jo 74 kohteeseen, mukaan tulleet 
ensimmäiset leirintäalueet 

 Ympäristöreportterit -ohjelma nuorille käynnistyy tauon jälkeen syksyllä. 
 Ulkoluokkapäivää vietetään 17.5.2018. Kansainvälinen kampanja, viime vuonna yli 

sadassa maassa osallistujia. Kampanjassa kannustetaan kouluja ja päiväkoteja lähtemään 
tapahtumapäivänä ulos oppimaan ja leikkimään. Suomessa ollaan mukana isolla 
yhteistyöporukalla. Kaikkien sopivien tahojen toivotaan tiedottavan kampanjasta omissa 
kanavissaan. Kampanjan verkkosivut: http://ulkoluokkapaiva.org 

 Ympäristökasvatus-lehti ilmestyy marraskuussa printtilehtenä, jonka teemaksi suunniteltu 
ajankohtaista kiertotaloutta. Tavoitteena, että lehti julkaistaisiin Välke-ryhmän syksyn 
seminaarin yhteydessä. Yhteistyökumppaneiksi teemanumeron tuottamiseen 
tulossa ainakin Kierke, SYKLI, Luonto-Liitto (sisällön tuotannossa), myös muut tervetulleita! 
Käytännössä yhteistyö tarkoittaa osallistumista sisällön suunnitteluun, juttujen tuottamiseen 
ja valmiin lehden ylipainoksen ostamiseen. Kiinnostuneet tahot voivat olla suoraan 
yhteydessä Sinikkaan (sinikka.kunttu@feesuomi.fi / puh. 050 329 3388). Maaliskuussa 
kootaan yhteistyöporukka ja alkaa lehden sisällön suunnittelu.  

 
 
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut/Margit Jensen:  

 
 Helsingin kaupunkiympäristön ympäristöpalvelut:  
 ympäristönsuojeluyksikkö sai kolme uutta vakanssia, tehtävät:  ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen, luonnonsuojeluasiat ja Harakan luontokeskuksen ympäristönhoitaja. 
 Nattours EU –hankkeessa (Helsinki-Tallinna) valmistuu tänä vuonna 10 mobiililuontopolkua 

Helsinkiin ja Vanhankaupunginkoskelta Lammassaareen tulee esteetön pitkospuureitti ja 
lintulava. Harakan luontopolkuja kunnostetaan ja rakennetaan vanhan bunkkerin päälle 
lintujenkatselulava. www.citynature.eu/helsinki 

 
 
 
11. Kiertotalous seminaari syksyllä:  
 

- Sovittiin, että järjestetään seminaari joko ke 7.11. tai ke 14.11. Tapahtumaa 
järjestelemään kootaan työryhmä, joka sopii lopullisen päivämäärän. Mukana 
työryhmässä: Johanna Sunikka ja Malva Green  

 
12. Seuraavat kokoukset  
 
 

- Seuraava Välke-ryhmän kokous pidetään 12.4.  klo 9-12. 
- Vuoden kolmas  kokous: ajankohta sovitaan huhtikuun kokouksessa: Fee –Suomi / 

osoite Lintulahdenkatu 10, 5. Krs. 
 

13. Kokouksen päättäminen  
    
 

- Rattailla ohjelman mahd. Uuden painotyön rahoitus,  

http://ulkoluokkapaiva.org/
http://www.citynature.eu/helsinki


- Mihin mennessä tulokset googledocsiin, helmikuun loppuun mennessä? 
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VÄLKE-RYHMÄN KOKOUS    MUISTIO  
    
Aika:  3.11.2017. klo 13.00−16.00 
 
Paikka:   Luontokeskus Haltia, Nuuksio, Nuuksiontie 84, Espoo  
 
Paikalla:  Malva Green, Luonto-Liitto, pj 
 Tuija Stambej, Espoon kaupungin ympäristökeskus 
 Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI 
 Juulia Juslin, Hyria Koulutus Oy 
 Niina Heikkilä, Vantaan kaupungin ympäristökeskus 
 Kaisa Pajanen, Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut 
 Päivi Vaisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY 
 Anu Hakala, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
 Elina Pilke, Suomen luontokeskus Haltia, sihteeri 
 

1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja Malva Green avasi kokouksen klo 13.06. Kokouksen sihteeriksi 
lupautui Elina Pilke Suomen luontokeskus Haltiasta. 

 
2. Asialistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin asialista muutoksitta. 

 
3. Edellisen kokouksen muistio 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta. Muistio: 
https://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-

_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot/kokousmuistiot  
 

4. Suomen luontokeskus Haltian esittelyä, tutustuminen uuteen näyttelyyn (Elina 
Pilke) 
 
Tutustuttiin lyhyesti Suomen luontokeskus Haltiaan. Haltiassa kertyy vuositasolla 
noin 180 000 käyntiä. Haltian palveluita ovat näyttelyt, opastukset, tapahtumat, 
kokoukset, retkeilyneuvonta ja luontokoulu. Päänäyttely esittelee Suomen luontoa 
visuaalisella otteella. Tarkemmin tutustuttiin Haltian uuteen erikoisnäyttelyyn Luonto 
2.17., joka on avoinna noin vuoden ajan eli ainakin lokakuulle 2018. Näyttelyn 
sisällön ovat tuottaneet 12-18-vuotiaat ParkM8-nuoret. Lisätietoa näyttelystä: 
https://www.haltia.com/fi/vieraile-haltiassa/nayttelyt/erikoisnayttely/luonto-2-17/ 
 

5. Välke –ryhmän vuoden 2018 teeman valinta 
 

   Tulevan vuoden teemaksi ehdotettiin seuraavia:  
 kansalaishavainnointi, kansalaistiede (citizen science) 
 vapaaehtoistyö 

https://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot/kokousmuistiot
https://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot/kokousmuistiot
https://www.haltia.com/fi/vieraile-haltiassa/nayttelyt/erikoisnayttely/luonto-2-17/


2 

 

 luonnosta hyvinvointia 
 ilmasto, ilmastonmuutos 
 kiertotalous 
 biodiversiteetti 

 
Läsnäolijat innostuivat aktiivisen kansalaisuuden ympärillä pyörivistä teemoista: 
kansalaishavainnointi, kansalaistiede ja vapaaehtoistyö. Ajateltiin, että näihin 
teemoihin sopisi hyvin puheenjohtajatahoksi Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, 
jonka vapaaehtoistyömuodot ovat monipuolisia. 
 
Teeman valinta ja kesto päätettiin jättää seuraavassa kokouksessa päätettäväksi. 
 

6. Rattailla toimenpideohjelman tavoitteiden 4−5 toteutuminen  
 

Rattailla-toimenpideohjelma: 
http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf 
 
Taulukko toimien kirjaamiseen: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-
iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing 

 
Tavoite 4 

 
Kuntien haastaminen: Espoon vahva sisäinen työ yhteiskuntasitoumuksissa, suuri 
määrä sitoumuksia eri toimialoilta.  

 
Ekotukitoiminnan laajentaminen muihin Uudenmaan kuntiin: Kuuma-kunnissa 
ekotukityö on laajentunut, Kaisa pyytää Pirita Kuikalta tilannekatsauksen. 

 
Oppilaitosten keke-ohjelmien ja sertifiointien tukeminen: Haltian Polku 
Tulevaisuuteen Oy -ohjelma innostaa yläkoululaisia ja 2. asteen opiskelijoita 
aihepiirin pariin. https://www.haltia.com/assets/Pdf-tiedostot/Luontokoulu/HALTIA-
Polku-Tulevaisuuteen-Oy-2016-1.pdf  

 
Tavoite 5 

 
Itämeri-haaste: Uusi toimintaohjelma tekeillä, koottu arvovaltainen paneeli tueksi, 
uusia hankkeita alkamassa. Ilmastoinfo on Ekokompassi, pk-yritysten 
ympäristösertifioinnin, yhteydessä käsitellyt Itämeri-asioita niiden yritysten kanssa, 
joissa asia merkittävä. Ekokompassi-tavaramerkki siirtyy Luonnonsuojeluliiton 
hallintaan, EKOenergian kylkeen. 

 
Yritysten ja yhteisöjen kannustaminen: Haltian Älykäs ja ekologinen -opastuksissa 
käy noin xx ryhmää vuodessa. Yksityishenkilöille suunnatut energiaopastukset eivät 
ole kiinnostaneet kovin laajasti (Harakka, Haltia).  

 
7. Välke-ryhmän kannanotto Uusimaa-ohjelmaan 

 
Kokousväki kiitti lämpimästi Malvaa ja Riittaa, jotka olivat valmistelleet Välkkeen 
lausunnon (https://docs.google.com/document/d/1GWJOWY_DUtor6UnUuwc-WYue-
3DPM7o6JOZrOfloXfs/edit?usp=sharing) Uusimaa-ohjelmaan 
(https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/lausunnoilla_uusimaa-ohjelma_2.0.) ja 
hyväksyi lausunnon. Malva vahvistaa liittoon, että lausunto on hyväksytty Välke-
ryhmässä. 
 

http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tiedostot/Luontokoulu/HALTIA-Polku-Tulevaisuuteen-Oy-2016-1.pdf
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tiedostot/Luontokoulu/HALTIA-Polku-Tulevaisuuteen-Oy-2016-1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1GWJOWY_DUtor6UnUuwc-WYue-3DPM7o6JOZrOfloXfs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GWJOWY_DUtor6UnUuwc-WYue-3DPM7o6JOZrOfloXfs/edit?usp=sharing
https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/lausunnoilla_uusimaa-ohjelma_2.0
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8. Uuden Rattailla –toimenpideohjelman valmistelu vuoden 2018 jälkeiselle ajalle 
 

Keskusteltiin laajemmin maakuntauudistuksen vaikutuksesta asiaan. Uusien 
maakuntien palvelukuvaukset työn alla, niihin pitäisi saada ote ja päästä mukaan. 
Asiasta keskustellaan lisää 22.11. maakunnallisten verkostojen kokouksen 
yhteydessä.  
 
Vielä vuonna 2018 jaettava valtakunnallinen ympäristökasvatuksen 
harkinnanvarainen avustus (Keski-Suomen ELY) tullaan jakamaan 
korvamerkitsemättömänä maakunnille. Välkkeen pitäisi aktivoitua huolehtimaan, että 
raha on Uudellamaalla ympäristötietoisuustyöhön korvamerkittynä.   
 
Todettiin Rattailla -toimenpideohjelma onnistuneeksi. Päätettiin, että tehdään 
toimenpideohjelmaan kevyempi päivitys. 
 
Asiaa valmistelevat Kaisa Pajanen, Silja Sarkkinen ja Malva Green. Lisäksi Malva 
kysyy Riitta Pulkkista mukaan työhön. Juulia Juslin ja Elina Pilke seuraavat ja 
osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan. Muut kiinnostuneet voivat ilmoittautua 
Malvalle. 
 

9. Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 
 
Osaamispankissa ei uutta. Kevään seminaarin materiaalit löytyvät sivuilta. 
 
Muistakaa Osaamispankin mahdollisuudet, mm. Rattailla-ohjelmassa mainittu 
Ympäristöviisaat vierailukohteet -osio, johon voi toimittaa sisältöä. 
https://www.hyria.fi/osaamispankki/retkelle_vierailukohteet/vierailukohteet/ymparisto
viisaat_vierailukohteet  

 
10. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset ja yhteystiedot 

 
Haltia 
 

 Haltian varhaiskasvatus- ja kouluopastukset kätevästi yhdellä verkkosivulla: 
https://www.haltia.com/fi/vieraile-haltiassa/opastukset/lapsi-ja-
kouluryhm%C3%A4t/ 

o Uutena Eläinten arkkitehtuuria (3.-4.lk:t) ja Muodonmuutoksia (5.-9.-
lk:t), sisältyvät Espoon KULPSiin 

 Uusi erikoisnäyttely Luonto 2.17, jossa nuorten tuottama sisältö 
 Luontokoulun marraskuun uutiskirje: 

http://uutiskirje.haltia.com/a/s/46825745-
555fd67635abbbd134ab813d345550a5/2210187  

 Joulukuun luontolauantaina 2.12. nojatuolimatka Suomen 
kansallismaisemiin, jossa kertojana noissa maisemissa asuvat hlöt 
https://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/joulukuun-
luontolauantai%3A-%22kotona-kansallismaisemassa%22/  
 

Espoo 
 Espoo-strategia eli Espoo-tarina on päivitetty, 

http://www.espoo.fi/download/noname/%7B53FB8098-81F4-4F05-BB81-
694AD02EC558%7D/92701 Siinä tiukkoja tavoitteita: Euroopan kestävin 
kaupunki, Espoo hiilineutraali 2030 mennessä.  

 Tulossa Kestävä Espoo -kehittämisohjelma, hyötytavoitteissa hyviä 
tavoitteita. http://www.espoo.fi/fi-
FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/Kestava_Espoo  

https://www.hyria.fi/osaamispankki/retkelle_vierailukohteet/vierailukohteet/ymparistoviisaat_vierailukohteet
https://www.hyria.fi/osaamispankki/retkelle_vierailukohteet/vierailukohteet/ymparistoviisaat_vierailukohteet
https://www.haltia.com/fi/vieraile-haltiassa/opastukset/lapsi-ja-kouluryhm%C3%A4t/
https://www.haltia.com/fi/vieraile-haltiassa/opastukset/lapsi-ja-kouluryhm%C3%A4t/
http://uutiskirje.haltia.com/a/s/46825745-555fd67635abbbd134ab813d345550a5/2210187
http://uutiskirje.haltia.com/a/s/46825745-555fd67635abbbd134ab813d345550a5/2210187
https://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/joulukuun-luontolauantai%3A-%22kotona-kansallismaisemassa%22/
https://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/joulukuun-luontolauantai%3A-%22kotona-kansallismaisemassa%22/
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B53FB8098-81F4-4F05-BB81-694AD02EC558%7D/92701
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B53FB8098-81F4-4F05-BB81-694AD02EC558%7D/92701
http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/Kestava_Espoo
http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/Kestava_Espoo


4 

 

 
Helsinki 

 Pekka Paaer palasi takaisin Harakan ympäristökasvattajaksi. 
 NatTours-hanke tehnyt hyviä konkreettisia asioita, mm. Lammassaaren 

esteetön reitti. Mobiililuontopolkuja tulossa keväällä ja niihin koulutusta. 
 Luontoretkissä positiivinen draivi, oppaat osaavat ottaa yleisön entistä 

paremmin. Keskimäärin 45 hlö per retki.  
 Kävijäseurannat halutaan kuntoon. Helsinki palkkaa siihen henkilön.  
 Urbaanit luontohelmet -seminaari osallistui erinomaisesti. Matskut SLL:n 

sivuilla (Uusimaa). 
 
Vantaa 

 Resurssiviisauden tiekartta tekeillä: lähiluonnon saavutettavuus, 
hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus. 

 Lähimetsävuosi ollut erittäin onnistunut, retket menivät kuumille kiville. 
Lähimetsäoppaita haluttaisiin palkata myös ensi vuonna ja jatkaa 
onnistunutta teemaa. 

 
Hyria 

 Näkyvä energiansäästöviikko: Luonto- ja ympäristöneuvojat pitivät luokissa 
energiainfoja. Tavoitettiin yli 1000 opiskelijaa. Lähestymistapa, jossa 
jalkauduttiin luokkiin, todettiin erinomaisen toimivaksi, vaikka työlääksi. 

 
Kierke 

 Kanadan jatkot ti 21.11. klo 9-12, ilmoittautumiset Elenalle 
(elena.saarikallio@kierke.fi), tervetuloa kuulemaan maailman 
ympäristökasvatuskonferenssin kuulumisia (WEEC). 
 

FEE Suomi 
 Vuosikokous 30.11. klo 17.30, ilmoittautumiset: http://bit.ly/2hi6byJ 

 
SYKLI 

 Niina Rossi ja Aulikki Laine ovat aloittaneet syyskuussa Syklissä 
projektiasiantuntijoina ja kouluttajina. 

 
HSY 

 Avoimia kompostointikursseja järjestetty pk-seudulla ja Kirkkonummella 
myös syyskaudella. 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalonjatehuolto/Sivut/K
ompostointi.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri 

 Kiitos kun lajittelet -kampanja jalkautui lokakuussa Forumiin ja Myyrmanniin. 
Yhteensä kevään ja syksyn neljässä tapahtumassa jaettiin 26 000 
biojätepussia ja puhuttiin satojen ihmisten kanssa lajittelusta. 

 Jätteen vähentämisen kampanja Anna jotain muuta alkaa 11.12.2017 HSY 
kannustaa antamaan aineettomia elämyslahjoja tavaran sijaan. 
www.annajotainmuuta.fi  

 HSY mukana Tekniikan museon Tekniikan maa -näyttelyssä vesihuollon ja 
jätehuollon teemoin. Näyttely avautui lokakuussa. 

 HSY:n vaarallisen jätteen kampanjassa syyskuussa Arman Alizad ja Trash 
Test Dummy muistuttelivat nuorten tee-se-itse -miesten mieliin vaarallisen 
jätteen haittoja ja ohjasivat viemään vaaralliset jätteet keräykseen. 
www.kiitoskunlajittelet.fi/vaarallinen-jate/ 

mailto:elena.saarikallio@kierke.fi
http://bit.ly/2hi6byJ
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalonjatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalonjatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri
http://www.annajotainmuuta.fi/
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vaarallinen-jate/
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 HSY on tutustuttanut pari vuotta alakoululaisia lähivesiin vesioppitunneilla. 
Tästä syksystä alkaen vedentutkimusoppitunti on myös tarjolla 
yläkoululaisille. 

 Vesiteemainen kummikouluohjelma yläkouluille tulee hakuun keväällä 2018. 
 Netistä tulostettava lajittelupeli on päivitettävänä. Peliin lisätään 

muovipakkaukset. 
 
 

11. Muut asiat 
 
Ei muita asioita. 
 

12. Seuraavat kokoukset 
 
Puheenjohtaja huolehtii sopimisesta sähköpostitse.   
 

13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 
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VÄLKE-RYHMÄN KOKOUS       

 

Aika:  13.6. klo 13.00–15.20 
 
Paikka:   Luonto-Liitto, osoite: Annankatu 26 A 5. krs., Helsinki 

Läsnä:  Malva Green (Luonto-Liitto, pj), Juulia Juslin (Hyria koulutus, siht), Anu Hakala 
(Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku), Mikko Kantokari (Uudenmaan 
ELY-keskus), Riitta Pulkkinen (Espoon kaupungin ympäristökeskus / Villa Elfvikin Luontotalo), 
Elina Pilke (Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, etänä), Päivi Vaisto (Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut HSY) 

 

Käsitellyt asiat 

1. Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja Malva Green avasi kokouksen klo 13.00.  Kokouksen sihteeriksi 

valittiin Juulia Juslin. Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros. 

      2. Asialistan hyväksyminen 

 Hyväksyttiin asialista pienellä täydennyksellä. Asialistalle lisättiin Riitta Pulkkisen 
ehdottamana kohdaksi 8: ”Rattailla toimenpideohjelma päättyy vuonna 2017. Mitä 
sen jälkeen?”.  

      3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen  

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Todettiin, että kaikki Välke-ryhmän 
muistiot löytyvät Osaamispankista, joka on aina mukana netissä 
(https://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-
_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot).  

      4. Luonto-Liiton ja LL:n Uudenmaan piirin esittelyä 

 Todettiin, että tämä kohta peruuntui, kun Saara Leinikka Uudenmaan piiristä ei 
päässyt kokoukseen.  

5.  Välke-ryhmän mahdollinen yhteinen kannanotto ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden 
asemasta maakuntauudistuksessa (Elina Pilke etäyhteydessä tästä kohdasta lähtien) 

 Kannanottoluonnoksen pohjaksi Välke-ryhmän kokoukseen olivat valmistelleet 
Malva Green, Kati Vähä-Jaakkola ja Katja Viberg – suuret kiitokset heille 

https://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot
https://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot
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valmistelusta! Kannanottoluonnos oli kaikkien nähtävillä ja kommentoitavana jo 
Välke-ryhmän kokouskutsun mukana.  

 Päätettiin, että jätetään kaksi lähes saman sisältöistä kannanottoa, toinen 
toimijoiden nimillä ja toinen koko Välke-ryhmänä. Välke-ryhmän kannanoton 
liitteeksi laitetaan Välke-ryhmän virallinen nimittämiskirje. Niminä eli ns. 
allekirjoittajina toiseen kannanottoon lähtevät: 

 Katja Viberg, koulutustoimintojen johtaja, Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy; Kati Vähä-Jaakkola, vs. toiminnanjohtaja, Suomen 
luonto-ja ympäristökoulujen liitto; Silja Sarkkinen, puheenjohtaja, FEE-
Suomi/Suomen ympäristökasvatuksen seura, Luonto-Liitto ry; Tom 
Selänniemi, johtaja, Suomen luontokeskus Haltia; Ari Orelma, rehtori, Hyria 
koulutus Oy; Riitta Pulkkinen, luontotalon johtaja, Villa Elfvikin luontotalo. 

 Kannanotossa on keskeistä ympäristötietoisuuden lisäämisen tärkeyden 
korostaminen. Mikko Kantokari nosti esiin myös ympäristöä koskevan luotettavan 
tutkimus- ja tarkkailutiedon lisäämisen sekä kansalaisten vuorovaikutuksen siinä. 

 Juulia Juslin totesi täydentäneensä kannanottoon Rattailla-toimenpideohjelman ja 
Välke-ryhmän konkreettisina esimerkkeinä alueellisesta suunnitelmasta ja 
ryhmästä. Tähän yhteyteen lisätiin myös maininta Osaamispankista Välke-
verkoston tiedotuskanavana ja tietopankkina. 

 Täydennettiin kannanottoon koulujen lisäksi muutkin oppilaitokset ja yritysten lisäksi 
muutkin yhteisöt sekä konkreettisia esimerkkejä ympäristöneuvontatyöstä.  

 Selkeytettiin rahoitukseen liittyvää kohtaa siten, että alueellinen ja valtakunnallinen 
ympäristökasvatusrahoitus ovat omina alakohtinaan. 

 Sovittiin, että Malva Green lähettää valmiin kannanoton tiedoksi koko Välke-
verkostolle sähköpostijakeluna. Samaan viestiin laitetaan pyyntö päivittää 
mahdollisesti muuttuneita yhteystietoja verkoston jakelulistalla, niin omia kuin 
yhteistyöorganisaatioiden. Kannanotto lisätään myös Osaamispankkiin. 

 Keskusteltiin mahdollisuudesta lähettää kannanotto tiedoksi myös puolueille. 

           6. Välke -ryhmän koulutuspäivän Muutoksen lähteillä 8.5.2017 kuulumiset 

 Muutoksen lähteillä –koulutuspäivä järjestettiin Helsingissä Lapinlähden lähteellä. 
Todettiin, että päivä oli onnistunut ja paikka miljööltään upea.  Malva Green kertoi, 
että osallistujia oli yhteensä n. 80-90 henkilöä: päivällä 60-70 hlöä ja illan luennolla 
osin eri porukkaa. Koulutuspäivä järjestettiin osana Uusimaaviikkoa. 

 Keskusteltiin siitä, miten Helsingissä olisi potentiaalia saada vielä paljon enemmän 
ihmisiä liikkeelle eli siihen nähden osanottajamäärä jäi pieneksi. Tapahtumia on 
kuitenkin koko ajan niin paljon ja helsinkiläiset on totutettu ”vähän liiankin hyvään 
tarjontaan ja palveluun”. Peilaten Välke-ryhmän aiempia seminaareja, 
osanottajamäärä on samalla tasolla eli siihen voidaan olla tyytyväisiä. Osallistujia oli 
Uudenmaan ulkopuoleltakin, mm. Rovaniemeltä. Seminaarien osanottajat ovat 
vaihdelleen teeman mukaan, minkä lisäksi paikalla on myös ns. vakio-osanottajia. 
Pohdittiin, että seuraava seminaari voisi olla taas vähän kauempana, esim. 
Hyvinkäällä.  

 Todettiin, että koulutuspäivän ohjelma oli hyvä ja monipuolinen. Se koostui 
kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista esitellen 
luontolähtöisiä menetelmiä, materiaaleja sekä maistiaisia nuorten hyvinvoinnin 
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tukemiseen. Seminaarin materiaalit löytyvät Osaamispankista (myös lyhyt esittely 
seminaarista Ajankohtaisissa): https://www.hyria.fi/osaamispankki.  

 Keskusteltiin seminaarin kustannuksista. HSY ja Villa Elfvik voivat vielä osallistua 
rahoitukseen. Sovittiin, että Luonto-Liitto laskuttaa molemmilta muutaman satasen 
osuutena Välke-ryhmän koulutuspäivän kustannuksista.  

 Malva kertoi, että nuorten tiimi Digioppaat oli apuna tapahtuman 
ympäristöviestinnässä hyödyntäen sosiaalista mediaa. Digioppaita veti ansiokkaasti 
Hyrian luonto- ja ympäristöalan opiskelija Petra Rauniala, joka on ollut myös 
Kierrätyskeskuksen ympäristökoulussa harjoittelussa kevään aikana. 

     7.  Rattailla-toimenpideohjelman tavoitteiden 2−3 toteumat 

 Rattailla-toimenpideohjelma: 
http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf 

 Todettiin, että toimenpideohjelman tavoitteena 2. on ”Asukkaiden on helppo tehdä 
kestävän kehityksen mukaisia valintoja hiilineutraalilla Uudellamaalla” ja tavoitteena 
3 ”Ympäristötieto on mediassa esillä monipuolisesti ja kansantajuisesti”. Yhdeksi 
kohdaksi tavoitteen kolme toteumaan tulee ainakin koulutuspäivän viestinnässä 
some-apuna olleet Digioppaat.  

- Sovittiin, että toimenpiteiden vastuu- ja yhteistyötahot täydentävät omat toteumansa 
itse toteumataulukkoon kokouksen jälkeen. Taulukkoa täytetään osoitteessa: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-
iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing 
 

    8.   Rattailla toimenpideohjelma päättyy vuonna 2017. Mitä sen jälkeen? 

 Todettiin, että Rattailla toimenpideohjelmalle toivotaan jatkoa. Nykyisen 
toimenpideohjelman tavoitteet ovat hyvä mutta niitä voisi mahdollisesti tiivistää 
uuteen ohjelmaan tai ainakin päivittää nyt pinnalla olevien asioiden mukaisesti. 
Toimenpideohjelmalla voidaan hyvin linjata Välke-ryhmän toimintaa ja ennakoida 
sen uutta virallista nimittämistä vuoden 2018 jälkeen (nykyinen toimintakausi 2016-
2018 > tarvitaan jatkossakin virallinen nimittäminen).  

 Ohjelman päivittämiseen tarvitaan rahoitusta, etenkin jos se halutaan valmistella 
edellisen tapaan laajassa yhteistyössä ja painattaa näyttäväksi esitteeksi. Viimeksi 
Rattailla –hanke toteutettiin Suomen ympäristöopisto Syklistä, sitä edeltänyt 
Osaamispankki-hanke Hyriasta.  

 Mikko Kantokari kertoi, että uusi maakuntaohjelma on valmistumassa, 
maakuntavaltuusto hyväksyy sen  joulukuussa (maakuntavaltuuston kokoonpano 
päivittyy syksyksi kuntavaalien tuloksen mukaisesti, varsinaiset uudet 
maakuntavaalit vasta tammikuussa 2018). Maakuntaohjelma pohjautuu Uudenmaan 
skenaariotyöhön, joten uusi Rattailla-ohjelma kannattaa tehdä linjassa sen kanssa 
(edellinen tehty samalla tavalla linjassa maakuntaohjelman kanssa).  

 Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa käydään jo lähetekeskustelua Ratttailla-
ohjelman päivittämiseksi vuosiksi 2018-2021. Myös rahoituksen hakemisesta pitää 
sopia mahdollisimman pian.  

https://www.hyria.fi/osaamispankki
http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
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 Todettiin, että Välke-ryhmän kannanottoon lisätään Välke-ryhmän nimeäminen 
vuoden 2018 jälkeen ja maininta siitä, että uutta toimenpideohjelmaa valmistellaan 
jo syksyn 2017 aikana. 

  

    9. Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

 Juulia Juslin kertoi, että Osaamispankki https://www.hyria.fi/osaamispankki on 
ajantasalla eli sieltä löytyvät toukokuun koulutuspäivän materiaalit ja viimeisin 
kokousmuistio. Jonkin verran tuli myös päivityspyyntöjä uusista sisällöistä 
koulutuspäivän jälkeen (mm. SilmuSciencen opas kohtaan Materiaalit avuksi 
kestävän kehityksen huomioimiseen kemian opetuksessa: 
https://www.hyria.fi/osaamispankki/materiaalit).  

 Osaamispankki on kaikilla toimijoilla ”aina mukana”, kun sen löytää missä vain 
googlaamalla sanan ”Osaamispankki”. Se on ympäristövastuullisuuden kattava 
tietopankki Uudeltamaalta (mm. kaikki retkeilykohteet listattuna), minkä lisäksi sieltä 
löytyvät mm. Välke-ryhmän seminaarimateriaalit vuodesta 2009 lähtien. 

 Juulia esitteli Osaamispankin kävijätilastoa ajalta 1.10.2016-10.4.2017:  
 Sivuilla on käyty 796 kertaa, joista 565 eri osoitteista tullutta kävijää 
 Sivuilla on viivytty lähes 2 minuuttia 
 Näistä on aivan uusia kävijöitä lähes 70 % ja ns. vanhoja tuttuja kävijöitä 

noin 31 %. Suurin osa kävijöistä on tullut tälle sivulle suomenkielisiltä sivuilta  
 Aktiivisinta käyttö on ollut marras-joulukuulla liittyen todennäköisesti Nuoret 

muutoksentekijöinä -seminaariin, muuten tasaista käyttöä. 
 Todettiin, että on hyvä, että seminaarit näkyvät piikkinä Osaamispankin 

kävijätilastoissa se kun on ollut seminaareissa tärkeä tiedotuskanava ja seminaarien 
jälkeen aineistojen julkaisupaikka. Juulia on tilannut myös kävijätilaston ajalta 1.4.-
9.6.2017, jotta näkisi miten Muutoksen lähteillä –seminaari vaikutti kävijämääriin 
mutta raportti ei ehtinyt kokoukseen mennessä. 

 Osaamispankkia rummutettiin ympäristökasvatustiedon yhteen kokoavana 
tietovarastona, kun se koottiin vuosina 2009-2010. Sen jälkeen on ollut muutama 
tietojen päivityskierros; viimeisin laajempi alkuvuodesta 2014 sekä Rattailla-
hankkeen puitteissa vuonna 2015. Selvästikin Osaamispankin käyttö ja 
ajantasaisena pitäminen on taas päässyt vähän unohtumaan toimijoilta, joten siitä 
pitää viestiä nyt laajasti. Sovittiin, että Malva muistuttaa toimijoita Osaamispankin 
käytöstä, päivittämisestä ja markkinoinnista omilla some-kanavilla samalla, kun 
lähettää kannanoton Välke-verkostolle. Tarvittaessa myös Juulia voi laittaa erillisen 
päivityspyynnön verkostolle alkusyksystä.  

 Keskusteltiin siitä, onko Osaamispankki riittävän moderni mutta samalla todettiin, 
että ei sen tarvitse ollakaan. Se on ennen muuta tietovarasto ja Uudenmaan 
ympäristökasvatustiedon yhteen kokoava sivusto, kera Välke-ryhmän 
ajankohtaistiedotuksen. Some-kanavat toimivat interaktiivisempana väylänä ja siellä 
kannattaa myös Osaamispankkia nostaa esiin, toimijoidenkin kanavilla. Myös Välke-
ryhmä on facebookissa nimellä ”Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”: 
https://www.facebook.com/valkeuusimaa.  

 Jos toimenpideohjelman päivittämiseen haetaan rahaa, voidaan tarvittaessa myös 
Osaamispankin ilmettä uudistaa ja uusia esitteitä painattaa. Nyt Hyria vastaa 

https://www.hyria.fi/osaamispankki
https://www.hyria.fi/osaamispankki/materiaalit
https://www.facebook.com/valkeuusimaa
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Osaamispankin kustannuksista (päivittäminen ja nettimoduulin kuukausimaksut) 
panoksenaan Välke-yhteistyöhön.  
 

  10. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset ja yhteystiedot 

 Espoon kaupungin ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo:  
- Poikkihallinnollinen ohjelmajohtaminen jatkuu tälläkin valtuustokaudella. Kokemukset 

edelliseltä kaudelta olivat hyvät. Valtuustokauden 2017 - 2021 poikkihallinnollisten 
kehitysohjelmien aiheet ovat: Osallistuva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, 
Kestävä Espoo sekä Hyvinvointi ja terveys. Kehitysohjelmien hyötytavoitteet ja 
tarkemmat sisällöt hyväksyy uusi valtuusto. Ohjelmien käynnistystilaisuus on 19.6.2017 

- Kestävään tulevaisuuteen johtaminen -valmennus pilotoitiin Espoossa syksyllä 2016 
(20 osallistuja) ja siitä tuli osa espoolaisen johtamisen valmennuspolkua. Tämän 
vuoden valmennukseen on ilmoittautuminen käynnissä, 12.6. valmennukseen oli 17 
ilmoittautunutta pääosin sivistystoimen puolelta.  

- Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia on Espoon kaupunkikonsernis-sa nyt yli 
80. Ekotukihenkilöitä on tällä hetkellä 537. 

- Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta ja Villa Elfvikin luontotalo 25 vuotta. Talon 
juhlavuotta vietetään Suomen luonnon päivien kautta, joita ovat vielä 17.6. ja 26.8. 
Yhteistyökumppaneita on saatu mukaan päivien ohjelmaan, joten käytännössä 
toteutetaan Suomi100 teemaa: yhdessä. Vuoden ohjelmaan kuuluu myös näyttely 
luontotalon toiminnasta 25 -vuoden aikana, se on esillä 24.8.–15.10.2017. 

- Espoon viesti RCE-verkostolle: ”Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että monien 
neuvotteluyritysten jälkeen Espoon kaupunki on päättänyt erota RCE Espoon 
toiminnasta ja samalla toteamme, ettei Espoon nimeä enää voida käyttää tuon RCE:n 
nimessä. Tieto asiasta on lähetetty tänään YK-yliopistolle Japaniin.  Olemme lisäksi 
informoineet RCE Espoon johtoryhmään nimettyjä henkilöitä suoraan sekä myös 
kumppanikoulutus-organisaatioitamme. Kestävä kehitys ja kestävän kehityksen 
kasvatus ovat Espoolle tärkeitä arvoja ja haluamme jatkossakin työskennellä niiden 
eteen parhaalla mahdollisella tavalla.” 

 Metsähallitus / Etelä-Suomen Luontopalvelut  
- Toukokuussa avattu uusi pienten lasten luontopolku Punaisen sulan salaisuus, pituus 

200 m, vahvasti esteellinen - kehittää motorisia perustaitoja, lue 
lisää: www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/pienille-lapsille-oma-luontopolku-
haltian-l%C3%A4hiluontoon/ (lasten itse käveltävä, ei pääse rattailla).  

- Haltian kesänäyttelyt esittelevät eläimiä hellyydellä ja huumorilla. Jim Brandenburghin 
upea Mies ja Sudet, jossa tämän maailmankuulun luontokuvaajan susikuvia 
Minnesotasta ja Alaskasta. Nou hätä -maailman hauskimmat villieläinkuvat kilpailun 
satoa näyttelynä ja Suomen kansallislajit, Otalammen koulun 1-luokkien hellyttäviä 
teoksia. Lue lisää: www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/haltian-kes%C3%A4-
on-t%C3%A4ynn%C3%A4-tekemist%C3%A4-ja-n%C3%A4kemist%C3%A4-koko-
perheelle%3A-kolme-hyv%C3%A4%C3%A4-tekev%C3%A4%C3%A4-
n%C3%A4yttely%C3%A4-yhdell%C3%A4-k%C3%A4ynnill%C3%A4/ 

- Kivoja tapahtumia ja opastuksia läpi kesän. Kurkkaa Haltian 
tapahtumakalenteriin:https://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/ Esim. 
Käpylehmä-orkesteri 5.7. ja Suomen luonnon päivä 26.8. 

http://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/pienille-lapsille-oma-luontopolku-haltian-l%C3%A4hiluontoon/
http://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/pienille-lapsille-oma-luontopolku-haltian-l%C3%A4hiluontoon/
http://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/haltian-kes%C3%A4-on-t%C3%A4ynn%C3%A4-tekemist%C3%A4-ja-n%C3%A4kemist%C3%A4-koko-perheelle%3A-kolme-hyv%C3%A4%C3%A4-tekev%C3%A4%C3%A4-n%C3%A4yttely%C3%A4-yhdell%C3%A4-k%C3%A4ynnill%C3%A4/
http://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/haltian-kes%C3%A4-on-t%C3%A4ynn%C3%A4-tekemist%C3%A4-ja-n%C3%A4kemist%C3%A4-koko-perheelle%3A-kolme-hyv%C3%A4%C3%A4-tekev%C3%A4%C3%A4-n%C3%A4yttely%C3%A4-yhdell%C3%A4-k%C3%A4ynnill%C3%A4/
http://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/haltian-kes%C3%A4-on-t%C3%A4ynn%C3%A4-tekemist%C3%A4-ja-n%C3%A4kemist%C3%A4-koko-perheelle%3A-kolme-hyv%C3%A4%C3%A4-tekev%C3%A4%C3%A4-n%C3%A4yttely%C3%A4-yhdell%C3%A4-k%C3%A4ynnill%C3%A4/
http://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/haltian-kes%C3%A4-on-t%C3%A4ynn%C3%A4-tekemist%C3%A4-ja-n%C3%A4kemist%C3%A4-koko-perheelle%3A-kolme-hyv%C3%A4%C3%A4-tekev%C3%A4%C3%A4-n%C3%A4yttely%C3%A4-yhdell%C3%A4-k%C3%A4ynnill%C3%A4/
https://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/
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- Syksyllä tulossa uusia opastuksia: Eläinten arkkitehtuuria 3.-4-luokille, 
Muodonmuutoksia-työpaja 5.-9.-luokille 

- Nuuksion kansallispuisto: Uusi rengasreitti työn alla Siikajärven-Soidinsuon suunnalle 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry pitää taas avoinna Haukkalammen opastupaa: 
www.luontoon.fi/nuuksio/palvelut/haukkalampi 

- Vallisaari: Hyvä Vallisaari-info: http://vallisaari.fi/ 
 Hyria koulutus:  

- Hyrian opiskelijan infopaketeissa on oma osionsa kestävästä kehityksestä. Nyt 
varsinaisia infopaketteja ei enää paineta vaan opiskelijan infot löytyvät Hyrian 
nettisivuilta https://www.hyria.fi/opiskelijalle, minne on päivitetty keke-teksti ja 
lajitteluohjeet. Lisäksi kestävä kehitys on yhtenä terminä opiskelijoille laaditussa 
lyhyessä sanastossa. Molemmissa keke-teksteissä on myös linkki Osaamispankkiin, 
mistä opiskelijat voivat löytää lisämateriaalia kestävästä elämäntavasta ja esim. 
retkikohteista. Osaamispankista löytyy myös ympäristövastuullisuuteen liittyviä 
työssäoppimispaikkoja. 

- Kestävä kehitys ja erityisesti jätteiden lajittelu tullaan huomioimaan Hyrian  
henkilöstöpäivillä ja opiskelijoiden aloituspäivissä elokuussa. Molemmat toimenpiteet 
toteuttavat osaltaan Hyrian kestävän kehityksen toimintasuun-nitelmaa ja nousivat esiin 
keke-työryhmän kokouksessa 21.3.2017. 

 Uudenmaan ELY-keskus: 
- ELY-keskuksen oman ympäristöohjelman ”Etevästi ELY:ssä” päivitys ja tilannekatsaus 

on meneillään.  
- Alueuudistukseen liittyen on päivitetty tehtävien yleistilannetta ja haettu synergiaa 

muiden toimijoiden tehtävien kanssa. 
 Luonto-Liitto:  

- Kevätseurannassa ”Yhdessä kevääseen” on painotettu luonnossa tapahtuvaa 
yhteistyötä, esimerkkinä linnut, muurahaiset ja muut eläinmaailman yhdessä toimijat. 

- Talviseuranta jatkuu SYKE:n kanssa syksyllä 1.11. alkaen. Kampanja saatiin hyvin 
käyntiin viime talvena ja nyt lisätään sen näkyvyyttä.  

- ”Untuvikko bongaus” –kuvaushaaste alkaa. Siinä haastetaan kuvaamaan vesilintuja 
(niitä tai niiden pesintää häiritsemättä) ja postaamaan niitä sosiaaliseen mediaan. 

- Luontoleirit alkavat eri puolella Suomea. Suurin osa leireistä pidetään Hangossa mutta 
niitä on myös mm. Lahdessa.  

- Kannanottoja ja lausuntoja on lähdössä, mm. Maakuntauudistukseen ja 
Nuorisopoliittiseen ohjelmaan (Vanupo) liittyen. Ilmastolakiin liittyvään ohjelmaan on 
tehty kannanotto nuorten osallistumisesta.  

 HSY:n kuulumisia: 
- HSY:n Kiitos kun lajittelet -kampanja jatkunut keväällä 2017 kauppakeskuksissa (Sello, 

Itis), joissa lajitteluneuvontaa ja biojätepussien jakelua. Kampanja jatkuu myös syksyllä 
2017. Lokakuussa jalkaudumme Forumin ja Myyrmannin kauppakeskuksiin. 

- Avoimia kompostointikursseja järjestetty pk-seudulla ja Kirkkonummella maaliskuusta 
alkaen.www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalonjatehuolto/Sivut/Kompostoint
i.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri 

- Muovipakkausten keräystä ja aurinkosähkön mahdollisuuksia taloyhtiöissä esitelty 
Taloyhtiö 2016-tapahtumassa 26.4. 

- Opiskelijatyönä on valmistunut Peruna matkalla -video vapaasti 
ympäristökasvatuksessa käytettäväksi. Videon on tehnyt HAMK:in opiskelija Pilvi 

http://www.luontoon.fi/nuuksio/palvelut/haukkalampi
http://vallisaari.fi/
https://www.hyria.fi/opiskelijalle
http://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalonjatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri
http://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalonjatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri
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Liikkanen yhteistyössä Saunalahden koulun (HSY:n kummikoulu) kanssa. Videossa 
kerrotaan opettavaisesti perunan matkasta pellolta ruokalautasen kautta biojätteen 
käsittelyyn HSY:n käsittelylaitokseen ja takaisin ravinteina ruoantuotantoon. Myös 
ruokahävikin vähentämistä ja biojätteen lajittelua korostetaan. Linkki 
videoon https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8 

- Pytty –kampanja:  www.pytty.fi  Pytty -kampanjan tavoitteena on, että kodin kemikaalit 
ja haitalliset aineet eivät kuormita jätevedenpuhdistamoa eivätkä päädy vesistöihin. 
Kampanja näkyi valtakunnallisesti marraskuussa 2016 ja pk-seudulla maaliskuussa 
2017. HSY toteutti kampanjan yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen ja muiden 
vesilaitosten kanssa. 

- Hanavesi -kampanja huhtikuussa 2017 www.hsy.fi/hanavesi Kampanjan tavoitteena on 
tuoda näkyväksi suomalaisen hanaveden arvo. HSY toteutti kampanjan yhteistyössä 
Vesilaitosyhdistyksen ja 15 vesilaitoksen kanssa. Kampanja on mukana Suomi 100-
ohjelmassa.  

- Tekniikan museon näyttelyt. HSY on ollut mukana uusimassa pikasuodatinlaitoksen 
näyttelyä, uutuutena mobiiliopastus https://tarinasoitin.fi/pikasuodatin. Lokakuussa 
museolla aukeaa uusi Tekniikan maa -näyttely, jossa HSY on yhtenä kumppanina. 
Näyttelyt ovat koululaisille ja perheille suunnattuja. 

- HSY osallistuu Kierrätyskeskuksen kanssa Varhaiskasvatus-messuille Wanhaan 
satamaan 6.10.2017 

- HSY:n kummikouluohjelma täyttää 10 vuotta. Tarjoamme yhteistyössä Finlandia-talon 
ja Lyyti Oy:n kanssa kolme maksutonta musiikkiteatteriesitystä (Lajitellut laulut – 
Säästetyt sävelet) 2.-3.-luokkalaisille 30.8.2017 

- Yläkoulujen oppitunteja on valmistumassa syksyllä on niitä voi tilata maksutta kouluihin. 
 Tahojen tärkeimpiä kuulumisia kerätään myös sähköpostilla kokouksen jälkeen.   

  11. Muut asiat 

 Muita asioita ei ollut. 

  12. Seuraavat kokoukset 

 Sovittiin, että seuraava kokous pidetään syyskuun lopussa. Malva laittaa Doodle-
kyselyn tarkemmasta ajankohdasta Välke-ryhmän jäsenille. 

 13. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20. 

 

Muistiin kirjasi Juulia Juslin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8
http://www.pytty.fi/
http://www.hsy.fi/hanavesi
https://tarinasoitin.fi/pikasuodatin
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VÄLKE-RYHMÄN KOKOUS       

 

Aika:  10.3. 2017 klo 9.00─11.00 

Paikka:  Uudenmaan ELY-keskus  

Läsnä: Malva Green (Luonto-Liitto, pj), Riitta Salasto (ELY-keskus, siht.), Mikko Kantokari (9-9:30, 

(Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö), Kaisa Pajanen (Helsingin ympäristökeskus), Elina Pilke 

(Metsähallitus), Juulia Juslin (Hyria), Tuija Stämbej (Espoon ympäristökeskus), Velimatti Leinonen 

(Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry)  

 

Asialista  

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja Malva Green avasi kokouksen klo 9:00. Todettiin, että Riitta Salasto toimii 

kokouksen sihteerinä. Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros. 

 

2. Asialistan hyväksyminen 

- Hyväksyttiin asialista sellaisenaan. 

- Todettiin, että kuullaan ensimmäisenä asiana kehittämispäällikkö Mikko Kantokarin esitys 

maakuntauudistustyöstä valtion ympäristötehtävien siirtymisestä ELY-keskuksista uuteen 

valtion virastoon. Lisäksi osa ympäristötehtävistä siirtyy perustettaviin maakuntiin.  

 

3. Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen ja siirtyvät tehtävät 

Mikko Kantokari kertoi, että valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä käynnisti työnsä 

15.2.2017 alkaen. Kysymyksessä on viraston perustamisen toimeenpanohanke. Viraston nimi on auki, 

Luova -nimeä on käytetty epävirallisesti. 

 

Kysymys on Sote- ja maakuntauudistuksessa työnjaosta kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Valtion 

tehtäväksi tulee oikeusvaltion ylläpito ja kehitys, perusoikeuksien turvaaminen ja arviointi, 

turvallisuustehtävät, valtakunnalliset ja kv-tehtävät, yleinen edunvalvonta. Yksi valtion virasto 

(keskitettyjä toimintoja mahdollisesti eri maakunnissa) käsittelee ympäristöasioita, sosiaali- ja 

terveysalaa, työsuojelua, opetus- ja kulttuuriasioita, pelastustoimen ja varautumisen asioita. 

Oikeusturva-asiat käsittävät TEM:n OM:n ja VM:n tehtäviä). Osa ELY-keskuksen 

ympäristövastuualueen tehtävistä siirtyy uuteen valtion virastoon ja osa maakuntaan 1.1.2019 alkaen. 

Väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa 1.7.2017. Valtion lupa- ja valvontavirastossa ympäristötoimi 

tulee olemaan suuri toimiala luvituksen ja valvonnan osalta. Ennakolliset menettelyt tulevat olemaan 

osa viraston toimintakulttuuria. ELY-keskuksesta siirtyvät valvonta-, YVA- ja osa 

luonnonsuojelutehtäviä sekä vesienhoitoon liittyviä tehtäviä. Tarvitaan eri organisaatioiden välistä 

yhteistyötä, avointa tiedon jakamista ja toimivia tietojärjestelmiä.  
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4. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen 

- Tarkastettiin edellisen kokouksen muistio, 25.11.2017, joka hyväksyttiin.  

 

5. Vuoden 2016 Välke-toiminnan yhteenveto 

Rattailla ohjelman toteuma vuonna 2016: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-

iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing 

 

6. Välkeryhmän koulutuspäivän (8.5.2017) koulutuspäivän järjestelyt ja kuulumiset 

Koulutuspäivä pidetään 8.5.2017 Lapinlahden Lähteellä, auditorio ja muut tilat sekä ulko- ja 

puistoalueet. Teemana on: ympäristö & ruoka ja luonto & hyvinvointi. Kohderyhmänä 

opettajat ja nuorten kanssa toimivat aikuiset (erityisesti nuorisotyöntekijät), nuoret, 

ekotukihenkilöt. Illalla erikseen mahdollisesti yleisöluento.  

 

Ohjelma tulee Luonto-Liiton sivuille ja ilmoittautumislinkki. Infoa myös Uusimaa-viikon 

sivuille.  

 

7. Rattailla-toimenpideohjelman tavoite 1, toteuma 

 

- Rattailla-toimenpideohjelma: 

http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf 

- Kerätään vuonna 2016 toteutuneet toimenpiteet yhteiseen taulukkoon, jota voi täyttää 

osoitteessa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-

iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing 

 

8. Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

Hyria Juulia Juslin huolehtii osaamispankin tiedotuksesta ja tarvittavista päivityksistä. 

 

9. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset ja yhteystiedot 

ELY-keskus 

Riitta Salasto kertoi esityksessään ajankohtaiset kuulumiset maakuntauudistuksesta ja 

ympäristökasvatuksen asemasta hallinnon uudistuksessa. Esitys liitteenä. 

 

Reetta Harmaja poissaolevana lähetti kokoukseen seuraavaa tietoa liittyen myös 

maakuntauudistukseen.  

 

1) Tällä sivulla on listattuna maakunnan tehtävät ja nro 21 ympäristötiedon tuottaminen 

http://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi/uudistus/maakunnan_tehtavat 

 

2) Uudenmaan maakuntauudistuksen tiimit: 

http://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi/tekijat/maakuntauudistuksen_tyoryhmat 

 

http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
http://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi/uudistus/maakunnan_tehtavat
http://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi/tekijat/maakuntauudistuksen_tyoryhmat
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3) Uudenmaan virkamiesjohtoryhmän 8.3 viesti: Uudenmaan liitolle annettiin tehtäväksi valmistella 

kannanotto, jossa todetaan, että uudistuksen aikataulu on Uudenmaan kannalta liian tiukka ja 

valtiolta tarvitaan valmisteluun riittävät resurssit, jotta uudistuksen toimeenpano olisi 

Uudellamaalla ylipäänsä mahdollista.  

4) Esivalmistelun tiekartassa: http://alueuudistus.fi/tiekartta/esivalmistelu Alla teksti 

ympäristötiedosta: 

Ympäristöä koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen sekä ympäristötietouden parantaminen 

Tehtäväalaan kuuluvat vesien tilan, alueidenkäytön ja kulttuuriympäristöjen seurannan tehtävät. 

Maakuntien tehtäväksi siirtyy tällä hetkellä ulkoistettuna työnä tuotettava pinta-, pohja- ja rannikkovesien 

tilan seuranta. Vesien tilan seuranta koostuu pintavesien ekologisen ja kemiallisen tila sekä pohjaveden 

kemiallisen ja määrällisen tilan seurannasta. Seurantaohjelman laatiminen ja seurannan järjestäminen 

edellyttää vesienhoitoalueittain maakuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi vesiseurantojen osalta tulee tehdä 

yhteistyötä eri seuranta- ja tarkkailutietoja tuottavien tahojen kanssa johdon mukaisen vesiä koskevan 

tilatiedon tuottamiseksi.  

Maakunnille siirtyy ELY-keskusten tehtävä edistää ja ohjata alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan 

ja kehityksen seurannan järjestämistä ja huolehtia osaltaan seurannan järjestämisestä. Maakuntiin siirtyy 

myös kulttuuriympäristön tilan ja kehityksen seuranta. Alueiden käytön ja kulttuuriympäristön 

http://alueuudistus.fi/tiekartta/esivalmistelu
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seurantatehtävät koostuvat kunnista tiedoksi tulevien päätösten seurannasta ja tietojen tallennuksesta 

kaavoituksen seurannan tietojärjestelmään (GISALU). ELY-keskusten kaavoituksen seurannan 

tietojärjestelmään tallentamat tiedot ovat tärkeä osa valtakunnallista alueidenkäytön seurantaa. Edellä 

mainittujen seurantatehtävien siirtyessä ELY-keskuksilta ja maakuntien liitoilta maakunnille keskeistä on 

huolehtia tietojärjestelmien yhteensopivuudesta valtion ja kuntien järjestelmien kanssa, seurantatietojen 

katkeamattomuudesta ja saatavuudesta sekä ympäristötietouden parantamisesta. 

 

Ympäristötietouden parantaminen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2003/4/EY) ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 

edellyttää jäsenmaiden hallinnolta mm. ympäristötiedon aktiivista ja järjestelmällistä levittämistä. 

Ympäristön tilasta on julkaistava säännöllisesti niin valtakunnallista kuin alueellistakin tietoa esimerkiksi 

verkkosivuilla. Tällä hetkellä tieto on koottu koordinoidusti ymparisto.fi-verkkopalveluun, jonka tarjonta on 

alueellisesti tasapuolista. Yhteisen verkkopalvelun arvoa on uudistuksessa tarkasteltava huolella: arvioitava 

teknisen alustan, koordinoinnin ja sisällöntuotannon vaatimuksia, kustannuksia sekä erityisesti 

asiakaspalvelun näkökulmaa. 

Ympäristötiedon tuottaminen ja jakaminen käsittää myös mediatiedottamisen ja -yhteistyön, sidosryhmä- 

ja yleisötilaisuudet, erilaiset suunnitelmat ja toimeenpano-ohjelmat sekä ympäristöasioissa palvelevan 

valtakunnallisen asiakaspalvelukeskuksen (nk. Y-aspan) toiminnan. Tehtävän monipuolisuus tulisi ottaa 

huomioon hallinnollisia maakuntia organisoitaessa ja niiden tehtäviä tarkemmin määriteltäessä. 

Maakunta toimii lähellä asukkaitaan kestävää yhteiskuntaa rakentaen. Monet maakuntaa koskevat 

keskeiset strategiat ja ohjelmat ovat ympäristöpainotteisia, mikä korostaa ympäristötietotehtävän roolia. 

Esimerkkeinä biotaloutta, kiertotaloutta, energiahuoltoa, hiilineutraaliutta ja puhtaan teknologian 

kehittämistä koskevat tavoitteet.  Maakuntalain 6§:n mukaisissa tehtävissä on useita sellaisia, joiden 

tavoitteiden toteutumista voidaan ympäristötiedolla edistää. 

Ympäristötietouden parantamisessa on tärkeää tehdä monipuolista alueellista yhteistyötä. Tämän 

tukemiseksi useimmilla alueilla toimii alueellinen ympäristökasvatuksen tai -tietoisuuden yhteistyöryhmä 

tai -verkosto. Ryhmien toiminnan jatkuvuus tulee turvata. Useat ryhmistä ovat nyt ELY-keskuksen asettamia 

tai koollekutsumia. 

Keski-Suomen ELY-keskus jakaa vuosittain ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia 

valtionavustuksia valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville ympäristökasvatuksen ja -valistuksen 

hankkeille. Aluehallinnon uudistuksen myötä avustusraha jaetaan vuodesta 2019 alkaen maakuntiin, jotka 

voivat päättää rahojen käytöstä. Tällöin tulee mahdolliseksi tukea pienempiä paikallisia hankkeita tai 

suunnata rahoitusta alueellisen yhteistyöryhmän käyttöön. On tärkeää ymmärtää avustusten merkitys 

ympäristökasvatuskentällä, niin että raha suunnataan jatkossakin ympäristötietouden edistämiseen. 

Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa tällä hetkellä ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 12§:n 

mukaisesti kaikilla ELY-keskusten toimialueilla ympäristökasvatusta tukevia kansallisia kehittämis-, 

yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. yhteistyön edistäminen ja asiantuntija-

avun antaminen muille virastoille. Erikoistumistehtävien jatkosta ei ole vielä päätöksiä. 
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Ympäristötietouden parantaminen 

Keski-Suomen ELY-keskus toteutti 15.1. - 30.9.2016 selvityshankkeen, jossa tarkasteltiin ympäristöhallinnon 

organisaatioiden (ml. ELY-keskukset) ja Museoviraston ympäristötietoisuustyötä. "Ympäristöä koskevan 

tiedon tuottaminen ja jakaminen ja ympäristötietouden parantaminen" on tällä hetkellä ELY-keskusten 

tehtävä, mutta muillakin organisaatioilla on samantyyppisiä tehtäviä. 

Henkilöstökyselyn, haastattelujen ja asiakirjatarkastelujen pohjalta koottiin julkaisu, johon on koottu tietoja 

ympäristötietoisuustyön käytännöistä ja arvioitu erilaisten toimien vaikuttavuutta. Julkaisussa on myös luku 

aluehallinnon uudistuksessa huomioon otettavista asioista. 

 Vuorovaikutusta ja valtavirtaistamista. Ympäristöhallinto ja Museovirasto ympäristötietoisuuden 

edistäjinä -hankkeen loppuraportti (Keski-Suomen ELY-keskus. Raportteja 85/2016): 

http://www.doria.fi/handle/10024/125603 

Keväällä 2015 työskenteli ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä asettama 

ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden työryhmä. Sen tehtävänä oli selvittää ympäristökasvatuksen ja 

ympäristötietoisuuden edistämisen organisointia Suomessa sekä tunnistaa ympäristökasvatuksen 

kehittämistarpeita. Se keskittyi työskentelyssään hallinnon oman toiminnan tarkasteluun. 

Työryhmän julkaisu on hyvä katsaus alan strategiakehikkoon ja toimintaan eri politiikkalohkojen 

näkökulmasta. 

 Ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden kehittäminen. (Ympäristöministeriön raportteja 

18/2015): http://helda.helsinki.fi/handle/10138/154138 

Maakuntauudistuksesta käytiin keskustelua ja todettiin, Riitta Salasto keskustelee ELY-keskuksen 

ympäristövastuualueen johtaja Satu Pääkkösen kanssa mahdollisen kannanoton laatimisesta liittyen 

alueelliseen valmisteluun. Aiheena:  ”Ympäristökasvatus osaksi maakuntien ympäristötietouden 

edistämistehtävää”.  Tiedossa on, että ainakin Pirkanmaalla PYY ja Lounais-Suomen toimijat ovat tehneet 

kannanoton.  

Hallituksen esitysluonnos on lausunnolla 19.6.2017 asti. 

Muiden osallistujien kuulumiset lyhyesti: 

- Espoon ympäristökeskus.  Kestävä johtaminen Keke- ohjelman koulutusohjelmassa ollut hyvä.  

Toteutetaan Johtamisen valmennusohjelmaa ja ympäristöasiat hyvin esillä. Facebook sivuja on 

kehitetty. 

- Haltia. Suomi 100 v. Haltiassa aktiivista toimintaa, luontopäiviä, luontoiltoja, opastuksia. 

Villieläinkuvat esillä. Kansallispuistobuumi. 

- Hyria. Kestävän kehityksen verkkokurssi = pakollinen opintojakso ammattiin liittyvinä opintoina 

- Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. Kouluyhteistyö laajentunut mm. 

Hyvinkäällä ja Riihimäellä 100 koululaista tulossa kalastuksen päivään. 20.5. Nurmijärven 

Myllykoskella avajaiset: luontopolku ja kalastusta. 

- Helsingin ympäristökeskus. Saaristokirja valmisteilla, Luomuova Helsinki. MATTAUS-hanke 

(esteettömyys), Interreg -hanke menossa Viron kanssa.  

 

 

http://www.doria.fi/handle/10024/125603
http://helda.helsinki.fi/handle/10138/154138
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10. Seuraavat kokoukset 

- selvitetään alkusyksyyn eri kyselyllä 

 

11. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30.  
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VÄLKE-RYHMÄN KOKOUS       

 

Aika:  25.11. klo 13.00─16.00 

Paikka:  Hyria: Osoite: Kauppalankatu 18, Hyvinkää, neuvotteluhuone 132A.  

Läsnä: Malva Green (Luonto-Liitto, pj), Juulia Juslin (Hyria koulutus, siht.), Tarja Heikkonen 
(Suomen luonnonsuojeluliitto; poistui 13.30), Saara Leinikka (Luonto-Liitto / Uusimaa; poistui 
14.35), Päivi Vaisto (Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY), Marjatta Sykkö (Suomen 
luonnonsuojeluliitto /ympäristökasvatus), Camilla Ekblad (Natur och Miljö), Mikko Kantokari 
(Uudenmaan ELY-keskus /ympäristö; poistui 14.45), Maria Runonen (Suomen ympäristöopisto 
SYKLI) 

 

Asialista  

 

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja Malva Green avasi kokouksen klo 13.05. Todettiin, että Juulia Juslin 

toimii kokouksen sihteerinä. Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
- Hyväksyttiin asialista sellaisenaan. 

 
3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen 

- Tarkastettiin edellisen kokouksen muistio. 
 

4. Hyrian esittely ja ajankohtaiset kuulumiset  
- Juulia esitteli lyhyesti Hyriaa. Hyria on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva 

ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten ja aikuisten koulutusta. Hyrian 
koulutuksen järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 3 050. Hyriassa 
opiskelee vuosittain noin 10 000 henkilöä, joista n. 2 500 on nuoria ammatillisen 
perustutkinnon suorittajia, n. 1 400 aikuisia perustutkinnon, n. 1 500 
ammattitutkinnon ja n. 320 erikoisammattitutkinnon suorittajia. Noin 4 000 
opiskelijaa on lyhytaikaisen koulutuksen piirissä.  Lisäksi Hyria tarjoaa yritysten 
tarpeisiin räätälöityjä lyhytkoulutuksia. Hyria on Välke –ryhmän ns. perustajajäseniä 
ja Hyriassa (Juulialla) oli myös Osaamispankki –hankkeen vetovastuu. 

- Juulia kertoi, että Hyria osallistui Energiansäästöviikon 10.-16.10.2016 viettoon mm. 
tiedotuskampanjalla intrassa, nettisivuilla ja somessa sekä ympäristöneuvonnan 
tapahtumilla. Luonto- ja ympäristöalan aikuisopiskelijat toteuttivat 
ympäristöneuvonnan tapahtumat Hyrian Hyvinkään yksiköissä opiskelijoille ja 
henkilökunnalle torstaina 13.10.2016. 
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5. Nuoret muutoksentekijöinä koulutuspäivän kuulumiset  
 

- Koulutuspäivän 11.11.2016 ohjelmassa oli asiantuntijoiden ja tutkijoiden 
puheenvuoroja sekä tuoreita esimerkkejä nuorten osallistumisesta eri tavoin 
toiminnan ideointiin ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Koulutuspäivä oli 
onnistunut: Luennot olivat hyviä ja myös työpajat saivat hyvää palautetta. Arto O. 
Salosen luento alussa sitoi hyvin yleisen asian nuoriin. Nuorten ääni kuului 
seminaarissa vahvasti. Osallistujia oli yhteensä n. 65 hlöä.  

- Koulutuspäivän materiaalit löytyvät Osaamispankista: 
http://www.hyria.fi/osaamispankki  

 
6. Vuoden 2017 teema ”Nuoret muutoksentekijöinä” 

- Ensi kevään oppimispäivän järjestäminen osana Uusimaa viikkoa? / Tapaaminen 
Uudenmaan liiton kanssa: 

i. Malva Green Luonto-Liitosta ja Katja Viberg Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskuksesta ovat käyneet juttelemassa Uudenmaan liiton Tarja 
Hailin kanssa Nuoret muutoksentekijöinä –teeman yhdistämisestä Uusimaa 
viikkoon toukokuussa 2017.  

ii. Seuraava tapaaminen Uudenmaan liiton kanssa aiheesta pidetään 
9.12.2016 klo 9: Malva osallistuu ja muutkin verkostosta tervetulleita. Ideoita 
voi laitaa myös sähköpostitse.  

iii. Uusimaa viikon teemana yhtenä päivänä on ympäristö ja toisena oppiminen. 
On noussut esiin mahdollisuus järjestää teemapäivä yhteistyössä 
Lapinlahden Lähteen kanssa (mielenhyvinvointiin liittyvää toimintaa) 
>Uudenmaan liiton ehdotus yhteistyökumppanista, saa mm. tiloja käyttöön 
Helsingistä Lapinlahden vanhan sairaalan läheltä. Todettiin, että yhteistyö on 
hyväksi, koska varsinaista rahaa seminaarin järjestämiseen ei ole saatu.  

iv. Nuoret sidotaan mukaan teemapäivän suunnitteluun, tulossa nuoria mm. 
Luonto-Liiton ilmastoryhmästä (viritteillä oma ruokakampanjansa). Mukaan 
on lähdössä myös Verke ry (nuorisojärjestö verkkoneuvotteluun liittyen), joka 
tarjoaa näkyvyyttä verkossa nuorille. Hyriasta mukaan teemapäivään voisi 
osallistua luonnonvara-alan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.  

v. Ideoitiin teemapäivän mahdolliseksi teemaksi: Vastuullinen ruoka ja 
somekampanjointi. HSY:llä on menossa vegekampanja ”Kokeile kasviksia”. 
Luonto-Liiton ilmastoryhmä on puolestaan ideoinut mm. kasvisruokapäivää 
opiskelijaruokaloille. Some-paja diginatiiveille nuorten vetämänä? Youtuben 
käyttö mainonnassa (Youtube on nuorten keskeisin hakukone)? 

 
7. Puheenjohtajataho vuodelle 2017 

- Nuorisojärjestö Luonto-Liitto on ollut hyvä vetäjä ”Nuoret muutoksentekijöinä” -
teemalle, koska tuntee verkostot ja saa myös nuoria helpommin mukaan. 

- Luonto-Liittoa ja Malvaa ehdotettiin puheenjohtajaksi myös vuodelle 2017. Päätettiin 
valita Malva Green puheenjohtajaksi ja Luonto-Liitto puheenjohtajatahoksi vuodelle 
2017. 

 

8. Rattailla-toimenpideohjelman toteuma 2016:  
- Kerätään vuonna 2016 toteutuneet toimenpiteet yhteiseen taulukkoon, jota voi 

täyttää osoitteessa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-
iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing 

- Sovittiin, että eri tahot käyvät päivittämässä omat toimenpiteensä 13.2.2017 
mennessä.  
 

http://www.hyria.fi/osaamispankki
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEFacnv1kef-iPZP9qCh8rOCFHTu8_lOoyt1cugtJeM/edit?usp=sharing
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- Rattailla-toimenpideohjelma: 
http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf 

9. Välke-ryhmän tiedotus 
- Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

i. Juulia Juslin kertoi, että Välke-ryhmän tiedotuskanavana toimivaa 
Osaamispankkia on päivitetty Hyriassa isommin lokakuussa: 
http://www.hyria.fi/osaamispankki.    

ii. Ajankohtaista-osiossa etusivulla on tieto Nuoret muutoksentekijöinä -
koulutuspäivästä materiaaleineen sekä mm. tieto Välke-ryhmän 
puheenjohtajatahosta. Osaamispankista löytyvät Välke-ryhmän 
nimittämiskirje, kokousmuistiot ja tiedotteet.  

- Mediaretki tai yhteinen muu viestintätoimi? 
i. Edellisen vuoden muistiosta bongattu: ajatuksena toimittajille järjestetty 

mediaretki. Todettiin, että joku koulutus mediasta voisi olla hyvä. 
- Viestintäryhmän perustaminen 

i. Keskusteltiin siitä, että Välke-ryhmän Facebook voisi olla aktiivisempi. 
Päivittäjänä on mm. Päivi HSY:ltä. Facebookiin voisi päivittää enemmän 
ajankohtaisia kuulumia mukana olevilta tahoilta, mm. tulevia omia 
tapahtumia ympäristövastuullisuusteemaan liittyen. Ja kaikkien Välke-
ryhmäläisten olisi hyvä käydä tykkäämässä, kommentoimassa ja jakamassa, 
jotta sivustolle saataisiin aktiivisuutta. Malva Green selvittelee 
päivitystunnuksia, hänelle voi laittaa sähköpostia, jos haluaa 
päivitysoikeudet sivustolle. 

ii. Pohdittiin viestintäryhmän perustamisen tarpeellisuutta. Välke-ryhmän 
viestintä on tavoittanut hyvin, jos miettii esim. seminaarien osanottajamääriä. 
Reetta Harmaja hoitaa ELYssä ympäristötoimen viestintää ja häneen voi olla 
yhteydessä, jos viestintäryhmää halutaan aktivoida. Aiemmin toimineen 
viestintäryhmän jäseninä olivat myös mm. Juulia Juslin ja Tarja Heikkonen. 

 

10. Tiedotusasiat / muut asiat 
- HSY:n jätteen vähentämiseen tähtäävä kampanja ”annajotainmuuta.fi”. Somessa: 

Twitter 7.12. alkaen #annajotainmuuta –teeman ympärillä. Haluaisivatko Välke 
ryhmäläiset osallistua? Luonto-Liitto ja Natur och Miljö voisivat ainakin osallistua. 
Muut halukkaat voivat laittaa viestiä mia.tarvainen@hsy.fi + Päivi välittää viestiä, 
että suora tietoviesti laitetaan jo Malvalle ja Saaralle. 

- Suomi 100v –teemavuoden hengessä 100 Luonnon helmeä avajaiset 30.11.2016. 
Luonnonpäivät 4.2.2017 Sukella talveen, 20.5. Maista luonto, 17.6. Nuku yö ulkona 
ja rakastu kesäyöhön, 26.8. Suomen Latu juhlii luontoa, lisätietoa tapahtumista 
löytyy Luonnonsuojeluliiton sivuilta. Helmikuun tapahtumassa mukana on myös 
Luonto-Liiton Talviseuranta. 

- 5.-6.6.2017 pidetään FEE-Suomen isot ympäristökasvatuspäivät Turussa. Mukana 
järjestelyissä jollain tasolla ovat myös Sykli ja Luonto-Liitto. 

 

11. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 
- LUP: 1.12.2016 Pauligin huvilalla Luontoliiton Uudenmaan piirin 40v. juhlat. 

30.11. Boxbike –hankkeen julkistamistilaisuus. Simo-siili tehtävärata 
luontopolku, voi ladata linkillä netistä (Saara laittaa linkin koko ryhmälle). 
Luonto-leirejä tulossa. 

- SLL: ks. edllinen kohta + Tarja laittaa kuulumisia.  
- ELY. Alueuudistus on tulossa. Ympäristökasvatusta koordinoi Tanja Tuulinen 

alueuudistuksessa, pyritään siirtämään hyviä toimintoja myös uuteen 
organisaatioon. 

http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf
http://www.hyria.fi/osaamispankki
mailto:mia.tarvainen@hsy.fi
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- Sykli: Uusia ympäristökasvattajia koulutetaan (n. 100 ympäristökasvattajaa 
koulutuksessa), alkanut syksyllä Helsingissä ja Joensuussa. Tulossa keväällä 
Helsinki, Turku ja Vaasa/Seinäjoki. OPH:n hankkeita saatu uusia mm. ”Pelissä 
yhteinen kaupunki” (ilmiöoppimusta, kaupunkisuunnittelua). Pohjoismainen 
ympäristökasvattajien kurssi on ollut tällä viikolla Nurmijärvellä. Ympäristöpuolen 
koulutusta suunnitellaan myös Kiinalaisille opettajille. Ulkoluokka-hanke (kuuluu 
Liikkuva koulu –verkostoon): http://www.ulkoluokka.fi 

- Natus och Miljö: Ei ole ympäristökasvattajaa tällä hetkellä. Camilla otti nyt 
koppia ympäristökasvatushommista loppuvuoden ajan (25.10.-31.12.) ajan, hän 
on tutkijana Turussa muuten. Fresh habbit –hanke jatkuu. Turunmaalle 
(Paraisille) on tulossa uusi luontokoulu. 

- HSY:  
o Ekokompassi on otettu käyttöön viidessä uudessa organisaatiossa pk-

seudulla. 
o Pohjois-Savon KePoSa-hankkeessa yhdeksän yritystä on ottanut 

Ekokompassin käyttöönsä. 
o Koko Suomessa toimiva Ekokompassi-palvelu tavoitteena 2018 alusta 

alkaen. 
o HSY:n jätteen vähentämiseen tähtäävä joulukampanja alkaa 7.12. 

Kampanjasivut ovat osoitteessa www.annajotainmuuta.fi, josta löytyy 
vinkkejä vähäjätteisiksi lahjoiksi. Kampanja jalkautuu tänä vuonna 
vahvasti sosiaaliseen mediaan. Twitterissä innostetaan 7.12. alkaen 
henkilöitä ja organisaatioita keskustelemaan #annajotainmuuta -teeman 
ympärillä. HUOM! Olisiko Välke-ryhmäläisillä ja edustamillaan 
organisaatioilla kiinnostusta osallistua? Laita viestiä 
mia.tarvainen@hsy.fi! Ideoita vähäjätteiseen jouluun on tarjolla myös 
Instagramissa. HSY:n Instagram-kuvakisassa etsitään parasta kuvaa 
vähäjätteisestä joulunvietosta tai siihen valmistautumisesta 12.12. alkaen 
hashtagilla #annajotainmuuta. 

o Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon 19.-27.11.osallistuivat kaikki 
Kestävä kulutus -teemalla työskentelevät HSY:n kummikoulut: 
Saunalahden koulu ja Auroran koulu Espoosta, Suutarilan ala-asteen 
koulu Helsingistä, Mäntymäen koulu Kauniaisista ja Kirkkoharjun koulu 
Kirkkonummelta. Kestävä kulutus -teemassa koulut keskittyvät jätteen 
määrän vähentämiseen, lajitteluun ja kohtuullisiin kulutusvalintoihin. HSY 
tarjosi koulujen käyttöön pelejä lajittelusta ja ruokajätteen 
vähentämisestä sekä juliste-kampanjan teemalla ”Ruokaa vai roskaa”. 
Koulut koostivat materiaaleista tapahtumia ja muuta ohjelmaa. HSY 
tarjosi koulujen tapahtumiin neuvontaa ja ympäristökasvatusta. 

o Ehdottakaa kouluanne HEIJ-ilmastopalkinnon saajaksi. Vuoden 2017 
HEIJ-ilmastopalkinto jaetaan HSY:n kummikouluohjelmassa olevalle tai 
olleelle koululle, joka on toiminnallaan aktiivisesti ja innovatiivisesti 
vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä tai kannustanut muita siihen. 
Toiminnan ei ole tarvinnut tapahtua kummikouluvuoden aikana. 
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/tapahtumat/jaettavat_palkinnot/Sivut/H
elsingin-seudun-ilmastopalkinto-.aspx 

o Yläkouluille valmistuu kaksi vesioppituntia vuoden vaihteessa 
yhteistyössä Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polun kanssa: 
Maailman vedet ja piilovesi, Virtaa viemäriin. Opettajat voivat varata 
oppitunteja maksutta kouluunsa pk-seudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen) ja Kirkkonummelle. 

o HSY pitänyt luennot ilmastonmuutoksesta sekä jäte- ja kierrätysasioista 
pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöiden koulutuksissa 

o HSY osallistuu Pytty-kampanjaan, joka järjestetään 7.11. -24.11. 
http://www.pytty.fi/ 

http://www.ulkoluokka.fi/
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- Hyria: Energiansäästöviikkoa vietettiin 10.-16.10.2016 tiedotuskampanjalla ja 
ympäristöneuvonnan tapahtumilla. 

- Luonto-Liitto: Älä osta mitään –päivä on tänään 25.11. (samaan aikaan 
päinvastainen Black Friday alennusmyyntipäivä). Talviseuranta-kampanja alkoi 
24.11. (talviseuranta.fi): Lajihavainnointia, lumi- ja jäähavaintoja, myös tulossa 
ilmastoaiheista viestintää. Vuonna 2017 Yhdessä luontoon –teema, sukupolvien 
välistä luontohyvinvointia, yhteistyössä Sydänliitto. 

- Tahojen kuulumisia kerätään myös sähköpostilla kokouksen jälkeen.   
 

12. Seuraavat kokoukset  
- Seuraava kokous pidetään Uudenmaan ELY-keskuksessa Pasilassa maaliskuussa 

2017, yhteyshenkilönä (+sihteerinä?) Riitta Salasto. Malva laittaa Doodle-kyselyn 
tarkemmasta ajankohdasta. 
 
 

13. Kokouksen päättäminen  
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

 
 
 

Muistiin kirjasi Juulia Juslin. 
 



 

VÄLKE-RYHMÄN KOKOUS       

Aika:  16.8.2016 kello 9─12  

Paikka:  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Seutusali 
(Osoite: Opastinsilta 6, 00520 Helsinki) 

 
Malva Green Luonto-Liitto ry (pj), 
Riitta Salasto Hämeen ELY-keskus,  
Margit Jensen Helsingin kaupungin ympäristökeskus,  
Maria Runonen Suomen ympäristöopisto SYKLI,  
Katja Wiberg Kierrätyskeskus,  
Riitta Pulkkinen Espoon ympäristökeskus Villa Elfvik,  
Kaija Tuiskula Porvoon ammattiopisto, 
Velimatti Leinonen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, 
Mirva Ilmoniemi Helsingin seudun liikenne HSL,  
Kati Vähä-Jaakkola Suomen ympäristökasvatuksen seura ry SYKSE, 
Elina Pilke Metsähallitus Haltia, 
Reetta Harmaja Uudenmaan ELY-keskus,  
Päivi Vaisto Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (siht) 

 

Asialista  

1. Kokouksen avaus  

 Puheenjohtaja Malva Green avasi kokouksen. Kokouksen sihteerinä toimi Päivi 
Vaisto.     

2. Asialistan hyväksyminen  

 Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen  

 Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

4. HSY:n esittely ja ajankohtaiset kuulumiset  

 Leena Mikkonen-Young Neuvonnan ryhmäpäällikkö (Viestintä- ja neuvontayksikkö) 
esitteli HSY:n toimintaa ja ajankohtaisia asioista. Esitys liitteenä. 



5. Nuoret muutoksentekijöinä – hankehakemuksen ja seminaarin tilanne 

 Hanke ei valitettavasti saanut rahoitusta. Hakemuksella haettiin rahoitusta myös 
Uudenmaan ympäristötietoisuuden seminaarille, joka on perinteisesti loka-
marraskuussa. Teemana on ”nuoret muutoksentekijöinä”. Tarkoitus on, että nuoret 
esittelisivät nykyisiä ja tulevia hankkeita, joissa ovat mukana. 

 Ohjelmaehdotuksia seminaariin: 

o Tulevaisuuden kierrätyskeskus – nuoret voisivat tulla esittelemään projektia.  

o Ympäristökasvatuksen seura - Ympäristöreportterit kilpailu ja Vihreä lippu 
ohjelma.  

o Ilmastoryhmä Luontoliitosta,  

o Hyria – luontoalan opiskelijat? 

o Haltia – Juniorranger toiminta.  

o Suuri mysteeri -luontopolkumateriaalin promoaminen – voisivatko Syklin 
opiskelijat vetää luontopolun? 

o HSY:n kummikouluohjelma – koulun oppilaiden ympäristöryhmä voisi esitellä 
mitä ovat tehneet.  

 Tilat: 

o tilojaan tarjosivat/selvittävät: Hyria?, ELY, Haltia (vaihtoehtoisesti pieni 
summa seminaarin budjettiin), Viikin ympäristökeskus  

 Kustannukset: 

o Espoo/ Villa Elfvik pieni summa, Ely voi tarjota kahvit tms. HSY voi osallistua 
kustannuksiin pienellä summalla, Haltia (tilat tai) pieni summa.  

 Seminaari sovittiin alustavasti järjestettäväksi viikolla 45, perjantai 11.11.2016 

 Seminaarin suunnittelukokous 31.8. klo 13 Luontoliiton toimisto Annankatu 26 A, 5 
krs. Riitta Salasto lupautui mukaan seminaarin suunnitteluun 

 Tahot, jotka tarjosivat tiloja selvittävät suunnittelukokoukseen mennessä, ovatko 
tilat vapaana. Kaikki selvittävät mahdollisuutta, miten osallistuvat seminaarin 
järjestelyihin esim. kustannukset, puhuja, työpaja tms. Varaudutaan noin 100 
osallistujaan. 

 Välke muokkaa hankehakemusta (Malva, Katja, Päivi) ja haemme rahaa Suomi100 
rahastosta. Rahastossa aiheina mm. yhdessä tekeminen, tulevaisuus. Rahastolla 
jatkuva haku. Haku kaksi vaiheinen: ensin haetaan mukaan Suomi100-
hankkeeseen ja sitten tarkemmalla hakemuksella rahaa omalle hankkeelle. 
Liitetään hakemukseen Välke-ryhmän nimittämispäätös. 

6. Vuoden 2017 teema  

 Nykyinen teema ”Nuoret muutoksentekijöinä” jatkuu myös vuoden 2017 

7. Rattailla -toimenpideohjelman tavoitteet 4─5, suunnitelmat 



- Kokouksen osallistujia pyydetään valmistautumaan esittelemään tavoitteisiin 4─5 
liittyviä uusia suunnitelmiaan. 

- Rattailla-toimenpideohjelma: 
https://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf 

Tavoite 4. Uusmaalaiset kunnat ovat edelläkävijöitä kestävässä kehityksessä. 
Kunnissa on vahva kestävän kehityksen arvopohja. 

- Sykli: Hämeenkyrössä uusi ympäristökasvattaja-ryhmä. Hämeenkyrössä päätetty, että 
kaikki päiväkodit hakevat Vihreä Lippu -ohjelmaan. 

- Espoo tehnyt yhteiskuntasitoumuksia ja haastanut muut kunnat tekemään 
yhteiskuntasitoumuksia. 

- Ekotukihenkilöiden määrä: Helsinki 1220 hlöä, Espoo 551 hlöä, Kauniainen 29 hlöä, 
Lohja 20 hlöä, Kuuma-kunnat 103 hlöä ja HSY 29 hlöä. 

- Suomen ympäristökasvatuksen seuralla on meneillään hanke Kuntavaikuttaminen, 
jossa on kunnille viisi teemaa: ekotukihenkilöt, yhteiskuntasitoumus, kunta tukee 
kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia kestävän kehityksen ohjelmien tekemisessä, kunta 
tukee luonto- ja ympäristökouluja ja tekee hankinnat kestävästi. Näin kunta täyttää 
ympäristökasvatusystävällisen kunnan kriteerit. Järjestöt voivat tulla yhteistyöhön tai 
hyödyntää omassa kuntavaikuttamisessaan tätä materiaalia. 

HSL: Varhaiskasvatuksen liikkumisen suunnitelma 

Tavoite 5. Organisaatioilla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai 
ympäristöohjelma 

Luontoliitolta voi tilata Luontohyvinvointi-koulutuspakettia, suunnattu kasvattajille. 

Haltialla Luontomatkailupuolella paljon hankkeita meneillään. 

Itämeri-haasteessa mukana 21 yritystä. Lähetetty tervehdyskirje, jossa pyydetty 
päivittämään ohjelmaa. 

Ekokompassi (pk-yrityksille ja tapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä) katso HSY:n 
kuulumiset. 

Green Key: 40 hotellia kansallisesti mukana. Matkailualan ympäristöohjelma. 

Ely-keskukset myöntävät tukia energia-asioihin. Tukimarkkinointia Elyssä ei ole tehty. 
32 hanketta tuettu 13 miljoonalla. Tarkoitettu lähinnä investointeihin. 

HSY (Ilmastoinfo): Energiasuunta-palvelu yrityksille. Edullinen energiakatselmus 
yrityksille. 

HSL: Työpaikka, joka liikuttaa -hanketta jatketaan. Työpaikka tekee 
Liikkumissuunnitelma Työmatkalaskuri netissä. Jatketaan työnantajayhteistyötä 
neuvontakäyntejä alueen yrityksiin, mitä voivat tehdä. Muutama lainapyörä, pyöräilijät 
tekevät blogia. 

https://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf


8. Välke-ryhmän tiedotus  

- Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

o Toimintasuunnitelma Välkkeen sivuille. 

9. Tiedotusasiat 

- Kuulumiset Vallisaaren ensimmäisestä vesiliikennepäivästä  

o Ihmisiä oli liikkeellä vaikka sää oli sateinen. Useita Välke-verkoston järjestämiä 
toiminnallisia pisteitä osallistui tapahtumaan. Elina kiitti Metsähallituksen 
puolesta järjestelyihin osallistuneita. 

o 4.10. klo 9-16 Twitter-koulutus Kierrätyskeskus/Kalasatama. Ota yhteyttä Katja 
Wibergiin, jos kiinnostuit. 

o  

10.  Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 

-    Lähettäkää kuulumiset sihteerille kokouksen jälkeen. Sihteeri liittää ne muistioon. 

HSY 

- HSY:n kummikouluiksi on valittu Helsingistä Kontulan, Maatullin, Vallilan ja Suutarilan 
ala-asteen koulut. Espoosta kummikouluiksi valittiin Aarnivalkean, Auroran ja 
Saunalahden koulut. Vantaalla kummikouluohjelmaan osallistuu Rajatorpan koulu, 
Kauniaisissa Mäntymäen koulu ja Kirkkonummella Kirkkoharjun koulu.  
Kummikoulut saavat maksutonta ympäristökasvatusta teemoilla Kestävä kulutus tai 
Elintärkeä vesi. Kumpaankin teemaan on valittu viisi koulua. Kestävä kulutus -
teemassa opitaan jätteen määrän vähentämistä, lajittelua ja kohtuullisia 
kulutusvalintoja. Elintärkeä vesi -teemassa keskitytään veden kiertokulkuun, lähivesien 
tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin. Elintärkeä vesi -teema on 
toistaiseksi tarjolla alakouluille. Seuraava kummikouluhaku alkaa maaliskuussa 2017. 

- Työn alla on vesiteemainen kummikouluohjelma yläkouluille. Näillä näkymin tulee 
mukaan kummikouluhakuun keväällä 2018. Kummikouluohjelmassa tehdään 
vesiaiheisia oppitunteja, joita opettajat voivat tilata maksutta omalle koululleen, kun 
oppitunnit valmistuvat. 

- Ekokompassi on otettu käyttöön neljässä uudessa organisaatiossa, joista kaksi on 
vuokra-asumisen toimijoita. 

- Ekokompassi-sertifikaatin voivat nyt saada myös Pohjois-Savossa KePoSa-
hankkeessa mukana olevat yritykset. 

- Ekokompassi-palvelulle on kysyntää eri puolilla Suomea, ja Helsingin YMK selvittää 
mahdollisuuksia tarjota Ekokompassi-palvelu jatkossa kansallisesti. 

Hämeen ELY-keskus  / Uudenmaan ELY-keskus 

- ESR hakuinfosta: 

o Avoin haku päättyy 3.10.2016.  

o Esityksessä avoinna olevan haun painotukset. 



o Uudellamaalla haussa 1) Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen: 
Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantaminen. 

o Erityisesti maahanmuuttajien ja koulupudokkaiden koulutukseen osallistumisen 
edistäminen 

o  sekä 2) Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Uusimaa: 
pitkäaikaistyöttömille ja/tai maahanmuuttajille suunnatut palvelut 

o Tukea voivat hakea yhteisöt, kunnat, yritykset 

o Lisätietoja: Liite ja Riitta Salasto 

- MOTIVA tekee opasta Vähähiilisyys EU –hankkeissa hakijoille  

- Pirkanmaalta 29.9. Pirkanmaalla yhteistyöllä eteenpäin -seminaari. Tarkoitettu kaikille 
alueellista yhteistyötä tekeville ympäristökasvatusverkostoille. Teemoina 
kuntavaikuttaminen ja valtakunnalliset kuulumiset.  

Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

- Helsingissä valmistunut Ympäristötietoisuuden yhteistyö -esite  

- Kirjastot Kestävän elämäntavan tapahtumia Helsingin kirjastoihin (Suomi100) 

- Ilmiöoppiminen Itämerestä -kurssi 

Sykli 

- Uudet ympäristökasvattajat (ympäristöalan erikoisammattitutkinto) aloittavat syksyllä 
Helsingissä, Turussa ja Joensuussa  

- Pelissä yhteinen kaupunki! –opettajankoulutus sai jatkoa ja koulujen haku 
koulutukseen käynnistyy tänä syksynä. Koulutus alkaa marraskuussa. Kouluja haetaan 
erityisesti Kuopiosta, Oulusta, Espoosta, Vantaalta ja Hyvinkäältä. 

- Pelissä yhteinen kaupunki! –menetelmälle  on avattu omat nettisivut 
www.kaupunkipeli.fi, facebookissa 
https://www.facebook.com/groups/pelissayhteinenkaupunki/  

- Ympäristökasvattajille suunnattu Teemasta toimeen –lähijakso on avattu myös muille 
kuin nykyisille ympäristökasvatuksen opiskelijoille. Lisätietoa saat olemalla yhteydessä 
maria.runonen@sykli.fi 

- Luokasta luontoon –hanke käynnistyy niin ikään syksyllä, omat nettisivut työn alla. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

- Työstetty uutta strategiaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Strategian teemoina mm. 
lähellä sinua, yhdessä onnistuminen, vastuu ympäristöstä. 

Espoon kaupunki 

- Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen on tehnyt jo 19 eri tahoa Espoossa, suurin 
osa kaupunkiorganisaatiossa, mutta joukossa on myös yrityksiä. 
http://www.ym.fi/sitoumus2050 

http://www.kaupunkipeli.fi/
https://www.facebook.com/groups/pelissayhteinenkaupunki/
mailto:maria.runonen@sykli.fi
http://www.ym.fi/sitoumus2050


- Esimiesten kestävän kehityksen valmennuksen ensimmäinen lähipuolipäivä on 25.8., 
toinen 23.11. Mukana on 21 osallistujaa. 

- Kaupungin viestijäverkoston yhteiskuntasitoumukseen kuuluu Kestävä kehitys -sivujen 
kokoaminen espoo.fi -sivuille, Asuminen ja ympäristö - välilehden alle. Alasivut käsittelevät 
energiaa, liikkumista, ilmastotavoitteita, kuluttamista ja kierrättämistä, ruokaa ja kestävän 
kehityksen kasvatusta otsikolla ”Opi elämään kestävästi”. Tarkoituksena innostaa 
asukkaita tekemään kestäviä valintoja ja kertoa, miten kaupunki edistää kestävää 
kehitystä. Julkaistaan lokakuussa. Suoraosoite www.espoo.fi/kestavakehitys menee sen 
jälkeen sinne. Samassa yhteydessä Ympäristötietoisuus-sivu poistuu ja Elfvikin sivujen 
paikka muuttuu, suoraosoite www.espoo.fi/villaelfvik toimii edelleen. 

- Kesäkuun alussa vakinaistettiin Niina Järvisen ja Helena Kyrkin työsuhteet. Ovat 
suunnittelijoita, kestävän kehityksen ohjelmatyössä. Toimipiste Tekninen ja ympäristötoimi, 
esikunta. 

- Koulumetsäyhteistyön lisääminen (Vihervuoden 2016 alaprojekti): Espoon luonnonhoidon 
toimintamallia uudistetaan ja siihen on tulossa myös vuorovaikutuksesta koulujen ja 
päiväkotien kanssa. Keväällä pilotoitiin koulujen lähimetsäretkiä 10 retkellä. Ei resursseja 
jatkaa retkiä tällä erää. 

- Espoo mukana Syklin Ulkoluokka-hankkeessa: http://www.sykli.fi/fi/uutinen/ulkoluokka-

liikuntaa-ja-oppimista-lahiluonnossa    
- Villa Elfvikin luontotaloon valmistuu kesätyönä ”Kestävän elämäntavan polku”. Polun 

avulla VE:n kestävän kehityksen työ tehdään näkyväksi asiakkaille. 
- Pääkaupunkiseudun ympäristökasvatuksen kurssiesite ilmestynyt ja Elfvikin kurssit löytyy 

myös Kurssit kasvattajille -nettisivuilta (espoo.fi). 
- RCE Espoo koordinointi on siirtynyt Laurea AMK:lle jokin aika sitten.  

Porvoon ammattiopisto  

- Nuorisopuoli 1000 opiskelijaa. Miten ammatilliseen opetukseen ja opettajien koulutukseen 
saa mukaan kestävän kehityksen. 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry  

- Reaaliaikainen vedenlaadun seuranta Vantaanjoessa, 4 pistettä 
- Jätevesineuvontaa 
- Jokitalkkari: 80 alakoululaista opetusta kestävästä kalastuksesta, FB-sivuilla video miten 

uhanalaisten kalalajien lisääntymispaikkoja huolletaan. 

HSL:  

- Käynnissä selvitys mahdollisuuksista laajentaa pyörien kuljettamista 
joukkoliikenteessä. Nyt onnistuu maksutta metrossa jos on tilaa ja junissa ruuhka-ajan 
ulkopuolella. Käyttäjäkysely tehty. 

- Kaupunkipyörien ensimmäinen kesä sujunut tavoitteiden mukaan. 12 000 
rekisteröitynyttä käyttäjää ja pyörät tehokkaasti käytössä. Laajentumisen suunnittelu on 
käynnissä. 

- Pidetty keväällä Metroinfoja Espoossa työpaikoilla sekä kouluissa. Tauolla länsimetron 
viivästymisen takia. Työpaikoilla infoja jatketaan kun Länsimetron käynnistymisen 
aikataulu on selvä. 

http://www.espoo.fi/kestavakehitys
http://www.espoo.fi/villaelfvik
http://www.sykli.fi/fi/uutinen/ulkoluokka-liikuntaa-ja-oppimista-lahiluonnossa
http://www.sykli.fi/fi/uutinen/ulkoluokka-liikuntaa-ja-oppimista-lahiluonnossa


- Työpaikkojen viisaan liikkumisen kokeiluhankkeet käynnissä. Tavoitteena lisätä 
joukkoliikenteen käyttöä ja pyöräilyä työmatkoilla Hanke-esittely blogi: 
http://hslkokeilu.blogspot.fi/ 

- Työpaikkojen viisaan liikkumisen käsikirja valmis ja netissä 
https://www.hsl.fi/yrityksille/viisaan-liikkumisen-kasikirja 

- Liikkumissuunnitelmaopas varhaiskasvatuksen toimijoille tekeillä ja valmistuu 
lokakuussa. 

- Tapahtumia: 
o Pyörät pyörimään 26.8 klo 15-18 Tapiolan kulttuurikeskuksessa 
o Liikkujan viikko 16–22.9. 
o opastukset linjoilla 22.9. 
o Pyöräilyaamiainen 22.9. Baanalla Porkkalankadun sillan alla. HSL mukana. 
o Pyörätalvi 7.–13.11. 

-  

- HSL messuilla: 
o Esimies&Henkilöstö –messut Messukeskuksessa 21.-22.9.2016 
o Varhaiskasvatusmessut 7.10. Wanhassa Satamassa, HSL:llä ständi ja puheenvuoro 

Haltia  

- Polku tulevaisuuteen Oy –peli yläkoululaisille, lukiolaisille. Kestää pari tuntia. 
Luontokoulupäivä 

- Metsäteemaan liittyvä ilmiöpohjaisen oppimisen kurssi. 

- Ensi vuoden Haltian päiviä/tapahtumia alettaan suunnittelemaan syyskuussa. 

Suomen ympäristökasvatuksen seura ry  

- uusi ympäristökasvatuksen lehti ilmestynyt. Verkkolehteen mahtuu juttuja syksyllä. 

- Ympäristöreportteri-kilpailu käynnistymässä, 29.9.  

- Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen suunnitelma lausunnoilla 5.9. asti. Löytyy netistä. 

- Ulos-ut-out (Suomi100).  Seuraava suunnittelu Turussa, ilmoittautuminen 22.8. 

-  

Luonto-Liitto  

- Kouluvierailumme ovat alkaneet, teemme niitä tänä syksynä erityisesti metsä- ja Itämeri-
teemoilla ja järjestämme retkivierailuja.  

- Suunnittelemme kansalaishavainnointiin kannustavaa Talviseuranta-kampanjaa 
(Suomi100), jonka puitteissa on ideana kertoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
uusmaalaiseen talveen.  

- Luontokerhoja aloittaa tänä vuonna Uudellamaalla 15.   

 

11.   Seuraavat kokoukset 

http://www.motiva.fi/files/11567/HSL_esittely.pdf
http://hslkokeilu.blogspot.fi/
https://www.hsl.fi/yrityksille/viisaan-liikkumisen-kasikirja


-   Seuraava sihteerivuorossa oleva taho on Hyria koulutus Oy  

- Seuraava kokous: 25.11. Hyrian keskustan tiloissa, lounas klo 12, kokous klo 13─16.  

12. Kokouksen päättäminen 

 Pj päätti kokouksen noin klo 12. 



 



Välke-ryhmä MUISTIO 

 21.4.2016 

Välke-ryhmän kokous 

Aika:  21.4.2016 klo 9−12  

Paikka:  HSL (osoite: Itä-Pasila, Opastinsilta 6 A, kokoushuone Reittiopas, 2. krs. )  

Läsnä: 

Malva Green, Luonto-Liitto ry, pj. 

Mirva Ilmoniemi, Helsingin Seudun Liikenne (HSL), siht. 

Tuija Stambej, Espoo 

Anu Hakala, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Katja Viberg, Pääkaupunkisedun kierrätyskeskus 

Mikko Kantokari, Uudenmaan ELY-keskus 

Margit Jensen, Helsingin ympäristökeskus 

Marja Aalto, Hyria koulutus Oy 

Emilia Nordling, Natur och Miljö 

Velimatti Leinonen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 

Päivi Vaisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) (paikalla 10:36 asti) 

Maria Runonen, Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Kati Vähä-Jaakkola, Suomen ympäristökasvatuksen seura ry (SYKSE) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen sihteerinä toimii Mirva Ilmoniemi (HSL) 

Kokouksen puheenjohtajana toimii Malva Green (Luonto-Liitto) 

2. Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksytty. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty. 

3. HSL:n toiminnan esittely 

 

4. Nuoret muutoksentekijöinä teeman alustus:  esittelyssä Nuorten Akatemian kehittämistreffi-konsepti  

Anna-Kaisa Oksala esittelee konseptin ja jakaa esitteen. Ympäristötietoinen Uusimaa-hankeen puitteissa 

voitaisiin harkita konseptia. 250,- / työpaja. 

5. Vallisaaren ensimmäisen vesiliikennepäivän 14.5.2016 tilannekatsaus.  

Kokous pidetty ja muistio jaettu. Ideoitu erilaisia teemoja ja tehtäviä. Metsähallituksen luontopalvelut 

toivottaa uusiakin toimijoita vielä mukaan. Ohjelma ja sen edistäminen sujuu hienosti. 

6. Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 Suomi 100: Välke ryhmän ja Hämeen Ely-Keskuksen yhteistyö sekä 

mahdollisen määrärahan hakeminen hankkeisiin 
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Infotilaisuus 22.4.2016 klo 16:30 - 18:30 (Uudenmaan liitto, Allergiatalon auditorio). Päätökset touko-

kesäkuun vaihteessa. 

Ideoita toteutukseen: 

 Neljä vuodenaikaa –retkiä 

Tulossa jo: 

 Luonnon helmet (Luonto-Liitto) 

 Suomen luonnon päivä 

 Ympäristökasvatuksen Ulos oppimaan –tapahtuma Turussa 2017. Ohjelma tekeillä, työpajojen 

toteuttajat ja puhujat nyt haussa. Välke-ryhmälle tiedotetaan ja ilmoittautumisia voi lähettää linkin 

kautta. 

7. Ympäristötietoinen Uusimaa -seminaarin järjestelyt ja järjestäytyminen 

Ympäristötietoinen uusimaa -seminaarin suunnittelukokous 27.4. klo 13-15 (Luonto-Liitto, osoite 

Annankatu 26 A 5. krs.). -> Järjestetään yhteinen puolen päivän seminaari, tarkoitettu 

ympäristötietoisuuden edistäjille Uudellamaalla. 

Seuraava kokous kesäkuussa. 

Seminaarin yhteydessä someviestintäkoulutusta. Kouluttajaksi nuori. 

Viime vuonna järjestettiin seminaari Lataa luontoa Hyriassa. 

8. Rattailla-toimenpideohjelman tavoitteiden 2−3 toteuma 

Käydään läpi kohdat 2 ja 3. 

9. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 

SYKSE: 

 Ympäristökasvatuslehden globaalikasvatuksen teemalehteä on runsaasti. Jos haluat tilaisuuteesi 

lehteä jakoon, kysy Katilta. 

 Seuraavan lehden deadline toukokuun alussa. 

 Ulos oppimaan. 

 Ympäristöreportterit -kilpailu yhteinen maapallo -teemalla, kohderyhmänä nuoret starttaa ensi 

syksynä. 

 Varhaiskasvatussuunnitelman kommentointikierros. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen 

kasvatus on hyvin huomioitu valtakunnallisessa suunnitelmassa. 

SYKLI 

 Uudet ympäristökasvattajien ryhmät alkavat keväällä Helsingissä, Oulussa ja Hämeenkyrössä. 

 Hankerahoitusta saatu Erasmus-liikkuvuushankkeelle, jossa kouluttajat pääsevät liikkumaan ja 

oppimaan muiden käytäntöjä. Aiheesta tulossa blogipostauksia, artikkeleita, yms.  

 Hankerahoitus myös Luokasta luontoon –hankkeelle, tosin huomattavasti haettua pienempi. 
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 Kaupunkipeli-menetelmälle ollaan avaamassa uusia nettisivuja kevään aikana (kaupunkipeli.fi) ja 

jatkossa työpajapaketin voi ostaa eri käyttötarkoituksia ajatellen. Myös hankeyhteistyölle ollaan 

avoimia. 

 

HSY 

 Nökö visar vägen-pysselboken är avsedd för 5–7-åringar. I boken följer vi Nökös äventyr och lär oss 

tillsammans med Nökö om bland annat återvinning, sortering, hemmets vattenfrågor, 

energibesparing och luftvård. 

 https://www.hsy.fi/sv/larare/Sidor/default.aspx 

 HSY:n Ilmastoinfon Kasvislankeemus-kampanja tuo esiin lihansyönnin vaikutuksia ilmastoon, 

terveyteen sekä jätevedenpuhdistukseen ja kehottaa siirtymään kasviksiin – ateria kerrallaan!: 

http://kasvislankeemus.fi/ 

 HSY:n kummikoulujen hakuaika päättyi 20.4. Peruskoulujen voivat valita kahdesta teemasta: 

Kestävä kulutus (teemassa keskitytään jätteen määrän vähentämiseen, lajitteluun ja kohtuullisiin 

kulutusvalintoihin.) ja Elintärkeä vesi (teemassa keskitytään veden kiertokulkuun, lähivesien 

tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin.) Tällä hetkellä Elintärkeä vesiteema on 

tarjolla alakouluille. Yläkouluille kehitellään vesiteemaa pilotissa. Yläkoulujen vesiteemainen 

kummikouluohjelma tulee hakuun keväällä 2018. 

 HSY tehnyt vesioppitunteja alakouluille yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa. Tänä keväänä 

valmistuu 3 uutta vesioppituntia alakouluille. Meneillään kysely opettajille yläkoulujen 

vesiopetuksen tarpeesta. Sen pohjalta tehdään suunnitelma yläkoulujen vesioppitunneista. 

Valmistuneet vesioppitunnit ovat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen koulujen tilattavissa 

maksutta. https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilaaymparistokasvatusta/Sivut/default.aspx  

 HSY:n Kiitos kun lajittelet -kampanja jatkettu talvella 2016; radiomainoksia, biojätevideo Katsomo.fi 

–palvelussa, lajitteluneuvontaa ja biojätepussien jakelua kauppakeskuksissa (Sello,Jumbo, Itis) 

maaliskuussa. 

 Avoimia kompostointikursseja järjestetty pk-seudulla ja Kirkkonummella maaliskuusta alkaen. 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalon-

jatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri 

 Jäteneuvontaa ja aurinkosähköä markkinoitu Taloyhtiö 2016-tapahtumassa 6.4. 

 Ekokompassi on käyttöönotettu neljässä uudessa organisaatiossa ja kaksi Greening Events –
hankkeessa aloittanutta yleisötapahtumaa on jatkanut palvelusta maksavina. Uutena toimialana 

mukaan on nyt lähtenyt yksi kiinteistöosakeyhtiö ja kiinnostusta asumisen saralla on muutenkin. 

 Ekokompassia ja pienyritysten ympäristötyötä on esitelty yrittäjätapahtumissa (Ullanlinnan 

yrittäjät, Vantaan yrityspalvelujen avoimien ovien päivä, Tikkurilan Ilmastokadun pienyritykset ja 

Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksille -hankkeen avaustilaisuus). 

 HSY:n Ilmastoseminaari järjestettiin 11.2.2016, tilaisuus oli suunnattu seudun päättäjille, 

asiantuntijoille, suunnittelijoille ja tutkijoille.  

 PKS kaupunkien ekotukihenkilöille on koulutuksissa luennoitu ilmastonmuutoksesta sekä 

jäteasioista. 

 PKS ekotukihenkilöille on järjestetty vesiaiheinen jatkokoulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla 

16.3.2016 ja ilmanlaatukoulutus 14.4.2016. Ekotukihenkilöt vierailevat Vantaan Energian 

jätevoimalassa 29.4.2016. 

https://www.hsy.fi/sv/larare/Sidor/default.aspx
http://kasvislankeemus.fi/
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 Pääkaupunkiseudun ilmastotekojen parhaita esimerkkejä on koottu, esimerkit löytyvät HSY:n 

nettisivuilta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/Sivut/default.aspx   

 www.annajotainmuuta.fi sivustolla aineettomia lahjavinkkejä mm. äitienpäiväksi. Sivustolla 

toteutetaan tänä keväänä käyttäjäkysely, jotta saisimme muokattua sivustoa paremmaksi. Vastaa 

kyselyyn ja osallistu samalla leffalippujen arvontaan. Kysely aukeaa sivustolla 25.4. ja kestää 

kesäkuun alkuun.  

 Lajittelupulmia? HSY:n jäteopas auttaa. Mene hsy.fi/jateopas sivuille ja kirjoita roskan nimi 

hakukenttään. Jäteopas kertoo, mitä jätettä roskasi on ja miten se kuuluu lajitella. Jäteoppaasta on 

valmistumassa myös oma sovellus tämän kevään aikana. 

 

 Vesiensuojeluyhdistys 

 Seminaari kalatalous 

 Esitteet: Virkisty Vantaanjoella ja Keravanjoella 

 Vantaanjoen kalastuskohteet nettiopas 

 Hyvinkäällä lasten ja nuorten kalastuskohde – luontosuhteen vahvistaminen 

 yhdistyksellä myös facebook –sivut 

 

Natur och Miljö 

 Luontokoulun 30-v. juhlat lokakuussa (14.10.) 

o ehdotuksia Välke-ryhmän osallistumiseen otetaan vastaan 

o juhlat pidetään Länsi-Uudellamaalla, esim. Raaseporissa 

 Lasten Itämeri protesti 27.8. Yhteistyössä Luontoliiton kanssa, Itämerihanke 

 Kaksi kieltä ja luonto. Kolmivuotinen hanke. Kaksikielisyyskasvatuskoulutusta Natur och Miljön 

oppaille. Ideailtapäivä 23.4. 

Hyria 

 Keke-sertifikaatteja ei resurssien vähennyksen vuoksi enää haeta uusia. 

Helsingin ympäristökeskus 

 Mobiilisovellukset luontokohteille. Myös kolme ilmiöpohjaista mobiilisovellusta. 

 Kaksi luontopolkua kunnostetaan liikuntaesteisille Viikissä 

 Johtamisuudistus Helsingin kaupungilla 

o lautakuntien ja virastojen yhdistäminen 

o pormestarimalli 

o neljä toimialaa – tekninen toimiala jatkossa ympäristökeskuksen ”koti” 

 Luontokoulutoiminnassa ilmiöpohjaisuus mukaan luontokoulupäiviin 

 Pks kurssiesite kasvattajille tekeillä. 

 Gardenia lopetettiin. Luontoretkien vetäjät kilpailutettiin ja toteuttajaksi valittiin 

Ympäristötutkimus Yrjölä. 

Uudenmaan ELY 
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 Ympäristöhallinto jne hanke 

o teemahaastattelut 

 Sote 

o kehittämistehtävät maakuntiin, ympäristötietoisuus tehtävissä myös 

Kierrätyskeskus 

 Valmistumassa tänä vuonna Löytöretki -näyttely myymälöihin: teemana tekstiilin laatu ja 

luonnonvarojen kulutus. 

 Kierke <3 lapset Tenava Timbuktussa Maailma kylässä -festareilla, ollaan mukana myös esim. 

Tikkurila festeillä, skidirockissa. 

 Kesällä kuusi Lennuleiriä: yksi Suomenojan kaupalla, loput asukaspuistoissa. 

 Kontulan kauppa avattu ostarille. 

 Materia-agentit oppitunti luonnonvara-aiheesta yläkoululaisille. Myymälät oppiympäristönä. 

 Lennu Liito-orava 

 Säästetään mijoona kiloa luonnonvaroja. Käytetyt läppärit kannattaa viedä Kierkeen. 

 Organisaatiouudistus: 

o Kirsi Siitonen uusi myymälätoiminnan johtaja 

o Verstaslinja 

Espoo 

 Esimiesten Kestävän kehityksen valmennus (pilottiryhmä, 20 esimiestä kaupungin yksiköistä) 

järjestetään 25.8. ja 23.11. Sisältää kaksi aamupäivän mittaista lähipäivää, ennakkotehtävät ja 

välitehtävät. Oppimisalustana käytetään peda.net-alustaa 

 Ekotukihenkilöitä oli vuoden 2015 lopussa n. 550. Uusia koulutetaan 1-2 ryhmää vuodessa, mutta 

myös poistumaa on ehkä saman verran, joten määrä ei kasva enää entiseen malliin. Toiminnan 

painopiste on ekotukihenkilöiden tukemisessa uusien kouluttamisen sijaan.  

 Luontoretket ovat taas alkaneet, kokouksessa jaossa luontoretkikalentereita. 

 

HSL 

 Muutoksen mahdollisuus: Länsimetro ja linjastouudistus Espoossa. Matkakummin Metrokiertue 

päiväkodeissa ja kouluissa käynnissä sekä Metroinfokiertue alueen yrityksissä alkamassa 

toukokuussa. 

 Työpaikoilla/yrityksissä kysyntää työmatkaliikenteen suunnitteluun ja työmatkalaskurin käyttöön. 

Työnantajasivut uudistettiin helmikuussa www.hsl.fi/yrityksille 

 Uusi reittiopas kehitteillä (matka.hsl.fi) 

 Pääkaupunkiseudun kuntien ja HSL:n yhteinen pyöräilyn markkinointistrategia valmistunut. Avattu 

pyöräilymetropolin nettisivut www.pyöräilymetropoli.fi  

 Kaupunkipyörät käyttöön Helsingin keskustassa 2.5. Kaupunki pyörille tapahtuma Narinkkatorilla 

avaa kaupunkipyöräkauden näyttävästi. www.hsl.fi/kaupunkipyörät 

 Uudet laitteet tulevat käyttöön vähitellen tämän vuoden aikana. Mahdollistavat mm. reaaliaikaisen 

tiedon joukkoliikennevälineiden sijainnista, pysäkkikuulutukset sekä matkakortin nettilatauksen. 

www.hsl.fi/uudetlaitteet 

http://www.hsl.fi/yrityksille
http://www.pyöräilymetropoli.fi/
http://www.hsl.fi/kaupunkipyörät
http://www.hsl.fi/uudetlaitteet
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 Varhaiskasvatukselle oma liikkumissuunnitelmamalli päiväkoteihin ja kerhoihin. Materiaalit ja opas 

testauksessa keväällä ja valmistuvat syksyllä. Meidän perheen liikkumissuunnitelmaopas –vihkoa 

jakoon alueen neuvoloihin. 

 10 kpl uusia kummikouluja aloittamassa liikkumissuunnitelman tekoa ohjatusti. Lukuvuonna 2016 – 

2017 mukana 5 koulua Espoosta, 4 Helsingistä ja 1 Vantaalta. 

 Luonto Liitto ry 

 Kouluvierailut jatkuvat 

 Itämerimateriaalia uudistetaan 

 Järvimateriaalia tulossa, sähköisessä muodossa. Pelillinen opetusmateriaalialusta Seppo. 

Alakouluikäisille. 

 Kevätseuranta 2016 käynnissä, havaintoja tuhansia ja osallistujia 20 000 ainakin. Yhteistyössä 

Luomuksen kanssa. 

- Kerätään myös sähköpostilla kokouksen jälkeen.   

 

10. Seuraavat kokoukset 

Kesäkuussa seminaarin suunnitteluun liittyvä kokous 

Tiistaina 16.8. klo 9:00. Sihteerivuorossa HSY. 

11. Kokouksen päättäminen 
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VÄLKE-RYHMÄN KOKOUS                                 
 
Aika: 8.2.2016 klo 13-16 
Paikka: Luonto-Liiton keskustoimisto, Annankatu 26 A, 5. krs, Helsinki 
 
Läsnä: Malva Green, Luonto-Liitto ry, pj. 
 Anna Swanljung, Luonto-Liitto ry, siht. 
 Reetta Harmaja, Uudenmaan ELY-keskus 
 Riitta Salasto, Hämeen ELY-keskus 
 Carina Wennström, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut (läsnä asialistan 

kohtien 1-5 aikana) 
 Minttu Perttula, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut (läsnä asialistan kohtien 

1-5 aikana) 
 Elina Pilke, Metsähallitus, Haltia 
 Virpi Lyytimäki, Hyria koulutus Oy 
 Mirva Ilmoniemi, Helsingin Seudun Liikenne (HSL) 
 Risto Nuutinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (SLL) 
 Anna Sjövall, Vantaan ympäristökeskus 
 Maria Runonen, Suomen ympäristöopisto SYKLI 
 Johanna Krabbe, Edupoli 
 Saara Leinikka, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry (LUP) 
 Kati Vähä-Jaakkola, Suomen ympäristökasvatuksen seura ry (SYKSE) 
 Katja Viberg, Pääkaupunkisedun kierrätyskeskus 
 Riitta Pulkkinen, Espoon kaupunki, ympäristökeskus, Villa Elfvikin luontotalo 
 Päivi Vaisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
  
Asialista 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Malva Green avasi kokouksen klo 13:05. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anna 
Swanljung. 
 
2. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
4. Vuoden 2015 Välke-toiminnan yhteenveto 
 
Vuoden 2015 puheenjohtaja Elina Pilke Metsähallituksesta kertoi Välke-ryhmän edellisen vuoden 
toiminnasta. Ryhmä kokoontui vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa. Vuoden 2015 teema oli 
ekosysteemipalvelut. Rattailla-toimenpideohjelma ohjasi ryhmän toimintaa. 
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Ympäristövastuullisuuden osaamispankkia päivitettiin säännöllisesti. Välke-ryhmällä on myös oma 
facebook-sivu, jota päivitettiin aika ajoin. Vuonna 2015 järjestettiin kaksi Välke-verkoston 
tapahtumaa: viestintäkoulutus päävastuutahoina Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Suomen 
luontokeskus Haltia ja Keski-Suomen ELY-keskus sekä Uudenmaan ympäristötietoisuuspäivä, 
jonka päävastuutahoina olivat Hyria sekä Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Vuoden aikana 
julkaistiin viiden eri tahon yhteistyönä ekosysteemipalveluihin liittyvä Suuri Mysteeri -materiaali, 
jonka valmistumisesta vastasi Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Harakan luontokeskus / 
Kaisa Pajanen. Marraskuussa jätettiin Keski-Suomen ELY-keskukselle hankehakemus ”Nuoret 
muutoksentekijöinä” –teemalla. Päähakijatahona on Hyria. 
 
5. Vallisaaren kehittämisprojektin kuulumisia 
 
Minttu Perttula Metsähallituksen luontopalveluista esitteli yhdessä Carina Wennströmin kanssa 
Helsingin Vallisaaren avautumiseen tähtäävää hanketta. Saari on avautunut siviilikäyttäjille 
virkistys- ja ulkoilukäyttöön 1.1.2016. Viimeksi saarella on ollut täysin vapaa liikkuvuus 1600-
luvulla, jonka jälkeen puolustusvoimien toiminta on rajoittanut saarelle pääsyä. Luonnon 
monimuotoisuus saarella on korkea ja lisäksi se on ainutlaatuinen kulttuuriympäristö. 
Asemakaavanmuutoksella saaret on tarkoitus muuttaa kokonaan luonnonsuojelualueiksi. Koska 
saarelle odotetaan jo ensi kesänä 100 000 kävijää, ovat turvalliset reitit sekä luonnon säilyminen 
liikakulutukselta tärkeitä huomioitavia seikkoja.  
 
Vallisaaren avajaiset järjestetään 14.5.2016. Tuolloin myös JT-Line alkaa liikennöidä Kauppatorilta 
Vallisaareen. Metsähallitus toivoo, että Välke-ryhmä ja / tai siinä mukana olevat organisaatiot 
osallistuisivat avajaistapahtumaan, jossa on mahdollisuus tuoda esiin luontoa ja eri 
luonnonsuojeluasiantuntijoita monin tavoin. Erityistoiveena olisi, että Välke-ryhmä ja / tai siinä 
mukana olevat organisaatiot järjestäisivät tapahtumapäivän aikana lapsille ja perheille suunnattua 
ohjelmaa. Tapahtuma tulee varmasti saamaan runsasta mediahuomiota. Välke-ryhmän 
osallistuminen tapahtumaan vaatii yhteistä ennakkoviestintää sekä itse tapahtuman järjestämiseen 
osallistumisen. Välke-ryhmä suhtautui myönteisesti tapahtumaan osallistumiseen ja suunnittelu 
päätettiin käynnistää. Yhteyshenkilöinä Metsähallituksessa ovat Carina Wennström 
(carina.wennstrom@metsa.fi) sekä Elina Pilke (elina.pilke@metsa.fi). Organisaatioiden edustajat 
voivat olla yhteydessä Carinaan ja Elinaan omine ideoineen ja käytännön järjestelyjä mietittäessä. 
 
6. Välke-ryhmän asettaminen 
 
Välke-ryhmä on päätetty asettaa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2016-2018. Riitta Salasto 
Hämeen ELY-keskuksesta esitteli nimeämispyyntökirjeisiin saatujen vastausten tilanteen. 
Asettamiskyselyyn myönteisesti vastanneiden tahojen lista on liitteenä. Uudenmaan liitto on 
vastannut, ettei tule täksi vuodeksi asettamaan edustajaa ryhmään. Tätä pidettiin valitettavana. 
Niiltä, jotka eivät ole karhukirjeestä huolimatta vastanneet mitään, kysytään soittamalla heille vielä 
uudestaan. Nämä tahot ovat Natur och Miljö rf, Uudenmaan partiopiiri, Pääkaupunkiseudun 
partiolaiset ry sekä Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. 
 
7. Välke-toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
 
Malva Green esitteli toimintasuunnitelmaluonnosta vuodelle 2016. Luonnos käytiin kohta kohdalta 
yhdessä läpi, sitä sai kommentoida ja siihen päivitettiin ja lisättiin kohtia, minkä jälkeen 
suunnitelma hyväksyttiin. Hyväksytty Välke-ryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on liitteenä. 
 
Päätettiin perustaa pienempi ryhmä suunnittelemaan syksyn Ympäristötietoinen Uusimaa –
seminaaria, koollekutsujana Välke-ryhmän puheenjohtaja Malva.  
 
Myös viestintäryhmän perustamisyrityksiä jatketaan. 
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8. Välke-ryhmän koulutustoiveet Nuoret muutoksentekijöinä –teemaan liittyen 
 
Koulutuksia toivottiin seuraavista aiheista: uudistuva nuorisolaki, ympäristökasvatuksen Suomen 
tavoiteohjelma sekä nuorten osallistumisen lisääminen. Lyhyttä esitystä toivottiin myös 
rahoituskanavista, joissa nuoret itse voivat olla hakijoina. Myös uudistuneista perusopetuksen ja 
lukion opetussuunnitelmista oltiin kiinnostuneita. Perusopetuksen OPSista todettiin löytyvän hyvän 
koosteen LYKE-verkoston nettisivuilta: www.luontokoulut.fi/ops2016/ . 
 
 
9. Rattailla-toimenpideohjelman tavoite 1, toteutuma 
 
Elina Pilke luki ääneen Rattailla-toimenpideohjelman tavoitteen 1 ja siihen liittyvät toimenpiteet, 
kohderyhmät, indikaattorit sekä vastuu- ja yhteistyötahot. Toimenpideohjelma löytyy osoitteesta 
https://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf. Toimenpiteistä keskusteltiin katse 
tulevaisuudessa eli miten tavoite 1 toteutuu tänä vuonna. 
 
Toimenpide: Osallistamisen keinoja levitetään koulutusten, työpajojen ja materiaalien keinoin 
 
Toteutuma: 
 
SYKLI:  

- Uudet ympäristökasvattajan koulutusohjelmat alkavat taas kolmella paikkakunnalla: 
Helsingissä, Turussa ja Oulussa. 

- On haettu jatkorahoitusta opettajien koulutukseen Pelissä yhteinen kaupunki! –hankkeelle. 
Lukuvuoden 2015-2016 koulutukset ovat käynnistyneet. 

- On toteutettu ja tulossa kummikoulutoimintaa, lapsia ja nuoria osallistavaa lähiympäristön 
kehittämiseen liittyvää toimintaa, opettajien ja kasvattajien koulutusta… 

 
Hyria: 

- Tärkeimpänä painopisteenä tulee olemaan oman henkilöstön keke-tietämyksen lisääminen. 
 
Edupoli: 

- Hyrian tavoin Edupolissa keskitytään oman henkilöstön kouluttamiseen sekä koulutusten 
kehittämiseen. Tavoitteena on, että henkilökunta omaksuu ympäristökasvatuksen. 

 
HSY: 

- 3.-4. -luokkalaisille on pidetty ”Tutustu lähiveteen” –oppintunteja ja tänä keväänä valmistuu 
vastaavanlainen materiaali myös 1.-2. –luokkalaisille. 

 
Metsähallitus: 

- Toteutetaan työpajoja koululaisille aiheista kestävä tulevaisuus (kontekstina biotalous ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen.) 

 
Vantaan ympäristökeskus: 

- Vantaalla lasten ja nuorten osallisuutta suunnittelussa kehitetään, toimintaa ohjaava ryhmä 
on olemassa ja kokeillaan erilaisia pilottijuttuja. 

 
Luonto-Liitto: 

- Kouluvierailut jatkuvat aiheina Itämeri, metsät ja sudet. 
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Toimenpide: Oppimisympäristöjä laajennetaan lähi- ja luontoympäristöön 
 
Toteutuma: 
 

- Luonto luokkahuoneena –hanke (Suomen Latu, SYKLI ja SLL) 
- SLL:n Koulumetsäopas löytyy osoitteesta: www.sll.fi/mita-me-

teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas  
- Villa Elfvik järjestänyt lähimetsäretkiä 
- HSY:n vesioppitunnit, joissa uusi OPS huomioitu ja osa tunneista ulkona 
- Luonto-Liiton metsäretkilähettiläät vievät koululaisia koulun lähimetsiin, toiminta alkoi 

keväällä 2015 ja jatkuu tänäkin vuonna, vuonna 2016 myös rantaretkiopastuksia 
koululaisille 

- Pk-seudun kierrätyskeskuksen myymälöihin materiaalia alakoululaisille 
- HSL:llä liikenne- ja liikkumisasiat ulkopainotteisia 

 
 
Toimenpide: Kaikille Uudenmaan asukkaille tarjotaan mahdollisuus päästä mukaan luontoretkille 
 
Toteutuma: 
 

- Pääkaupunkiseudun kuntien retkikalenteri tekeillä, retkitoiminta aktiivista 
- Villa Elfvik järjesti 113 retkeä vuonna 2015 ja toiminta jatkuu 
- Luontokeskus Haltian luontolauantait 
- Vantaalla purojen ja jokien teemavuosi 2016 
- LUPin retkipäiväleirit lapsille suosittuja, muutenkin LUPilla aktiivista retkitoimintaa 
- SLL:n paikallisyhdistykset aktiivisia retkenjärjestäjiä 

 
10. Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 
 
Hanna Sjöblom Hyriasta päivittää Osaamispankkia, joten päivitystarpeet on lähetettävä hänelle: 
hanna.sjoblom@hyria.fi. Muistutettiin jokaisen omasta päivitysvastuusta: jokaisen organisaation 
edustaja käy mahdollisimman pian tarkistamassa, että omat tiedot ja jutut Osaamispankissa ovat 
ajan tasalla ja mahdolliset päivitystarpeet ilmoitetaan Hannalle. Nuoret muutoksentekijöinä –teema 
ei vielä näy Osaamispankissa, mutta sisältöä mietitään. 
 
11. Suuri Mysteeri luontopolun esittely 
 
Päivi Vaisto HSY:stä esitteli Suuri Mysteeri luontopolkua ja siihen liittyvää olkalaukkua tehtävineen. 
Tehtäviä ja harjoituksia voi tehdä missä tahansa ulkona. Ne koostuvat tarinoista, matalan 
kynnyksen improvisaatiosta ja draamasta, rauhallisesta läsnäolosta ja vaeltelusta ulkona sekä 
ongelmanratkaisusta. Tehtävät soveltuvat yli 16-vuotiaiden nuorten ja kaikenikäisten aikuisten 
ryhmille, mutta ohjaajan kanssa nuoremmillekin. Toimiva ryhmäkoko on 6-8 henkilöä ja yhdessä 
salkussa on tehtäväkassit viidelle ryhmälle. Aikaa kannattaa varata ainakin kaksi tuntia. Suuri 
Mysteeri löytyy osoitteesta: www.hel.fi/suurimysteeri. Laukun lainaustiedot tulevat nettiin. 
Materiaalin julkaisijat ovat Helsingin kaupunki / ympäristökeskus / Harakan luontokeskus, Espoon 
kaupunki / ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, 
Luonto-Liitto sekä Metsähallitus / Suomen luontokeskus Haltia. 
 
12. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset ja yhteystiedot 
 
Kuulumiset lähetetään sähköpostitse Annalle (anna.swanljung@luontoliitto.fi) ja liitetään 
pöytäkirjaan. 
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13. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään torstaina 21.4.2016 klo 9-12 HSL:n tiloissa. Seuraavassa kokouksessa 
käsitellään myös Välke-ryhmän ohjelmaa Vallisaaren avajaisiin liittyen. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30. 
 
 
 
Helsingissä 9.2.2016 
 
 
 
Malva Green    Anna Swanljung 
puheenjohtaja   sihteeri 
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Välke-ryhmä   MUISTIO 

 

Aika:  20.4.2015 kello 13-16 

Paikka:  Edupoli, Vantaan yksikkö (Virnatie 5 A, Tikkurila) 

Paikalla:  Elina Pilke, Metsähallitus (pj) 

 Hanna Seitapuro, Hgin kaupungin ympäristökeskus 

 Kaisa Pajanen, Hgin kaupungin ympäristökeskus 

 Riitta Pulkkinen, Espoon ympäristökeskus/Villa Elfvikin luontotalo 

 Maria Runonen, SYKLI 

 Virpi Lyytimäki, Hyria 

 Tarja Heikkonen, Suomen luonnnonsuojeluliitto 

 Marjatta Sykkö, Suomen luonnonsuojeluliitto 

 Mikko Kantokari, Uudenmaan ELY 

 Päivi Vaistö, HSY 
 Marjo Priha, SYKSE 
 Mirva Ilmoniemi, HSL 

 Kirsi Mäkinen, Uudenmaan martat 

 Johanna Krabbe, Edupoli 

 Anna Sjövall, Vantaan kaupungin ympäristökeskus 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Johanna Krabbe esitteli kokoukselle Edupolin toimintaa. 

 

Kokouksen sihteerinä ei toiminut kukaan erehdyksen takia. Muistio on koostettu 

kokoukseen osallistuneiden muistiinpanoista.  

 

2. Asialistan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin asialista lisäyksellä: 9. Tiedotusasiat.  

 

3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Puheenjohtaja totesi, että edellisessä 

kokouksessa oli päätetty käsitellä vuoden 2016 teemaa tässä kokouksessa. Koska asia oli 

jäänyt valmistelematta, päädyttiin siirtämään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 

4. Välke-ryhmän tiedotus 
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Sähköpostilistat: Uudenmaan liitto oli vastannut puheenjohtajan tiedusteluun Välke-

ryhmän sähköpostilistan luomisesta ja ylläpidosta, että liitolla ei ole käytössä 

sähköpostilistaohjelmaa. Puheenjohtaja oli tiedustellut mahdollisuutta, että Uudenmaan 

liitto kustantaisi ryhmälle sähköpostilistaohjelmiston. Liitto ei ole vielä vastannut 

tiedusteluun, pj muistuttaa. 

Facebook: Aika monella Välke-ryhmän toimijalla on päivitysoikeudet Välke fb:hen. 

Tarvittaessa lisää oikeuksia voi pyytää ryhmän admineilta.  

Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset: Osaamispankkiin on päivitetty mm. Välkkeen 

toimintasuunnitelma. Osaamispankin Välke-ryhmän osiosta 

http://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-

_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot löytyvät mm. Välke-ryhmän 

toimintasuunnitelmat ja kokousmuistiot. Osioon lisätään myös Metsähallituksen tiedote 

vuoden teemasta, kunhan se valmistuu. Julia Juslin jää äitiyslomalle 9.5. Julian vapaan ajan 

päivityspyynnöt voi laittaa Hanna Sjöblomille ja tiedoksi Virpi Lyytimäelle. Hannan sposti on 

hanna.sjoblom@hyria.fi.  

Mediaviestintä ja some-koulutus syksyllä 2015: Koulutusta suunnittellaan alkusyksyyn. 

Järjestäjinä Metsähallitus, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Keski-Suomen ELY. 

Mediaretki toimittajille: Toimintasuunnitelmassa olevaa mediaretkeä suunnitellaan syksyn 

mediaviestintäkoulutuksessa.  

Viestintäryhmän perustaminen: Välkkeen viestintä kaipaisi suunnittelua, jota varten 

voitaisiin perustaa viestintäryhmä. Puheenjohtaja laittaa kutsun Välke-ryhmän jäsenille 

viestintäryhmän kokoukseen. Mikäli riittävästi kiinnostuneita löytyy, käynnistetään ryhmä. 

 

5. Ympäristötietoinen Uusimaa -seminaarin järjestelykuulumiset 

 

Hanna Seitapuro esitteli 24.9. Hyvinkäällä järjestettävän Ympäristötietoinen Uusimaa –
seminaarin suunnittelutilannetta. Seminaarin teemaa on rajattu ekosysteemipalveluista 

luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Suunnittelutilanne käy ilmi seminaarin viimeisimmän 

suunnittelukokouksen muistiosta, joka on liitteenä. Kokous keskusteli vilkkaasti 

seminaarista, nyökytteli hyväksyvästi teeman rajaukselle ja suunnitellulle ohjelmalle. 

Suunnitteluryhmää evästettiin vielä tarkentamaan kohderyhmää ja miettimään 

markkinointia. 

 

6. Ekosysteemipalvelut-aiheinen luontopolkumateriaali, suunnittelutilanne 

 

Kaisa Pajanen esitteli luontopolkumateriaalin tilannetta. Suunnittelu ei ole vielä 

käynnistynyt. Vallitsevan resurssitilanteen huomioiden Kaisan ajatus ja ehdotus oli, että 

palkataan Vappu Ormio toteuttamaan luontopolku palkkiota vastaan. Hgillä on varattuna 

tähän rahoitusta, mutta tarvittaisiin vielä lisärahoitusta muilta toimijoilta sekä ohjausryhmä 

hankkeelle. Kaisa laittaa aiheesta tarkemman viestin Välke-ryhmälle. Tavoitteena on saada 

materiaali valmiiksi 24.9. mennessä. 

http://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot
http://www.hyria.fi/osaamispankki/asiantuntijat_avuksi/valke_-_ymparistokasvatuksen_yhteistyoryhman_tahot
mailto:hanna.sjoblom@hyria.fi
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7. Rattailla-toimenpideohjelman tavoite 2-3, suunnitelmat 

 

Kokouksessa esitellyt suunnitelmat liitteenä.  

 

8. Kuulumiset alueellisten ympäristökasvatusverkostojen tapaamisesta 9.4. 

Tarja Heikkonen esitteli kokoukselle kuulumisia tapaamisesta. Tapaamisen aineistot 

löytyvät netistä: http://www.ksymparistokasvatus.fi/index.php?id=42  

 

9. Tiedotusasiat 

- Ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden kehittämien -työryhmän ehdotus 

on annettu ministereille, tiedote.  

- Ympäristökasvatuspäivät pidetään Helsingissä ja pk-seudulla 5.-6.11.2015. Päivien 

teemana on kestävä elämäntapa. Ohjelma päivittyy sivuille kevään aikana. 

- Euroopan kestävän kehityksen viikko 29.5.–5.6.2015, ilmoita tapahtumiasi 

verkkosivuille! 

- 29.6.-2.7.2015, The 8th World Environmental Education Congress (WEEC2015), 

http://weec2015.org/, Göteborgissa. Teemat. 

 

10. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 

 

Kts.  liite. 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 

Seuraava kokous on 19.8.2015 klo 13-16 Villa Elfvikissä, sihteerivuorossa Espoon kaupungin 

ympäristökeskus (Riitta Pulkkinen/Tuija Stambej). 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ksymparistokasvatus.fi/index.php?id=42
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154138/YMra_18_2015.pdf?sequence=1
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/04/ymparistokasvatus.html?lang=fi
http://www.ymparistokasvatus.fi/yk-paivat
http://sitoumus2050.vdkmail.net/a/s/43324009-5a53127eb09bb61f8957e1c91f194914/757157
http://weec2015.org/
http://weec2015.org/the-congress/congress-themes/
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LIITE: Jäsenten kuulumiset 

 

Suomen luontokeskus Haltia 

 

- Haltiassa on uusi erikoisnäyttely Liikutus, joka esittelee sitä, mikä ihmisiä luonnossa 

liikuttaa ja liikuttaa. Lue lisää: http://www.haltia.com/vieraile-

haltiassa/nayttelyt/erikoisnayttely/liikutus/ 

- Haltian luontokoulun kuulumiset: http://uutiskirje.haltia.com/a/s/46825745-

e2493146d9e9be6c0364d8bb1b4adbbc/794754  

 

Uudenmaan ELY 

 

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on tuottanut Itä-Uudenmaan 

saaristoon virkistyskäyttömateriaalia. Materiaaleista ja mahdollisesta julkistustilaisuudesta saa 

lisätietoa Tero Myllyvirralta (tero.myllyvirta@vesi-ilma.fi). 

 

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmasuojeluyhdistys on tuottanut Itä-Uudenmaan 

saaristoon kaksi erillistä virkistyskäyttömateriaalia kaikkien saaristossa liikkuvien iloksi. Kapteeni 

Störtebekerin aarrekartta on tehty käytettäväksi Norra Sandön saarella ja "10 asiaa tehtäväksi 

ennen kuin lähdet saarelta" -materiaali on käytettävissä Uudenmaan saaristoalueella. Materiaalit 

ovat lapsiperheille ja muille saaristomme luonnosta ja historiasta kiinnostuneille virkistäytyjille 

suunnattuja, ja ne opettavat mielenkiintoisia asioita herkästä saaristostamme ja sen 

ainutlaatuisesta luonnosta. Materiaalit opastavat myös vastuulliseen ja ihmisten saaristoa 

kuluttavaa vaikutusta pienentävään toimintaan saarilla. 

 

Materiaaleihin on haettu uusia tuulia ja oppia Englannista ja ne on tuotettu kansainvälisen 

hankeyhteistyön tuloksena. Materiaalit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi löydät seuraavan linkin 

takaa http://www.vesi-ilma.fi/virkistys-ja-ymparistokasvatus.html 

Ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ympäristökasvatuksen työryhmä on 

saanut valmiiksi ehdotuksen kestävän kehityksen kasvatussuunnitelmasta. 

Itämeri-kesälukiossa yli 15-vuotiaat nuoret voivat meribiologin ja biologian ja maantiedon 

opettajan opastuksella tutustua Itämeren tilaan Seilin saarella, Saaristomeren tutkimuslaitoksella. 

Kesälukiossa voi suorittaa lukion biologian Ympäristöekologian kurssin sekä liikunnan syventävän 

kurssin. Kurssilla on mukana snorklauksen opettaja, joten Itämerta päästään tutkimaan pintaa 

syvemmältä. Kesälukiossa tehdään myös ympäristötaiteeseen liittyvä työpaja.  

Ilmoittautuminen kesälukioon on nyt käynnissä: http://www.kesalukio.fi/project/seili-1-11-6/ 

Kuvia: http://kesalukioseura.smugmug.com/Kesalukiokuvia/It%C3%A4merikes%C3%A4lukio/ 

Maantiedon ja biologian opettajille suunnatun Itämeri-teemaisen kenttäkurssin kesäkuussa 

Itämeri-kesälukion jälkeen: http://www.kesalukio.fi/ilmiopohjaisen-oppimisen-kenttakurssi-

itameri-teemalla/ 

 

http://www.haltia.com/vieraile-haltiassa/nayttelyt/erikoisnayttely/liikutus/
http://www.haltia.com/vieraile-haltiassa/nayttelyt/erikoisnayttely/liikutus/
http://uutiskirje.haltia.com/a/s/46825745-e2493146d9e9be6c0364d8bb1b4adbbc/794754
http://uutiskirje.haltia.com/a/s/46825745-e2493146d9e9be6c0364d8bb1b4adbbc/794754
mailto:tero.myllyvirta@vesi-ilma.fi
http://www.vesi-ilma.fi/virkistys-ja-ymparistokasvatus.html
http://www.kesalukio.fi/project/seili-1-11-6/
http://kesalukioseura.smugmug.com/Kesalukiokuvia/It%C3%A4merikes%C3%A4lukio/
http://www.kesalukio.fi/ilmiopohjaisen-oppimisen-kenttakurssi-itameri-teemalla/
http://www.kesalukio.fi/ilmiopohjaisen-oppimisen-kenttakurssi-itameri-teemalla/
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

 

Bongaa Kala! 

Maaliskuussa julkaistu Bongaa kala -sivusto alkaa veden pinnalta ja sukeltaa syvemmälle järven 

maailmaan. Sivusto sisältää kaksi peliä. Yösukellus -pelissä tunnistetaan kaloja lampun valossa. 

Öinen vedenalainen maisema tuo peliin lisäjännittävyyttä. Tunnistettavana on 20 suomalaista 

järvikalaa. Mitä kala syö?-pelin avulla tutustutaan kalojen ravinnon käyttöön. ”Kalojen 

ravintokohteet perustuvat Hiidenvedellä tehtyihin tutkimuksiin”, kertoo vesistötutkija Anu 

Suonpää Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Kalat- ja järvikunnostus -osio perehdyttää 

järvikunnostukseen syvemmin. Vihtiläisen lukion oppilaat ovat kiitelleet sivujen hienoa ulkonäköä 

sekä pelillisyyttä. Bongaa Kala -sivusto kehitettiin osana Järvi Hoi 2012–2014 -hanketta. 

 

Pelasta järvi! 

Pelasta järvi -sivusto perehdyttää ulkoisen kuormituksen merkitykseen järven rehevöitymisessä ja 

sen hallintakeinoihin. Sivuston Kunnosta järvesi -pelissä jokainen voi testata järven kunnostusta. 

Miten paljon rehevöitymistä aiheuttavaa fosforia saan vähennettyä valitsemillani 

kunnostustoimenpiteillä? Pelaaja saa kuvan kunnostustoimien kustannuksista suhteessa niiden 

tehokkuuteen kuormituksen vähentämisessä. Sivustolle kootun materiaalin kautta voi myös 

tutustua järven keskeisten ravinteiden kiertoon ja 

ympäristötalouteen. Lisäksi sivustolta löytyy opettajille suunnattua lisämateriaalia ja ryhmätöitä 

sekä tehtäviä sivuston sisällön hyödyntämiseen. Pelasta järvi -sivuston kehittämiseen ovat 

osallistuneet Vihdin 

lukion opettajat ja opiskelijat sekä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat. Pelasta Järvi –
sivusto toteutettiin osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa GisBloom LIFE+ -hanketta, 

joka toimi vuosina 2010–2013. 

 

Bongaa kala! on vapaasti saatavilla verkossa osoitteessa www.bongaakala.fi ja järveä pääsee 

kunnostamaan netissä www.pelastajarvi.fi. Sivustot on laadittu yhteistyössä vihtiläisen KN-

mainostoimiston kanssa. 

 
Vantaan kaupunki 

 

- Vantaan kaupungin teemavuoteen ”Purojen Vantaa” liittyen kaupungissa on käynnissä erilaisia 
purolähiluontoon liittyviä tempauksia ja tapahtumia, joissa kuntalaisia ja alueen yrityksiä 

haastetaan mukaan mm. purojen kutupaikkojen kunnostus- siivous- ja vieraslajitalkoisiin. 

Toukokuussa käynnistyy erityisesti nuorille kohdistettu Instagram ja Facebook- valokuvakilpailu 

”PurojaMä”. 
 

- Vantaan sivistystoimen terveiset: 

Kouluille ja päiväkodeille käynnistyy EkoTeko-kilpailu teemalla ”Meidän Vesi!” ensi syksynä, 
Kilpailussa on kolme teemaa: ”Kotivedet tutuiksi”, ”Oma vedenkäyttö näkyväksi” ja ”Lapset, 

http://www.bongaakala.fi/
http://www.pelastajarvi.fi/
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nuoret ja asiakkaat mukaan toimintaan”. file:///C:/Users/anna.sjovall/Downloads/EkoTeko-

Vesi_Tavoiteet.pdf 

- Syksyllä järjestetään kirjastoissa neljä toiminnallista teemailtaa, joiden tarkoituksena on tuoda 

tietoa ihmisille, miten kaupunkilaiset voivat vaikuttaa ympäristöasioihin omassa arjessaan. 

Alustavia teemoja ovat ainakin vaatteet ja ruoka. Vantaan Marttojen kanssa on keskusteltu 

alustavasti. 

- Ympäristökeskuksen harjoittelija tekee pyöräilykarttaa, johon kerätään pyöräreittien varrella 

olevia luonto- ja kulttuurikohteita. Kartta tulee myös nettiin. Kartan valmistumisen aikataulusta ei 

vielä ole tarkempaa tietoa. 

Hyria 

 

Hyria koulutuksen Välke-ryhmän varsinainen edustaja Juulia Juslin jää äitiyslomalle 9.5.2015 alkaen, jonka 

aikana varajäsen Virpi Lyytimäki osallistuu Välke-toimintaan aktiivisesti, osallistuen mm. Välke-seminaarin 

järjestelyihin. Osaamispankin päivityksistä vastaa jatkossa Hyriassa Hanna Sjöblom, jolle päivityspyynnöt 

voi laittaa suoraan osoitteeseen hanna.sjoblom@hyria.fi (ja viestikopio Virpille). 

 

 

Espoon kaupunki 

 

 

Villa Elfvikin luontotalo 

- kesällä laaditaan opastusta maalämmöstä 

- Kestävä kehityksen kasvatus Espoossa 2014 –selonteko on nyt netissä 

- luontoretket ovat alkaneet, pks-retkikalenteri on mm. netissä 

RCE Espoo 

- käynnissä valmistelutyö jatkokaudelle 

Espoo tarina 

- Esikunnan yhtenä tuloskorttitavoitteena tälle vuodelle on kaupunkikonsernin kestävän kehityksen 

tavoitteiden, toimintamallin ja toimeenpanon määrittely. Työlle on määritelty aikataulu. 

Kestävä kehitys-ohjelmajohtaminen 

Edellisissä kuulumisissa esitelty työ jatkuu. 

Esimerkiksi kaikille talkoille on rakennettu yhteinen nettisivu 

 

 

Suomen luonnonsuojeluliitto 

 

-Koulumetsäopas painettuna versiona ilmestynyt, ilmaisena SLL:n nettisivulla, tai voi tilata 15 € hintaan 
Luonnonsuojeluliitosta internetin kautta 

www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas 

 

-Luonto-Liitto jakaa opasta iltapäiväkerhoille, jaettu yhteistyöverkostoille. 

-Luonto-Liitolla lähimetsät haltuuun –kampanja 28.2. avaus, viidellä paikkakunnalla Tulossa 

lähimetsäteemalla retkeilyä, metsäjoogaa yms. Tapahtumat tulevat tietoon Luonto-Liiton nettisivulle. 

Lähimetsään tutustumiseen saatavilla mm hauska roolipeli nettisivuilta 

www.luontoliitto.fi/materiaalit/verkkojulkaisut/perheretken_vinkkivihkonen.pdf 

file:///C:/Users/anna.sjovall/Downloads/EkoTeko-Vesi_Tavoiteet.pdf
file:///C:/Users/anna.sjovall/Downloads/EkoTeko-Vesi_Tavoiteet.pdf
mailto:hanna.sjoblom@hyria.fi
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BD3D592B4-42EE-4728-B47F-CCD1CED55A69%7D/58411
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B63C3DC2D-B416-4A54-8B21-ABCA868AA25A%7D/57360
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Talkoot
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas
http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/verkkojulkaisut/perheretken_vinkkivihkonen.pdf
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-Turussa hypätään luonnonvesien puhtauden puolesta Big Jump 12.7., laaja yhteistyötapahtuma 

-Luonto-Liitolla kesäleirejä, SLL:llä norppaleirejä, norppalähettiläitä. 

-SLL:n Suomen luonnon päivän päätapahtuma Nuuksiossa 29.8., SLL:n toinen päätapahtuma Riihimäellä, 

luonnonhenkien satupolku Riihimäen nuorisoteatterin esiintyjien kanssa, linturetki, sekä edellisenä 

viikonloppuna draamalliset luonnonhenkien satupolut Teijossa ja Sipoonkorvessa. Näistä tarkemmin 

Suomen luonnon päivän nettisivuilla ja fb-sivuilla.  

-Suomen luonnon  päivään liittyen tulossa päivä eläimenä –teemainen valokuvakisa esikoululaisille 

alakouluille. Kisa käynnistynee syyslukukaudella. 

-SLL:llä myös Geologian päivän tapahtuma Lahdessa 29.8. mm. biologian ja maantiedon opettajille. 

-Suunnitteilla ruokateemapäivä lähiruoan ja luomuruoan puolesta syksyyn 

 

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 

 

- Uusia ympäristökasvattajaopiskelijoita aloitti tänä keväänä reilut 50. Syksylle on suunnitteilla 3 

uutta ryhmää, joista yksi erityisesti jätehuollon neuvojille (sekä muille aikuisten kanssa toimiville) 

suunnattu ryhmä. 

- OPH: rahoittama opettajien täydennyskoulutushanke Ulos oppimaan jatkuu vielä tämän vuoden 

loppuun, koulutuksia tarjolla mm. Espoossa, Helsingissä, Kotkassa, Mikkelissä ja Virroilla. Ks. lisää 

täältä: http://sykli.fi/fi/koulutusalat-ja-teemat/ymparistokasvatus/koulutuskalenterissa-nyt  

- Lisäksi OPH rahoittaa uutta varhaiskasvattajille suunnattua Ulos oppimaan – hanketta, jonka 

koulutukset käynnistyvät syksyllä 2015, koulutuksia ympäri Suomen.  

- Pelissä yhteinen kaupunki –hanke (kaupunkipeli) sai niin ikään rahoitusta OPH:lta ja käynnistyy jo 

tämän kevään aikana. Tällä hetkellä on meneillään koulujen haku koulutuksiin. Alustavasti  on 

suunniteltu, että koulutusta järjestetään Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa ja Lohjalla. 

Lisätietoja täältä: http://sykli.fi/fi/koulutusalat-ja-teemat/opetus-ja-kasvatus/pelissa-yhteinen-

kaupunki  

- Syklillä on kaksi posteria ja kaksi esitystä Tallinnan kestävän kehityksen kasvatuksen 

konferenssissa. Aiheina Rattailla-hanke, Vihreän talouden osaamisketjut –hanke, kaupunkipeli-

menetelmä ja ympäristökasvatuksen koulutusohjelma. 

- Vihreän talouden osaamisketjut –hankkeeseen (ks. täällä: http://www.sykli.fi/fi/hankkeet-ja-

julkaisut/vihrean-talouden-osaamisketjut) liittyen pidetään työpaja myös Göteborgin 

konferenssissa. Syklistä mukana Anna Kettunen, Heli-Maija Nevala ja Maria Runonen. 

 

 

HSY 

 

- Aurinkosähköä kotiin –kampanja täydessä käynnissä! Asukasillat pidetty Espoossa 24.2 (66 

osallistujaa), Vantaalla 26.2 (n. 30 hlöä) sekä Helsingissä 20.4. www.aurinkosahkoakotiin.fi 

- Ilmastosanomat ilmestyy 20.4 teemana ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

- Urbaanin selviytymisen päivä 22.4: Tarjotaan yleisölle ilmaisen tapahtumapäivän, jossa 

kokemuksien ja toiminnallisuuden kautta annetaan tietoa sään ääri-ilmiöistä (rajuilma, helle, 

tulva), niiden seurauksista ja niihin varautumisesta. Tapahtumassa on kokemuksellisia pisteitä, 

joissa voi kokea rajuilmaa, kovaa hellettä, voimakasta tuulta tai tulvaa. Lisäksi luvassa tietoiskuja 

http://sykli.fi/fi/koulutusalat-ja-teemat/ymparistokasvatus/koulutuskalenterissa-nyt
http://sykli.fi/fi/koulutusalat-ja-teemat/opetus-ja-kasvatus/pelissa-yhteinen-kaupunki
http://sykli.fi/fi/koulutusalat-ja-teemat/opetus-ja-kasvatus/pelissa-yhteinen-kaupunki
http://www.sykli.fi/fi/hankkeet-ja-julkaisut/vihrean-talouden-osaamisketjut
http://www.sykli.fi/fi/hankkeet-ja-julkaisut/vihrean-talouden-osaamisketjut
http://www.aurinkosahkoakotiin.fi/
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ja opastusta siitä, miten ilmaston muuttuminen vaikuttaa, miten niihin tulee varautua ja miten 

toimia sään ääri-ilmiöiden koittaessa. Paikalla myös pelastusalatoimijoita sekä näytöksiä, 

asiantuntijoiden haastatteluja ja paljon varautumistietoa. http://urbaaniselviytyminen.fi/ 

- Kierrätystehdas 25.4 pyöräily-teemalla. Kootaan alan eri toimijoita esittelemään ja edistämään 

erilaista fillaritoimintaa. Lisäksi Janne Käpylehdon aurinkosähkötyöpajat lauantaina (ovat jo 

täynnä!). www.kierratystehdas.fi 

- Ruuan ilmastovaikutukset mininäyttely ja Ruokaa vai roskaa –kampanja Korkeasaaressa 2.4. 

alkaen syyskuuhun asti.  

- Pyöräilyviikolla mukana HSL:n kanssa Kehärata –tapahtumassa 9.5 sekä pyöräilyviikolla. 

Taustatietoja: https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/hillitse-ilmastonmuutosta/liiku-

viisaammin/Sivut/default.aspx 

- Toukokuussa Grani-päivä (aurinkosähkö, sähköpyörätapahtuma ym.) 

http://www.kauniainen.fi/ajankohtaista/granipaiva  

- Miksi jätteitä pitäisi lajitella? Mitä niille tapahtuu lajittelun jälkeen? HSY:n Ratkaise roskamysteeri 

on koko perheen toiminnallinen näyttely, jossa ratkotaan kodin lajittelupulmia ja opitaan jätteiden 

lajittelun tärkeydestä. Näyttely on Karhulinnan näyttelytilassa Pääsiäissaari -tapahtumasta 

syksyyn saakka. Näyttelyyn on vapaa pääsy. 

- HSY:n Kummikoulujen valinta käynnissä 

 

 

http://urbaaniselviytyminen.fi/
http://www.kierratystehdas.fi/
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/hillitse-ilmastonmuutosta/liiku-viisaammin/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/hillitse-ilmastonmuutosta/liiku-viisaammin/Sivut/default.aspx
http://www.kauniainen.fi/ajankohtaista/granipaiva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUISTIO 
 
Välke-ryhmä 
 

Aika:  29.1.2015 kello 12.45-15.35 

Paikka:  Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo 

Osallistujat:  Elina Pilke / Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut (pj) 

Riitta Pulkkinen / Espoo, Villa Elfvikin luontotalo 

Päivi Vaisto / HSY  

Helena Suomela / HSL 

Juulia Juslin / Hyria  

Katja Viberg / Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

Kaisa Pajanen / Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Leena Saari / MTK 

Tarja Heikkonen / SLL 

Mikko Kantokari / Uudenmaan ELY-keskus (lähti 14.30) 

Maria Runonen / Suomen ympäristöopisto SYKLI (sihteeri) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

- Maria Runonen valittiin kokouksen sihteeriksi. 

2. Asialistan hyväksyminen 

 

- Lisätään ”muut asiat” asialistalle. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 

- Liitetään tämän kokouksen muistioon SLL:n viimekertaiset kuulumiset, jotka 

olivat jääneet puuttumaan edellisestä muistiosta. Edellinen muistio hyväksyttiin. 

 

4. Vuoden 2014 Välke-toiminnan yhteenveto 

 

- Kirsi Mäkisen oli tarkoitus esitellä viime vuoden toimintaa, mutta hänen ollessa 

poissa Elina kertoi lyhyesti Kirsin esille nostamat asiat, jotka olivat: 

o Välke-ryhmän uusi nimitys ELY-keskuksen toimesta 

o Rattailla-ohjelman valmistuminen ja luovutus maakuntajohtajalle 

o Eväsreppu-seminaari 5.11. 

o Suomenlahti-vuoden vietto 

o Rattailla-ohjelman jalkautus jatkohankkeena 

o Välke-ryhmän vastuut toimenpideohjelmassa 
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5. Välke-toimintasuunnitelma vuodelle 2015 

 

- Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa Elinan johdolla, tehtiin korjaukset suoraan 

suunnitelmaan, joka on liitteenä.  

- Keskusteltiin viestinnästä ryhmän ja verkoston sisällä. Sovittiin, että Elina on 

yhteydessä Uudenmaan liittoon ja kysyy, voisivatko he hallinnoida verkoston 

sähköpostituslistaa. Maria selvittää, onko olemassa ilmaisia/halpoja ja kevyitä 

sähköpostilistoja, joita voitaisiin hallinnoida vähällä työllä. 

- Vuoden 2016 teemasta keskusteltiin, päätös tehdään Välke-ryhmän seuraavassa 

kokouksessa. Ehdotettiin seuraavia teemoja: kestävä liikkuminen, ops & 

ilmiöpohjainen oppiminen ja lajintuntemus. Huomioon otettavia ovat myös 

Maailman ympäristöpäivän teema ja UNESCOn Global Action Programmen 

tavoitteet. Todettiin, että teemojen täytyisi olla yhteneväiset Rattailla-

toimenpideohjelman kanssa. 

- Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivän (Ympäristötietoinen Uusimaa) 

järjestämiseksi perustettiin työryhmä, jonka vetäjänä toimii Juulia Juslin Hyriasta. 

Mukaan kutsutaan: Hanna Seitapuro / HKI, Kaisa Pajanen / HKI, Marjo Myllyniemi 

/ Kierke, Elina Pilke / Metsähallitus, Tarja Heikkonen / SLL, Riikka Nenonen / 

Partio, Maria Runonen / SYKLI (varauksella mukana), Mirva Ilmoniemi / HSL 

(varauksella mukana),  Riitta Pulkkinen tiedustelee osallistumista 

lähiluontoihmiseltä Espoosta. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 27.2. 

Hyvinkäällä Hyrian toimipisteessä osoitteessa Uudenmaankatu 249, missä myös 

seminaaria ehdotettiin järjestettäväksi. Päivämääräksi ehdotettiin 23.9. tai 24.9. 

Mainittujen tahojen lisäksi työryhmään ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. 

- Ilmiöpohjaisen oppimisen ekosysteemipalvelut –koulutuksesta ja siihen liittyvästä 

luontopolusta heräsi keskustelua, mietittiin julkistamista Ympäristötietoinen 

Uusimaa –päivässä ja ylipäänsä eri tahojen mukana olon mahdollisuutta. 

Päätettiin pitää myös tähän toimintaan liittyvä kokous samana ajankohtana 

Ympäristötietoinen Uusimaa –päivän suunnitteluryhmän kanssa. Molemmat 

ryhmät ovat edelleen avoimia kaikille innokkaille. 

- Uuden puheenjohtajan esittely lisätään Osaamispankkiin, kuvan ja tiedotteen 

kera. 

- Ympäristökasvatustoimijoiden valtakunnallinen verkostotapaaminen järjestetään 

9.4. Jyväskylässä, johon on kenties mahdollista osallistua Uudenmaan ELY-

keskuksessa videoneuvotteluyhteydellä. Kutsu tulee myöhemmin. 

- Elina tekee sovitut korjaukset suunnitelmaan ja lähettää valmiin 

toimintasuunnitelman ryhmälle. 
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6. Rattailla-jatkohankkeen loppuraportti 

 

- Maria esitteli loppuraportin, tarvittavat korjaukset lisätään raporttiin. Lisätään 

liitteeksi kustannustaulukko, Eväsrepun muut rahoittajat, Osaamispankin 

kehittämiskohteet ja niiden tahojen nimet, joiden kanssa on tavattu 

toimenpiteisiin liittyen. 

 

7. Rattailla-toimenpideohjelman tavoite 1, toteuma 

 

- Maria esitteli toimenpidetaulukosta tavoitteen 1 toteumaa. Keskusteltiin 

raportoinnin tarkkuudesta ja päätettiin sopia asiasta vuoden viimeisessä Välke-

ryhmän kokouksessa. Päätettiin lisätä loppuraporttiin, että taulukkoon on kerätty 

vain Rattailla-ohjelmatyössä mukana olleiden tahojen toimintaa, lisäksi 

Uudellamaalla tehdään paljon muutakin ympäristökasvatustoimintaa. 

 

8. Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

- ”Retkelle / Vierailukohteet” lisätty Osaamispankkiin, Välke-verkosto löytyy 

etusivulta ja linkkiä klikkaamalla pääsee lisätietoihin. 

 

9. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 

- Ei ehditty käsitellä. Pyydetään sähköpostitse muistion liitteeksi. 

 

10. Seuraavat kokoukset 

 

- Välke-ryhmä kokoontuu ma 20.4. klo 13-15 Edupolissa, Virnatie 5, Vantaa 

(Tikkurila). 

 

11. Muut asiat 

 

- Toimitetaan Espoon kaupungille/Niko Riepposelle pyydetyt tiedot palkintoa 

varten, Elina huolehtii asiasta. 

 

12. Kokouksen päättäminen  

 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35 
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ANJALA nuorisokeskus 
 

 Viime keväänä perustimme Kymenlaakson ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän, joka sai 

nimekseen KYY. Toiminta on vielä varsin pientä ja kaikkia mahdollisia tahojakaan ei ole vielä saatu 

haalittua mukaan. Mutta päätimme järjestää seminaarin opettajille ja kasvattajille aiheesta 

”Kestävä elämäntapa ja OPS 2016”. Kutsuimme mukaan paikallisen kehitysministerimme, Sirpa 

Paateron, joka otti kutsun vastaan ja saapuu myös seminaariin ja pitää pienen esityksen. Jos 

Uudeltamaalta on joku kiinnostunut tulemaan Anjalassa käymään 4.3., tervetuloa! Ohjelma 
liitteenä. 

 Ympäristökoulutoiminnallemme kuuluu samanlaista kuin ennenkin. Kouvolan kaupungin 4-

luokkalaisten ympäristökoulupäivät ovat parhaillaan käynnissä. Päiviin osallistuu noin 35 4. luokkaa 

Kouvolasta, siis lähes kaikki luokat. Tänä vuonna jatketaan edellisen vuoden teemaa ”Koe metsässä 

oma maailma”. Lapset saavat kaksi neljän tunnin mittaista päivää, joista toinen oli syyslukukaudella 

ja toinen nyt kevätlukukaudella. Kouvolan kaupunki on ilmoittanut jatkavansa toiminnan 

hankkimista Ympäristökoulu Reginalta myös ensi lukuvuonna. 

 
HSY 

 Kiitos kun lajittelet -lajitteluhaastevideot www.kiitoskunlajittelet.fi -sivulla: tammikuussa 2015 

julkaistu Roman Schatzin ja Anna Perhon videot. 

 Kiitos kun lajittelet jalkautuu kauppakeskuksiin 

o 7.-8.3. Kauppakeskus Kamppi 

o 14.–15.3. Sello 

o 21.–22.3. Jumbo  

 Sorttaaja on sankari-videokilpailun voittajat valittu www.hsy.fi/sorttaajaonsankari 

 Uudet valmiit opetuspaketit: Jäteveden matka –pöntöstä puhtaaksi ja Vesi –elämän edellytys 

 Uudet opetuspaketit tekeillä yhteistyössä Kierken kanssa, jotka tulossa elokuussa tarjolle pk-

seudun kouluille:  

 1-2 lk opetuspaketin sisältö 

o Tavoite: veden kierto, erityisesti mistä juomavesi tulee (kaupunkikierto)  
o Lähtökohta: pidetään ulkona, tarvittaessa sisällä 

 3-4 lk opetuspaketin sisältö  

o Tavoite: lähivesistön laatu/kunto ja sen tutkiminen, omat valinnat/vaikutukset veden 

kuntoon 

o Lähtökohta: pidetään ulkona koulun lähivesistössä, tehtävä lumiaikanakin toimivaksi.  

 ympäristöraadin animaatiopajan sisältö  

o Tavoite: animaatio, jossa käsitellään ympäristöraadin etukäteen valitsemaa aihetta. 

Aihevaihtoehdot ovat: pyttyetiketti, veden kierto, Itämeren/lähiveden suojelu, järkevä 
veden käyttö/lämpimän veden säästö 

 HSY:n uudet nettisivut avattu, palvelevat entistä paremmin eri kohderyhmiä ja mobiililaitekäyttöä 

 Pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöille tarjotaan kevään aikana seuraavat koulutukset:  

o maaliskuussa vesikoulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla,  

o huhtikuussa ilmanlaatukoulutus HSY:ssä,  

o toukokuussa kaksi jätevoimalavierailua ja yksi vierailu Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskukseen. 

 Ilmastoyksiköstä käydään pitämässä PKS kaupunkien ekotukikoulutuksissa ilmastoluennot (keväällä 

noin 3 luentoa) 

 Ilmastoindikaattorit raportti ja Ilmastotekoja-katsaus ilmestyneet (selailukappaleet kokouksessa). 

Molemmat viestittävät ja kuvaavat ilmastotekoja seudulla ja niiden vaikuttavuutta. 

 Ilmastomuutokseen sopeutumisen osalta suunnitelmissa on laittaa nettisivuille myös hyviä 

sopeutumisen ja varautumisen esimerkkejä. Järjestetään kaupunkien suunnittelijoille ja 

http://www.kiitoskunlajittelet.fi/
http://www.hsy.fi/sorttaajaonsankari


asiantuntijoille seminaari maaliskuussa, jossa kerrotaan ajankohtaisista aiheista ja teemoista 

ilmastonmuutokseen sopeutumisessa 

 SYT (Seutu- ja ympäristötieto) käy eri tilaisuuksissa kertomassa seudun Ilmastomuutoksen hillintä- 

ja sopeutumisstrategiatyöstä. 

 Ilmasto-info järjestää yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa Urbaanin selviytymisen päivän 

huhtikuussa, päivä on suunnattu asukkaille.  

 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
 

 Uusi myymälä avattu Suomenojalle 

 Yhteinen käsitys sanasto kääntyy ontologia muotoon YM hankeavustuksen avulla ja julkaistaan 

Kansalliskirjaston FINONTO palvelussa helmikuun lopulla. Tämän jälkeen sanasto on käytettävissä 

materiaalien ja tutkimusten asiasanoittamiseen kansalliskirjaston kautta 

 

Suomen Luonnonsuojeluliitto 

 Koulumetsäopas valmistui sähköisenä, löytyy liiton sivuilta (http://www.sll.fi/mita-me-

teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas). Koulumetsäoppaasta  ilmestyy 

alkuvuodesta  painettu versio ulkopuolisella rahoituksella,  jaetaan tilaisuuksissa ja tarvitsijat voivat 

kysellä liitosta. 

 Koulumetsäteema oli esillä viime syksynä Syklin opiskelijoille työpajassa Virroilla ja 
Metsämessuilla koululaispäivänä 7.11. yhteisosastolla Ikimetsänystävien kanssa. Aiheesta 

virirellään jatkotilaisuuksia. 

  Suomen luonnon päivänä 30.8.2014 julkaistiin Pappa pitkospuille- mummo marjaan –opas 

(http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/pappa-pitkospuille) ja järjestettiin kaksi 

perheille suunnattua tapahtumaa, Riihimäellä Nuttu nurin –onni oikein, ohessa linkki 

videoon https://www.youtube.com/watch?v=VlnpZqk_66o, Salon Teijossa Luonnonhenkien 

satupolku sekä Espoossa vanhainkodissa asukkaille tilaisuus, jossa julkistettiin Pappa pitkospuille -
opas. 

 Yk-toimikunta teti kannaoton  lukion tuntijakouudistukseen  

(http://www.sll.fi/ajankohtaista/blogi/biologian-ja-maantiedon-puolittaminen-lukiossa-karsisi-

elaman-evaita). Myös Luonto Liiton lähetti kannanottonsa aiheesta ministerityöryhmän jäsenille. 

 Norppa-Lifessä SLL on mukana ympäristökasvatuksessa. Reilu vuosi tehty hanketta: 

katiskatempaukset, Savonlinnan tori, kesälähettiläät, lasten norppaleiri, yk-yhteistyö venäläisten 

kanssa (Kurkijoki), koulu- ja päiväkotivierailut, materiaalia.  Etelä-Karjalan osuuskaupan kanssa 

norppa-yk-yhteistyöötä,  mm.  koululaisten piirustukilpailun näyttely ollut Imatran, Luumäen, 
Taipalsaarem kirjastoissa,  Ruokolahdella, marraskuussa Lemillä ja sitten Venäjän Kurkijoella ja 

Lahdenpohjassa.  

 Luonto-Liitolla ollut perheretkikursseja myös Uudellamaalla.  Kerhokummihanke jatkuu 

toukokuuhun 2015.  Merenranta kutsuu -julkaisu julkaistiin, ruotsinkielinen versio tulossa. SYKE: 

mahdollisesti myös venäjän- ja vironkieliset. Muutakin materiaalia Suomenlahti-vuoteen liittyen: 

vedenalainen luontopolku valokuvin tehty MH:n luontopalvelujen kanssa (LL:n nettisivuilla). 

Pietarissa Suomenlahti-vuoden päätapahtuma. Kesällä 2015 kansainvälinen nuorten Itämeri-leiri. 

 Luonto-Liitto hyödyntää Koulumetsäopasta  Metsät haltuun-kampanjassa. Suunitellaan myös 
yhteistä koulumetsäpäivää syksylle. SLL:ltä on mm. ympäristökasvatusta  mukana ns. Sisävesi-Life- 

IP-hankkeessa. josta ei ole vielä tullut rahoituspäätöstä. 

 Luonto-Liitto sai 2014  Ympäristökasvatuksen ruusun, se on hieno tunnustus pitkäjänteisetä työstä. 

 SLL:n paikallisyhdistyksillä on runsaasti ympäristökasvatustoimintaa, joka näkyy lähinnä 

paikallisesti. Perhetoiminnan avustukset paikallisyhdistyksille ja piireille ovat  haettavina 5.3. asti. 

 SLL:llä on 2015  suunnitteilla lapsille ja nuorille suunnattua ympäristökasvatustoimintaa 
yritystuella.  

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/pappa-pitkospuille
https://www.youtube.com/watch?v=VlnpZqk_66o
http://www.sll.fi/ajankohtaista/blogi/biologian-ja-maantiedon-puolittaminen-lukiossa-karsisi-elaman-evaita
http://www.sll.fi/ajankohtaista/blogi/biologian-ja-maantiedon-puolittaminen-lukiossa-karsisi-elaman-evaita


 Lisäksi tapahtumia tulossa kohtuutalousteemaan liittyen, kesällä  Luonnonkukkien päivän 

retket,SLL:llä Suomen luonnon päivän ja Geologian päivän päätapahtuma Lahdessa 29.8., mukaan 

ideoidaan ympäristökasvatusta, heinäkuussa Big Jump, johon liittyen järjestetään tapahtumia mm. 

Turussa. Uutena teemana ympäristökasvatustoimikunta ideoi kasvisruokapäivää lokakuussa.  

 Ympäristökasvatustoimikunta uusiutui ja sai innokkaita jäseniä. Puheenjohtajana jatkaa Tarja 

Heikkonen, varapuheenjohtajana toimii Jaana Hiltunen. 

 

Sykli 

- Maaliskuussa 2015 aloitetaan taas uusien ympäristökasvattajien kouluttaminen kolmella eri 

paikkakunnalla (Helsinki, Tampere, Mikkeli/Jyväskylä). Tällä hetkellä ympäristökasvatusopiskelijoita 

on sisällä 129 henkilöä. 

- Ulos oppimaan –opettajankoulutuksia järjestetään vuoden loppuun vielä yhteensä 13 kappaletta, 

lisäksi on haettu OPH:lta rahoitusta myös varhaiskasvattajien kouluttamiseksi. Jos rahoitus saadaan, 

koulutus alkaa ensi syksynä. 

- Lähdemme Syklistä koko kestävän kehityksen ja johtamisen 7-henkisen yksikön voimin Tallinnaan 

Pathways to The Future seminaariin huhtikuussa. 

 

Espoo/Villa Elfvikin luontotalo 

- Vuoden 2014 suoritteet: 30 916 kävijää, 106 luontokoulupäivää, 112 retkeä Espoossa (retkille 

osallistui 2866 henkeä, sisältyvät VE:n kävijämäärään) 

- Talo siirtyi osamaalämpöön 2014 loppuvuonna, nyt vielä opetellaan säätöjä, haussa kesätyöpaikka 

ihmiselle, joka miettii, miten kävijöitä opastetaan maalämmössä 

- PKS -kurssit kasvattajille, kurssikalanterin toimitusvuoro VE:llä tänä vuonna 

- Toimekkaat: työn alla Keke-selonteon päivitys ja esimiesten kestävän kehityksen koulutuksen 

edistämien, ks. Alla 

- VL kouluja ja päiväkoteja on 39, yksi uusi päiväkoti sai lipun joulukuussa 

- Ympäristökeskuksen luonnon monimuotoisuuden suojelun toimintaohjelmassa teemana suot ja 
kosteikot: näyttely VE:ssä soista elo-syyskuussa, kosteikkoretki Laajalahdella 6.9. (2.9. 

valtakunnallinen kosteikkopäivä), Trämanskärrin luontopolun taulujen uudistus, uusi Friisinkallion 

metsäalueen retki (reitin varrella pieni avosuo) 

- Koulu- ja päiväkotimetsät: asiaa edistetään osana Lähiluonto-vuotta 

 

Espoo/RCE Espoo 

- RCE Espoon koordinaattorit Mari Nuutinen ja Riina Plosila 

- Unelman päivän seminaarin 2.12.2014 aineistot ovat nyt netissä, muista suoraosoite 

www.espoo.fi/RCE 

 

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Kestavan_kehityksen_Espoo_RCE/Unelman_paivan_seminaari_2122014(55077)
http://www.espoo.fi/RCE


Espoo/Ekotuki 

- Ekotukihenkilöiden määrä kasvoi vuoden 2013 455 hengestä vuoden 2014 523 henkeen. 

 

Espoo/Espoo tarina 

- Esikunnan yhtenä tuloskorttitavoitteena tälle vuodelle on kaupunkikonsernin kestävän kehityksen 

tavoitteiden, toimintamallin ja toimeenpanon määrittely.  

- Oma valtuustokauden tavoite: Vastataan kestävän kehityksen ohjauksesta kaupunkikonsernin 

toiminnassa. 

- Tulostavoite / tavoite: Määritetään kaupunkikonsernin kestävän kehityksen tavoitteet, 

toimintamalli ja toimeenpano 

- Mittari / arviointikriteeri: Vastuiden määrittely ja toimeenpanon käynnistys 

 

Espoo/Kestävä kehitys-ohjelmajohtaminen 

- Espoon luonto ja ympäristö-projekti: Projektissa lisätään kuntalaisten ympäristötietoutta sekä 

osallistumista omasta lähiympäristöstä huolehtimiseen.  

 

Kolme hyötytavoitetta:  

1. Kuntalaisten ympäristö- ja luontotietoisuus kasvaa.  

2. Kuntalaisten osallistuminen omasta lähiympäristöstä huolehtimiseen lisääntyy ja  

3.  Ympäristön tila pysyy ennallaan.  

 

Vuoden 2014 teema oli Suomenlahti-vuosi. Vuoden aikana tavoitettiin yli 23 000 henkeä erilaisten 

tapahtumien kautta. Espoossa annettiin vuoden aikana yli 800 Suomenlahti-lupausta. 

www.espoo.fi/suomenlahtivuosi 

 

Teema 2015: lähiluonto-vuosi, projektikoordinaattori on kaudelle 2015–16 ohjelman rahoilla. Projektin 

kärkihankkeet vuodelle 2015 ovat: 

 1) Luonnossa liikkumisen ja lähiympäristöön vaikuttamisen edistäminen  kouluissa ja 

päiväkodeissa, VE järjestämässä mm. koulutuksia 

 2) Talkooviestinnän ja -toiminnan kehittäminen 

 3) Alueellisen luontotiedon verkkopalvelun kehittäminen 

- Kestävä elämäntapa-projekti: Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia keinoja kestävän 

elämäntavan edistämiseksi yhdessä kuntalaisten ja kumppanien kanssa. Kestävän kehityksen 

portinvartijat ovat avainasemassa asenteiden muutoksessa ja toimintatapojen kehittämisessä.  

http://www.espoo.fi/suomenlahtivuosi


 

Viisi hyötytavoitetta:  

1. Kaupunkiorganisaatiossa ja kaupunkilaisille tarjotuissa palveluissa omaksutaan uusia kestävän 

kehityksen tavoitteita tukevia toimintatapoja. Kestävän kehityksen portinvartijat ovat 

avainasemassa asenteiden muutoksessa ja toimintatapojen kehittämisessä. Tässä on mukana 

se, että kestävän kehityksen osaaminen on osa espoolaista johtamista ja esimieskoulutusta. 

2. Tuetaan elinikäistä oppimista kestävästä kehityksestä: mittaroidaan näillä: 1. Koulut, päiväkodit 

ja oppilaitokset ovat laatineet kestävän kehityksen ohjelmat, 2. Meidän roskis – roska-astioiden 

taideteokset espoolaiseen katukuvaan, 3. Koulujen ja päiväkotien yhteistyö lähiseudun 

asukkaiden kanssa. 

3. Toimitaan yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa kestävän elämäntavan edistämiseksi. 

4. Kestävästä elämäntavasta tulee näkyvä osa Espoo-kuvaa. 

5. Reilun kaupan kumppanuustoiminta muiden kaupunkien, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja 

oppilaitosten kanssa syvenee ja laajenee. 

Muuta: 

Espoo pääsi finaaliin WWF:n järjestämässä Earth Hour City Challenge –kilpailussa. Kisaan liittyy myös 
yleisöäänestysosio – voitte antaa Espoolle ääniä tai kehitysideoita täällä: 

http://www.welovecities.org/espoo/. 

Tarkempaa tietoa kilpailusta Espoon internetsivuilta. 

 
SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA 
 

 Tilastot 2014: Kävijämäärä 115 000, luontokoulussa 93 ryhmää (1882 oppilasta), 379 opastettua 
varhaiskasvatus- tai kouluryhmää (näyttelyssä ja/tai luontopolulla, 7294 osallistujaa).  

 Toukokuussa luontokoulussa uusi teema linnut ja syyskuussa villiyrtit 

 Uusi liikunnan opsiin sidottu Eläinten olympialaiset-opastus 1.-3.-luokille 

 Suomen luonto- päänäyttelyopastukseen tehdään tänä vuonna koululaisversiointeja 

o Kaikkia Haltian opastukset: http://www.haltia.com/vieraile-haltiassa/opastukset/  

 Tapahtumia: luontolauantai-tapahtumasarja, kaikenikäisille ja koko perheelle, joka kuun 1. lauantai. 

Ensimmäinen helmikuussa 7.3., nimellä Lasten luontolauantai, lisätietoa: 

http://www.haltia.com/ajankohtaista/tapahtumat/lasten-luontolauantai-7.3./ 

 Seminaarit: 1.-2.10. ruotsinkielinen ulko-opetuskonferenssi, Mitt i Naturen. Avoin kaikille 

kiinnostuneille. 

 Haku Nuuksion Junior Ranger –toimintaan käynnissä, lisätietoa: 
http://www.luontoon.fi/nuuksio/aktiviteetit/juniorranger  

 Heinäkuussa kansainvälinen Junior Ranger-leiri Nuuksiossa, 50 henkeä, 8 päivää 

 Näyttelyt: Keväällä 2014 avattu erikoisnäyttely, luontokuvaaja Hannu Hautalan elämäntyönäyttely 

Metsän poika päättyy 6.4. Vappuna avataan Haltian järjestyksessään kolmas erikoisnäyttely. 

Näyttely sukeltaa suoraan luontoharrastusten mieltä innostaviin lähteisiin ja esittelee toistasataa 

tapaa päästä niistä nauttimaan. Näyttelyssä on paljon katseltavaa, kokeiltavaa, kuunneltavaa, 

tutkittavaa ja pohdittavaa ja se sopii kaikille luonnossa olemisesta kiinnostuneille. 

 Materiaalit: Luontokoulu on julkaissut lajikortit kasvit, hyönteiset, vähän lintuja ja sieniä, tehdään 

vielä kortit jokamiehenoikeuksista, valmiit löytyvät: 

http://www.welovecities.org/espoo/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Rakastetaan_Espoo_kestavammaksi%2863630%29
http://www.haltia.com/vieraile-haltiassa/opastukset/
http://www.haltia.com/ajankohtaista/tapahtumat/lasten-luontolauantai-7.3./
http://www.luontoon.fi/nuuksio/aktiviteetit/juniorranger


http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?Text=mets%C3%A4lajikortit&Languages=&PublicationSeries=&P

roductCategory=  

 Valtion säästöt aiheuttavat kiristyksiä vuosibudjetteihin. 

 Haltia ehdolla vuoden Euroopan museoksi, ratkeaa toukokuussa. Lisätietoa: 

http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/haltia-loppusuoralle-european-museum-award-of-

the-year-2015-kilpailussa/ 

 Haltia on ehdolla vuoden retkikohteeksi: http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/haltia-
ehdolla-vuoden-retkikohteeksi-2015/ 

 Nuuksion kansallispuiston kävijämäärä jo lähes 300 000: 

http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/nuuksion-vetovoima-kasvaa-edelleen-laehes-300-

000-kaeyntiae-vuonna-2014/  

 
UUDENMAAN ELY 
 

Työryhmä pohtimaan ympäristökasvatuksen kehittämistä  
Ympäristöministeri, opetus- ja viestintäministeri sekä kulttuuri- ja asuntoministeri ovat asettaneet 

työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta.  Ministeriöt päättävät 

jatkotoimista työryhmän esitysten pohjalta. 

Työryhmä pohtii ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita ja tekee niistä esityksiä. Työryhmä selvittää 

ympäristöhallinnon ja opetushallinnon välistä työnjakoa ympäristökasvatuksessa sekä tämän työn 

organisointia. Ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen sisältyy myös kulttuuriympäristökasvatus. 

Työryhmään on nimetty Keski-Suomen ELY-keskuksesta kehittämispäällikkö Anna-Liisa Kiiskinen ja 

tiedottaja Tanja Tuulinen. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti ympäristöhallinnon 

ympäristökasvatuksen yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävistä. 
Lue lisää: 

 Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 

työryhmä (ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 4.2.2015) 

 Ympäristökasvatustyöryhmän asettaminen (ym.fi, pdf) 

 

http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/haltia-loppusuoralle-european-museum-award-of-the-year-2015-kilpailussa/
http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/haltia-loppusuoralle-european-museum-award-of-the-year-2015-kilpailussa/
http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/haltia-ehdolla-vuoden-retkikohteeksi-2015/
http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/haltia-ehdolla-vuoden-retkikohteeksi-2015/
http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/nuuksion-vetovoima-kasvaa-edelleen-laehes-300-000-kaeyntiae-vuonna-2014/
http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/nuuksion-vetovoima-kasvaa-edelleen-laehes-300-000-kaeyntiae-vuonna-2014/
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistokasvatuksen_kehittamiseksi_ympa%2832601%29
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistokasvatuksen_kehittamiseksi_ympa%2832601%29
http://www.ym.fi/download/noname/%7B7D8C71D3-076B-4EE6-9558-EEA6F643AF41%7D/106886


Välke-ryhmän kokous 19.11.14     MUISTIO 

LÄSNÄ:  

Riitta Salasto   RR-ELY  

Mikko Kantokari  UUD ELY 

Katja Viberg   Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Riitta Pulkkinen  Villa Elfvik / Espoo 

Kirsi Mäkinen   Uudenmaan Martat 

Elina Pilke   Luontokeskus Haltia / Metsähallitus 

Johanna Krabbe  Edupoli 

Päivi Vaisto   HSY 

Kaisa Pajanen   Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Mari Kauppinen  HSL 

Juulia Juslin   Hyria 

Anna Sjövall   Vantaa (klo 14.30 asti) 

Maria Runonen  Suomen ympäristöopisto SYKLI 

 

1. Kokouksen avaus. Kokoussihteerin valinta 

Kokous avattiin klo 13.25. Maria Runonen valittiin sihteeriksi. 

 

2. Vierailijapuheenvuoro: Lotta Ruokanen (Helsingin kaupungin ympäristökeskus) tulee kertomaan 

Välke-ryhmälle Itämeri-haasteesta, 15 minuuttia varattu hänelle.  

Lotta Ruokanen kertoi Itämeri-haasteesta ja uudesta toimenpideohjelmasta, esittelykalvot löytyvät 

Osaamispankista (http://www.hyria.fi/files/10895/Itamerihaaste_2014-2018_Evasreppu.pdf). 

Uudessa, tämän vuoden keväällä päivitetyssä, ohjelmassa on 75 toimenpidettä, vanhasta 

ohjelmasta tulee mukaan 25 toimenpidettä. Mukaan pitäisi saada lisää yrityksiä, jotka ovat jääneet 

hieman enemmän taka-alalle. Yrityksille on olemassa oma vinkkiaineisto, joka löytyy netistä 

Itämeri-haasteen sivuilta (www.itamerihaaste.net). Välke-ryhmäläiset voisivat olla viestinviejinä 

Itämeri-haasteessa, monella on yhteistyötahoja rannikolla. Esim. Espoo kilpailuttaa 

rannikkoliikenteen ja tässä voitaisiin hyödyntää Itämeri-haasteen aineistoa. Myös ne yritykset, jotka 

eivät varsinaisesti liity vesistöihin ovat tervetulleita mukaan ja saavat tukea. Ehdotettiin, että 

kaupungit voisivat haastaa mukaan tytäryhtiöitään, Lotta lupasi viedä asiaa eteenpäin. Lotta 

lähettää haastekirjeen tai haasteen päivittämiskirjeen kaikille Välke-verkoston jäsenorganisaatioille.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin. Todettiin, että ensi vuoden teemasta keskustellaan puheenjohtajan 

valinnan yhteydessä ja Mikko Kantokarin esitys siirretään kokouksen loppuun.  

 

4. Edellisen pöytäkirjan tarkistus 
 

http://www.hyria.fi/files/10895/Itamerihaaste_2014-2018_Evasreppu.pdf
http://www.itamerihaaste.net/


Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

1. Välke-tiedotus, Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 
- Eväsreppu-seminaarin kuulumiset 
- Mikko Kantokari (ELY) kuulumiset jätesuunnitelmasta (jäi viime kokouksesta pois) 

 

Eväsreppu-seminaari oli onnistunut, paikalla oli läsnä n. 120-130 henkilöä ja lisäksi etäosallistujat, 

joita oli ilmoittautunut n. 30 henkeä. Palaute oli pääosin hyvin positiivista. Materiaalit tulevat 

Osaamispankkiin 20.11.2014. 

Osaamispankin asioita käydään kuluvalla viikolla läpi ja pohditaan Rattailla-ohjelmaan kirjattuja 

toimenpiteitä. Lisätään ainakin ympäristöviisaita vierailukohteita ja onnistuneita kampanjoita. 

Rattailla-ohjelma on lähtenyt Uudenmaan kunnille sekä paperisena että sähköisenä 

saatekirjeineen, osoitettu ympäristövastaaville.  

27.11. klo 10–13 pidetään Suvilahdessa Syksen järjestämä ympäristökasvattajien Twitter-koulutus, 

minkälaisia ympäristökasvatuksen teemoja kannattaisi nostaa esiin poliittisessa keskustelussa? 

Ilmoittautuminen Syksen Kati Vähä-Jaakkolalle.  

Metsähallituksella panostettu viime aikoina viestintäasioihin ja Päivi Rosqvist Metsähallitukselta 

tulee mielellään kouluttamaan viestintäasioissa myös Välke-verkostoa. 

Riitta Salasto toi esiin rahoittajan toiveita Greening Events-hankkeen jalkauttamisesta kunnissa, 

tapahtumien laatujärjestelmä mukaan toteuttamaan Rattailla ohjelmaa kohdassa ”haastetaan 

kuntia toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti”. Lisätään linkki myös Osaamispankkiin. Välke-

ryhmä voisi olla esimerkkinä ottamassa käyttöön järjestelmää. 

Mikko piti esityksen jätesuunnitelmasta kokouksen päätteeksi. Kalvot liitteenä. 

5. Rattailla-hankkeen vaiheet  
 

Rattailla-ohjelman toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan melko hyvällä vauhdilla. Seuranta on 

tarkoitus hoitaa jatkossa Välke-ryhmän toimesta keräämällä tehdyt toimenpiteet ennen kokousta 

uuteen seuranta-sarakkeeseen ja käymällä läpi kokouksissa. Vuoden 2014 seuranta hoituu 

jatkohankkeen loppuraportoinnin yhteydessä. Maria lähettää pohjan seurantalomakkeeseen 

viikolla 48 ja toimenpiteet tulee kirjata sarakkeisiin viikon 50 aikana ja lähettää Marialle. 

 

6. Välke-verkoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 

 

Vuoden 2015 teema on ekosysteemipalvelut, tärkeimpänä ekosysteemipalveluajattelu ja 

kokonaisuuden hahmottaminen.  

 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Elina Pilkettä Metsähallituksesta, ehdotusta kannatettiin yksimielisesti 

ja Elina Pilke valittiin puheenjohtajaksi. Tiedote tai valmis juttu lehteen uudesta puheenjohtajasta 

valmistellaan suunnitteluryhmän toimesta ensimmäiseen kokoukseen. 

 



Ensimmäisenä täytyy valmistella tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja valita siihen ryhmä. Elina 

Pilke toimii ryhmän vetäjänä. Riitta Pulkkinen ehdotti Espoosta mukaan Niina Järvistä. Kaisa 

Pajanen ilmoittautui mukaan ryhmään. Katja Viberg tulee mahdollisesti mukaan tai pyytää jonkun 

muun Kierrätyskeskukselta. Kaisa Pajanen ehdotti ryhmään Heli-Maija Nevalaa Syklistä, Maria 

tarkistaa. Kutsu suunnitteluryhmään lähetetään Välke-ryhmälle, kiinnostuneet voivat tulla mukaan. 

Suunnitteluryhmä kokoontuu torstaina 22.1.2015 klo 13–16 Viikissä Helsingin 

ympäristökeskuksella.   

 

Välke-ryhmän toimintaan tärkeä saada joku mukaan myös Vantaalta, Anna Sjövall selvittää. 

Yritetään saada vahvemmin mukaan myös järjestöjä toimintaan. Esimerkiksi Luonnonsuojeluliitolla 

on sama teema ensi vuonna, joten heidät olisi hyvä saada mukaan ainakin suunnittelemaan 

toimintaa. 

 

7. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset (kerätään myös sähköpostilla kokouksen 
jälkeen)   
 

Kuulumiset lähetetään sähköpostitse Kirsille 28.11.14 mennessä ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

8. Seuraavan kokouksen ajankohta vuodelle 2015 
 

Seuraava kokous pidetään 29.1.2015 klo 13–16 Haltian luontokeskuksessa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 15.25. 

 

 

 

 

  



Eri tahojen kuulumiset: (26.11. mennessä) 

 

Helsingin seudun liikenteen (HSL) kuulumiset: 

 HSL:n liikkumisen ohjaus hakee alkuvuodesta taas uusia kummikouluja ohjelmaansa, jossa laaditaan 

kouluille liikkumissuunnitelmat vuoden 2015 aikana. 

 HSL:n liikkumisen ohjaus on ideoinut Matkakummi-kiertueen toteutettavaksi yhdessä Liikenneturvan, 

Syklin ja Poliisin kanssa. Kiertue suuntautuu Kehäradan vaikutusalueen, Sipoon ja Kirkkonummen 
suurimpiin kouluihin syksyn 2015 aikana. Kiertueelle haetaan rahaa ELY:n ympäristökasvatuksen ja -

valistuksen hankehausta. 

 Vuonna 2015 HSL tekee tiedotuksen, markkinoinnin ja liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä erityisesti 

Kehäradan käynnistykseen liittyen. 

 

HSL edistää viisasta liikkumista 

Viisaaseen liikkumiseen kannustamista erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin kutsutaan liikkumisen 

ohjaukseksi. Liikkumisen ohjaus voi olla esimerkiksi palvelujen kehittämisestä yhä helpommiksi yhdessä 

käyttäjien kanssa. Uudet asiakkaat tarvitsevat myös tietoa ja rohkaisua kulkutapojen kokeilussa ja 

valinnassa. 

HSL koordinoi Helsingin seudun kattavan liikennejärjestelmän suunnittelutyötä. Alueen joukkoliikenteen 

järjestämisestä vastaavana HSL haluaa lisätä myös joukkoliikenteen osuutta Helsingin seudulla. HSL:n 

kumppaneita viisaan liikkumisen edistämisessä ovat esimerkiksi työpaikat ja oppilaitokset sekä 

muut liikennealan toimijat. 

 

Kannustus viisaaseen työmatkaliikkumiseen kannattaa 

HSL auttaa työnantajia ideoimaan toimenpiteitä ja kannustimia viisaaseen työmatkaliikkumiseen: kävelyyn, 
pyöräilyyn, joukkoliikenteen käyttöön ja vaikkapa kimppakyyteihin. 

 

Työmatkalaskuri ja –liikkumissuunnitelma  

Työmatkaliikkumissuunnitelma on suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä, joilla työnantaja pyrkii 

edistämään työntekijöidensä viisasta liikkumista. 

Liikkumissuunnitelman tekeminen on helppoa, jos työnantajalla on käytössään faktatietoa henkilöstönsä 

työmatkaliikkumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Ne työnantaja saa selville HSL:n helppokäyttöisellä 

Työmatkalaskurilla. Työmatkalaskuri on työpaikkojen käyttöön tarkoitettu netissä toimiva maksuton 
työkalu. Työnantaja saa omat tunnukset, joilla pääsee luomaan kyselyn, muokkaamaan sitä ja 

tarkastelemaan sen tuloksia. Työntekijä saa kyselyyn vastaamalla selville oman liikkujatyyppinsä, 

vertailutietoa omasta työmatkastaan ja vinkkejä kestävään työmatkaliikkumiseen. 

Tutustu: www.hsl.fi/työmatkalaskuri 

 

Liikkumissuunnitelma kouluille  

Koululainen tekee kouluvuoden aikana noin 400 matkaa kodin ja koulun välillä. Koulujen 

liikkumissuunnitelma kannustaa viisaaseen liikkumiseen. Sen avulla voidaan tarkastella päivittäisiä 

liikkumistottumuksia ja muuttaa niitä kestävämpään suuntaan. Koulun liikkumissuunnitelma tukee myös 

liikennekasvatuksen yleisiä tavoitteita: lapsen vanhemmatkin oppivat lapsen itsenäisen liikkumisen 

vaikutukset. 

 

HSL:n kummikoulutoiminta 

HSL tukee kouluja liikkumissuunnitelman laadinnassa. HSL:n Kummikouluissa 

tehdään  liikkumissuunnitelmat ohjatusti lukuvuoden 2014 – 2015 aikana. Uusien kummikoulujen haku 
2015.  

http://www.hsl.fi/ty%C3%B6matkalaskuri


 

Matkakummin kouluvierailut 

Pyydä HSL:n Matkakummi vierailemaan kouluusi ja opastamaan lapsia itsenäisen koulumatkan tekemisessä. 

Matkakummin vierailu on tilattavissa kaikkiin HSL-alueen kuntiin. Matkakummi vierailee myös esikouluissa 

ja erilaisissa tapahtumissa sekä osallistuu Lasten liikennekaupunki- ja Liikennepartio-toimintaan Helsingissä. 

Kouluvierailijamme pitävät koulumatka-aiheisia oppitunteja ensisijaisesti alakouluissa. Opetuksessa 

korostuvat ympäristö-, turvallisuus- ja liikkumisnäkökohdat. 

Matkakummin vierailujen tarkoituksena on kannustaa koululaisia kestävään liikkumiseen: joukkoliikenteen 

käyttöön, pyöräilyyn ja kävelyyn. Koulumatkaa voi tarkastella myös liikunnan näkökulmasta. Sillä on 
vaikutusta paitsi lasten terveyteen ja hyvinvointiin, myös keskittymiskykyyn. 

Tilaa vierailu sähköpostitse: yritysinfo@hsl.fi. Vierailu on maksuton. 

 

 

 

HSY:n kuulumisia Välkkeelle 19.11.2014 

 

Sorttaaja on sankari -videokilpailu kouluille 2014 
Suunnitelkaa ja kuvatkaa luokan, ympäristöryhmän tai muun oppilasryhmän voimin video, joka kertoo innostavalla tavalla jätteiden 

lajittelusta. Parhaan videon tehnyt ryhmä voittaa luokkaretken Linnanmäelle tai Heurekaan! Kilpailun osallistumisaikaa on jatkettu 

26.11.2014 saakka. 

 

HEIJ - Ilmianna oppilaiden / nuorten suunnittelema ilmastotyö! 

HSY etsii ilmastopalkintojen 2015 saajiksi ehdokkaita, jotka ovat aktiivisesti ja innovatiivisesti vähentäneet 

kasvihuonekaasupäästöjä tai kannustaneet muita siihen. Palkintojen saajista voi tehdä ehdotuksia 12.12.2014 asti. 

 

HEIJ – ilmastojuniori –palkinnon saajan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota kekseliäisyyteen, edistyksellisyyteen, 

omaperäisyyteen ja tietoisuuden herättämiseen. 

Palkinnon voi saada alle 18-vuotias yksityinen henkilö tai ryhmä, joka toimii tai asuu Helsingin seudulla (Espoossa, Helsingissä, 

Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Sipoossa, Tuusulassa, 

Vantaalla tai Vihdissä). 

Vuonna 2013 HEIJ -palkinto myönnettiin Vantaalle Helsinge Skolanin Green Team Helsinge –ympäristöryhmälle ympäristötyöstään. 

Vuonna 2011 palkinnon sai Vantaan Havukosken koulun oppilaskunta Älä ole apina -energiansäästökampanjallaan. 

 

 Tee ehdotus HEIJ - Ilmastojuniori palkinnon saajasta» 
(Ilmastojunioripalkinnon lisäksi jaetaan HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinto Helsingin seudulla toimivalle yhteisölle, yritykselle 

tai yksityiselle henkilölle. Ehdotuksia voi tehdä tuon samaisen linkin kautta.) 

 

Pääkaupunkiseudun peruskouluissa kertyy yhä vähemmän jätettä 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY selvitti pääkaupunkiseudun peruskoulujen jätemääriä vuosina 2011 ja 2013. Koulujen 

henkilökunta seurasi sekajäte-, biojäte-, paperi-, pahvi-, kartonki-, lasi-, metalli- ja energiajäteastioiden täyttymistä neljän viikon 

ajan kumpanakin vuonna. 

Koulujen jäteastioihin kertyi vuonna 2013 jätettä viisi kiloa vähemmän henkeä kohden kuin vuonna 2011. Vuonna 2013 jätettä 

kertyi kouluissa keskimäärin 31 kiloa henkeä kohden. Vuonna 2011 jätemäärä oli keskimäärin 36 kiloa vuodessa henkeä kohden. 

http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2014/Sivut/peruskouluissa_kertyy_vahemman_jatetta.aspx 

 

HSY ja Arman Alizad kamppailevat lajittelun puolesta 

Miksi roskia pitäisi lajitella? Miten lajittelu sujuu kotikeittiössä? HSY aloittaa lokakuun lopussa kampanjan jätteiden lajittelun 

tärkeydestä. Kiitos kun lajittelet -kampanjan kasvoina nähdään toimittaja Arman Alizad. Vinkkejä ja videoita 

verkossaKampanjasivusto hsy.fi/kiitoskunlajittelet tarjoaa ohjeita ja vinkkejä lajitteluun kuvin ja videoin.  

 

Ratkaise roskamysteeri Villa Elfvikissä 

mailto:yritysinfo@hsl.fi?subject=Matkakummin%20kouluvierailu
http://hsy-2015.mailpv.net/go/2593814-211478-11098452
http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2014/Sivut/peruskouluissa_kertyy_vahemman_jatetta.aspx
http://www.hsy.fi/kiitoskunlajittelet


Miksi jätteitä pitäisi lajitella? Mitä niille tapahtuu lajittelun jälkeen? Ratkaise roskamysteeri on koko perheen toiminnallinen 

näyttely lajittelusta. Näyttelyyn voi tutustua Villa Elfvikin luontotalossa Espoossa 4.12.2014 asti: 
http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2014/Sivut/ratkaise_roskamysteeri_villa_elfvikissa.aspx 

 

Ilmastoinfon kuulumisia 

Ilmastoinfon uusi upea Säästä nyt -video on ilmestynyt! Video kertoo kuinka arjen helpoilla valinnoilla voi säästää selvää rahaa ja 

hillitä ilmastonmuutosta. http://vimeo.com/105324032 
Ilmastoinfon teemanumero 2/2014 energiasta on julkaistu: 

http://ilmastoinfo.fi/ilmastoinfon-teemanumero-22014-energiasta-julkaistu/ (Kopioi osoiteriville) 

 

HSY:n kuvallinen jäteopas (Huom. Lajitteluohjeistus koskee pk-seutua ja Kirkkonummea) 

 suomeksi: http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/Jateopas_A4_2014_web.pdf 

 ruotsiksi: http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/hemmets-avfallsguide.pdf 

 englanniksi: http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/guide_for_household_wastes.pdf 

 venäjäksi: http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/Kodin_jateopas_A4_venaja.pdf 

 

 
Hyrian kuulumisia Välke-ryhmän muistioon 

Hyria koulutus 

- Hyria on palkittu kunniamaininnalla ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa 2014. 

Laatupalkinnon voittivat Kainuun ammattiopisto ja Optima samkommun. Hyria tuli kilpailussa 

kolmannelle sijalle. Hyrian selkeäksi vahvuudeksi osoittautui laatupalkintokilpailun tämän vuoden 
erityisteema, koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen. 

Laatupalkintokilpailuun sisältyi koulutuksen järjestäjän toiminnan kokonaisvaltainen arviointi. 

Yhtenä erinomaisuutena nostettiin esiin myös Hyrian pitkäaikainen kestävän kehityksen työ sekä 

verkostoituminen ympäristövastuullisuuden edistämisessä. 

- Hyriasta Juulia Juslin osallistui ”Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin 10-vuotisjuhlan 

kutsuseminaariin 12.11.2014 Helsingissä. Hyria on ollut yhtenä tärkeänä yhteistyötahona ja 

kehittäjänä OKKA-säätiön hallinnoimassa sertifiointijärjestelmässä, roolina mm. 

kehittämishankkeiden koordinointi ja kriteerien pilotointi. 

- Henkilömuutosten vuoksi Hyrian kestävän kehityksen työtä koordinoi jatkossa Virpi Lyytimäki. 

Juulia vastaa laadunhallinasta ja osallistuu myös talon sisäiseen keke-työhön. Juulia on myös 
edelleen Hyrian edustajana VÄLKE-ryhmässä. 

 

 

SYKLI:n kuulumiset 
 

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - ympäristökasvattajan koulutusohjelma 

 
TYÖSKENTELETKÖ  

 varhaiskasvattajana tai opettajana 

 nuorisotyössä tai järjestössä 

 työyhteisösi ympäristövastaavana 

 neuvontatehtävissä 

 ympäristökasvatuksen parissa? 

  

Sinulla on nyt mahdollisuus pätevöityä ammatillisesti, syventää ja päivittää osaamistasi 

ympäristökasvatuksen alalta. Lue lisää! 

Seuraava ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistava ympäristökasvattajan koulutusohjelma alkaa 

maaliskuussa 2015! 

 

http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2014/Sivut/ratkaise_roskamysteeri_villa_elfvikissa.aspx
http://vimeo.com/105324032
http://ilmastoinfo.fi/ilmastoinfon-teemanumero-22014-energiasta-julkaistu/
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/Jateopas_A4_2014_web.pdf
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/hemmets-avfallsguide.pdf
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/guide_for_household_wastes.pdf
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Esitteet/Kodin_jateopas_A4_venaja.pdf
http://www.emaileri.fi/g/u/670506/30180638/450750/2148/855/1/


Orientaatiopäivät ovat: 
• 24.3.2015 Helsinki 
• 26.3.2015 Mikkeli / Jyväskylä 

• 31.3.2015 Tampere 

 

Koulutuspaikkakuntana Helsinki, Mikkeli / Jyväskylä ja Tampere. Myös muut paikkakunnat mahdollisia. 

Koulutuksen käynnistyminen edellyttää vähintään 15 hengen ryhmää. 

 

VARMISTA PAIKKASI - ILMOITTAUDU MUKAAN JO NYT! 
Tervetuloa avoimeen info-tilaisuuteen:  
• 12.1.2015 Helsinkiin, Malmin kauppatie 8 B, klo 17-19  

• 13.1.2015 Tampereelle, Papinkatu 21, klo 17-19  
 
Koulutusohjelman sisältö 

Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja ennen kaikkea käytännön 

menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristökasvatukseen. Koulutuksen aikana laaditaan 

ympäristökasvatussuunnitelma ja kestävän kehityksen ohjelma. Ympäristökasvatussuunnitelma tekee 

ymmärrettäväksi sen, miksi ja millä tavoin ympäristökasvatusta toteutetaan. Kestävän kehityksen ohjelma 

konkretisoi ekoarjen käytännöt ja kehittämistyön. Ympäristökasvattajana toimimista arvioidaan aidoissa 

työtehtävissä.  

 

Koulutusohjelman laajuus 

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelman laajuus on 56 opintoviikkoa. Siihen sisältyy 15 lähiopetuspäivää, 

etä- ja verkko-opiskelua sekä omaan työhön liittyviä tutkintotehtäviä. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja se 

on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavan 

koulutuksen osa-alueet ympäristökasvattajalle ovat: 

 

Yhteiset opinnot 8 + 8 ov (suoritetaan molemmat)  

• Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla 

• Työyhteisössä toimiminen 

Ympäristökasvattajana toimiminen 25 ov 

Valinnaiset opinnot 15 ov (valitaan vain yksi)  

• Työnjohtajana toimiminen 

• Kehittämisprojektin toteuttaminen 

• Yrittäjänä toimiminen 

 

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. 

 

Koulutuksen rahoitus  
Koulutukseen on käytettävissä oppisopimusrahoitusta tai muun tyyppistä valtionrahoitusta. Tutkinnon 

suorittajilta peritään tutkintomaksu 58 € ja rahoitustyypistä riippuva koulutuksen omavastuu / 

materiaalimaksu (200-400€).  

 

KOULUTUSOHJELMAAN HAKEUTUMINEN »  
Lisätietoja koulutusohjelmasta: 
Anna Kettunen 

kouluttaja 

puh. 040 836 4465 tai  

ymka@sykli.fi 
Kysy mahdollisuudesta opiskella Syklissä oppisopimuksella: 
Matti Katila 

http://www.emaileri.fi/g/u/681970/30180638/450750/2148/855/1/
http://www.emaileri.fi/g/u/670508/30180638/450750/2148/855/1/
mailto:ymka@sykli.fi


koulutustarkastaja, kouluttaja 

puh. 050 387 3668 tai 

matti.katila@sykli.fi 

Ympäristökasvattajan koulutusohjelmasta kertovia artikkeleita ja uutisia: 
http://www.sykli.fi/fi/artikkeli/ymparistokasvatuksen-ja-kestavan-kehityksen-osaajaksi  
http://www.sykli.fi/fi/artikkeli/intoa-ideoita-ja-ymmarrysta  
ttp://www.sykli.fi/fi/uutinen/ymparistokasvattajana-kasvamisen-hetkia-virroilla 
Tutustu koko koulutustarjontaamme!    

 

Uudenmaan ELY-keskus 

Ympäristökasvatuksen hankeavustukset ovat haettavissa 30.11. asti. Tällä kertaa myös alueellisesti 

merkittäviä hankkeita voidaan tukea. Asiasta on tiedotettu VÄLKE-ryhmälle sähköpostitse 24.10. 

Ympäristöministeriön katsauksen mukaan ympäristökasvatuksen organisointiryhmä asetetaan ennen 

joululomia yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

 

Greening Events, Helsingin ympäristökeskuksen EAKR hankkeen jalkautus Osaamispankin sivuille ja kuntien 

käyttöön.  

 

Seuraava ESR aluehaku 13.2.2015, haussa TL 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteet 7.1. 

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen, 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen 

eriytymisen pienentäminen ja TL 5 10.1. Aktiivinen osallisuus: työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työ- ja 

toimintakyvyn parantaminen, mm. kansalaislähtöinen toiminta. Lisätiedot www.rakennerahastot.fi 

 

 

mailto:matti.katila@sykli.fi
http://www.emaileri.fi/g/u/670509/30180638/450750/2148/855/1/
http://www.emaileri.fi/g/u/670510/30180638/450750/2148/855/1/
http://www.emaileri.fi/g/u/670511/30180638/450750/2148/855/1/
http://www.emaileri.fi/g/p/456146/30180638/450750/2148/855/1
http://www.rakennerahastot.fi/


  

 

 

 

Välke-ryhmän kokous 28.8.2014 kello 13.00-15.30 

Osoite: Herm annin rantat ie 2A 00580 Helsinki, 4. kerros (Yr it täjätalo Kalasataman 

m etroaseman vieressä)  

Läsnä:  
Juulia Juslin, Hyria 

Helena Suomela, HSL 

Helena Kyrki, Espoo 

Sonja Jaari, Natur och Miljö 

Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Maria Runonen, Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Päivi Vaisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 

Riitta Salasto, Hämeen ELY-keskus 

Hannele Selin, Uudenmaan liitto 

Riitta Pulkkinen, Espoo / Villa Elfvik 

Katja Viberg, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Kirsi Mäkinen, Uudenmaan Martat 

Anna Sjövall, Vantaan kaupungin ympäristökeskus (saapui n. klo 14) 

 

Muistio 

1. Kokouksen avaus klo 13.02. Alkuun saamme vierailijoita (15 min) Espoosta: Helena Kyrki ja 

Sari Soini tulevat kertomaan poikkihallinnollisen ohjelmajohtamisen kestävä kehitys –

ohjelman hyötytavoitteista välkeläisille; toivovat kommentteja ja yhteistä ideointia. 

Materiaalit muistion liitteinä 

2. Esittäytymiskierros (vierailijat ja sijaiset) 

 

3. Esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta. Esityslista hyväksyttiin. Sihteerinä toimii klo 15 

asti Maria Runonen. 

          

4. Edellisen pöytäkirjan tarkistus. Pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

 

5. Ympäristöpäivän (5.11.2014) suunnittelu: Tämänhetkisen seminaariluonnoksen esittely, 

tilavarausasiat, ennakkotiedotus ja ilmoittautuminen (käsiteltiin kohdan 7. jälkeen) 

Maria esitteli seminaaripäivän ohjelmaluonnoksen, pöytäkirjan liitteenä. 

Leena Mikkonen-Young HSY:ltä tulee puhumaan aamupäivän osuuteen, lisättiin ohjelmaan. 

Elina Nummi, Helsingin kaupungin rakennusvirasto voisi vetää taukojumpaksi kaavaillun 

puujumpan. 

WWF:ää kysytään puhumaan kestävästä ruokailuista seminaarin viimeiseen osuuteen ja 

heiltä voisi saada myös puheenjohtajan, toinen puheenjohtaja voisi olla Marttaliiton 

toiminnanjohtaja (Marttaliiton Marianne Heikkilä on iltapäivän pj).  

Tilaisuuteen jaettavaksi pyydetään Merenranta kutsuu –kirjaa (Luontoliitto + Helsingin 

 



  

 

 

 

kaupunki). 

Kutsuun tehdään vielä viilauksia, täytyy korjata ainakin Rattailla-toimenpideohjelma, ei 

enää hanke. Keskusteltiin myös nimestä, voiko olla ”Vuoden konkreettisin 

ympäristöseminaari”? Ei päästy lopputulokseen, jatketaan keskustelua 

suunnitteluryhmässä. 

Kutsu pyritään lähettämään ensi viikon torstaina (4.9.) olevan kokouksen jälkeen 

ilmoittautumislinkkeineen ja alustavan ohjelman kanssa. 

 

 

6. Välke-tiedotus, Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

Muutamia päivityspyyntöjä tullut edellisen kokouksen jälkeen, edelleen voi lähettää. 

Vasemmalla olevaan valikkoon lisätty ”Yhteistyöseminaarit”, mistä löytyy kaikkien 

seminaarien materiaalit. Sivut ovat nyt muutenkin ajan tasalla, linkit toimivat ja löytyy 

paljon materiaalia. 

Facebook-sivuilla uusia tykkääjiä 30-40 -> nyt kannattaisi markkinoida aktiivisesti omia 

tapahtumia yms. 

 

Välkeryhmälle kaivataan roolia uuden hallitusohjelman luomisessa. Sykse tekee jo työtä, 

mutta Välke voisi auttaa ideoimaan ja kontaktoimaan henkilöitä, erityisesti 

henkilökohtaiset tapaamiset kansanedustajien kanssa tärkeitä. Katja Viberg lupasi pyytää 

Sykseä lähettämään Välke-ryhmälle kutsut ja muistiot Syksen aihetta koskevista 

kokouksista. 

 

7. Rattailla-hankkeen vaiheet  

 

Jatkohanke on edelleen pöydällä Uudenmaan liitossa. Osa maksatuksista on käsitelty, osa 

vielä käsittelyssä. Päätös saadaan toivottavasti pian. Jatkohanke kestää vuoden loppuun ja 

sen puitteissa tavataan toimenpiteiden vastuutahoja, laitetaan toimenpiteitä liikkeelle ja 

järjestetään marraskuun seminaaria. 

 

Maria esitteli Välke-ryhmän toimenpiteet ohjelmassa.  

 

Toinen toimenpiteistä koskee mediayhteistyökumppanuutta. Suunniteltiin, että eri lehdille 

voisi tarjota juttuja koskien toimenpideohjelman onnistunutta toteutusta, esim. 

juttusarjana. Hyviä lehtiä, jotka ovat ottaneet ympäristökasvatukseen liittyviä juttuja, ovat 

ainakin: Kirkko & Kaupunki, Kirkkonummen sanomat ja Lehtiyhtymä. Maria kysyy 

Lehtiyhtymältä olisiko toimenpiteissä joitakin erityisesti heitä kiinnostavia ja kannustaa 

vastuutahoja tarjoamaan juttuja lehdille onnistuneista toimenpiteistä. 

 

Yhteiskuntasitoumus voisi olla pohjana Välke-ryhmän kuntahaasteelle (Haastetaan 

kuntia..). Maria käy läpi mitkä kunnat ovat tehneet sitoumuksia ja mitkä ei. Sitoumuksia 

tehneet kunnat yritetään saada haastamaan muut Uudenmaan kunnat mukaan. 

 

Riitta Salasto selvittää voisiko ohjelman postittaa kuntiin ELY:n kautta, mukaan pieni saate 

ja kutsu tulevaan seminaariin. 

 



  

 

 

 

 

Luovutustilaisuudessa annettiin ohjelma maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle, vastaanotto oli 

positiivinen ja keskustelu hyvää. 

 

Jatkohankkeelle täytyisi kehittää vetävä nimi (kuten ”Rattaat pyörivät” tms), jotta se 

saadaan mukaan Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelmaan. Maria lähettää Hannele 

Selinille pienen koosteen jatkohankkeen tavoitteista ja syyskuun aikana tulisi kehitellä 

myös osuva nimi. 

 

8. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset (kerätään myös sähköpostilla 

kokouksen jälkeen)   

 

9. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona Uudenmaan ELY-keskuksesta, Opastinsilta 12B, 

(Itä-Pasila), 5. krs kokoushuoneen 19.11.2014 klo 13-15.30. Vieraat noudetaan 5 krs, 

infosta/kirjaamo. 
 

10. Kokouksen päättäminen, 15.30. 

 

 

 

 

Eri tahojen kuulumiset 
 
 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ajankohtaisia: 

- Suomenlahti-vuoden 2014 tekemisiä 

o Tuotettu yhdessä Luonto-Liiton kanssa Merenranta kutsuu –kirja ja jaettu sitä aktiivisesti 

eri tahoille (ollut kova kysyntä) 

o Oltu mukana suunnittelemassa Suomenlahti- näyttelyä, joka kiertänyt eri puolilla Suomea, 

Viroa ja Pietarin aluetta (yht. 12 kpl lähes samanlaista näyttelyä) 

o Oltu mukana kolmen kv-leirin järjestelyissä 

o Oltu mukana tekemässä sekä Seippo-lehden että Ympäristökasvatus-lehden Suomenlahti -
teemanumeroita  

o Itämerihaaste koulujen ensimmäinen koululaiskonferenssi Harakassa elokuussa yhdessä 

Korkeasaaren kanssa 

o Retkiä, tapahtumia jne. 

- Tekeillä uusi Helsingin ihanat luontokohteet esitesarja 

- Osallistuttu Keskuspuiston 100 v. tilaisuuksien ja esitteiden tekemiseen (mm. hienon uuden 

Keskuspuisto tutuksi -esitteen)  

- Luontokouluun ja saariseikkailuihin paljon hakemuksia 

- Sienikurssilla ja Tämä metsä on meille tärkeä –kursseilla paljon osallistujia 

- Opettajien ekotukikoulutus lokakuussa 
- Harakka talviteloille lokakuussa 

- Ryhtymässä työstämään Helsingin ympäristötietoisuuden yhteistyösuunnitelmaa 

 

 



  

 

 

 

HSY: 

Sorttaaja on sankari -videokilpailu kouluille alkoi 

HSY järjestää tänä syksynä jätteiden lajitteluun liittyvän videokilpailun 

pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen ala- ja yläkouluille. Parhaat videot palkitaan 

luokkaretkellä Linnanmäelle tai Heurekaan. 

Kilpailun osallistumisaika on 1.9.–16.11.2014. Lue lisää 

Tietoa ruotsinkielisille kouluille videokilpailusta: Videotävlingen Sorttaaja on sankari 

(Sorteraren är en hjält) Läs mer 

 

Tee palvelus ympäristölle, lajittele vaarallinen jäte oikein 

HSY jakaa syyskuussa tietoa vaarallisista jätteistä pääkaupunkiseudun asukkaille kadulla ja sosiaalisessa mediassa. 

Viime syksynä tutuksi tullut vaarallisen jätteen mörkö kiertää pääkaupunkiseudulla kertomassa vaarallisista jätteistä 

5.–20. syyskuuta. Tapaa mörkö: 

http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2014/Sivut/tee_palvelus_ymparistolle_lajittele_vaarallinen_jate_oikein.

aspx 

 

Instagramissa kuva-kilpailu www.vaarallinenjate.net. 

Helsingin seudun ilmastopalkinnot HSY jakaa Helsingin seudun ilmastoseminaarissa 12.2.2015 kaksi ilmastopalkintoa: 

HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnon sekä HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinnon, joka on suunnattu 

alle 18-vuotiaille.  Jakamalla ilmastopalkinnot HSY haluaa palkita Helsingin seudun toimijoita, jotka ovat aktiivisesti ja 

innovatiivisesti vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä seudulla tai kannustaneet muita siihen. Ilmastojuniori -

palkinnon voi saada alle 18-vuotias yksityinen henkilö tai ryhmä, joka toimii tai asuu Helsingin seudulla.  Ilmastojuniori 

-palkinnon saajan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota kekseliäisyyteen, edistyksellisyyteen, omaperäisyyteen ja 

tietoisuuden herättämiseen. Palkittavia etsitään 10.10.-12.12.2014, kilpailuohjeet tulevat sivulle: www.hsy.fi/hei  

Puun pienpolttoilta Aiheena: Miten käytän tulisijaa oikein. Tule opettelemaan käytännössä miten tulisija sytytetään 

oikein. Tulikivistudio 7.10.2014 klo 17-19. Valimotien ja Ylästöntien kulmauksessa oleva kauppakeskus 

Tammistontähti, Vantaa) 

Liikkujan viikon tapahtumia: Espoon ja Vantaan pyöräilijät pääsevät nauttimaan maksuttomasta aamiaisesta Liikkujan 

viikolla syyskuussa. Ilmastoinfo jakaa ilmaista aamupalaa pyöräilijöille Espoossa tiistaina 16.9. Alberganesplanadin 

Sellon päädyssä ja Vantaalla keskiviikkona 17.9. Ylästöntiellä Backaksen kartanon tuntumassa. Aamiaista tarjoillaan 

pyöräilijöille molempina päivinä klo 7-9. 

Lisäksi viikon aikana päästään tutustumaan sähköavusteisiin polkupyöriin! Millaisia sähköpyörät ovat, miten sellaisen 

voi koota itse ja miltä sellaisella tuntuu ajaa? Sen saat selville iltatilaisuudessamme Helsingissä torstaina 18.9. klo 17 

alkaen, osoitteessa Ensilinja 1. Kyseessä on harvinainen tilaisuus päästä testaamaan miltä sähköpolkupyörällä tuntuu 

ajaa – koeajettavana Electrobiken pyörävalikoimaa! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin 

liikuntaviraston ja ympäristökeskuksen sekä Helsingin Energian kanssa. http://ilmastoinfo.fi/liikkujanviikko/ 

 

Hyria koulutus: 

Hyrian toimintajärjestelmä on valmistunut. Toimintajärjestelmä kuvaa ”Hyrian yhteisen tavan toimia”, ja sen avulla 

ylläpidetään sekä kehitetään koulutuksen ja muun toiminnan laatua. Hyriassa laadukkuuteen ja vastuullisuuteen 

sisältyy myös kestävän kehityksen työ.  

 

http://www.hsy.fi/se/fiksu/ak39ochgymnasiet/tavling/Sidor/default.aspx
http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2014/Sivut/tee_palvelus_ymparistolle_lajittele_vaarallinen_jate_oikein.aspx
http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2014/Sivut/tee_palvelus_ymparistolle_lajittele_vaarallinen_jate_oikein.aspx
http://www.vaarallinenjate.net/
http://www.hsy.fi/hei
http://ilmastoinfo.fi/liikkujanviikko/


  

 

 

 
 

Metsähallitus – Haltia 

Tule LUONTOKOULUUN syyskuussa! 

Lukuvuoden 2014-2015 maksuttomiin luontokoulupäiviin haki keväällä yli 110 luokkaa pääkaupunkiseudun kouluista. 

Luokille jaettiin 82 luontokoulupäivää.  

Syyskuussa on vielä mahdollista päästä maksulliseen luontokoulupäivään! Tule selvittämään metsäluonnon 

salaisuuksia, pelaamaan elämän peliä tai harjoittelemaan retkeilytaitoja Nuuksion upeisiin maisemiin. Luontokoulun 

kohderyhmänä ovat 5.-9.-luokkien oppilaat ympäri Suomen. 

Haltia kouluttaa 

  

  

Mitä tässä kuvassa on meneillään? 

Kurssi keskustelevan kuvan tarkastelun 

menetelmästä järjestetään to 21.8.2014 

klo 15-18. Menetelmä osallistaa ryhmää 

ja auttaa ryhmänvetäjää kehittymään 

kuuntelijana ja keskustelun luotsaajana. 

Koulutuksessa hyödynnetään Hannu 

Hautalan elämäntyötä esittelevää 

Metsän poika -näyttelyä. Kurssi sopii 

kuvataide- ja luokanopettajille sekä 

muille menetelmästä kiinnostuneille 

opettajille ja kasvattajille. Kouluttajana 

toimii FM, museopedagogi ja 

tietokirjailija Satu Itkonen.  

  

Villiruokaa luonnon helmassa 

Kurssilla pääset kokeilemaan 

ruuanlaittoa luonnon helmassa 

villiyrttispesialistin ja keittiömestarin 

Sami Tallbergin johdolla. Kurssi 

järjestetään to 28.8.2014 klo 15-18. 

Kurssi sopii peruskoulujen kotitalous- ja 

biologianopettajille sekä muille aiheesta 

kiinnostuneille opettajille ja kasvattajille. 

Kouluttaja Sami Tallberg on julkaissut 

useita villiruokakeittokirjoja 

(www.samitallberg.com).  

 

Tulossa kevätkaudella 2015: 

 Ulos talveen! -kurssi 15.1. 

 Retkiruokaa nuotion loimussa 

7.5. 

Tukea omatoimiseen retkeilyyn 

  

  

Luontopolkureppuja lainataan 

Pian Haltiasta saa lainaksi 

luontopolkureppuja omatoimisen 

luontoretkeilyn tueksi. Reput tulevat 

sisältämään valmiiksi suunnitellun kahden 

tunnin metsäaiheisen retkiohjelman ohjeen 

sekä tarvittavat välineet eri luokka-asteille. 

Sitten vaan eväät mukaan ja luontoon! 

 

 

  

Mobiililuontopolulle yhdessä 

Lataa puhelimellesi ActionTrack-sovellus 

ja lähde kiertämään luokkasi kanssa 

mobiililuontopolkua Haltian 

lähiluonnossa. Matkan varrella 

puhelimeen ilmestyy visaisia kysymyksiä 

ja hauskoja tehtäviä, joiden avulla 

tutustutaan Nuuksioon. Luokan voi jakaa 

pienryhmiin, jotka kilpailevat keskenään. 

Käyttöoikeudet saa Haltian 

asiakaspalvelusta (syyskuusta alkaen). 

 

 



  

 

 

 

  

Suomen luonnon päivä - Päivän pääjuhla Haltiassa lauantaina 30.8.2014. 

 

Suomen luontokeskus Haltiassa ja sen lähiympäristössä Nuuksiossa on Suomen luonnon päivänä luvassa 

monipuolinen tapahtumakokonaisuus koko perheelle. 

Tarjolla on muun muassa opastettuja retkiä ja sienineuvontaa, Muumien retkeilykoulu perheen pienimmille, 

opastettua geokätköilyä sekä elokuvaa ja modernia kansantanssia yhdistelevä Veden perintö –näyttämöteos. Lisäksi 

Radio Suomi luontotiimeineen välittää juhlatunnelmat Haltiasta radioon ja nettiin. 

Jokainen koulu ja päiväkoti voi juhlistaa Suomen luonnon päivää omalla tavallaan ja tyylillään. Vinkkejä päivän 

viettoon kouluille löytyy Haltian sivuilta» 

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
- Lennu Liito-orava -kesäkerhoja viimekesänä 7, kierken vapaaehtoiset apuohjaajina 

- HSY:n vesineuvonta lähtee vähitellen käyntiin 

- koulukauppa etsii tiloja edelleen, koulukaupan toimintoja tultaneen testailemaan pop-up Kierrätyskeskus -

myymälöissä 

- Vuosikertomukset jaossa, kiitos käynnistä meillä!  

http://www.kierratyskeskus.fi/files/9132/Kierke_vuosikertomus_2013_web.pdf 

 

 

 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
SLL:n ympäristökasvatuksessa kesänorppalähettiläät otettiin hyvin vastaan. 

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-

ymparistokasvatuksessa/norppalahettilaat/LIFE-kesanorppalahettilaat 

Syksyn suurtapahtuma oli koulumetsäoppaan valmistuminen. Tästä kannattaa jakaa tietoa: 

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas 

Lisäksi Suomen luonnon päivään liittyen SLL: julkaisi oppaan Papat pitkospuille, mummot marjametsään, 

jota saa ladaa SLL:n nettisivulta: 

http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet-2014/luonnonsuojeluliitto-vie-papat-pitkospuille 

SLL toteutti Luonnonhenkien satupolun Teijossa ja samanteemaisen, Riihimäen nuorisoteatterin 

toteuttaman Riihimäellä Suomen luonnon päivänä 30.8.2014: 

Haltiat näyttäytyivät Hatlamminsuolla  1.9.2014 Aamuposti 

riihimäki | Lapsille ja lapsenmielisille oli tarjolla satua ja seikkailua, kun Suomen luonnon päivää vietettiin 

Hatlamminsuolla Riihimäellä. Riihimäen nuorisoteatteri oli urakoinut metsään seikkailupolun, jonka varrella 

haltiat, tontut ja metsän kuningas vaimoineen johdattivat lapset ja lapsenmieliset keskelle toiminnan 

täyteistä seikkailua. Kilometrin mittainen seikkailupolku oli suosittu ohjelmanumero. 

 

31.08.2014 07:44 | Salon Seudun Sanomat  

Suomen luonnon päivää vietettiin Teijon retkeilyalueella satupolkua pitkin kulkien. Ville Laitisen ja Kristiina 

Tiaisen kirjoittama tarina kiehtoi kymmeniä lapsia ja aikuisia. Metsän emäntä Mielikki, Veera Vehviläinen, 

kutsui metsää aarteiden aitaksi, josta on pidettävä huolta. Lasten keräämien aarteiden joukossa oli ainakin 

varpuja, käpyjä ja oksia. 
 

SLL on myös valmistellut Sisävesilife-hakemuksen ympäristökasvatusosuutta yhteistyössä WWF:n, Natur 

och Miljön ja Bird Lifen kanssa. Hanketta koordioi Metsähallitus 

 

http://www.kierratyskeskus.fi/files/9132/Kierke_vuosikertomus_2013_web.pdf
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/norppalahettilaat/LIFE-kesanorppalahettilaat
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/norppalahettilaat/LIFE-kesanorppalahettilaat
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/koulumetsaopas
http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet-2014/luonnonsuojeluliitto-vie-papat-pitkospuille
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/235389-haltiat-nayttaytyivat-hatlamminsuolla


  

 

 

 

 

 

 

SYKLI: 
- Syklissä alkaa taas uusi ympäristökasvattajan koulutusohjelma, orientaatiopäivä 17.9.14, lisätietoja: 

http://www.sykli.fi/fi/koulutukset-1/ymparistoalan-erikoisammattitutkinto/ymparistokasvattajan-

koulutusohjelma 
- Suositut Opetushallituksen rahoittamat Ulos oppimaan-koulutuspäivät jatkuvat taas! Ensimmäinen 

koulutus jo 10.9.14, lisätietoja mm: http://www.sykli.fi/fi/koulutuskalenteri/maailmassa-monta-on-

ihmeellista-asiaa-8012a  

- Syklissä ollaan kiinnostuneita tekemään myös hankeyhteistyötä eri tahojen kanssa, joko Rattailla-

ohjelman hankeaihioihin, toimenpiteisiin tai muihinkin ajatuksiin liittyen. 

 

 
 

Uudenmaan ELY-keskus/Hämeen ELY-keskus 

EU:n  aluekehittämisrahaston haku 29.8.2014 Uudenmaan liittoon ja sosiaalirahaston 1.9.2014 mennessä 

Hämeen ELY-keskukseen. Ensimmäinen sähköinen haku rakennerahastoasioissa ja yleensä asiakastyössä 

hallinnossa. 

 

 

Uudenmaan Martat 

Martat järjestivät Uudellamaalla avoimia sienineuvontaretkiä (7: Hki, Espoo, Vantaa, Sipoo, Porvoo). Lisäksi 

Kampin keskuksessa, Teurastamolla ja Haltiassa ja Maunulan Majalla oli useita tapahtumia: valtakunnallisen 

sienipäivän tapahtuma, sieni-ihmisten tapahtuma, Helsingin Keskuspuiston 100-vuotisjuhla, joissa oli 

tuhansia kävijöitä.  

 

 

http://www.sykli.fi/fi/koulutukset-1/ymparistoalan-erikoisammattitutkinto/ymparistokasvattajan-koulutusohjelma
http://www.sykli.fi/fi/koulutukset-1/ymparistoalan-erikoisammattitutkinto/ymparistokasvattajan-koulutusohjelma
http://www.sykli.fi/fi/koulutuskalenteri/maailmassa-monta-on-ihmeellista-asiaa-8012a
http://www.sykli.fi/fi/koulutuskalenteri/maailmassa-monta-on-ihmeellista-asiaa-8012a


  

 

 

 

Välke-ryhmän kokous 23.4.2014 kello 13.00-15.30 
Osoite: Uudenmaan Martat, Lapinlahdenkatu 3, 2. kerros  
 

Läsnä: 

Kirsi Mäkinen, Uudenmaan Martat 

Katja Viberg, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Riitta Pulkkinen, Espoon kaupunki, Villa Elfvik 

Maria Runonen, Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Sonja Jaari, Natur och miljö 

Marjatta Sykkö, SLL, Ympäristökasvatustoimikunta 

Päivi Vaisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 
Mikko Kantokari, Uudenmaan ELY-keskus  

Tarja Heikkonen, SLL, Ympäristökasvatustoimikunta 

 
 
Muistio 

1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.  

 
- Kokous avattiin klo 13.10, esityslista hyväksyttiin ja Maria Runonen valittiin sihteeriksi. 

 

2. Edellisen pöytäkirjan tarkistus 

 

- Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

3. Ympäristöpäivän (5.11.2014) suunnittelu: Ruokaryhmän seminaarisuunnittelun vaihe – 

- kokopäivä seminaari, paikka vielä varmistamatta 

- osallistujatahot: yhdistetty seminaari Ekotukihenkilöt + ympäristökasvattajat 

- Lounas ja ip-kahvitauolla voi olla pienehkö ständiesittely. 

- seminaariaiheita hahmotettu: Rattailla-hanke, mikromuovit, Itämeri-ruokavalio, ym. 

- paneeli 45 min. 

 

- Käytiin läpi ruokaryhmän edellisen kokouksen muistio (lähetetty Välke-ryhmän kokoukseen 

kutsutuille), missä oli keskusteltu seminaarin sisällöistä.  

 

- Riitta Pulkkinen esitti Rattailla-hankkeen ohjausryhmän puolesta, että puolet seminaaripäivästä 
(aamupäivä) käytetään ohjelman esittelemiseen ja jalkauttamiseen. Puolen päivän jako sai 

kannatusta, joten sovittiin näin tehtävän. 

 

- Riitta Pulkkinen esitti, että ruoka-teema olisi tärkeä yhdistää laajempaan kokonaisuuteen 

(ruoka, liikkuminen, asuminen) ja tuoda sitä kautta esiin ruokailuun liittyvien valintojen tärkeys. 

Muita teemoja pyritään käsittelemään aamupäivän osuudessa. 

 

- Mikko Kantokari kertoi, että toiveissa oleva entisen Lääninhallituksen tila on vapaana (mahtuu 

200 henkilöä), mutta sen vuokra on sen verran korkea, ettei tarjoiluja todennäköisesti kyseistä 

tilaa käytettäessä pystytä tarjoamaan. Mikko varmistaa asian ensi viikolla. 

 

- Katja Viberg ehdotti Jasper Pääkköstä puhujaksi ja vetonaulaksi tilaisuuteen. 

 

 



  

 

 

 

- Tarja Heikkonen kertoi hyvinkääläisestä Hyvis-tunnuksesta, joka on kevyempi vaihtoehto 

Vihreälle lipulle, pohdittiin voisiko tästä kertoa seminaarissa. 
 

- Seminaarin suunnittelua varten päätettiin tehdä oma suunnitteluryhmä, jonka pohjana 

toimivat ruokaryhmän jäsenet, jotka ovat jo aloittaneet suunnittelutyön. Uusia jäseniä 

seminaarin ryhmään kysytään Välke-ryhmästä sähköpostitse. Mukaan tulivat nyt Sonja Jaari ja 

Tarja Heikkonen. Seuraava suunnittelukokous on 20.5. klo 13 HSY:n tiloissa Pasilassa. Nyt 

mietittyjä aiheita pidettiin hyvinä, mutta rakenne täytyy miettiä uusiksi. 

 

- Pohdittiin pitäisikö seminaari ilmoittaa Suomenlahti-vuoden tapahtumaksi? Saara Reinimäki 

SYKE:ssä ottaa vastaan ohjelmatietoja. Päätettiin tarkentaa ohjelmaa ensin ja miettiä asiaa 

sitten.  

 

- Ensimmäinen markkinointiviesti seminaarista laitetaan liikkeelle jo touko-kesäkuussa. 

 

4. Välke-tiedotus, Osaamispankin tiedotukset ja päivitykset 

 

- Juulia välitti Osaamispankin terveiset sihteerille: 

”Muistutus kaikille: Kaikki laativat nettisivuilleen lyhyen esittelyn Välke-verkostosta ja 

Osaamispankista. Apuna tekstien laatimisessa voi käyttää esim. Osaamispankin etusivua ja 

verkostosta löytyvää esittelytekstiä. 

Osaamispankin päivityspyyntöön helmi-maaliskuussa tuli useita kymmeniä vastauksia. Pääosa 

päivityksistä tehty maaliskuussa: valtaosin tiedot ovat ajankohtaisia ja linkit toimivat. Vielä ehtii 

laittaa päivityksiä Juulialle! Osaamispankkiin tulossa lähiaikoina myös Rattailla-seminaarin 8.4. 

materiaalit.” 
 

- LYKE-verkosto (yhteyshenkilönä Milla Hämäläinen) vetää uutta hanketta 

ympäristökasvatusaiheisesta materiaalipankista, n. 10 eri järjestöä mukana. Sovellukseen 

kerätään ensin mukana olevien järjestöjen materiaaleja ja myöhemmin, kun eri tahot lisäävät 

omille sivuilleen uutta materiaalia, ne siirtyvät automaattisesti uuteen sovellukseen. 

 

- Tarja Heikkonen kertoi HSL:n Tarja Jääskeläisen halukkuudesta liittyä Välke-ryhmään. Päätettiin 

täydentää asettamiskirjeessä nimettyä ryhmää kokouksen päätöksellä. 

 
5. Rattailla-hankkeen vaiheet 

 

- Toimenpiteet ovat nyt kasassa ja vastuutahot, sekä yhteistyötahot muotoutuneet. Ohjelma 

valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Luonnos ohjelman tämänhetkisestä vaiheesta on 

kokousmuistion liitteenä. Jos jokin taho haluaa vielä mukaan yhteistyötahoksi tai vastuutahoksi 

toteuttamaan jotakin toimenpiteistä, pikainen yhteys Mariaan (maria.runonen@sykli.fi). 

 

- Jatkohanketta haetaan toimenpiteiden jalkauttamiseksi. Tarkoituksena käydä jokaisen 

toimenpiteen kohdalta läpi vastuu- ja yhteistyötahojen kanssa, kuinka työtä aletaan tehdä ja 

miten toteutumista seurataan. 
 

- Päätettiin luovuttaa ohjelma maakuntajohtajalle Maailman ympäristöpäivänä 5.6. Sitä ennen 

tehdään asiasta tiedote medialle. Tiedotteen laativat yhteistyössä Maria, Riitta ja Tarja.  

 

 

 

mailto:maria.runonen@sykli.fi


  

 

 

 

6. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset (kerätään myös sähköpostilla kokouksen 

jälkeen) 
 

Välkeryhmään tulee uusi jäsen, Tarja Jääskeläinen, HSL:stä. Yhteystieto: tarja.jaaskelainen@hsl.fi  

 

Kierrätyskeskuksen kuulumiset 

 

Käsitys -sanastosta ontologiaksi 

- hanke sai rahoituksen YM:ltä 

- 14syksyn ja 15kevään aikana Käsitys-sanasto ja Kulttuuriympäristökasvatuksen sanasto 

hierarkisoidaan ja sähköistetään helposti käytettäväksi ympäristökasvatuksen 
ammattisanastoksi ja asiasanalistaksi 

- Sanastokeskus tekee käytännön työn 

 

"Koulukaupalle" etsitään tiloja Helsingin keskustan tuntumasta -> kiinnostavista tiloista saa vinkata 

Katjalle tarvitaan >400 neliötä liiketilaa ja >200neliötä toimistotilaa 

 

Syksyllä tarkoitus kirjoittaa interreg-ohjelmaan hankehakemus alueellisen/paikallisen 

ympäristöaiheisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden  

 

Kierrätystehdas ja maailmakylässä festarit tulossa ja monta muutakin tapahtumaa 
 

Tässä linkki ja alla lisätietoa perusopetuksen OPS kommentointiin: 

http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset/perusopetus 

 

 

 

 

7. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

- Seuraava kokous 28.8.2014 klo 13–15.30. Paikka: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, 
Hermannin rantatie 2A, 4.krs. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

- Kokous päättyi klo 15.18. 

 

 

 

 

mailto:tarja.jaaskelainen@hsl.fi
http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset/perusopetus


  

 

 

 

 

Liite 1. Eri tahojen kuulumisia Välkeryhmän tiedoksi  
 

Espoon kuulumiset: 

- Espoossa vietetään Suomenlahtivuotta, ohjelma, joka täydentyy jatkuvasti, löytyy osoitteesta 

www.espoo.fi/suomenlahtivuosi. Ajatuksena on se, että SLV on mukana jo ennestään tutuissa 

tapahtumissa: Pentalan Saaristopäivät, Espoo-päivä, Rantamaraton jne. Ensimmäinen iso 

tapahtuma on ”Siisti Biitsi” 12.–25.5.2014. 

- Uudet ilmastojulisteet ovat nyt tulleet painosta: www.espoo.fi/ilmasto. 
- Villa Elfvikin luontotalon siirtyy maalämpöön juhannukseen mennessä (kesällä vaan käyttövesi 

lämpiää maalämmöllä). Ensimmäiset asiaan liittyvät yleisöopastukset ovat 30.8. Espoo-päivänä. 

- Espoon koulumetsä-raportin julkaisu siirtyy syksyyn. 

- Villa Elfvikin luontokouluun ilmoittautuminen siirtyi sähköiseksi nyt keväällä. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Regionförvaltningsverket i Södra Finland /Sanna Puura 

Valtion aluehallinnon sivistystoimen asiat (nuoriso-, liikunta- ja kirjastoasiat) siirrettiin 1.1.2014 Ely-

keskuksista Aveihin. Hoidamme siis uudella opetuksen ja kulttuurin vastuualueella myös nuorisotoimen 

alueellista ja paikallista koordinointia.  

Nuorisotoimessa ympäristöasioihin meillä lähinnä liittyvät ympäristökasvatukseen liittyvät asiat. 

Käytännössä olemme parhaillaan myöntämässä vuosittaisia valtionavustuksia, joita ohjataan mm. 

muutamiin ympäristökasvatushankkeisiin (hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 

liittyvät paikalliset hankkeet, päätökset vielä käsittelyssä), lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä 

nuorten työpajoille (mm. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n ylläpitämään pajaan) ks. tiedote 

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-

2014?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=tru

e&p_r_p_564233524_categoryId=14398#.U1eRpJTyVD8 

Natur och Miljö: 

- Olemme järjestämässä Ympäristötoiminta päivät lokakuussa 24 – 26.10.2014. Tapahtuma on 

suunnattu 16 – 20 vuotiaisille nuorille ympäri Suomea. Lisää tietoa antaa koordinaattori Jonas 

Biström (jonas.bistrom@natursochmiljo.fi) 

- Kesällä olemme järjestämässä kolme luonto leiriä. Paikkoja on vielä. 

- Olemme aloittamassa hankkeen jossa valmistamme opetusmateriaalia nuoriso-ohjaajille. 

Materiaali on ruotsinkielinen muokattu versio Maan ystävien Tuumasta toimeen materiaalista. 

Järjestämme syksyllä kuusi koulutustilaisuuksia ympärisuomea ohjaajille. 

-  Olemme mukana Maailma kylässä-festarilla Kaisaniemessä toukokuussa 2014 

 

SLL/Tarja Heikkonen: 

*Pihka-luonnonharrastusmerkki -koulutus 10.5. klo 11−14. Pihka koostuu erilaisista 

luonnontutkimustehtävistä, joita suorittamalla nuori oppii tarkkailemaan luonnon eri osa-alueita ja 

 

http://www.espoo.fi/suomenlahtivuosi
http://www.espoo.fi/ilmasto
https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2014?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14398%23.U1eRpJTyVD8
https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2014?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14398%23.U1eRpJTyVD8
https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2014?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14398%23.U1eRpJTyVD8
mailto:jonas.bistrom@natursochmiljo.fi


  

 

 

 

pohtimaan havaitsemaansa. Pihka tehtävineen on kaikille avoin, mutta parhaiten Pihkaan pääsee käsiksi 

osallistumalla yläkoulun opettajille suunnattuun koulutukseemme. Koulutuksessa käydään kattavasti läpi 

Pihka tehtävineen sekä pohditaan yhdessä, miten oppilaiden innostaminen luonnonharrastuksen pariin 

onnistuisi mahdollisimman hyvin. 

Koulutus järjestetään 10.5. Harakan saaressa (Lautta saareen lähtee Kaivopuiston rannasta, Cafe Ursulan 

laiturilta) ja osallistuminen maksaa 20 euroa. Ilmoittautumiset ma 5.5. mennessä Malva Greenille 

sähköpostitse:malva.green@luontoliitto.fi. Tervetuloa mukaan! 

Pihkaan voit tutustua osoitteessa www.luontoliitto.fi/pihka 

Birdlife Suomi ja Luonto-Liitto kutsuvat: 

* LASTEN LINTUVIIKKO 19.–25.5.2014  

Toukokuinen lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille ja muille 

lapsiryhmille! * 

Verkkosivut: www.birdlife.fi/lintuviikko 

*Luonto-Liiton lastenleireistä, perheleireistä ja kevätseurannasta löytyy tietoa Luonto-Liiton sivuilta. 

*Luontoretkiä  ja tapahtumia ympäri Suomen löytyy SLL:n tapahtumakalenterista www.sll.fi 

*Suomen luonnon päivää vietetään 30.8., joka on myös Espoo-päivä. Kouluja ja päiväkoteja toivotaan 

osallistumaan viikon viettoon, kuten muitakin kuntalaisia. Viikolla on Facebook-

sivut. http://suomenluonnonpaiva.fi/ 

Mm. Riihimäellä luonnonsuojeluyhdistyksen ja Riihimäen nuorisoteatterin vetämänä järjestetään 

Luonnonhenkien satupolku. 

*SLL:n Uudenmaan piiri ja moni muukin järjestö on mukana Maailma kylässä- festivaalilla Helsingissä 24.-

25.5. www.maailmakylassa.fi/ 

*SLL:n Koulumetsäopas kouluille ja päiväkodeille on taitossa. Se julkistettaneen elokuussa. Opas tulee 

SLL:n nettisivuille. 

*Kansainväliset erämessut Riihimäellä 5.-8.6. tarjoaa monenlaista retki- ja luontotietoa 

www.eramessut.fi 

Ja tiedoksi Aamupostin uutinen Hyvinkään Hyvis-merkistä kestävän kehityksen kouluille ja päiväkodeille,  

HYVINKÄÄ | Hyvinkään kaupungin sivistystoimi on jakanut ensimmäiset Hyvis-tunnukset seitsemälle koululle. 

Tunnuksen saivat Hyvinkäänkylän koulu, Martin koulu, Martinkulman koulu, Nopon koulu, Puolimatkan koulu, 

Ridasjärven koulu ja Vehkojan koulu. 

Hyvis-tunnus on päätetty kahden vuoden välein jakaa ympäristökasvatuksessa ja kestävää kehitystä edistävissä 

toimissa ansioituneille kouluille tai päiväkodeille. Yhtään päiväkotia ei nyt ollut mukana. 

- Tavoitteena koko Hyvis- hankkeella on edistää kestävän kehityksen arvojen näkymistä ihmisten jokapäiväisessä 

toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, toteaa perusopetuksen ympäristökoordinaattori Susanna Jussila. 

– Vihreä lippu ja sertifiointi on koettu melko raskaiksi ja lisäksi hintaviksi kestävän kehityksen toiminnan kannustajiksi 

ja kehittäjiksi. Siksi lähdettiin ideoimaan omaa Hyvinkään kaupungin kestävän kehityksen tunnusta Hyvistä.  

 Tunnukset jakanut vs. kaupunginjohtaja Jyrki Mattila piti hyvänä, että lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus 

toimia kestävän kehityksen edistämiseksi.  

Tunnuksen kehittivät sivistystoimi ja ympäristötoimi yhteistyössä. Helena Simanainen suunnitteli logot, vihreän pöllön 

ja turkoosin pöllön, jonka voi laittaa palkitun nettisivulle. 

Palkintoon kuului myös pöllöaiheinen lasityö, jonka on suunnitellut ja toteuttanut paikallinen lasikäsityöläinen Sinikka 

Kulo.Lisäksi koulut saivat  mikroskooppikameran oppilaiden iloiksi.  

Hyvis-tunnusta on mahdollisuus jatkossa tavoitella joka toinen vuosi. Tunnuksen säilyminen yksikössä vaatii myös 

 

mailto:malva.green@luontoliitto.fi
http://www.luontoliitto.fi/pihka
http://www.birdlife.fi/lintuviikko
http://www.sll.fi/
http://suomenluonnonpaiva.fi/
http://www.maailmakylassa.fi/
http://www.eramessut.fi/


  

 

 

 
toiminnan jatkumista ja raportoimista vuosittain. 

Tilaisuudessa  palkitut koulut esittelivät omia toimiaan ja aikaansaannoksiaan.  

 

Hyvis-hankkeina ympäristöviikko ja ruokalamelun hillintää 

HYVINKÄÄ |  Palkitut koulut ovat valinneet omat erikoisteemansa ja ottaneet käyttöön uusia ideoita. 
Hyvinkäänkylän koululla on otettu tavoitteeksi Kiva koulu- sekä ja Liikkuva koulu -hankkeiden näkyminen 

jokapäiväisessä toiminnassa. Oppilaskunta toimii ympäristöraatina, ja mm. ohjeistaa kierrätystä ja tekee 

ympäristöaiheisia kyselyjä. Koulu siivoaa lähialueita. Retkille mennään pääsääntöisesti jalkaisin tai pyörällä. Oppilaiden 

kotoa tuodaan lehtiä, kirjoja, liikuntavälineitä ja askartelumateriaaleja uusiokäyttöön. 

Martin koulussa vietetään ympäristöviikkoa ja uutena kansainvälisyysviikkoa, jolloin on erilaisia esityksiä ja töitä eri 

maista ja kulttuureista. Tavoitteena on ruokalamelun vähentäminen. Ykkösluokalla oppilaat voivat hoitaa kilpikonnaa. 

Martinkulman koulussa on periaatteena ”Anna hyvän kiertää”. Oppilaille on työpajoja, kuten fiksaa fillari, risusavottaa 

ja raivausta, metsämörri, ulkoleikkipaja, erätaitopaja ja villit villalankakerät. Välitunneilla isommat leikittävät 

pienempiä välitunnilla ja koululla sopii ilahduttaa eli harrastaa salaista ystävätoimintaa, kirpputoritoimintaa ja 

oppimateriaalin kierrätystä. Luokissa on käytössä oppilaiden itsetuunaamat kangaskäsipyyheet 

Puolimatkan koululla toimii ympäristöraati. Kiinteistössä on pyritty tehostamaan energiansäästöä asentamalla 

suuttimet hanoihin ja säätämällä lämpötilaa ja ilmastointia. Viime vuonna erityisteemana oli kulttuuriperintö ja 

monikulttuurisuus.  

Ridasjärven koulu on tavoitellut hyvää kouluilmapiiriä ja lisännyt viihtyisyyttä. Koulu mm. siivoaa lähiympäristöä ja 

järjestää oppilaiden taitotorstaita, joissa on mahdollisuus esiintyä. 

Vehkojan koululla on ollut teemana ruokalakäytöksen parantaminen ja kierrätyksen tehostaminen. Koulu pitää 

ympäristöaiheinen lauantaityöpäivän ja säännöllisiä aamunavauksia ympäristöaiheista. Käytävät ja pihat ovat 

siistiytyneet.  

Nopon koululla pihan viihtyisyyttä on lisätty yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa, retkeilty luontokohteisiin 

lähelle ja kauas ja ,kierrätetty. Koululla toimii oppilaskunnan pyörittämä välituntivälineiden lainaamo. 

 

Metsähallitus/Haltian luontokeskus 

Haltian kuulumiset löytyvät uusimmasta uutiskirjeestä: http://haltia.mailpv.net/a/s/46825695-

2f2e5d617a4a455f3d5ee02ba712e9dc/531928  

 

Uudenmaan ELY-keskus 

Uudenmaan ELY-keskus on julkaissut Ympäristön tila Uudellamaalla 2013 –katsauksen 6.2.2014. Katsaus on 

ladattavissa osoitteesta:http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tila_Suomessa_2013/Ympariston_tila_Uudellamaalla_2013%2827618%29 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on käynnistänyt kolmivuotisen Jokitalkkari-

hankeen. Hankevastaavana toimiva Velimatti Leinonen (etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi) esitteli 

hanketta Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualueelle 14.3.2014. Hankkeen 

aikana on tavoitteena testata ja kehittää toimintamuotoja Vantaanjoen kalastus-, melonta- ja 

retkeilyharrastuksen edellytysten parantamiseksi jokitalkkarin avulla. Jokitalkkarin tehtäväkenttä on laaja 

sisältäen mm. valistus- ja opetustoimintaa ja konkreettisia toimia jokiuomien kunnostamiseen ja hoitoon 

liittyen. 

Uudenmaan Martat 

- Ympäristö lautasella –materiaalia on jaettu eri luennoilla Varian nuorten aikuisten oppimisohjelmassa. 

 

http://haltia.mailpv.net/a/s/46825695-2f2e5d617a4a455f3d5ee02ba712e9dc/531928
http://haltia.mailpv.net/a/s/46825695-2f2e5d617a4a455f3d5ee02ba712e9dc/531928
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tila_Suomessa_2013/Ympariston_tila_Uudellamaalla_2013%2827618%29
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tila_Suomessa_2013/Ympariston_tila_Uudellamaalla_2013%2827618%29
mailto:etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi


  

 

 

 

Materiaalista on luennoitu myös lukiolaisille.  

-Marttojen ja Kierrätyskeskuksen yhteistyö ’Hyvä Kiertämään’-tapahtumia on ollut 12 eri puolilla 

Uuttamaata. http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tietoa-yhteistyokumppaneille/ , Marttayhdistykset 

keräävät tarpeettomia tavaroita ja vaatteita.  

-Osallistumme Mustikkamaan torpalle perustettavan Syötävän puiston toimintaan, josta tulee kaikille avoin 

hyötyviljelyn mallialue ja yhteinen kaupunkitila. http://syotavapuisto.tumblr.com/  .  

-Järjestämme Uudellamaalla toukokuussa avoimia villivihannesten keruun ja käytön neuvontaretkiä (7).   

http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/  

-Hanke: ’Ravitsemus suositukset tutuksi’ -tapahtumia järjestetään seuraavasti vuonna 2014: 222 tietoiskua 

esim. ruokakurssien yhteydessä, luentoja 12, lapsille 7 tietoiskua ja nuorille 25. Hankkeessa tehdään tutuksi 

uusia valtion ravitsemussuosituksia, joihin on sisällytetty entistä enemmän ympäristönäkökohtia. 

 

 

  

 

http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tietoa-yhteistyokumppaneille/
http://syotavapuisto.tumblr.com/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/


  

 

 

 

 

Välke-ryhmän kokous 31.1.2014 kello 10.00-12.00  

Osoite: Uudenmaan Martat, Lapinlahdenkatu 3, 2. kerros  

 

Muistio 

1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.  

 

Kokous avattiin klo 10.15. Kirsi Mäkinen Uudenmaan Martoista toimii puheenjohtajana, 

Maria Runonen sihteerinä. 

 

2. Ryhmäläisten esittäytymiskierros. Ryhmän puheenjohtajan vaihtuminen.  

 

Ryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2014 Uudenmaan Marttojen Kirsi Mäkinen. 

 

Lisäksi mukana: 

Riitta Pulkkinen, Villa Elfvik, Espoon kaupunki 

Kaisa Pajanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Marjatta Sykkö, SLL, Ympäristökasvatustoimikunta 

Sanna Tiainen-Erkkilä, Uudenmaan Martat 

Sonja Jaari, Natur och Miljö  

Juulia Juslin, Hyria koulutus 

Maria Runonen, Suomen ympäristöopisto SYKLI (sihteeri) 

Päivi Vaisto, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

Inka Kanerva, Uudenmaan liitto 

Anna Sjövall, Vantaan ympäristökeskus 

Mikko Kantokari, Uudenmaan ELY-keskus 

Riitta Salasto, Hämeen ELY-keskus 

Katja Viberg, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Tarja Heikkonen, SLL, ympäristökasvatustoimikunta 

 

Esittelyjen jälkeen käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se. 

 

3. Välke-ryhmän uusi nimittämiskirja alkaen 2014 (Uudenmaan Ely-keskus): Uudet jäsenet ja 

jäsenlistan päivitys.  

 

- Mikko Kantokari esitteli luonnoksen, johon tehtiin korjauksia käydyn keskustelun 

perusteella.  

- Uudenmaan ympäristöpalkinnon jakamisesta käytiin keskustelua, jota jatkettiin 

toimintasuunnitelman läpikäynnissä. 

- Päätettiin, että nimittämiskirje lähetetään myös Opetushallitukseen Lea Houtsoselle 

tiedoksi. 

 



  

 

 

 

 

- Riitta Salasto ja Mikko Kantokari vievät kommentit eteenpäin ELY:lle ja viilaavat 

asettamiskirjeen lopulliseen muotoon. Asettamiskirje lähetetään sekä sähköpostitse 

että paperilla jäsenille.  

- Lisätään verkostoon Vegaaniliitto. 

 

4. Alkuvuoden tiedotus (osaamispankin sivuille tiedote, ym.). Marttojen sivulla lyhyt kuvaus 

Välke-verkostosta, http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tietoa-

yhteistyokumppaneille/uudenmaan-ymparistokasvatusverkosto-valke/  

 

- Osaamispankkia päivitetty ”Ajankohtaista” -sivun osalta. Juulia Juslinille tieto kaikilta 

Välke-ryhmän jäseniltä Osaamispankin päivittämiseksi, Juulia valmistelee viestin 

aiheesta ja lähettää verkostolle.  

- Maria lähettää koonnin Uudenmaan ympäristökasvatuksen nykytila-kyselyn tuloksista 

Juulialle lisättäväksi Osaamispankkiin. 

- Toimintasuunnitelmaryhmä ehdottaa, että kaikki Välke-ryhmän jäsenet tekevät omille 

sivuilleen pienen esittelyn ryhmän toiminnasta ja laittavat tämän yhteyteen linkin 

Osaamispankkiin. Myös viesti koko verkostolle toimia samoin.  

 

5. Toimintasuunnitelmaehdotuksen viimeistely vuodelle 2014-15 

 

- Käytiin toimintasuunnitelma yhdessä läpi ja tehtiin tarvittavat korjaukset keskustelun 

perusteella.  

- Sovittiin, että lisätään verkostolle lähteviin sähköposteihin tieto siitä, miten mukaan voi 

liittyä tai päästä pois. Lisäksi sovittiin, että Osaamispankkiin lisätään myös ohjeet 

kuinka liittyä mukaan verkostoon (-> lähettämällä sähköpostia Kirsi Mäkiselle) tai itse 

Välke-ryhmään (-> sähköpostia ELY-keskukseen Riitta Salastolle tai Mikko Kantokarille). 

- Ympäristökasvatuspalkinnon jakamisesta käytiin keskustelua puolesta ja vastaan, asia 

tulee joka tapauksessa käsitellä vielä ELY-keskuksessa. Esitettiin myös voitaisiinko ehkä 

palkita myös esim. teemapäivä tai tapahtuma. 

- Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tehdyillä muutoksilla. 

 

6. Toiminnan suunnittelu vuodelle 2014 toimintasuunnitelman pohjalta. Ruokaryhmän 

tehtävä? Osaamispankki ja facebook. Osaamispankin hakusanat. Toiminnan rahoitus? 

 

- Maria laittaa viestiä Uudenmaan liittoon hankerahoituksen käytöstä, olisiko 

mahdollista käyttää rahaa Osaamispankki-esitteen painamiseen. 

- Ruokaseminaari koettiin onnistuneeksi ja Osaamispankista löytyviä kalvoja on 

hyödynnetty laajasti myös jälkikäteen. 

- Välke-verkostolle lähetetään sähköpostia halukkuudesta osallistua ruoka-ryhmän 

toimintaan. 

 

7. Rattailla-hanke 

 

- Keväällä järjestetään seminaareja, joista Espoon 9.4. seminaari ja rooli siinä vielä auki. 

http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tietoa-yhteistyokumppaneille/uudenmaan-ymparistokasvatusverkosto-valke/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tietoa-yhteistyokumppaneille/uudenmaan-ymparistokasvatusverkosto-valke/


  

 

 

 

 

Toukokuussa (todennäköisesti 6.5.) pidetään seminaari yhteistyössä Helsingin seudun 

kauppakamarin kanssa. Toukokuun seminaari tulee näillä näkymin myös osaksi 

Uusimaa-viikon ohjelmaa. 

 

8. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset (kerätään myös sähköpostilla 

kokouksen jälkeen) 

 

- Kaisa kertoi Suomenlahti-vuoden tapahtumista: Rantalenkki-opas saatavilla (laajasti 

tietoa mm. rannikon eliöstöstä yms.), GOF (Gulf of Finland) –näyttelyitä 4kpl 

kiertämään ympäri Suomen (myös englanniksi ja paljon oheismateriaalia saatavilla), 

kursseja, retkiä, best practices -tilaisuus Kotkassa. SYKE:n Suomenlahti-sivuille tulee 

omat ympäristökasvatussivut. Itämeri-koulutusmateriaali opettajille päivitetty ja tulee 

saataville. Kaisalle voi lähettää vinkkejä materiaaleista ym. 

 Ruokaryhmä ottaa koppia Itämeri-teemasta, esim. Martoilla Itämeren ruokavalio-

kurssit. 

 

- Koulumetsä-hankkeen opas pian saatavilla. 

 

- Espoon oma koulumetsä-selvitys julkaistaan helmikuun puolivälin jälkeen. 

 

- ELY-keskuksella on valmistumassa alueellisen jätesuunnitelman väliarvio. Painopisteitä 

liittyen mm. jätemäärän vähentämiseen.  

 

- Loput kuulumiset lähetetään Kirsille sähköpostitse. 

 

9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Kokousajaksi jatkossa 2,5 h. Seuraava kokous 23.4.2014 klo 13. Paikka avoin. 

 

10. Kokouksen päättäminen klo 12.15. 

 



  

 

 

 

 

Liite: Eri tahojen tärkeimmät kuulumiset 

 

 

ESPOON TERVEISET  

- Villa Elfvikin luontotalo siirtyy maalämpöön, urakan on määrä olla valmis juhannukseen 

mennessä. Energiateema tulee tätä kautta mukaan talon opastuksiin. 

- Espoon koulu- ja päiväkotimetsä -selvitys julkaistaan kevään aikana, Mikko Lehikoinen on tekijä. 

- Suomenlahtivuoden 2014 projekti on Espoon kestävä kehitys poikkihallinnollisen 

kehittämisohjelman projekti, jonka tavoitteena on lisätä kuntalaisosallistumista, kuntalaisten 

vastuuta ympäristöstä sekä tietämystä Suomenlahdesta ja merellisyydestä. Projektissa 

järjestetään erilaisia tapahtumia ja edistetään Suomenlahti-vuoden näkyvyyttä espoolaisissa 

tapahtumissa, laaditaan ja jaetaan materiaaleja sekä viestitään aktiivisesti. Projektille palkataan 

koordinaattori 8 kuukaudeksi, työpisteenä on Villa Elfvik. 

- Ekotukihenkilöitä oli vuoden 2013 lopussa 455. Seuraava kaikkien toimialojen uusille 

ekotukihenkilöille sopiva peruskoulutus järjestetään syksyllä 2014. Keväällä 2014 järjestetään 

Espoo Kiinteistöpalveluille räätälöity ekotukikoulutus sekä Suvalle (suomenkielinen 

varhaiskasvatus) räätälöity ekotukikoulutus.  

- RCE-Espoon keke-kasvatuksen seminaari pidetään ti 29.4. (9.4. peruuntui). Lisätietoja tulossa 

lähiaikoina. 

 

Hyria  

Ympäristöosaava-nettisivut ovat auenneet osoitteessa www.ymparistoosaava.fi ja sivustolta löytyy 

eri ammattialoille räätälöityä ympäristötietoa ammattilaisten ja yritysten avuksi. Hyrialla on ollut 

päävastuu sosiaali- ja terveysalan osion laatimisesta.  

 

Kierrätyskeskuksen kuulumiset 

Loppusyksyllä avasimme myymälät Nihtisiltaan ja Itäkeskukseen. Nihtisillan myymälän yhteydessä 

toimii Kierrätyskeskuksen lajittelukeskus ja sinne saatiin myös paremmat tilat polkupyöräverstaalle 

ja kokonaan uusina verstaina meillä on siellä pieni maalaamo ja puutyöverstas sekä tulityötilat. 

Myös kädentaitopalvelu Näprä pajoineen ja PlanB verstaineen muuttu Nihtisiltaan.  

 Hietalahden myymälä suljetaan toukokuun lopussa, korvaavia tiloja etsitään Helsingistä 

Koulutuspuolen yhteistyö HSYn kanssa syvenee. Alkaneen kaksivuotiskauden Kierrätyskeskuksen 

koulutus hoitaa HSYn tilauksesta paitsi lasten, nuorten ja kasvattajien kestävän kulutuksen 

neuvontaa myös aikuisille ja asiantuntijoille suunnattua neuvontaa. Teemat laajenevat myös 

jätepuolelta vesi ja ilmastoneuvontaan. TUtustu HSYn ja Kierrätyskeskuksen verkkosivuihin ja tilaa 

neuvontaa tai koulutusta! 
 

Metsähallitus, Suomen luontokeskus Haltia 

 Haltian ensimmäinen puoli vuotta on sujunut kaikki odotukset ylittäen. 31.5.-31.12.2013 

välisenä aikana Haltiassa vieraili 95 000 henkeä. Ryhmiä opastettiin yli 1200 kpl. Haltian 

luontokoulu on käynnistynyt vauhdikkaasti. 

 Kesäkuussa 2013  julkaistua pääkaupunkiseudun luontokohteita esittelevää Viherkehä-

wikiä voi täydentää kuka tahansa. Wiki löytyy osoitteesta: http://viherkeha.haltia.com/ 

 Helmikuussa 2014 julkaistu Mikä ihmeen Viherkehä? –esite esittelee Viherkehää ja kertoo 

http://www.ymparistoosaava.fi/
http://viherkeha.haltia.com/


  

 

 

 

 

sen tärkeydestä. Esitteen ovat tuottaneet Espoo, Helsinki, Vantaa ja Metsähallitus. Lataa 

esite: http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/saehkoeinen-viherkehae-esite-

ladattavissa/    

Nuuksion kansallispuisto 

 Nuuksion kansallispuiston kävijämäärä nousi Haltian avaamisen myötä 43% 189 000 

kävijästä 267 000 kävijään. 

 Nuuksion kansallispuisto täyttää tänä vuonna 20-vuotta. Syntymäpäivää juhlitaan 

erityisesti retkiin painottuvalla tapahtumatuotannolla.  

 

Nuorisokeskus Anjala 

Nuorisokeskus Anjala on irtautunut Kouvolan kaupungin alaisuudesta 1.1.2014 ja 

nuorisokeskuksen ja ympäristökoulu Reginan hallinto-organisaatioksi perustettiin Ankkapurhan 

kulttuurisäätiö. Säätiö sai kaupungilta lahjoituksena rakennukset, joissa työskentelemme. Säätiön 

olemassaolo mahdollistaa suunnitelmat Anjalan kartanon siirtymisestä Museovirastolta meidän 

hallintaamme. Minun työnkuvani on muokattu siten, että olen kehittämässä tähän mahtavaan 

miljööseen uutta toimintaa. 

Virallista ympäristökasvattajaa meillä ei tällä hetkellä ole, työt on hajautettu monelle ihmiselle. 

Osa ympäristökasvattajan hommista kuuluu minulle, kuten ympäristöohjelman päivitys ja 

ympäristövastuullisuuden edistäminen, lisäksi olen tietysti mukana kummiluokkatoimintamme 

suunnittelussa.  

Meillä on nyt kaksi lukuvuotta kierretty jokaisessa 4. luokassa, mitä Kouvolassa on (noin 35-40 

luokkaa). Luokat nähdään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Tänä vuonna teemana on ollut metsä. 

Lapset ovat piirtäneet ja maalanneet kokemuksista metsäaiheisia töitä, joista koostetaan 

parhaillaan neljää näyttelyä Kouvolan kirjastoihin (lisätietoja: www.nuorisokeskusanjala.fi). Lisäksi 

tekeillä on valtava lakana lasten tämän vuoden palautteista, kuvia ja kommentteja, joka esitellään 

Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnalle huhtikuussa. 

 

Uudenmaan Martat 

Uudenmaan Martat aloitti vuoden alusta uudenlaisen ketjukoulutuksen jäsenistölleen. Kursseilla 

koulutetaan Ruokamarttoja, Puutarhamarttoja ja Hortamarttoja (villivihannesneuvonta), jotka 

voivat omissa yhdistyksissään neuvoa ja pitää esityksiä koulutusaiheista. 

Uudenmaan Martat perusti vuoden vaihteessa Kaupunkiviljelyakatemian yhdessä 

Hyötykasviyhdistyksen, Lasten ja nuorten puutarhasäätiön, Maatiaisen, Helsingin 

siirtolapuutarhayhdistyksen ja Ympäristöjärjestö Dodon kanssa. Ryhmä julkaisee hyötyviljelyyn 

liittyviä kursseja ja toimintaa uutiskirjeen muodossa.  

 

 

 

http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/saehkoeinen-viherkehae-esite-ladattavissa/
http://www.haltia.com/ajankohtaista/uutiset/saehkoeinen-viherkehae-esite-ladattavissa/
http://www.nuorisokeskusanjala.fi/


Välke-ryhmän kokous 15.11.2013 kello 10.00-12.00 

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05. Sihteerinä toimii Maria Runonen. 

2. Läsnäolijoiden esittäytyminen 

 

Inka Kanerva, Uudenmaan liitto (pj) 

Maria Runonen, Suomen ympäristöopisto SYKLI (sihteeri) 

Anu Helosvuori, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

Juulia Juslin, Hyria Koulutus oy 

Tarja Heikkonen, SLL, Ympäristökasvatustoimikunta 

Pekka Paaer (Kaisan Pajasen varajäsen), Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Elina Pilke, Suomen luontokeskus Haltia 

Katja Viberg, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Riitta Salasto, Uudenmaan ELY-keskus 

Silja Sarkkinen, Suomen ympärisöopisto SYKLI 

Riitta Pulkkinen, Villa Elfvik, Espoon kaupunki 

Kirsi Mäkinen, Uudenmaan Martat 

Marjatta Sykkö, SLL, Ympäristökasvatustoimikunta 

 

3. Menneet VÄLKE-tapahtumat ja ruokaryhmän kuulumiset 

 

Kirsi Mäkinen ruokaryhmän (HSY, Martat, Kierrätyskeskus, Helsinki, Vantaa) edustajana:  

 

- Ruokaseminaari pidettiin Haltiassa ja mukana oli 53 osallistujaa. Paikka 

todennäköisesti karsi hieman osallistujia. Saatu palaute oli positiivista ja materiaali on 

saatavilla Osaamispankissa.  

- Kirsi jakoi osallistujille Ympäristö lautasella –esitteen.  

- Ruokaryhmässä ollut puhetta, että tutkijayhteistyö voisi olla kiinnostavaa.  

 

4. Rattailla-hanke, tilannekatsaus 

 



Maria Runonen SYKLI:stä kävi lyhyesti läpi Rattailla-hankkeen tilanteen. Syksyn aikana on 

järjestetty työpajoja ja tullaan järjestämään vielä ainakin yksi joulukuussa. Tavoitteena 

kirjoittaa toimenpideohjelman luonnos ennen joulua ja ruveta jalkauttamaan ohjelmaa 

kevään aikana esimerkiksi seminaarin avulla. 

 

Todettiin, että RCE Espoo järjestää ison seminaarin 9.4.2014 (paikka auki) ja voisi olla 

mahdollista, että Rattailla-hanke olisi tässä jotenkin mukana. 

 

Tarkemmat suunnitelmat jalkauttamisesta vielä auki. Myös jatkorahoitus on vielä 

selvittämättä. 

 

Toimenpideohjelma tulee näillä näkymin olemaan vuosille 2014-2017 Uusimaa-ohjelman 

strategisten valintojen mukaisesti. 

 

5. Viestintä, tilannekatsaus 

 

Osaamispankissa entistä enemmän informaatiota kasassa, mutta sinne on vaikea eksyä, 

sillä sivustoa ei löydy esim. googlella hakemalla ympäristö-hakusanoilla.  Todettiin, että olisi 

hyvä löytyä ainakin ”ympäristövastuullisuudella” ja ”ympäristökasvatuksella”. 

 

Välke-ryhmän facebook-sivuilla jonkin verran uusia keskustelunavauksia. Myös facebook-

ryhmä ongelmana on, ettei se löydy helposti. 

 

Linkitys Osaamispankin ja facebookin välillä tulisi tehdä. 

 

Välke-verkoston lista päivitetään Maria Runosen toimesta. 

 

6. Puheenjohtajuus 2014  

 

Esitetään Marttoja uudeksi puheenjohtajatahoksi, Kirsi Mäkinen hyväksyi 

puheenjohtajuuden ensi vuodelle. 

 

Facebook-sivujen käyttäjäoikeuspyynnöt lähetetään edelleen Uudenmaan liitolle. 

 

Tiedote uudesta puheenjohtajuudesta tammikuussa Osaamispankkiin ja muulle verkostolle, 

tiedote lähetetään Juulia Juslinille, Juulia päivittää Osaamispankkiin. 



Riitta Salasto toi esiin, että Välke-ryhmä on nimetty kaksivuotiseksi ja täytyy näin ollen 

nimittää uudestaan. ELY:ssä hoidetaan uusi nimeämiskirja ja esitetään ryhmää 

mahdollisesti toistaiseksi voimassaolevaksi.  

 

Lähetetään Martoille ja ELY:lle päivitetty lista jäsenistä ja varajäsenistä. 

 

7. Ensi vuoden toiminta Ruokavuosi-teemalla 

Aiheesta pidettiin avoin miniseminaari ympäristökasvatuspäivillä lokakuun alussa. 

Ensi vuodelle pitäisi keksiä jokin uusi tapahtuma tai muuta viestittävää aiheesta. 

Voitaisiinko keksiä jotain muuta tapahtumaa kuin seminaari? Olisiko ravintolapäivä 

hyvä ajankohta, tai jokin muu tuleva tapahtuma hyvä kehys? Tähän kaivataan 

ideointia. Perustaako perunamaan ratikkakiskojen väliin 1940-luvun hengessä, vai 

ideoidako maakellareita kaupunkiin. Aiheeseen johdattelee Kirsi Mäkinen/Martat. 

 

Riitta Salasto ehdotti, että ensimmäiseen vuoden 2014 Välke-ryhmän kokoukseen 

tehdään toimintasuunnitelma seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

 

Päätettiin, että pienempi ryhmä alkaa valmistella toimintasuunnitelmaa, jonka 

luonnos lähetetään ennen kokousta jäsenille nähtäväksi. Ryhmään osallistuvat 

ainakin Riitta Salasto, Riitta Pulkkinen, Tarja Heikkonen, Silja Sarkkinen, Kaisa 

Pajanen, Kirsi Mäkinen ja Metsähallituksen edustus. Riitta Pulkkinen kutsuu koolle 

koko Välke-ryhmän, ryhmään nimetyt yrittävät ainakin tulla paikalle.  

 

Ruokavuosi-teemaa mietitään toimintasuunnitelmaryhmässä. 

 

Ideoitiin ruoka-teeman tapahtumia ja esiin tulivat mm.: Herkkujen Suomi 

rautatietorilla, Teurastamon ruokatapahtuma. Pohdittiin mahdollista yhteistyötä 

ruokatiedon kanssa. 

 

Käytiin keskustelua mahdollisesti seuraavasta teemasta:  

o SLL ehdottaa luonnon monimuotoisuus –teemaa 

o Kierrätyskeskus ehdottaa yritysten tai organisaatioiden ympäristövastuu -

teemaa 

 

Yritetään saada Helsingin seudun kauppakamari mukaan yhteistyöhön. Esitetään 

Saija Äikästä jäseneksi Välke-ryhmään, ELY (Riitta Salasto) kysyy. 

 



8. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 

Rajatut puheenvuorot, tarkemmat tiedot kuulumisista lähetetään kirjallisina ja 

liitetään muistioon.  

 

- ELY: Satu Pääkkönen Y-vastuualueen johtajaksi 1.12. alkaen, joten Satu jää kiireittensä 

takia pois Välke-ryhmästä 

- Hyria: Ympäristöosaava-nettisivut aukeavat joulukuussa (www.ymparistoosaava.fi). 

LARK 2 hanke päättyy tämän vuoden loppuun, OPH:sta haettu jatkorahoitusta LARK 3 

hankkeelle 

- Espoo: Kts. liite 

- SLL: Kts. liite 

- Sykli: Ulos oppimaan-koulutukset olleet suosiossa. 

o ekotukihenkilöiden koulutus KUUMA-kunnissa, 50 uutta mukana 

o ympäristökasvattajia 150 opiskelee + 50 uutta 

- Haltia: Palkintoja saatu Rakennusinsinöörien liitolta ja Mainostoimistojen liitolta. Haltian 

tapahtumissa on tärkeää huomioida bussiaikataulu. 

- HSY: Kts. liite. Osaamispankkiin linkit uusiin kampanjoihin 

- Kierrätyskeskus: Kts. liite. 

- Martat: Kts. liite. 

- Helsinki: Harakassa järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja kursseja, kuten kalapäivä, 

luonnonkasvien käyttö ruokana, aurinkokeitin-kurssi 

 

9. Seuraavan kokouksen ajankohta, kevät 2014. 

 

31.1.2014 klo 10-12. Kokous päätettiin 11.55. 

 

 

LIITTEET 

 

Liite kohtaan 8. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 

 

ELY-KESKUS: 
 

- Ympäristö tila –raportti valmistumassa, tiedostustilaisuus 10.12.2013, valmistuu tammikuussa 2014. 
o uudet veden laatu tiedot 
o HSY laskee kasvihuonekaasupäästöt 
o jätehuolto uutta tietoa 

 
- Rakennerahasto-hankkeet 



o EAKR Greening Events käynnissä, tapahtumien ympäristökriteerit ja Helsingin seudun pk-
seudun ympäristövastuut 

o ESR-puolella alkamassa kolme hanketta, jotka liittyvät teemaan 
o Uusia myös ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia: Yhteisölähtöisen ja monirahastoisen 

paikallisen kumppanuuden työtapa (paikallisen demokratian uudet mahdollisuudet). Uudella 
ohjelmakaudella toteutetaan yhteistä EAKT ja ESR –ohjelmaa Kestävää kasvua ja työtä 
2014-2020 Suomen rakennerahasto ohjelmaa. Ohjelman toimintalinjassa 5 Sosiaalinen 
osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) toteutetaan kansalaislähtöistä paikallista 
kehittämistä. 

o Pilottihankkeet tähän teemaan v 2014 
 Paikallinen kehittämispolku –toimintamallin käyttöönotto Helsingissä, toteuttaja 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry 
 Paikallisen demokratian ja lähidemokratian toimintamalli, Kuuma-seutu liikelaitos 
 Paikallisen kehittämisen hankkeeksi voi luokitella myös Vantaan kaupungin 

Yhteinen pöytä –ESR –hankkeen. Ruoanjakelukonsepti, jossa mukana kaupungin 
lisäksi seurakunnat, järjestöt, kaupat ja elintarviketuottajat. Kuntouttavaa 
työtoimintaa. 

o Henkilöstöasiat ELY:ssä 
 Satu Pääkkönen valittiin Y-vastuualueen johtajaksi 1.12.2013 alkaen. 
 Tiedottaja Reetta Harmaja hoitovapaalla 
 ELY asetytaa Välke-ryhmän (nyt kaksivuotinen 2012-2013 kausi). Riitta Salasto 

valmistelussa mukana.  
 Riitta Salasto valittu Syksen Vihreä lippu –toimikunnan jäseneksi. 

 
 
ESPOO: 
 

- Espoo-tarinan mukainen ohjelmajohtaminen 
Kestävä kehitys -kehitysohjelman tavoitteena on kehittää ja parantaa uusia kestäviä ratkaisuja kaupungin 
taloudellisten, sosiaalisten sekä ilmasto-, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmassa 
on kuusi hyötytavoitetta, joiden kautta ohjelman tavoite saavutetaan. 

 Kestävä elämäntapa 
 Kestävä verkostomainen kaupunki 
 Espoon luonto ja ympäristö 
 Ilmastotyön koordinointi 
 Energiaratkaisut 
 Kestävät liikkumisratkaisut 

 
Ohjelmaa toteutetaan projektien, oman tekemisen muuttumisen, uusien kokeilujen ja kumppanuuksien 
kautta. Ensimmäiset projektit asetetaan tänä syksynä. 
 

- Kestävän kehityksen kasvatuksen selonteon 2013 päivitys on meneillään 
Selonteko on tarkoitus jakaa kahteen osaan: Pysyvä osa, johon kirjataan kestävän kehityksen kasvatuksen 
periaatteet, organisaatiot, jotka sitä toteuttavat ja mahdollinen täydennyskoulutus sekä vuosittain päivitettävä 
osa, johon kirjataan valtuustokausittain asetetut tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi, sekä 
tilastotieto. Pysyvän osan alkuun kirjataan lisäksi taustaa ja henkilöt jotka selontekoa päivittävät ja saatteeksi 
avataan kestävän kehityksen ohjelmajohtamista ja ympäristöjohtamista Espoossa sekä liitetään Espoo 
tarina. 
 

- Ekotuki 
Espoossa on nyt ekotukihenkilöitä 439 kpl. Kaikkien toimialojen uusille ekotukihenkilöille 
tarkoitettu ekotukitoiminnan peruskoulutus järjestetään 12.11.2013 (koko päivä) + 5.2.2014 (aamupäivä), 
osallistujia on 21.  Espoo Kiinteistöpalveluille räätälöity ekotukikoulutus oli syyskuussa sekä SDU:lle 
räätälöity ekotukikoulutus on 21.11. Pks-yhteisiä koulutuksia olivat aiemmin syksyllä Ämmässuon-retki ja 
HSL:n koulutus, tulossa on vielä 19.11. ruoka-teemainen iltapäivän kurssi Finlandiatalolla. 
 

- Ilmastokampanja tulossa alkuvuodesta: http://www.espoo.fi/ilmasto 
Julisteet asumisesta, liikkumisesta ja ruuasta. 
 

- RCE Espoon uutiset 



Keväälle suunnitellaan 2004 - 2014 keke-kasvatuksen vuosikymmenen päätösseminaaria/ 
konferenssia Espooseen, 9.4. työnimi: ”Suomi mitä haluamme.” OPH on suunnittelussa mukana. RCE-
seminaari pidettiin 4.11., aineisto löytyy aineistopankista tästä.   
 

- Suvassa (suomenkielinen varhaiskasvatus) johdon katselmukset 
Seuraavat 2 vuotta seurataan kestävän kehityksen kasvatuksen toteutumista päiväkodeissa. Tätä varten on 
tehty mittaristo. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kestävä kehitys on huomioitu läpäisyperiaatteella: 
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B4FECD3A3-CED5-44EA-8147-70EA604D4464%7D/39764 
 

- Energiansäästö alkaa jatkossa näkyä yksiköiden omassa kukkarossa: 
Kaupungin omissa kiinteistöissä on otettu käyttöön uusi käytäntö sisäisen vuokran laskennassa: Kaikki 
ylläpitomenot, myös lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen kustannukset jaetaan lopulta sille rakennukselle, 
jolle ne kuuluvat. Tämän vuoden säästöt näkyvät vuoden 2015 vuokrassa, jatkossa vuoden viiveestä 
pyritään pääsemään eroon. Lisätietoja Timo Vepsäläinen (Tilakeskus). 
 

- Jätemääriä seurataan peruskouluissa loka-marraskuussa: 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) toteuttaa yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa 
jätemääräseurannan alueen peruskouluissa. Jätemääräseuranta käynnistyy Helsingin kouluissa 21.10.2013 
ja Espoon kouluissa 28.10.2013. Seurannan kesto on neljä viikkoa. 
 
Jätemääräseurannassa mukana olevat koulut on valittu yhteistyössä kuntien kanssa. Tavoitteena on saada 
käsitys tavanomaisen koulutyön tuottamista jätelajeista ja -määristä. Tieto jätemääristä tukee koulujen 
ympäristötyötä ja auttaa seuraamaan oman toiminnan vaikutuksia. Jätteen määrän vähentäminen säästää 
luonnonvaroja sekä usein pienentää kustannuksia. Työ on osa HSY:n Materiaalitehokas jätehuolto -
hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.  
 
 
KIERRÄTYSKESKUS: 
 

 Nihtisiltaan on avattu Suomen suurin kierrätystavaratalo, ja uusi kauppa aukeaa tänään myös 
Itäkeskukseen. Nihtisillan kaupan yhteyteen rakennetaan Kierrätyskeskuksen lajittelukeskus, jonne 
siirtyy ensi vuoden aikana kaikki tavaranlajittelu.  

 
 Ensivuodelle suunnitteilla avattavaksi ”koulukauppa”, eli kierrätyskauppa jossa 

ympäristötietoisuuden ja –vastuullisuuden edistämisen asiat korostuvat ja joka on suunniteltu 
ryhmien vierailtavaksi. Muutenkin enemmän ollaan lähdetty yhdistämään toimintoja esimerkiksi 
meneillään ”kierrätyskampanjat” yrityksille: yritysten työntekijät voivat lahjoittaa tavaraa ja lisäksi 
saavat ympäristötietoa. Kysy Kierrätyskeskuksesta: 
http://www.kierratyskeskus.fi/palvelut/yrityksille/kierratyskampanjat 

 
 Käsitys-hanke päättyi elokuussa. Sanasto ja muut tuotokset löytyy sivuilta www.yhteinenkasitys.fi ja 

paperista versiota voi tilata Kierrätyskeskuksesta.  
 

 Vapaaehtoistyön hanke VETY ja Hyvään kierteeseen -hanke ovat loppusuoralla, joten uusia 
kehittämishankkeita aletaan aktiivisesti miettiä ja yhteistyökumppaneita etsiä nyt kun uusi EU -
hankekausi alkaa. 
 

HSY: 
 

 Vuoden 2014 alusta aloittaa toimintansa HSY:n yhdistetty neuvonta, johon siirtyy henkilökuntaa 
jätehuollon neuvonnasta ja seutu- ja ympäristötiedon ilmastoyksiköstä (sis. Ilmastoinfon 
henkilökunta).  

 
 Materiaalitehokas jätehuolto –hankkeen loppuseminaari järjestetään 10.12. Ohjelma täällä 

http://www.hsy.fi/majakka/Sivut/Ajankohtaista.aspx  
 

 HSY:n seinäkalenteri v. 2014 on parhaillaan jaossa HSY-alueen kotitalouksiin mainospostin mukana. 
Kalenterissa on ajankohtaisia tietoa esimerkiksi ilmanlaadusta, jätteiden lajittelusta ja kodin 
vesiasioista sekä kerrotaan HSY:n palveluista. 



 HSY on avannut lahjavinkkejä tarjoavan palvelun osoitteessa www.annajotainmuuta.fi. Palvelu 
tarjoaa vaihtoehtoja turhille tavaralahjoille. 

 
 Sepi –suurin vähentäjä on yläkoululaisille suunnattu kulutusvalintoja ja jätteiden lajittelua käsittelevä 

nettipeli osoitteessa www.hsy.fi/sepi 
 
 
SLL: 
 

 Luonnonsuojeluliiton 75-juhlavuosi on tarjonnut näkyvyyttä myös ympäristökasvatukselle, mm. ensi 
kertaa vietettävä Suomen luonnon päivä (Haltiassa Luonnonhenkien satupolku). Suomen luonnon 
päivää vietetään jälleen 30.8.2014, jolloin mukaan toivotaan entistä laajempaa 
ympäristökasvatuksen toimijoiden joukkoa.  

 
 Tarinoita metsästä -opetusmateriaali valmistui ladattavaksi Luonnonsuojeluliiton nettisivulta, Metsän 

tarina -elokuvan pohjalta, lisänä maksullista DVD:tä saat tilata Luonnonsuojeluliiton 
kautta:  http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/tarinoita-metsasta 

 
 Luonto-Liitolta valmistununut "Virkeyttä ja elämyksiä lähiluonnosta", Luontokerhotoiminnan 

vinkkikansio, jota saa tilata Luonto-Liiton kautta. 
 

 Kerhokummitoiminta Luonto-Liiton kanssa jatkuu, uusia luontokerhoja perustetaan 
 

 Koulumetsät arvoonsa -hanke on loppusuoralla (2012-2013).Koulumetsäopas on valmistumassa 
alkuvuodeksi ja mahdollinen seminaari. Helsingin koulumetsäkyselyn raportti valmistui 12.9 ja sen 
yhteydessä tiedote Helsinki, Espoo ja Lahti kehittävät koulumetsiään Luonnonsuojeluliiton 
kanssa (12.9.2013) ja marraskuussa koulumetsätyöpaja  helsinkiläisille opettajille. 

 Espoo julkistaa koulumetsäkyselyn tulokset 14.1.2014  Mikko Lehikoinen laatii Espoon selviyksen 
pohjalta myös gradunsa. Espoo vie yli 200 koulun ja päiväkodom  tärkeät lähimetsät 
paikkatietoonsa, asiaa kytketään kaupungin uuteen stragetegiaan, Espoo tarinaan, ympäristökeskus 
koordinoinut eri toimialojen yhteistyötä asiassa. 

 
 Kodit ekokuntoon -ekotiimiopaskurssit  Helsingissä 12.12 ja 13.12. klo 17-20, tutustutaan uuteen 

Kotien ekotiimi -materiaaliin, mittausten avulla konkretisoidaan ympäristövaikutusten pienentämistä, 
teemoina asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Ilm. Jaana Hiltuselle p. 050-358 
2861. 

 
 Luonnonsuojelululiitolle valmistunut ympäristökasvatussuunnitelma, jonka pohjaksi laadittiin 

ympäristökasvatuskysely, saa Tarja Heikkoselta 
 

 Luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatus laajenee saimaannorpan parissa Life-hankkeena, sisältäen 
lasten luontoleirejä ja tapahtumia, tiedot Life-hankkeesta löytyvät liiton sivulta. Hanketta vetää 
Kaarina Tiainen. Lisätietoja: http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/saimaannorppa-
life 

 
 Luonnonsuojeluliitossa on kehitelty lahopuutarha-hanke ja kilpailu, ja sen osana lahopuuleikkipuisto, 

joka on toteutettu Pirkkalan Toivion koulun takametsässä. Lisätietoja saa hankkeen vetäjältä Risto 
Sulkavalta. Lisätietoja: http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2013/lahopuutarha-kilpailun-
voittajista-mallia-puistoihin 

 
 Luonto- ja ympäristöviikkoa vietetään valtakunnallisesti 10.2.2014 alkavalla viikolla. Kirjastoissa 

tarjolla luontoaiheista kirjallisutta, lisäksi yhdistyksiä kannustettu järjestämään esim. satuhetkiä tai 
kirjailijavierailuja. 

 
 
HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS: 
 

 Suomenlahtivuoden 2014 valmistelua (julkaisuja, koulutuksia, retkiä ym. tapahtumia) 
 Viraston organisaatiouudistuksen myötä  ympäristötietoisuuden vastuualue liitetään yhteen 

luonnonsuojelun kanssa ja uuden yksikön nimeksi tulee Luonto ja ympäristötietoisuus (LYTI) 



 Ekotukitoiminnasta tehty neljän kaupungin (Espoo, Helsinki, Oulu, Turku) kyselyarviointi. Valtaosa 
ekotukihenkilöistä tuntee sitoutuneensa työhönsä hyvin ja 65% arvioi ekotuen vaikuttavan 
konkreettisesti organisaationsa arjessa.  

 

UUDENMAAN MARTAT: 

 Mennään metsään-kampanjan tiimoilta tehtiin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla avoimia 
villivihannes- ja sieniretkiä. 

 Osallistuttiin valtakunnalliseen sienipäivään sienineuvonnan merkeissä, pidettiin popup-
sieninäyttelyä Hietalahden hallissa viitenä maanantaina. 

 Arki sujuvaksi –hankkeessa on tehty uutta yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa 
järjestämällä perusruokakursseja Sörnäisten ja Vantaan vankiloissa ja koevapaudessa olevien 
vankien parissa. Ruokakurssien tarkoitus on siviilielämään valmistaminen. Hankkeessa pidetään 
kursseja myös mielenterveyskuntoutujille ja maahanmuuttajille. 

 Uudenmaan Martat suunnittelevat ensi vuodesta alkaen Ruoka- ja Puutarhamarttakoulutuksia, jonka 
käyneet jäsenet voivat pitää vastaavia koulutuksia omissa yhdistyksissään ja alueillaan. 

 

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA: 

 Suomen luontokeskus Haltia avattiin 31.5.2013, presidenttipari vihki talon käyttöön 6.6.2013. 
 
 Haltian luontokoulu aloitti toimintansa 1.9.2013. Luontokoulun varauskirjat ovat täynnä ja 

jonotuslistalla on paljon luokkia. 
 
 Haltian suosio on ylittänyt odotukset, kävijöitä on 18-20 000/kk. 
 
 Haltiassa järjestettiin Ympäristökasvatuspäivät 3.-4.10.2013 yhteistyössä Suomen 

ympäristökasvatuksen seura ry:n, Suomen ympäristöopisto SYKLIn ja Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liiton kanssa. Päiville ilmoittautui 220 kasvattajaa, enemmän kuin koskaan 
aiemmin. 

 
 Haltia on avannut pääkaupunkiseudun luontokohteita esittelevän ViherWiki-retkeilytietokannan: 

http://viherkeha.haltia.com 
 
 Haltian ensimmäinen erikoisnäyttely Luonnos avattiin 14.9.2013. Luonnos esittelee toistakymmentä 

suomalaista nykymuotoilijaa ja -käsityöläistä, joiden teokset syntyvät Lapin luonnon innoittamina. 
 
 

HYRIA: 

 Ympäristöosaava seminaari ja sivusto 
 

 OPH:n rahoittama LARK2 –verkostohanke, Laatustrategian jalkauttamisen tuki, päättyy vuoden 2013 
loppuun. Laadunhallintaan liittyvää verkostoyhteistyötä on tarkoitus jatkaa LARK3 –hankkeella, jossa 
pilotoidaan OPH:n ammatillisille oppilaitoksille asettamia laadunhallintajärjestelmien kriteereitä. 
Oppilaitosten laadunhallintaan sisältyy myös kestävän kehityksen työ. 
 
 

 Vuonna 2014 jatkuu kestävän kehityksen hanke Kymppi.  Uusia kestävän kehityksen teemaan 
kuuluvia hankkeita vuosille 2014-2015 on haettu ja tulevan EU-rahoituskauden tavoitteiden 
mukaisten hankkeiden suunnittelu on alkanut. 

 



Välke-ryhmän kokous 6.3.2013 kello 12.00-14.00 

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 

MUISTIO 

Läsnä 
Inka Kanerva  Uudenmaan liitto (pj) 
Silja Aalto  Uudenmaan liitto (siht.) 
Essi Aarnio-Linnavuori Suomen ympäristökasvatuksen seura 
Katja Wiberg  Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Kirsi Mäkinen Uudenmaan Martat 
Maria Aroluoma Natur och Miljö 
Kaisa Pajanen Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
Maija Venäläinen Hyria Koulutus oy 
Riitta Pulkkinen Villa Elfvik, Espoon kaupunki 
Silja Sarkkinen SYKLI Suomen Ympäristöopisto 
Satu Pääkkönen Uudenmaan ELY-keskus 
Päivi Vaisto  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.05. Esityslistaan lisättiin viimeiseksi kohta tiedotettavat 
asiat. Sihteerinä toimii Silja Aalto. 
 

2. Läsnäolijoiden esittäytyminen 
 
Käytiin esittelykierros. 
 

3. Viestintäryhmän täydentäminen ja puheenjohtajan nimeäminen.  
 
ELY-keskuksen tiedottaja Reetta Harmaja on jäänyt äitiyslomalle. Sijaisuudelle ei ole 
täyttölupaa. Toinen tiedottaja Sari Laine on palannut virkavapaalta tammikuun lopussa, 
mutta tekee nyt 2 ihmisen työt. ELYn ulkoinen tiedotus tulee vähenemään.  

Syklistä Heli-Maija Nevala ei pääse jatkossa viestintäryhmän kokouksiin. Uudenmaan liiton 
Silja Aallolle ei ole osoitettu työaikaa viestintäryhmään. Hän voi olla ryhmän jakelulistalla 
linkkinä Uudenmaan liittoon. Liiton viestintäassistentti Milla Aalto hoitaa jatkossa VÄLKE-
ryhmän Facebook-sivun päivitysoikeuksien myöntämistä. 

Välke-ryhmän pääasioiden tiedotus hoituu vuonna 2013 Uudenmaan liiton välityksellä: 
ympäristökasvatuspäivät, ympäristökasvatusstrategia, ympäristökasvatuksen ruusu ja muut 
mahdolliset kokouksissa nousevat keskeisimmät asiat. 

 Ryhmän päätehtävät: Välke-ryhmän yhteisestä toiminnasta viestiminen. Ryhmän 
kokousten pääuutisten kokoaminen nettisivulle ja facebookiin sekä verkostolle. 
Tarvittaessa muu ajankohtaisviestintä ja tiedotteiden laatiminen. 
 
Mahdollisia jäseniä ryhmään: 
Juulia Tuominen (valmiiksi muotoillun tiedon vieminen Osaamispankki-sivulle) 
Tarja Heikkonen 
Silja Sarkkinen (Strategian rattailla -hanke) 
 



Päätettiin, että vuonna 2013 kokousten viestit Uudenmaan liiton kautta. Muistion ja 
jälkikäteen lähettyjen kirjallisten täydennysten perusteella keskeiset kohdat, eli tiivis 
tiedonanto. 
 
Palataan viestintäryhmän perustamiseen, kun Strategian rattailla hankkeen rahoitus on 
selvinnyt. 
 

 Facebookin päivitysoikeudet voidaan myöntää pääsääntöisesti kaikille kysyjille. 
Myöntämistä hoitaa Milla Aalto, Uudenmaan liitto. Mahdolliset asiattomat viestit voidaan 
poistaa jälkikäteen. 
 

 Todettiin, että jos Strategian rattailla –hanke saa rahoitusta, projektityöntekijä vastaisi 
viestintäasioiden koordinoinnista. Aikaisintaan projektityöntekijä aloittaisi kesän 
kynnyksellä. 

 
4. Tilannetieto Strategian rattailla –hankkeen hakemuksesta / Silja Sarkkinen, Sykli 

 
Osa rahoitussopimuksista on vielä tekemättä ja ympäristöministeriön rahoituspäätöstä 
odotetaan. Hankkeen valmistelua aloitetaan jo ennen päätösten varmistumista ja kutsutaan 
sitä varten ryhmä koolle 20.3. klo 10. Esimerkiksi hankkeen aikataulutusta tarkennetaan ja 
suunnitellaan valtakunnallisten ympäristökasvatuspäivien yhteydessä järjestettävää 
strategia-työpajaa. 
 

5. Ruokaryhmän kuulumiset: Ruokateeman 2013-14 täsmennys ja päätapahtuman ajankohta 
ja kohderyhmä.  

Ruokaryhmän kokoonpano: Uudenmaan Martat (vetäjä Kirsi Mäkinen), Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus, WWF Suomi, HSY. Ilmastoinfosta kysytään vielä osallistujaa.   

Teeman ympärillä etenkin verkostoitumiselle ja toisiltaan oppimiselle on tarvetta. Ruuan 
ympäristövaikutukset valittiin tarkennetuksi teemaksi. Valtakunnallisten 
ympäristökasvatuspäivien yhteyteen yritetään järjestää Välke-verkostolle tapaaminen ja 
koulutusta (mahdollisesti SYKEstä asian alustajaksi Mattila). Kokouksessa ideana esitettiin 
koko päivien ruokailuun mukaan ympäristövaikutusten esittely. Ekotukihenkilöjen 
koulutuspäiville voitaisiin tehdä esitys ruoka-aiheesta. 

Kootaan tietoa aiheeseen liittyen Osaamispankin alle. Kirsi ilmoittaa toiveesta Juulialle. 
Tarvitaan yhteistä faktaa esim. SYKEn kautta. Tavoitteena, että saataisiin ajanmukainen, 
luotettava tieto käyttöön kaikille, toteutetaan listana lähdeaineistoista. 

Facebook-sivusta sovittu, että sinne viedään ruokateemaan liittyviä juttuja, kukin 
ryhmäläinen vastaa. Tätä kautta kootaan myös ”kuukauden ruoka” –reseptit, joiden 
kokoamista kausiruokakalenteriksi harkitaan myöhemmin. 

Teeman seminaari järjestetään vuonna 2014. 
 
Tiedoksi, että Itämeri ja ruoka –kurssi 7.5.2013 toimittajille. Järjestäjänä Itämeri-viestijät. 
 
Natur och Miljö aikoo toteuttaa Ravintolapäivän yhteyteen esim. Roskakalaravintolan. Näitä 
voisi olla useampi, joissa eri ympäristövaikutukset esillä. 
 

6. Pienryhmien työstä viestiminen 
 



 Sovittiin, että pienryhmät viestivät kokoustensa pääasiat VÄLKE-ryhmälle 
sähköpostitse.  

 
7. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 

 
 Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus: Ympäristökasvatuksen käsitteistö on toisella 

kommenttikierroksella 20.3. asti. 
 Suomen ympäristöopisto: Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 

ympäristökasvattajaksi on nyt olemassa, myös näyttötutkintona suoritettavaksi. 
 Suomenlahti-vuosi 2014 Viro-Venäjä-Suomi, valmistelua koordinoi SYKE. 

Tavoitteena elämyksellisten rantaretkien aikaansaaminen, etenkin lasten ja nuorten 
kanssa toimivien ja perheiden aktivointi. Suomenlahti-näyttely tulossa, teemana 
mm. merialuesuunnittelu. 

 Nettitesti ympäristöasioiden huomioon ottamisesta eri aloille tekeillä. Testin 
suorittamisesta saa todistuksen, jota voi käyttää markkinoinnissa. 

 HSY: Puuhakirja esikoulujen ympäristökasvatukseen valmistunut. Ruokaa rippeistä 
–kampanja, kohderyhmänä perheet, joissa alle 9 v lapsia. Tiedotusmateriaalia, mm. 
ruokaripereseptikortteja. Maksuttomia ympäristökasvatuspaketteja alakouluille, sekä 
yläkouluille oppitunteja. 

 Uusimaa-ohjelman valmistelu käynnistynyt ELYn ja Uudenmaan liiton yhteistyönä. 
Ohjelmaan sisällytetään sekä strategiset pitkän aikavälin tavoitteet että lyhyen 
aikavälin toimenpiteet. Pyydetään kommentteja myös Välke-ryhmältä. Ohjelma 
valmistuu vuoden 2013 lopussa. 

 Sovittiin, että sihteerille voi toimittaa muistioon lisättäväksi kuulumiset viikon sisään 
kokouksesta (Kts kohta ”liitteet”.) 
 

8. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
 Välke-ryhmän seuraava kokous on 1.10.2013 klo 10 – 12.00 Uudenmaan liiton 

toimistossa.  
 

 
9. Tiedottaminen. 

Facebook (kukin taho vastaa omasta osuudestaan) 

 Tämä metsä on meille tärkeä –näyttely Villa Elfvik (Riitta) 
 Käsite-hanke kommenteilla (Katja) 
 Suomen ympäristöopisto: Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 

ympäristökasvattajaksi on nyt olemassa, myös näyttötutkintona suoritettavaksi. 
(Silja S.) 

 Suomenlahti-vuosi 2014 Viro-Venäjä-Suomi, valmistelua koordinoi SYKE. 
Tavoitteena elämyksellisten rantaretkien aikaansaaminen, etenkin lasten ja nuorten 
kanssa toimivien ja perheiden aktivointi. Suomenlahti-näyttely tulossa, teemana 
mm. merialuesuunnittelu. (Kaisa) 

 Natur och Miljö kevätseuranta (Maria) 

Verkostolle ja Osaamispankin ajankohtaista -sivulle 

 Ruokateema, ruuan ympäristövaikutukset teemana, ja verkoston aktivointi 
osallistumaan ja kertomaan omista teemaan liittyvistä ajankohtaisista uutisistaan. 
(ruokaryhmä toimittaa tekstin liittoon) 

 ryhmien olemassaolo: Ruokaryhmän lisäksi Strategia-ryhmä. 



 puheenjohtajan vaihtuminen 

Strategian rattailla -hankkeen käynnistymisestä Silja Sarkkinen huolehtii tiedon 
verkostolle, nettiin ja facebookiin, sitten kun ajankohtaista. 

10. Kokouksen päättäminen. 

Kokous päätettiin 13.40. 

 

LIITTEET 

Liite kohtaan 7. jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset: 

Espoon kuulumiset: 

Espoo-tarina on Espoon uusi strategia vuosille 2013 – 2017. Tarinan muotoon kirjoitettuna Espoon 
tavoitteet ja yhteinen suunta on helppo hahmottaa. Espoo-tarina kertoo, mistä tulemme, mihin 
olemme menossa ja miten sinne päästään. Se kertoo espoolaisista arvoista, asenteista, 
toimintakulttuurista ja Espoon yhteisistä tavoitteista. Espoo-tarina ohjaa kaupungin kehittämistä ja 
suuntaa toimintaa entistä paremmin ja selkeämmin yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Espoo-
tarinasta johdetaan kaupungin visio, arvot ja toimintaperiaatteet. 

Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tuloskorteilla ja poikkihallinnollisilla 
kehitysohjelmilla. Kehitysohjelmat ovat poliittisesti ohjatut, ne kestävät koko valtuustokauden ja 
kaikki tulevat sisältämään useita projekteja. Aihealueet ovat: Osallistuva Espoo, Nuorten 
elinvoimaisuus, Ikääntyvä Espoo, Kestävä kehitys, pj. Sirpa Hertell, Kilpailukyky, innovatiivisuus ja 
yrittäjyys. 

Ekotukitoiminta Espoossa:  
385 ekotukihenkilöä, alkuvuoden koulutukset: Opettajille räätälöity ekotukitoiminnan 
peruskoulutus oli 29.1.2013 (koko pvä) + 7.2.2013 (iltapvä). Koulutuspaikat varattiin ensisijaisesti 
niille kouluille, joista vielä puuttuu ekotukihenkilö. Kaikille toimialoille soveltuva 
kaksipäiväinen ekotukitoiminnan peruskoulutus on 9. ja 17.4.2013. Espoo Cateringille räätälöity 
ekotukitoiminnan peruskoulutus on 11. ja 23.4.2013. 
 

Ekotukihenkilöiden jatkokoulutukset: Ekotukitreffit olivat 15.1.2013, helmikuussa oli 2013 Vesi-
teemakoulutus ja toukokuussa on Ämmässuon kiertoajelu  

Virtavesi-asiaa: Elävät virtavedet -näyttelystä uusi painos, helpommin kuljetettava (menee rullalle), 
lainaukset www.espoo.fi/villaelfvik. 

Elävät virtavesi -lehti, opetusmateriaaliksi, maksuton, painos 1500 kpl, tilaukset: 
anita.korsumäki@espoo.fi 

 

Villa Elfvikistä terveisiä: Tämä metsä on meille tärkeä -näyttely avattiin, se on esillä 28.4. asti. 
Näyttelyn työt ovat syksyllä 2012 päiväkodeille ja kouluille järjestetyn Tämä metsä on meille tärkeä 
– kilpailun satoa. Näyttelyssä on esillä kaikki kilpailussa palkitut työt eri puolilta Suomea ja lisäksi 
espoolaiset kilpailutyöt. 

Tänä keväänä lähdetään selvittämään, onko Espoon koulujen ja päiväkotien lähiympäristössä 
riittävän helposti saavutettavia metsäalueita. Kyselyllä kartoitetaan kouluille ja päiväkodeille tärkeät 
lähimetsät, niiden käyttö sekä lähimetsiin liittyvät toiveet ja huolet. Kyselyn yksi tärkeä tavoite on 

http://www.espoo.fi/villaelfvik
mailto:anita.korsumäki@espoo.fi


saada merkittyä lähimetsät kartalle ja metsäalueiden suunnittelusta ja -hoidosta vastaavien tietoon. 
Kyselyn toteuttamisen suunnitteluun on lähtenyt mukaan niin kaupunkisuunnittelu kuin teknisen 
keskuksen katu- ja viherpalvelut ja tietenkin varhaiskasvatus – ja opetuspuoli. Hanketta vetää Katri 
Luukkonen Villa Elfvikistä. 

Tervetuloa luonto- ja ympäristökouluihin -esite, jakelu Espoon kouluihin, liittyy Haltian luontokoulun 
avaamiseen. Haltia avataan 31.5.2013 

Luomua läheltä - tapahtuma on su 5.5. 

Toukokuun sesonkiretkien ilmoittautuminen alkaa 11.3. Toiminnallisia 1,5 - 2 tuntia kestäviä retkiä 
on valittavana kolme erilaista: Metsänhaltijan tarinakätkö (5-7 -vuotiaille), Kevään kutsu (5-9 -
vuotiaille) ja Sitruunaperhosesta sysikiitäjäiseen -ötökkäretki (9-10 -vuotiaille). Maksuttomia 
retkiopastuksia voi varata 11.3. klo 9 alkaen Villa Elfvikin luontotalosta, puh. 09 816 54400.   

Espoon luontoretket alkavat 13.4., pks-retkikalenteri ilmestyy ennen pääsiäistä. 

Ympäristökasvatuspäivät pidetään Espoossa, Haltiassa, 3.-4-10.2013, ohjelma rakentuu paraikaa. 
Teemana hyvinvointi. 

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tällä hetkellä: 

Käsitys-hankkeessa (rahoittaja YM) määritellään ympäristökasvatuksen keskeisiä termejä ja 
tutkitaan prosesseja. Käsitteiden toinen kommentointikierros on juuri käynnissä. Käy lukemassa ja 
kommentoimassa: 

https://www.webropolsurveys.com/S/10F587E160E52A7C.par 

lisätietoja hankkeesta 

http://www.kierratyskeskus.fi/hankkeet/kasitteiden_maarittelyn_laajentaminen_(kasitys-hanke)  

Kierrätyskeskuksesssa on meneillään Vety-hanke (rahoittaja EAKR ohjelma, Uudenmaan liitto), 
missä kehitetään vapaaehtoistyön järjestelmää yleishyödyllisille organisaatioille ja samalla 
Kierrätyskeskuksen omaa vapaaehtoistyötä. Tarjolla on monenlaista konkreettista ympäristötyötä 
pidempiin ja lyhyempiin vapaahetkiin 
http://www.kierratyskeskus.fi/yritys/vapaaehtoiseksi_kierratyskeskukseen 

Perustyötä tehdään neljässä myymälässä sekä koulutuspuolella: ympäristökoulu Polussa ja 
koulutuspalvelu Tuumassa www.kierratyskeskus.fi 

 

Uudenmaan Martat keväällä 2013: 

- Riperuokaneuvontaa ruokakaupoissa ruokahävikin vähentämiseksi yhteistyössä HSY:n 
kanssa. 

- Ajankohtaista ja sadan vuoden takaista puutarhaneuvontaa (aiheet muuttuneet hyvin vähän!) 
sekä kuukauden omenareseptejä sekä vanhoja kestäviä, terveitä, kotimaisia lajike-esittelyjä 
löytyy nettisivuiltamme: http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/puutarhamartat/   

- Toukokuussa on tulossa kolme avointa villivihannesretkeä pääkaupunkialueella, joista tietoa 
Uudenmaan Marttojen 
tapahtumakalenterissa.  http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/  

- Valtakunnalliset Kauha ja kukkaro -luennot ovat tänä vuonna ma 29.4. klo 18 kala ja ke 13.11. 
klo 18 ekosiivous (tapahtumakalenteri). Luentoaiheiksi tarjoamme lisäksi marttayhdistyksille 
Itämeren suojelemista edistävää tietoa. Aiheina ovat: Itämeren ruokavalio, Ekosiivous, 
Ekopyykkäys, Energiansäästö, Eettinen puutarhanhoito ja Kierrätys. 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/10F587E160E52A7C.par
http://www.kierratyskeskus.fi/hankkeet/kasitteiden_maarittelyn_laajentaminen_(kasitys-hanke)
http://www.kierratyskeskus.fi/yritys/vapaaehtoiseksi_kierratyskeskukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/puutarhamartat/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/


Luonto-Liittos och Natur och Miljös kampanj Följ med våren 2013 har startat  

 

Kampanjen går ut på att du går ut i naturen, iakttar olika vårtecken och rapporterar om det du 
sett. I Följ med våren ska du rapportera om när du sett 41 olika arter. Varje år ingår dessutom 
några årsspecifika teman. År 2013 är temat ”Mark, vatten och luft”. Det gäller att följa med när 
snön smälter, när isarna går och hur varmt det är i luften.    

Fakta om de olika arterna som följs upp i kampanjen hittar du på Natur och Miljös webbsajt 
www.naturochmiljo.fi/folj_med_varen eller på VETAMIX nätportal vetamix.yle.fi/varen. För att 
delta i kampanjen så fyller du i dina observationer på Naturhistoriska centralmuséets webbsajt 
kevatseuranta.luomus.fi?locale=sv. Där kan du också följa med vårens framfart i realtid och se 
hur våren 2013 anländer på Finlands karta och jämföra med tidigare vårar.  

Den finskspråkiga kampanjen Kevätseuranta arrangeras av Luonto-Liitto i samarbete med 
Naturhistoriska centralmuseet och Finlands naturskyddsförbund. Natur och Miljö ansvarar för den 
svenskaspråkiga versionen av kampanjen. 

 

Hyria  

 

Hyriassa on päättymässä OPH:n rahoittama Aikuis-keke -hanke (Aikuiskoulutuksen kestävän 

kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit), jossa on kehitetty kestävän kehityksen sertifioinnin 
kriteerit ammatillisen aikuiskoulutuksen puolelle. Hankkeen tuloksia ja tuotoksia on nähtävissä 
Hyrian nettisivuilla: http://www.hyria.fi/projektit/pedagogisen_kehittamisen_hankkeet/aikuis_-
_keke 

Hankkeesta lisätietoja antaa tarvittaessa projektipäällikkö Juulia Tuominen. 

 

 

http://www.hyria.fi/projektit/pedagogisen_kehittamisen_hankkeet/aikuis_-_keke
http://www.hyria.fi/projektit/pedagogisen_kehittamisen_hankkeet/aikuis_-_keke
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Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän eli Välke -ryhmän 
4. kokous  

 
Kokouspaikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, Espoo 

Kokousaika 30.11.2012 klo 9.30 – 12.00 

 

Paikalla:   Aalto Silja  Uudenmaan liitto 
Aroluoma Maria Natur och Miljö 
Harmaja Reetta Uudenmaan ELY, strategiayksikkö 
Heikkonen Tarja SLL, ympäristökasvatustoimikunta  
(saapui kohdan 5. käsittelyn aikana, lähti 8. kohdalla) 
Helosvuori Anu Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
Kettunen Anna SYKLI 
Mäkinen Kirsi Uudenmaan Martat ry 
Viberg Katja  Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Pääkkönen Satu Uudenmaan ELY, Y-vastuualue (pj) 
Sarkkinen Silja SYKLI 
Pajanen Kaisa Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
Pilke Elina  Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
Pulkkinen Riitta Espoon kaupungin ympäristökeskus 
Katri Luukkonen Espoon kaupungin ympäristökeskus (sihteeri) 

 
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 

 Puheenjohtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen. 
 Riitta Pulkkinen kertoi Villa Elfvikin luontotalon toiminnasta.  
 Sihteeriksi valittiin Katri Luukkonen. 

 
2. Asialistan hyväksyminen  

 Lisättiin asialistalle Uudenmaan liiton suunnittelujärjestelmän esittely ja vuosien 
2013-2014 ruokateeman työstämisen pohdinta. 

 

3. Tarkistettiin edellisen kokouksen muistio 
 Korjataan kirjoitusvirhe Sylki SYKLI:ksi. 

 

4. Muutokset Välke-ryhmän jäsenistössä 
 Jaana Hietanen Keski-Uudeltamaalta mahdollisesti vesiensuojeluyhdistyksen uusi 

edustaja, oli mukana Uusimaa-päivän järjestelyissä. 
 

5. Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11. ja Uudenmaan ympäristöpalkinto, 
palautekeskustelu 

 Osa jäi tulematta, mutta tuli myös sellaisia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet, eli 
osallistujia oli edelleen noin 150. 

 Järjestäjän puolelta kaikki sujui hyvin, palaute myös hyvää. 
 Kirjallinen palaute saatiin 30 henkilöltä: kokonaisarvosana hyvä (kooste 

palautteista liitteenä 1). Kehittämisehdotuksia antoi 14 (mm. miten saataisiin 
päättäjiä mukaan) 



 Messujen tarjontaa kiiteltiin. Olisi tosin voinut olla enemmän aikaa kiertää 
osastoilla. 

 Oli hyvä, kun oli vähän erilaisia tahoja kuin yleensä ympäristökasvatus-
seminaareissa, esimerkiksi harrastajakalastajat. Erilaiset tahot saivat toisiltaan 
oivalluksia, ainakin virkamiehet järjestöiltä. 

 Konkreettisuus esityksissä toteutui upeasti, esim. Luonto-liiton luontokerho.  
 Välke-verkostosta ja Uusimaa-viikosta olisi voinut kertoa tilaisuudessa enemmän. 

Puheenjohtaja oli ohjeistettu mainitsemaan Uusimaa -viikko, myös ELYn 
ylijohtajan ympäristöpalkinnon jako -puheessa oli Välke -asiaa. Jos puheenjohtaja 
olisi ollut Välke -ryhmästä, Välke-toiminta olisi luonnollisesti näkynyt enemmän. 

 Ehdotettiin, että Uudenmaan kuntien kirjastoissa voisi jatkossa tiedottaa Välkkeen 
toiminnasta (esim. näyttely, vierailevat puhujat). 

 Päättäjiä oli paikalla vähän. Olisi tarvetta selvittää, mikä saa poliitikot liikkeelle. 
Uusia valtuutettuja koulutetaan alkuvuodesta laajasti. Ehdotettiin, että jo siihen 
yhteyteen voisi yrittää saada tietoa esim. Haltiassa järjestettävistä 
Ympäristökasvatuspäivistä 3.-4.10.2013. 

 Ympäristöpalkinnon saajasta tullut palautetta, että meni oikealle taholle. Sekä 
ELY että Helsingin yke tiedottivat. HSY:n edustaja korjasi, että heillä ei vielä 
ekotukitoimintaa, vaan vasta suunnitellaan otettavaksi käyttöön. 

 Osa paikan päällä olleista oli ilmeisesti olettanut palkinnon menevän 
vesiteemaiselle ympäristökasvatushankkeelle (esim. Virho ei saanut, koska 
toiminta ei ole suoraan ympäristökasvatusta).  

 

6. Uudenmaan liiton suunnittelujärjestelmän esittely, Silja Aalto (esitys liitteenä 2) 
 Toiminta-alue sama kuin ELY:n Uudenmaan alue, eli 28 kuntaa. Tehtävät 

pääsääntöisesti lakisääteisiä, myös edunvalvontaa. 
 Maakuntavaltuusto ja -hallitus koostuu alueen kuntien edustajista. 
 Pitkäaikaisia suunnitelmia. Maakuntasuunnitelma tehty viimeksi vuosille 2009 - 

2033. Maakuntaohjelma tarkentaa sitä, nämä päivitetään muutaman vuoden 
välein. Maakuntakaava on kartalla esitetty yleispiirteinen alueiden käytön 
suunnitelma, jonka vahvistaa ympäristöministeriö.   

 Kuntien toimintaa ohjaavia asiakirjoja, esim. maakuntakaavassa viheryhteystarve, 
kuntien kaavoituksessa tehdään tarkemmat selvitykset viheryhteyden laajuudesta; 
maakuntaliitto antaa kuntakaavasta lausunnon. 

 Ympäristökasvatus on mukana maakuntaohjelmassa, jonka 
toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain. 

 Yhteistoimintaa muiden maakuntaliittojen kanssa esim. Vedet -hanke, kohti 
parempaa vesien ja Itämeren tilaa, yhteistyössä Kanta-Hämeen liiton ja Päijät-
Hämeen liiton kanssa. 

 Ihmisten tarpeet ja luonnon tärkeys ihmisille yksi tärkeä näkökulma. 
 Uusimaa-ohjelmaan on ensi vuonna tarkoitus yhdistää maakuntasuunnitelma ja 

maakuntaohjelma. Pohdintaa ollut, tulisiko ELY mukaan Uusimaa -ohjelman 
laadintaan.   

 Uudenmaan liiton tiedotuslistalle voi liittyä täällä: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=142 

. 
 

7. Välke -ryhmän vuoden 2013 puheenjohtajan valinta  
 Uudenmaan liitto on luvannut hoitaa Välke-ryhmän puheenjohtajan pestin 2013 

tietyin ehdoin: 
 Kaksi kokousta vuodessa, palkataan projektityöntekijä (rahoitushaku menossa), 

joka pyörittää käytännössä kokousjärjestelyt. Strategiatyöryhmä ja muut 
pienryhmät pyörivät itsenäisinä. 



 Uudenmaan liitto on nimennyt kehittämisjohtaja Inka Kanervan hoitamaan 
puheenjohtajan tehtävää.  

 Välke-ryhmän pääasioiden tiedotus hoituu vuonna 2013 Uudenmaan liiton kautta: 
ympäristökasvatuspäivät, ympäristökasvatusstrategia, ympäristökasvatuksen 
ruusu ja muut mahdolliset kokouksissa nousevat keskeisimmät asiat. 
 

8. Viestintä -pienryhmän kuulumiset ja ryhmän vetäjän valinta 
 Viestintäryhmä kokoontui syyskuussa: Reetta, Maria, Tarja ja Juulia sekä Satu 

vierailevana. 
 Ryhmässä keskusteltu miten voitaisiin enemmän tiedottaa verkoston jäsenten 

ajankohtaisista tapahtumista. Mikä olisi foorumi ajankohtaistiedottamiselle ja 
reaaliaikaiselle tiedon vaihdolle? Osaamispankki sopii tähän huonosti 
päivitysviiveensä vuoksi.  

 Osaamispankin etusivulle on ruvettu tuomaan muutamia ajankohtaisia nostoja. Ei 
voi olla montaa kerrallaan.  

 Facebookiin tehty sivu, jossa testivaihe käynnissä.  Sinne voi viedä tapahtumia ja 
uutisia. 20 päivittäjää tällä hetkellä, ei ole iso työ, vaatii lähinnä muistamista. Ei 
ole vielä tiedotettu koko verkostolle tästä mahdollisuudesta. 

 Sovittiin, että jatkossa Välke-ryhmän kokouksen sihteeri poimii muistiosta 
jäsenten tapahtumia ja laittaa Juulialle Osaamispankin etusivulle laitettavaksi. 

 Sovittiin, että Silja Aalto selvittää, voiko Uudenmaan liiton tiedotus (Milla) ottaa 
hoitaakseen Facebookista tiedottamisen verkostolle, päivitysoikeuksien 
myöntämisen ja päivittämisestä muistuttamisen. Jäsenet lisäävät itse 
edustamansa tahon tapahtumia FB:iin. 

 Viestintäryhmän vetäjää ei vielä sovittu, mutta Tarja Heikkonen (SLL) lupasi 
kutsua ryhmän koolle alkuvuodesta.  
 

9. Ympäristökasvatusstrategiatyön eteneminen ja rahoitushakemuksen laadinta, 
tilannekatsaus 

 Silja Sarkkinen (SYKLI) esitteli Strategian rattailla -hankkeen, hakemuspaperit 
jaettiin kokouksessa. Hankkeessa työstetään Uudenmaan 
ympäristökasvatusstrategiaa. 

 Käytiin läpi budjettia, kunkin tahon työpanostus ja rahoitusosuudet. 
 Rahoitusta haetaan Uudenmaan liitolta (makera) ja YM:ltä. 
 YM:öön rahoitushakemus lähtee tänään 30.11.2012, päätös huhti-toukokuussa. 
 Hakemus Uudenmaan liittoon samoihin aikoihin, päätös ehkä jo tämän vuoden 

puolella. 
 Strategiatyö on tarkoitus käynnistää jo helmikuussa. 
 Suunnitteilla on työpajoja pääasiassa Malmilla SYKLIn tiloissa, sähköisiä 

työmenetelmiä ja seminaari lokakuussa 2013 ympäristökasvatuspäivien 
yhteydessä Haltiassa. 

 Keskustelussa esitettiin toive koulutuksen järjestämisestä Välke-ryhmäläisille 
työpajojen vetämiseen. 

   
 

10. Ruoka -teema, 2013-2014 
 Keskusteltiin, millaisia ajatuksia ihmisillä on ensi vuoden teemaan liittyen.  
 Kaisa heitti ajatuksen seinäkalenterista 2014, jossa helppoja 

kasvisruokareseptejä, esiteltäisiin myös Välke-ryhmäläisiä tyylin ”Riitan 
lempiresepti” ja kalenterissa olisi valmiiksi myös tapahtumia. Todettiin hyväksi 
ideaksi, työstäminen ja kuvien ottaminen aloitettava mahdollisimman pian, että 
saadaan eri vuodenaikojen kuvia. 



 Uudenmaan Martoilla tekeillä tähderuokaopas, tammikuun alkupuolella valmistuu. 
Keittiöpuutarha-asiaa tarkoitus edistää myös, paljon ruokateemaan liittyvää 
materiaalia olemassa.    

 Itämeriviestijät järjestää toimittajille Ruoka ja Itämeriteemasta -koulutuksen 
toukokuussa, kalat ja vesiviljely pääteemana.  

 HSY:llä on ruokajätteen vähentäminen teemana ensi vuonna. Pilotti oli tänä 
vuonna Leppävaarassa, mm. riperuokareseptejä koottu. 

 Ympäristökasvatus-lehden teemanumero ensi syksynä Ruoka, ilmestyy ennen 
Ympäristökasvatuspäiviä, sinne tietoja ja mahdollisuus ostaa lisäpainoksia 

 Ruokavisan tapahtumaviikoilla Teurastamolla ollut Helsingin yken CO2-kokki 
työpaja kouluille. Sitä on tarkoitus levittää laajemmin. 

 Ympäristökasvatuspäiville voitaisiin järjestää ruoka-teemainen työpaja. 
 Esitettiin oman seminaarin järjestämistä ruokateeman ympärille jo keväällä 2013. 

Kirsi selvittelee, voisiko Marttaliitto olla järjestäjänä. 
 Alkuvuodesta olisi hyvä saada koottua jonkinlainen ohjelma kaikista tapahtumista.  
 Perustetaan pienryhmä, jota Kirsi lähtee vetämään, mukaan edustajia ehkä 

Helsingin ykestä, Kierkestä, Syklistä, madollisesti myös WWF:stä ja HSY:stä. 
Ensimmäinen tapaaminen 18.1.2013 klo 9 Uudenmaan Martoissa. Satu tiedottaa 
ryhmästä Välke-ryhmälle, ilmoittautumiset Kirsille 
(kirsi.makinen(et)uudenmaanmartat.fi). 

 

11. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset (kuulumisia ei käyty läpi, vaan 
tiedot toimitettiin myöhemmin sihteerille) 
 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

 Käsitys-hanke pyörähtänyt hyvin käyntiin, verkkokyselyyn saatiin lähes 150 
vastausta! Nyt ovat käynnissä prosessi haastattelut. Välke ryhmän kanssa on 
sovittu työseminaari: 11.1.2013 klo. 12.30–15.30 Kierrätyskeskuksen hallinnon ja 
ympäristökoulun tiloissa, Kalasatamassa. Ilmoittautumiset 30.11.2012 mennessä 
joanna.nikodin(et)kierratyskeskus.fi -> vaikka ilmoittautumisaika meni, niin saa 
vielä Joannalle ilmoittautua 

 Parin seuraavan vuoden aikana kierrätyskeskus kokoaa talossa tapahtuvat 
yrityksille suunnatut palvelut sisäiseen kehittämishankkeeseen ja lähtee 
valtaamaan tätä melko uutta toimintakenttää. 

 Ensivuoden aikana Espoon myymälä muuttaa pois valmistuvan Länsi-Metron 
työmaan alta. 

 Kierrätyskeskuksessa on viimevuosina kehitetty talon sisäinen 
ympäristökoulutusjärjestelmä Ekopassi. Ekopassi-koulutukset kuuluvat kaikille 
työntekijöille ja niitä järjestetään säännöllisesti kaikissa toimipisteissä. 
Ensivuonna viilataan vielä koulutuksien järjestämiseen liittyviä prosesseja, jotta 
homma sujuisi kitkatta. 

 Koulutuslinjassa on tänä vuonna testattu sisäistä auditointijärjestelmää, jolla 
tarkkaillaan koulutusten laatua ja muun työn sujuvuutta. Alkuvuonna arvioidaan 
järjestelmän toimivuutta johdon katselmuksessa, viilataan ja saatetaan 
järjestelmä osaksi normaalia työtä. 
 

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) 
 SLL:n koulumetsät arvoonsa -hankkeen Koulumetsäkyselyn tulokset ovat 

nähtävillä www.sll.fi/koulumetsa. Kyselyyn vastasi 72 tahoa, 
erityisesti päiväkoteja ja alakouluja. Vuonna 2013 sopivia kyselyyn vastanneita 
tahoja tuetaan jotta mahdollisimman monista tärkeistä lähimetsistä tulisi pysyviä 
Koulumetsiä. Tähän tarvitaan yhteistyötä maanomistajan tai kunnan teknisen- ja 
ympäristötoimen kanssa. 



 Lähimetsien merkitystä havainnollistavat myös ”Tämä metsä on meille tärkeä” -
kilpailun työt, jotka ovat parhaillaan nähtävillä Suomen luonnonsuojeluliiton 
verkkosivuilla. Kilpailu ratkeaa joulukuussa. Töistä kootaan näyttely, joka on esillä 
Villa Elfvikin luontotalossa maalis-huhtikuussa 2013. 

 SLL on jättänyt anomuksen Raha-automaattiyhdistykselle "Hyvinvointia luonnosta 
perheille ja sosiaalisille erityisryhmille" -hankkeesta. Jos rahoitus tulee, SLL voi 
palkata kolme ympäristökasvattajaa vuodesta 2013 alkaen. 

 SLL:n ja Luonto-Liiton kerhokummihanke on hyvässä vauhdissa, 8 ELY-
rahoitteista kerhoa on alkanut. 

 Taru saimaannorpasta -näyttely kiertää eri paikkakunnilla. Siihen liittyy AMK-
opinnäytetyö norppaympäristökasvatuksesta varhaiskasvatuksessa 
Lappeenrannassa ja Taipalsaarella.  

 Myös koulumetsähanke kiinnostaa graduntekijöitä, hankkeeseen on liittymässä 
tutkimustoimintaa. Pilottikohteita saatetaan käyttää Syklin metsäkasvatukseen 
liittyvässä opetustoiminnassa. 

 Yhdistysten ja piirien perhetoiminnan tukeminen jatkuu vuonna 2013. 
 SLL järjestää ensi vuonna uuden teemapäivän Suomen luonnon päivän, jonka 

tarkoituksena on edistää suomalaisten luontosuhdetta, innostaa luontoon ja tuoda 
luontoamme esiin osana suomalaisuutta ja osoittaa samalla lähiluonnon arvoja 
ihmisille. Valtakunnallinen päivä on 31.8.2013, ja siihen liittyy myös 
oheistapahtumana perheluontotapahtuma. Päätapahtumaa koordinoi Jenni 
Hämäläinen, ja perhetapahtumaa Tarja Heikkonen. Teemapäivän toivotaan 
innostavan piirejä, paikallisyhdistyksiä ja kaikkia muitakin toimijoita ja järjestöjä 
järjestämään teemaan liittyvää toimintaa. 
 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Ehdota HSY:n ilmastopalkinnon ja ilmastojunioripalkinnon saajia 12.12. asti! 

Voittajat julkistetaan Helsingin seudun ilmastoseminaarissa 13.2.2013. 
 Aineettomien lahjojen joulukampanja käynnissä; julisteita jaettu ja tilattavissa 

edelleen. 
 Peruskoulujen v. 2011 jätemääräseurannasta on ilmestynyt väliraportti. 

Jätemääräseuranta on osa kaksiosasista tutkimusta, jonka toinen seurantajakso 
toteutetaan v. 2013. Loppuraportti ilmestyy alkuvuodesta 2014.  

 12.-13-.12. Opi ja kasva –konferenssissa yhteinen messuosasto pk-seudun 
ympäristökasvatusverkoston kanssa 
 

Nuorisokeskus Anjala 
 Ympäristökoulu Reginalla on ollut kiireinen syksy. Kouvolan kaupunki on tänä 

lukuvuonna tilannut kummiluokkatoimintaa kaikille 4-luokkalaisille Kouvolassa, 
tämä tarkoittaa 40 - 45 luokkaa, joista 41 kanssa on sovittu tapaaminen. Luokat 
tavataan kerran syksyllä ja kerran keväällä. 

 Ympäristökasvattaja Mila Valkonen on jäänyt äitiyslomalle ja hänen sijaisenaan 
Reginaa pyörittää Jaana Sandberg. Kirsi Sali on siirtynyt osittain hanketehtäviin ja 
on osittain mukana Reginan tehtävissä. Hänkin jää äitiyslomalle 17.12., joten 
Jaana Sandberg jää näin Väike-ryhmän jäseneksi. Hän onkin jo saanut 
postituslistan postia tämän syksyn ajan. 

 Seuraamme mielenkiinnolla, mitä Uudellamaalla tapahtuu 
ympäristökasvatusasioissa. Teillä onkin paljon hyvää toimintaa ja siitä voimme 
ammentaa ideoita myös tänne Kymenlaaksoon ja nuorisokeskuksen ja 
ympäristökoulun toimintaan. 
 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
 Syklissä on käynnistynyt valtakunnallinen yleissivistävän koulutuksen 

henkilöstökoulutushanke ”ULOS OPPIMAAN - tukea koulujen luonto- ja 



ympäristökasvatukseen”. Hankeen aikana (4/2012 – 9/2014) toteutetaan 
kaikkiaan 16 eri koulutusta kahdeksasta eri teemasta. Hankkeen ensimmäiset 
koulutukset metsä ja Itämeri -teemoilla järjestettiin syyskuussa yhteistyössä 
WWF:n kanssa Villa Elfvikin luontotalossa Espoossa ja Harakan 
luontokeskuksessa Helsingissä. Koulutuksiin osallistui yhteensä yli 40 
peruskoulun opettajaa ja palaute osallistujilta oli erittäin postitiivistä.   

 Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa on Syklissä jo yli 150 opiskelijaa. Uusia 
opiskelijoita aloitti marraskuussa yhteensä 80, joista 17 on Espoon kaupungin 
varhaiskasvattajia. Koulutusta järjestetään neljällä paikkakunnalla; Helsingissä, 
Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. 

 Strategian rattailla –hanke, ks. kohta 9 

 

 Espoon kaupunki, Ympäristökeskus  

 Espoossa on nyt koulutettu 368 ekotukihenkilöä (marraskuu 2012). 
 Kestävän kehityksen kasvatus Espoossa – KEKE- selonteko 2012 hyväksyttiin 

Neuvokkaissa 19.11. Se löytyy Espoon internetsivuilta: http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus 

 Villa Elfvikin luontotalo on mukana Opi ja kasva – messuilla Wanhassa 
Satamassa 12.-13.12.2012 yhdessä pk-seudun luontokoulujen kanssa. 
 

Metsähallitus 
  

 Suomen luontokeskus Haltian keväällä avattaviin näyttelyihin voi jo tutustua 
verkossa: http://www.haltia.com/vieraile-haltiassa/naeyttelyt 

 Haltiaan haetaan erikoissuunnittelijaa vastaamaan mm. luontokoulupäivien 
toteuttamisesta, lisätiedot www.haltia.com 

 Tammisaaren luontokeskuksessa pyritään olemaan entistä liikkuvampia. 
Jatkossa luontokeskuksesta lähdetään yhä useimmin kouluihin ja päiväkoteihin 
vierailuille. 

  
12. Mahdolliset muut asiat 

  Satun viimeinen kokous puheenjohtajana, KIITOS hyvästä työstä! 
 

13. Seuraava kokousajankohta ja -paikka 
 Uudenmaanliitossa viikolla 10, Silja Aalto selvittää Inkalle sopivan päivän ja 

laittaa kutsun. 
 
 

            14. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12. 
 
 
 

LIITTEET: 
1. Kooste Ympäristötietoinen Uusimaa -päivän palautteista (pdf) 
2. Uudenmaanliiton suunnittelujärjestelmän esittely (pdf) 
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Palaute Ympäristötietoinen Uusimaa -päivästä 

1. Arvioi asteikolla 1-5 (1=heikko, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen)
Vastaajien määrä: 29 

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Tilaisuuden kokonaisarvosana 0 2 1 16 10 29 4,17

Tilaisuudessa saatu tieto 0 2 3 18 6 29 3,97

Hyödyllisyys työtehtävien tms. kannalta 0 3 7 14 5 29 3,72

Tilaisuuden verkostoitumismahdollisuudet 1 0 8 14 6 29 3,83

Käytännön järjestelyiden sujuvuus 0 0 3 14 12 29 4,31

Yhteensä 1 7 22 76 39 145 4

 

 

 

2. Parasta tlaisuudessa
Vastaajien määrä: 26 

Monipuoliset eri aihepiirien esitykset.
Aulan påöydät. Mielenkiintoiset alustukset.
Monipuolisuus, esitelmät korkeatasoisia.
Tapasin kiinnostavia ihmisiä ja opin mielenkiintoisia asioita, mukava päivä
Monipuolinen ja kiinnostava ohjelma
1.   SY30 / 2012 Jokamiehen oikeudet (julkaistu 5.9.2012)
2    Esitelmien jäkeen käydyt keskustelut
3.   Niitä koskevat esitteet näytteille asettajilta,
4.  Tiivistelmä Ympäristötietoisesta Uusimaapaäivästä, sekä
.
Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisen esimerkit, erityisesti Jollaksen luontokerho teki
vaikutuksen. (Huom. Osallistuin vain aamupäivään.)
hyvin valitty järjestämispaikka liikenneyhteyksien ja tilojen kannalta
-yleisön osallistuminen keskusteluun
Kun itse olen jo seniori, mutta luottamus- jaympäristötehtävissä, niin oli hyvä kuulla tieotoa monelta alalta ja
lisäksi tavata tuttuja ja ennestään tuntemattomia.
Konkreettiset hanke-esimerkit.
Kalamiesten esillä olo luontosuhteen rakentajana: lähentymistä ns. ympäristö ja ns. eräihmisten välillä.
 
"Ympäristötietoisuus on lisääntynyt, mutta luontosuhde köyhtynyt."
Hyviä, innostavia esityksiä. Puhujat olivat pääosin erittäin hyviä. Erityisen vaikutuksen minuun teki Jollaksen
luontokerhon vetäjien ympäristökasvatusesitys.
Koko ohjelma, luennoitsijat olivat huippu hyviä!
Oli niin antoisa ja mielenkiintoinen päivä, että hymyssäsuin lähdin tilaisuudesta pois ja kerroin heti kollegoille
seuraavana päivänä.
 
Erittäin hyvin oli järjestetty  tieto mm. mistä löytyy lähellä olevat lounaspaikat.
Hyvät esitykset ja esiintyjät, hyvin rakennettu tilaisuus. Mielenkiintoinen näyttely / ständit. Ajankohtaista asiaa,
eri kanteilta. Hyvä sijainti ja muut käytännön järjestelyt.
verkostoitumismahdollisuudet sekä ajankohtainen tieto
Mukava, ennakkoluuloton ja erilainen tapahtuma, verrattuna normaalitehtäviini.
hyvät esitykset, käytännön esimerkkejä hyvästä ympäristökasvatuksesta
Mielenkiintoiset ja monipuoliset esitykset. Puhujat ottivat ympäristökasvatuksen näkökulman hyvin huomioon
esityksissään.
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Saimm eyllättäen paljon hyödyllistä tietoa esim. kalapuolen ympäristökasvatusasioista.
Kiinnostavat aiheet
Lasten ympäristötapahtumasta kertominen (metsänhenget)
Hyvästä meiningistä lisäpiste
Monipuolisuus
Iltapäivä oli antoisin. Asiantuntijoista kiintoisin Martin Forsius.
Käytännön esimerkit.
Tilaisuus oli hyvin organisoitu ja ajatuksia liikkeelle sysäävän monipuolinen.

 

3. Kehittämisehdotuksia
Vastaajien määrä: 14 

Vieläkin enemmän käytännön läheistä esittelyä hanke-esittelyiden sijaan.
Ikuisuuskysymyksiä::
1. Kuinka saadaan kauniit puheet säädettyä Suomen    perustulain mukaisesti  "sanktioiduksi"  laieiksi, joiden
noudattamista myös valvotaan käytännössä.
 
ilmoittautumispiste aiheutti tukoksen portaiden yläpäähän joten aamun aloitus oli ruuhkainen hässäkkä,
toisinkin voisi pöydän sijoittaa
-kerran vuodessa vastaavanlainen tilaisuus jossakin etelä suomessa mahdollisesti??
Toivottiin poliitikkoja mukaan: ehkä kutsu/ jakelu myös kunnanvaltuutoille ym.
Nämä teemat alkavat olla aika tuttuja, vaikka mielenkiintoisia ovatkin. Hyvät ideat ja käytännöt ovat kasassa ja
jatkossa tulisi miettiä, miten hyviä toimintamalleja saadaan laajasti käytäntöön. Keskusteluun tarvittaisiin
mukaan enemmän rahoittajia ja päätöksentekijöitä.
Jos jotain pitäisi sanoa niin toivoisin, että Tilaisuuden järjestäjä vastaisi tilaisuuteen ilmoittautuneelle, esim.
"kiitos ilmoittautumisesta ja tervetuloa tilaisuuteen.. Jotta ilmoittautuja näin tietäisi, että ilmoitus on mennyt
perille asianmukaisesti.
Kiitos :)
Toivon vastaavia tapahtumia jatkossakin!
Lisää vastaavia tapahtumia
Koko Uusimaaviikkoa tulisi markkinoida näkyvämmin. Ainakaan täällä kehä 3:n ulkopuolella se ei näkynyt
mitenkään.
 
Jos halutaan sidosryhmiä järjestämään ohjelmaa, niin asiasta pitäisi tiedottaa selkeämmin ja hyvissä ajoin.
Itselleni jäi ainakin hyvin epäselväksi mistä tässä konseptissä ylipäätän oli kyse ja ymmärtääkseni tilaisuuksiin
ei ilmaantunut kovin paljon osallistujia.
 
Paljon siis on vielä työtä maakuntahengen nostattamiseksi tehtävänä.
Loppupäivän ohjelma oli ilmeisesti (?) suunnattu enemmän päättäjille, virkamiehille jne. Tästä olisi ehkä voinut
tiedottaa etukäteen paremmin.
Tärkeää markkinointia ja sen kohdentamista voi varmaan aina parantaa, ja näkyvyyttä lisätä.
Kaikkien esitysten tulisi olla alan johtavien asiantuntijoiden pitämiä ja sisältöjen uusinta alan tietoa.
Luontoliiton esitys, SKV nuorten kalastus ja kokeellinen ympäristökasvatus olivat sisällöllisesti turhauttavat
esitykset.
Opettajankoulutus mukaan; sekä lastentarhan- että luokanopettajat. Positiivinen asenne ympäristön-  ja
luonnonsuojeluun lähtee jo pienenä liikkeelle.



Uudenmaan liiton 
toiminnan esittely

VÄLKE-ryhmän kokous 30.11.2012, Silja Aalto
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Uudenmaan liiton toiminta-ajatus

Uudenmaan liitto on maakunnan 
kehittäjä, jonka toiminta luo 
edellytyksiä maakunnan 
kilpailukyvyn parantamiselle, 
asukkaiden hyvinvoinnille, 
elinkeinojen kehittymiselle ja 
viihtyisälle ympäristölle.



Uudenmaan liiton alue ja jäsenkunnat
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Uudenmaan liitto

• Maakunnan liitot ovat osa 
kunnallishallintoa

• 28 kuntaa

• Lakisääteinen kuntayhtymä, 
perustettu valtioneuvoston 
päätöksellä

• Uudenmaan liitto valvoo 
metropolialueen etua valtion ja EU 
päätösten valmistelussa

• Tehtäviä maankäyttö- ja 
rakennuslain sekä 
alueidenkehittämislain perusteella
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Päätöksenteko

• Maakuntavaltuusto ja –hallitus

• Jäsenet ovat jäsenkuntien 
kunnanvaltuustojen edustajia

• Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla, 
jossa jokaisesta kunnasta on ainakin yksi 
edustaja

• Jäsenet valitaan joka neljäs vuosi niin, 
että valtuuston poliittinen jakauma vastaa 
kunnallisvaalien tulosta

• Valtuusto kokoontuu kaksi-kolme kertaa 
vuodessa. Kokoukset ovat yleisölle 
avoimia.



Kehittämisen välineet

Maakuntasuunnitelma

Maakunta-
kaava

Maakunta-
ohjelma

Kuntien
kaavoitus- ja
viranomais-
päätökset

Maakunta-
ohjelman

toteuttamis-
suunnitelma

Valta-
kunnalliset
alueiden-
käyttö-
tavoitteet

Valtakunnal-
liset alueiden
kehittämisen
tavoitteet

Valtion hallin-
nonaloittaiset
suunnitelmat
ja ohjelmat

EU-ohjelmat

Toteuttaminen
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Maakuntasuunnitelma

• Kokonaisvaltainen, strateginen 
pitkän aikavälin suunnitelma 
maakunnan kehittämiseksi

• Laaditaan valtuustokausittain 
maakunnan laajana 
yhteistyönä

• Maakuntavaltuusto hyväksyi 
vuoteen 2033 tähtäävän 
maakuntasuunnitelman 
joulukuussa 2009
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Maakuntakaava

• Yleispiirteinen suunnitelma maankäytöstä

• Ohjeena viranomaisille sekä kunnille, kun 
ne laativat suunnitelmia tai muuttavat 
yksityiskohtaisempia kaavoja

• Ei ole voimassa kuntien vahvistettujen 
yleis- tai asemakaavojen alueella

• Kaava on väline
Osoittaa maakunnan tulevaisuuden 
aluerakenteen ja kehittämisen suunnat ja 
kuntien yhteisen tahtotila 

Ratkaista vaikutuksiltaan ylikunnallisia 
kysymyksiä

Turvata maakunnallisesti arvokkaita 
ympäristöjä sekä luonnonvaroja
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Maakuntaohjelma

• Aluekehittämisen kokonaisohjelma, joka 
kokoaa ja sovittaa yhteen Uudellamaalla 
toteutettavat kehittämisohjelmat

• Konkretisoi maakuntasuunnitelman 
tavoitteita

• Maakuntaohjelman pääteemat: 

1. Metropolimaakunnan yhteistyö ja 
alueiden roolit

2. Alueen kilpailuetu ja elinkeinoelämä

3. Asukkaiden hyvinvointi ja palvelut

4. Alue- ja yhdyskuntarakenne, ympäristö 

• Maakuntaohjelma 2011–2014 hyväksyttiin 
maakuntavaltuustossa joulukuussa 2010
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Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

• Toteuttamissuunnitelma laaditaan 
vuosittain liiton johdolla 

• Toteuttamissuunnitelmaan kootaan 
maakunnan kehittämisen kannalta 
keskeiset hankkeet, joita toteutetaan 
laajalla yhteistyöllä - näihin kuuluvat myös 
ELYn ja AVIn tulossopimuksissa 
määritellyt hankkeet

• Tarkentaa maakuntaohjelmaa sekä ajoittaa 
ja hankkeistaa ohjelman toteuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet

• Toteuttamissuunnitelmassa esitetään 
myös maakuntien yhteistoiminta-alueen 
yhteishankkeet
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Kiitos!
www.uudenmaanliitto.fi

www.facebook.com/uudenmaanliitto



  

Kokousmuistio  

 

8.10.2012  

 

Muistio 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän (Välke) 3. kokous 

Aika  28.8.2012 klo 9.50–12.17  

Paikka Harakan luontokeskus 

Läsnä: Harmaja Reetta Uudenmaan ELY, strategiayksikkö 
Katja Viberg  Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Anna Kettunen Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Silja Sarkkinen Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Pulkkinen Riitta Espoon kaupungin ympäristökeskus 
Pääkkönen Satu Uudenmaan ELY, Y-vastuualue (pj) 
Maria Runonen Uudenmaan ELY, Y-vastuualue 
Silja Aalto  Uudenmaan liitto 
Vahtera Heli  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

 Aroluoma Maria  Natur och Miljö 
Kaisa Pajanen Helsingin kaupungin ympäristökeskus (siht.) 

 
Ennen kokousta tutustuttiin Hiilineutraalin Harakan näyttelyyn sekä uusiutuvan energian mahdollisuuksia 
esittelevään energialuontopolkuun. 
 
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
 

 Puheenjohtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen n. klo 9.50 
 Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros 
 Sihteeriksi valittiin Kaisa Pajanen 

 
2. Asialistan hyväksyminen 
 

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
3. Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen 
 

Todettiin, että edellinen kokous oli varsin tuottoisa, ei korjattavaa edellisen kokouksen muistioon. 
 

4. Muutokset Välke-ryhmän jäsenissä 
 
 HSY:n Elina Karhu jäi äitiyslomalle, sijainen on Anu Helosvuori. 
 Nuorisokeskus Anjalan Mila Valkonen äitiyslomalle, varajäsen Kirsi Sali tulee kokouksiin, jos 

pääsee. 
 Syklin Kati Lundgren siirtyi ainakin vuodeksi muihin tehtäviin, varajäsen Anna Kettunen siirtyy 

varsinaiseksi jäseneksi.  
 Vantaan ympäristökeskuksen Hanne Siikström jäi äitiyslomalle, sijaiseksi palkattu Anna Sjövall 

kutsutaan kokouksiin. 
 Pääkaupunkiseudun Katja Wibergin varajäsen Johanna Sunikka on äitiyslomalla  
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5. Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 

Ympäristötietoinen Uusimaa -päivän valmisteluryhmä: 
Krista Kuisma (Luonto-Liitto) 
Ursula Immonen (SLL) 
Jaana Hietala (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä) Välke-verkostosta 
Jaana Vetikko (Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry) Välke-verkostosta 
Reetta Harmaja, ELY 
Riitta Salasto, ELY 
Satu Pääkkönen, ELY 

 
 Päivä toteutetaan osana Uusimaa viikkoa ja teemana on elämää vedessä. Ohjelma on 

korkeatasoinen. Hanke-esittelyiden sijaan halutaan tuoda esille ympäristökasvatuskokemuksia, 
työkaluja ja vinkkejä. Uudenmaan ympäristöpalkinto jaetaan osana ohjelmaa. Uudenmaan liitto ja 
ELY tarjoavat kahvit. Standejä tulee useilta eri tahoilta. 

 Välke-ryhmäläisten toivotaan tiedottavan tapahtumasta omille sidosryhmilleen mm alueensa 
kouluille, päiväkodeille ja ekotukihenkilöille.  Myös päättäjiä toivotaan paikalle. ELY:n kautta kutsu 
lähtee mm. koko Välke-verkostolle, Uudenmaan kuntien ympäristöpäälliköille ja kuntien päättäjille. 
Reetta Harmaja lisää kutsuun kuvan ja houkuttelevuutta. Kutsu lähetetään Välke-ryhmälle 
mahdollisimman pian.(Ensimmäinen kutsukierros lähti jo kesäkuussa, toinen lähtee syyskuun 
alussa ja kolmas lokakuussa.) 

 Välke-ryhmäläiset voivat markkinoida myös omia tapahtumiaan Uusimaa -viikon nettisivuilla. Jos 
kiinnostusta> yhteys Reetta Harmajaan. 

 

6. Uudenmaan ympäristöpalkinto 
 

 Palkinto on avattu haettavaksi 14.10.2012 saakka 
 Levityksessä toivotaan välkeläisten apua, mielellään yhdessä Uusimaa päivän tiedottamisen 

yhteydessä 
 Tunnustuksesta tehdään sekä etukäteis- että jälkikäteistiedottamista 
 Palkintoilmoitus käännetään myös ruotsinkielelle 
 Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja on antanut ympäristöpäivän 5.11. valmisteluryhmälle 

valtuutuksen toimia palkinnon valitsijaraatina. Jos valmisteluryhmän edustamaa tahoa esitetään 
palkinnon saajaksi, tulee kyseisen tahon edustajan jäävätä itsensä voittajan valintakokouksessa.  

 
7.  Uudenmaan ympäristökasvatusstrategia 

Ympäristökasvatusstrategiaryhmä: 

Elina Pilke (Metsähallitus) 
Riitta Pulkkinen (Espoo) 
Katja Viberg (Kierrätyskeskus) 
Tuovi Kurttio (Kierrätyskeskus) 
Kaisa Pajanen (HKI) 
Anna Kettunen (SYKLI) 
Juulia Tuominen (Hyria) 
Riitta Salasto (ELY) 
(Satu Pääkkönen, ELY) 
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 Käytiin vilkas keskustelu Maria Runosen esiselvityksen pohjalta: Kenen strategiasta onko kyse? 
Mikä taho hyväksyy? Sitouttaminen on tärkeätä. Strategian toteutumista pitäisi pystyä mittaamaan. 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen vetämällä käsitehankkeella on yhtymäkohtia strategiaan. 

 Todettiin, että strategian tekemiseen tarvitaan resursseja eli pitää tehdä projekti, jolle haetaan 
rahoitusta. Päätettiin, että SYKLI (Silja Sarkkinen) valmistelee hankkeen ja hakee rahoitusta sekä 
Ympäristöministeriöltä että Uudenmaanliitolta (Makera -rahoitus).Toivottiin, että Välke-ryhmä 
pidetään hakemusten tilanteesta ajan tasalla. 

 Seuraava strategia-ryhmän palaveri ilmoitettiin pidettäväksi17.9 klo 13, mutta kokouksen jälkeen 
palaveri päätettiin siirtää tuonnemmaksi. 

 

8. Viestintä -ryhmän kuulumiset 

Viestintäryhmä: 
Tarja Heikkonen (SLL) 
Heli-Maija Nevala (SYKLI) 
Maria Aroluoma (Natur och Miljö) 
Juulia Tuominen (Hyria) 
Reetta Harmaja (ELY) 
Riitta Salasto (ELY) 
(Satu Pääkkönen, ELY) 

 

Jos haluat tulla mukaan viestintäryhmään, ota yhteyttä Reettaan (reetta.harmaja@ely-keskus.fi).  

Ensimmäinen ryhmän kokous on pe 14.9. klo 14- ELY-keskuksessa.  

Alustavat kokouksen aiheet:  
 Osaamispankkisivuston jatko, miten ylläpidetään. 
 Millä keinoilla ja voimavaroilla Uudellamaalla tehtävä ympäristökasvatus pidetään julkisuudessa ja 

mediassa. 
 Verkoston tuottaman ajankohtaistiedon koordinointi, tarvitaanko joku sosiaalisen median sovellus. 
 Kuka vetää jatkossa viestintäryhmää? 

Evästykseksi viestintäryhmälle tuotiin esille, että Syksen facebookia kannattaa hyödyntää ja että 
Välke-ryhmän muistiot toimivat tärkeänä viestintävälineenä. Muistiot viedään Osaamispankin sivuille. 
Kokouksista voisi tehdä pienen uutisen. Tärkeätä on hyödyntää olemassa olevia viestintäkanavia. 

 
9. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 
 

SYKLI 
 Ympäristökasvattajan ammattitutkinnon perusteita odotetaan oph:lta kuumeisesti. 
 50 uutta kurssilaista (mm. yrityksistä, järjestöistä, seurakunnista) ilmoittautunut 70 vanhan lisäksi. 

Useimmilla on korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuoden työkokemus. 
 Vastaavaa koulutusta ei ole ollut tarjolla 
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ESPOO 

 
 RCE -seminaari 10.10.2012 Espoossa, teemana kestävä kehitys ja hyvinvointi 
 Espoon varhaiskasvatus etenee ympäristökasvatuksessa loistavasti. Sisäiset kouluttajat tulevat 

osallistumaan Syklin ympäristökasvattajan koulutukseen 
 Kestävän kehityksen kasvatus nostetaan koko varhaiskasvatuksen teemaksi 
 Ekotukihenkilöiden kokonaismäärä Espoossa 319, järjestetty kaksi ekotukikoulutusta opettajille - 

tavoitteena on, että jokaisessa koulussa on kaksi ekotukihenkilöä. 
 
HYRIA 
 Hyrian koulutuksessa on käynnistynyt syksyllä 2012 kestävän kehityksen verkkokurssi osana 

Hyrian nuorten koulutusta. Kurssin laajuus on 1ov ja se on kaikille aloittaneille opiskelijoille 
pakollinen osa opintoja. Näin kaikkien alojen opiskelijat putkimiehistä lähihoitajiin saavat 
perustiedon kestävästä kehityksestä ja kurssi avaa ajattelemaan kekä myös osana ammatillisia 
opintoja. Kurssiin liittyvien lähipäivien kautta myös ammatilliset opettajat on sidottu verkkokurssin 
toteutukseen ja keken esiintuomiseen omilla aloillaan. 

 
 
PKS Kierrätyskeskus 
 Vapaaehtoistyön malli lähtenyt hyvin käyntiin, lainsäädäntö täynnä järjettömyyksiä, mm. miten 

maksetaan korvauksia jne. 
 Käsitehanke lähtenyt liikkeelle, Välke-ryhmäläisten apua tullaan tarvitsemaan. 

 
ELY-keskus, Y-vastuualue 
 Johtoryhmässä hyväksyttiin, että ELYn ilmastofoorumi järjestetään 2 kertaa vuodessa, 

ensimmäisen teemana on maatalous ja ilmastonmuutos (13.9.). 
 Ympäristötietoinen Uusimaa -päivän järjestelyt 
 Valmisteilla Etevästi ELYssä - oman viraston ympäristöohjelma. Toteutuksen tukena 8 

ekotukihenkilöä.  Satu osallistuu Helsingin ekotukikoulutukseen, saa materiaalit käyttöönsä ja 
soveltaen kouluttaa muut. 

 
HSY 
 HSY:n kummikoulut lukuvuonna 2012-13 ovat Helsingistä Herttoniemenrannan ala-aste, 

Pelimannin ala-aste ja Paihlajiston ala-aste, Vantaalta Kartanonkosken koulu, Koivukylän koulu ja 
Vantaankosken koulu, Espoosta Hansakallion koulu, Jousenkaaren koulu ja Taavinkylän koulu 

 Kummikoulukansiosta on ilmestynyt uusi versio, jota soveltuu sekä ala- että yläasteelle. Kansio on 
kaikkien vapaasti hyödynnettävissä HSY:n nettisivuilla www.hsy.fi/kummikoulu .Vaikka kasion 
sisältö on pääasiassa tarkoitettu kummikouluille, voivat muutkin hyödyntää esim. kansion 
sisältämiä ideoita ympäristöaiheiseen pajapäivään  

 HSY:n lajittelupeli on lähetetty elokuussa suomenkielisiin pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen 
peruskouluille sekä ammatillisiin oppilaitoksiin. Ruotsinkieliset peruskoulut saavat lajittelupelin vielä 
tämän syksyn aikana. 

 Ala- ja yläkoululaisille sekä lukiolaisille tarkoitetut interaktiiviset tehtävät ovat tulossa HSY:n 
nettisivuille syksyn aikana 

 Näillä näkymin Ilmastoinfo siirtyy osaksi  HSY:tä vuoden 2013 alusta lähtien. 
 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry  
 Maatalouspuolella tapahtuu ympäristöheräämistä, kierrättäminen, lannoitekysymykset 

>vuoropuhelua syntynyt aiempaa enemmän. 
 Neuvontahanke mennyt myönteisesti, paljon kohdattu ihmisiä 

 
 Meneillään haitallisten aineiden tarkkailuhanke 
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Natur och Miljö 
 Metsäretkikiertueita järjestetty ympäri Suomea, puolet Uudellamaalla 
 Siuntion luontokoulun leirikoulutoiminta käynnistynyt 
 Työn alla Ympristöakatemia 
 Koordinoidaan ruotsinkielistä Vihreä Lippu ohjelmaa, uusi kouluja tullut mukaan 

 
UUUDENMAAN LIITTO 
 Uusimaa viikon valmistelu kokonaisuudessaan 
 Työn alla maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja pohdinnassa ympäristökasvatusstrategian 

kirjaaminen ohjelmaan.  
 Avoinna kuinka paljon Uudenmaan ympäristökasvatustyöhön on mahdollista laittaa resursseja ja 

miten Välkkeen vetovastuu jatkossa hoidetaan. 
 Vaihemaakuntakaava menossa päättäjille – pääteemana on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.    

 
HKI Ympäristökeskus 
 Helsingissä ekotukihenkilöitä yli 960 ja peruskoulutusten ohella järjestetään täydennyskoulutuksia 

ja räätälöityjä koulutuksia. Virastojen yhdyshenkilöverkoston tukeminen on ensiarvoisen tärkeätä, 
jotta ekotukitoimintaa pystytään koordinoimaan pienillä resursseilla.  

 Harakassa erittäin vilkas kausi meneillään: retkiä, vierailuita, luontokouluryhmiä, kursseja, Hiilipihi 
Harakka-näyttely ja energialuontopolkuopastuksia, energiatyöpajoja ryhmille jne.  

 Ruokateemaa viedään eteenpäin yhdessä Ruokatiedon kanssa. Syksyllä pilotoidaan (pk-seudulla) 
valtakunnalliseksi suunniteltu Ruokavisa (vrt.Metsävisa). Ruokavisan näyttely ja tapahtuma viikko 
Teurastamolla 12-23-11.2012. Ympäristökeskus on mukana järjestämässä työpajoja sekä 
ekokattauskilpailua. 

 Osallistuttiin yhdessä Itämeriviestijöiden kanssa Maailma kylässä tapahtumaan ja saatiin 
innostettua paljon uusia ihmisiä Itämeriasioihin. 

 
SLL 
 Koulumetsät arvoonsa hanke on hyvällä mallilla ja saanut jo julkisuuttakin yhteistyökumppaneiden 

kautta. Kilpailu Tämä metsä on meille tärkeä -on parhaillaan käynnissä, koulut ja päiväkodit voivat 
siihen osallistua. Tiedot löytyvät SLL:n nettisivulta ympäristökasvatuksen alta. Lisätietoja: 
koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahilta 

 Vesivuosi on näkynyt hyvin Uudenmaan piirin ja paikallisyhdistysten toiminnassa. Esillä on ollut 
Vantaanjoki, big jump- tapahtumia ja yhdistykset ovat järjestäneet retkiä vesistöjen äärelle (itsekin 
vedin perhetapahtuman Riihimäellä Paalijärven rannalla, osannottajia oli ainakin 50) 

 Luontokerhotoimintaan on hankala löytää vetäjä, vaikka yhdistyksillä olisi jo toimitilat ja varaa 
maksaa työstä korvausta. Ympäristökasvattajille tai aihetta opiskeleville olisi kysyntää monin 
paikoin. 

 Luonnonkukkien päivä näkyi lukuisina yleisöretkinä, ja runsaasti osanottajia 
 Monin paikoin on ollut perinnemaisematalkoita 
 Piiri yrittänyt vaikuttaaVantaan Luontokoulun lakkauttamista vastaan, luontokouluja pitäisi 

pikemmminkin lisätä! 
 Oli mukava osallistua englanninkieliseen ympäristökasvatusta käsittelevään seminaariin 

Helsingissä, järjesti Kehys ry 
 Syksy on kiireistä suunnitteluaikaa, rahoituslähteiden hakua taas ensi vuodelle uusiin projekteihin 

 
METSÄHALLITUS 
 Suomen luontokeskus Haltian rakentaminen edistyy hyvin. Luontokouluohjelmien suunnittelu on 

käynnistynyt elokuussa. Haltia avataan keväällä 2013. Haltiaan voi tutustua verkossa: 
www.haltia.com 
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 Tammisaaren luontokeskuksen uusittu näyttely Muutosten meri on avattu toukokuussa. Näyttely on 
suunnattu erityisesti lapsille. Lue lisää: 
http://www.luontoon.fi/palvelupisteet/luontokeskukset/tammisaari/Sivut/Default.aspx 

 
10. Mahdolliset muut asiat 
 

Ei muita asioita. 
 
11. Seuraava kokousajankohta 
 

Vuoden Viimeinen kokous pidetään marras-joulukuussa. Satu ehdottaa aikatauluja Doodlessa. 
Kokouksen yksi asia on uuden puheenjohtajan valinta. 
(Kokouksen jälkeen on sovittu seuraavaksi kokousajaksi 30.11. klo 9 – 12, Villa Elfvik, Espoo, 
ilmoittautumiset Sadulle.) 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.17.  



MUISTIO 23.3.2012  

 

Muistio 

 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous 

Aika  1.3.2012 klo 9.00 – 12.17  

Paikka Suomen ympäristöopisto SYKLI, neuvotteluhuone Karhu  

Läsnä: Harmaja Reetta Uudenmaan ELY, strategiayksikkö 
Karhu Elina  Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
Katja Viberg  Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Koskinen Sanna WWF 
Krabbe Johanna Edupoli  
Lundgren Kati Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Nevala Heli-Maija Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Pilke Elina  Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
Pulkkinen Riitta Espoon kaupungin ympäristökeskus 
Puura Sanna  Uudenmaan ELY, E-vastuualue 
Pääkkönen Satu Uudenmaan ELY, Y-vastuualue 
Rusila Päivi  MTK Uusimaa 
Tuominen Juulia Hyria koulutus Oy 
Vahtera Heli  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 
Vähä-Jaakola Kati SYKSE  
klo 9.30 alkaen  
Paaer Pekka  Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
klo 10.20 alkaen  
Aroluoma Maria  Natur och Miljö 
(klo 9.45 alkaen) 

 
 
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
 

• Puheenjohtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen n. klo 9.10 
• Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros 
• Sihteeriksi valittiin Kati Lundgren 

 
2. Asialistan hyväksyminen 
 

Ympäristökasvattajan koulutusohjelman esittely (asialistan kohta 4) päätettiin siirtää kohtaan 8 
(jäsenten kuulumiset). Kati Lundgren pitää vain lyhyen esittelyn, sillä koulutusohjelman vastuuhenkilö 
Anna Kettunen on sairaana. 

 
3. Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen 

 
Korjauksia edelliseen muistioon:  
Suomessa on yhteensä 10 nuorisokeskusta ja Suomenlinnan yksikkö, jossa toimii Suomen 
nuorisokeskukset ry. Nuorisokeskus Anjala toimii Kymenlaaksossa, Kouvolassa. 
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4. Ryhmän nimilyhenteen ideointi 
 
Ryhmän virallinen nimi (Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämisryhmä) on pitkä, 
joten sille tarvitaan kätevä lyhenne. Samaa lyhennettä voitaisiin käyttää sekä pienemmän, nimetyn 
ryhmän että laajan verkoston nimessä.   
  
Aikaisemmin ehdotettuja nimiä ovat: Kaste ja Ulpukka 
 
Ehdotettiin, että nimi ei viittaisi suoraan johonkin kasviin tai eläimeen tai olisi muuten liian 
luontoaiheinen, ettei ympäristökasvatusta ja koko ryhmää liitettäisi liikaa luontoon ja pelkkään 
luontokasvatukseen.  
 
Pohdittiin nimiehdotuksia pariporinassa. Ryhmien ehdotukset olivat:  
 
Puro 
Ympyrä 
Rinkeli 
Ulpukka 
Ulmus 

Vuokko 
Virta 
Kipinä 
Hyrrä 
Puro 

Ytinä 
Välke 
Kara 
Aukio 
Jyvä 

Utu  
Uutti 
Lutra  
Katiska 

 
Näistä jatkoon valittiin viisi (Virta, Ympyrä, Välke, Utu, Uutti), joista äänestettiin. Selvästi eniten 
kannatusta sai Välke, joka valittiin ryhmän nimeksi. Välke viittaa mm. sarvivälkkeeseen, joka on 
Uudenmaan maakuntakivi. 
 

5. Toimintasuunnitelman 2012 - 2013 käsittely 
 
Käsiteltiin toimintasuunnitelmaluonnosta ja siihen lähetettyjä kommentteja. Kommentoitu versio 
toimintasuunnitelmasta on lähetetty ryhmälle etukäteen. Sovittiin, että Satu muokkaa suunnitelmaa 
kokouksessa sovitun mukaisesti. 
 
1.3. Ryhmän tavoitteet 
 

• Ryhmän tavoitteisiin lisätään ympäristökasvatusstrategian laatiminen, seuranta ja 
päivittäminen. 

• Lisätään tavoitteisiin myös, että edistetään rahoituksen järjestämistä 
ympäristökasvatustoiminnalle Uudellamaalla. Uudenmaan ELY viestii 
rahoitusmahdollisuuksista verkostolle. 

• Kirkastetaan tavoitteena yhteistyön lisäämistä alueen toimijoiden välillä ja siten synergiaetujen 
hakemista. Tämä on ollut myös verkoston perustamisen tausta-ajatus: kun yksittäiset toimijat 
yhdistävät voimansa, saadaan enemmän vaikuttavuutta. 

• Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää verkoston toimijoiden rahoitusta/resursseja, 
jolloin pienellä organisaatiokohtaisella rahoitusosuudella voidaan toteuttaa jotain 
yhteishankkeita (esim. yhteisen esitteen tai tapahtuman toteuttaminen). 

 
2.1. Teemavuodet 
 
Vuoden 2012 teemaksi vesiensuojelu on saanut laajasti kannatusta.  
 
Muita ehdotuksia vuodelle 2013 tai myöhemmille vuosille: 

• Martat: osallisuus ja kestävä liikkuminen 
• SLL: Lähimetsät/taajamametsät (SLL:lla koulumetsähanke, teemalla yhteys myös mm. 

lähiruokaan, virkistykseen jne.) 
• HSY: ilmastonmuutos sis. materiaalitehokkuus ja JSE, ruoka 
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• Metsähallitus: luonnon hyvinvointivaikutukset, voisiko teeman kytkeä ympäristökasvatuspäivien 
teemaan 

• Hgin kaupungin ympäristökeskus: ruoka 
• SYKLI: ruoka 

 
Ruoka-teema sai kannatusta. WWF:llä on alkamassa ensi vuonna eettiseen ruokaan liittyvä hanke ja 
HSY:llä ruokahävikin vähentämiseen keskittyvä hanke. Ruoka on myös kaikkia koskettava, 
konkreettinen aihe ja ruokaan liittyvillä valinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi 
ympäristövaikutuksiin. 
  
Espoon kaupungin ympäristökeskus ehdotti, että teema olisi kaksivuotinen. Tästä keskusteltiin 
kokouksessa ja se sai kannatusta. Yhdessä vuodessa voi olla vaikea saada koko verkosto liikkeelle 
valitun teeman puitteissa. Vuosi on myös lyhyt aika saada aikaiseksi isompia yhteisiä projekteja 
(tapahtumia, kehittämishankkeita, materiaaleja tms.). 
 
Keskusteltiin siitä, pitäisikö vuosittain vaihtuva verkoston puheenjohtajaorganisaatio valita teeman 
mukaisesti niin, että pj-organisaatiolla olisi teemaan liittyvää erityisosaamista tai näkemystä. 
 
Keskusteltiin teemojen määrästä, ehdotettiin esim. valittavaksi kaksi teemaa kahdeksi vuodeksi. Tämä 
kuitenkin vaikeuttaisi viestintää ja hajauttaisi resursseja. Päädyttiin siihen, että jatkossa valitaan yksi 
teema kahdeksi vuodeksi. 
 
Päätettiin, että vuoden 2012 teema on vesi ja vuosien 2013-14 teemana on ruoka.  
  

2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset 
 
Vuosittain järjestetään Uudenmaan ympäristökasvatuspäivä, joka vuonna 2012 pidetään Uudenmaan 
liiton organisoiman Uusimaa-viikon aikana. Jatkossa ympäristökasvatuspäivän paikka ja ajankohta 
valitaan toiminnan tavoitteiden mukaan. Se voidaan järjestää esim. sellaisen tapahtuman yhteydessä, 
joka liittyy verkoston kulloiseenkin teemaan. 
 
Kun valtakunnalliset ympäristökasvatuspäivät järjestetään Uudellamaalla, voidaan Uudenmaan 
ympäristökasvatuspäivä pitää samassa yhteydessä. 
 
Vuotuisen ympäristökasvatuspäivän yhteydessä järjestetään koko ympäristökasvatusverkoston 
tapaaminen. Tilaisuuden/tapahtuman muut kohderyhmät määritellään teeman ja tavoitteiden mukaan. 
 
2.3. Osaamispankki-sivustot 
 

• Ehdotettiin, että osaamispankin osoitteeksi olisi hyvä saada jokin helpompi osoite, jotta se olisi 
helpommin löydettävissä.  

• Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyviä aineistoja ja linkkejä.  
• Osaamispankin esitteitä on vielä paljon jäljellä, niitä voi tiedustella Juulialta. 
• Sovittiin, että perustetaan erillinen työryhmä suunnittelemaan ryhmän sisäistä ja ulkoista 

viestintää (mm. SOME:n hyödyntäminen, verkkosivujen kehittäminen, mahdollinen esite). 
  
2.4. Uudenmaan ympäristökasvatusstrategian laatiminen 
 
Keskustelussa korostettiin, että kauden 2012-13 keskeinen tavoite on strategian laatiminen, jolla 
tulevien vuosien toimintaa linjataan. Vasta strategian valmistumisen jälkeen kannattaa panostaa 
muihin isoihin yhteisiin hankkeisiin. Tavoitteena on saada strategia valmiiksi vuoden 2013 aikana. 
 
Strategian laatimiseen kannattaa hakea erillistä rahoitusta. Mahdollisia rahoituslähteitä ovat mm. 
Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisraha, YM:n hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja ESR-
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rahoitus. ESR-ohjelmakausi on nyt lopussa (2013 vuoden loppuun) ja jäljellä olevia rahoja voi hakea 
nk. kertakorvausmenettelyllä (Lump Sum), jossa tietty summa myönnetään ja maksetaan hakijalle 
jotain selkeää tuotosta tai toimenpidettä vastaan. Kertakorvausmenettelyssä myönnettävä rahoitus on 
yleensä muutamia kymmeniä tuhansia, enintään 50 000 €. Riitta Salasto on luvannut selvittää ESR-
rahoitusmahdollisuuksia strategiatyöhön.  
 
Ehdotettiin, että yritetään saada jokin virallinen taho (esim. Uudenmaan liitto) vetämään prosessia, 
jotta strategialla olisi painoarvoa ja se ohjaisi myös hallintoa. 
 
Mikäli strategiatyöhön saadaan erillisrahoitus, voitaisiin sillä palkata projektityöntekijä tekemään 
käytännön kirjoitus-, taustaselvitys- yms. työtä. Lisäksi on tarpeen nimetä pieni ohjaus-/työryhmä 
suunnittelemaan ja koordinoimaan strategiaprosessia.  
 
2.5. Sosiaalisen median käyttö verkostoitumisessa 
 
Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. 
Sisäiset työryhmät voivat käyttää sosiaalista mediaa työskentelyalustana.  
 
Sovittiin, että viestinnän työryhmä suunnittelee myös SOMEn käyttöä ryhmän toiminnassa. 
 
2.6. Tapahtumat ja kampanjat 
 
Keskusteltiin, halutaanko järjestää jokin yhteinen tapahtuma vuonna 2012. Sovittiin, että Uusimaa-
viikon tapahtuma riittää ensimmäiselle toimintavuodelle. Jatkoa ajatellen on ehdotettu seuraavia 
tapahtumia, joihin ryhmä/verkosto voisi osallistua tai joita voisimme itse järjestää: 
 

• Martat: kampanjapäiviä, talkoita yms. tapahtumia 
• HSY: osallistutaan Opi ja kasva -messuille 
• Metsähallitus: osallistuu mielellään yhteisiin tapahtumiin, tapahtumia voidaan järjestää myös 

luontokeskuksissa: 2012 keväällä avautuu Tammisaaren luontokeskuksessa uusi näyttely ja 
2013 Nuuksiossa Suomen luontokeskus Haltia. 

 
2.7 Ulkoinen viestintä ja tiedotus 
 
Reetta: ELY-keskus voi olla ryhmän mediatiedottamisessa koordinoiva taho, mutta myös kiertävä 
tiedottajuus sopii. Kannatettiin, että Uudenmaan ELY-keskus koordinoi ryhmän yhteisten asioiden 
mediatiedottamista. 
 
2.9. Hankerekisteri 
 
Jos tällainen kootaan, se voisi olla osaamispankin yhteydessä. 

2.11. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa 

Lisäys toimintasuunnitelmaan: Pyritään osallistumaan SYKSE:n vuosittain järjestämään alueellisten 
verkostojen tapaamiseen. 
 
2.12. Kansainvälinen toiminta 
  
Ehdotettu mm. KV -kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista ryhmän ja verkoston sisällä, 
osallistumista kansainvälisiin seminaareihin ja ryhmän ekskursioita, joissa tutustutaan muiden maiden 
ympäristökasvatustoimintaan. 
 
Toiminnan alkuvaiheessa ei erityisesti panosteta kansainväliseen toimintaan, mutta sen merkitys voi 
kasvaa jatkossa. 
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3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet 
 

• Nimeksi valittiin siis Välke 
• Perustetaan pienemmät työryhmät (ainakin) seuraaviin teemoihin: 

o Strategiatyö 
o Sisäinen ja ulkoinen viestintä (SOME, verkkosivut ja muut tiedotusasiat) 
o 5.11. Uudenmaan ympäristökasvatuspäivä ja verkostotapaaminen 

• Työryhmät suunnittelevat ja valmistelevat omia teemojaan ja esittelevät koko ryhmälle, joka 
tekee päätökset 

• Satu lähettää sähköpostilla kyselyn, ketkä ovat halukkaita osallistumaan mihinkin työryhmään 
• Toimintasuunnitelmaa muokataan jaettuna dokumenttina Google-Docsin kautta 

 
  

6. Uusimaa -viikon ympäristöpäivän 5.11. ideointi 
 

Ympäristöpäivä järjestetään osana Uusimaa-viikkoa, josta vastaa Uudenmaan liitto. Satu kertoi 
Uusimaa-viikon ja ympäristöpäivän tämän hetkisistä suunnitelmista. Koko viikon ajatuksena on tuoda 
näkyväksi uusimaalaista identiteettiä. Jokaisella päivällä on oma teemansa: MA – Ympäristö, TI – 
Ruotsinkielisyys, KE – Kulttuuri, TO – Hyvinvointi ja PE – Elinkeinoelämä. Viikon yhteisenä teemana 
on tulevaisuus ja nuoriso, joten ympäristöpäivän sisällössä korostuvat ympäristökasvatusasiat. 
Uudenmaan liitto oli jo miettinyt ympäristöpäivän teemaksi vesiensuojeluasioita, mikä sopii hyvin 
yhteen Välke-ryhmän 2012 vesi-teeman kanssa. Välke-ryhmän viime kokouksessa (1.12.2011) 
sovittiin, että Uusimaa-viikon ympäristöpäivä voi toimia Uudenmaan 2012 ympäristökasvatuspäivänä. 
 
Viikkoa ja sen tapahtumia markkinoidaan Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen verkostoille ja alueen 
päättäjille. Suurelle yleisölle tapahtumaa ei erityisesti suunnata tai markkinoida (esim. lehti-
ilmoituksilla). Kaikkiin teemapäiviin, myös ympäristöpäivään, voi kuulua esim. seminaari ja 
kenttätapahtumia eri puolilla Uuttamaata.  
 
Ympäristöpäivän ohjelma on vielä auki, päätettävä on esim. paikka, toteutustapa ja tarkempi 
kohderyhmä ja tavoite. Kohderyhmä pitäisi päättää ensin, sillä se ohjaa sisällön ja toteutuksen 
suunnittelua. Selvitettävänä on myös päivän järjestämisen rahoitus (esim. tilavuokrat ja kahvituskulut). 
 
Yhtenä kohderyhmänä ovat ympäristökasvatusverkoston toimijat ja yksi mahdollinen kohderyhmä ovat 
alueen päättäjät. Ehdotettiin, että osa päivästä voisi olla verkostotapaamista ja osa seminaaria tms. 
laajemmalle joukolle suunnattua. Ehdotettiin myös, että tapahtuma voisi olla ainakin osittain 
toiminnallinen tilaisuus, ei pelkkä seminaari. 
 
ELY-keskuskessa oli jo ideoitu mahdollisia sisältöjä ympäristöpäivään. Ideointi piti sisällään liiton 
antamaan vesiteemaan liittyviä esitelmäehdotuksia, kenttätapahtumia ja muuta toimintaa. Sovittiin, että 
Välke-ryhmä perustaa oman pienryhmän suunnittelemaan ja valmistelemaan ympäristöpäivää. 
Maanantaina on kokous Uusimaa-viikon järjesteltyihin liittyen, sen jälkeen Satu lähettää lisätietoja. 
Satu lähettää myös kyselyn, ketkä haluavat osallistua työryhmään. 
 

 
7. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset 
 

SYKLI 
• Kati esitteli lyhyesti uutta ympäristökasvattajan koulutusohjelmaa. Koulutuksessa on nyt 

opiskelijoita yli 70 ja he ovat 40 eri paikkakunnalta. Mukana on hyvin erilaisissa työtehtävissä 
toimivia ympäristökasvattajia. 
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• Ympäristöalan osaamistarpeiden ennakointihanke on loppusuoralla. Skenaarioraportti valmistuu 
maaliskuun aikana ja loppuseminaari järjestetään 12.4.2012. Kati lähettää ryhmälle kutsun 
tilaisuuteen. 

 
HYRIA 

Juulia kertoi Hyrian koordinoimista verkostohankkeista: 
• KEKE serti-hanke etenee, hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen sertifiointeja 
• Aikuis-KEKE -hankkeessa kehitetään keke-kriteerejä ammatilliseen aikuiskoulutukseen, kriteerejä 

ja työkaluja pilotoidaan tämän kevään aikana 
 
PKS Kierrätyskeskus 
• Alkanut kaksi isoa kehittämishanketta: toinen liittyy ympäristöaiheisen vapaaehtoistoiminnan 

kehittämiseen 
 
ELY-keskus, Y-vastuualue 
• Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen käynnistyy, tulossa mahdollisesti myös some-sovellus 

kansalaisten osallistamiseen 
 
HSY 
• Keväällä alkaa vaarallisten jätteiden kampanja: ”Pieni mutta vaarallinen” 
• Toteutetaan yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen ja Jätelaitosyhdistyksen kanssa 
• Kampanjan materiaaleja voi tilata kouluille, mm. julisteita 
• HSY tarjoaa kompostointikursseja keväällä pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaille 
 
MTK 
• RAHA-ravinnehuuhtoutumien hallintahanke menossa 
• Luonnonhoitopellot ja suojakaistat – toimintasuositus 
• Lähi- ja luomuruokakampanjointia tehdään, tarvetta olisi enemmän kuin resursseja 
• MTK:ssa aloittaa uusi ympäristöjohtaja, Liisa Pietola 
 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry  
• Meneillään haitallisten aineiden tarkkailuhanke 
 
Natur och Miljö 
• Klimat Piloterna -hanke, jossa kotitaloudet vähentävät omia CO2-päästöjään (Itä-Uusimaa) 
• Tulossa hankkeen loppuseminaari 25.4. Porvoossa (på svenska) kl 18 – 20.30 på Kulturhuset 

Grand, Biskopsgatan 28 
• Siuntion luontokoululla alkanut uusi hanke, jossa mm. kehitetään leirikoulutoimintaa 
 
HKI Ympäristökeskus 
• Harakka luontokoululla avattu uusi Energiapolku, jossa perehdytään uusiutuvaan energiaan (mm. 

aurinkopaneeli ja aurinkogrilli) 
• Luontokursseja, mm. päivähoidon saariseikkailut 
• Ekotukihenkilötoiminta pyörii aktiivisesti 
 
SYKSE 
• Järjestää vuosittain alueellisten ymka-verkostojen verkostotapaaminen, seuraava tapaaminen 

maaliskuussa Kajaanissa 
• Syksyllä ympäristökasvatuspäivät Kuopiossa 4.-5.10., teemana ympäristökasvatuksen 

moninaisuus: erilaiset oppimisympäristöt ja ympäristökasvatustoiminnan vaikuttavuus 
• Tänä vuonna Syksessä painopisteenä tiedotus ja viestintä. Ympäristökasvatus-lehteä uudistetaan, 

jatkossa lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa: 4 x verkkolehti ja 2 x printtilehti 
• Printtilehdet ovat teemalehtiä, jotka toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa 
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SLL 
• Uudenmaan skenaariot 2040-projekti etenee, ympäristöasiat tärkeitä saada mukaan. Satu kertoi, 

että hän tuo projektiryhmän jäsenenä skenaariotarkasteluun ympäristöasioita. 
 

Espoon kaupunki, ympäristökeskus 
• Vuotta 2012 vietetään WDC-vuoden lisäksi Luontovuotena 2012. Luontovuoden tarkoituksena on 

tuoda luonto lähemmäksi asukkaita perustamalla uusia tai uudistettuja luontopolkuja, järjestämällä 
luontoretkiä ja -talkoita koko perheelle sekä avaamalla luontoaiheisia näyttelyitä. Kärkihanke on 
Espoon keskuspuiston tunnetuksi tekeminen. Espoon keskuspuisto saa omat nettisivunsa, uuden 
logon ja portit vuoden aikana.  

• Espoon uudet Internet-sivut avattiin 13.2. Uutuutena ovat mm. Ympäristötietoisuus-sivut (suomi, 
ruotsi, englanti), jotka löytyvät polusta www.espoo.fi/ymparisto → Ympäristötietoisuus.  

• PKS-luontoretkikalenteri on taas tehty ja painossa, jakoon huhtikuun alussa 
• PKS-luonto- ja ympäristökoulujen ympäristökasvatuksen kurssikalenterin teko on paraikaa työn alla 

lukuvuodelle 2012-13 
• Espoossa on jo 303 ekotukihenkilöä 
 
Metsähallitus 
• Nuuksion kansallispuiston uuden koulukäyttöön (1. – 9. luokat) suunnatun luontopolun 

Kaarniaispolun materiaalit on julkaistu Luontoon.fi:ssä 
http://www.luontoon.fi/ryhmienpalvelut/koululaisetja 
lapset/nuuksiokoululaisille/aineistot/Sivut/Default.aspx 

• Tammisaaren luontokeskuksen uusi näyttely, joka kertoo muutoksista saariston luonnossa ja 
kulttuurissa, avataan toukokuussa 2012. Kohderyhmänä 3 – 12 -vuotiaat.   
 

Uudenmaan Martat 
• Tekee kotitalousneuvontaa perheiden ja erityisryhmien parissa (maahanmuuttajat, syrjäytymisuhan 

alla olevat kansalaiset) 
• Edistää kaupunkiviljelyä, hyötyviljelyä sekä yhteisöllistä puutarhanhoitoa. Uusi opas ilmestynyt 

taloyhtiöille "Kasvimaita kerrostalopihoille". 
• Ruuan osalta tärkeä teema on ruokajätteen vähentäminen, mm. erityisteema "Tanssii tähteiden 

kanssa". 
 
 

8. Mahdolliset muut asiat 
 

Ei muita asioita. 
 

 
9. Seuraava kokousajankohta 
 

Vuoden 2012 aikana tavataan vielä kaksi kertaa. Viimeinen kokous voisi olla marras-joulukuussa. 
Seuraava kokous elokuussa. Satu ehdottaa aikatauluja Doodlessa. 
 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.17. 
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Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä

1. kokous

Muistio

Kokouskutsu 16.11.2011, Dnro UUDELY/2005/00.00.01.01/2011

Aika 2.12.2011 klo 13 – 15

Paikka Uudenmaan ELY-keskus, Maistraatinportti 2, nh 531, 5. krs

Paikalla:

   Aalto Silja, Uudenmaan liitto

   Harmaja Reetta, Uudenmaan ELY, strategiayksikkö

x Heikkonen Tarja, SLL ympäristökasvatusvaliokunta

x Karhu Elina, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

x Kuisma Kristan tilalla Milla Tuormaa, Luonto-Liitto ry, Uudenmaan piiri

x Lehtonen Eija, Uudenmaan ELY-keskus, Y-vastuualue (kohdat 1-3)

x Lundgren Kati, SYKLI

x Mäkinen Kirsi, Uudenmaan Martat ry

x Pajanen Kaisa, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

x Pilke Elina, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

   Pulkkinen Riitta, Espoon kaupungin ympäristökeskus

   Puura Sanna, Uudenmaan ELY, E-vastuualue

x Pääkkönen Satu, Uudenmaan ELY, Y-vastuualue

   Rusila Päivi, MTK Uusimaa

x Saarinen Kirsi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

x Salasto Riitta, Uudenmaan ELY, strategiayksikkö

x Seimola Hanna, SYKSE/WWF Finland

x Siikström Hanne, Vantaan kaupungin ympäristökeskus

x Tuominen Juulia, Hyria koulutus Oy

x Vahtera Heli, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

x Valkonen Mila, Nuorisokeskus Anjala

x Viberg Katja, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen klo 13.15 ja toivotti läsnäolijat

tervetulleiksi ryhmän ensimmäiseen kokoukseen

Todettiin läsnäolijat

Valittiin sihteeriksi Katja Viberg

2. Asialistan hyväksyminen

Siirrettiin kuulumisten kuuleminen kohdaksi 6.

3. Uudenmaan ELYn strategisen tulossopimuksen ympäristökasvatusulottuvuudet

Yksikön päällikkö Eija Lehtonen, ELY-keskus

Diaesitys liitteenä
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Keskustelu:

- Miten kuntia osallistetaan suunnitelmien toteuttamiseen?

- strategia ohjaa kaikkea toimintaa kuntiin päin, esim. kaavatyötä

- tulossa pian strategian toteuttamissuunnitelma käytäntöön viemisestä

- Miten ELYssä näkyy hallitusohjelman tavoite "Suomesta ympäristötietoisin

kansakunta"?

- ministeriö tulee kysymään tulosneuvotteluissa mitä aiotaan tehdä, mutta

ylimääräisiä resursseja ei ole tulossa: yhteistyössä alueen toimijoiden

kanssa tehdään aktiivisesti

- ELYn sisällä työt priorisoidaan hallitusohjelman ja strategian osoittamiin

asioihin

- kun strategia on TEMissä hyväksytty, lähetetään kaikille ryhmän jäsenille

tiedoksi

4. Osaamispankin esittely

Juulia Tuominen (Hyria koulutus Oy)

Diaesitys liitteenä

www.hyria.fi/osaamispankki

Esitettä saa Juulialta jakoon ja kannattaa jakaa

Keskustelu:

- Paljonko sivuilla käydään?

- laskurista oli puhetta, mutta kaatui käytännön toteutuksen hankaluuteen ja

kustannuksiin

- Onko tietoa mennyt kouluille? Tieto ei tunnu tavoittavan esimerkiksi opettajia

- yritys on ollut kova: tiedotuslistalla on kaikki Vihreä lippu -koulut ja

sivistystoimen ihmiset kaikista kunnista

- meillä kaikilla pitäisi olla se rooli, että viedään tietoa eteenpäin

- Educa -messuilla on esitelty

- BMOL -syyspäivillä olisi voinut olla esillä ja monissa muissakin paikoissa

- muistettava laittaa osaksi opettajien ekotukikoulutuksia + uutiskirjeen

mukana linkki jakoon: Vantaalla ainakin on jo jaettu

5. Ryhmän toiminnan järjestäytyminen: Tehtävät ja tavoitteet, toimintasuunnitelma

vuodelle 2012 ja vuoden 2012 teema

Ryhmän asettamispäätös annettiin lokakuun lopulla. Asettamispäätös löytyy

Osaamispankin sivuilta. Päätökseen on määritelty tehtäviä ryhmälle. Päätavoite:

Lisätään Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista,

tiedonvaihtoa ja näkyvyyttä.

Ryhmä asetettiin määräaikaiseksi vuoden 2013 loppuun

Ryhmän tapaamisia on 2-4 kertaa vuodessa

Puheenjohtajana 2011-2012 toimii Uudenmaan ELY-keskus

Sihteerin rooli auki: olisiko nk. kokoussihteeri vai kuuluisiko sihteerille muutakin?

Keskustelu:
- Muiden työkiireiden ohessa voi olla hankalaa sitoutua vuodeksi sihteeriksi

- Ehdotus: ELYn tiedottaja Reetta Harmaja ottaisi aktiivisen sihteerin- ja tiedottajan

tehtävän

- Riitta ja Satu vastaa -> ylempi johto katsoo, että ELYn strategiayksikkö ei

voi ottaa suurta vastuuta ryhmän toiminnasta. Reetta ei siten voi olla

sihteerinä, mutta tiedottajana kylläkin.

http://www.hyria.fi/osaamispankki
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- Paras ratkaisu voisi olla, että kokouksissa on kiertävä sihteeri ja kokouksissa jaetaan

”nakkeja” tasapuolisesti kaikille -> päätettiin näin

- Asettamispäätöksessä ryhmälle tehtäviä:

- kohderyhmätapaamisia, seminaareja, osaamispankin sivustojen ajan tasalla

pitäminen, tiedottaminen jne.

- ryhmä valitsee vuosittain toiminnalleen painopistealueen tai teeman

- Viime keväisissä keskusteluissa on noussut esiin vesiensuojelu -teema

- ELYn strategiassa itämeren tila yhtenä kärkenä

- SLL:ssa myös vesien suojelun teemavuosi tulossa 2012

- voitaisiin miettiä teemoja vähän pidemmällä aikavälillä, jotta toimijat

voivat suunnitella teemaa tukevaa toimintaa omassa työssään

- ELYn strategian kärjistä voidaan muotoilla teemavuosia hyvin pitkälle

tulevaisuuteen

- 2014 tulossa Suomenlahtivuosi (HKI)

- Osallistuminen ja aktiivinen kansalaisuus olisi hyvin tärkeä teema

- Kun teemat ovat ajoissa tiedossa, voidaan aidosti tehdä myös hallinnollista

yhteistyötä

- Vesi, ilmastonmuutos, osallisuus, kestävä liikkuminen ovat aina tärkeitä.

Halutaanko nostaa joku teema esiin vai ei?

- Meillä on ryhmä ja 500 ihmistä tiedotuslistalla: meidän rooli on vahvasti

tiedottava, pitäisi seurata aktiivisesti kaikkia teemoja

- WDC -vuodessa pitäisi meidän myös jotenkin näkyä

- Viime kesänä Kotkan Meripäivillä oli Itämeri telttakylä, joka oli erityisen hyvä

yhteistyöprojekti -> tämän tapaisia jalkautumisia voitaisiin tässäkin ryhmässä tehdä

Päätös: Jätetään teema hautumaan seuraavaan kokoukseen

- Uudenmaan liitosta soitettu Satulle ja kysytty yhteistyöhön:

- päättäjien maakuntaparlamentti -tapahtuman tyyppinen uusi tapahtuma

suunnitteilla -> marraskuussa 2012 järjestetään Uusimaa -päivät,  2-4pv

tapahtuma, josta ¼ ympäristöasiaa

- teemana tulevaisuus ja nuoriso

- ohjelmarunko: ympäristö ¼, yritystoiminnan tukeminen ¼ , yhteisöllisyys,

kulttuuri  ja kylätoiminta ¼. Viimeinen ¼ on vielä auki.

- Uudenmaan liitto pyysi ELYä mukaan ideoimaan ympäristö -osuutta.

Päätös: Tässä tapahtumassa olemme mielellämme mukana

- Ryhmän asettamispäätöksessä on Uudenmaan ympäristöpalkinnon jakamista

suunniteltu yhdeksi ryhmän tehtäväksi

- vuosittain jaettava palkinto, mutta jakaminen ollut jäissä ELY-keskus -ajan

- Uudenmaan liitto jakaa Uusimaa -päivillä vuoden yrittäjä ja vuoden kylä -

palkinnot -> ovat toivoneet, että myös ympäristöpalkinto voitaisiin jakaa

siellä. ELYn johtoryhmä nähnyt tässä synergiaetua, voisi saada enemmän

julkisuuttakin.

- Ehdotus: voisiko jakaa samalla ympäristökasvatuksen kunniamaininnan?

- on mietitty aiemminkin tätä mahdollisuutta uusimaalaisesta

ympäristökasvatuspalkinnosta ja suhdetta SYKSEn ympäristökasvatuksen

Ruusuun on mietitty myös. Ei ole nähty ongelmalliseksi palkita

Uusmaalaista toimijaa valtakunnallisen toimijan lisäksi.
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- ympäristöpalkinnon kriteerit 80-luvulta -> pitää katsoa läpi -> ELYn

vastuulla miettiä kriteeristö

- Yhteenveto ympäristöpalkinnosta:

- pitäisimme mielellämme ympäristöpalkintoa hengissä

- Uudenmaan liiton tilaisuutta voidaan käyttää jakopaikkana

- ELY-keskus tarkistaa kriteerit

- viedään eteenpäin myös ajatusta palkita vuosittain uusimaalainen

ympäristökasvatustoimija

- Osaamispankkisivuston ylläpitäminen

- Juulia ylläpitää, mutta koko verkoston vastuulla toimittaa Juulialle

ajankohtaista tietoa ja markkinoida sivuja

- Sosiaalisen median hyödyntäminen

- tiedon pitämiseksi ajantasaisena

- mietittäväksi toimintasuunnitelmassa, miten organisoidaan ja toteutetaan

- ympäristökasvatus tulee esiin monenlaisissa yhteyksissä mutkan kautta

esim. kansanperinnepuolella -> sosiaalinen media voi tavoittaa helpommin

tällaisia lievealueilla olevia viiteryhmiä

- Ympäristökasvatus- ja -tietoisuussuunnitelma

- millä tavalla tätä lähdettäisiin tekemään?

- huomio: Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusstrategian

seurantaraportti tehdään ensi kevään aikana -> tätä voi käyttää apuna

- Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

- Satu tekee rungon ryhmälle kommentoitavaksi ja ryhmän täydennysten

sekä kommenttien pohjalta luonnoksen ennen seuraavaa kokousta

- luonnos seuraavassa kokouksessa vahvistettavana

6. Jäsenten edustamien tahojen tärkeimmät kuulumiset

Hanna, Sykse

- uudet verkkosivut: tapahtumakalenteri, jonne toivotaan kaikilta

ajankohtaisia tapahtumia

- järjestettiin Taimesta toimeen -tapahtuma kansanedustajille syyskuussa:

joka puolueesta saatiin yhteyshenkilö ympäristökasvatusasioille

Hanne, Vantaa:

- elokuussa aloittanut sivistystoimen ympäristöpäällikkö

- kaupunkitasoisena tavoitteena ensivuodelle osallisuuden vahvistaminen

Milla, Luonto-Liitto

- Ruuti Expo -tapahtuma: nuorten osallisuuden vahvistaminen -> muutenkin

tärkeänä asiana ollut ja on LL:ssa

Elina, HSY

- aineettomien lahjojen joulukampanja: kampanjajulisteet jaossa ja saa tilata

lisää

- materiaalitehokas jätehuolto, Majakka-hanke alkanut
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- Fiksu- materiaaleille etsitään lisää markkinointikanavia, ollaan lisäksi

tekemässä interaktiivista materiaalia

- 2011 ja 2013 tehdään koulujen jätemääräseuranta

Elina, Metsähallitus

- Suomen luontokeskus Haltia rakenteilla, talo aukeamassa 2013, Haltiaan

tulossa myös luontokoulu

- hallitusohjelma näkyy: ympäristökasvatus ensimmäistä kertaa

tulostavoitteisiin

- Tammisaaren luontokeskukseen tulossa uusi näyttely keväällä: Muutokset

saaristoluonnossa ja kulttuurissa

Kaisa, Helsinki ympäristökeskus

- Hiilineutraali Harakka on loppusuoralla: oppimateriaalia ja

energialuontopolku, jatkossa energia-asia esillä Harakassa

- Uudenmaan ympäristökasvatusryhmä vierailulle Harakkaan ensi keväänä

(seuraava kokous?)

- ekotukitoiminta jatkuu, vaikka hanke päättyy: tulossa kokopäiväinen

työntekijä (3 v)

- Helsingin virastojen ja tytäryhteisöjen ympäristötietoisuuden

yhteistyösuunnitelma tekeillä

- Ilmastoinfo jatkaa vielä ainakin vuoden ajan osana Helsingin

ympäristökeskusta

Tarja, SLL

- Nuorten ekotiimi: www.nuortenekotiimi.fi -materiaali (GAP-Finland)

julkaistu viime viikolla

- ensi vuonna alkamassa Koulumetsät arvoonsa -hanke, kaksivuotinen

hanke, etsinnässä kouluja ja päiväkoteja piloteiksi hankkeeseen

- perhetoiminnan tukeminen

- verkkosivuille tulossa myös kunnollinen ympäristökasvatus -osio

verkkosivu -uudistuksen yhteydessä

- SLL:n ympäristökasvatusvaliokunnan nimi on muuttunut

ympäristökasvatustoimikunnaksi

Heli, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

- virkisty Vantaanjoella ja virkisty Keravajoella -esitteistä tulossa uusi

painos

- 8-luokkien vesiopetukseen liittyen kouluvierailuja

- hanketoimintaa esim. maatilojen vesistövaikutuksiin liittyen

Kirsi, Uudenmaan Martat

- eettinen kuluttaminen, ekosiivous jne. koulutusta ja neuvontaa

- lapsiperheille, kuntoutujille jne. monille kohderyhmille

- eettistä puutarhahoitoa, hyötykasviviljelyä ja parvekeviljelyä -> yhteistyötä

Dodon kanssa

Kati, Sykli

- ympäristöpassi -seminaari pidetty syksyllä: aktiivista keskustelua ->

päädyttiin siihen, että malli on hyvä (ruokapalvelualan passissa). Mutta

oleellista olisi, että olisi joku taho koordinoimassa.  Syklin verkkosivuilla

http://www.nuortenekotiimi.fi/
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materiaalia ajankohtaista -osiossa -> yhteistä hanketta aletaan kirjoittaa

ensi keväänä.

- ympäristökasvattajan EATn tutkintovaatimukset vahvistamista vaille

valmiit, mutta ensi vuoden alussa voimaan -> virallinen info ensi

kokouksessa.

- Ympäristöosaajat -hankkeen tuloksena tulee ympäristöosaamisen

skenaarioraportti, joka jaetaan ryhmäläisille seuraavassa kokouksessa.

Riitta, ELY

- 2014 EU-ohjelmakauteen vaikuttaminen Uudenmaan kannalta yhdessä

Uudenmaan liiton kanssa

- STMn maahanmuuttajahankkeet ajankohtaisia myös

ympäristönäkökulmasta

- ehdotus: kuullaan asiantuntijoita tässä ryhmässä kokousten aluksi

- ehdotus: ekskursio Tammisaareen Saaristonäyttelyä katsomaan!

Juulia, Hyria

- Hyria koulutuksessa hallituksen hyväksymä kestävän kehityksen ohjelma +

toimintasuunnitelma

- organisaatiouudistus tulossa jälleen:, tällä kertaa keken kannalta hyvä:

kehitysyksikkö tulossa, laatu ja keke samaan yksikköön

- aikuiskeke  -hanke: käynnistynyt syksyllä, tehdään keke -työkaluja

aikuisten opintoihin, prosessit erilaisia kuin koulumaailmassa muuten

Katja, Kierrätyskeskus

- Polku, Tuuma ja Näprä -> koulutuksen ja neuvonnan tarjonta ja

kohderyhmät laajentuneet

- 4V-hanke päättynyt, materiaalit saatavilla verkkosivuilla www.4v.fi

- Vantaan myymälässä alkaa kestävän kulutuksen keskuksen kehittäminen

Mila, nuorisokeskus Anjala

- Anjala toimii Kymessä, ollaanko oikeassa paikassa?

- Riitta vastaa: Uudenmaan Elyn toiminta-aluetta on myös Kymessä,

historiallisista syistä maakuntarallin ajoilta on Anjala tullut mukaan

kuvioihin

- Mikko Niipala, Suomen nuorisokeskukset, voisi olla mahdollisesti

varsinainen edustaja kuitenkin

- nuorisokeskukset ovat opetusministeriön tukemia yksiköitä, yhteensä 30

kpl, erilaisia toimijoita

- toiminta: ohjelmapalvelua, seikkailukasvatusta, luontokoulutoimintaa,

leirikoulutoimintaa

Satu, ELY

- noin vuoden päästä ELY muuttamassa Itä-Pasilaan yhteisiin tiloihin ->

käynnissä ELYn energiatehokas ja kestävä virasto -hanke, tarvetta

sisäiselle tietoisuuden lisäämiselle

- ensi viikolla ELYn sisäinen ilmastoseminaari

- ilmastotyöhön liittyen tavoitteena on saada rahoitusta Uudenmaan

kasvihuonekaasupäästöjen laskennan toteuttamiseen, viimeksi tehty 2006,

myös ilmastostrategisia asioita nostetaan esiin
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- E-vastuualueella käynnistynyt Uudenmaan skenaariot 2040 -hanke: Myös

Y- ja L-vastuualueet sekä Uudenmaan liitto edustettuna, skenaariot tehdään

kyselyiden ja työpajojen pohjalta, ympäristö- ja ilmastonäkökulmaa

todennäköisesti mukana ainakin jollakin tasolla -> skenaariot strategiatyön

pohjaksi sekä ELYssä että Uudenmaanliitossa

Poissaolevien terveiset

Riitta, Espoo

- keke selonteko 2011 valmistunut, löytyy verkosta Espoon kaupungin

päätöksenteko -sivuilta

- ekotukitoiminta jatkuu

Sanna, ELY kulttuuriyksikkö

- Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 valmistelu

menossa -> uusi kehittämisohjelma sisältää toimenpidekokonaisuuden 1.2.

Demokratia-, globaali- ja ympäristökasvatus

Silja, Uudenmaan liitto

- maakunnan kehittämisrahoja ollaan leikkaamassa

7. Mahdolliset muut asiat

Ryhmän toiminnasta tiedottaminen

- ELY voisi tiedottaa tämän ryhmän aloittamisesta laajemminkin -> Reetta

voisi tehdä tiedotteen, muutenkin joka kokouksesta tärkeimmät aina

viestitään

- pöytäkirjan liitteeksi aina pieni uutinen, jonka jokainen voi linkittää omille

verkkosivuilleen tms

- ympäristötietoisuuden edistämisen painoarvon nostaminen on tämän

ryhmän tehtävä -> tämä viestintään näkyviin

Kansainväliset kontaktit

- Suomesta puuttuu kunnollinen kv-verkosto tietoisuuden edistämiseen

liittyen

- tämä ryhmä voisi olla sellainen paikka, jonne tietoa tuotaisiin, ja voitaisiin

käydä myös yhdessä opintomatkoilla tms

8. Seuraava kokousajankohta

Mahdollisia päiviä esim. viikko 9: 15.2. 29.2. 1.3. -> puheenjohtaja laittaa kyselyn

alkuviikolla

Paikka: Sykli?

3 h on hyvä aika kokoukselle, koska asiaa on paljon

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Muistion laati,

Katja Viberg, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
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