
Rattailla
Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja –

vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2018 -
2021



Taustaa ja tavoitteita
Rattailla –toimenpiteet uudistettiin keväällä 2018 korvaamaan aiempaa Rattailla –
hankkeessa (vuosina 2014 –2017) tehtyä ohjelmaa. Nykyinen ohjelma on koostettu 
koko verkostolle avoimissa ideointipajoissa. Ensimmäisessä työpajassa aihetta pohjustettiin 
asiantuntijapuheenvuoroilla. Toimenpideohjelman tavoitteena on valtavirtaistaa 
ympäristötietoisuuden ja –vastuun edistämisen hyviä käytäntöjä ja edistää kestäviä 
tuotanto- ja kulutustapoja, yhteistyötä ja verkostoitumista. Uuteen ohjelmaan haluttiin 
kirjata sellaisia konkreettisia tavoitteita, joita pystytään verkoston toimijoiden omasta 
toimesta toteuttamaan ja seuraamaan. Toimenpideohjelma konkretisoi alueen strategioita 
ja erilaisia ohjelmia. Liäksi ohjelma pohjautuu mm. Uusimaa 2.0 -ohjelmaan, Agenda 2030 
tavoitteisiin ja kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin.

Uudenmaan ELY-keskus on asettanut Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 
edistämisryhmän, Välkkeen. Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä 
ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä 
ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää verkostoitumista 
myös laajemman yhteistyöverkoston (Välke-verkosto) voimin. Yhteistyöverkoston avulla 
tuotettu tieto on helpommin saatavilla ja hyödynnettävissä.



1. VAHVISTAMME 
UUSMAALAISTEN LUONTO- JA 

YMPÄRISTÖSUHDETTA
JA YMMÄRRYSTÄ LUONNON 
MONIMUOTOISUUDEN JA 

LÄHIYMPÄRISTÖN 
MERKITYKSESTÄ



TOIMENPIDE KOHDERYHMÄ MITTARI VASTUUTAHO

YHTEISTYÖTAHO

Kehitämme 

Luontokummi -

toimintamallin

Uusmaalaiset toimijat ja 

asukkaat

Järjestettyjen 

koulutusten määrä 

koulututettujen

kummien määrä

Luontojärjestöt

Oppilaitokset

Asukasyhdistykset

Eläkeläiset

Sote

Lisäämme 

uusmaalaisten 

luontokohteiden 

tunnettuutta 

verkostoitumalla ja 

hyödyntämällä olemassa 

olevia kanavia ja 

toimintamalleja

Retkipaikka.fi

Citynature.eu

Luontohaaste

Urban Outdoors –hanke

Uudenmaan liitto

Kunnat

Vahvistamme 

asukkaiden 

mahdollisuuksia 

osallistua 

kansalaishavainnointiin 

(citizen science)

Luontokummit

Luonto-oppaat

Opettajat

Luontokeskukset

Luomus

SYKE

Luonto-Liitto, SLL

Sieniatlas

Bird Life

Eläkeläiset



TOIMENPIDE KOHDERYHMÄ MITTARI VASTUUTAHO

YHTEISTYÖTAHO

Vahvistamme 

asukkaiden 

mahdollisuuksia toimia 

luonnon 

monimuotoisuuden ja 

lähiympäristön tilan 

parantamiseksi

Uusmaalaiset

Luontokummit

Talkoiden, retkien ja 

tapahtumien 

osallistujien määrä

Järjestöt

Oppilaitokset

Asukasyhdistykset

Eläkeläiset

Kaupunkien työntekijät

Sote



Tavoite 2 

KANNUSTAMME ASUKKAITA 
ILMASTOVIISAISIIN TEKOIHIN



TOIMENPIDE KOHDERYHMÄ MITTARI VASTUUTAHO

YHTEISTYÖTAHO

Järjestetään

ympäristötietoisuuden 

edistäjille koulutusta 

ilmastoviisaudesta ja 

tarjotaan menetelmiä 

toivon ylläpitämiseen ja 

ilmastoahdistuksen 

käsittelyyn.

Ympäristötietoisuuden

edistäjät, Välke-

verkosto

Järjestettyjen

koulutusten ja 

osallistujien määrä, ml. 

retket, tuotettujen ja 

jaettujen materiaalien 

määrä. Viestintä (some-

postausten, blogien, 

tiedotteiden

ja nettijulkaisuiden

määrä.

Sitra, Suomen ympäristökeskus, Kuntaliitto,  

Uudenmaan liitto, Ekotukitoiminta

Koulutus, kasvatus, 

opetus ja neuvonta 

Asukkaat: kasvattajat ja 

kasvajat. 

Tavoitettujen määrä 

(tilaisuuksiin 

osallistujat, messuilla 

tms. tavoitetut jne.

Koulut, oppilaitokset, OPH, OKM, vapaa 

sivistystyö, media, järjestöt, yritykset

Yhteiset hankkeet, 

kampanjat ja projektit

Asukkaat Järjestettyjen

tapahtumien (ml. 

retket) 

istyökumppaneiden

määrä seminaarissa ja 

yhteisissä tapahtumissa

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus, Sitra, 

Ilmastoinfo



Tavoite 3. 
VIESTIMME KESTÄVÄSTÄ 

ELÄMÄNTAVASTA JA 
VAIKUTAMME 

YMPÄRISTÖASIOIHIN



TOIMENPIDE KOHDERYHMÄ MITTARI VASTUUTAHO YHTEISTYÖTAHO

Lisäämme verkoston 

viestintätaitoja mm. 

somekoulutuksilla

Viestimme aktiivisesti 

ympäristökasvatuksen 

ja -

ympäristötietoisuuden 

edistämiseksi ja 

verkoston näkyvyyden 

parantamiseksi mm. 

somenäkyvyyttä 

nostamalla

Välke-verkostolle oma 

logo 



TOIMENPIDE KOHDERYHMÄ MITTARI VASTUUTAHO YHTEISTYÖTAHO

Teemme yhteisiä 

kannanottoja ja 

olemme mukana 

muiden verkostojen 

kannanotoissa

Maakunnan ja kunnan 

päättäjät

Lausuntojen ja kannano

ttojen määrä 

ja vaikuttavuus

Hallinto, päättäjät

Huolehdimme 

Ympäristövastuullisuu-

den osaamispankin 

ajantasaisuudesta ja 

toimijoiden 

näkyvyydestä siellä

Osallistumme 

tapahtumiin yhteisellä 

viestillä ja lisäämme 

näin näkyvyyttä 

Uudellamaalla. 



TOIMENPIDE KOHDERYHMÄ MITTARI VASTUUTAHO

YHTEISTYÖTAHO

Järjestetään

tapahtumat 

ilmastoviisaasti ja 

viestitään tästä 

aktiivisesti 

Asukkaat Viestinnän

toteutuminen 

tapahtumien 

yhteydessä 



Tavoite 4. 
KANNUSTAMME UUSMAALAISIA 
ORGANISAATIOITA AKTIIVISEEN 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖHÖN 

JA KIERTOTALOUTEEN



TOIMENPIDE KOHDERYHMÄ MITTARI VASTUUTAHO

YHTEISTYÖTAHO

Kehitämme olemassa 

olevien kestävän 

kehityksen työkalujen 

ympäristökasva-

tuksellista ulottuvuutta

Organisaatiot Tilaisuuksien määrä

Osallistuneiden 

yhteistyökumppaneiden 

määrä

Valtioneuvoston kanslia / Kestävän kehityksen 

yhteiskuntasitoumus

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi / Vihreä 

lippu

Kunnat / ekotukitoiminta

OKKA-säätiö / Oppilaitosten kestävän kehityksen 

sertifiointi

HSY (SLL) / Ekokompassi ympäristöjärjestelmä

Seurakunnat (Sakasti) / Kirkon ympäristödiplomi

WWF / Green Office ympäristöjärjestelmä

Suomen Ympäristökasvatus Oy / Green Key 

Finland -ohjelma

Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy / 

Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki

Suomen FSC - Vastuullisen metsänhoidon yhdistys 

/ FSC-sertifikaatti

Lisäämme Välke-

verkoston osaamista 

kiertotaloudesta

Organisaatiot Tilaisuuteen 

osallistuneiden määrä

Välke-verkoston toimijat

Tarjoamme 

mahdollisuuden 

Organisaatiot Yhteistyökumppaneiden 

määrä seminaarissa ja 

Välke-verkoston toimijat, muut toimijat



VÄLKE 
Uudenmaan ympäristökasvatuksen  

ja -tietoisuuden edistämisryhmä 
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1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 
edistämisryhmästä 

1.1 Johdanto 

Tässä toimintasuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -
tietoisuuden edistämisryhmän (Välke-ryhmän) toimenpiteet vuodelle 2020 - 2021. 
Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä edistämisryhmän jäsenten kanssa ja 
suunnitelma on hyväksytty ryhmän kokouksessa 29.1.2020. 

Edistämisryhmässä ympäristökasvatus käsitetään synonyymiksi kestävän kehityksen 
kasvatukselle. Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä 
oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat 
muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Edistämisryhmän nimeen on haluttu sisällyttää 
myös sana ympäristötietoisuus, jotta ryhmän tavoitteet myös aikuisten toimintaan 
vaikuttamisessa tulevat paremmin esiin. Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien 
tiedostamista ja niiden huomioon ottamista toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja 
tehtäessä. 

Globaali, kaikkia maita koskeva kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, 
hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015. 
Toimintaohjelman aikajänne on 2016–2030. Suomi on laatinut hallitusohjelmaan kirjatun 
kansallisen toimintasuunnitelman Agenda2030:n toteuttamiseksi. 

Välke-ryhmän toimintaa ohjaa mm. Unescon suunnitelma kestävän kehityksen kasvatuksen 
edistämiseksi, joka asettaa tavoitteeksi kasvatuksen ja oppimisen uudelleen suuntaamisen 
siten, että kaikilla on tilaisuus omaksua tiedot, taidot, arvot ja asenteet, jotka 
voimaannuttavat toimimaan kestävän kehityksen puolesta. Suunnitelma asettaa tavoitteeksi 
myös mm. nuorten osallistamisen.  

Ympäristökasvatus on otettu huomioon myös Uusimaa 2.0 -ohjelmassa ja sen 
toimenpidesuunnitelmassa Uudestamaasta halutaan ilmastoviisas maakunta, jossa asuvat 
ovat myös yhteiskunnallisesti aktiivisia toimijoita. Uudenmaan tavoitteena on olla 
hiilineutraali maakunta. Luontoarvot, luonnon monimuotoisuus ja elämyksellisyys sekä 
luonnosta huolehtiminen ovat osa monimuotoista maakuntaa.  

Agenda 2030 sisältämät 17 tavoitetta kohdistuvat suoraan Välke-ryhmän toimintakenttään ja 
monella toimijalla ne vaikuttavatkin meneillään olevien hankkeiden ja toiminnan sisältöön. 
Lisäksi kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen edistämisen toimintaa ohjaa kuntien 
kestävän kehityksen tavoitteet ja strategiat mm. tavoitteet ja toimenpiteet hiilineutraaliksi 
kunnaksi. 

 
1.2 Ryhmän tavoitteet 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä on perustettu 2011 ja 
nimetty uudelleen Uudenmaan ELY-keskuksen asettamispäätöksellä 6.2.2014 toimikaudelle 
2014−2015. Toimikaudelle 2016−2018 Välke-ryhmä nimettiin 19.2.2016. Toimikaudelle 
2019-21 ryhmän asetti Uudenmaan ELY-keskus 29.4.2019. Määräajan jälkeen arvioidaan 
ryhmän toimintaa uudelleen ja päätetään jatkosta. 

Ryhmän toiminnan tavoitteena on: 

• lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla ja siten muodostaa 
vahva asiantuntijaverkosto, 



• lisätä tiedonvaihtoa Uudellamaalla aktiivisen viestinnän ja ympäristövastuullisuuden 
osaamispankin avulla, 
• lisätä yhteistyötä ympäristökasvatustyön ja ympäristötietoisuuden edistämisessä ja hakea 
synergiaetuja, 
• lisätä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä ja valtavirtaistumista Uudellamaalla ja herättää 
suuren yleisön ympäristötietoisuutta, 
• tehdä toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi 
Uudellamaalla ja aloittaa sen toteuttaminen, 
• edistää rahoituksen järjestämistä ympäristökasvatus- ja tietoisuustyölle ja saada mukaan 
lisää toimijoita ympäristötietoisuuden edistämiseen ja  
• tukea ympäristökasvattajia toiminnassaan. 
 

1.3 Ajankohtaista vuonna 2020 ympäristötietoisuuden ja 
ympäristökasvatuksen edistämisessä 

Tänä vuonna uudistetaan luonnon turvaksi tehty YK:n kansainvälinen 
biodiversiteettisopimus. Edellinen sopimuskausi päättyy vuoteen 2020 ja sen tavoitteena oli 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Tässä ei ole onnistuttu - uusimman 
arvioin mukaan joka yhdeksäs eliölaji Suomessa on uhanalainen.  

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus on noussut entistäkin ajankohtaisemmaksi kasvavan 
ilmastonmuutostietoisuuden myötä. Ilmastonmuutos vaikuttaa luonnonmonimuotoisuuteen ja 
mitä monimuotoisempi luonto on, sitä paremmin se sopeutuu muuttuvaan ilmastoon. 

Ulos – Ut – Out on Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma, joka kokoaa satoja 
opettajia, kasvattajia ja muita ulkona oppimisesta kiinnostuneita innostumaan ulkona 
oppimisesta ja kehittämään opetusta Nurmekseen 9.-11.6.2020. Tähän tapahtumaan 
kannustamme verkoston jäseniä osallistumaan. 

Vuonna 2020-2021 on tulossa verkostotyöskentelyn taitoihin keskittyvä paketti, jota ovat 
suunnitelleet Kuopion luonnontieteellisen museo (Muikku-verkko) /Mari Wikholm ja Keski-
Suomen ELY-keskus. Suunnitelmissa on kysely toiminnan haasteista ja mahdollisuuksista 
alueellisille verkostoille, tapaaminen Ulos-Ut-Out –tapahtumassa Nurmeksessa 9.6.2020 
sekä lisäksi webinaareja ja aineistoa alueellisen ympäristökasvatusverkoston perustamista 
sekä toiminnan kehittämistä varten.  

  
1.4 Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 
edistämiseksi Uudellamaalla 

Vuonna 2014 valmistui ensimmäinen alueellinen Rattailla − toimenpideohjelma 
ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla. Toimenpideohjelman 
toteuttaminen edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvistaa 
alueen yritysten ja asukkaiden ympäristöasioiden haltuunottoa. Rattailla -toimenpideohjelma 
uudistettiin keväällä 2018. 

Toimenpideohjelma on työkalu, joka ohjaa Välke-ryhmän vuotuista toimintaa ryhmän 
toimintasuunnitelman ohella. Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista seurataan 
Välkeryhmän kokouksissa ohjelmasta laaditun seurantataulukon avulla. 
 



1.5 Ympäristövastuullisuuden osaamispankki 

Osaamispankki on verkkosivusto, jonne on koottu yhteen Uudenmaan 
ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatustyötä tekevät toimijat ja heidän 
palveluntarjoajansa. Sivut esittelevät toimijoita ja toimintaa sekä ympäristökasvatukseen 
sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi 
ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä 
kiinnostuneille. Osaamispankki löytyy osoitteesta https://www.hyria.fi/osaamispankki. 

Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin koottiin sisältöä laajan kyselyn ja kahden 
yhteistyöseminaarin avulla. Osaamispankkia ylläpitää Hyria koulutus Oy. Osaamispankkia 
hyödynnetään ja tehdään tunnetuksi Uudellamaalla. 

1.6 Ryhmän ja verkoston kokoonpano 

Organisaatio Jäsen Varajäsen 

4H-järjestö Julia Mali Jaakko Nippala 

Careeria Johanna Krabbe Kim Lindroos 

Espoon kaupungin ympäristökeskus Riitta Pulkkinen Tuija Stambej 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ann-Christin Mitts Tiina Mäkitalo 

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut Kaisa Pajanen Pirita Kuikka 

Helsingin seudun liikenne HSL Mirva Ilmoniemi Tarja Jääskeläinen 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Vaisto Leena Mikkonen-Young 

Hyria koulutus Oy Juulia Juslin  Anne Miettinen 

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki 
ry 

Mari Jaakonaho Niina Hummelin 

Luonto-Liitto ry, Uudenmaan piiri Malva Green  Katri Poutanen 

Metsähallitus, Etelä-Suomen 
luontopalvelut 

Elina Pilke Lotta Söderlund 

Natur och Miljö rf Pia Bäckman Julia Scheinin 

Nuorisokeskus Anjala Kirsi Sali  Milja Järvensivu 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Johanna Sunikka Katja Viberg 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry Milla Tuormaa Soile Kallinen 

Suomen ympäristöopisto SYKLI Virpi Jussila Anna Kettunen 

Uudenmaan ELY-keskus, johdon tuki -
yksikkö, viestintä 

Tarja Helin  

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue 

Mikko Kantokari Tiina Ahokas 

Vantaan kaupunki Iina Heikkilä Noora Ilola 



Vesiensuojeluyhdistykset Oula Tolvanen, 
Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry 

Maija Venäläinen, Länsi-
Uudenmaan vesi- ja 
ympäristö ry; Juha Niemi, 
Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry 

 

Ryhmän kokoonpano on elänyt vuosien aikana. Alkuperäisistä jäsenistä moni taho on 
lähtenyt ryhmästä, mutta myös uusia on tullut tilalle. Myös tahojen edustajat ovat vaihtuneet. 
Siksi ryhmässä tiedonjakaminen ja kuulumisten vaihto koetaan tärkeänä. Ryhmää pidetään 
tärkeänä. 

Yhteistyöverkostoa on koottu jo Osaamispankki -hankkeen aikana. Verkostossa on mukana 
tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Verkosto laajenee jatkuvasti. Verkoston jakelussa on 
seuraavia tahoja Uudeltamaalta: 

• Ammattiliitot ja edunvalvonta 
• Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 
• HSY 
• Keski-Suomen ELY-keskus 
• Kestävän kehityksen verkostoja 
• Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia 
• Korkeasaaren eläintarha, luontokoulu 
• Kuntien koulutoimet 
• Kuntien ympäristötoimet, kuntien kirjastotoimi 
• Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt 
• Luonto- ja ympäristökoulut, luontotalot ja leirikoulut 
• Museoita 
• Muu valtionhallinto, mm. opetushallitus, ympäristöministeriö (Kestävän kehityksen 
toimikunta) 
• Muut kansalaisjärjestöt (ml. 4H, MLL, liikuntajärjestöt) 
• Muut alueen vesiensuojeluyhdistykset 
• Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA -säätiö 
• Opiskelija- ja opettajajärjestöt 
• Partio 
• Seurakunnat 
• Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 
• Suomen Latu 
• Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
• SYKE 
• Uudenmaan ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö, maaseutu- ja 
energiayksikkö sekä tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikkö 
• Vihreä Lippu -koulut 
• Ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifioidut oppilaitokset 
• Vihreä Lippu -päiväkodit 
• Yritykset, -säätiöt, ja -osuuskunnat yms. 
• Uudenmaan liitto 

Yhteistyöverkostoon voi liittyä Osaamispankki sivujen yhteystietojen avulla. Välke-ryhmään 
(ks. taulukko) liittymisohjeet ovat samassa paikassa. 



 
1.7 Ryhmän rahoitus 

Välke-ryhmä selvittää tarvittaessa rahoitusmahdollisuuksia alueen ympäristökasvatustyön 
tukemiseksi ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi. Ryhmän jäsenet välittävät tietoa 
verkostolle rahoitusmahdollisuuksista. Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää 
verkoston toimijoiden rahoitusta, jolloin pienilläkin rahoitusosuuksilla voidaan toteuttaa 
jotakin yhteistä. 

 
2. Toimenpiteet vuodelle 2020 – 2021 

2.1 Teemavuodet 

Kullekin toimintavuodelle valitaan teema tai painopiste. Tähän mennessä teemavuodet ovat 
olleet seuraavat: 

 Vuoden 2012 teema oli vesi 
 Vuosien 2013−2014 teema oli ruoka, lisäksi vuonna 2014 vietettiin Suomenlahti-

vuotta 
 Vuoden 2015 teema oli ekosysteemipalvelut (sisältäen aiheita: kestävä elämäntapa, 

virkistys, kansalaisten osallistuminen/osallisuus lähiympäristön kehittämiseen ja 
luonnon monimuotoisuus) 

 Vuoden 2016−2017 teemana oli Nuoret muutoksentekijöinä 
 Vuoden 2018-2019 teemana oli Kiertotalous. 
 Vuoden 2020 - 2021 teemana on Luonnon monimuotoisuus 

2.2 Kokoukset ja verkostotapaamiset 

Välke-ryhmä kokoontuu 3−4 kertaa vuodessa. Osaan kokouksista voidaan kutsua 
ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Kokouksissa: 

• suunnitellaan yhteistä toimintaa Rattailla-toimenpideohjelman pohjalta 
• tutustutaan Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoihin ja verkostoidutaan, 
• levitetään tietoa, toimintamalleja ja materiaaleja, 
• päätetään yhteisistä linjauksista, 
sekä 
• seurataan Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista. 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään ryhmän toimintaa ko. vuodelle. 
Tavoitteiden 1-2 toteumaa käsitellään vuoden toisessa kokouksessa, tavoitteet 3-4 
käsitellään kolmannessa kokouksessa ja vuoden viimeisessä kokouksessa käsitellään 
tavoitteen 5 toteutuminen sekä valitaan selkeä raportointitapa seurantataulukkoa varten. 

Kerran vuodessa järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä, jonka teema on 
valitun teemavuoden mukainen. Päivään kutsutaan mahdollisuuksien mukaan koko 
verkoston edustajat, päättäjiä ja muita tahoja teemasta ja tavoitteista riippuen. Tämän lisäksi 
on monena vuonna järjestetty pienempiä tapahtumia ja koulutuksia. 

Ympäristötietoisuus päivän tavoitteena on edistää alueellisen tason verkostoitumista, 
yhteistyötä, tietoisuuden lisäämistä sekä tiedon, materiaalien ja toimintamallien levittämistä. 
Päivän sisältöä suunnitellaan pienemmällä työryhmällä. Aikaisempien vuosien Uudenmaan 



ympäristötietoisuuden päivien teemat ja materiaalit löytyvät Osaamispankista. Niitä 
kannattaa hyödyntää omassa työssä. 

2.3 Sitoumus 2050 ympäristökasvatusta edistämään 

Välke-ryhmän yhteisessä Luonto-Liiton vetämässä hankkeessa vv. 2018-19 luotiin 
kattositoumuksia ympäristökasvatuksen, -tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseen 
Espoon mallin mukaan. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeessa 
rakennettiin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia tarjoavan Sitoumus 2050 
ohjelman palvelussa käytettäväksi erilaisia sitoumuspohjia, jotka suunnattiin oppilaitoksille, 
yksityisille henkilöille, yrityksille, järjestöille, julkishallinnolle jne. 

Sitoumusten teemana on ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistäminen ja ne voivat 
edistää ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuutta jollakin konkreettisella tavalla esim. 
sitoutumalla alueelliseen ympäristötiedon edistämiseen, vapaaehtoistyön kautta, tms. 
Mukaan liittyjä voi luoda myös kokonaan omanlaisensa sitoumuksen. 

Välke-ryhmässä sovitaan, kuinka kattositoumuksia markkinoidaan jatkossa.  

2.4 Osaamispankki-sivustot 

Uudenmaan ympäristökasvatusasioiden tietopankkina toimivat Osaamispankki-sivustot. 
Kaikilla ryhmäläisillä on vastuu tiedon välittämisestä, keräämisestä ja päivittämisestä 
sivustoille. Tiedot sivustoille vie Hyria koulutus Oy (Juulia Juslin), jolle ryhmäläiset voivat 
lähettää aineistot. 

Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyvä aineistoja ja linkkejä. Kunkin vuoden teemaa 
nostetaan esiin Osaamispankissa. Osaamispankin yhteyteen voidaan koota rekisteri 
Uudellamaalla toteutetuista ympäristökasvatus- ja tietoisuushankkeista ja ympäristöviisaista 
vierailukohteista, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

Nettisivuja markkinoidaan kaikissa soveltuvissa yhteyksissä. 

Tietoa Osaamispankista jaetaan tapahtumien, kampanjoiden ja muiden tapahtumien 
yhteydessä sekä opettajien ja muiden ekotukikoulutusten yhteydessä. Vastuutahoja ovat 
ryhmän ja verkoston jäsenet. 

 
2.5 Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat 2020 - 2021 

Ryhmän jäsentahot ja verkosto järjestää jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, tapahtumia ja 
kampanjoita omassa toiminnassaan. Ryhmän jäsenet ideoivat ja mahdollisuuksien mukaan 
toteuttavat yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita. 

Ryhmä välittää tietoa toimijoiden järjestämistä kampanjoista ja materiaaleista edelleen 
välitettäväksi. Kokousten yhteydessä voidaan järjestää koulutusta ryhmälle ajankohtaisista 
teemoista. 

Vuoden 2020 teemana on luonnon monimuotoisuus. Tätä teema Välke-ryhmäläiset tuovat 
esille toiminnassaan ja tämän vuoden ympäristötietoisuus päivän teemana on luonnon 
monimuotoisuus.  

Toukokuussa vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden teemaviikkoa 18.-22.5. 
Ohjelma on seuraava: 

May 9 World Migratory Bird Day 



  18–22 Biodiversity Week (CBD) 

  18–23 SBSTTA 24, Montreal, Canada 

  18 GBO5 launch, Montreal, Canada 
  20 World Bee Day 

  21 World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development 

  22 International Day for Biological Diversity 

 

Espoossa Villa Elfvikin luontotalossa vietetään viikon etkoja su 17.5. Paikalla on espoolaisia 
toimijoita kertomassa luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja siitä, kuinka jokainen voi 
omalla toiminnallaan edistää luonnon monimuotoisuutta. Villa Elfvikin ohjelmassa on myös 
paljon muuta luonnon monimuotoisuusteemaista ohjelmaa, mm. vaihtuvia näyttelyitä. 

Helsingin ympäristöpalveluilla on näyttely kirjasto Oodissa noin pääsiäisestä syyskuun 
loppuun. Työnimi näyttelylle on Oodi luonnolle. Myös muuta ohjelmaa: retkiä, tapahtumia ja 
talkoita on tulossa. Helsinki edistää myös Luontokummi toimintaa ja toivoo siihen 
yhteistyökumppaneita. 

Vantaan lähiluontoteema jatkuu vuonna 2020 ötökkäteemalla. Haltiaan tulee näyttely liito-
oravasta (Yöni liito-oravana) ja useita liito-oravaretkiä. Uusimaaviikkoon toukokuussa 
osallistuvat ne toimijat, joilla on juuri sillä viikolla sopivaa toimintaa tarjolla. 
 
FEE Suomessa teema jatkuu myös: tänä vuonna tehdään Vihreään lippuun uusi 
teemakokonaisuus luonnon monimuotoisuudesta ja FEE Suomi ja WWF Suomi jatkavat 
tästä aiheesta opettajien täydennyskoulutuksia. 

Suomen ympäristöopisto Sylissä jatkuvat Ulkoluokan ihmeet-täydennyskoulutukset esi- ja 
peruskoulun opettajille (OPH:n rahoituksella), jotka lisäävät ymmärtämystä luonnon 
monimuotoisuudesta. Aiheina metsä-, vesi- ja suoluonto sekä lähiympäristö sekä kestävän 
kehityksen toimet monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Koulutukset ovat vuonna 2020 nimillä: 
Ihmeellinen ihminen, Liikkuva lähiympäristö, Salaperäinen suo, Monimuotoinen metsä, 
Vaikuttava vesi. 

Sitoumus2050-työ jatkuu. Kattositoumuksia tehdään tutuiksi sopivissa yhteyksissä. Koko 
verkostolle lähetetään tietoa kattositoumuksista alku vuonna 2020. Kattositoumukset on 
myös käännetty ruotsiksi ja ne saadaan sitoumus2050- portaaliin. Ulos-Ut- Out -päivien 
ohjelmassa Nurmeksessa on sitoumustyöpaja. Samoin voidaan järjestää työpaja syksyn 
Ympäristötietoisuus-seminaarissa. 

 
2.6 Ulkoinen viestintä ja tiedotus 

Välke-ryhmälle ja/tai verkostolle pyritään järjestämään koulutusta sosiaalisen median 
hyödyntämisestä vuonna 2020. Helsingin ympäristöpalvelut voi tarjota koulutusta.  

Viestinnän ja tiedottamisen tärkeä tavoite on lisätä ympäristökasvatuksen näkyvyyttä 
tiedotusvälineissä ja internetissä. Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja muusta välitettävästä 
tiedosta viestitään Osaamispankki -sivustolla. Vastuussa viestinnästä ovat ryhmän jäsenet ja 
Hyria. 

Verkoston facebook-sivujen: www.facebook.com/valkeuusimaa nimi muutetaan 
ympäristötietoinenuusimaa-nimiseksi. Kaikkia ryhmän jäseniä kannustetaan tiedottamaan 
koulutustilaisuuksista ja tapahtumista Facebook-sivulla. 

Vuoden aikana selvitetään, voisiko Välkkeellä olla yhteinen Instagram-tili. 



Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita, joita 
tarjotaan medialle. Vastuussa ovat ryhmän jäsenet ja puheenjohtaja.  

Uudesta puheenjohtajatahosta ja vuoden teemasta laaditaan nettitiedote. 

Tarjotaan ympäristökasvatusaiheisia juttuja tiedotusvälineille teemavuosi huomioiden. 
Tarjotaan juttuja myös Ympäristökasvatusjärjestö Fee Suomi ry:n 
Ympäristökasvatuslehteen. Vastuussa ovat ryhmän jäsenet. 

Kehotetaan jokaista Välke-ryhmän jäsenorganisaatiota tekemään nettisivuilleen lyhyen 
tiedotteen Välke-ryhmästä. 

 
2.7 Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet 

Vahvistetaan ympäristöasioiden ja ympäristökasvatuksen asemaa ryhmän jäsenten omissa 
organisaatioissa. Ryhmän jäsenet tarjoutuvat puhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi 
välittää tietoa ympäristökasvatuksesta ja -tietoisuudesta. 

Vaikutetaan poliittisten päättäjien ja virkamiesten näkemyksiin esim. kutsumalla heitä 
tilaisuuksiin avaajiksi, kuulijoiksi ja/tai esiintyjiksi. 

 
2.8 Yhteystietojen ylläpito 

Ryhmän jäsenten yhteystiedot pyritään pitämään ajan tasalla. Vastuussa on ryhmän 
puheenjohtaja, jolle ryhmän jäsenet toimittavat muuttuneet tiedot. 

Verkoston sähköpostijakelulistaa pidetään yllä. Ryhmän puheenjohtajataho päivittää 
jakelulistaa. Etsitään jotakin helpompaa tapaa (jokin postituslista) pitää yllä yhteystietolistaa. 

 
2.9 Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa 

Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisiin verkostotapahtumiin. Tavoitteena on 
verkostoituminen sekä tiedon, kokemusten ja toimintamallien vaihto. Yhteistyötä tehdään 
erityisesti Hämeen ja Keski-Suonen ELY-keskusten kanssa. 

Vuoden 2020 alueelliset ympäristökasvatuspäivät selvitetään ja osallistutaan näihin 
mahdollisuuksien mukaan. Mikäli ryhmän jäsen osallistuu oman organisaationsa toimesta 
alueellisille päiville, niin häntä kehotetaan mahdollisuuksien mukaan tuomaan myös 
Välkeverkostoa esiin. 

Vuonna 2020-2021 on tulossa verkostotyöskentelyn taitoihin keskittyvä paketti, jota ovat 
suunnitelleet Kuopion luonnontieteellisen museo (Muikku-verkko) /Mari Wikholm ja Keski-
Suomen ELY-keskus. Suunnitelmissa on kysely toiminnan haasteista ja mahdollisuuksista 
alueellisille verkostoille, tapaaminen Ulos-Ut-Out –tapahtumassa Nurmeksessa 9.6.2020 
sekä lisäksi webinaareja ja aineistoa alueellisen ympäristökasvatusverkoston perustamista 
sekä toiminnan kehittämistä varten.  



 
 

2.10 Kansainvälinen toiminta 

• Välitetään tietoa kansainvälisistä tapahtumista ja esimerkeistä verkostolle. 
• Otetaan yhteyttä kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja vaihdetaan kokemuksia, tietoa 
ja toimintamalleja. 
• Jatketaan pohdintoja yhteisen kv-excursion järjestämisestä Ruotsiin ja Viroon. 
 

3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet 
Ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2020 puheenjohtajatahona toimii 
Espoon kaupunki/Villa Elfvikin luontotalo. Puheenjohtaja vastaa kokousten koolle 
kutsumisesta. Vuoden 2020 viimeisessä kokouksessa valitaan seuraavan vuoden 
puheenjohtaja. 

Ryhmällä ei ole pysyvää sihteeriä. Kokoussihteerinä toimitaan vuorollaan organisaatioiden 
nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavan kokouksen sihteeri hoitaa 
tilavaraukset ja ottaa vastaan kokousilmoittautumiset. 

Ryhmä on nyt asetettu vuoden 2021 loppuun asti. Vuonna 2021 pitää selvittä, miten ryhmän 
toiminta jatkuu. Kehittämis- ja hanketehtäviä varten perustetaan tarpeen mukaan pieniä 
ryhmiä, joissa ko. asiaa suunnitellaan ja valmistellaan, esim. seminaaria 
luonnonmonimuotoisuudesta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 1. Ryhmän jäsenorganisaatiot aakkosjärjestyksessä 
Careeria (ItäUudenmaan koulutuskuntayhtymä) 

Espoon kaupungin ympäristökeskus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Helsingin seudun liikenne HSL 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 

Hyria koulutus Oy 

Hämeen ELY-keskus, Rahoitusyksikkö 

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 

MTK Uusimaa 

Natur och Miljö rf 

Nuorisokeskus Anjala 

Suomen luonnonsuojeluliitto 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Suomen 4H-liitto ry 

Uudenmaan ELY-keskus, viestintä 

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue 

Vantaan kaupunki 

Vesiensuojeluyhdistykset 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 



Toimintasuunnitelma 2018 - 2019 
 
 
 
VÄLKE Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoi-
suuden edistämisryhmä 
 
  



 
Sisällysluettelo 
 
1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmästä 
1.1. Johdanto 
1.2. Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 
edistämiseksi Uudellamaalla 
1.3. Ympäristövastuullisuuden osaamispankki 
1.4. Ryhmän tavoitteet  
1.5. Ryhmän ja verkoston kokoonpano  
1.6. Ryhmän rahoitus  
 
2. Toimenpiteet vuodelle 2018 
 
2.1. Teemavuodet  
2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset  
2.3. Osaamispankki -sivustot  
2.4. Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat  
2.5. Ulkoinen viestintä ja tiedotus  
2.6. Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet  
2.7. Yhteystietojen ylläpito  
2.8. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa  
2.9. Kansainvälinen toiminta  
3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet  
 

  



 

1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmästä 
 
1.1 Johdanto 
 
Tässä toimintasuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja - 
tietoisuuden edistämisryhmän (Välke-ryhmän) toimenpiteet vuodelle 2018 - 2019. 
Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä edistämisryhmän jäsenten kanssa ja 
suunnitelma on hyväksytty ryhmän kokouksessa 11.9.2018.  
 
Edistämisryhmässä ympäristökasvatus käsitetään synonyymiksi kestävän kehityksen 
kasvatukselle. Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä 
oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat 
muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Edistämisryhmän nimeen on haluttu sisällyttää 
myös sana ympäristötietoisuus, jotta ryhmän tavoitteet myös aikuisten toimintaan 
vaikuttamisessa tulevat paremmin esiin. Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien 
tiedostamista ja niiden huomioon ottamista toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja 
tehtäessä. 
 
Vuonna 2019 ajankohtaista ympäristötietoisuuden ja ympäristökasvatuksen edistämi-
sessä: 
 
Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus on noussut entistäkin ajankohtaisemmaksi kasvavan 
ilmastonmuutostietoisuuden myötä. Lokakuussa julkaistun IPCC raportin myötä ilmaston-
muutos on jatkuvasti esillä mediassa ja eri järjestöillä ja ryhmittymillä on paljon toimintaa 
ilmastonmuutokseen liittyen. Keväällä 2019 tulevia mielenilmauksia ja tapahtumia: 
 

- Nuorten Agenda 2030 järjesti Meidän ilmasto2030 – Nuorten ilmastokokouksen la 
2.3.2019 

- 6.3. ilmastomielenilmaus Helsingissä 
- 15.3. Kansainvälinen nuorten ilmastotoimintapäivä 
- 6.4. Yhdeksän järjestön vetämä (mm. Luonto-Liitto, Greenpeace, Maan Ystävät) 

Korvaamaton -ilmastovaalikampanja, joka huipentuu 6.4. järjestettävään mielenil-
maukseen Helsingissä.  

- Näiden lisäksi on meneillään ja tulossa paljon erilaisia tapahtumia, tempauksia ja 
koulutuksia. Myös Ympäristöahdistukseen liittyen Panu Pihkalalla Lapinlahden Läh-
teellä sekä Työväenopiston ryhmä. 

 
Ryhmän toimintaa ohjaa mm. Unescon suunnitelma kestävän kehityksen kasvatuksen 
edistämiseksi asettaa tavoitteeksi 
kasvatuksen ja oppimisen uudelleen suuntaamisen siten, että kaikilla on tilaisuus omaksua 
tiedot, taidot, arvot ja asenteet, jotka voimaannuttavat toimimaan kestävän kehityksen 
puolesta. Suunnitelma asettaa tavoitteeksi myös mm. nuorten osallistamisen. Ympäristö-
kasvatus on otettu huomioon myös Uusimaa 2.0 -ohjelmassa ja sen 
toimenpidesuunnitelmassa Uudestamaasta halutaan ilmastoviisas maakunta, jossa asuvat 
ovat myös yhteiskunnallisesti aktiivisia toimijoita. Uudenmaan tavoitteena on olla hiilineut-
raali maakunta. Luontoarvot, luonnon monimuotoisuus ja 
elämyksellisyys sekä luonnosta huolehtiminen ovat 



osa monimuotoista maakuntaa. Agenda 2030 sisältämät 17 tavoitetta kohdistuvat suoraan 
Välke-ryhmän toimintakenttään ja monella toimijalla ne vaikuttavatkin meneillään olevien 
hankkeiden ja toiminnan sisältöön kuten Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Lasten 
Agenda2030 -hankkeen sisältöön. Lisäksi kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen 
edistämisen toimintaa ohjaa kuntien kestävän kehityksen tavoitteet ja strategiat mm. ta-
voitteet ja toimenpiteet hiilineutraaliksi kunnaksi. 
 
 
1.2. Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 
edistämiseksi Uudellamaalla 
 
Vuonna 2014 valmistui ensimmäinen alueellinen Rattailla − toimenpideohjelma ympäristö-
tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla. Toimenpideohjelman toteut-
taminen edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvistaa alu-
een yritysten ja asukkaiden ympäristöasioiden haltuunottoa. Rattailla -toimenpideohjelma 
uudistettiin keväällä 2018.  
 
Toimenpideohjelma on työkalu, joka ohjaa Välke-ryhmän vuotuista toimintaa ryhmän 
toimintasuunnitelman ohella. Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista seurataan Välke-
ryhmän kokouksissa ohjelmasta laaditun seurantataulukon avulla.  
 
1.3. Ympäristövastuullisuuden osaamispankki 
 
Osaamispankki on verkkosivusto, jonne on koottu yhteen Uudenmaan 
ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatustyötä tekevät toimijat ja 
heidän palveluntarjoajansa. Sivut esittelevät toimijoita ja toimintaa sekä 
ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi 
tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja 
siitä kiinnostuneille. Osaamispankki löytyy osoitteesta http://www.hyria.fi/osaamispankki.  
 
Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin koottiin sisältöä laajan kyselyn ja kahden 
yhteistyöseminaarin avulla. Osaamispankkia ylläpitää Hyria koulutus Oy. Osaamispankkia 
hyödynnetään ja tehdään tunnetuksi Uudellamaalla. 
 
1.4. Ryhmän tavoitteet 
 
Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä on perustettu 2011 ja 
nimetty uudelleen Uudenmaan ELY-keskuksen asettamispäätöksellä 6.2.2014 toimikau-
delle 2014−2015. Toimikaudelle 2016−2018 Välke-ryhmä nimettiin 19.2.2016. Ryhmä ol-
laan nimittämässä vielä ainakin vuosille 2019-2021. Tämän jälkeisestä ajasta ja ryhmän 
toimintatarkoituksesta on syytä käydä erillinen keskustelu vuoden 2019 aikana. Maakunta-
uudistus tulee luultavasti vaikuttamaan Välke-ryhmän toimintaan Ely-keskusten mahdolli-
sien toiminnan muutosten myötä. Toivomme kuitenkin, että arvokas yhteistyömme saa jat-
koa Ely-keskuksen nimeämänä ja jos ei, niin muulla tavoin. Tiedon jakaminen, koulutukse, 
seminaarit sekä yhteiset hankkeet sekä vaikuttamistyö kannanottoineen on ryhmän ai-
kaansaamaa konkretiaa ja tätä työtä tulee jatkaa. 
 
Ryhmän toiminnan tavoitteena on 
• lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla ja siten 
muodostaa vahva asiantuntijaverkosto, 



• lisätä tiedonvaihtoa Uudellamaalla aktiivisen viestinnän ja ympäristövastuullisuuden 
osaamispankin avulla, 
• lisätä yhteistyötä ympäristökasvatustyön ja ympäristötietoisuuden edistämisessä ja 
hakea synergiaetuja, 
• lisätä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä ja valtavirtaistumista Uudellamaalla ja herättää 
suuren yleisön 
ympäristötietoisuutta, 
• tehdä toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi 
Uudellamaalla ja aloittaa sen toteuttaminen, 
• edistää rahoituksen järjestämistä ympäristökasvatus- ja tietoisuustyölle ja 
• saada mukaan lisää toimijoita ympäristötietoisuuden edistämiseen 
• tukea ympäristökasvattajia toiminnassaan. 
 

1.5 Ryhmän ja verkoston kokoonpano 
 
Organisaatio Jäsen Varajäsen 
 
Edupoli ja Amisto eli Itä- 
Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä 
 

Kim Lindroos  

Espoon kaupungin 
ympäristökeskus 
 

Riitta Pulkkinen  
 

Tuija Stambej 

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto  

Ann-Christin 
Mitts 
 

Tiina Mäkitalo 

Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus 
 

Kaisa Pajanen  Pirita Kuikka 
 

Helsingin seudun liikenne HSL  Mirva Ilmoniemi  Tarja Jääskeläinen 
 

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY 
 

Päivi Vaisto  Leena Mikkonen-Young 
 

Hyria koulutus Oy  
 

Juulia Juslin Anne Miettinen 

Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus 
 

Johanna Su-
nikka  

Katja Viberg 

Luonto-Liitto ry, Uudenmaan 
piiri 
 

Saara Leinikka Petro Pynnönen 

Metsähallitus, Etelä-Suomen 
luontopalvelut 
 

Elina Pilke   

Natur och Miljö rf  Pia Bäckman  



 
Nuorisokeskus Anjala  Kirsi Sali  Paula Rämä 

 
Suomen luonnonsuojeluliitto  Milla Tuormaa Tarja Heikkonen  
Suomen ympäristökasvatuksen 
Seura ry SYKSE / FEE Suomi 
 

Sinikka Kunttu   
 

Suomen ympäristöopisto SYKLI  Niina Rossi Anna Kettunen 
 

Suomen 4H-liitto ry  Julia Mali  
Uudenmaan ELY-keskus, vies-
tintä  

Reetta Harmaja  

Uudenmaan ELY-keskus, 
ympäristö ja luonnonvarat – 
vastuualue 
 

Mikko Kantokari Eeva-Riitta Puomio/Tiina Ahokas 
 

Hämeen ELY-keskus    
Vantaan kaupunki  Iina Heikkinen 

 
Noora Ilola 

Vesiensuojeluyhdistykset 
 

 Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys 
Maija Venäläinen, LänsiUuden-
maan 
vesi ja ympäristö 
ry 
 

 
(Ryhmän jäsenorganisaatiot aakkosjärjestyksessä liitteenä 1.) 
 
Ryhmän kokoonpano on elänyt vuosien aikana. Alkuperäisistä jäsenistä moni taho on läh-
tenyt ryhmästä, mutta myös uusia on tullut tilalle. Myös tahojen edustajat ovat vaihtuneet. 
Siksi ryhmässä tiedonjakaminen ja kuulumisten vaihto koetaan tärkeänä. Ryhmää pide-
tään tärkeänä.  
 
Yhteistyöverkostoa on koottu jo Osaamispankki -hankkeen aikana. Verkostossa on mu-
kana tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Verkosto laajenee jatkuvasti. Verkoston jakelussa on 
seuraavia tahoja Uudeltamaalta: 
• Ammattiliitot ja edunvalvonta 
• Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 
• HSY 
• Keski-Suomen ELY-keskus 
• Kestävän kehityksen verkostoja  
• Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia 
• Korkeasaaren eläintarha, luontokoulu 
• Kuntien koulutoimet 
• Kuntien ympäristötoimet, kuntien kirjastotoimi  
• Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt 
• Luonto- ja ympäristökoulut, luontotalot ja leirikoulut 
• Museoita 



• Muu valtionhallinto, mm. opetushallitus, ympäristöministeriö (Kestävän kehityksen 
toimikunta) 
• Muut kansalaisjärjestöt (ml. 4H, MLL, liikuntajärjestöt) 
• Muut alueen vesiensuojeluyhdistykset 
• Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA -säätiö 
• Opiskelija- ja opettajajärjestöt 
• Partio 
• Seurakunnat 
• Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 
• Suomen Latu 
• Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
• SYKE 
• Uudenmaan ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö, maaseutu- ja 
energia-yksikkö sekä tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikkö 
• Vihreä Lippu -koulut 
• Ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifioidut oppilaitokset 
• Vihreä Lippu -päiväkodit 
• Yritykset, -säätiöt, ja -osuuskunnat yms. 
• Uudenmaan liitto 
Yhteistyöverkostoon voi liittyä Osaamispankki sivujen yhteystietojen avulla. Välke-ryh-
mään 
(ks. taulukko) liittymisohjeet ovat samassa paikassa. 
 
1.6. Ryhmän rahoitus 
 
Välke-ryhmä selvittää tarvittaessa rahoitusmahdollisuuksia alueen ympäristökasvatustyön 
tukemiseksi ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi. 
Ryhmän jäsenet välittävät tietoa verkostolle rahoitusmahdollisuuksista. 
Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää verkoston toimijoiden rahoitusta, jolloin 
pienilläkin rahoitusosuuksilla voidaan toteuttaa jotakin yhteistä. 
 
2. Toimenpiteet vuodelle 2018 – 2019  
 
2.1. Teemavuodet 
 
Kullekin toimintavuodelle valitaan teema tai painopiste. 
 
• Vuoden 2012 teema oli vesi.  
• Vuosien 2013−2014 teema oli ruoka, lisäksi vuonna 2014 vietettiin Suomenlahti-vuotta. 
• Vuoden 2015 teema on ekosysteemipalvelut (sisältäen aiheita: kestävä elämäntapa, 
virkistys, kansalaisten osallistuminen/osallisuus lähiympäristön kehittämiseen ja 
luonnon monimuotoisuus). 
• Vuoden 2016−2017 teemana on Nuoret muutoksentekijöinä. 
• Vuoden 2018-2019 teemana on Kiertotalous. 
. Vuoden 2020 - 2021 teemana Luonnon monimuotoisuus 
 
 
2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset 
 
Välke-ryhmä kokoontuu 3−4 kertaa vuodessa. Osaan kokouksista voidaan kutsua 



ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
Kokouksissa: 
• suunnitellaan yhteistä toimintaa, 
• tutustutaan Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoihin ja verkostoidutaan, 
• levitetään tietoa, toimintamalleja ja materiaaleja, 
• päätetään yhteisistä linjauksista, 
• alustetaan Uudenmaan ympäristöpalkinnon/ympäristökasvatuspalkinnon myöntöä 
sekä 
• seurataan Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista. 
 
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään tavoitteen 1 toteumaa, vuoden toisessa 
kokouksessa käsitellään tavoitteet 2−3 ja kolmannessa kokouksessa tavoitteet 4−5. 
Vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan selkeä raportointitapa seurantataulukkoa var-
ten. 
 
Kerran vuodessa järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä, johon kutsutaan 
mahdollisuuksien mukaan koko verkoston edustajat, päättäjiä ja muita tahoja teemasta ja 
tavoitteista riippuen. Tämän lisäksi on monena vuonna järjestetty pienempiä tapahtumia ja 
koulutuksia.  
 
• Tavoitteena on edistää alueellisen tason verkostoitumista, yhteistyötä, tietoisuuden 
lisäämistä sekä tiedon, materiaalien ja toimintamallien levittämistä. 
 
• Ympäristökasvatuspäivän sisältöä suunnitellaan pienemmällä työryhmällä. 
• Aikaisempien vuosien Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivien teemat ja 
materiaalit löytyvät Osaamispankista. 
 
2.3. Osaamispankki-sivustot 
 
Uudenmaan ympäristökasvatusasioiden tietopankkina toimivat Osaamispankki-sivustot. 
Kaikilla ryhmäläisillä on vastuu tiedon välittämisestä, keräämisestä ja päivittämisestä 
sivustoille. Tiedot sivustoille vie Hyria koulutus Oy (Juulia Juslin), jolle ryhmäläiset voivat 
lähettää aineistot.  
 
Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyvä aineistoja ja linkkejä. 
• Vuoden 2018 – 2019 kiertotalous teemaa nostetaan esiin Osaamispankissa. 
Osaamispankin yhteyteen voidaan koota rekisteri Uudellamaalla toteutetuista 
ympäristökasvatus- ja tietoisuushankkeista ja ympäristöviisaista vierailukohteista jos se 
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 
Nettisivuja markkinoidaan kaikissa soveltuvissa yhteyksissä.  
• Tietoa Osaamispankista jaetaan tapahtumien, kampanjoiden ja muiden tapahtumien 
yhteydessä sekä opettajien ja muiden ekotukikoulutusten yhteydessä. 
• Vastuutahoja ovat ryhmän ja verkoston jäsenet. 
 
2.4. Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat 2018 - 2019 
 
Ryhmän jäsentahot ja verkosto järjestää jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, tapahtumia 
ja kampanjoita omassa toiminnassaan. Ryhmän jäsenet ideoivat ja mahdollisuuksien 
mukaan toteuttavat yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita. 



Ryhmä välittää tietoa toimijoiden järjestämistä kampanjoista ja materiaaleista edelleen 
välitettäväksi. Kokousten yhteydessä voidaan järjestää koulutusta ryhmälle ajankohtaisista 
teemoista.  
 
Vuosi 2018  
 
Keväällä 2018 uudistetaan Rattailla -toimenpideohjelma, jonka aloitustyöpajassa kuullut 
asiantuntijaluennot toimivat myös koulutuksena verkostolle. Kaiken kaikkiaan pajoja on jär-
jestetty kolme. 
 
Välke-ryhmä järjestää yhteistyössä Pääkaupunkiseudun ja KUUMA (Keski-Uudenmaan 
kunnat)-kuntien ekotukitoiminnan kanssa yhteistyössä Kiertotaloudella kestävään tulevai-
suuteen -seminaarin keskiviikkona 7.11.2018 klo 8.30-15.00 Pasilassa Ravintola Vaunun 
tiloissa. Tarkoituksena on tarjota osallistujille ajankohtaista tietoa Kiertotaloudesta alan asi-
antuntijoiden ja eri alan toimijoiden kautta. Luentojen ja puheenvuorojen lisäksi on tarjolla 
myös työpajoja.  
 
Välke-verkosto Luonto-liiton johdolla haki ja sai rahoitusta Ympäristöministeriön Ely-kes-
kuksen jakamia hankerahoja Sitoumus 2050 -hankkeelle. Hankkeessa järjestetään sitou-
mus työpajoja Espoon mallin mukaisesti järjestöille, yrityksille ja yksityisille ihmisille Uudel-
lamaalla syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Välke-ryhmän yhteisessä hankkeessa luo-
daan sitoumuksia ympäristökasvatuksen, -tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseen.  
 
Hankkeen aikana Sitoumuksia tehdään työpajoissa, joita toteutettaisiin yhteistyössä Uu-
dellamaalla kuntien ja järjestöjen kanssa sekä valtakunnallisesti alueellisten ympäristökas-
vatusverkostojen kanssa. 
 
Hankkeessa rakennetaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia tarjoavan Sitoumus 
2050-ohjelman (https://sitoumus2050.fi/) palvelussa käytettäväksi käytettäväksi erilaisia 
sitoumuspohjia, jotka suunnataan oppilaitoksille, yksityisille, yrityksille, järjestöille ja jul-
kishallinnolle ja joiden tavoitteena on edistää ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuulli-
suutta jollakin konkreettisella tavalla esim. sitoutumalla alueelliseen ympäristötiedon edis-
tämiseen, vapaaehtoistyön kautta, tms. Mukaan liittyjä voi luoda myös kokonaan omanlai-
sensa sitoumuksen. 
 
Vuosi 2019 
 
Kevään 2019 aikana järjestetään Ympäristötietoisuus Sitoumus 2050 -hankkeen työpajoja 
eri puolilla Uuttamaata. Tilaisuudet toimivat samalla koulutustilaisuuksina verkostolle sekä 
sen ulkopuolisille tahoille sekä mahdollisuutena saada oma sitoumustyö aloitettua. Kevään 
koulutustilaisuudet ovat: 
 
17.1. Ely-keskusten livestreamattava tilaisuus, johon pystyi osallistumaan kahdeksalla 
paikkakunnalla.  
7.3. Hyvinkäälla Hyria koulutus oy:n tiloissa (peruuntui) 
29.3. Porvoon kaupungintalolla 
10.4. Helsingissä HSY:n tiloissa Ilmalassa 
7.5. Vantaan kaupungin tiloissa 
 



Sitoumus työpajojen lisäksi pyritään järjestämään koulutustilaisuus verkostolle loppuvuo-
desta 2019. Tämän suunnittelu aloitetaan ryhmästä valittavalla pienemmällä porukalla 
huhtikuussa 2019. Ideointi aloitetaan ryhmän vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa 
ma 4.3. Ehdotettuna on kiertotalous ja ympäristökasvatus -aiheinen miniseminaari ja kes-
kustelutilaisuus Helsingin yliopiston tiedekulmassa (mukaan voisi kysyä Siemenpuu -sää-
tiötä) sekä Kiertotalous -aiheinen tutustumismatka alan toimijoihin.  
 
2.5. Ulkoinen viestintä ja tiedotus 
 
• Välke-ryhmälle ja/tai verkostolle pyritään järjestämään koulutusta 
sosiaalisen median hyödyntämisestä vuonna 2019 (Suomen luonnon päivä vetäjä? Kierrä-
tyskeskuksen viestintäkoordinaattori?) 
• Viestinnän ja tiedottamisen tärkeä tavoite on lisätä ympäristökasvatuksen 
näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja internetissä. 
• Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja muusta välitettävästä tiedosta viestitään 
Osaamispankki -sivustolla. Vastuussa viestinnästä ovat ryhmän jäsenet ja Hyria.  
• Uudenmaan Ely-keskus koordinoi verkoston facebook-sivuja: 
www.facebook.com/valkeuusimaa 
Kaikkia ryhmän jäseniä kannustetaan tiedottamaan koulutustilaisuuksista ja tapahtumista 
facebooksivulla. 
• Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita, 
joita tarjotaan medialle. Vastuussa ovat ryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja tiedottaja. Kier-
totalousaiheinen juttu seminaarin yhteydessä, ainakin Kierrätyskeskuksen verkkosivuilla.  
• Uudesta puheenjohtajatahosta ja vuoden teemasta laaditaan mediatiedote. 
• Tarjotaan ympäristökasvatus-aiheisia juttuja tiedotusvälineille teemavuosi 
huomioiden. Tarjotaan juttuja myös Ympäristökasvatusjärjestö Fee Suomi ry:n Ympäristö-
kasvatuslehteen.   
• Vastuussa ovat ryhmän jäsenet. 
• Järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivän yhteydessä infoa toimittajille. 
Kartoitetaan vuoden aikana myös muita tapoja tuoda 
esiin vuoden teemaa mediaan tai järjestetään toimittajakoulutus. 
• Kehotetaan jokaista Välke-ryhmän jäsenorganisaatiota tekemään nettisivuilleen lyhyen 
tiedotteen Välke-ryhmästä. 
 
2.6. Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet 
 
• Vahvistetaan ympäristöasioiden ja ympäristökasvatuksen asemaa ryhmän jäsenten 
omissa organisaatioissa. 
• Ryhmän jäsenet tarjoutuvat puhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi välittää tietoa 
ympäristökasvatuksesta ja -tietoisuudesta. 
• Vaikutetaan poliittisten päättäjien ja virkamiesten näkemyksiin esim. kutsumalla 
heitä tilaisuuksiin avaajiksi, kuulijoiksi ja/tai esiintyjiksi. 
 
 
2.7. Yhteystietojen ylläpito 
 
• Ryhmän jäsenten yhteystiedot pyritään pitämään ajan tasalla. Vastuussa on ryhmän 
puheenjohtaja, jolle ryhmän jäsenet toimittavat muuttuneet tiedot. 
• Verkoston sähköpostijakelulistaa pidetään yllä. Ryhmän puheenjohtajataho päivittää 
jakelulistaa. Etsitään jotakin helpompaa tapaa (jokin postituslista) pitää yllä 

http://www.facebook.com/valkeuusimaa


yhteystietolistaa. 
 
2.8. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa 
 
Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisiin verkostotapahtumiin. 
 
• FEE – Suomen / Sykse:n vuosittain koordinoima alueellisten verkostojen tapaaminen on 
tärkeä yhteistyöfoorumi. 15.11.2018 Uudenmaan Ely-keskuksen tiloissa videotapaaminen.  
• Tavoitteena on verkostoituminen sekä tiedon, kokemusten ja toimintamallien vaihto. 
• Yhteistyötä tehdään erityisesti Hämeen ELY-keskuksen kanssa.  
• Selvitetään keskeiset alueelliset ympäristökasvatusverkostot ja niissä mukana olevat 
henkilöt. Pirkanmaan ympäristökasvatusverkosto, Savon verkosto (Muikku). Alueellisia 
ympäristökasvatuspäiviä on vuoden 2018 aikana Hailuodossa, Virroilla sekä Lapinlahdella. 
Vuoden 2019 alueellisia ympäristökasvatuspäivät selvitetään ja osallistutaan näihin mah-
dollisuuksien mukaan. Mikäli ryhmän jäsen osallistuu oman organisaationsa toimesta alu-
eellisille päiville, niin häntä kehotetaan mahdollisuuksien mukaan tuomaan myös Välke-
verkostoa esiin.   
 
 

2.9. Kansainvälinen toiminta 
 
• Välitetään tietoa kansainvälisistä tapahtumista ja esimerkeistä verkostolle. 
• Otetaan yhteyttä kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja vaihdetaan 
kokemuksia, tietoa ja toimintamalleja. 
• Jatketaan pohdintoja yhteisen kv-excursion järjestämisestä Ruotsiin ja Viroon. 
 
3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet 
 
• Ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2018 ja 2019 Puheenjohtajana toi-
mii Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oy. Puheenjohtaja vastaa kokousten koolle kut-
sumisesta. Vuoden 2019 viimeisessä kokouksessa valitaan seuraavan vuoden puheenjoh-
taja. 
• Ryhmällä ei ole pysyvää sihteeriä. Kokoussihteerinä toimitaan vuorollaan 
organisaatioiden nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavan kokouksen 
sihteeri hoitaa tilavaraukset ja ottaa vastaan kokousilmoittautumiset. 
• Ryhmä asetetaan vuoteen 2019 saakka. Kehittämis- ja hanketehtäviä varten 
perustetaan tarpeen mukaan pieniä ryhmiä, joissa ko. asiaa suunnitellaan ja 
valmistellaan (esim. kiertotalousseminaari). 
 

LIITE 1. Ryhmän jäsenorganisaatiot aakkosjärjestyksessä 
 
Edupoli ja Amisto eli Itä- 
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Espoon kaupungin 
ympäristökeskus 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus 
Helsingin seudun liikenne HSL 



Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY 
Hyria koulutus Oy 
Hämeen ELY-keskus, 
Rahoitusyksikkö 
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ry 
Metsähallitus, Etelä-Suomen  
luontopalvelut 
MTK Uusimaa 
Natur och Miljö rf 
Nuorisokeskus Anjala 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Suomen 4H-liitto ry 
Uudenmaan ELY-keskus, viestintä 
Uudenmaan ELY-keskus, 
ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualue 
Vantaan kaupunki 
Vesiensuojeluyhdistykset 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry 
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1.1 Johdanto

Tässä toimintasuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -

tietoisuuden edistämisryhmän (Välke-ryhmän) toimenpiteet vuodelle 2017.

Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä edistämisryhmän jäsenten kanssa ja

suunnitelma on hyväksytty ryhmän kokouksessa 10.3.2017. 

Edistämisryhmässä ympäristökasvatus käsitetään synonyymiksi kestävän kehityksen

kasvatukselle. Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä

oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat

muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Edistämisryhmän nimeen on haluttu sisällyttää

myös sana ympäristötietoisuus, jotta ryhmän tavoitteet myös aikuisten toimintaan

vaikuttamisessa tulevat paremmin esiin. Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien

tiedostamista ja niiden huomioon ottamista toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja

tehtäessä.

Unescon suunnitelma kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi asettaa tavoitteeksi

kasvatuksen ja oppimisen uudelleen suuntaamisen siten, että kaikilla on tilaisuus omaksua

tiedot, taidot, arvot ja asenteet, jotka voimaannuttavat toimimaan kestävän kehityksen

puolesta. Suunnitelma asettaa tavoitteeksi myös mm. nuorten osallistamisen. Opetus- ja

kulttuuriministeriön, sekä Ympäristöministeriön toimesta laaditaan vuoden 2016 ja 2017 aikana

kansallinen suunnitelma kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseksi.

Ympäristökasvatus on otettu huomioon myös Uusimaa-ohjelmassa ja sen

toimenpidesuunnitelmassa sekä Uudenmaan ELY-keskuksen strategisessa

tulossopimuksessa vuosille 2016−2017.

1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämis-

ryhmästä

1.2. Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden

edistämiseksi Uudellamaalla

Vuonna 2014 valmistui alueellinen Rattailla − toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja
-vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla. Toimenpideohjelman toteuttaminen edistää

eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvistaa alueen yritysten ja

asukkaiden ympäristöasioiden haltuunottoa.

Toimenpideohjelma on työkalu, joka ohjaa Välke-ryhmän vuotuista toimintaa ryhmän

toimintasuunnitelman ohella. Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista seurataan Välke-ryhmän 

kokouksissa ohjelmasta laaditun seurantataulukon avulla. Välke-ryhmän tavoitteena on, että myös 

vuoden 2018 jälkeiselle ajalle laaditaan vastaava toimenpidesuunnitelma.

1.3. Ympäristövastuullisuuden osaamispankki

Osaamispankki on verkkosivusto, jonne on koottu yhteen Uudenmaan

ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatustyötä tekevät toimijat ja

heidän palveluntarjoajansa. Sivut esittelevät toimijoita ja toimintaa sekä

ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi

tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja

siitä kiinnostuneille. Osaamispankki löytyy osoitteesta http://www.hyria.fi/osaamispankki. 
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Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin koottiin sisältöä laajan kyselyn ja kahden

yhteistyöseminaarin avulla. Osaamispankkia ylläpitää Hyria koulutus Oy. Osaamispankkia hyödyn-

netään ja tehdään tunnetuksi Uudellamaalla.

1.4. Ryhmän tavoitteet

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä on perustettu 2011 ja

nimetty uudelleen Uudenmaan ELY-keskuksen asettamispäätöksellä 6.2.2014 toimikaudelle 

2014−2015. Toimikaudelle 2016−2018 Välke-ryhmä nimettiin 19.2.2016.

Ryhmän toiminnan tavoitteena on

• lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla ja siten

muodostaa vahva asiantuntijaverkosto,

• lisätä tiedonvaihtoa Uudellamaalla aktiivisen viestinnän ja ympäristövastuullisuuden

osaamispankin avulla,

• lisätä yhteistyötä ympäristökasvatustyön ja ympäristötietoisuuden edistämisessä ja

hakea synergiaetuja,

• lisätä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä ja valtavirtaistumista Uudellamaalla ja herättää suuren 

yleisön

ympäristötietoisuutta,

• tehdä toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi

Uudellamaalla ja aloittaa sen toteuttaminen,

• edistää rahoituksen järjestämistä ympäristökasvatus- ja tietoisuustyölle ja

• saada mukaan lisää toimijoita ympäristötietoisuuden edistämiseen

• tukea ympäristökasvattajia toiminnassaan.

Organisaatio Jäsen Varajäsen

Edupoli ja Amisto eli Itä-

Uudenmaan

koulutuskuntayhtymä

Kim Lindroos

Espoon kaupungin

ympäristökeskus

Riitta Pulkkinen Tuija Stambej

Etelä-Suomen aluehallintovi-

rasto

Sanna Puura Kirsi Saarinen

Helsingin kaupungin

ympäristökeskus

Kaisa Pajanen Margit Jensen

Helsingin seudun liikenne HSL Mirva Ilmoniemi Tarja Jääskeläinen

Helsingin seudun

ympäristöpalvelut HSY

Päivi Vaisto Leena Mikkonen-Young

Hyria koulutus Oy Juulia Juslin Virpi Lyytimäki

Pääkaupunkiseudun

kierrätyskeskus

Katja Viberg Anu Kaila

Luonto-Liitto ry, Uudenmaan 

piiri

Saara Leinikka Petro Pynnönen

Metsähallitus, Etelä-Suomen

luontopalvelut

Elina Pilke Carina Wennström

Natur och Miljö rf Pia Bäckman

1.5 Ryhmän ja verkoston kokoonpano
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Nuorisokeskus Anjala Kirsi Sali Paula Rämä

MTK Uusimaa Leena Saari

Suomen luonnonsuojeluliitto Tarja Heikkonen Risto Nuutinen

Suomen ympäristökasvatuk-

sen

Seura ry SYKSE / FEE Suomi

Silja Sarkkinen Katja Viberg

Suomen ympäristöopisto SYK-

LI

Runonen Maria Kettunen Anna

Suomen 4H-liitto ry Helena Herttuainen Marita Hagman

Uudenmaan ELY-keskus, 

viestintä

Reetta Harmaja

Uudenmaan ELY-keskus,

ympäristö ja luonnonvarat –

vastuualue

Mikko Kantokari Eeva-Riitta Puomio

Hämeen ELY-keskus Riitta Salasto

Vantaan kaupunki Anna Sjövall Noora Ilola

Vesiensuojeluyhdistykset Velimatti Leinonen

Vantaanjoen ja Helsingin seu-

dun

vesiensuojeluyhdistys ry

Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja

Porvoonjoen vesien- ja

ilmansuojeluyhdistys

Maija Venäläinen, LänsiUuden-

maan

vesi ja ympäristö

ry

Mannerheimin Lastensuojelu-

liiton

Uudenmaan piiri ry

Minna Mäenpää

(Ryhmän jäsenorganisaatiot aakkosjärjestyksessä liitteenä 1.)

Ryhmän kokoonpano tulee todennäköisesti elämään ajan kuluessa.

Yhteistyöverkostoa on koottu jo Osaamispankki -hankkeen aikana. Verkostossa on mukana tällä 

hetkellä noin 400 henkilöä. Verkosto laajenee jatkuvasti. Verkoston jakelussa on seuraavia tahoja 

Uudeltamaalta:

• Ammattiliitot ja edunvalvonta

• Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos

• HSY

• Keski-Suomen ELY-keskus

• Kestävän kehityksen verkostoja (esim. RCE Espoo, kestävää kehitystä edistävän

kasvatuksen ja koulutuksen verkosto)

• Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia

• Korkeasaaren eläintarha, luontokoulu

• Kuntien koulutoimet

• Kuntien ympäristötoimet, kuntien kirjastotoimi 

• Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt

• Luonto- ja ympäristökoulut, luontotalot ja leirikoulut

• Museoita
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• Muu valtionhallinto, mm. opetushallitus, ympäristöministeriö 

(Kestävän kehityksen

toimikunta)

• Muut kansalaisjärjestöt (ml. 4H, MLL, liikuntajärjestöt)

• Muut alueen vesiensuojeluyhdistykset

• Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA -säätiö

• Opiskelija- ja opettajajärjestöt

• Partio

• Seurakunnat

• Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

• Suomen Latu

• Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

• SYKE

• Uudenmaan ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitus -yksik-

kö, maaseutu- ja

energia-yksikkö sekä tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikkö

• Vihreä Lippu -koulut

• Ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifioidut oppilaitokset
• Vihreä Lippu -päiväkodit

• Yritykset, -säätiöt, ja -osuuskunnat yms.

• Uudenmaan liitto

Yhteistyöverkostoon voi liittyä Osaamispankki sivujen yhteystietojen avulla. Välke-ryhmään

(ks. taulukko) liittymisohjeet ovat samassa paikassa.

1.6. Ryhmän rahoitus

Välke-ryhmä selvittää tarvittaessa rahoitusmahdollisuuksia alueen ympäristökasvatustyön

tukemiseksi ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi.

Ryhmän jäsenet välittävät tietoa verkostolle rahoitusmahdollisuuksista.

Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää verkoston toimijoiden rahoitusta, jolloin

pienilläkin rahoitusosuuksilla voidaan toteuttaa jotakin yhteistä.

2. Toimenpiteet vuodelle 2017

2.1. Teemavuodet

Kullekin toimintavuodelle valitaan teema tai painopiste.

• Vuoden 2012 teema oli vesi. 

• Vuosien 2013−2014 teema oli ruoka, lisäksi vuonna 2014 vietettiin Suomenlahti-vuotta.
• Vuoden 2015 teema on ekosysteemipalvelut (sisältäen aiheita: kestävä elämäntapa,

virkistys, kansalaisten osallistuminen/osallisuus lähiympäristön kehittämiseen ja

luonnon monimuotoisuus).

• Vuoden 2016−2017 teemana on Nuoret muutoksentekijöinä.
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2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset

Välke-ryhmä kokoontuu 3−4 kertaa vuodessa. Osaan kokouksista voidaan kutsua
ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kokouksissa:

• suunnitellaan yhteistä toimintaa,

• tutustutaan Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoihin ja verkostoidutaan,

• levitetään tietoa, toimintamalleja ja materiaaleja,

• päätetään yhteisistä linjauksista,

• alustetaan Uudenmaan ympäristöpalkinnon/ympäristökasvatuspalkinnon myöntöä

sekä

• seurataan Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään tavoitteen 1 toteumaa, vuoden toisessa

kokouksessa käsitellään tavoitteet 2−3 ja kolmannessa kokouksessa tavoitteet 4−5.
Vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan selkeä raportointitapa seurantataulukkoa varten.

Kerran vuodessa järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä, johon kutsutaan

koko verkoston edustajat, päättäjiä ja muita tahoja teemasta ja tavoitteista riippuen.

• Tavoitteena on edistää alueellisen tason verkostoitumista, yhteistyötä, tietoisuuden

lisäämistä sekä tiedon, materiaalien ja toimintamallien levittämistä.

• Vuonna 2017 Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä järjestetään nimellä Muutoksen lähteillä 

8.5. osana Uusimaa-viikkoa.

• Ympäristökasvatuspäivän sisältöä suunnitellaan pienemmällä työryhmällä.

• Aikaisempien vuosien Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivien teemat ja

materiaalit löytyvät Osaamispankista.

2.3. Osaamispankki-sivustot

Uudenmaan ympäristökasvatusasioiden tietopankkina toimivat Osaamispankki-sivustot.

Kaikilla ryhmäläisillä on vastuu tiedon välittämisestä, keräämisestä ja päivittämisestä

sivustoille. Tiedot sivustoille vie Hyria koulutus Oy (Juulia Juslin), jolle ryhmäläiset voivat lähettää 

aineistot. 

Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyvä aineistoja ja linkkejä.

• Vuoden 2017 teemaa nuoret muutoksentekijöinä nostetaan esiin Osaamispankissa.

Osaamispankin yhteyteen voidaan koota rekisteri Uudellamaalla toteutetuista

ympäristökasvatus- ja tietoisuushankkeista ja ympäristöviisaista vierailukohteista jos se katsotaan 

tarkoituksenmukaiseksi.

Nettisivuja markkinoidaan kaikissa soveltuvissa yhteyksissä. 

• Tietoa Osaamispankista jaetaan tapahtumien, kampanjoiden ja muiden tapahtumien

yhteydessä sekä opettajien ja muiden ekotukikoulutusten yhteydessä.

• Vastuutahoja ovat ryhmän ja verkoston jäsenet.

2.4. Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat

Ryhmän jäsentahot ja verkosto järjestää jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, tapahtumia

ja kampanjoita omassa toiminnassaan. Ryhmän jäsenet ideoivat ja mahdollisuuksien

mukaan toteuttavat yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita.
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Ryhmä välittää tietoa toimijoiden järjestämistä kampanjoista ja materiaaleista edelleen

välitettäväksi. Kokousten yhteydessä järjestetään koulutusta ryhmälle ajankohtaisista teemoista. 

Rahoituksen varmistuessa toteutetaan nuoret

muutoksentekijöinä -hanketta. Järjestetään ilmiöpohjaisen oppimisen perustuvaa

koulutusta opettajille vuoden 2017 aikana. Järjestetään verkostolle koulutusta uudistuvasta nuor-

isolaista ja muusta vuoden teemaan liittyvästä. Koulutusta suunnittelee työryhmä.

Vuonna 2017 otetaan käyttöön edellisen vuoden aikana tuotettua luontopolku -materiaali ja

Suuri mysteeri luontopolku-materiaalista myös viestitään aktiivisesti.

2.5. Ulkoinen viestintä ja tiedotus

• Välke-ryhmälle ja/tai verkostolle järjestetään koulutusta

sosiaalisen median hyödyntämisestä.

• Viestinnän ja tiedottamisen tärkeä tavoite on lisätä ympäristökasvatuksen

näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja internetissä.

• Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja muusta välitettävästä tiedosta viestitään

Osaamispankki -sivustolla. Vastuussa viestinnästä ovat ryhmän jäsenet ja Hyria.

• Uudenmaan Ely-keskus koordinoi verkoston facebook-sivuja:

www.facebook.com/valkeuusimaa

• Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita,

joita tarjotaan medialle. Vastuussa ovat ryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja tiedottaja. 

• Uudesta puheenjohtaja tahosta ja vuoden teemasta laaditaan mediatiedote.

• Tarjotaan ympäristökasvatus-aiheisia juttuja tiedotusvälineille teemavuosi

huomioiden.

• Vastuussa ovat ryhmän jäsenet.

• Järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivän yhteydessä infoa toimittajille. Kartoiteta-

an vuoden aikana myös muita tapoja tuoda

esiin vuoden teemaa mediaan tai järjestetään toimittajakoulutus.

• Jokainen Välke-ryhmän jäsen organisaatio tekee nettisivuilleen lyhyen tiedotteen

Välke-ryhmästä.

2.6. Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet

• Vahvistetaan ympäristöasioiden ja ympäristökasvatuksen asemaa ryhmän jäsenten

omissa organisaatioissa.

• Ryhmän jäsenet tarjoutuvat puhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi välittää tietoa

ympäristökasvatuksesta ja -tietoisuudesta.

• Vaikutetaan poliittisten päättäjien ja virkamiesten näkemyksiin esim. kutsumalla

heitä tilaisuuksiin avaajiksi, kuulijoiksi ja/tai esiintyjiksi.

• Uusimaa-ohjelma

2.7. Yhteystietojen ylläpito

• Ryhmän jäsenten yhteystiedot pyritään pitämään ajan tasalla. Vastuussa on ryhmän

puheenjohtaja, jolle ryhmän jäsenet toimittavat muuttuneet tiedot.

• Verkoston sähköpostijakelulistaa pidetään yllä. Ryhmän puheenjohtajataho päivittää

jakelulistaa. Etsitään jotakin helpompaa tapaa (jokin postituslista) pitää yllä

yhteystietolistaa.
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2.8. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa

Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisiin verkostotapahtumiin.

• FEE – Suomen / Sykse:n vuosittain koordinoima alueellisten verkostojen tapaaminen on tärkeä

yhteistyöfoorumi. Alueellisten verkostojen tapaaminen järjestetään 30.3.2016

Lahdessa.

• Tavoitteena on verkostoituminen sekä tiedon, kokemusten ja toimintamallien vaihto.

• Yhteistyötä tehdään erityisesti Hämeen ELY-keskuksen kanssa. 

2.9. Kansainvälinen toiminta

• Välitetään tietoa kansainvälisistä tapahtumista ja esimerkeistä verkostolle.

• Otetaan yhteyttä kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja vaihdetaan

kokemuksia, tietoa ja toimintamalleja.

• Jatketaan pohdintoja yhteisen kv-excursion järjestämisestä Ruotsiin ja Viroon.

• Selvitetään keskeiset ympäristökasvatusverkostot ja niissä mukana olevat henkilöt.

3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet

• Ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2017 puheenjohtajatahona jatkaa

Luonto-Liitto ry. Puheenjohtaja vastaa kokousten koolle kutsumisesta. Vuoden

viimeisessä kokouksessa valitaan seuraavan vuoden puheenjohtaja.

• Ryhmällä ei ole pysyvää sihteeriä. 

Kokoussihteerinä toimitaan vuorol-

laan

organisaatioiden nimien mukaisessa 

aakkosjärjestyksessä. Seuraavan 

kokouksen

sihteeri hoitaa tilavaraukset ja ottaa 

vastaan kokousilmoittautumiset.

• Ryhmä asetetaan vuoteen 2018 

saakka. Kehittämis- ja hanketehtäviä 

varten

perustetaan tarpeen mukaan pieniä 

ryhmiä, joissa ko. asiaa suunnitellaan 

ja

valmistellaan (esim. ympäristökasva-

tuspäivä, nuoret muutoksentekijöinä 



LIITE 1. Ryhmän jäsenorgansiaatiot aakkosjärjestyksessä

Edupoli ja Amisto eli Itä-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Espoon kaupungin

ympäristökeskus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Helsingin kaupungin

ympäristökeskus

Helsingin seudun liikenne HSL

Helsingin seudun

ympäristöpalvelut HSY

Hyria koulutus Oy

Hämeen ELY-keskus,

Rahoitusyksikkö

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Uudenmaan piiri ry

Metsähallitus, Etelä-Suomen 

luontopalvelut

MTK Uusimaa

Natur och Miljö rf

Nuorisokeskus Anjala

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen ympäristökasvatuksen

Seura ry SYKSE

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Suomen 4H-liitto ry

Uudenmaan ELY-keskus, viestintä

Uudenmaan ELY-keskus,

ympäristö ja luonnonvarat

-vastuualue

Vantaan kaupunki

Vesiensuojeluyhdistykset

Vantaanjoen ja Helsingin seudun

vesiensuojeluyhdistys ry



Rattailla
Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden 

ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 
2014-2017



Taustaa ja tavoitteita
Rattailla-hankkeessa on laadittu 
toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden 
ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 
vuosina 2014–2017. Tavoitteena on 
valtavirtaistaa ympäristötietoisuuden 
ja -vastuun edistämisen hyviä 
käytäntöjä ja edistää kestäviä 
tuotanto- ja kulutustapoja, yhteistyötä 
ja verkostoitumista. Tavoitteena on 
tukea yrityksiä ympäristöasioiden ja 
ympäristövastuun haltuunotossa ja 
edistää kestävää liiketoimintaa. Lisäksi 
hankkeen aikana on kehitetty ja arvioitu 
ympäristövastuullisuuden indikaattoreita 
työn vaikuttavuuden mittaamiseksi.

Uudenmaan ympäristötietoisuuden ja 
-vastuun toimenpideohjelma konkretisoi 
alueen strategioita ja ohjelmia 
ympäristötietoisuuden ja kestävien 
tuotanto- ja kulututapojen edistämisen 
osalta. Lisäksi se ohjaa Uudenmaan 
ympäristökasvattajien yhteistyöryhmän, 
Välkkeen, toimintaa tulevina vuosina. 
Hyvät ympäristötietoisuuden ja -vastuun 
edistämisen käytännöt leviävät, yritysten 
ympäristövastuullisuus lisääntyy, 
ympäristöä säästävien tuotteiden 
ja palveluiden kysyntä kasvaa sekä 
ympäristötietoisuutta ja -vastuuta 
edistävien toimenpiteiden arviointi ja 
vaikuttavuuden seuranta helpottuu.

UUsmaalaiset 
ovat ympäRistötietoisia 

ja viisaita toimijoita.
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Tarve ympäristövastuullisuustrategian 
laatimiselle ja sen pohjatyölle on 
kirjattu Uudenmaan maakuntaohjelman 
toteuttamissuunnitelmaan 2013–2014, 
uuteen Uusimaa-ohjelmaan ja Välke-
ryhmän toimintasuunnitelmaan. 
Hanke toteuttaa Uudenmaan osalta 
hallitusohjelman tavoitetta ”Suomesta 
maailman ympäristötietoisin kansakunta” 
ja kehittää samalla menetelmiä ja 
alueellisia mittareita, miten tämän 
tavoitteen saavuttamista seurataan. 
Kaikkiin toimenpideohjelman kohtiin 
indikaattoreita ei vielä löydetty.

Ohjelma toteuttaa myös 
kansallisen kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita:

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet 
hyvinvointiin

2. Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta
3. Työtä kestävästi
4. Kestävät yhdyskunnat ja 

paikallisyhteisöt
5. Hiilineutraali yhteiskunta
6. Resurssiviisas talous
7. Luonnon kantokykyä kunnioittavat 

elämäntavat

8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Välke-ryhmä ja hankkeen toteutus
Uudenmaan ELY-keskus on asettanut 
Uudenmaan ympäristökasvatuksen 
ja -tietoisuuden edistämisryhmän, 
Välkkeen. Ryhmän toiminnan tavoitteena 
on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden 
verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä 
ympäristökasvatustyön näkyvyyttä 
Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää 
verkostoitumista myös laajemman 
yhteistyöverkoston (Välke-verkosto) 
voimin. Yhteistyöverkoston avulla 
tuotettu tieto on helpommin saatavilla 
ja hyödynnettävissä. Välke-ryhmä päätti 
lähteä työstämään ympäristötietoisuuden 
ja -vastuun toimenpideohjelmaa 
Uudellemaalle. 

Projektin päärahoittajana on ollut 
Uudenmaan liitto. Muita rahoittajia 
ovat Ympäristöministeriö, Espoon ja 
Helsingin kaupungit, Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus, Metsähallitus, 
Hyria koulutus, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY ja Uudenmaan 
ELY-keskus. Projektin koordinoi Suomen 
ympäristöopisto SYKLI. Rahoittajatahot 
ovat merkittäviä ympäristötietoisuuden ja 
-vastuun edistäjätahoja, joille on tärkeää, 
että Uudellemaalle tehdään selkeä ja 
tavoitteellinen toimenpideohjelma.
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TAVOITE 1

UUSMAALAISTEn LUOnTO- jA YMPäRISTöSUHdE On VAHVA, OMA LäHIYMPäRISTö KOETAAn TäRKEäKSI jA LäHI-
YMPäRISTön SUUnnITTELUUn On HELPPO OSALLISTUA.

TOIMEnPIdE KOHdERYHMä IndIKAATTORI VASTUUTAHO YHTEISTYöTAHO

Osallistamisen keinoja 
levitetään koulutusten, 
työpajojen ja 

materiaalien keinoin.

Oppilaitokset, asukkaat, 
ympäristötietoisuuden 
edistäjät

Koulutusten tai 
tilaisuuksien määrä

Hyria koulutus Oy,
Suomen ympäristöopis-

to SYKLI
Välke-ryhmä

Oppimisympäristöjä 

laajennetaan lähi- ja 

luontoympäristöön.

Varhaiskasvatus, 
oppilaitokset

LYKE-verkosto (Luon-

to- ja ympäristökas-

vatusta sekä kestävän 
elämäntavan kasvatusta 
tukevien verkosto)

Välke-ryhmä

Kaikille Uudenmaan 
asukkaille tarjotaan 
mahdollisuus päästä 
mukaan luontoretkille.

Asukkaat
järjestettyjen retkien 
määrä

Suomen Luonnonsuoje-

luliitto SLL / paikallisyh-

distykset, Uudenmaan 
partiopiiri,
Pääkaupunkiseudun 
partiolaiset ry

Kunnat, järjestöt, Metsähallitus 
/ Etelä-Suomen luontopalvelut, 
Uudenmaan Martat ry
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TAVOITE 2

ASUKKAIdEn On HELPPO TEHdä KESTäVän KEHITYKSEn MUKAISIA VALInTOjA HIILInEUTRAALILLA UUdELLAMAALLA.

TOIMEnPIdE KOHdERYHMä IndIKAATTORI VASTUUTAHO YHTEISTYöTAHO

Lisätään joukko- ja 
kevyenliikenteen 
houkuttelevuutta koko 
Uudellamaalla.

Asukkaat
joukkoliikenteen osuus 
kaikesta liikenteestä

Helsingin seudun 
liikenne HSL

Työnantajat, kunnat, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut HSY, 
bussiyrittäjät, Välke-ryhmä

Asukkaille tarjotaan 
tietoa, tukea ja kan-

nustusta kestävän 
kehityksen mukaisiin 
valintoihin.

Asukkaat
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY

Kunnat, oppilaitokset, vapaa 
sivistystyö, media, järjestöt, 
yritykset

järjestetään 
ympäristötietoisuuden 
edistäjille koulutusta 
kestävästä yhteiskun-

tasuunnittelusta ja 
ekosysteemipalveluiden 
käytöstä.

Ympäristötietoisuuden 
edistäjät, 
Välke-verkosto

järjestettyjen koulu-

tusten ja osallistujien 
määrä

Suomen ympäristöopis-

to SYKLI

Kuntaliitto, Suomen 
ympäristökeskus, 
Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seura ry, AaltoPro
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TAVOITE 3

YMPäRISTöTIETO On MEdIASSA ESILLä MOnIPUOLISESTI jA KAnSAnTAjUISESTI.

TOIMEnPIdE KOHdERYHMä IndIKAATTORI VASTUUTAHO YHTEISTYöTAHO

Kehitetään 

Välke-ryhmän 
mediayhteistyövalmiuk-

sia ja -kumppanuuksia.

Ympäristötietoisuuden 
edistäjät

Lehtijuttujen määrä Välke-ryhmä Paikallislehdet

Kehitetään 

Välke-ryhmän 
sosiaalisen median 

valmiuksia 
malliesimerkkien avulla.

Välke-verkosto

Metsähallitus / Etelä-
Suomen luontopalvelut, 
Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus Oy

Välke-ryhmä

Osaamispankkiin 
lisätään esimerkkejä 
onnistuneista kampan-

joista sekä ympäristövii-
saita vierailukohteita.

Välke-verkosto, yrittäjät Uudet päivitykset Hyria koulutus Oy
Suomen ympäristöopis-

to SYKLI, Välke-ryhmä

Levitetään 
tietoa tapahtumien 
ympäristökriteereistä.

Yrittäjät,  järjestöt, 
asukkaat

Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus, 
Espoon kaupunki, Van-

taan kaupunki

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY / 
Ilmastoinfo, järjestöt
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TAVOITE 4 

UUSMAALAISET KUnnAT OVAT EdELLäKäVIjöITä KESTäVäSSä KEHITYKSESSä. KUnnISSA On VAHVA KESTäVän 
KEHITYKSEn ARVOPOHjA.

TOIMEnPIdE KOHdERYHMä IndIKAATTORI VASTUUTAHO YHTEISTYöTAHO

Haastetaan Uuden-

maan kuntia osallistu-

maan kestävän kehityk-

sen toimintaan.

Kunnat, oppilaitokset
Kestävän kehityksen 
ohjelmat ja yhteiskun-

tasitoumukset
Välke-ryhmä

Suomen ympäristöopisto 
SYKLI, Hyria koulutus Oy, 
kunnat

Ekotukitoiminnasta 
viestiminen ja toimin-

nan laajentaminen 

Uudenmaan kuntiin.

Kunnat
Ekotukihenkilöiden 
määrä kunnissa

Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY, 
Suomen ympäristöopisto 
SYKLI, Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus Oy

Tuetaan päiväkotien, 
koulujen ja oppilaitos-

ten kestävän kehityksen 
työtä ja edistetään 

kestävän kehityksen 
ohjelmien rakentamista 
ja sertifiointia.

Päiväkodit, koulut, 
oppilaitokset

Kestävän kehityksen 
ohjelmat ja yhteiskun-

tasitoumukset

Opetus-, kasvatus- ja 
koulutusalojen säätiö 
(OKKA), Suomen 
Ympäristökasvatuksen 
Seura ry

Suomen ympäristöopisto 
SYKLI, Hyria koulutus Oy
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TAVOITE 5

ORGAnISAATIOILLA On YMPäRISTöASIOIdEn HALLInTAjäRjESTELMä TAI YMPäRISTöOHjELMA.

TOIMEnPIdE KOHdERYHMä IndIKAATTORI VASTUUTAHO YHTEISTYöTAHO

Kannustetaan yrityksiä 
tekemään kestävän kehi-
tyksen yhteiskuntasitou-

muksia ja ottamaan käyt-
töön ympäristöohjelmia 

ja hallintajärjestelmiä.

Yritykset ja muut 
organisaatiot

Hallintajärjestelmien ja 

sitoumusten määrä

Helsingin seudun 
kauppakamari / 
Ympäristöasioiden 

koordinaatioryhmä

Ympäristöministeriö, 
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut 
HSY / Ilmastoinfo, 
Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus, 
Välke-ryhmä

Kannustetaan yrityksiä 
mukaan Itämeri-haastee-

seen.

Yritykset ja muut 
organisaatiot

Mukana olevien yri-
tysten määrä

Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus

Itämeri-haasteessa 
mukana olevat kunnat, 
Välke-ryhmä

Tarjotaan ja kehitetään 
työhyvinvointikoulutuksia 
luontoteemalla.

Yritykset, kunnat Koulutusten määrä
Metsähallitus / Etelä-
Suomen luontopalvelut

Luontomatkailuyritykset, 
luontokeskukset

Kannustetaan yrityksiä ja 
yhteisöjä 

toteuttamaan energiate-

hokkuutta lisääviä toi-
menpiteitä ja uusiutuvan 
energian käyttöä.

Yritykset, yhteisöt
Tuettujen yritysten 
määrä

Uudenmaan ELY-keskus

Suomen ympäristöopisto 
SYKLI, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY / 
Ilmastoinfo 
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UUsmaalaiset 
ovat ympäRistötietoisia 

ja viisaita toimijoita.
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Ohjelmaan on koottu vain niitä 
toimenpiteitä, mitä todella lähdetään 
viemään eteenpäin vuosien 2014–2017 
aikana. Toimenpideohjelmaa tehdessä 
nousi esiin useita asioita, joiden 
eteenpäin vieminen olisi tärkeää, mutta 
tämänhetkiset resurssit eivät riitä niiden 
toteuttamiseen. Seuraavalle sivulle on 
kuitenkin koottu myös niitä ajatuksia, mitkä 
voisivat jalostua uusiksi hankkeiksi.

10



Kaupunkisuunnittelun 
kestävän kehityksen ohjelma 
ja uudet paikallisdemokratian 

keinot

Ympäristöaineistot 

johonkin olemassa olevaan 
karttapalveluun / 

älypuhelinsovellus

Pilotoidaan  

kestävän kehityksen 
sisällyttämistä osaksi kaikkea 

johtamista (viranhaltijat 
ja luottamushenkilöt)

Kestävä kehitys tehdään 
näkyväksi Uudenmaan 

kunnissa

Sosiaalisen median 
parempi hyödyntäminen, 

esim. haastekampanja 
ekologisesta 

elämäntavasta

Välke-verkoston kestävän 
kehityksen arvolausuman 

luominen

Ympäristöohjelmien 

integroiminen osaksi 
muuta toimintaa

Osallistamisen keinojen 
levittäminen koulutusten, 
työpajojen, materiaalien 

ja paikallisten 
pilottihankkeiden 

keinoin.

Luodaan Uudenmaan 
laajuinen wiki viheralueista

Koulumetsä-hankkeen 
eteenpäin vieminen kaikkiin 

Uudenmaan kuntiin

Perustetaan Uudenmaan 
upeat luontokohteet -galleria 

wikin yhteyteen

Ympäristöjohtamisen 

merkityksen esiin tuominen, 
vuorovaikutteisuus ylätason ja 

käytännön toimijoiden 
välillä
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Toteuttajat:

Uudenmaan ympäristökasvatuksen 
ja -tietoisuuden edistämisryhmä 

Välke

Päärahoittajat:

Tukea ympäristövastuullisuuteen 
Uudenmaan Osaamispankista: 

www.hyria.fi/osaamispankki
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1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmästä  
 
1.1  Johdanto 

 
Tässä toimintasuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -
tietoisuuden edistämisryhmän (Välke-ryhmän) toimenpiteet vuodelle 2016. 
Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä edistämisryhmän jäsenten kanssa ja 
suunnitelma on hyväksytty ryhmän kokouksessa 8.2.2016.  
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Edistämisryhmässä ympäristökasvatus käsitetään synonyymiksi kestävän kehityksen 
kasvatukselle. Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä 
oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat 
muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Edistämisryhmän nimeen on haluttu sisällyttää 
myös sana ympäristötietoisuus, jotta ryhmän tavoitteet myös aikuisten toimintaan 
vaikuttamisessa tulevat paremmin esiin. Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien 
tiedostamista ja niiden huomioon ottamista toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja 
tehtäessä. 
 
Unescon suunnitelma kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi asettaa tavoitteeksi 
kasvatuksen ja oppimisen uudelleen suuntaamisen siten, että kaikilla on tilaisuus omaksua 
tiedot, taidot, arvot ja asenteet, jotka voimaannuttavat toimimaan kestävän kehityksen 
puolesta. Suunnitelma asettaa tavoitteeksi myös mm. nuorten osallistamisen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön, sekä Ympäristöministeriön toimesta laaditaan vuoden 2016 aikana 
kansallinen suunnitelma kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseksi. 
Ympäristökasvatus on otettu huomioon myös Uusimaa-ohjelmassa ja sen 
toimenpidesuunnitelmassa sekä Uudenmaan ELY-keskuksen strategisessa 
tulossopimuksessa vuosille 2016−2017. 
 

1.2. Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 

edistämiseksi Uudellamaalla 

 
Vuonna 2014 valmistui alueellinen Rattailla − toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja 
-vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla. Toimenpideohjelman toteuttaminen edistää 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvistaa alueen yritysten ja 
asukkaiden ympäristöasioiden haltuunottoa. 
 
Toimenpideohjelma on työkalu, joka ohjaa Välke-ryhmän vuotuista toimintaa ryhmän 
toimintasuunnitelman ohella. Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista seurataan Välke-
ryhmän kokouksissa ohjelmasta laaditun seurantataulukon avulla. 
 
 
 
 

1.3. Ympäristövastuullisuuden osaamispankki 

 

Osaamispankki on verkkosivusto, jonne on koottu yhteen Uudenmaan 
ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja 
heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät toimijoita ja toimintaa sekä 
ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi 
tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja 
siitä kiinnostuneille. Osaamispankki löytyy osoitteesta http://www.hyria.fi/osaamispankki.  
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Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin koottiin sisältöä laajan kyselyn ja kahden 
yhteistyöseminaarin avulla. Osaamispankkia ylläpitää Hyria koulutus Oy. Osaamispankki 
vaatii päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä. 
 

1.4. Ryhmän tavoitteet 

 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä on perustettu 2011 ja 
nimetty uudelleen Uudenmaan ELY-keskuksen asettamispäätöksellä 6.2.2014 toimikaudelle 
2014−2015. Toimikaudelle 2016−2018 Välke-ryhmä nimettiin 19.2.2016. 
  
Ryhmän toiminnan tavoitteena on  

• lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla ja siten 
muodostaa vahva asiantuntijaverkosto, 

• lisätä tiedonvaihtoa Uudellamaalla aktiivisen viestinnän ja ympäristövastuullisuuden 
osaamispankin avulla, 

• lisätä yhteistyötä ympäristökasvatustyön ja ympäristötietoisuuden edistämisessä ja 
hakea synergiaetuja, 

• lisätä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla ja herättää suuren yleisön 
ympäristötietoisuutta, 

• tehdä toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi 
Uudellamaalla ja aloittaa sen toteuttaminen, 

• edistää rahoituksen järjestämistä ympäristökasvatus- ja tietoisuustyölle ja 
• tukea ympäristökasvattajia toiminnassaan. 

 

1.5 Ryhmän ja verkoston kokoonpano  

 

Organisaatio Jäsen Varajäsen 

Edupoli ja Amisto eli Itä-
Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä 

Kaija Tuiskula (Amisto) Johanna Krabbe (Edupoli) 

Espoon kaupungin 
ympäristökeskus 

Riitta Pulkkinen Tuija Stambej 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Sanna Puura Kirsi Saarinen 

Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus 
 

Kaisa Pajanen Margit Jensen 

Helsingin seudun liikenne HSL Mirva Ilmoniemi Tarja Jääskeläinen 

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY 

Päivi Vaisto  Leena Mikkonen-Young 

Hyria koulutus Oy  Virpi Lyytimäki Juulia Juslin 

Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus  

Katja Viberg Anu Kaila 
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Luonto-Liitto ry, Uudenmaan piiri Saara Leinikka Petro Pynnönen 

Metsähallitus, Etelä-Suomen 
luontopalvelut 

Elina Pilke  Carina Wennström 

Natur och Miljö rf Tessa Turtonen Pia Bäckman 

Nuorisokeskus Anjala Kirsi Sali Paula Rämä 

MTK Uusimaa Leena Saari  

Suomen luonnonsuojeluliitto Tarja Heikkonen Risto Nuutinen 

Suomen ympäristökasvatuksen 
Seura ry SYKSE 

Kati Vähä-Jaakkola Katja Viberg 

Suomen ympäristöopisto SYKLI Runonen Maria Kettunen Anna 

Suomen 4H-liitto ry Helena Herttuainen Marita Hagman 

Uudenmaan ELY-keskus, viestintä Reetta Harmaja  

Uudenmaan ELY-keskus, 
ympäristö ja luonnonvarat –
vastuualue 

Mikko Kantokari Eeva-Riitta Puomio 

Hämeen ELY-keskus Riitta Salasto  

Vantaan kaupunki Anna Sjövall Noora Ilola 

Hyria koulutus Lyytimäki Virpi Juslin Juulia 

Vesiensuojeluyhdistykset 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry 
 

Velimatti Leinonen Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys 
Maija Venäläinen, Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö 
ry 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ry 

Minna Maanpää  

 

 (Ryhmän jäsenorganisaatiot aakkosjärjestyksessä liitteenä 1.) 

 
Ryhmän kokoonpano tulee todennäköisesti elämään ajan kuluessa. 
Yhteistyöverkostoa on koottu jo Osaamispankki -hankkeen aikana. Verkostossa on mukana 
tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Verkosto laajenee jatkuvasti. Verkoston jakelussa on 
seuraavia tahoja Uudeltamaalta: 
 

• Ammattiliitot ja edunvalvonta 
• Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 
• HSY 
• Keski-Suomen ELY-keskus 
• Kestävän kehityksen verkostoja (esim. RCE Espoo, kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen ja koulutuksen verkosto) 
• Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia 
• Korkeasaaren eläintarha, luontokoulu 
• Kuntien koulutoimet 
• Kuntien ympäristötoimet, kuntien kirjastotoimi 
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• Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt 
• Luonto- ja ympäristökoulut, luontotalot ja leirikoulut 
• Museoita 
• Muu valtionhallinto, mm. opetushallitus, ympäristöministeriö (Kestävän kehityksen 

toimikunta) 
• Muut kansalaisjärjestöt (ml. 4H, MLL, liikuntajärjestöt) 
• Muut alueen vesiensuojeluyhdistykset 
• Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA -säätiö 
• Opiskelija- ja opettajajärjestöt 
• Partio 
• Seurakunnat 
• Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 
• Suomen Latu 
• Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
• SYKE 
• Uudenmaan ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö, maaseutu- ja 

energia-yksikkö sekä tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikkö 
• Vihreä Lippu -koulut  
• Ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifioidut oppilaitokset 
• Vihreä Lippu -päiväkodit 
• Yritykset, -säätiöt, ja -osuuskunnat yms. 
• Uudenmaan liitto  

 
Yhteistyöverkostoon voi liittyä Osaamispankki sivujen yhteystietojen avulla. Välke-ryhmään 
(ks. taulukko) liittymisohjeet ovat samassa paikassa. 
 

1.6. Ryhmän rahoitus 

 
Välke-ryhmä selvittää tarvittaessa rahoitusmahdollisuuksia alueen ympäristökasvatustyön 
tukemiseksi ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi. 
Ryhmän jäsenet välittävät tietoa verkostolle rahoitusmahdollisuuksista. 
Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää verkoston toimijoiden rahoitusta, jolloin 
pienilläkin rahoitusosuuksilla voidaan toteuttaa jotakin yhteistä. 
 
 

2. Toimenpiteet vuodelle 2016 

 

2.1. Teemavuodet 

 
Kullekin toimintavuodelle valitaan teema tai painopiste. 

• Vuoden 2012 teema oli vesi. 



Välke-ryhmä: toimintasuunnitelma 2016 

 

 6 

• Vuosien 2013 −2014 teema oli ruoka, lisäksi vuonna 2014 vietettiin Suomenlahti-
vuotta. 

• Vuoden 2015 teema on ekosysteemipalvelut (sisältäen aiheita: kestävä elämäntapa, 
virkistys, kansalaisten osallistuminen/osallisuus lähiympäristön kehittämiseen ja 
luonnon monimuotoisuus). 

• Vuoden 2016−2017 teemana on: nuoret muutoksentekijöinä.  
 

2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset 

 

Välke-ryhmä kokoontuu 3−4 kertaa vuodessa. Osaan kokouksista voidaan kutsua 
ulkopuolisia asiantuntijoita.  
 
Kokouksissa: 

• suunnitellaan yhteistä toimintaa, 
• tutustutaan Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoihin ja verkostoidutaan, 
• levitetään tietoa, toimintamalleja ja materiaaleja, 
• päätetään yhteisistä linjauksista, 
• alustetaan Uudenmaan ympäristöpalkinnon/ympäristökasvatuspalkinnon myöntöä 

sekä 
• seurataan Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista. 

 
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään tavoitteen 1 toteumaa, vuoden toisessa 
kokouksessa käsitellään tavoitteet 2−3 ja kolmannessa kokouksessa tavoitteet 4−5. 
Vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan selkeä raportointitapa seurantataulukkoa varten. 
 
Kerran vuodessa järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä, johon kutsutaan 
koko verkoston edustajat, päättäjiä ja muita tahoja teemasta ja tavoitteista riippuen. 

• Tavoitteena on edistää alueellisen tason verkostoitumista, yhteistyötä, tietoisuuden 
lisäämistä sekä tiedon, materiaalien ja toimintamallien levittämistä. 

• Vuonna 2016 Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä järjestetään syys- 
lokakuussa.  

• Ympäristökasvatuspäivän sisältöä suunnitellaan pienemmällä työryhmällä. 
• Aikaisempien vuosien Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivien teemat ja 

materiaalit löytyvät Osaamispankista. 
 

2.3. Osaamispankki-sivustot 

 
Uudenmaan ympäristökasvatusasioiden tietopankkina toimivat Osaamispankki-sivustot. 
Kaikilla ryhmäläisillä on vastuu tiedon välittämisestä, keräämisestä ja päivittämisestä 
sivustoille. Tiedot sivustoille vie Hyria koulutus Oy (Hanna Sjöblom), jolle ryhmäläiset voivat 
lähettää aineistot. 
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Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyvä aineistoja ja linkkejä. 
• Vuoden 2016 teemaa nuoret muutoksentekijöinä nostetaan esiin Osaamispankissa. 

 

Osaamispankin yhteyteen voidaan koota rekisteri Uudellamaalla toteutetuista 
ympäristökasvatus- ja tietoisuushankkeista, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 
Nettisivuja markkinoidaan kaikissa soveltuvissa yhteyksissä. 
 

• Tietoa Osaamispankista jaetaan tapahtumien, kampanjoiden ja muiden tapahtumien 
yhteydessä sekä opettajien ja muiden ekotukikoulutusten yhteydessä. 

• Vastuutahoja ovat ryhmän ja verkoston jäsenet. 
 
 

2.4. Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat 

 

Ryhmän jäsentahot ja verkosto järjestää jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, tapahtumia 
ja kampanjoita omassa toiminnassaan. Ryhmän jäsenet ideoivat ja mahdollisuuksien 
mukaan toteuttavat yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita. 
 
Ryhmä välittää tietoa toimijoiden järjestämistä kampanjoista ja materiaaleista edelleen 
välitettäväksi. 
 
Ryhmä koordinoi ja tuottaa mm. perheille suunnattua ohjelmaa Vallisaaren 
avajaistapahtumaan 14.5.2016. Rahoituksen varmistuessa toteutetaan nuoret 
muutoksentekijöinä -hanketta. Järjestetään ilmiöpohjaisen oppimisen perustuvaa 
koulutusta opettajille vuoden 2016 aikana. Järjestetään verkostolle koulutusta uudistuvasta 
nuorisolaista ja muusta vuoden teemaan liittyvästä. Koulutusta suunnittelee työryhmä. 
Vuonna 2016 otetaan käyttöön edellisen vuoden aikana tuotettu luontopolkumateriaali ja 
Suuri mysteeri luontopolku-materiaalista myös viestitään aktiivisesti.   
 
 

2.5. Ulkoinen viestintä ja tiedotus 

 
• Välke-ryhmälle ja/tai verkostolle järjestetään koulutusta mediayhteistyöstä ja 

sosiaalisen median hyödyntämisestä. 
• Viestinnän ja tiedottamisen tärkeä tavoite on lisätä ympäristökasvatuksen 

näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja internetissä. 
• Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja muusta välitettävästä tiedosta viestitään 

Osaamispankki -sivustolla. Vastuussa viestinnästä ovat ryhmän jäsenet ja Hyria. 
• Uudenmaan Ely-keskus koordinoi verkoston facebook-sivuja: 

www.facebook.com/valkeuusimaa 
• Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita, 

joita tarjotaan medialle. Vastuussa ovat ryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja tiedottaja. 
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• Uudesta puheenjohtajatahosta ja vuoden teemasta laaditaan mediatiedote. 
• Tarjotaan ympäristökasvatusaiheisia juttuja tiedotusvälineille teemavuosi 

huomioiden.  
• Vastuussa ovat ryhmän jäsenet. 
• Järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivän ja Vallisaaren avajaisten 

yhteydessä infoa toimittajille. Kartoitetaan vuoden aikana myös muita tapoja tuoda 
esiin vuoden teemaa mediaan tai järjestetään toimittajakoulutus.  

• Jokainen Välke-ryhmän jäsenorganisaatio tekee nettisivuilleen lyhyen tiedotteen 
Välke-ryhmästä. 

 

2.6. Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet 

 

• Vahvistetaan ympäristöasioiden ja ympäristökasvatuksen asemaa ryhmän jäsenten 
omissa organisaatioissa. 

• Ryhmän jäsenet tarjoutuvat puhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi välittää tietoa 
ympäristökasvatuksesta ja -tietoisuudesta. 

• Vaikutetaan poliittisten päättäjien ja virkamiesten näkemyksiin esim. kutsumalla 
heitä tilaisuuksiin avaajiksi, kuulijoiksi ja/tai esiintyjiksi. 

• Uusimaa-ohjelma 
 
 

2.7. Yhteystietojen ylläpito 

 

• Ryhmän jäsenten yhteystiedot pyritään pitämään ajan tasalla. Vastuussa on ryhmän 
puheenjohtaja, jolle ryhmän jäsenet toimittavat muuttuneet tiedot. 

• Verkoston sähköpostijakelulistaa pidetään yllä. Ryhmän puheenjohtajataho päivittää 
jakelulistaa. Etsitään jotakin helpompaa tapaa (jokin postituslista) pitää yllä 
yhteystietolistaa. 

 
 

2.8. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa 

 

Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisiin verkostotapahtumiin. 
• SYKSE:n vuosittain koordinoima alueellisten verkostojen tapaaminen on tärkeä 

yhteistyöfoorumi. Alueellisten verkostojen tapaaminen järjestetään 30.3.2016 
Lahdessa. 

• Tavoitteena on verkostoituminen sekä tiedon, kokemusten ja toimintamallien vaihto. 
• Yhteistyötä tehdään erityisesti Hämeen ELY-keskuksen kanssa.  

 
 
 
 



Välke-ryhmä: toimintasuunnitelma 2016 

 

 9 

 
 

2.9. Kansainvälinen toiminta 

 
• Välitetään tietoa kansainvälisistä tapahtumista ja esimerkeistä verkostolle. 
• Otetaan yhteyttä kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja vaihdetaan 

kokemuksia, tietoa ja toimintamalleja. 
o Jatketaan pohdintoja yhteisen kv-excursion järjestämisestä Ruotsiin ja Viroon. 

• Selvitetään keskeiset ympäristökasvatusverkostot ja niissä mukana olevat henkilöt. 

 

 
3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet 

 
• Ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2016 puheenjohtajataho on 

Luonto-Liitto ry. Puheenjohtaja vastaa kokousten koolle kutsumisesta. Vuoden 
viimeisessä kokouksessa valitaan seuraavan vuoden puheenjohtaja.  

• Ryhmällä ei ole pysyvää sihteeriä. Kokoussihteerinä toimitaan vuorollaan 
organisaatioiden nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavan kokouksen 
sihteeri hoitaa tilavaraukset ja ottaa vastaan kokousilmoittautumiset. 

• Ryhmä asetetaan vuoteen 2018 saakka. Kehittämis- ja hanketehtäviä varten 
perustetaan tarpeen mukaan pieniä ryhmiä, joissa ko. asiaa suunnitellaan ja 
valmistellaan (esim. ympäristökasvatuspäivä, nuoret muutoksentekijöinä seminaari). 

 
 
LIITE 1. Ryhmän jäsenorgansiaatiot aakkosjärjestyksessä 
 

Edupoli ja Amisto eli Itä-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Espoon kaupungin 
ympäristökeskus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus 

Helsingin seudun liikenne HSL 

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY 

Hyria koulutus Oy  

Hämeen ELY-keskus, 
Rahoitusyksikkö 

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ry 

Metsähallitus, Etelä-Suomen 



Välke-ryhmä: toimintasuunnitelma 2016 

 

 10 

luontopalvelut 

MTK Uusimaa 

Natur och Miljö rf 

Nuorisokeskus Anjala 

Suomen luonnonsuojeluliitto 

Suomen ympäristökasvatuksen 
Seura ry SYKSE 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Suomen 4H-liitto ry 

Uudenmaan ELY-keskus, viestintä 

Uudenmaan ELY-keskus, 
ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualue 

Vantaan kaupunki 

Vesiensuojeluyhdistykset 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry 
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1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 

edistämisryhmästä 

1.1. Johdanto 

Tässä toimintasuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 

edistämisryhmän (Välke-ryhmän) toimenpiteet vuodelle 2015. Toimintasuunnitelma on laadittu 

yhteistyössä edistämisryhmän jäsenten kanssa ja suunnitelma on hyväksytty ryhmän kokouksessa 

29.1.2015.  

Edistämisryhmässä ympäristökasvatus käsitetään synonyymiksi kestävän kehityksen kasvatukselle. 

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, 

että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän 

kehityksen mukaisiksi. Edistämisryhmän nimeen on haluttu sisällyttää myös sana 

ympäristötietoisuus, jotta ryhmän tavoitteet myös aikuisten toimintaan vaikuttamisessa tulevat 

paremmin esiin. Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioon 

ottamista toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja tehtäessä.  

Hallitusohjelmassa tavoitteena on, että Suomesta tehdään maailman ympäristötietoisin 

kansakunta ja ympäristökasvatuksen asemaa parannetaan ja kehitetään. Ympäristökasvatus on 

otettu huomioon myös Uusimaa-ohjelmassa ja sen toimenpidesuunnitelmassa sekä Uudenmaan 

ELY-keskuksen strategisessa tulossopimuksessa 2012 - 2015.   

1.2. Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 

edistämiseksi Uudellamaalla 

Vuonna 2014 valmistui alueellinen Rattailla - toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -

vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla. Toimenpideohjelman toteuttaminen edistää eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvistaa alueen yritysten ja asukkaiden 

ympäristöasioiden haltuunottoa.  

Toimenpideohjelma on työkalu, joka ohjaa Välke-ryhmän vuotuista toimintaa ryhmän 

toimintasuunnitelman ohella. Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista seurataan Välke-ryhmän 

kokouksissa ohjelmasta laaditun seurantataulukon avulla. 

1.3. Ympäristövastuullisuuden osaamispankki  

Osaamispankki on verkkosivusto, jonne on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta 

edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut 

esittelevät toimijoita ja toimintaa sekä ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. 

Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, 

ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankki löytyy osoitteesta 

http://www.hyria.fi/osaamispankki. 

http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf
http://www.hyria.fi/files/10304/Rattailla_toimenpideohjelma.pdf
http://www.hyria.fi/osaamispankki
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Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin koottiin sisältöä laajan kyselyn ja kahden 

yhteistyöseminaarin avulla. Osaamispankkia ylläpitää Hyria koulutus Oy. Osaamispankki vaatii 

päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä. 

1.4. Ryhmän tavoitteet 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä on perustettu 2011 ja nimetty 

uudelleen Uudenmaan ELY-keskuksen asettamispäätöksellä 6.2.2014 toimikaudelle 2014-2015.  

Ryhmän toiminnan tavoitteena on  

 lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla ja siten muodostaa 

vahva asiantuntijaverkosto, 

 lisätä tiedonvaihtoa Uudellamaalla aktiivisen viestinnän ja ympäristövastuullisuuden 

osaamispankin avulla,  

 lisätä yhteistyötä ympäristökasvatustyön ja ympäristötietoisuuden edistämisessä ja hakea 

synergiaetuja, 

 lisätä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla ja herättää suuren yleisön 

ympäristötietoisuutta, 

 tehdä toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi 

Uudellamaalla ja aloittaa sen toteuttaminen, 

 edistää rahoituksen järjestämistä ympäristökasvatus- ja tietoisuustyölle ja  

 tukea ympäristökasvattajia toiminnassaan.  

1.5. Ryhmän ja verkoston kokoonpano 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmään on nimetty 25 jäsentä. 

Jäsenet on esitetty seuraavassa taulukossa, jota on päivitetty 29.1.2015.  

Organisaatio Jäsen Varajäsen 

Edupoli Johanna Krabbe  

Espoon kaupungin ympäristökeskus Riitta Pulkkinen Tuija Stambej 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Sanna Puura Kirsi Saarinen 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaisa Pajanen Pekka Paaer 

Helsingin seudun kauppakamari Saija Äikäs  

Helsingin seudun liikenne Mirva Ilmoniemi Tarja Jääskeläinen 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Päivi Vaisto Sari Kemppainen 

Hyria koulutus Oy Juulia Juslin Virpi Lyytimäki 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Katja Viberg Johanna Sunikka 
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Luonto-Liitto ry, Uudenmaan piiri Saara Leinikka Markus Seppälä 

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Elina Pilke Sanna-Kaisa Juvonen 

Natur och Miljö Sonja Jaari Pia Bäckman 

Nuorisokeskus Anjala Kirsi Sali  

MTK Uusimaa Leena Saari Arto Hanelius 

Suomen luonnonsuojeluliitto Tarja Heikkonen Marjatta Sykkö 

Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry (SYKSE)  

 

Marjo Priha Katja Viberg 

Suomen ympäristöopisto SYKLI Silja Sarkkinen Maria Runonen 

Hämeen ELY-keskus, rakennerahastoasiat 

 

Riitta Salasto Tanja Lommi 

Uudenmaan ELY-keskus, strategiayksikkö, tiedotus Reetta Harmaja Sari Laine 

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualue 

Mikko Kantokari  

Uudenmaan liitto Inka Kanerva Silja Aalto 

Uudenmaan Martat ry Kirsi Mäkinen Sanna Tiainen-Erkkilä 

Vantaan kaupungin ympäristökeskus Sinikka Rantalainen Anna Sjövall 

Vesiensuojeluyhdistykset Tero Myllyvirta, Itä-

Uudenmaan ja Porvoonjoen 

vesien- ja 

ilmansuojeluyhdistys 

Maija Venäläinen, Länsi-

Uudenmaan vesi- ja 

ympäristöyhdistys 

WWF Finland Sanna Koskinen  

 

Ryhmän kokoonpano tulee todennäköisesti elämään ajan kuluessa.  

Yhteistyöverkostoa on koottu jo Osaamispankki -hankkeen aikana. Verkostossa on mukana tällä 

hetkellä noin 300 henkilöä. Verkosto laajenee jatkuvasti. Verkoston jakelussa on seuraavia tahoja 

Uudeltamaalta:  

 Ammattiliitot ja edunvalvonta  

 Helsingin seudun kauppakamari 

 Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 

 HSY    

 Kestävän kehityksen verkostoja (esim. RCE Espoo, kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen ja koulutuksen verkosto) 

 Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia 

 Kuntien koulutoimet   
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 Kuntien ympäristötoimet, kuntien kirjastotoimi 

 Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt 

 Luonto- ja ympäristökoulut, luontotalot ja leirikoulut 

 Museoita   

 Muu valtionhallinto, mm. opetushallitus, ympäristöministeriö (Kestävän kehityksen 

toimikunta) 

 Muut kansalaisjärjestöt (ml. 4H, MLL, liikuntajärjestöt) 

 Muut alueen vesiensuojeluyhdistykset  

 Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA -säätiö 

 Opiskelija- ja opettajajärjestöt  

 Partio 

 Seurakunnat  

 Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 

 Suomen Latu 

 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
 Uudenmaan ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö, maaseutu- ja energia-

yksikkö sekä tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikkö 

 Vesiensuojeluyhdistykset   

 Vihreä Lippu -koulut  

 Ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifioidut oppilaitokset 

 Vihreä Lippu -päiväkodit  

 Yritykset, -säätiöt, ja -osuuskunnat yms. 

 

Yhteistyöverkostoon voi liittyä Osaamispankki sivujen yhteystietojen avulla. Välke-ryhmään (ks. 

taulukko) liittymisohjeet ovat samassa paikassa. 

 

1.6. Ryhmän rahoitus 

 Välke-ryhmä selvittää tarvittaessa rahoitusmahdollisuuksia alueen ympäristökasvatustyön 

tukemiseksi ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi.  

 Ryhmän jäsenet välittävät tietoa verkostolle rahoitusmahdollisuuksista. 

 Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää verkoston toimijoiden rahoitusta, jolloin 

pienilläkin rahoitusosuuksilla voidaan toteuttaa jotakin yhteistä. 

 

2. Toimenpiteet vuodelle 2015 

2.1. Teemavuodet 

 Kullekin toimintavuodelle valitaan teema tai painopiste.  

 Vuoden 2012 teema oli vesi. 

 Vuosien 2013 - 2014 teema oli ruoka, lisäksi vuonna 2014 vietettiin Suomenlahti-vuotta. 

 Vuoden 2015 teema on ekosysteemipalvelut (sisältäen aiheita: kestävä elämäntapa, 

virkistys, kansalaisten osallistuminen/osallisuus lähiympäristön kehittämiseen ja luonnon 

monimuotoisuus) 

http://www.hyria.fi/osaamispankki
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2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset  

 Välke-ryhmä kokoontuu 3 - 4 kertaa vuodessa. Osaan kokouksista voidaan kutsua 

ulkopuolisia asiantuntijoita. Kokouksissa 

- suunnitellaan yhteistä toimintaa 

- tutustutaan Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoihin ja verkostoidutaan 

- levitetään tietoa, toimintamalleja ja materiaaleja 

- päätetään yhteisistä linjauksista 

- alustetaan Uudenmaan ympäristöpalkinnon/ympäristökasvatuspalkinnon myöntöä 

- seurataan Rattailla-toimenpideohjelman toteutumista 

o Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään tavoitteen 1 toteumaa, vuoden 

toisessa kokouksessa tavoitteet 2-3 ja kolmannessa kokouksessa tavoitteet 4-5. 

Vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan selkeä raportointitapa 

seurantataulukkoa varten. 

 Kerran vuodessa järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä, johon kutsutaan 

koko verkoston edustajat, päättäjiä ja muita tahoja teemasta ja tavoitteista riippuen.  

- Tavoitteena on edistää alueellisen tason verkostoitumista, yhteistyötä, tietoisuuden 

lisäämistä sekä tiedon, materiaalien ja toimintamallien levittämistä. 

- Vuonna 2015 Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivä järjestetään syyskuussa (23. tai 

24.9.2015) Hyvinkäällä. 

- Ympäristökasvatuspäivän sisältöä suunnitellaan pienemmällä työryhmällä.    

 

Aikaisempien vuosien Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivien teemat ja materiaalit 

löytyvät Osaamispankista. 

 

2.3. Osaamispankki-sivustot 

 Uudenmaan ympäristökasvatusasioiden tietopankkina toimivat Osaamispankki-sivustot. 

Kaikilla ryhmäläisillä on vastuu tiedon välittämisestä, keräämisestä ja päivittämisestä 

sivustoille. Tiedot sivustoille vie Hyria koulutus Oy (Juulia Juslin), jolle ryhmäläiset voivat 

lähettää aineistot.  

 Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyvä aineistoja ja linkkejä. 

o Vuoden teema ekosysteemipalvelut nostetaan esiin Osaamispankissa.  

 Osaamispankin yhteyteen voidaan koota rekisteri Uudellamaalla toteutetuista 

ympäristökasvatus- ja tietoisuushankkeista, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

 Nettisivuja markkinoidaan kaikissa soveltuvissa yhteyksissä. 

- Tietoa Osaamispankista jaetaan tapahtumien, kampanjoiden ja muiden tapahtumien 

yhteydessä sekä opettajien ja muiden ekotukikoulutusten yhteydessä 

- Vastuutahoja ovat ryhmän ja verkoston jäsenet.  

http://www.hyria.fi/osaamispankki
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2.4. Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat 

 Ryhmän jäsentahot ja verkosto järjestää jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, tapahtumia 

ja kampanjoita omassa toiminnassaan. Ryhmän jäsenet ideoivat ja mahdollisuuksien 

mukaan toteuttavat yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita.  

 Ryhmä välittää tietoa toimijoiden järjestämistä kampanjoista ja materiaaleista edelleen 

välitettäväksi. 

 Järjestetään ilmiöpohjaisen oppimisen perustuva ekosysteemipalvelut-koulutus opettajille 

vuoden 2015 aikana. Ekosysteemipalveluista tuotetusta toiminnallisesta materiaalista 

tehdään sähköinen luontopolkumateriaali, jonka opettaja voi tulostaa ja järjestää 

itsenäisesti ekosysteemipalvelut-aiheisen luontopolkuretken.  Tavoitteena on julkaista 

luontopolkumateriaali Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivässä syyskuussa. 

Toteutukseen pyritään keräämään yhteisrahoitus Välke-ryhmän jäseniltä. Koulutusta ja 

materiaalia suunnittelee työryhmä. 

 

2.5. Ulkoinen viestintä ja tiedotus  

 Välke-ryhmälle ja/tai verkostolle järjestetään koulutusta mediayhteistyöstä ja sosiaalisen 

median hyödyntämisestä.  

 Viestinnän ja tiedottamisen tärkeä tavoite on lisätä ympäristökasvatuksen näkyvyyttä 

tiedotusvälineissä ja internetissä.  

 Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja muusta välitettävästä tiedosta viestitään 

Osaamispankki -sivustolla. Vastuussa viestinnästä ovat ryhmän jäsenet ja Hyria.  

 Uudenmaan liitto koordinoi facebook-sivuja: https://www.facebook.com/valkeuusimaa 

 Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita, joita 

tarjotaan medialle. Vastuussa ovat ryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja tiedottaja. 

o Uudesta puheenjohtajatahosta ja vuoden teemasta laaditaan mediatiedote. 

 Tarjotaan ympäristökasvatusaiheisia juttuja tiedotusvälineille teemavuosi huomioiden. 

Vastuussa ovat ryhmän jäsenet. 

o Järjestetään Uudenmaan ympäristötietoisuuden päivän yhteydessä mediaretki 

toimittajille, teemana ekosysteemipalvelut. 

 Jokainen Välke-ryhmän jäsenorganisaatio tekee nettisivuilleen lyhyen tiedotteen Välke-

ryhmästä. 

 

2.6. Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet  

 Vahvistetaan ympäristöasioiden ja ympäristökasvatuksen asemaa ryhmän jäsenten omissa 

organisaatioissa. 

 Ryhmän jäsenet tarjoutuvat puhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi välittää tietoa 

ympäristökasvatuksesta ja -tietoisuudesta.  

 Vaikutetaan poliittisten päättäjien ja virkamiesten näkemyksiin esim. kutsumalla heitä 

tilaisuuksiin avaajiksi, kuulijoiksi ja/tai esiintyjiksi. 

https://www.facebook.com/valkeuusimaa
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 Uusimaa-ohjelma 

 

2.7. Yhteystietojen ylläpito 

 Ryhmän jäsenten yhteystiedot pidetään ajan tasalla. Vastuussa on ryhmän puheenjohtaja, 

jolle ryhmän jäsenet toimittavat muuttuneet tiedot.  

 Verkoston sähköpostijakelulistaa pidetään yllä. Ryhmän puheenjohtajataho päivittää 

jakelulistaa. Etsitään jotakin helpompaa tapaa (jokin postituslista) pitää yllä 

yhteystietolistaa.  

 

2.8. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa 

 Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisiin verkostotapahtumiin. 

- SYKSE:n vuosittain järjestämä alueellisten verkostojen tapaaminen on tärkeä 

yhteistyöfoorumi. Alueellisten verkostojen tapaaminen järjestetään 9.4.2015 

Jyväskylässä. 

- Tavoitteena verkostoituminen sekä tiedon, kokemusten ja toimintamallien vaihto. 

 

2.9.  Kansainvälinen toiminta 

 Välitetään tietoa kansainvälisistä tapahtumista ja esimerkeistä verkostolle. 

 Otetaan yhteyttä kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja vaihdetaan kokemuksia, 

tietoa ja toimintamalleja. 

o Otetaan pohditaan yhteisen kv-excursion järjestäminen Ruotsiin ja Viroon.  

 Osallistutaan laajasti Pathways to the Future –kestävän kehityksen kasvatuksen 

kansainväliseen konferenssiin Tallinnassa 22.-24.4.2015. 

 Selvitetään keskeiset ympäristökasvatusverkostot ja niissä mukana olevat henkilöt. 

 

3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet 

 

 Ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2015 puheenjohtajataho on 

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Puheenjohtaja vastaa kokousten koolle 

kutsumisesta. Vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan seuraavan vuoden puheenjohtaja.  

 Ryhmällä ei ole pysyvää sihteeriä. Kokoussihteerinä toimitaan vuorollaan organisaatioiden 

nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavan kokouksen sihteeri hoitaa tilavaraukset 

ja ottaa vastaan kokousilmoittautumiset. 

 Ryhmä on asetettu vuoteen 2015 saakka. Tämän vuoden aikana arvioidaan ryhmän 

toiminta ja päätetään jatkosta. 

 Kehittämis- ja hanketehtäviä varten perustetaan tarpeen mukaan pieniä ryhmiä, joissa ko. 

asiaa suunnitellaan ja valmistellaan (esim. ympäristökasvatuspäivä, ekosysteemipalvelut-

koulutus/luontopolkumateriaali opettajille, viestintäryhmä).  
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1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 

edistämisryhmästä 

1.1. Johdanto 

Tässä toimintasuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 

edistämisryhmän, Välkkeen, toimenpiteet vuosille 2014 – 2015. Toimintasuunnitelma on laadittu 

yhteistyössä edistämisryhmän jäsenten kanssa ja suunnitelma on hyväksytty ryhmän kokouksessa 

31.1.2014.  

Edistämisryhmässä ympäristökasvatus käsitetään synonyymiksi kestävän kehityksen kasvatukselle. 

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, 

että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän 

kehityksen mukaisiksi. Edistämisryhmän nimeen on haluttu sisällyttää myös sana 

ympäristötietoisuus, jotta ryhmän tavoitteet myös aikuisten toimintaan vaikuttamisessa tulevat 

paremmin esiin. Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioon 

ottamista toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja tehtäessä.  

Hallitusohjelmassa tavoitteena on, että Suomesta tehdään maailman ympäristötietoisin 

kansakunta ja ympäristökasvatuksen asemaa parannetaan ja kehitetään. Ympäristökasvatus on 

otettu huomioon myös Uusimaa-ohjelmassa ja sen toimenpidesuunnitelmassa sekä Uudenmaan 

ELY-keskuksen strategisessa tulossopimuksessa 2012 - 2015.   

1.2. Ympäristövastuullisuuden osaamispankki  

Osaamispankki on verkkosivusto, jonne on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta 

edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut 

esittelevät toimijoita ja toimintaa, sekä ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. 

Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, 

ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankki löytyy osoitteesta 

http://www.hyria.fi/osaamispankki. 

Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin koottiin sisältöä laajan kyselyn ja kahden 

yhteistyöseminaarin avulla. Osaamispankkia ylläpitää Hyria koulutus Oy. Osaamispankki vaatii 

päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä. 

1.3. Ryhmän tavoitteet 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä on perustettu Uudenmaan 

ELY-keskuksen asettamispäätöksellä 6.2.2014. Ryhmän toiminnan tavoitteena on  

 lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla ja siten muodostaa 

vahva asiantuntijaverkosto, 

 lisätä tiedonvaihtoa Uudellamaalla aktiivisen viestinnän ja ympäristövastuullisuuden 

osaamispankin avulla,  

http://www.hyria.fi/osaamispankki
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 lisätä yhteistyötä ympäristökasvatustyön ja ympäristötietoisuuden edistämisessä ja hakea 

synergiaetuja, 

 lisätä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla ja herättää suuren yleisön 

ympäristötietoisuutta, 

 tehdä toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja – vastuullisuuden edistämiseksi 

Uudellamaalla ja aloittaa sen toteuttaminen, 

 edistää rahoituksen järjestämistä ympäristökasvatus- ja tietoisuustyölle ja  

 tukea ympäristökasvattajia toiminnassaan.  

1.4. Ryhmän ja verkoston kokoonpano 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmään on nimetty 24 jäsentä. 

Jäsenet on esitetty seuraavassa taulukossa.  

Organisaatio Jäsen Varajäsen 

Edupoli Johanna Krabbe  

Espoon kaupungin ympäristökeskus Riitta Pulkkinen Tuija Stambej 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Sanna Puura Kirsi Saarinen 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaisa Pajanen Pekka Paaer 

Helsingin seudun kauppakamari Saija Äikäs  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Päivi Vaisto Sari Kemppainen 

Hyria koulutus Oy/KEKO verkosto Juulia Juslin Maija Venäläinen 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Katja Viberg Johanna Sunikka 

Luonto-Liitto ry, Uudenmaan piiri Saara Leinikka Markus Seppälä 

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Elina Pilke Annukka Rasinmäki 

Natur och Miljö Sonja Jaari Pia Bäckman 

Nuorisokeskus Anjala Kirsi Sali  

MTK Uusimaa Päivi Rusila Arto Hanelius 

Suomen luonnonsuojeluliitto Tarja Heikkonen Marjatta Sykkö 

Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry (SYKSE) Essi Aarnio-Linnanvuori Katja Viberg 

Suomen ympäristöopisto SYKLI Silja Sarkkinen Eeva Hämeenoja 

Hämeen ELY-keskus, rakennerahastoasiat Riitta Salasto Taina Lommi 

Uudenmaan ELY-keskus, strategiayksikkö, tiedotus Reetta Harmaja Sari Laine 

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-

vastuualue 

Mikko Kantokari  

Uudenmaan liitto Inka Kanerva Silja Aalto 

Uudenmaan Martat ry Kirsi Mäkinen Sanna Tiainen-Erkkilä 

Vantaan kaupungin ympäristökeskus Hanne Siikström Anna Sjövall 
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Vesiensuojeluyhdistykset Tero Myllyvirta, Itä-
Uudenmaan ja 

Porvoonjoen vesien- ja 

ilmansuojeluyhdistys 

Jaana Pönni, Länsi-
Uudenmaan vesi- ja 

ympäristöyhdistys 

WWF Finland Essi Aarnio-Linnanvuori  

 

Ryhmän kokoonpano tulee todennäköisesti elämään ajan kuluessa.  

Yhteistyöverkostoa on koottu jo Osaamispankki -hankkeen aikana. Verkostossa on mukana tällä 

hetkellä noin 300 henkilöä. Verkosto laajenee jatkuvasti. Verkoston jakelussa on seuraavia tahoja 

Uudeltamaalta:  

 Ammattiliitot ja edunvalvonta  

 Helsingin seudun kauppakamari 

 Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 

 HSY    

 Kestävän kehityksen verkostoja (esim. RCE Espoo, kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen ja koulutuksen verkosto) 

 Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia 

 Kuntien koulutoimet   

 Kuntien ympäristötoimet, kuntien kirjastotoimi 

 Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt 

 Luonto- ja ympäristökoulut, luontotalot ja leirikoulut 

 Museoita   

 Muu valtionhallinto, mm. opetushallitus, ympäristöministeriö (Kestävän kehityksen 

toimikunta) 

 Muut kansalaisjärjestöt (ml. 4H, MLL, liikuntajärjestöt) 

 Muut alueen vesiensuojeluyhdistykset  

 Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA -säätiö 

 Opiskelija- ja opettajajärjestöt  

 Partio 

 Seurakunnat  

 Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 

 Suomen Latu 

 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
 Uudenmaan ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö, maaseutu- ja energia-

yksikkö sekä tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikkö 

 Vesiensuojeluyhdistykset   

 Vihreä Lippu -koulut  

 Ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifioidut oppilaitokset 

 Vihreä Lippu -päiväkodit  

 Yritykset, -säätiöt, ja -osuuskunnat yms. 

 

Yhteistyöverkostoon voi liittyä Osaamispankin sivujen yhteystietojen avulla. Välkeryhmään (ks. 

taulukko) liittymisohjeet ovat samassa paikassa. 
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1.5. Ryhmän rahoitus  

 Välke-ryhmä selvittää rahoitusmahdollisuuksia alueen ympäristökasvatustyön tukemiseksi 

ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi.  

 Ryhmän jäsenet välittävät tietoa verkostolle rahoitusmahdollisuuksista. 

 Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää verkoston toimijoiden rahoitusta, jolloin 

pienilläkin rahoitusosuuksilla voidaan toteuttaa jotakin yhteistä. 

 

2. Toimenpiteet vuosille 2014 – 2015 

2.1. Teemavuodet 

 Kullekin toimintavuodelle valitaan teema tai painopiste.  

 Vuoden 2012 teema oli vesi. 

 Vuosien 2013 - 2014 teema on ruoka.  

- Vuonna 2014 vietetään myös Suomenlahti-vuotta. 

 Vuoden 2015 teema on ekosysteemipalvelut (sisältäen aiheita: kestävä elämäntapa, 

virkistys, kansalaisten osallistuminen/osallisuus lähiympäristön kehittämiseen ja luonnon 

monimuotoisuus) 

2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset 

 Välke-ryhmä kokoontuu 3 - 4 kertaa vuodessa. Osaan kokouksista voidaan kutsua 

ulkopuolisia asiantuntijoita. Kokouksissa 

- suunnitellaan yhteistä toimintaa 

- tutustutaan Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoihin ja verkostoidutaan 

- levitetään tietoa, toimintamalleja ja materiaaleja 

- päätetään yhteisistä linjauksista 

- Uudenmaan ympäristöpalkinnon/ympäristökasvatuspalkinnon myöntöä selvitetään 

 Kerran vuodessa järjestetään Uudenmaan ympäristökasvatuspäivä, johon kutsutaan koko 

verkoston edustajat, päättäjiä ja muita tahoja teemasta ja tavoitteista riippuen.  

- Tavoitteena on edistää alueellisen tason verkostoitumista, yhteistyötä, tietoisuuden lisäämistä 

sekä tiedon, materiaalien ja toimintamallien levittämistä. 

- Vuonna 2014 ympäristökasvatuspäivä järjestetään 5.11. Ruoka on vuoden teemana. Vuonna 

2015 ympäristökasvatuspäiviin osallistutaan yhteistyössä SYKSEn kanssa (teemana Kestävä 

elämäntapa) 

- Ympäristökasvatuspäivän sisältöä suunnitellaan pienemmällä työryhmällä.    

 Rattailla-hanke järjestää seminaarin keväällä toimenpideohjelman mukaisesti, sekä yrityksille 

suunnatun seminaarin toukokuussa Helsingin seudun kauppakamarin kanssa yhteistyössä. 

2.3. Osaamispankki-sivustot 

 Uudenmaan ympäristökasvatusasioiden tietopankkina toimivat Osaamispankki-sivustot. 

Kaikilla ryhmäläisillä on vastuu tiedon välittämisestä, keräämisestä ja päivittämisestä 
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sivustoille. Tiedot sivustoille vie Hyria koulutus Oy (Juulia Juslin), jolle ryhmäläiset voivat 

lähettää aineistot.  

 Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyvä aineistoja ja linkkejä. 

 Osaamispankin yhteyteen voidaan koota rekisteri Uudellamaalla toteutetuista 

ympäristökasvatus- ja tietoisuushankkeista, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

 Nettisivuja markkinoidaan kaikissa soveltuvissa yhteyksissä. 

- Tietoa Osaamispankista jaetaan tapahtumien, kampanjoiden ja muiden tapahtumien 

yhteydessä sekä opettajien ja muiden ekotukikoulutusten yhteydessä 

- Vastuutahoja ovat ryhmän ja verkoston jäsenet.  

2.4. Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 

edistämiseksi Uudellamaalla 

 Laaditaan alueellinen toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 

edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja 

verkostoitumista sekä vahvistaa alueen yritysten ja asukkaiden ympäristöasioiden 

haltuunottoa.  

 Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään myös ympäristötietoisuuden ja -vastuun 

indikaattoreita. 

 Toimenpideohjelma valmistuu kevään 2014 aikana. 

 Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto, Ympäristöministeriö, SYKLI, Metsähallitus/ Etelä-

Suomen luontopalvelut, Uudenmaan ELY-keskus, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, 

Espoon kaupungin ympäristökeskus / Villa Elfvik, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 

Hyria koulutus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. 

 Hanketta tehdään Välke-ryhmästä kootun pienryhmän johdolla. 

2.5. Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat 

 Ryhmän jäsentahot ja verkosto järjestää jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, tapahtumia 

ja kampanjoita omassa toiminnassaan. Ryhmän jäsenet ideoivat ja mahdollisuuksien 

mukaan toteuttavat yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita.  

 Ryhmä välittää tietoa toimijoiden järjestämistä kampanjoista ja materiaaleista edelleen 

välitettäväksi. 

2.6. Ulkoinen viestintä ja tiedotus  

 Viestinnän ja tiedottamisen tärkeä tavoite on lisätä ympäristökasvatuksen näkyvyyttä 

tiedotusvälineissä ja internetissä.  

 Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja muusta välitettävästä tiedosta viestitään 

Osaamispankki -sivustolla. Vastuussa viestinnästä ovat ryhmän jäsenet ja Hyria. 

 Uudenmaan liitto koordinoi facebook-sivuja: https://www.facebook.com/valkeuusimaa  

 Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita, joita 

tarjotaan medialle. Vastuussa ovat ryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja tiedottaja. 

 Tarjotaan ympäristökasvatusaiheisia juttuja tiedotusvälineille (vastuussa ryhmän jäsenet).  

https://www.facebook.com/valkeuusimaa
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 Jokainen Välke-ryhmän jäsenorganisaatio tekee nettisivuilleen lyhyen tiedotteen Välke-

ryhmästä 

2.7. Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet  

 Vahvistetaan ympäristöasioiden ja ympäristökasvatuksen asemaa ryhmän jäsenten omissa 

organisaatioissa. 

 Ryhmän jäsenet tarjoutuvat puhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi välittää tietoa 

ympäristökasvatuksesta ja -tietoisuudesta.  

 Vaikutetaan poliittisten päättäjien ja virkamiesten näkemyksiin esim. kutsumalla heitä 

tilaisuuksiin avaajiksi, kuulijoiksi ja/tai esiintyjiksi. 

 Uusimaa-ohjelma 

2.8. Yhteystietojen ylläpito 

 Ryhmän jäsenten yhteystiedot pidetään ajan tasalla. Vastuussa on ryhmän puheenjohtaja, 

jolle ryhmän jäsenet toimittavat muuttuneet tiedot.  

 Verkoston sähköpostijakelulistaa pidetään yllä. Ryhmän puheenjohtajataho päivittää 

jakelulistaa.  

2.9. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa 

 Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisiin verkostotapahtumiin. 

- SYKSE:n vuosittain järjestämä alueellisten verkostojen tapaaminen on tärkeä 

yhteistyöfoorumi. 

- Tavoitteena verkostoituminen sekä tiedon, kokemusten ja toimintamallien vaihto. 

2.10.  Kansainvälinen toiminta 

 Välitetään tietoa kansainvälisistä tapahtumista ja esimerkeistä verkostolle. 

 Otetaan yhteyttä kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja vaihdetaan kokemuksia, 

tietoa ja toimintamalleja. 

 Otetaan pohditaan yhteisen kv-excursion järjestäminen esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon. 

 Selvitetään keskeiset ympäristökasvatusverkostot ja niissä mukana olevat henkilöt. 

 

3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet 

 Ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2014 puheenjohtajataho on 

Uudenmaan Martat. Puheenjohtaja vastaa kokousten koolle kutsumisesta. Vuoden 

viimeisessä kokouksessa valitaan seuraavan vuoden puheenjohtaja.  

 Ryhmällä ei ole pysyvää sihteeriä. Kokoussihteeri valitaan joka kokouksessa erikseen. 

 Ryhmä on asetettu vuoteen 2015 saakka. Tämän jälkeen arvioidaan ryhmän toiminta ja 

päätetään jatkosta. 

 Kehittämis- ja hanketehtäviä varten perustetaan tarpeen mukaan pieniä ryhmiä, joissa ko. 

asiaa suunnitellaan ja valmistellaan (esim. ympäristökasvatuspäivä, ruoka-ryhmä, Rattailla-

ryhmä).  
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1. Taustaa Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 

edistämisryhmästä 

1.1. Johdanto 

Tässä toimintasuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 

edistämisryhmän, eli Välke-ryhmän toimenpiteet vuosille 2012 – 2013. Toimintasuunnitelma on 

laadittu yhteistyössä Välke-ryhmän jäsenten kanssa.  

Edistämisryhmässä ympäristökasvatus käsitetään synonyymiksi kestävän kehityksen kasvatukselle. 

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, 

että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän 

kehityksen mukaisiksi. Edistämisryhmän nimeen on haluttu sisällyttää myös sana 

ympäristötietoisuus, jotta ryhmän tavoitteet myös aikuisten toimintaan vaikuttamisessa tulevat 

paremmin esiin. Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioon 

ottamista toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja tehtäessä.  

Hallitusohjelmassa tavoitteena on, että Suomesta tehdään maailman ympäristötietoisin 

kansakunta ja ympäristökasvatuksen asemaa parannetaan ja kehitetään. Ympäristökasvatus on 

otettu huomioon myös Uudenmaan maakunnallisissa strategioissa ja ohjelmissa sekä Uudenmaan 

ELY-keskuksen strategisessa tulossopimuksessa 2012 - 2015.  

 

1.2. Ympäristövastuullisuuden osaamispankki  

Uudellamaalla ympäristökasvatustoimijoiden yhteistyötä on edistänyt merkittävästi 

Ympäristövastuullisuuden osaamispankki -hanke, joka toteutettiin vuosina 2009 - 2010. 

Osaamispankki on verkkosivusto, jonne on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta 

edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut 

esittelevät toimijoita ja toimintaa, sekä ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. 

Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, 

ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankki löytyy osoitteesta 

http://www.hyria.fi/osaamispankki. 

Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin koottiin sisältöä laajan kyselyn ja kahden 

yhteistyöseminaarin avulla. Osaamispankkihanketta koordinoi Hyria koulutus Oy ja keskeisistä 

Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoista koottu yhteistyöryhmä. 

Osaamispankki ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi Uudellamaalla -hanke oli osa Hyvinkään-

Riihimäen Ympäristöosaamisen keskuksen (ns. KEKO verkosto) hankekokonaisuutta. Hankkeen 

päärahoittajana oli Uudenmaan liitto. Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle 

ympäristökasvatusavustusta. Muita rahoittajia ja samalla hankepartnereita olivat Uudenmaan ELY-
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keskus, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Espoon kaupungin Villa Elfvikin luontotalo, Vantaan 

kaupungin ympäristökeskus, Helsingin kaupungin ympäristökeskus sekä Metsähallituksen Etelä-

Suomen luontopalvelut. Tiiviissä hankeyhteistyössä olivat myös Suomen Ympäristökasvatuksen 

Seura ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. 

 

1.3. Ryhmän tavoitteet 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä on perustettu Uudenmaan 

ELY-keskuksen asettamispäätöksellä 21.10.2011. Ryhmän toiminnan tavoitteena on  

v lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla ja siten muodostaa 

vahva asiantuntijaverkosto, 

v lisätä tiedonvaihtoa Uudellamaalla aktiivisen viestinnän ja ympäristövastuullisuuden 

osaamispankin avulla,  

v lisätä yhteistyötä ympäristökasvatustyön ja ympäristötietoisuuden edistämisessä ja hakea 

synergiaetuja, 

v lisätä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla ja herättää suuren yleisön 

ympäristötietoisuutta, 

v laatia Uudenmaan ympäristökasvatusstrategia (sis. myös toteutus ja seuranta),  

v edistää rahoituksen järjestämistä ympäristökasvatus- ja tietoisuustyölle ja  

v tukea ympäristökasvattajia toiminnassaan.  

 

1.4. Ryhmän ja verkoston kokoonpano 

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmään on nimetty 18 jäsentä. 

Jäsenet on esitetty seuraavassa taulukossa.  

Organisaatio Jäsen Varajäsen 

Espoon kaupungin ympäristökeskus Riitta Pulkkinen Tuija Stambej 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirsi Saarinen  

Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaisa Pajanen Pekka Paaer 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Elina Karhu Sari Kemppainen 

Hyria koulutus Oy Juulia Tuominen Maija Venäläinen 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Katja Viberg Johanna Sunikka 

Luonto-Liitto ry, Uudenmaan piiri Krista Kuisma  Petro Pynnönen 

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Elina Pilke Julia Nyström 

Nuorisokeskus Anjala Mila Valkonen Kirsi Sali 
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MTK Uusimaa Päivi Rusila Arto Hanelius 

Suomen luonnonsuojeluliiton 

ympäristökasvatustoimikunta  

Tarja Heikkonen Ursula Immonen 

Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry (SYKSE) ja 

WWF Finland 

 

Hanna Seimola Kati Vähä-Jaakkola 

Suomen ympäristöopisto SYKLI Kati Lundgren Anna Kettunen 

Uudenmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima, 

osaaminen ja kulttuuri -vastuualue 

 

Sanna Puura  

Uudenmaan ELY-keskus, strategiayksikkö Riitta Salasto  

Uudenmaan ELY-keskus, strategiayksikkö, tiedotus Reetta Harmaja  

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualue 

Satu Pääkkönen  

Uudenmaan liitto Silja Aalto Juhani Joutsenlahti 

Uudenmaan Martat ry Kirsi Mäkinen Sanna Tiainen-Erkkilä 

Vantaan kaupungin ympäristökeskus Hanne Siikström  

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry 

Heli Vahtera Kirsti Lahti 

 

Ryhmän kokoonpano tulee todennäköisesti elämään ajan kuluessa.  

Yhteistyöverkostoa on koottu jo Osaamispankki -hankkeen aikana. Verkostossa on mukana tällä 

hetkellä noin 300 henkilöä. Verkosto laajenee jatkuvasti. Verkoston jakelussa on seuraavia tahoja 

Uudeltamaalta: 

• Ammattiliitot ja edunvalvonta  

• Helsingin seudun kauppakamari 

• Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos 

• HSY    

• Kestävän kehityksen verkostoja (esim. RCE Espoo, kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen ja koulutuksen verkosto) 

• Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia 

• Kuntien koulutoimet   

• Kuntien ympäristötoimet, kuntien kirjastotoimi 

• Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt 

• Luonto- ja ympäristökoulut, luontotalot ja leirikoulut 

• Museoita   

• Muu valtionhallinto, mm. opetushallitus, ympäristöministeriö (Kestävän kehityksen 

toimikunta) 

• Muut kansalaisjärjestöt (ml. 4H, MLL, liikuntajärjestöt) 

• Muut alueen vesiensuojeluyhdistykset  
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• Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA -säätiö 

• Opiskelija- ja opettajajärjestöt  

• Partio 

• Seurakunnat  

• Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 

• Suomen Latu 

• Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 

• Uudenmaan ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö, maaseutu- ja energia-

yksikkö sekä tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikkö 

• Vesiensuojeluyhdistykset   

• Vihreä Lippu -koulut  

• Ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifioidut oppilaitokset 

• Vihreä Lippu -päiväkodit  

• Yritykset, -säätiöt, ja -osuuskunnat yms. 

 

1.5. Ryhmän rahoitus 

v Välke-ryhmä selvittää rahoitusmahdollisuuksia alueen ympäristökasvatustyön tukemiseksi 

ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi.  

v Ryhmän jäsenet välittävät tietoa verkostolle rahoitusmahdollisuuksista. 

v Toiminnan rahoituksessa voidaan myös yhdistää verkoston toimijoiden rahoitusta, jolloin 

pienilläkin rahoitusosuuksilla voidaan toteuttaa jotakin yhteistä. 

 

2. Toimenpiteet vuosille 2012 – 2013 

2.1. Teemavuodet 

v Kullekin toimintavuodelle valitaan teema tai painopiste. Vuodelle 2012 valitaan oma 

teemansa, mutta jatkossa teema valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  

v Vuoden 2012 teema on vesi. 

v Vuosien 2013 - 2014 teema on ruoka.  

 

2.2. Kokoukset ja verkostotapaamiset 

v Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä kokoontuu 3 - 4 kertaa 

vuodessa. Osaan kokouksista voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Kokouksissa 

- suunnitellaan yhteistä toimintaa 

- tutustutaan Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoihin ja verkostoidutaan 

- levitetään tietoa, toimintamalleja ja materiaaleja 

- päätetään yhteisistä linjauksista 

- käsitellään vuoden ympäristökasvatuspalkinnon antaminen. 

v Kerran vuodessa järjestetään Uudenmaan ympäristökasvatuspäivä, johon kutsutaan koko 

verkoston edustajat, päättäjiä ja muita tahoja teemasta ja tavoitteista riippuen.  
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- Tavoitteena on edistää alueellisen tason verkostoitumista, yhteistyötä, tietoisuuden 

lisäämistä sekä tiedon, materiaalien ja toimintamallien levittämistä. 

- Vuonna 2012 ympäristökasvatuspäivä järjestetään Uudenmaan liiton Uusimaa-viikon 

yhteydessä, 5.11.  

- Ympäristökasvatuspäivän sisältöä suunnitellaan pienemmällä työryhmällä.    

 

2.3. Osaamispankki-sivustot 

v Uudenmaan ympäristökasvatusasioiden tietopankkina toimivat Osaamispankki-sivustot. 

Kaikilla ryhmäläisillä on vastuu tiedon välittämisestä, keräämisestä ja päivittämisestä 

sivustoille. Tiedot sivustoille vie Hyria koulutus Oy (Juulia Tuominen), jolle ryhmäläiset 

voivat lähettää aineistot.  

v Sivustoille kootaan valittuihin teemoihin liittyviä aineistoja ja linkkejä. 

v Osaamispankin yhteyteen voidaan koota rekisteri Uudellamaalla toteutetuista 

ympäristökasvatus- ja tietoisuushankkeista, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

v Nettisivuja markkinoidaan kaikissa soveltuvissa yhteyksissä. 

- Tietoa Osaamispankista jaetaan tapahtumien, kampanjoiden ja muiden tapahtumien 

yhteydessä sekä opettajien ja muiden ekotukikoulutusten yhteydessä 

- Vastuutahoja ovat ryhmän ja verkoston jäsenet.  

 

2.4. Uudenmaan ympäristökasvatusstrategian laatiminen 

v Laaditaan alueellinen ympäristökasvatusstrategia. Pohjana voidaan käyttää kansallisia 

suunnitelmia, jäsentahojen omia strategioita ja muiden alueiden 

ympäristökasvatusstrategioita. Apuna kannattaa käyttää myös Kestävän kehityksen 

toimikunnan koulutusstrategian seurantaraporttia, joka valmistuu kevään 2012 aikana.  

v Strategiatyöhön sisältyy myös toimenpiteiden ja strategian toteutumisen seuranta. 

v Tavoitteena on saada strategia valmiiksi vuoden 2013 aikana. 

v Strategian laatimiseen etsitään rahoitusta. 

v Strategiatyön edistämiseksi perustetaan erillinen työryhmä. 

 

2.5. Sosiaalisen median käyttö  

v Selvitetään sosiaalisen median käytön mahdollisuudet suunnitteluyhteistyössä, eri ryhmien 

osallistamisessa, verkostoitumisessa ja ajankohtaistiedon välittämisessä. 

v Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Sisäiset 

työryhmät voivat käyttää sosiaalista mediaa työskentelyalustana.  

v Sosiaalisen median, tiedottamisen, viestinnän ja nettisivustojen kehittämistä varten 

perustetaan erillinen työryhmä. 
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2.6. Ryhmän toiminta, tapahtumat ja kampanjat 

v Ryhmän jäsentahot ja verkosto järjestää jatkuvaa ympäristökasvatustoimintaa, tapahtumia 

ja kampanjoita omassa toiminnassaan. Ryhmän jäsenet ideoivat ja mahdollisuuksien 

mukaan toteuttavat yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita.  

v Ryhmä välittää tietoa toimijoiden järjestämistä kampanjoista ja materiaaleista edelleen 

välitettäväksi. 

v Vuonna 2012 ryhmä käynnistää seuraavat toiminnot: 

- Uudenmaan ympäristökasvatuspäivän toteutus, suunnittelu erillisessä työryhmässä 

- Uudenmaan ympäristökasvatusstrategian laatiminen, suunnittelu erillisessä 

työryhmässä 

- Sosiaalisen median ja viestinnän kehittäminen, suunnittelu erillisessä työryhmässä 

 

2.7. Ulkoinen viestintä ja tiedotus 

v Viestinnän ja tiedottamisen tärkeä tavoite on lisätä ympäristökasvatuksen näkyvyyttä 

tiedotusvälineissä ja internetissä.  

v Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja muusta välitettävästä tiedosta viestitään 

Osaamispankki -sivustolla. 

- vastuussa ryhmän jäsenet ja Hyria 

v Ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita, joita 

tarjotaan medialle.  

- vastuussa ryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja tiedottaja 

v Tarjotaan ympäristökasvatusaiheisia juttuja tiedotusvälineille. 

- vastuussa ryhmän jäsenet 

 

2.8. Muut ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämistoimenpiteet  

v Vahvistetaan ympäristöasioiden ja ympäristökasvatuksen asemaa ryhmän jäsenten omissa 

organisaatioissa. 

v Ryhmän jäsenet tarjoutuvat puhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi välittää tietoa 

ympäristökasvatuksesta ja -tietoisuudesta.  

v Vaikutetaan poliittisten päättäjien ja virkamiesten näkemyksiin esim. kutsumalla heitä 

tilaisuuksiin avaajiksi, kuulijoiksi ja/tai esiintyjiksi. 

v Pyritään saamaan Uudenmaan ympäristökasvatusstrategia osaksi maakunnan suunnittelua 

ja muuta alueellista strategista suunnittelua.  

 

2.9. Yhteystietojen ylläpito 

v Ryhmän jäsenten yhteystiedot pidetään ajan tasalla. Vastuussa on ryhmän puheenjohtaja, 

jolle ryhmän jäsenet toimittavat muuttuneet tiedot.  
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v Verkoston sähköpostijakelulistaa pidetään yllä. Alkuperäinen lista perustuu Osaamispankki 

-hankkeen yhteydessä kerättyihin tietoihin.  Ryhmän puheenjohtaja päivittää jakelulistaa 

saamiensa tietojen perusteella.  

 

2.10. Yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa 

v Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisiin verkostotapahtumiin. 

- SYKSE:n vuosittain järjestämä alueellisten verkostojen tapaaminen on tärkeä 

yhteistyöfoorumi. 

- Tavoitteena verkostoituminen sekä tiedon, kokemusten ja toimintamallien vaihto. 

 

2.11.  Kansainvälinen toiminta 

v Ryhmän toiminnan alkuvaiheessa keskitytään siihen, että välitetään tietoa kansainvälisistä 

tapahtumista ja esimerkeistä verkostolle. 

v Jatkossa otetaan aktiivisemmin yhteyttä kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja 

vaihdetaan kokemuksia, tietoa ja toimintamalleja. 

v Otetaan pohditaan yhteisen kv-excursion järjestäminen.  

 

3. Ryhmän järjestäytymiseen liittyvät toimenpiteet 

 

v Ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2012 puheenjohtajataho on 

Uudenmaan ELY-keskus. Puheenjohtaja vastaa kokousten koolle kutsumisesta. Vuoden 

viimeisessä kokouksessa valitaan seuraavan vuoden puheenjohtaja.  

v Ryhmällä ei ole pysyvää sihteeriä. Kokoussihteeri valitaan joka kokouksessa erikseen. 

v Ryhmä on asetettu vuoteen 2013 saakka. Tämän jälkeen arvioidaan ryhmän toiminta ja 

päätetään jatkosta. 

v Kehittämis- ja hanketehtäviä varten perustetaan tarpeen mukaisesti pieniä erillisiä ryhmiä, 

joissa ko. asiaa suunnitellaan ja valmistellaan (esim. ympäristökasvatuspäivä, 

ympäristökasvatusstrategia ja sosiaalinen media).  
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