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Verkostot / Nätverk (nedan på svenska) 

Tältä alasivulta löydät listausta ympäristövastuullisuutta lisäävistä verkostoista, jotka toimivat Uudellamaalla, 

valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. 

Tälle alasivulle päivitetään myös aikanaan Uudenmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä. Lisäksi listaus siihen 

kuuluvista tahoista tulee kohtaan ”Asiantuntijat avuksi”.  Uudenmaan yhteistyöryhmä tullee olemaan enemminkin 

yhteistyöfoorumi ja sen alle perustettaneen valmisteleva ja useammin kokoontuva pienempi työryhmä. Valmisteluvastuu 

on tällä hetkellä Uudenmaan ELYllä. 

Paikalliset ja alueelliset verkostot 

Alue- ja paikallisjaosto Apaja edistää kehitystä ja verkostoitumista alue- ja paikallishallinnossa yhteistyössä eri hallinnon 

tasojen ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös koulujen kanssa. / Työ- ja elinkeinoministeriö 

Neuvoja ympäristökasvatustahojen verkostoitumiseen. / Ympäristökasvatus 

Muualla Suomessa toimivat ympäristökasvatukselliset 

verkostot 

Eno-Environment online on kestävän kehityksen kansainvälinen verkkokoulu ja verkosto. 

LUMA-keskus tukee luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista varhaiskasvatuksesta 

yliopistoon. Painopistealueita ovat mm. energia, ympäristö, biodiversiteetti ja moderni teknologia opetuksessa. 

Neuvoja ympäristökasvatustahojen verkostoitumiseen. / Ympäristökasvatus 

Suomen Luontomatkailuliitto toimii ammattitaitoisen luontoelämyksen puolesta. 

Suomen Luonto- ja Ohjelmapalveluyrittäjät ry välittää oppaita. 

Ympäristöjyvät, Pohjois-Savon Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, -koulutuksen ja tiedotuksen resurssipankki. 

Ympäristökasvatusyhteistyötä Hämeessä Hyrrä 

Ympäristökasvatusta Keski-Suomessa Piispala 

Ympäristökasvatusyhteistyötä Pirkanmaalla Pyy 

Ympäristökasvatusyhteistyötä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa Sateenvarjoryhmä. Haavi – Varsinais-Suomen 

ympäristökasvatusyhdistys on osa verkostoa, alueellinen yhdistys, joka edistää ympäristökasvatusta. 

Kansainväliset verkostot 

Baltic 21E ohjelma 

BSR Eagle on Itämeren luontokoulujen yhteistyöhanke 

Central Baltic 

Comenius Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma kouluille 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366332&lan=FI
http://www.tem.fi/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/verkostoituminen/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/
http://eno.joensuu.fi/suomeksi/
http://www.luma.fi/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/verkostoituminen/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/
http://www.luontomatkailuliitto.com/
http://www.luontomatkailuliitto.com/
http://www.metsakartano.com/index.jsp?pid=116
http://www.ksymparistokasvatus.fi/
http://www.pirymparistokasvatus.fi/
http://www.valonia.fi/public/default.aspx?nodeid=14245&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.haavi.org/
http://www.baltic21.org/?sasp,3
http://brahea.utu.fi/kehittamispalvelut/kansainvalinen/hankkeet/BSR.html
http://www.centralbaltic.eu/
http://www.cimo.fi/comenius
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Eno-Environment online on kestävän kehityksen kansainvälinen verkkokoulu ja verkosto. 

Globaalikasvatus 

Pohjola-Norden mm. vaihto- ja ohjelma-avustuksia 

Sustain.no –verkostoprojekti 

Terveet koulut –ohjelma 

 

Nätverk 

På denna sida hittar du en förteckning över nätverk som ökar miljöansvaret och som är verksamma i Nyland, i hela 

landet eller internationellt. 

Lokala och regionala nätverk 

Tips för att bilda nätverk / Miljöpedagogik 

Nätverk för miljöfostran på andra håll i Finland 

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

högre utbildning. 

Ympäristöjyvät, en resursbank för fostran, utbildning och information som främjar hållbar utveckling i Norra Savolax. 

Samarbete kring miljöfostran i Tavastland Hyrrä 

Miljöfostran i Mellersta Finland Piispala 

Samarbete kring miljöfostran i Birkaland Pyy 

Samarbete kring miljöfostran i Egentliga Finland Haavi 

Internationella nätverk 

Genom programmet Comenius ges stöd åt samarbete och åt elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor. / Cimo 

I global fostran ingår en lång rad olika metoder för undervisning och upplysning. 

Pohjola-Norden bl.a. utbytes- och programunderstöd. 

Sustain.no, nätverksprojekt 

 

http://eno.joensuu.fi/suomeksi/
http://www.globaalikasvatus.fi/
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/kouluille_ja_opettajille/stipendit_opettajille/?id=275
http://sustain.no/
http://www.health.fi/index.php?page=toi_koulut
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/natverk/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/
http://www.helsinki.fi/luma/svenska/index.shtml
http://www.metsakartano.com/index.jsp?pid=116
http://www.ksymparistokasvatus.fi/
http://www.pirymparistokasvatus.fi/
http://www.haavi.org/
http://www.cimo.fi/program/comenius
http://www.cimo.fi/
http://www.globaalikasvatus.fi/svenska
http://www.pohjola-norden.fi/se/hem/?id=4
http://sustain.no/

