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1. Millaista ympäristökasvatustyönne on?
Vastaajien määrä: 30 

 

 

 

Avoimet vastaukset: muuta, millaista? 
Yhdessä oppimista
vaikuttamistyötä
Jokamiehen oikeuksien koulutusta, edunvalvonta
tematiikan esilläpitoa aluekehitys- ja ohjelmatyössä

 
 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

varhaiskasvatusryhmät

esikoulut

alakoulut

yläkoulut

lukiot

ammatilliset oppilaitokset

korkeakoulut ja yliopistot

ammatillinen aikuiskoulutus

vapaa sivistystyö

nuorisotyö

työpaikka/paikat

eläkeläiset

maahanmuuttajat

suuri yleisö

media

muu, mikä?

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. Pääasialliset kohderyhmänne tai toimintaympäristönne:
Vastaajien määrä: 30 

 

 

 

Avoimet vastaukset: muu, mikä? 
yritykset
Kestävän kehityksen toimikunnan jäsentahot
perheet, sisältyy tietysti suureen yleissöön, mutta tämä tarkentaa
Jäsenet
kuntalaiset
viranhaltijat kunta ja valtio
aluekehtiysorganisaatiot ja kunnat
Kuntaorganisaatiot
Viranomaiset, päättäjät
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3. Kuvaile halutessasi tarkemmin toimintaympäristöänne ja/tai kohderyhmiänne:
Vastaajien määrä: 14 

Messut, materiaalilähetykset teemaviikoilla kouluille, esitelmät koululaisvieraille
enemmän koulutusta ja konsultointia, kuin kasvatusta
Kaupungin virastot, laitokset ja tytäryhteisöt
Kestävän kehityksen toimikunnan ja sen verkkosihteeristön työssä, kokouksissa, työryhmissä paneudutaan
globaaleihin ja kansallisiin kestävän kehityksen temaattisiin kysymyksiin. Tärkeimpänä juuri nyt kestävän
kehityksen yhteiskuntasiotumusprosessin hoitaminen.
Luomukseen kuuluu 3 yleisökohdetta: Luonnontieteellinen museo ja 2 kasvitieteellistä puutarhaa. Opastettuja
kierroksia järjestetään näissä kohteissa yhteensä n. 1300 vuosittain. (Lisäksi jonkin verran teematapahtumia)
Lisäksi tarjolla asiantuntijapalveluita (näytteiden tunnistusta ja neuvontaa).
Villa Elfvikin luontotalo on Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus, jonka tehtävänä on palvella kaikkia
espoolaisia. Tärkeät kohderyhmät suuren yleisön lisäksi ovat koulu- ja päivähoitoikäiset opettajineen ja
ohjaajineen, joita erityisesti luontokoulu ja piharakennuksen Uikunpesä palvelevat.
Paikallislehdistö Vihdissä seuraa tarkasti tekemisiämme
ja pääsemme lehtien palstoille näyttävästi heti, kun
jotain vähänkään erityistä tapahtuu. Soitto vain toimi-
tuksiin ja toimittaja on paikalla kameroineen. Kirjoituk-
set ovat aina luonnon puolella tai kärsimään joutuvien
ihmisten.
Kohderyhmänä lähinnä EU-rakennerahastojen rahoitusta hakevat tahot, kestävän kehityksen projektien
edistäminen.
Toimimme neljällä sektorilla, lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta jonkin verran teemme koulutuksia myös
muualla:
1. ympäristökoulu Polku: kestävään kulutukseen liittyvää kasvatusta, neuvontaa ja koulutusta kasvaville ja
kasvattajille
2. koulutuspalvelu Tuuma, kädentaitopalvelu Näprä ja myymälät: tarjoavat erilaisia palveluita yrityksille j
yhteoisöille: ympäristökoulutusta ja konsultointia, työhyvinvointipäiviä, tavaran uudelleenkäyttöön liittyviä
palveluita. Tuuma huolehtii myösmeidän oman henkilökunnan ympäristökoulutuksesta
3. myymälöissämme kohtaamme "suuren yleisön" tuomme ympäristöviestiä esille myymälöissä ja
ostotilanteissa
4. Meillä on mahdollista tehdä ympäristöasioihin ja kestävään kuluttamiseen liittyvää monenlaista
vapaaehtoistyötä
Ala-asteen koulu
ulkoilu
Olemme tuottaneet arkkitehtuurikasvatusoppikirjoja, joita käytetään peruskouluissa, lukioissa  ja ammatillisissa
oppilaitoksissa, jopa alan korkeakoulussa. Tämän lisäksi Arkkitehtiliiton toimenkuvaan kuuluu myös
tiedottaminen alan asioista. Tämä koskee sitten laajasti kaikkea maankäytön suunnittelusta ekoarkkitehtuuriin.
Tällä hetkellä työstämme uutta Ekoarkkitehtuurikarttaa verkkoon. Se on suunnattu niin suurelle yleisölle kuin
ammattilaisillekin. Kuten myös tulossa oleva vastaava opasvihkonen.
Ekotukitoiminta, jonka näkökulmasta vastaan tähän kyselyyn, kohdistuu kaupungin työyhteisöihin, mutta
välillisesti myös esim. kouluihin, päiväkoteihin ja nuorisotyöhön
Vantaalaisten päiväkotien, koulujen, oppilaitosten , kirjastojen, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja
kulttuuripalveluiden henkilöstö on pääasiallinen kohderyhmä työssäni. Henkilöstön toiminta puolestaan
kohdistuu ko. palveluja käyttäviin lapsiin ja nuoriin
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4. Kuinka paljon kohderyhmienne edustajia toiminta tavoittaa vuodessa, kun tarkastelun kohteena
on ohjattu toiminta:
Vastaajien määrä: 29 

 

 

 

Avoimet vastaukset: yli 100000, arvio kävijöistä 
Luomuksen kohteissa käy vuosittain noin 200 000 asiakasta
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5. Kuinka paljon kohderyhmienne edustajia toiminta tavoittaa vuodessa, kun tarkastelun kohteena
ovat vierailijat (esim. näyttelyissä):
Vastaajien määrä: 23 

 

 

 

Avoimet vastaukset: yli 100000, arvio kävijöistä 
n 350000 kaupan ja koulutuksen asiakkaat yhteensä
200.000
150 000
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6. Toimintaalueenne (maantieteellinen):
Vastaajien määrä: 30 

 

 

 

Avoimet vastaukset: oma kunta, mikä? 
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Espoo
Lohjan kaupunki
Vihti
Vantaa
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsinki
Helsinki

Avoimet vastaukset: oma kunta ja lähikunnat, mitkä? 
Karkkila, Loppi
Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmihjärvi
Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi

Avoimet vastaukset: myös kansainvälistä toimintaa, mitä maita? 
EU:n jäsenet
Eu maat
Baltia ja Pohjoismaaat, EU
PM, Nepal

Avoimet vastaukset: muu, mikä 
koulutuksia tarjoamme mahdollisuuksien mukaan myös muualle
Häme
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7. Onko teillä käytössänne jokin ympäristöjärjestelmä/ohjelma/ sertifikaatti/merkki? Jos on, niin
mikä?
Vastaajien määrä: 22 

 

 

 

Avoimet vastaukset: Muu, mikä? (Esim. organisaation/kunnan oma ympäristöohjelma) 
Ekokompassi, kaupungin ympäristöpolitiikka, eri virastoilla eri järjestelmiä
YM:n ekovirasto-ohjelma
Oma ympäristöseuranta ekotuen lisäksi
toimialojen ja kaupungin
Etevästi ELYssä
ekokompassi
metsämörri, luonnossa kotonaan toimipaikkatunnus, Metsämörri sertifikaatti päiväkodeille
Vantaan sivistystoimen ympäristöohjelma
Ekokompassi
Esim. keskustoimistollamme oma ympäristöohjelma
Oma ympäristöohjelma
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8. Mitkä ovat organisaationne tekemän ympäristökasvatustyön päätavoitteet?
Vastaajien määrä: 27 

Tietoisuuden lisääminen alasta
tietoisuus maailmantilasta, syy-seuraussuhteet, oman toiminnan vaikutusmahdollisuudet
Ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden lisääminen työssä
Globaali vastuu kestävästä kehityksestä
Toteutamme partio.ohjelmaa ja sen kasvatustavoitteita, joissa suhde ympäristöön on yksi tärkeä neljästä
tavoitteesta. Ympäristön huomioiminen tulee olennaisena osana jokaista toimitnaa.
Uudessa ympäristökasvatuspolittikassamme linjataan:
Luomuksen ympäristökasvatus on yksi Helsingin yliopiston toimintamalleista, joilla osaamista
siirretään tutkijayhteisöstä muuhun yhteiskuntaan, sekä yksi Helsingin yliopiston tarjoamista
elinikäisen oppimisen palvelumuodoista. Luomuksen ympäristökasvatus perustuu sen hallinnoimiin
luonnontieteellisiin kansalliskokoelmiin sekä Luomuksen ja Helsingin yliopiston tutkimukseen.
Luomuksen ympäristökasvatuksen tavoitteena on lisätä luonnontuntemusta ja mielenkiintoa luontoa
kohtaan sekä herättää kantamaan vastuuta ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta.
Tutkimuksesta syntyvää tietoa jaetaan elämyksellisesti ja vuorovaikutteisesti, ja toiminta tukee
ympäristöherkkyyden ja -vastuullisuuden kehittymistä.
- Luomus tukee ympäristötietoisuutta popularisoimalla uusinta tutkimustietoa eri kohderyhmiä puhuttelevalla
tavalla.
- Luomus tukee ympäristöherkkyyttä kehittämällä elämyksellisiä ja vaikuttavia yleisökohteita.
- Luomus tukee ympäristövastuullisuutta etsimällä ja esittelemällä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja tukee
omalla esimerkillään toimintatapojen muuttumista kestävän kehityksen
mukaisiksi.
 
- strategian päivittäminen
- sertifikaattien käyttöönottoon innostaminen oppilaitoksissa ja viraston sisällä
- oppilaitosten ohjeistaminen
Talon toiminta-ajatuksena on tarjota luonto- ja ympäristötietoutta erimuodoissaan niin, että kävijöillä on
mahdollisuus oivaltaa oma vastuunsa yhteisen ympäristömme tulevaisuudesta.
 
Luontotalon järjestämän luonto- ja
ympäristöaiheisen ohjelman, vaihtuvien näyttelyiden ja ulkopuolisen kahvilatoiminnan
avulla pyritään luontotalo pitämään mielenkiintoisena ympärivuotisena käyntikohteena.
 
Villa Elfvikin luontotalo on lisäksi koulujen ja päiväkotien ympäristöjärjestelmän, Vihreän lipun,
edistäjä Espoossa.
Viljelytaitojen ja kasvitietouden levittäminen
Opiskelija oppii tuntemaan ympäristöjohtamisen periaatteet ja tunnistaa liiketoiminnan ympäristövaikutukset
- nuorison aktivoiminen ympäristöasioissa
- paikallisen luontosuhteen luominen
- luontotuntemuksen lisääminen
- ympäristöongelmien esiintuominen
- tiedon tuottaminen
Jakaa suurelle yleisölle tieto ympäristöstä ja siihen liittyvistä tekijöistö. Antaa faktatietoa missä mennään
ympäristön näkökulmasta sekä  saad ihmiset tekemään parempia ympäristötekoja.
Interaktiivinen yhteydenpito kuntalaisiin; tapahtumien
järjestäminen ( erittäin suositut perinteikkäät linnun-
ja tätä nykyä lepakon, siilin ja pistiäispönttötalkoot ),
retket Pääkslahden luontopolulle ja Luonnonkukkien
päivän retki, sieni- ja linturetket yms.
Kaavalausunnot kuntaan.
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Lähialueen ympäristön tuntemuksen lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen
Etevästi ELYssä on sisäistä toimintaa, kun taas EU-rahoitusasiat asiakastyötä.
ELYn Välke -ryhmän työ.
Kierrätyskeskuksen missio, vahvistettu 19.8.2013:
 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy luo mahdollisuuksia ja tahtoa ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestäviin, tulevaisuutta turvaaviin tekoihin. 
Toimintamme tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja
edistää uudelleenkäyttöä. Lisäämme ympäristötietoisuutta ja –vastuullisuutta sekä osallisuuden ja työnteon
mahdollisuuksia.
 
Kestävän kehityksen kasvatus ala-asteella; ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen.
Luontosuhteen lisääminen ja ihmisten liikkuminen mahdollsiemman usein ja monipuolisesti.
Jokamiehenoikeuksien säilyminen. Edunvalvonta esim kansallispuistojen käyttö ja hoitosuunnitelmista.
Tuoda esille kestävyyttä niin maankäytönsuunnittelussa, rakennussuunnittelussa kuin yleensäkin rakennettuun
ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa ja toiminnassa. Liiton omalle jäsenistölle suunnatussa koulutuksessa
ekologisuus on aina yhtenä osiona.
Ekotukitoiminnan tavoitteena on ympäristövastuullisuuden lisääminen kaupungin yksiköissä ja työyhteisöissä
Ympäristöjohtamisen edistäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen sekä energia- ja materiaalitehokkuus
Ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden lisääminen laajasti ottaen Helsingissä. Kovin ykislöidysti tavoitteita ei
ole määritelty. Ekotukitoi8minassa tavoitteenaon, että kaupugin työntekijät ymmärtävät oman työnsä
ympäristövaikutukset ja omksuvat ympäristövastuulliset toimintatavat.
- Saada omasta oppilaitoksesta kestävän kehityksen mukainen laadukas oppilaitos
- Ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden lisääntyminen opiskelijoiden, henkilökunnan ja sidosryhmien
keskuudessa
Luontosuhteen ja luonnonsuojelun tietopohjan luominen.
kaikilla työaloilla ja kaikessa toiminnassa pidetään yllä ympäristöajattelua sekä kannustetaan
ympäristöystävälliseen elämäntapaan
- luontosuhteen muodostumisen ja ylläpitämisen edistäminen
Edistää ja tukea Uudenmaan ympäristökasvattajien verkostoitumista, näkyvyyttä ja toimintaa.
Lisätä uusmaalaisten ympäristötietoisuutta.
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9. Minkälaisia menetelmiä käytätte ympäristökasvatuksessanne (pääasiallisesti):
Vastaajien määrä: 30 
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Avoimet vastaukset: muu, mikä 
kk-kirje
retket, leirit, viikoittaiset koloillat, koulutukset ja tapahtumat
pääasiallisesti opastukset ja työpajat
ympäristötalkoot, perinnemaisemien hoito, siivouspäivät ym.
stipendien jako yläasteille Vihdissä
kilpailut
ympäristökoulun oppitunnit
julkaisut (netti ja painetut)
EkoTeko -kilpailu joka toinen vuosi. Sähkön säästöhanke
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ELY (Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus)

AVI (Aluehallintovirasto)

Suomen kulttuurirahaston 
Uudenmaan rahasto

Opetushallitus

Metsähallitus

Suomen ympäristökeskus
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Opintojärjestö, mikä

EU-rahoitus, mikä

Muu, mikä

10. Mistä ympäristökasvatustyönne saa rahoituksen:
Vastaajien määrä: 30 
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Avoimet vastaukset: Kunta, mikä 
Helsinki
Helsinki
Espoon kaupunki
Helsinki
Lohjan kaupunki
Helsinki
Vantaa
Helsinki
Hki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Vihti

Avoimet vastaukset: Kuntayhtymä, mikä 
KUUMA-seutu

Avoimet vastaukset: Yritys, mikä 
Halti, Aronet, Nokian jalkineet jne.

Avoimet vastaukset: Maakuntaliitto, mikä 
Uudenmaan liitto

Avoimet vastaukset: Säätiö, mikä 
Kordelin

Avoimet vastaukset: Opintojärjestö, mikä 
OK-opintokeskus

Avoimet vastaukset: EU-rahoitus, mikä 
ESR ja EAKR, maaseuturahoitus
ESR

Avoimet vastaukset: Muu, mikä 
1. teen työtä yrittäjänä: asiakas maksaa.  2. teen vapaaehtoistyötä ilman korvausa
emme hae ympäristökasvatustyöllemme erillistä rahoitusta
LUOMUS on Helsingin yliopiston alainen erillislaitos
SLL:n piirijärjestö
Central Baltic IVA -yhteistyö
työllistämistuet sekä kuntien että valtion osuudet, erilaisia hankerahoituksia kansallisia ja eu-rahoitteisia
vaihteleva hankerahoitus (mikä tahansa mainituista tilanteen mukaan käy)

 
 

11. Minkä arvosanan antaisit oman organisaatiosi ympäristökasvatustyöllesi asteikolla 1-10?
Vastaajien määrä: 29 
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12. Mihin oma arviosi perustuu?
Vastaajien määrä: 29 

 

 

 

Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 
auditointi/keken kokonaisarvio
ei erillisiä tavoitteita tälle, oletetaan että se tulee muun toiminnan yhteydessä
Mutu
monenlaista toimintaa monenlaisia tuloksia ja paljon on vielä kesken kehittämisen ja idea-asteellakin:)
ulkopuolisten vaatimus että tätä työtä pitää jatkaa, kysyntä on suurempaa kuin pystymme tarjoamaan
järjestäytyneisyys, johdonmukaisuus, suunnitelmallisuus
voitaisiin tehdä enemmänkin
Oma vapaa arvio
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13. Arvioi oman organisaatiosi onnistumista seuraavissa asioissa ympäristökasvatukseen littyen
Vastaajien määrä: 30 
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tu

on
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tu

melko

huonost

i

on

onnistut

tu

melko

hyvin

on

onnistut

tu hyvin

en

tunne

asiaa

Yhteensä Keskiarvo

sisällöt 0 1 17 11 0 29 3,34

keinot ja menetelmät 0 2 16 11 0 29 3,31

viestintä 0 7 20 2 0 29 2,83

kohderyhmien ja asiakkaiden huomioiminen 0 1 20 7 1 29 3,28

yhteistyö 0 2 13 14 1 30 3,47

verkostot 0 2 14 12 1 29 3,41

vaikuttavuus 0 6 15 5 3 29 3,17

tavoitteiden saavuttaminen 0 3 15 7 5 30 3,47

Yhteensä 0 24 130 69 11 234 3,28

 

 

 

14. Kuinka ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta voitaisiin mielestäsi parantaa omassa
organisaatiossasi?
Vastaajien määrä: 27 

-
vielä enemmän vaikuttavuuden mittaamista.
vielä enemmän osallistumista tapahtumiin.
Tekemällä eri toimijoiden kanssa toiminnallisia kestävän kehityksen sitoumuksia. Työ aloitettu.
Koulutetuille ekotukihenkilöille tulisi olla osoitettu selvä työaika toimintaan. Ekotukihenkilöille tulisi viestiä
kohdennetusti esim. opettajat, terveyskeskustyöntekijät jne.
tekemällä omat tavoitteet ja nostamalla se "erityisasemaan", painopisteeksi
Tehostamalla toimenpiteitä , seuraamalla kehitystä ja nuorten ja aikuisten osallistamisella kestävän kehityksen
toteuttamiseen arkielämässä.
 
Olemme aloittaneet osallistumisen Itämeri-projektiin muutamalla oppilaitoksella.
Meillä on vielä paljon tekemistä sekä oman talon sisällä että globaaleihin haasteisiin tarttumisessa
näyttelyteknisin avuin. Tavoite että "Luomus tukee ympäristövastuullisuutta etsimällä ja esittelemällä ratkaisuja
globaaleihin haasteisiin ja tukee omalla esimerkillään toimintatapojen muuttumista kestävän kehityksen
mukaisiksi." on vielä sanahelinää.
Tutkiminen on vaikeaa, mikä juuri on meidän vaikutusta siinä kehityjsessä, jota Espoossa tapahtuu.
Uusien viestintäkanavien tehokas käyttö
vaikea vastata, tietoa jakamalla
Saada lisää.resursseja
Jos toimivilla jäsenillä olisi enemmän aikaa antaa
tälle harrastukselle.
Tätä on vaikea mitata. Ensimmäiseksi tarvitaan resursseja.
asettammalla tavoiteet ja määrittelemällä mittarit
Uusimaa -ohjelman toteuttaminen, ympäristökasvatusstrategian luominen Uudellemaalle.
meilä on paljon tehtävää yritysmaailman kanssa ja "suuren yleisön" kohtaamisessa myymälöissämme
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Innostamalla opettajia ottamaan kestävän kehityksen asioita opetukseensa
- lisäämällä resursseja
- levittämällä paikalliseksi toiminnaksi entistä vahvemmin toimintaa
- Löytää kanavia markkinoimaan ja organisoimaan koulutuksiamme
Yhteistyötä muiden nimenomaan ympäristökasvatusta antavien tahojen kanssa voitaisiin lisätä. Nyt
arkkitehtuurikasvatusta ja kulttuuriperintöön liittyvää kasvatusta ei aina nähdä ympäruistökasvatuksena. Sitä ne
kuitenkin ovat ja yhteistyön tiivistäminen voisi lisätä tätä ymmärrystä.
Sitouttamalla esimiehet paremmin ympäristötyöhön.
Muun muassa koulutuksella, johdon ja henkilökunnan vahvemmalla sitoutumisella ja  ekotukitoiminnalla.
 
mm tehostalla, suunnitelmallistamalla ja pitkäjänteistämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
Selkeät työnkuvat ja resurssointi keke-työhön, yhteistyötä hyvässä hengessä talon sisällä ja sidosryhmien
kanssa
Resusseja lisäämällä, mistä seuraisi parempi  ja pitkäjänteisempi suunnittelu substanssiasiantuntijoiden ja
ympäristökasvattajien yhteistyönä
Johdon sitoutuminen
Haltia on avattu 31.5.2013 eli olemme vielä käynnistymisvaiheessa ja vasta keräämme kokemuksia
toiminnasta.
Resurssien lisääminen

 

15. Miten tekemäänne ympäristökasvatustyötä ja sen vaikuttavuutta arvioidaan?
Vastaajien määrä: 28 

-
asiakasyritykset keräävät osallistujilta palautteet.
Neljän vuoden välein auditointi
Ulkopuolisella arvioinnilla.
Seurataan koulutettujen ekotukihenkilöiden määrää ja heidän aktiivisuuttaan osallistua muihin koulutuksiin ja
tapaamisiin. Tekemällä vuosikysely ekotukihenkilöille, jossa muun muassa kysytään kokevatko ekotukihenkilöt,
että toiminnalla on ollut konkreettisia vaikutuksia työpaikan käytäntöihin, onko heidän motivaationsa nousuut
vai laskenut, mitä mieltä he ovat ekotukitoiminnasta kokonaisuudessaan jne. Virastot asettavat omia
ympäristötavoitteitaan mm. energian- ja paperinsäästöön liittyen.
normaalilla toiminnanarvioinnilla, partio-ohjelman sisällöllistä suorittamista arvioidaan aika vähän, joten emme
osaa sanoa kuinka paljon toteutetuista retkistä, leiristä yms. tukee nimenomaan tätä tavoitetta
Strategisten tavoitteiden ja tulospalkkiotavoitteiden toteutuminen.
 
Oppilaitoksissa myös sertifikaattien saavuttaminen ja ylläpito.
Meillä ei siihen ole omia resursseja. Toivomme parasta ja toivotamme innostuneet graduntekijät tervetulleiksi
arvioimaan menestystä.
Emme oikeastaan tunne vaikuttavauutta, eikä sitä arvoida. Ks. edellä.
EOS
- jäsen ja tukijakyselyt
Ei arvioida, muuten kuin seurataan yleistä palautetta  ja lehtikirjoituksia
Suoralla palautteella, järjestävän organisaation lomak-
keilla ( esim. Wuosisatamarkkinat ), hallituksen koko-
uksissa itsekriittisesti.
joitain mittareita: pilottikiinteistöjen energiankulutus ja ekotukihenkilöille tehdyt kyselyt
Kyselyt
Välke -ryhmä, hanketyö
tekemäämme ympäristötyötä arvioidaan tehokkuusmittarein, sisäisin auditoinnein ja asiakaspalauttein
erikseen ympäristökasvatukseen liittyen ympäristökouluPolku kerää koulutuksissä käyneiltä kasvattajilta "vuosi
myöhemin"-palautetta. Lisäksi meillä on juuri alkanut gradu -työn tekeminen kummikoulutoiminnan



-
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

vaikuttavuuden tutkimiseksi
Koulun eri toimijoiden toimintaa arvioimalla. Arvioimalla opittuja sisältöjä esim. kokeilla, haastattelemalla.
- Teemme laatuarviointia toimistamme
- Jokaisen koulutuksen saanneelle teemme kyselyn koulutuksen laadusta
- Lehtien artikkeliden määrän kerääminen
- Vuosittainen toimintalomakekyselyn 220 jäsenyhdistyksellemme
Julkaisemamme kirjat ovat herättäneet huomiota niin kotimassa kuin ulkomaillakin. Kirjojen painokset ovat
loppu. Olemme myös tehneet vuosien mittaan kyselyitä arkkitehtuurikasvattajille.
Vuosittaisella ekotukikyselyllä ja henkilöstön ympäristöasennekyselyllä n. viiden vuoden välein.
Ympäristöohjelman totetumisen arvionnilla vuosittain, henkilökunnalta saadulla palautteella, EkoTeko -kilpailun
tulosksilla ja energiansäästölukemilla.
 
Ekotukitoiminnasta on tehty perusteellisia vuosikyselyitä. Kurssesita ja luontokoulsta tehdään palautekyselyitä.
Kokonaisuuden vaikuttavuutta ei ole pyritty arvoimaan, mutta se olisi tarpeellista esim jonkinmoisen indexin
avulla.
Keke-työryhmän kokouksissa tarkastellaan keke-ohjelman tavoitteiden toteutumista ja tehdään
tilannekatsausta. Alakohtaisissa keke-sertifioinneissa arvioidaan keken toteutumista opetuksessa ja
oppimisympätistöissä. Kehitetään ympäristövastuuraportointia osaksi koko talon toimintakertomusta.
Onko hankkeet onnistuneita
Auditoinnein
Kerätään asiakaspalautetta sekä näyttelykävijöiltä, opastetuilta ryhmiltä että luontokoululaisilta.
Ei juuri mitenkään

 

16. Missä ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa koet oman organisaatiosi onnistuneen
erityisen hyvin? Anna jokin esimerkki!
Vastaajien määrä: 26 

-
Tiedon innostavassa välittämisessä. Ympäristökurssin jälkeen osallistuja sanoo: "rupeen heti lajittelemaan
jätteeni kotona mahdollisimman hyvin"
Indikaattorien käyttö kestävän kehityksen edistymisen arvioinnissa.
Ekotukitoiminnan koulutukset ovat aina saaneet hyvää palautetta, kuin myös toiminta kokonaisuudessaan.
ympäristössä ja luonnossa toimiminen on itsessään tuttua ja normaali osa partiomenetelmää. Ei siis tehdä
mitään erillisiä asioita vaan otetaan ympäristöasiat huomioon jokaisessa toiminnassa
Toisen asteen (aammatillinen perus- ja lukiokoulutus) lähes kattava osallistuminen Vihreä Lippu- ja kestävän
kehityksen (Okka) sertifikaattien ylläpitoon.
Koen että olemme erityisen hyvin onnistuneet luomaan ymmärrystä ja kokonaisuuksien hahmottamista
edistäviä elementtejä opastuksillemme ja näyttelyihimme. Esimerkiksi Sopeutumisen sankarit -opastus on hyvä
rautalankamalli monimuotoisuuteen liittyen. Tämän puitteissa olemme myös käynnistäneet keskustelua
monimuotoisuuden merkityksestä. Lisäksi esim. Elämän historia näyttelyyn upotettu "Aikamatkaajan sää"
säätiedotus on hyvä esimerkki oivaltavasta ja helposti lähestyttävästä formaatista, joka lisää ymmärrystä
maapallon ilmastonmuutoksista pitkällä aikavälillä.
Luontokouluopetuksemme on korkealaatuista. Osaamme järjestää hyviä retkiä eri kohderymille, tarjoamme
hyviä luontoelämyksiä.
Kestävän kehityksen kasvatuksen työ Espoon Toimekkaissa on myös sujunut hyvin.
Viljelystä on tullut muoti-ilmiö
- tapatumat mm Pihabongaus 19000 osallistujaa vuosittain
Luontotietouden jaossa ja luontoretkissä ja talkoissa sekä siivous-/roskien keruutapahtumissa
Linnunpönttötalkoot vuosittain yhteistyössä Hiiden
Opiston kanssa, lepakkoretket suuressa suosiossa.
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Ekotukitoiminta. Paljon kiinnostuneita kiinteistöjä alueella
Koko tilapalveluiden liikelaitoksen henkilökunnan yksipäiväinen koulutus yhteistyössä kaupungin eri
organisaatioiden ja HSY:n kanssa
EAKR -ympäristöhankkeitten toteutuminen eri toteuttajien kanssa mm. Metsähallitus, Helsingin kaupungin
ympäristökeskus, Helsingin seudun kauppakamari.
Ympäristökoulu Polun tekemä ja HSYn tilaama neuvonta ja koulutus kasvaville ja kasvattajille toteutetaan
meillä erittäin pitkällä kokemuksella, hyvällä ammattitaidolla, innostuneesti, innovatiivisesti ja hyvin palauttein.
Esimerkiksi uusin tuntikokonaisuutemme on varjoteatteri -työpaja jossa käsitellään kulutukseen liittyviä
ongelmia
Voimaantuminen vaikuttamaan.
- Metsämörri  yli 20 v
- Luonnossa Liikkuen päiväkotitoiminta ja siihen liittyvä pedagogiikka
- Jäsenyhdistysten luontoliikkumiseen liittyvät viikottaiset retket ja yhteiset hetket
- Koulutukset
 
 
 
Näissä kirjojen julkaisussa.
Ympäristötavoitteita on kaikkien sivistystoimen tulosalueiden tuloskorteilla vuosittain, joka varmistaa
sitoutumisen ja sen että tuloksia syntyy.
 
Ekotukitoiminta, Harakan luontokeskuksen toiminta kokonaisuudessaan, luontoretket
Kestävän kehityksen sertifioinnin leviäminen usealle koulutusalalle. Verkostoituminen
ympäristökasvatustoimijoiden kanssa Uudellamaalla ja laajemminkin.
Koulumetsät arvoonsa -hanke on saanut erittäin hyvää palautetta ja sille toivottaisiin joka suunnalta jatkuvuutta
Ympäristötapahtumia järjestetään runsaasti.
Haltian avaaminen on saanut paljon julkisuutta. Päänäyttelyssä on rohkeasti lähdetty luomaan uutta
näyttelytoteutusta. Haltian kokouspalvelut houkuttelevat talon käyttäjiksi kohderyhmiä, jotka eivät ehkä muuten
tulisi lähteneeksi luontoon.
Välke-ryhmän perustaminen

 

17. Minkä arvosanan antaisit ympäristökasvatuksen tilasta Uudellamaalla asteikolla 1-10?
Vastaajien määrä: 25 
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18. Mihin oma arviosi perustuu?
Vastaajien määrä: 23 

 

 

 

Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 
tätä yleistä tilaa on minun mahdoton arvioida oikeasti.
valitunut arvio
oma fiilis
mutu tuntumaan
seminaareíssa ynnä muissa tilaisuuksissa saatuihin tietoihin.
Tavoittettavuus ja saavutettavuus.
se perustuu siihen, mitä on kuullut erilaisissa tapaamisissa keskusteluissa
mutu tuntuma
kierrätyksen läpimurto kaikkialle
katsottuna pks näkökulmasta
MUTU :) luulisin että paljon on vielä tehtävää
oma tuntuma
mutu
aina voisi tehdä enemmän
Oma arvio.
Oma vapaa arvio
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19. Kuinka ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta voitaisiin mielestäsi parantaa Uudellamaalla?
Vastaajien määrä: 21 

-
Polkaistaan ympäristöviikko vakituiseksi teemaviikoksi koko valtakuntaan, ihan kuin on luomu-, energiansäästö-
, leipä- pyöräily- ja vaikka mitä teemaviikkoja. Pitää olla myös ympäristöviikko, jonka sisällä ympäristökasvatus
näkyy aina.
Tehokkaalla verkottumisella.
Paikallislehtien kanssa tehtävällä ohjelmallisella yhteistyöllä.
Lisätään yhteistyötä eri tahojen kesken ja verkostoidutaan sekä jaetaan tuottettuja materiaaleja vielä
tehokkaammin.
hyviä avustuksia kohdennettuihin projekteihin
Tehostamalla toimenpietitä, seuraamalla kehitystä ja ihmisten osallistamisella kestävän kehityksen
toteuttamiseen arkielämässä.
Vielä enemmän yhteistoimintaa, siitä tiedottamista ja sitä kautta näkyvyyden lisäämistä.
tietoa jakamalla
Herpaantumattomalla valistuksella ja palkitsevuuden
osoittamisella.
Enemmän resursseja. Projekteissa tämä on hyvin mukana, muutoin usein sivutuotteena.
saamalla enemmän näkyvyyttä, järeää markkinointia valtamedioissa
Verkostoyhteistyö
Strategia
Yhteiset kehittämishankkeet
aktiivinen toimijoiden välinen verkostoituminen
Panostamalla todelliseen toimintaan. kestävän kehityksen työssä tehdään valtavasti hienoja suunnnitelmia ja
kuvitellaan, että tehdyt suunnitelmat toteutuvat. Suunnitelmat jäävät varsin usein toteutumatta konkreettisen
toiminnan tasolle saakka.
Lisää resursseja ruohonjuuritasolle.
 
Yhteistyötä lisäämällä konkeettisilla tavoilla. Tärkeätä olisi saada paljon toimijoita mukaan ainakin joihinkin
yhteistyötapoihin, esim kerran vuodessa tempaistaan kunnolla ja näkyvästi yhdessä kaikki saman asian
puolesta.
Ympäristökasvatussrtategia ja sen toimeenpano tuo varmasti apuja tähän
Ympäristökasvatus osaksi reaalimaailmaa eli myös sitä, mitä ikävää ympäristölle tapahtuu Uudellamaalla.
Mukaan myös niitä, jotka eivät ole valmiiksi innostuneita (en tiedä miten)
Uusia kumppanuuksia uusiin suuntiin "ympäristökasvatuspiirien" ulkopuoliseen maailmaan.
Valitusta enemmän myös päättäjille
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20. Onko tiedossasi jotain erityisen hyvää ympäristökasvatukseen liittyvää käytäntöä oman
organisaatiosi ulkopuolella? Anna jokin esimerkki!
Vastaajien määrä: 12 

-
HINKU-hanke ja HINKU-foorumi
Ekopakuhanke on mielestäni loistava idea saavutettavuutta ja resurssien/ materialien järkevää käyttöä
ajatellen.
-
SLL:n ja WWF:n toiminta ja niiden tapahtumat ja valistustyö
Päiväkodit soveltavat kaikkeen mahdolliseen ympäris-
tönäkökohdan. Päiväkoti Vihdissä, jossa lapset ovat
koko ajan ulkona, myös syödessään laavussa ja johon
kunta rakentaa ekovessaa, "huussia".
Energianeuvonta, esim. Tampere
Greening Events -EAKR hanke ja Ekokompassi.
http://www.aurinkojuhla.net/
Norjan Arkkitehtiliiton EKO-BOXI-sivusto ja koulutustoiminta
Maailman arkkitehtiliiton (UIA) Bee (Build Envroinment Education)
CABE Britanniassa
Tässä joitakin esimerkkejä
 
kädenjälki, josta kuulin ensimmäisen kerran Kuuma tomaati-seminaarissa 3.10.2013.
- Ekotukihenkilöt kaupungin organisaatioissa.
- RCE Espoo

 

21. Mitkä seuraavista indikaattoreista koet tärkeimmiksi koskien ympäristövastuullisuuden
lisääntymistä kuntatasolla? Valitse kolme tärkeintä.
Vastaajien määrä: 30 
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Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 
lajittelupisteiden määrä...
paikallisten ymp. toimintaryhmien määrä
liikkumistapa
selvä sanainen ja tavoitteellinen kunnan päättäjien linjaus kohti hiilineutraaliutta ja luonnonvaratehokkuutta  (ja
muukin ympäristöohjelma käy kuin vihreä lippu, kunhan on tavoitteellinen, osallistava ja säännöllisesti
päivitettävä + arvioitava)
energiankulutuksen seuranta
Luontosuhteen vahvistumisen indikaattorit (kuinka paljon eri ikäiset liikkuvat luonnossa, lluontoliikuntapaikkojen
määrä ja laatu
ympäristövastuulliset julkiset hankinnat
sähkönkulutus kiinteistötyypeittäin
energiankulutus / asukas tai kiinteistö
Niiden koulujen ja päiväkotien määrä, jotka sijaitsevat max 10 minuutin kävelymatkan päässä
lähiluontokohteesta (esim. koulumetsä, mörrimetsä)

 
 

22. Millaista yhteistyötä teette ympäristökasvatuksen tiimoilta? Kenen kanssa?
Vastaajien määrä: 26 

 

 

 

Avoimet vastaukset: yhteiset hankkeet: hankkeen nimi ja hankepartnerit? 
nyt tämä Rattailla hanke, Beras-hanke: luomutuotannon edistäminen, sitä ennen Cobweb, Lintulahdet Life
luontojärjestö ja yritysten ympäristöklusteri
Pönttötalkoot, Hiiden Opisto
Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, kumppanit HSY ja SYKE
Asiaa-hanke
Osaamispankki
viimeisimmäksi esim: materiaalipankki hanke (Lyke-verkosto), GYKEPE hanke (MY)
Vihreä lippu
perheliikunnan edistäminen: Perheliikuntaverkosto
tiedotusta arkkitehtuurikasvatuksesta Archinfo
Rattailla -hanke, Kymppi -hanke, Ympäristöosaava -hanke, Raken keke -hanke, Lähiruokatreffit -hanke
Koulumetsät arvoonsa -hanke, ks. www.sll.fi/koulumetsa
Rattailla, LYKE-verkosto
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Avoimet vastaukset: rahoituskuviot: millaisia? 
Välkkeessä toimiminen, osallistumme Rattailla rahoittamiseen
EU, makera
EKOarkkitehtuuri opas ja kartta; ELY-keskus
sponsorointi
ELY rahoittaa joitakin hankkeita

Avoimet vastaukset: tapahtumat: lisätietoja? 
esim. kierrätyskeskus, martat
Esim. LYke-verkoston OKL-päivä
RCE-Espoossa toimiminen:http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Kestavan_kehityksen_Espoo_RCE/RCE_Espoo
lähialueen toimijat
Luonto-Liitto
Wuosisatamarkkinat / 4H
vieraslajien torjunta, energianeuvonta
Välke-yhtestyöverkoston ruoan ympäristövaikutukset -aiheinen seminaari
monenlaista yhteistyötä: esim yhteisiä messuosastoja
GBC, seminaarit
pk-seudun kaupunkien ja mm. HSY:n kanssa
PKs luontoretket ja luontoretkikalenteri
Esim. ympätistökasvatuspäivät
Maan ystävät, Luontoliitto, HSY, Martat, WWF, Merimieskirkko, Roska päivässä –liike, Helsingin kristillinen
työväenyhdistys, Siirtolapuutarhayhdistys, Lasten- ja nuorten puutarhayhdistys, Kumpulan kasvitieteellinen
puutarha, koulut, Changemaker, Fortum, Kantoliinayhdistys, Helsingin kaupunki, Pro Haaga ja Huopalahden
Lions
Ympäristökasvatuspäivät
Ympäristötietoinen Uusimaa (2012)

Avoimet vastaukset: oppimateriaalit: mitä? 
Energiasäästöviikko
Luonto-Liitto
esim 4V hankkeessa päivitettiin Vantaan kaupungin Kiuru ja koppakuoriainen materiaali
Luontoliikuntaohjeet: Valo
Arkkitehtuurin ABC-kirjasarja, Archinfo
Suomenlahtivuoden rantaretkiposas yhdessä Luonto-Liiton kanssa
Keke-sertifiointiin liittyvät materiaalit, Ympäristöosaava.fi sivuston alakohtaiset "ympäristöpassit"

Avoimet vastaukset: koulutukset: lisätietoja? 
Pk-luonto- ja ympäristökoulujen kurssit kasvattajille, suunnittelu yhdessä ja esitteen tuottaminen
www.hyotykasviyhdistys.fi
Energiatehokkuus, ekotukitoiminta
Vantaan kaupungin sisäiset koulutukset
pk-seudun yhteinen koulutuskalenteri + yhteistyössä järjestettäviä koulutuksia myös
Täydennyskoulutuksen energia- ja materiaalitehokkuudesta, RIL
pk-seudun kaupunkien ja mm. HSY:n kanssa
pks- ekotukitäydennyskoulutukset, PKS luontokoulujen järjestämät kurssit
Espoon työväenopisto

Avoimet vastaukset: muuta, mitä? 
delegoitu OKM:n epäviralliselle ympäristökasvatusverkolle
Pks-kuntien retkikalenterin tuottaminen, ensin suunnitellaan yhteisesti ja sitten tuotetaan kalenteri
Sykse, teemanumerolehti
HSY,Ilmastoinfo
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yhteiset hankkeet, mitä?

rahoituksen hakeminen tai muu 
rahoitusyhteistyö, mitä?

tapahtumat, mitä?

tiedotus, mitä?

oppimateriaalit, mitä?

koulutukset, mitä?

muuta, mitä?

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

syksen pyöreän pöydän kautta mukana ympäristökasvatukseen liittyvässä kansallisessa politiikanteossa
käymme tekemässä ympäristöauditointeja lähiympäristön yrityksiin ja yhteisöihin, esim. seurakuntaan
tiedon jakaminen ja toiminnan suunnittelu yhdessä suomen suurimpien kaupunkien kanssa
Pääkaupunkiseudun verkosto

 
 

23. Minkälaista yhteistyötä haluaisitte tehdä mieluiten tulevaisuudessa?
Vastaajien määrä: 20 

 

 

 

Avoimet vastaukset: yhteiset hankkeet, mitä? 
tilanteen mukaan
leirit
Entiset ainakin.
energianeuvonta ja -tehokkuus
luontoliikuntaleirit lapsille

Avoimet vastaukset: rahoituksen hakeminen tai muu rahoitusyhteistyö, mitä? 
yhteisiä metropolialueen hankkeita
Toivottavasti ELY rahoittaa jatkossakin

Avoimet vastaukset: tapahtumat, mitä? 
tilanteen mukaan
Entiset ainakin.
pk-seudun yhteiset ekotukitapahtumat kuten tähänkin asti
osallistutaan yhdessä johonkin suureen yleisötaopahtumaan esim Maailma kylässä, Flow-festarit,

Avoimet vastaukset: tiedotus, mitä? 
Kestävän kehityksen sitoumusten seuranta
luontokohteet, vesistöt
koulutuksien välittäminen: ?

Avoimet vastaukset: oppimateriaalit, mitä? 
Avoimet vastaukset: koulutukset, mitä? 

entisen jatkaminen
ekotykitoiminta
Pk-seudun yhteistä ympäristövalistusta
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Kerran viikossa tai useammin

Joitakin kertoja kuukaudessa

Noin kerran kuukaudessa

Harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

Metsämörri, Luonnossa kotonaan päiväkodit; Kunnat, alueorganisaatiot,
ajankohtaisista ympäristöaiheista, kuten "Kuuma tomaatti"
Uudenmaan ympäristötietoisuuden vuosiseminaari

Avoimet vastaukset: muuta, mitä? 
Teemapäivien parempi huomioim.
yhteistyö järjestöjen kanssa
samoja edelleen kehittäen ja kaikkea mielenkiintoista vastaantulevaa
Jokamiehen oikeudet maailman aineettoman perinnön Unescon listalle: UM, MMM. OKM, luontotoimijat
tiedon jakaminen ja toiminnan suunnittelu yhdessä muiden ekotukikaupunkien kaupunkien kanssa

 
 

24. Mitä hyötyä koet saavasi Uudenmaan laajuisesta yhteistyöstä?
Vastaajien määrä: 19 

-
Tietoa oman osaamisen vahvistamiseksi.
Monenlaiset yleisöt
rahoitustukea
Verkostoituminen ja tiedotusapu. Toistaiseksi meillä ei ole ollut aikaa juuri osallistua yhteisiin tapahtumiin.
Tieto siitä, mitä muut tekevät on  aina hyvää, se tarjoaa mahdollisuuden vertailukehittämiseen.
-pienten resurssien yhdistäminen
Vaikuttavuus lisääntyy
Tiedonkulku eri tahojen välillä. Resurssien parempi hyödyntäminen
Ympäristövastuu.
saan paljon oppia itselleni, mielettömän hyvän verkoston taakseni, nostetta myös Kierrätyskeskuksen tekemälle
työlle
uudenmaan ympäristöpäivät on hyödyllinen; tapaa kollegoja ja asiantuntijuus päivittyy
Rakennettuun ympäristöön ja maankäytönsuunnitteluun liittyvä ympäristökasvatus saisi enemmän näkyvyyttä
luontoon painottuvan ympäristökasvatuksen rinnalla.
Pysyn kartalla siitä, mitä muualla tapahtuu ja mitä toimijoita ympäristökasvatuksen saralla toimii.
 
Tietoa hyvistä käytännöistä, ajankohtaisista tapahtumista, yhteistyökumppaneita (potentiaalisesti)
Tietoa Uudenmaan ympäristökasvatustoiminnasta, verkostoitumista, yhteistyökumppaneita, uusia hankkeita
Enemmän julkisuutta, jokaiselta vähemmän resursseja
uudet kontaktit mahd. yhteistyötahoihin, yhteiset hankkeet, tapahtumat, tiedotus
Tiedon vaihto, ympäristökasvattajien verkostoituminen, synergiat

 

25. Kuinka usein käyt Osaamispankissa?
Vastaajien määrä: 24 
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26. Seuraatko Osaamispankin ”Ajankohtaista”-palstaa?
Vastaajien määrä: 27 

-
en usein, hyvä kun tuli esille, luin juuri
en
satunnaisesti
en
en tiedä mikä on osaamispankki
En. Pitäisi, mutten ehdi.
Harvoin
-
Ei
en  tunne asiaa
En ( valitettavasti ! )
en
ei
En
en kovin aktiivisesti
en ole vielä seurannut
En
kyllä
En ehdi seurata
en
en
Kyllä
En
en
En.
Silloin kun käyn sivuilla

 

27. Kuinka hyödylliseksi koet Osaamispankin?
Vastaajien määrä: 21 

1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo

Ei ollenkaan hyödyllinen 3 9 4 5
Erittäin

hyödyllinen
21 2,52
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28. Millaisia odotuksia tai toiveita sinulla on Välke-verkoston toiminnalle?
Vastaajien määrä: 16 

-
?
en tiedä mikä on Välke-verkosto
En osaa sanoa. Teidotus ja verkostoituminen nousevat tärkeimmiksi, mutta jos ei töiltään ennätä osallistua on
loppusaldo kuitenkin +-0.
Olisi hyvä, jos Välkeellä olisi aktiivinen vetäjä. Kokoonnumme ehkä liian harvoin.
Verkoston tavoitteiden selkeyttäminen
Projektisuunnitelman toteutuminen.
välke verkostolta odotan aktiivista suunnan viitoitusta -> strategiatyö
avointa verkostotoimintaa, jossa ihmiset tulevat keskenään tutuiksi ja yhteistyöprojektit mahdollistuvat sitä
kautta
 
 
kaipaan hyviä asiantuntijaluentoja.
Toiminnasta pitäisi tiedottaa ja viestiä enemmän.
Olemme olleet lähinnä toimintaa kaukaa seuraavia
 
Väke-rymän tulisi olla tärkeä yhteistyöryhmä, joka kehittää ympäristökasvatusta ylipäätään ja aidosti kokoaa
toimijoita yhteistyöhön. Luo näkyvyyttä ja merkitystä ympäristökasvatustyölle.
Uudenmaan ympäristyökasvatispäivät pysyvänä toimintana olisi hyvä juttu. Matkalla siihen ollaan kun
peräkkäisinä vuosina on järjestetty hyvät, useita toimijoita yhteenkokoavat Uusimaa viikon ympäristöpäivä ja
Ruoka-seminaari ympäristökasvatuspäivillä
ANTEEKSI mutta käytän tätä nyt vapaana kenttänä: kysely oli aika massiivinen. Toimin SLL:ssä Koulumetsät
arvoonsa -hankkeen koordinaattorina, tähän kyselyyn kattava vastaaminen olisi vaatinut laajaa
taustaselvittelyä, johon en nyt pysty - olen pahoillani - resusseja tulevaisuudelle pitäisi ehtiä hankkia, muuten
toiminta kuivuu kasaan.
Kyselyssä kysyttiin myös melkoisesti ns. elämää suurempia asioita (yk-työn vaikuttavuus uudellamaalla), jotka
te varmaan saatte selville yhteenvetona tästä selvityksestä.
uudet kontaktit mahd. yhteistyötahoihin, yhteiset hankkeet, tapahtumat, tiedotus
Nyt ollut viime aikoina aika hiljaista, aktivoituminen olisi taas hyvä.


