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luontokerhon valonjuhla 

Kristiina Tiainen 
Ville Laitinen 



Luonto-Liitto 
 Lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö 
 Perustettu 1943 
 Toimintakenttänä ympäristöpoliittinen vaikuttaminen, luonnonharrastus ja 

ympäristökasvatus 
 Jäseniä 7000 
 Kahdeksan piirijärjestöä ja kaksi aluejärjestöä 
 Luonto-Liiton Uudenmaan piiri (LUP) 
 

Luontokerhot 
 Kokoontuvat kerran viikossa 1,5h 
 iloista yhdessäoloa, kädentaitoja, elämyksiä, pieniä retkiä ja luonnon tutkailua 
 mukavia elämyksiä lähiluonnossa samanikäisten kavereiden kanssa 

 
 



Valonjuhla 



”Tapio metsän kuningas, 
Kasvien, eläinten suojelija, 
Viisauttasi kaipaamme, 
Neuvoja sinulta pyydämme 
Näyttäydythän meille, 
Luonnonystäville” 



Tapio  
Metsän Kuningas 



Näkki  
Veden Vanha Valtias 



Maahinen –Aarniometsien asukki 



Valon haltija 



 Luontoherkkyys  ympäristövastuullisuus 
 Draama  vahvistaa elämyksiä ja eläytymistä 
 Suomalainen kansanperinne 



Kiitos! 



Janne Rautanen, 
9.11.2012
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SVK, lapsi- ja nuorisotyö
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Pitkäjänteistä toimintaa nuorten 
kalastusharrastuksen tukemiseksi

• Vapaa-ajankalastajat toteuttaneet lapsi- ja  
nuorisohankkeita vuosikymmenten ajan

• Hankkeita esikouluikäisistä yläkouluihin
• Tarjontana kalankäsittely-, kalastus-, ja 

kerhotoimintahankkeet
• Kärkihankkeena Kaverin Kanssa Kalaan-

ohjelma yli 300 000 lasta perehdytetty 
kalastukseen!



Hanketoiminnan resurssit ja motiivit

• Rahoitus MMM, Elyt sekä talkootyö 
tehokkuutta pienin kustannuksin

• Motiiveina kalastusharrastuksen jatkumo; 
kalankäsittely, harrastajamäärät, 
järjestötoiminnan ylläpito

• Ympäristötietoisuuden ja luontoarvojen 
kasvaminen

• Hanketoiminnassa muutosta Vastuullinen 
vapaa-ajankalastaja 

9.11.2012 3



Hanketoiminnan ohella

• Kalastusseurojen ja piirien nuorisotyö 
merkittävää

• Leirejä ja koulutustilaisuuksia
• Esitteitä  mm. Lasten ympäristöopas
• Järjestöllä oma ympäristöohjelma
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Lasten ja nuorten ympäristötietoisuus

• Kalastusharrastus luo pohjan luonnon 
ymmärtämiselle ja antaa suoria luontokontakteja…
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Lasten ja nuorten ympäristötietoisuus

• Kalastus antaa 
henkistä 
hyvinvointia 
sekä ravintoa…
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Lasten ja nuorten ympäristötietoisuus

• Opettaa liikkumaan luonnossa…
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Lasten ja nuorten ympäristötietoisuus

• Kalastus on myös sosiaalista toimintaa…

9.11.2012 8



Havaintoja lasten 
ympäristötietoisuudesta

• Ympäristötietoisuus kasvaa, mutta luonnon 
ymmärtämys vähenee!

• Luonnosta vieraantuminen huolestuttaa
• Suomi on suuri maa - luontosuhteissa 

vuosikymmenten ero maan sisällä
• Luonnolla parantava ja eheyttävä voima
• Kalastusohjaus on kontaktilaji – vain 

kokemuksilla todellista vaikutusta
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Lopuksi hanke-esimerkki

• Vastuullinen Vapaa-ajankalastaja:
• Ohjaa harrastajia kestävämpään ja 

eettisempään harrastamiseen
• Jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa 

luontoon ja kalakantoihin esimerkiksi 
valitsemalla kestävän kalastuksen mukaisen 
saaliin, vähentämällä roskaamista, tekemällä 
ja ilmoittamalla ympäristöhavaintoja…
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Kiitos kuulujoille ja menestyksekästä 
ympäristötoimintaa!
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Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry.

Ympäristökasvatusta jo 24 vuotta

Helsinki 5.11.2012



Tärkeitä ajankohtaisia hankkeita, jotka tuovat 
lisäarvoa
Ei konsulttitöitä



Ympäristökasvatusta

”Ympäristökasvatushanke” ollut käynnissä jo 24 
vuotta

Aktiivinen tiedottaminen ympäristöasioista ollut 
ensiarvoisen tärkeää ympäristötietoisuuden 
lisääjänä ja muokattaessa ympäristöasenteita

Lukuisia varsinaisia 
ympäristökasvatushankkeita vuodesta 1999 
alkaen
Sekä kansallisia että isoja kansainvälisiä 
hankkeita



Ympäristökasvatushankkeissa 
tärkeää

On mentävä nopeasti toimintaan, 
kokoustaminen tappaa innostuksen
Parasta jos byrokratiaa pyörittävät eri 
ihmiset kuin ne, jotka ovat mukana 
hankkeen varsinaisessa toiminnassa
TOIMINTAA, ELÄMYKSIÄ JA 
OIVALLUKSIA

Erilaisia elementtejä ilman rajoja



Ympäristökasvatushankkeissa 
tärkeää

Ympäristökasvatusta kaiken ikäisille
Dynaamisuutta, innostuneisuutta ja rentoa 
otetta – liika suunnittelu on pahasta
...ja siellä kaikilla oli niin muu-ka-vaa...
Kapakkakieltä
Luonto itsessään ihmeellistä (taidetta) se 
pitää vain tarjoilla oikein
”Hanke jää elämään myös hankkeen loputtua”



Porvoonjoki eläväksi -hanke 1999-
2001



Virkistyskäytön ja tietoisuuden 
lisäämistä
Elämysten ja ilon kautta 
onnistumisiin
Mukana Porvoonjoen valuma-
alueen kaikki kunnat ja 
tuhansia nuoria
Nuorille erilaisia 
ympäristötapahtumia
Taide mukaan 
ympäristökasvatukseen
Nuoret saivat ideoida 
Porvoonjoen alueen 
kehittämistä  kattava 
suunnitelma



Suomi – Viro ympäristöleirihanke 
2002-2005 (Interreg IIIa) 

Satoja suomalaisnuoria tutustui Viron luontoon 
ja toisinpäin
Oppilaiden tutustumista ja ystävystymistä
Kaikenlaista luontotoimintaa
Musiikki tärkeässä osassa
Virolaiset hyvin lähellä luontoa
Uusi kansainvälinen sukupolvi
Suomi, viro, venäjä, ruotsi, englanti





Ympäristöteatteria yli Suomenlahden 
2004-2007 (Interreg IIIa) 



Nuorilta nuorille

Mukana n. 20 koulua Suomesta ja Virosta
Kerrottiin luontoasioista nuorille

Nuoret tekivät itseään kiinnostavista aiheista 
käsikirjoituksia

Nuoret tekivät toisilleen teatteriesityksiä, 
elokuvia ja taidetta erilaisiin 
ympäristökasvatusteemoihin liittyen

Opettivat toisiaan
Suomi-Viro-Suomi-Viro... jatkokertomus

Kaikki filmattiin









Ympäristökasvatuksesta käytännön 
toimiin -hanke 2009-2011



Luonnon parempi tunteminen on paras kannustin pitää 
huolta ympäristöstä
Tärkeää, että lapset ja nuoret saavat itse toimia 
luonnontutkijoina ja päästä toiminnan ja elämysten 
kautta osaksi luontoa
Hankkeessa pidettiin kouluille 
ympäristökasvatustilaisuuksia ja koulujen ja oppilaiden 
kanssa kehitettiin havainnolliset järvioppaat
Ympäristökasvatusta myös aikuisille  järvikunnostuksia
Oppimateriaali käytössä                                                  
pitkälle tulevaisuuteen                                                     ja 
paikalliset tahot                                                  jatkavat                                                  
järvikunnostuksia









RAUHATTOMILLE
LAPSILLE 
TODELLISTA 
TERAPIAA

























Nyt meneillään uusi kolmivuotinen 
kansainvälinen 

”Ympäristötietoisuutta yli rajojen” -
hanke

Yhteistyötä englantilaisten kanssa
Itäisen Uudenmaan ja Durhamin rannikot
Ympäristötietoisuuden ja kestävän 
virkistyskäytön edistämistä



Kansalaisten aktivointi 
purokunnostuksiin

- Käytännön toimintaa PURO II-hankkeessa

Auri Sarvilinna, 
Suomen ympäristökeskus,
Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä, 
5.11.2012



Valuma-aluelähtöinen purojen tilan parantaminen –hanke 
(PURO II)
Hankkeen tavoitteet
Kuinka tavoitteisiin päästään?
Toimintaa käytännössä

Kohtaamiset sidosryhmien kanssa
Asukasillat
Maksuhalukkuuskysely
Talkoot Longinojalla

Median merkitys
Johtopäätöksiä hankkeesta
Hankkeessa tuottettua materiaalia
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Esityksen sisältö



Hankkeen kesto 2009-2011
Hankkeen vetäjänä SYKE, 
Yhteistyökumppaneina, Uudenmaan ympäristökeskus, 
Helsingin kaupunki

Yhteistyössä mukana myös RKTL, SKES, Virho
Ohjausryhmä

Rahoitus: YM, MMM, SYKE, Uudenmaan ELY ja Helsingin 
kaupunki
Koekohteina Longinoja ja Näsinoja-Tuomarinkylänoja
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Valuma-aluelähtöinen purojen tilan 
parantaminen –hanke (PURO II) 



Tavoitteina
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Purotietoisuuden lisääminen ja kaupunkilaisten 
aktivointi purokunnostuksiin
Longinojan ja Näsinoja-Tuomarinkylänojan
kunnostusten suunnittelu ja toteutus
Valuma-aluelähtöisen purojen tilan 
kartoituksen ja kunnostussuunnittelun 
kehittäminen ja ohjeistaminen 
Maksuhalukkuuskysely-menetel-
män testaaminen pienvesien 
kunnostuksen apuvälineenä
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”Olisi mahtavaa, jos tämän 
hankkeen jälkeen entistä 
useampi Helsinkiläinen 
osaisi kertoa mikä on puro 
ja miksi ne ovat tärkeitä”.



Kuinka tavoitteisiin päästään?
Harkittu ja kohdennettu viestintä

Kenelle?
• Sidosryhmäanalyysi kunnostuksen tärkeimmistä sidosryhmistä ja 

yhteistyötahoista kohdepurojen valuma-alueella
Miten? 

• Viestintäsuunnitelma, hankkeen viestinnän punainen lanka
• Määritellään viestinnän tavoitteet, välineet, keinot, resurssit ja vastuut
• Kaksisuuntaisuus

Mitä?
• Mikä on hankkeen ydinviesti?

Milloin?
• Aikataulutus

Mukaan asiantuntija-apua ja paikallistuntemusta
Asiantuntijaohjausryhmä
Puroja kunnostavat kansalaisjärjestöt Virtavesien hoitoyhdistys 
(Virho ry) ja Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura 
(SKES ry)
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Toiminta käytännössä

Kohtaamiset puroihin liittyen

Spontaania tai järjestettyä keskustelua puroista aina silloin kun 
se on mahdollista
Keskustelut purojen varsilla

Ajatuksia, havaintoja, toiveita ja konkreettisia ideoita 
puroihin ja niiden kunnostamiseen liittyen

Tapaamiset keskeisten sidosryhmien kanssa
Kansalaisjärjestöt, asukasyhdistykset, Malmin lentokenttä

Näkyvyys alueen tapahtumissa
Longinoja – kävely

Tuodaan oma työmme lähemmäs alueen asukkaita ja 
toimijoita. Paljon kirjoittamatonta informaatiota, jota on 
mahdotonta löytää mistään muualta 
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Asukasillat

Malmitalolla ja Torpparinmäessä
Alustavien kunnostussuunnitelmien 
esittely asukkaille
Suunnitelmista keskustelu
Ideapaja 

Toiveet kunnostuksesta
Halu osallistua puron 
kunnostukseen tai
hoitoon?

Asukkaiden osallistuminen 
kunnostuksen suunnitteluun
Tietoa ja ideoita 
suunnittelun tueksi

8Kuva: Juha Salonen



Maksuhalukkuuskysely

Tutkimusmenetelmä, mutta myös tehokas tapa välittää tietoa 
tutkittavasta asiasta
Postikysely helsinkiläisille kotitalouksille (N=700) loka-
marraskuussa 2010, vastaus-%: 38

Helsinkiläisten tietämys kaupungin purovesistöistä
Maksuhalukkuus/vuosi viiden vuoden ajan, jos rahoilla 
toteutettaisiin Hgin kaupungin pienvesiohjelman mukaisia 
toimenpiteitä

Tutkimuksen mukaan helsinkiläiset olisivat valmiita 
osallistumaan pienvesiensä hoidon kustannuksiin

Konservatiivisesti lasketut rahamääräiset hyödyt ovat tutkimuksen 
mukaan 14-kertaiset pienvesiohjelmassa alustavasti arvioituihin 
kustannuksiin nähden

Maksuhalukkuus suurinta Longinojan valuma-alueella
Kunnostuksen myönteiset vaikutukset lähiympäristöön, 
biodiversiteettiin ja maisemaan koettu käytännössä
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Alueellinen maksuhalukkuus Helsingin 
purojen kunnostamisesta
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Kunnostustalkoot Longinojalla
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Syksyn 2011 koneellisen 
kunnostuksen viimeistely käsin
Uoman, virtauksen ja maiseman 
monipuolistaminen
Taimenen kutusoraikkojen
rakentaminen
Kunnostustiedon jakaminen
käytännössä
Asukkaat mukaan!

Oman asuinympäristön 
tilaan vaikuttaminen ja
viihtyvyyden lisääminen



Median merkitys ympäristöviestinnässä ja 
asenteiden muokkaajana
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Hanke, erityisesti Longinoja oli paljon esillä viestimissä
Radio
Paikallisuutiset
Sanomalehdet (HS, HBL ja paikallislehdet)

Näkyvyys mediassa erittäin positiivinen asia:
parantaa purojen näkyvyyttä, 
levittää ja lisää informaatiota,
nostaa koko asian profiilia. 

Paikalliset, konkreettiset ympäristöaiheet kiinnostavat 
myös mediaa
Suorat kontaktit toimittajiin vrt. perinteinen tiedottaminen
Internet ja sosiaalinen media?

Longinojan kunnostusvideo
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Onnistuimmeko me?

Purot ja pienvedet nousseet osaksi julkista keskustelua
Purokunnostukset alettu ymmärtää kokonaisuutena

Vesiensuojelu, kalakantojen elyttäminen
Käyttöön liittymättömät arvot mm: biodiversiteetti, maisema, 
kaupunkikuva

Ihmiset ovat kiinnostuneita pienvesistä, kunhan vain ovat 
niistä tietoisia

Tiedon tarjoaminen: lehtijutut, asukasillat, tapahtumat, 
maksuhalukkuuskysely
Kiinnostavat yksityiskohdat: ”Taimenpuro takapihalla”

Kiinnostus puroihin herännyt ainakin pääkaupunkiseudulla
Kaupunkilaiset tarvitsevat lisää mahdollisuuksia ja kanavia 
vesistöjen tilan parantamiseen käytännössä
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Mitä ne voisivat olla?
Kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden ideoita purokunnostustoiminnan 
kehittämiseksi (PURO II loppuseminaarin ryhmätyö ja 
maksuhalukkuuskyselyn tulokset: 

Purokunnostus osaksi muita hankkeita, suunnitelmia ja strategioita
Lisää tietoa purojen kunnostamisesta ja siihen liittyvistä tapahtumista

• Kaupunkikohtaiset purotietokannat ”Purowiki”
• Vapaaehtoistyön parempi markkinointi ja koordinointi
• Lisää tietoa median kautta

Kanava kerätä rahaa purojen kunnostukseen
• Lähiö/pienvesirahasto
• Purokunnostuslahjoitukset SLL:lle, ”Joululahjat puron hyväksi”
• Pullonpalautusrahat Helsingin pienvesien kunnostukseen 
• Sponsorit – yritysten imagohyöty

Tiiviimpi yhteistyö asukasyhdistysten, koulujen ja päiväkotien kanssa
Kaupungin järjestämät kunnostus- ja siivoustalkoot
Purofestivaalit
Helsingin kaupungin organisoima purokummitoiminta
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Hankkeessa tuotettua materiaalia:

www.ymparisto.fi/syke/puro2
Restoring an Urban Brook by Voluntary Work, video: 
http://www.youtube.com/watch?v=0Sh55uge9yA

Sarvilinna, A., ym. 2012. Kaupunkipuron kunnostaminen. 
Ympäristöopas 2012. Suomen ympäristökeskus.
Lehtoranta, V., ym. 2012. Purojen merkitys helsinkiläisille
- Helsingin pienvesiohjelman yhteiskunnallinen kannattavuus. 
Suomen ympäristö 5/2012. Suomen ympäristökeskus.
Hämäläinen, L. ja Sarvilinna, A. 2010. Purojen kunnostaminen -
työkaluja pienvesien suojeluun, Ympäristö ja terveys -lehti 5:2010, 
41 vks, s. 50-57.
Närhi, M-A. 2009. Näsinoja-Tuomarinkylänojan ja Longinojan valuma-
alueen ja uoman kartoitus. 

16



Kiitos!


	Luonto_Liiton_Jollaksen_luontokerho
	Janne_Rautanen_SVK_nuorten_kalastus
	Juha_Niemi_Kokeellista_ymparistokasvatusta
	Auri_Sarvilinna_Kansalaisten_aktivointi_purokunnostuksiin

