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Verkostotapaaminen 1/2021 

 

Aika ja paikka: 11.1.2020 klo 16.30-18.00, Teams-etäpalaveri 

Läsnä:   Anja Räisänen, Jätekukko Oy 

Paula Korpinen, Jätekukko Oy 

Meri Elonheimo, Ilmasto-Olkkari -hanke, Kuopion kaupunki 

 Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo 

 Leena Rinta-Runsala, Kuopion luonnontieteellinen museo 

Vuokko Mähönen, Pohjois-Savon ELY-keskus 

Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus 

Arto Villikka, Päivärannan nuorisotila 

Paula Hyvönen, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys 

Antti Savolainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu 

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu 

   

 

1. Asiantuntija-alustus: Ilmasto-olkkari hankkeen esittely ja keskustelua omien 

elämäntapojen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, Meri Elonheimo 

 

Meri Elonheimo Kuopion kaupungilta esitteli Ilmasto-olkkari -hanketta. Hankkeessa 

pyritään saamaan ihmiset jakamaan tietoa, kokemuksia, tunne-elämyksiä ja vertaistukea 

toisilleen. Aihealueina ovat arkiliikkuminen, ruoka, elämisen tilat, vapaa-aika ja kulutus. 

Hankkeen aikana tarjotaan kohtaamispaikkoja kestävän ja hyvän arjen yhteiskehittämiseen. 

Arjen ilmastotekojen vauhdittamiseksi Kuopiossa järjestetään sarja kaikille avoimia 

tapahtumia. Lisätietoa hankkeesta ja tapahtumista löydät osoitteesta 

https://www.kuopio.fi/ilmasto-olkkari ja hankkeen Facebook-sivuilta ja Instagramista.  

Muistion liitteenä alustuksen PP-kalvot (Liite 1). 

 

Tiedoksi myös hankkeen Padlet-alustat, joissa voit jakaa omat kestävät valintasi ja ratkaisusi 

tai kysyä mitä tahansa ilmastotekoihin liittyvää.  

 

Omat vinkit jakoon: https://padlet.com/ilmasto_olkkari/kierratyskeskus 

Kysymykset: https://padlet.com/ilmasto_olkkari/kysymykset 

 

 

2. Vuoden 2021 toiminta 

a. Jäsenet tutummaksi tilannekatsaus 

Edellisessä verkostotapaamisessa sovittiin, että esitellään verkoston jäseniä 

sähköpostinlistan kautta muille jäsenille. Tammikuussa esittelyvuorossa on 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu Lapinlahdelta ja helmikuulle ehdotettiin  

https://www.kuopio.fi/ilmasto-olkkari
https://padlet.com/ilmasto_olkkari/kierratyskeskus
https://padlet.com/ilmasto_olkkari/kysymykset
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esiteltäväksi Vanhamäen hyvinvointikeskusta Suonenjoelta. Puheenjohtaja on 

yhteydessä Vanhamäen suuntaan ja tiedustelee esittelyä helmikuulle.  

 

b. Osaamispankki - työ alulle 

Antti Savolainen tekee harjoittelua Kuopion luonnontieteellisellä museolla ja 

harjoittelun yhteydessä hänellä on mahdollista aloittaa verkoston jäsenten osaamisen 

kartoittaminen ja samalla saadaan alulle verkoston osaamispankin työstäminen. 

Aiheen tiimoilta lähestytään verkoston jäseniä sähköpostitse alkuvuoden aikana. 

Aluksi katsotaan millaisia toiveita ja ideoita verkoston toiminnan kehittäminen 

kyselyssä ja Sillanrakentajat -hankkeen webinaareissa aiheeseen liittyen on esitetty. 

 

Keskusteltiin myös osaamispankki termistä. Pohdittiin sen nimen muuttamista esim. 

kiinnostuspankiksi. Tämä siitä syystä, että siitä halutaan tehdä mahdollisimman 

matalan kynnyksen paikka verkoston jäsenille ilmoittaa omista kiinnostuksen 

kohteistaan ja siitä mistä kaikesta heille on kertynyt osaamista ilman, että siitä 

tarvitsisi olla varsinaista koulutusta tai tutkintoa.  

 

 

3. Vuoden 2021 koulutukset  

a. Ympäristökasvatuspäivät 

Keskusteltiin tämän vuoden ympäristökasvatuspäivien järjestämisestä ja päätettiin 

järjestää korkeintaan yksi päivä ja sekin syksyllä. Keväälle ei haluttu päivää lähteä 

järjestämään viime vuodelta tämän vuoden kesäkuulle (15.-17.6.2021) siirtyneen Ulos 

– Ut – Out -valtakunnallisen ulkona oppimisen tapahtuman vuoksi. Lisäksi haluttiin 

katsoa, millaisia ympäristökasvatuspäivien järjestämiseen liittyviä keskusteluja tullaan 

käymään ELY-keskusten, Aluehallintovirastojen ja ympäristökasvatusverkostojen 

yhteistyöpalaverissa, joka pidetään tammikuussa. 

 

Tulevan päivän ohjelmaan ehdotettiin mm. MAPPA.fi-sivuston esittelyä ja 

käyttökoulutusta sekä Hiilineutraali maakunta - Pohjois-Savo -hankkeen esittelyä. 

Lisäksi edellisessä päivässä jäi toteutumatta muutama paja, jotka voidaan haluttaessa 

ottaa mukaan ohjelmaan, jos se on mahdollista pajanvetäjien puolesta. 

 

b. Verkoston koulutustarjonnan esittely -esite  

Tämä esitteen tekeminen on pidemmän tähtäimen haave. Tämän vuoden aikana asiaa 

pidetään kuitenkin esillä, jotta sitä saadaan edistettyä. Esite on tarkoitus koota 

verkoston jäsenten tarjoamista koulutuksista. Esitteen tekeminen vaatii tietenkin sen,  
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että verkoston jäsenillä on riittävästi koulutustarjontaa tarjottavaksi, jotta esite voidaan 

tehdä. Pohdintaan ja seurattavaksi siis, mitä jäsenillä on tarjottavana tällä hetkellä ja 

miten koulutustarjonta on kehittymässä. 

 

4. Uutiskirjeet 

Keväällä kirjeet ovat lähdössä helmikuussa kouluille ja huhtikuussa varhaiskasvatukseen. 

Koulujen kirjeen aineistot pitää toimittaa puheenjohtajalle viimeistään to 11.2.2021 ja 

uutiskirjeen lähetys on maanantaina 15.2.2021. Varhaiskasvatuksen kirjeen ajankohdat 

päätetään maaliskuun verkostotapaamisessa.  

 

5. Muut ajankohtaiset asiat 

a. Kuopion luonnontieteellisen museon ajankohtaisia asioita 

Liito-orava LIFE hankkeen yhteydessä järjestetään paneelikeskustelu ke 20.1.2021 

klo 17.45-19.30 liito-oravan suojelun ja maankäytön yhteensovittamisesta. 

Tapahtuma löytyy museon Facebook-sivulta 

https://www.facebook.com/events/316541236358776/ 

 

Lisäksi museo järjestää yhteistyössä Kuopion kaupunginkirjaston kanssa kevään 

aikana luontokirjalukupiirin, joka kokoontuu kerran kuussa 3.2.-5.5.2021 välisenä 

aikana. Kokoontumisajankohdat ja kirjat voi kurkata myös museon Facebook-sivulta 

https://www.facebook.com/kuopionluonnontieteellinenmuseo 

 

Edellä mainittuihin tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

 

b. Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke 

Antti Savolaisen kertoi, että hänen yhteisöpedagogisiin opintoihinsa liittyen olisi 

mahdollista selvittää nuorten toiveita ja ajatuksia ympäristökasvatuksesta. Yhdeksi 

yhteistyökumppaniksi on mahdollista saada Nuoret pohjoissavolaiset 

tulevaisuudentekijät -hanke. Antti toivoo verkoston jäseniltä ideoita ja ehdotuksia, 

mitä nuorilta halutaan kysyä. Tätä varten verkostolle laitetaan vielä sähköpostia, 

johon vastaamalla voi kertoa omat ehdotukset aiheeseen liittyen.  

 

c. Sillanrakentajat-hanke 

Käsikirjan tekeminen etenee ja laajempi kommentointitilaisuus järjestetään 

maaliskuulla. 

 

d. Perinnebiotooppien kunnostus uudistuu 

Vuokko Mähönen esitteli perinnebiotooppien kunnostuksen uudistusta. Nyt tukea 

kunnostukseen voi saada myös erityisesti maatalousmaiden ulkopuolella sijaitseville  

 

https://www.facebook.com/events/316541236358776/
https://www.facebook.com/kuopionluonnontieteellinenmuseo
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kohteille. Ja tuen hakijoina voivat olla myös maataloustukien ulkopuolella olevat 

tahot, kuten yhdistykset, yksityiset henkilöt jne. Tuki myönnetään rahan sijasta  

palveluna tai tavarana. Arvio toimenpiteistä tehdään kohdekohtaisesti ja tuki 

myönnetään tarpeen mukaan esim. laidunaitaustarvikkeina tai hankkimalla kohteelle 

puuston käsittely, pensaikon raivaus, ruovikon niitto jne. Jos aihe kiinnostaa, niin 

siihen voi tutustua tarkemmin ohessa liitteenä olevilta kalvoilta (Liite 2).  

 

 

6. Seuraava tapaaminen  

Seuraava verkostotapaaminen järjestetään ti 2.3.2021 klo 16.30–18.00. 

 

 

Liitteet Liite 1 Ilmasto-olkkari_Muikku-verkko_110121 

 Liite 2 Lumo_Pebi_ympäristökasvatus_11.1.2021 

 

 

 


