
Muikku-verkko 

Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto 

  

Verkostotapaaminen 2/2021 

 

Aika ja paikka: 2.3.2021 klo 16.30-18.00, Teams-etäpalaveri 

Läsnä:  Juha Ahola, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Savo   

Anja Räisänen, Jätekukko Oy 

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu 

Meri Elonheimo, Ilmasto-Olkkari -hanke, Kuopion kaupunki 

 Vuokko Mähönen, Pohjois-Savon ELY-keskus 

Arto Villikka, Päivärannan nuorisotila 

 Laura Okkonen, Kuopion Lyseon lukio 

 Anu Huttunen, Savon ammattiopisto 

Piia Ratava, luonto-ohjaaja 

 

 

1. Asiantuntija-alustus: VieKas-LIFE hankkeen esittely ja keskustelua vieraslajeista sekä 

luonnon monimuotoisuudesta, Juha Ahola Suomen luonnonsuojeluliitto (aikavaraus 30 min. 

tapaamisen alusta 

 

Juha Ahola Suomen luonnonsuojeluliitosta (SLL) esitteli VieKas-LIFE -hankkeen. Hanke 

keskittyy haitallisiin vieraskasvilajeihin eli niiden kartoitukseen, torjuntaan ja tietouden 

levittämiseen. Hanketta koordinoi SLL ja se on kestoltaan 5 vuotta (2018–2023). Mukana 

ovat myös Luke, Luonto-Liitto, Jyväskylän ja Riihimäen kaupungit, Martat sekä Luomus – 

Luonnontieteellinen keskusmuseo. Kohdelajeina ovat Jättipalsami, keltamajavankaali ja 

jättiputket. Lisätietoa hankkeesta löytyy www.sll.fi/viekas-life. Lisäksi Juha esitteli muitakin 

haitallisia vieraskasvilajeja sekä yhden eläinlajin eli espanjansiruetanan. Vuokko Mähöseltä 

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi saada tietoa espanjansiruetanan esiintymisalueista.  

 

Juhan kalvot muistion liitteenä. (liite 1). Jos verkoston jäsenillä on tiedossa hyvä kohde ja 

heitä kiinnostaa järjestää talkoot, Juhalta saa apua niiden järjestämisessä. Tästä voidaan 

keskustella seuraavassa tapaamisessa.  

 

2. Vuoden 2021 toiminta 

a. Kevään verkostotapaaminen: Tapaamisesta sovittiin, että se yritetään järjestää 

lähitapaamisena joko Patalahden lintutornilla Maaningalla tai Alasen kosteikolla 

Iisalmessa, jos korona tilanne sen sallii. Vuokko Mähönen selvittää ELY:n  Antti 

Lammin ja Veli- Matti Vallinkosken kanssa, onnistuuko kosteikkovierailun 

tekeminen jommankumman  toimesta ja sen videoinnista tai suoran lähetyksen 

tekemisestä, jos tapaaminen ei onnistu lähitapaamisena. Ajankohdaksi mietittiin 

touko-kesäkuun vaihdetta.  

 

http://www.sll.fi/viekas-life


 

b. AVIt,ELYt ja y.kasv. verkostot 22.1. palaverin kuulumiset: 

Tammikuun 22. päivä järjestettiin AVIt, ELY-keskukset ja ympäristökasvatuksen 

yhteistyöryhmät – yhteiset tilaisuudet -palaveri. Siinä keskusteltiin 

ympäristökasvatuksen alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä koulutusten 

järjestämisessä. Mukana palaverissa oli AVIen, ELY-keskusten ja alueellisten 

ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmien edustajia eri puolelta Suomea. 

 

Keskusteluiden perusteella päätettiin jatkaa valtakunnallisen webinaarin järjestämistä 

keväälle (5.5.2021 klo 12-16) ja mukaan suunnitteluun kysyttiin henkilöitä eri 

organisaatioista. Ajatuksena on, että kevään webinaari, kesäkuussa järjestettävä Ulos 

– Ut – Out -tapahtuma sekä mahdollisesti syksyllä järjestettävät paikalliset 

webinaarit, tapahtumat tms. muodostavat kolmen tapahtuman kokonaisuuden. 

Lisäksi keskusteltiin Mappa.fi -materiaalipankin kehittämisestä ja siitä, että sinne 

tulee ympäristökasvatusverkostoille mahdollisuus tuoda tietoa omasta toiminnastaan.  

 

Ohessa liitteenä palaverin lyhyet muistinpanot sekä kalvot (liitteet 2 ja 3). 

 

c. Hetki rupattelulle ja kuulumisten vaihdolle 

Koronasta johtuen verkostotapaamisia ei ole voitu pitää lähitapaamisina pitkään 

aikaan. Tapaamisissa onnistunut spontaani kuulumisten vaihto ja rupattelu ovat 

jääneet pois ja niiden mahdollistamista toivottiin. Tätä varten sovittiin 

Muikkuverkon iltateehetki to 15.4.2021 klo 17.00–17.30. Puheenjohtaja laittaa 

kutsun muistion lähettämisen yhteydessä. 

 

 

3. Osaamispankki 

Käydään asia läpi mahdollisesti seuraavassa tapaamisessa. 

 

 

4. Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke 

Käydään asia läpi mahdollisesti seuraavassa tapaamisessa. 

 

 

5. Uutiskirjeet 

Seuraava varhaiskasvatuksen uutiskirje lähtee ma 19.4. Aineisto toimitetaan pe 15.4. 

mennessä osoitteeseen anja.raisanen@jatekukko.fi   

 

Vuonna 2021 koulujen uutiskirje lähetetään helmikuun alussa, varhaiskasvatuksen kirje 

huhtikuun lopussa, koulujen syyskirje syyskuussa ja varhaiskasvatuksen kirje marraskuussa.  

 

 

 

 

mailto:anja.raisanen@jatekukko.fi


 

 

6. Muut ajankohtaiset asiat 

a. Sillanrakentajat-hanke 

Laajempi kommentointitilaisuus maaliskuulla, josta tulee kutsu ja tarkempaa tietoa 

Mari Wikholmilta. 

 

b. Ilmasto-olkkari -hanke 

Meri Elonheimo Kuopion kaupungilta kertoi, että viikolla 11 eli 15.-21.3.2021 on 

tulossa erilaisia tapahtumia kuluttaminen teemalla. Tiistaina 16.3. Ratkaisuja 

vähemmän kuluttavaan elämään -paneelikeskustelu, ke 17.3. Kännykälle jatkoaikaa 

huolto-opastus (tehdään videotallenne) ja to 18.3. Parsintapaja. Parsintapaja on 

tarkoitus järjestää lähipajana, mutta korona tilannetta seuraten. Lisätietoja 

https://www.kuopio.fi/ilmasto-olkkari tai https://www.facebook.com/IlmastoOlkkari 

 

Lisäksi on tulossa Mestarikierrättäjä-näyttely, josta ei vielä tietoa nettisivuilla. 

Kesäkuun alkuun on suunnitteilla Kantin korjauskeskiviikko. Ompelukoneet 

löytyvät paikanpäältä ja tarkoituksena on saada aikaan kulttuuri, että 

kokoonnuttaisiin yhdessä korjaamaan erilaisia asioita. 

 

c. Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun kuulumiset 

Mediakasvatus koulutusta tulossa opettajille ja varhaiskasvattajille.  

Mediakasvatuksen tehtäväpankki 23.3.2021 klo 14.30–16.00 ala- ja yläkoulujen 

opettajille. Toinen koulutus 20.4.2021 klo 12.30–14.00 puolestaan 

varhaiskasvattajille.  

 

d. Lähdeinventoijan asiantuntija-alustus syksylle 

Vuokko Mähönen ehdotti asiantuntija-alustuksen aiheeksi syksylle ennallistettavien 

lähteiden inventointia ja ennallistamista. Pohjois-Savon ELY:llä tämän aiheen parissa 

työskentelee Riikka Juutinen. Aihe kiinnostaa ja alustus pyritään sopimaan johonkin 

syksyn verkostotapaamisista.  

 

7. Seuraava tapaaminen  

Seuraavassa verkostotapaamisessa ja ajatuksena on mennä käymään joko Patalahden 

lintutornilla Maaningalla tai Alasen kosteikolla Iisalmessa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 

myöhemmin samoin kuin se voidaanko lähitapaamista järjestää. Jos lähitapaaminen ei 

onnistu, pidetään tapaaminen etänä Teamsin välityksellä. 

 

 

 

https://www.kuopio.fi/ilmasto-olkkari
https://www.facebook.com/IlmastoOlkkari

