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1. Toiminnansuunnittelu kyselyn tulokset  

Toiminnansuunnittelu kyselyn tuloksia käytetään hyödyksi vuosien 2020-2021 
toimintasuunnitelman laatimisessa. Kyselyyn saatiin 14 vastausta. Vastaajat toivovat 
alueelliselta ympäristökasvatusverkostolta koulutusta ajankohtaisista teemoista, koulutus- ja 
vierailukohdevinkkejä, materiaali- ja toimintavinkkejä, lainattavia materiaaleja, uusia 
ideoita, vierailuja, tutustumista erilaisiin järjestöihin ja toimijoihin, koulutusta oppilaille, 
yhteistyökumppaneita, kokemustenvaihtoa, verkostoitumista, ympäristökasvatustoiminnan 
kehittämistä yhdessä, rentoa yhdessäoloa ja inspiraatiota.  
 
Vastaajilla oli paljon annettavaa verkostolle. Eniten tarjottiin omaa osaamista ja taitoja 
verkoston käytettäväksi. Moni ilmoitti, että voi tulla jakamaan omaa osaamistaan muille 
mm. kouluttamaan jäseniä. Aiheiksi nostettiin esim. opastaminen, kädentaidot, metsiin ja 
soihin liittyvä osaaminen, retkeilytaidot, matkailutuotanto, ohjelmapalvelut ja 
wellnessmarkkinat. Lisäksi löytyi halukkaita toiminnan suunnitteluun, koulutusten 
järjestämiseen, verkoston työskentelytapojen ja ympäristökastatustoiminnan vaikuttavuuden 
kehittämiseen. Myös talkooapua löytyi sekä tekijöitä tapahtumien suunnitteluun ja 
järjestelyihin.  
 
Verkoston tärkeimmiksi tavoitteiksi kyselyssä nousivat 1) kouluttaminen ja 
verkostoitumisen mahdollistaminen 2) viestintä mm. tiedon, materiaalien ja vinkkien 
jakaminen sekä 3) ympäristökasvatustoiminnan taloudellisten resurssien edistäminen mm. 
vinkkejä apurahoista ja ohjausta hakemusten tekemiseen. Verkoston laajentaminen ei saanut 
ollenkaan kannatusta. Verkostossa on tällä hetkellä 260 jäsentä, mikä on hyvä määrä. 
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Kiinnostavimmaksi teemaksi nousi ”Huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta!” Tarkempi 
kooste kyselystä liitteenä 1. 
 

2. Toimintasuunnitelma 2020-2021 
Toimintakauden 2020-2021 teemaksi valittiin ”Agenda 2030 – tavoitteena 
oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus”. Se ei ollut kyselyn mukaan suosituin teema, 
mutta monipuolisuutensa takia se tuli valituksi. Valittua teemaa käsitellään toimintakauden 
aikana monipuolisesti eri näkökulmista ja aiheeseen liittyvää koulutusta tarjotaan mm. 
alueellisilla ympäristökasvatuspäivillä. Teeman käsittely aloitetaan luonnon 
monimuotoisuuden huolehtimisen aiheella, joka oli kyselyn tulosten mukaan suosituin 
teema.  
 
Tavoitetoiveet olivat pysyneet kahden tärkeimmän osalta samana kuin edellisessä kyselyssä, 
uutena nousi esiin ympäristökasvatustoiminnan taloudellisten resurssien edistäminen. 
Verkoston laajentaminen ei saanut kyselyssä ollenkaan kannatusta, lisäksi tärkein tavoite oli 
kouluttaminen ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Vastaajat halusivat verkostolta myös 
mm. koulutusta ajankohtaisista teemoista, koulutus- ja vierailukohdevinkkejä, uusia ideoita, 
yhteistyökumppaneita, kokemustenvaihtoa, verkostoitumista, ympäristökasvatustoiminnan 
kehittämistä yhdessä, rentoa yhdessäoloa ja inspiraatiota.  
 
Tärkeimmäksi tavoitteeksi toimintakaudella päätettiin ottaa verkoston tiivistäminen. 
Tavoitteena on saada verkoston jäsenet toisilleen tutummiksi ja osallistumaan aktiivisemmin 
verkoston toimintaan mm. jakamaan osaamistaan. Todettiin sekin, että osalle jäsenistä riittää 
verkoston kautta saadut tiedot ja vinkit. Kaikilla ei siis välttämättä ole tarvetta osallistua 
verkoston järjestämään toimintaan muutoin kuin hyödyntämällä verkoston jakamaa tietoa ja 
materiaaleja. 
 
Tarkempi kuvaus verkoston toiminnasta kaudelle 2020-2021 löytyy toimintasuunnitelmasta 
(Liite 2). 
 

3. Kevään verkostotapaaminen ja asiantuntija-alustusehdotukset 
 
Sovittiin, että kevään tapaaminen järjestetään toukokuussa Patalahden lintutornilla 
Maaningalla. Tapaamiseen kysytään asiantuntija-alustajaksi Antti Lammi, joka esittelee 
osallistujille Natura-lintukosteikkoa. Tarkkaa päivää ei sovittu vaan seurataan kevään 
etenemistä ja retkelle lähdetään toukokuun puolen välin ja lopun paikkeilla. Puheenjohtaja 
ilmoittaa vaihtoehtoisia päiviä muutamille viikoille. Retkipäiväksi valikoituu niistä se, joka 
sattuu lintujen muuton osalta paremmalle viikolle ja jonne ilmoittautuu eniten osallistujia.  
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Asiantuntija-alustukseksi ehdotettiin myös 4H:lta Kari Kuokkasta. Karia kysytään 
alustajaksi ja katsotaan milloin hän pääsisi esittelemään 4H toimintaa. Jaana Hiltunen 
selvittää pääsisikö Anna Lehtonen kertomaan meille, miten selvitä ilmastoahdistuksen 
kanssa. 
 

4. Kuopion lähiluontokohteet Lipas-palvelussa  
Savonian AMK opiskelija Jukka Konttinen perehtyy parhaillaan tausta-aineistoon ja 
kirjoittaa opinnäytetyönsä teoriaosuutta. Vielä ei ole valmista aineistoa tarkastettavaksi. 
Mari Wikholm palaa asiaan kohdetietojen tarkastajiksi ilmoittautuneiden kanssa, kun aika 
on. Edelleen kuka tahansa, joka tuntee, jonkin luontokohteen Kuopiossa tai Ylä-Savon 
alueella voi olla yhteydessä Mariin tietojen tarkistamista varten. Ylä-Savon kohteiden osalta 
työ pyritään aloittamaan syksyllä 2020. 
 

5. Uutiskirjeet 
Seuraava varhaiskasvatuksen uutiskirje lähtee pe 17.4.2020. Aineisto toimitetaan ke 15.4. 
mennessä osoitteeseen anja.raisanen@jatekukko.fi   
 
Vuonna 2020 koulujen uutiskirje lähetetään helmikuun alussa, varhaiskasvatuksen kirje 
huhtikuun lopussa, koulujen syyskirje syyskuussa ja varhaiskasvatuksen kirje marraskuussa.  

 
6. Muut ajankohtaiset asiat 

 
6.1 Kuopion kaupungin nuorisopalvelujen nuoriso-ohjelma 2020-2024 
Kuopion kaupungin nuorisopalveluissa laaditaan uutta nuoriso-ohjelmaa vuosille 2020 - 
2024. Uuteen ohjelmaan tulee yhtenä osiona resurssiviisaus/kiertotalous. Kiertotalous tulee 
ulottumaan kaikkeen toimintaan myös nuorisotila- ja taloyksiköiden ulkopuolelle (mm. 
leirit, retket, tapahtumat ja projektit). Henkilökunta työstää ohjelmaa kevään 2020 aikana. 
 
Nuoriso-ohjelmaan niin kuin käytännön toimiinkin halutaan saada lasten, nuorten, 
opiskelijoiden, lapsiperheiden ja muiden kuntalaisten näkökulma ja mielipiteet näkyvästi 
esiin. Tätä varten Nuorisopalvelujen henkilöstö kutsuu aktiiviset toimijat ja tekijät kokoon  
`ilmastopaneeliin´ maanantaina 16.3. klo 17.30 Kulttuuriareena 44:n kahvioon, os. 
Kauppakatu 44. Asian esitteli Arto Villikka 
 
6.2 Mediakasvatusta 
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastussa on työnalla Mediaa – Mediakasvatusta 
materiaali Pohjois-Savon alueelle (pl. Kuopio). Aloitustapahtuma on Lastun tiloissa 
toukokuussa. Materiaalista kertoi Jaana Hiltunen. 
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6.3 Sillanrakentajat-hankkeen tilannekatsaus 
Valtakunnallisen Sillanrakentajat-hankkeella tuetaan uusien alueellisten 
ympäristökasvatusverkostojen perustamista ja verkostojen toiminnan kehittämistä. 
Hankkeen aikana kartoitetaan olemassa olevien verkostojen haasteita ja kehitetään 
menetelmiä toiminnan parantamiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen. 
Hanke alkaa maaliskuussa 2020 valtakunnallisella kyselyllä. Vuoden 2020 aikana 
järjestetään valtakunnallisia videotapaamisia tai webinaareja sekä työpaja Ulos-Ut-Out-
tapahtuman yhteydessä Nurmeksessa. Hankkeen lopuksi kootaan tietopaketti, joka on 
kaikkien aiheesta kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä internetissä keväällä 2021. 
Rahoitusta on haettu Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Kuopion luonnontieteellinen museo 
on sitoutunut rahoittamaan hankkeen, vaikka ELY:n rahoitus ei onnistuisikaan.  
Valtakunnallinen webinaari järjestetään ti 21.4. klo 17.30-19.30.  
 

7. Seuraava tapaaminen  
Seuraava verkostotapaaminen järjestetään toukokuussa Patalahden lintutornilla Maaningalla. 
Puheenjohtaja ilmoittaa vaihtoehtoisi päiviä ja katsotaan, mikä niistä valikoituu tapaamisen 
ajankohdaksi. 

 
Liitteet   Liite 1 Toiminnansuunnittelukysely 2020 
  Liite 2 Toimintasuunnitelma 2020-2021 

 

 

 

 


