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1. Sillanrakentajat-hankkeen kuulumiset 

Hankkeen ensimmäinen webinaari pidettiin ti 21.4. Tavoitteena oli vertaisoppiminen 

alueellisista ympäristökasvatusverkostoista, keskinäinen tutustuminen, verkostojen 

nykytilan arviointi ja kokemusten jakaminen. Osallistujia oli 28, osallistuminen oli aktiivista 

ja keskustelu vilkasta. Webinaari koettiin innostavaksi ja hanke erittäin tarpeelliseksi 

verkostojen toiminnan kehittämisen ja uusien perustamisen kannalta.  

 

Webinaarissa koettiin oivalluksia, kuten että vastavuoroisuus ja luottamus sekä 

pitkäaikaisuus ovat verkoston ydinasioita. On luotettava siihen, että yhteistyö on 

kannattavaa. Monet myös pohtivat samoja asioita esimerkiksi, kuinka saada uudet toimijat 

sisälle toimintaan, jaettua hiljaista tietoa ja totuttuja toimintamalleja tavalla, että uudet 

jäsenet kokevat pääsevänsä helposti mukaan? 

 

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 alkoi maaliskuussa 2020 valtakunnallisella kyselyllä. Vuoden 2020 aikana 

järjestetään valtakunnallisia videotapaamisia tai webinaareja. Lähitapaaminen ti 9.6. 

Nurmeksessa Ulos – Ut - Out! -tapahtumassa muuttui pandemian rajoitusten ja tapahtuman 

siirtymisen takia webinaariksi. 
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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.  

 

Seuraavat valtakunnalliset webinaarit järjestetään:  

ti 21.4.2020 klo 17.30-19.30 Tulevaisuuden visiointi ja yhteisen innostuksen löytäminen 

ke 14.10.2020 klo 13.00-16.00 Tavoitteet ja konkreettiset askeleet eteenpäin 

 

 

2. Muikkulaiset tutuiksi – tuumasta toimeen  

Keskusteltiin toimintakauden tavoitteesta eli verkoston tiivistämisestä. Tavoitteena on saada 

verkoston jäsenet toisilleen tutummiksi ja osallistumaan aktiivisemmin verkoston toimintaan 

mm. jakamaan osaamistaan. Tätä tavoitetta edistettäessä on myös huomioitava, että osalle 

jäsenistä riittää verkoston kautta saadut tiedot ja vinkit. Kaikilla ei ole tarvetta osallistua 

verkoston järjestämään toimintaan muutoin kuin hyödyntämällä verkoston jakamaa tietoa ja 

materiaaleja. Tällaiset jäsenet ovat usein aktiivisia tiedon jakajia. 

 

Keinoiksi ehdotettiin toimijoiden esittäytymistä verkoston Facebook-sivuilla, retkiä ja 

tutustumiskäyntejä, joissa jäsenet pääsevät paremmin tutustumaan toisiinsa sekä 

osaamispankin tekemistä. Muun muassa toiminnan kehittämiskyselyssä nousi esille, että 

jäsenet mielellään jakavat omaa osaamistaan. Pohdittiin, että ideoita tähän aiheeseen 

saadaan mahdollisesti myös Sillanrakentajat-webinaarista ti 9.6.2020.  

 

3. Syksyn toiminnan suunnittelua 

Syksyllä päätettiin järjestää ympäristökasvatuspäivä ja sen toteutusmuodoksi ehdotettiin 

webinaaria. Harkinnassa myös lähipajojen järjestäminen, jos yhteen kokoontuminen on 

mahdollista syksyllä. Ajankohdaksi mietittiin syyskuun loppua, jolloin vietetään myös YK:n 

Agenda 2030 vuosipäivää (25.9.).  

 

Verkoston toimintakauden 2020-2021 teema on Agenda 2030. Webinaariin selvitetään 

puhujia/luennoitsijoita mm. aiheilla ilmastoahdistus ja luonnon monimuotoisuus. Puhujiksi 

ehdotettiin mm. Arto Salosta ja Anna Lehtosta. Aikaisemmissa ympäristökasvatuspäivissä 

on ollut mukavasti osallistujia ja mielenkiinnolla odotetaan, miten webinaari toimii päivän 

järjestämisessä. Suunnittelua jatketaan seuraavassa verkostotapaamisessa elokuussa. 

Puheenjohtaja selvittää sitä ennen mahdollisia puhujia ja niitä saa hänelle myös vinkata. 

Päivän toteutuksen suunnittelua jatketaan elokuun verkostotapaamisessa. 
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4. Kuopion lähiluontokohteet Lipas-palvelussa  

Kuopion kohteiden osalta kohteiden tehtävät ovat loppusuoralla ja tietojen syöttäminen jää 

verkoston tehtäväksi. Savonian AMK opiskelija Jukka Konttisen opinnäytetyö alkaa olla 

valmis. Ylä-Savon kohteiden osalta työ on alkuvaiheessa. Agrologiopiskelija Jasmine 

Blomberg kokoaa ja kuvaa opinnäytetyössään Lipas-palveluun luontoliikuntakohteita Ylä-

Savon alueelta. Kohteiden alustavaa valintaa tehdään ennen kesälomia ja lista kohteita 

toimitetaan Marille Wikholmille.  

 

5. Uutiskirjeet 

Seuraava koulujen uutiskirje lähtee pe 28.8.2020. Aineisto toimitetaan ke 26.8.2020 

mennessä osoitteeseen anja.raisanen@jatekukko.fi . Syyskuun kirjeen lähetystä aikaistettiin 

elokuulle, jotta ympäristökasvatuspäivästä ehditään tiedottamaan senkin kautta. 

 

Vuonna 2020 koulujen uutiskirje lähetetään helmikuun alussa, varhaiskasvatuksen kirje 

huhtikuun lopussa, koulujen syyskirje syyskuussa ja varhaiskasvatuksen kirje marraskuussa 

 

6. Muut ajankohtaiset asiat 

 

6.1 Kosteikkokäynti 

Käynti Patalahden lintutornilla Maaningalla jäi koronarajoitusten takia toteutumatta. 

Pohdittiin, että siirretään kosteikko vierailu ensi keväälle, sillä silloin lintuja on varmemmin 

nähtävillä kuin syksyllä. Päätetään myöhemmin, mennäänkö Patalahdelle Maaningalle vai 

Alasen kosteikolle Iisalmeen.   

 

Iisalmen Lappetelän kylässä sijaitsevalle Alasen kosteikolle rakennetaan kesän aikana noin 

1,4 kilometrin mittainen oppimisreitti. Kohteeseen pääsee autolla ja alueelta löytyy 

lintutorni, kota sekä ulko-wc. Kohdetta ylläpitää Lappetelän Erä ja Luonto ry. Alasen 

kosteikko on kooltaan 17,35 hehtaaria ja se on Pohjois-Savon alueen kosteikoista toiseksi 

suurin. Kaiken kaikkiaan Pohjois-Savossa on yhteensä 200 hehtaaria monimuotoisia 

kosteikkoja, joista 46 kohdetta on saanut ei-tuotannollista investointitukea ja 

monivaikutteisen kosteikon hoidon rahoitusta 

 

7. Seuraava tapaaminen  

Seuraava verkostotapaaminen on ma 10.8. klo 16.30-18.00. Vuokko Mähönen kysyy 

asiantuntija-alustajiksi Saara Hanhelaa ja Tapio Kettusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta. 

Aiheena ympäristöstrategia ja ilmastonmuutos. 
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