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Verkostotapaaminen 4/2020 

 

Aika ja paikka: 10.8.2020 klo 16.30, Teams-tapaaminen 

Läsnä:   Anja Räisänen, Jätekukko Oy 

  Saara Hanhela, Pohjois-Savon ELY-keskus 

  Tapani Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus 

  Paula Korpinen, Jätekukko Oy 

Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo 

Leena Rinta-Rusala, Kuopion luonnontieteellinen museo 

Vuokko Mähönen, Pohjois-Savon ELY-keskus 

Arto Villikka, Päivärannan nuorisotila 

Meri Elonheimo, Ilmasto-olkkari -hanke, Kuopion kaupunki 

Piia Ratava, ympäristökasvattaja 

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu 

Sirpa Niskanen, Tekstiilikierrättäjät ry 

Virve Linnanen, Luontotoiminta Linnanen 

 

 

1. Asiantuntija-alustus: Asiaa kansallisesta ilmastostrategiasta ja ilmastonmuutoksesta 

Saara Hanhela ja Tapio Kettunen Pohjois-Savon ELY-keskus 

 

Tapio Kettunen kertoi omassa puheenvuorossaan ilmastonmuutoksesta ja Suomen 

ilmastopolitiikasta. Mikä muuttuu? Mitä hillintä, sopeutuminen ja varautuminen tarkoittavat 

sekä miten Suomessa näihin asioihin paneudutaan varsinkin tämän hallituskauden aikana. 

 

Saara Hanhela kertoi puolestaan ilmastotyöstä Pohjois-Savossa. Työtä edistetään 

Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savon (HIMA) -hankkeella. Hankkeen toteutusaika on 

1.1.2020-30.6.2021 ja sen aikana selvitetään maakunnan hiilitase, laaditaan Pohjois-Savon 

ilmastotiekartta ja määritellään keskeiset ilmastotavoitteet, perustetaan ilmastofoorumi sekä 

käynnistetään maakunnallinen ilmastoviestintä. 

 

Tapion ja Saaran puheenvuorot ja kalvot ovat kuultavissa ja katsottavissa tallenteelta. 
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2. Ympäristökasvatuspäivä  

Ilmastokasvatuspäiväksi sovittiin to 1.10.2020 klo 9–14. Toteutusmuoto on webinaari. 

Tapahtuman teemaksi tarkentui ympäristöahdistuksen, toivottomuuden ja voimattomuuden 

selättäminen. Päivään on saatu puhujaksi Arto O. Salonen aiheella ”Tulevaisuutta voidaan 

tehdä - millaista siitä tekisimme?" Luennon lisäksi haluttiin myös toiminnallisempaa 

ohjelmaa. Päivän suunnittelua jatketaan suunnittelupalaverissa, joka pidetään to 20.8.2020 

klo 16.30–18.00. 

 

3. Verkostotapaamisten käytännöt 

Puheenjohtaja toi esille tehtävässään kohtaamia haasteista ja keskusteltiin, miten niitä 

voidaan ratkaista yhdessä. Päätettiin perustaa ns. ”nopean toiminnan joukko”, joka toimii 

puheenjohtajan tukena. Ryhmän tarkoitus on mm. antaa tukea puheenjohtajalle erilaisten 

verkostoa koskevien asioiden hoitamiseen ja kun on esim. tarve pohtia millaisia asioita 

verkoston postituslistalla jaettavissa viesteissä ja materiaaleissa voidaan kertoa/jakaa. Tätä 

varten perustetaan WhatsApp-ryhmä, johon halukkaat voivat ilmoittautua mukaan.  

 

Joillakin vastaavilla verkostoilla on jo laajan verkoston lisäksi pienempi ”työrukkanen”. 

Meidän verkostollamme on tähän asti ollut tiiviimmin toiminnassa mukana 10-15 henkilöä. 

Pohdittavaksi jäi tarve kartoittaa jäsenien halukkuus olla verkoston toiminnassa tiiviimmin 

mukana ja kenties jossain vaiheessa virallisen ”työrukkasen” perustaminen. Vielä ei ole ollut 

tarvetta, koska mm. verkostotapaamisissa ja ympäristökasvatuspäivien järjestelyissä ollut 

mukavasti jäseniä mukana.  

 

Lisäksi keskusteltiin varapuheenjohtajan/sihteerin tehtävästä, joka on aiheellinen siitäkin 

syystä, että varsinaisella puheenjohtajalla on tarvittaessa tuuraaja eikä verkostoa koskeva 

ajankohtainen tieto ole vain yhden henkilön takana. Jätekukon puheenjohtaja kaudelle 

2020–2021 tätä tehtävää voi hoitaa Paula Korpinen, joka toimii toisena 

ympäristökouluttajana Jätekukolla.  

 

4. Lähiluontokohteet Lipas-palvelussa 

Kuntien liikuntapaikkoja kootaan Liikuntapaikat Lipas.fi.-sivustolle Niistä puuttui kuitenkin 

aluekohtainen kuvaus. Aineistoa saatiin kokoamaan kaksi opiskelijaa, Jukka Konttinen 

Kuopion kohteiden osalta ja Jasmine Blomberg muiden kuntien osalta. Jasmine kohteet ovat 

maatalousmaisemaan liittyviä kohteita. Jukan aineisto on valmis ja Jasminen opinnäytetyö 

etenee loppukesän ja syksyn aikana. Opiskelijoiden kokoamat aineistot syötetään Lipas.fi-

palveluun. Kun tiedot on lisätty, niin tiedotetaan, mistä tieto löytyy.  
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5. Sillanrakentajat-hanke 

Sillanrakentajien tavoitteena on kohentaa ja kehittää alueellisten 

ympäristökasvatusverkostojen toimintaa. Keväällä kyselyllä selvitettiin verkostojen 

haasteita. Haasteita on hankeen aikana ratkottu tähän mennessä kahdessa webinaarissa. 

Vielä yksi webinaari tulossa ja kaikesta kootaan verkkoaineisto, joka jää kaikkien käyttöön. 

Viimeinen webinaari on ke 14.10.2020 klo 13–16. Sinne toivotaan meidän verkostomme 

jäseniä mukaan, jolloin voimme yhdessä keskustella, miten voimme kehittää verkostomme 

toimintaa.  

 

6. Uutiskirjeet 

Seuraava koulujen uutiskirje lähtee pe 28.8. ja aineistot siihen pitää toimittaa ke 26.8. 

mennessä. Varhaiskasvatuksen uutiskirje lähtee puolestaan pe 13.11. ja siihen aineistot tulee 

toimittaa ke 11.11. mennessä.  

 

Marraskuun verkostotapaamisessa sovitaan vuoden 2021 uutiskirjeiden lähetysajankohdat 

kuukausitasolla. 

 

7. Muut ajankohtaiset asiat 

Ei muita ajankohtaisia asioita. 

 

8. Seuraava tapaaminen  

Seuraava verkostotapaaminen pidetään maanantaina 23.11.2020 klo 16.30–18.00 Teams-

kokouksena.  

 

 

 

 


