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Aika ja paikka: 23.11.2020 klo 16.30, Teams-tapaaminen 

Läsnä:  Anja Räisänen, Jätekukko Oy 

Paula Korpinen, Jätekukko Oy 

 Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo 

Vuokko Mähönen, Pohjois-Savon ELY-keskus 

Taina Hammar, Pohjois-Savon ELY-keskus 

Arto Villikka, Päivärannan nuorisotila 

Anu Huttunen, Savon ammattiopisto 

Paula Hyvönen, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys 

Antti Savolainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu 

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu 

    

 

1. Ympäristökasvatuspäivän yhteenveto  

Päiville ilmoittautui yhteensä 33 henkilöä. Ohjelmassa oli aamupäivällä verkoston esittelyä 

ja Arto Salosen verkkoluento ”Tulevaisuutta voidaan tehdä - millaisen siitä tekisimme?”. 

Iltapäivällä oli kolme toiminnallista pajaa, joiden aiheina olivat arjen ilmastoratkaisut, 

luonnon monimuotoisuus ja ilmastotunteet. 

 

Osallistujilta pyydettiin palautetta sähköisellä lomakkeella, mutta sitä saatiin vain 

muutamalta henkilöltä. Palautteen antajat olivat tyytyväisiä webinaarin järjestelyihin, 

ohjelmaan ja päivän rakenteeseen. He pitivät luentoa ja pajaa, johon olivat osallistuneet, 

onnistuneina. Keskustelulle toivottiin enemmän aikaa ja samoin pajoihin. Tuleviin 

ympäristökasvatuspäiviin toivottiin enemmän tutkimustietoa ja perusteita, joihin tukeutua 

myös omassa toiminnassa. Tärkeänä pidettiin myös toiminnallista, taiteellista ja luovaa 

toimintaa.  

 

Pajanpitäjien ja webinaarin järjestäjien kesken keskusteltiin kokonaisuudesta heti 

webinaarin päätyttyä. Webinaarin markkinoinnin olisi pitänyt olla aktiivisempaa ja se olisi 

kannattanut laittaa tiedoksi laajemmin kuin vain oman verkoston jäsenille jo heti tiedotuksen 

alkaessa. Webinaaria markkinoitiin muidenkin verkostojen alueella, kun huomattiin, että 

Pohjois-Savon verkoston alueelta ilmoittautumisia ei alkanut tulla kovin paljon.  

 

Pohdittiin, että webinaarin järjestäminen kaiken kaikkiaan oli hyvä asia ja jatkossa se voisi 

olla toisen ympäristökasvatuspäivän järjestämismuoto, jos päiviä päätetään järjestää kaksi 

vuodessa. Tai jos korona rajoittaa edelleen lähipäivien järjestämistä, voidaan 
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ympäristökasvatuspäivä järjestää uudelleen webinaarina. Webinaarien järjestämisessä 

halutaan myös tehdä  

 

 

 

 

 

yhteistyötä muiden ympäristökasvatusverkostojen kanssa. Hyödyiksi nähtiin mm. resurssien 

yhdistäminen järjestelyissä, webinaarien markkinoinnin tehostuminen ja yhteisten aiheiden 

käsittely. 

 

2. Lähiluontokohteet Lipas-palvelussa 

Kuopion osalta työ on melkein valmis ja tavoitteena on saada se loppuun ennen joulua. Kun 

tiedot ovat palvelussa, Mari Wikholm laittaa siitä tietoa verkostolle jaettavaksi. Koillis- ja 

Ylä-Savon osalta kohteita on tulossa palveluun 7 kappaletta. Kohteiksi on valittu maaseutu- 

ja kulttuurimaisemia, kun Kuopion kohteissa painottui lähiluonto. 

 

3. Sillanrakentajat-hanke 

Hankkeen webinaarit on pidetty ja niistä saaduista materiaaleista työstetään parhaillaan 

käsikirjaa. Käsikirjan vedos esitellään verkostolle alkuvuonna 2021 ja kiinnostuneet 

pääsevät työstämään käsikirjan sisältöä. Tavoitteena saada käsikirja valmiiksi toukokuun 

loppuun mennessä. Julkistamistilaisuus on suunnitteilla pidettäväksi verkossa. Materiaali 

tulee esille osoitteeseen www.ymparisto.fi/kasvatusyhteistyo pdf-tiedostona, jotta helposti 

ladattavissa ja siirrettävissä.  

 

4. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelua 

 

a. Jäsenet tutummiksi 

Aiheeseen liittyen oli tullut yksi sähköposti, jossa ehdotettiin jäsenten esittelyä 

sähköpostilistan kautta. Jäsenet esittelisivät toimintaansa ja esittely lähetetään 

sähköpostilistalla oleville. Idea sai kannatusta. Ensimmäisiksi esittäytyjiksi 

ehdotettiin Tekstiilikierrättäjiä, Lastua ja KLYY:n Ilmastonuoria. Sovittiin, että 

esittelyssä oleva taho saa halutessaan ehdottaa seuraavaksi esittelyyn pyydettävä 

tahoa. Puheenjohtaja on yhteydessä ehdotettuihin tahoihin. 

 

Verkoston toimintaa toivottiin näkyvämmäksi esim. ympäristökasvatuspäivän 

suunnittelun osalta ja muutenkin, mitä on tehty tai tulossa. Tietoja toivottiin 

lisättäväksi ympäristo.fi sivuille, jossa tietoa ympäristökasvatus verkostoista. 

 

Osaamispankista on keskusteltu ennenkin ja se on noussut esille myös 

Sillanrakentajat-hankkeen webinaareissa. Pankkia ei ole vielä saatavilla, mutta se 

varmasti parantaa verkoston toimijoiden tuntemusta toisista, kun verkostossa oleva 

osaaminen saadaan pankkiin esille. Katsotaan, miten osaamispankki asiaa saadaan 

http://www.ymparisto.fi/kasvatusyhteistyo
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edistettyä tulevan vuoden aikana mm. Sillanrakentajat hankkeessa saatujen tietojen 

pohjalta. 

 

 

 

 

 

Tapaamisessa pohdittiin myös mm. kaupunkien kasvatushenkilöstön kontaktointia ja 

verkostossa olevan osaamisen tarjoamista esim. kouluille ja päiväkodeille. Haluttiin 

myös selvittää kasvattajilta etukäteen koulutusten sisältötoiveita esim. 

ympäristökasvatuspäivä varten. Verkostossa olevaa osaamista voitaisiin kartoittaa 

toiveiden perusteella. Myös jäsenille sopivia koulutusajankohtia halutaan selvittää. 

Toimintaa halutaan näin kohdentaa ja tehostaa. Mietittiin myös vaikuttavuutta ja sitä 

olisiko verkoston mahdollista olla jollain lailla mukana erilaisissa hankkeissa ja 

tarjota koulutusta sitä kautta. 

 

Koulutustarjonnan ja osaamisen esittelyyn tuotiin esille yhdeksi mahdollisuudeksi 

myös esitteen tekeminen. Esimerkkinä esiteltiin pääkaupunkiseudun luonto- ja 

ympäristökoulujen yhteistä kurssiesitettä. Esite löytyy osoitteesta: 

http://www.vantaanluontokoulu.fi/assets/files/Ymp%C3%A4rist%C3%B6kasvatukse

n%20kurssit%202020%E2%80%932021.pdf  

 

Keskustelun lomassa tuli myös ehdotus ekotukihenkilöverkoston jäsenten 

tiedottaminen Muikku-verkosta ja heidänkin mukaansa saaminen verkoston 

toimintaan. 

  

b. Webinaarin toteutumattomien pajojen hyödyntäminen 

Pidetään pajat mielessä, kun suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa tammikuussa. 

Voidaan hyödyntää entiseen tapaan tulevissa ympäristökasvatuspäivissä. 

Toteutumatta jäivät siis Palloässät valloittaa ja Luonnonantimet osana ravintoa -

pajat. 

 

c. Vieraslajitalkoot ja monimuotoisuus 

Puheenjohtaja toi esille toimintakauden teemaan liitetyn ja jäsenkyselyssäkin 

kannatusta saaneen aiheen eli luonnon monimuotoisuuden. Sitä tukee mm. 

vieraslajien torjuminen. Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa haettavana rahoitusta 

vieraslajien torjuntaan. Tästä eteenpäin rahoitusta voi hakea syksyisin Kainuun ELY-

keskukselta. Sitä voivat hakea yhdistykset, yritykset ja kunnat. Avustusta voidaan 

myöntää enintään puolet hankkeen kustannuksista ja loput voi kattaa omalla 

rahoituksella tai talkootyöllä. Lisätietoa avustuksesta: http://www.ely-

keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2020/-

/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/vieraslajiohjelman-rahoitushaku-

aukeaa-syksylla-rahoitusta-voi-hakea-kainuun-ely-keskuksesta 

http://www.vantaanluontokoulu.fi/assets/files/Ymp%C3%A4rist%C3%B6kasvatuksen%20kurssit%202020%E2%80%932021.pdf
http://www.vantaanluontokoulu.fi/assets/files/Ymp%C3%A4rist%C3%B6kasvatuksen%20kurssit%202020%E2%80%932021.pdf
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/vieraslajiohjelman-rahoitushaku-aukeaa-syksylla-rahoitusta-voi-hakea-kainuun-ely-keskuksesta
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/vieraslajiohjelman-rahoitushaku-aukeaa-syksylla-rahoitusta-voi-hakea-kainuun-ely-keskuksesta
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/vieraslajiohjelman-rahoitushaku-aukeaa-syksylla-rahoitusta-voi-hakea-kainuun-ely-keskuksesta
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/vieraslajiohjelman-rahoitushaku-aukeaa-syksylla-rahoitusta-voi-hakea-kainuun-ely-keskuksesta
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Aiheeseen liittyen ehdotettiin Helmi-hankkeen hanketyöntekijöiden kutsumista 

asiantuntija-alustajiksi johonkin tulevan vuoden verkostotapaamisista. 

 

d. Kosteikkovierailu keväällä 2021 

Keväällä 2020 suunniteltiin verkostotapaamisen paikaksi Patalahden lintutornia 

Maaningalla, mutta koronan takia suunnitelmat peruuntuivat. Toiseksi paikaksi on 

ehdotettu myös Alasen kosteikkoa Iisalmessa. Katsotaan tulevan kevään myötä, 

saadaanko tapaaminen onnistumaan. Ohjelmaksi on suunnitteilla mm. 

makkaranpaistoa ja kuulumisten vaihtoa.  

 

5. Verkostotapaamisten käytännöt 

Puheenjohtaja toi esille kokousjärjestelyihin ja muuhunkin toimintaan liittyen varahenkilön 

tarpeen. Etäkokousten järjestelyt sujuvat paremmin, jos niitä on hoitamassa kaksi henkilöä. 

Lisäksi verkostotapaamisia ei tarvitse siirtää, jos puheenjohtajalle tulisi yllättävä este. 

Varahenkilöksi valittiin Jaana Hiltunen Lastusta.  

 

Lisäksi keskusteltiin WhatsApp-ryhmästä pikaisia linjanvetoja ym. keskusteluja varten. 

Mukaan ryhmään ilmoittautuivat Mari Wikholm, Arto Villikka ja Vuokko Mähönen. Lisäksi 

ryhmässä ovat puheenjohtaja Anja Räisänen ja hänen varahenkilönsä Jaana Hiltunen. 

Ryhmään voi ilmoittautua mukaan laittamalla viestin puheenjohtajalle sähköpostitse 

osoitteeseen anja.raisanen@jatekukko.fi    

 

6. Uutiskirjeet 

Vuoden 2021 uutiskirjeiden ajankohdiksi sovittiin alustavasti samat kuukaudet kuin 2020 oli 

eli helmikuu/koulut, huhtikuu/varhaiskasvatus, elokuu/koulut ja marraskuu/varhaiskasvatus. 

Ajankohtia voidaan muuttaa, jos on tarvetta esim. mahdollisen ympäristökasvatuspäivän 

tiedottamisen kannalta. 

 

7. Muut ajankohtaiset asiat 

Asiantuntija-alustajaksi ehdotettiin Meri Elonheimoa ja Ilmasto-olkkari hankkeen esittelyä. 

Puheenjohtaja on Meriin yhteydessä ja kysyy häntä alustajaksi vuoden ensimmäiseen 

verkostotapaamiseen. 
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Vuokko Mähönen välitti Tapion ja Saaran terveiset Hiilineutraali Pohjois-Savo -

hankkeeseen ja nuorten osallistamiseen liittyen. Verkostosta oli tullut kysymys, miten nuoria 

aiotaan osallistaa ilmastotyöhön. Alla Tapion vastaukset: 

 

 

 

 

 

a. Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa koskeva nuorten ilmastotyöpaja järjestettiin 9.9. 

Aineistot: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/materiaalipankki/#41-74-

wpfd-nuorten-ilmastotyopaja-9-9-2020 .  

 

b. Haluamme järjestää toisen työpajan, etäyhteyksin ehkä tammikuussa. Tähän 

kaipaamme vinkkejä: Miten saamme laajasti nuoria koko Pohjois-Savon alueelta 

paikalle? Milloin ja mihin aikaan tilaisuus tulisi järjestää? Miten yk-verkostoa 

voidaan hyödyntää tiedon levittämisessä? Ketä pitäisi kutsua? Mitä kanavia pitäisi 

käyttää tiedottamisessa? Olemme alustavasti puhuneet, että kutsuisimme porukkaa 

myös nuorisovaltuustojen kautta ja lisäksi voisimme lähestyä nuorisovaltuustoja 

kyselyllä (harkinnassa).   

 

c. Iisalmen kaupungin Pieniä ilmastotekoja -hankkeessa on tehty juuri ilmastokysely 

nuorille ja tehty yhteistyötä KESTO-hankkeen kanssa. Kyselyn tuloksia 

hyödynnetään ilmastotiekartan laadinnassa ja vastaavia kyselyjä on mietitty 

toteuttavan myös muilla alueilla. https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/pienia-

ilmastotekoja-hanke/  

 

d. Kuopiolainen valokuvataiteilija Nanna Hänninen on järjestämässä ilmastoaiheista 

keskustelutilaisuutta verkkoon joulu-/tammikuussa, jossa keskustelijoina mm. 

Nanna, Tero Mielonen (Ilmatieteen laitos), allekirjoittanut ja yksi henkilö, joka ei ole 

vielä vahvistanut osallistumistaan. Ajankohtaa ei ole vahvistettu, mutta 

todennäköisesti menee tammikuulle. Nuoret haluttaisiin mukaan keskustelemaan ja 

lähettämään etukäteiskysymyksiä. Tiedotan asiasta enemmän, kun tiedän.  

 

e. Marraskuulle oli suunniteltu nuorten ja päättäjien kohtaaminen ilmastoasioiden 

tiimoilta Puijon majalle. Teemana "Pohjois-Savon kunnianhimoiset 

ilmastoteot". Tässä tilaisuudessa oli tarkoitus käyttää Sitran laatimaa Erätauko-

menetelmää (https://www.eratauko.fi/), ja keskustelun vetäjinä minä sekä KESTO-

hankkeen Elina Huertta (Navitas Kehitys). Fyysinen tilaisuus on peruttu ja 

keskustelu siirretään verkossa järjestettäväksi. Katsotaan, saadaanko vielä 

joulukuussa toteutettua.  

 

 

8. Seuraava tapaaminen  

https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/materiaalipankki/%2341-74-wpfd-nuorten-ilmastotyopaja-9-9-2020
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/materiaalipankki/%2341-74-wpfd-nuorten-ilmastotyopaja-9-9-2020
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/pienia-ilmastotekoja-hanke/
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/pienia-ilmastotekoja-hanke/
https://www.eratauko.fi/
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Seuraava verkostotapaaminen järjestetään ma 11.1.2021 klo 16.30–18.00. 

 

 


