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1. Taustaa Pohjois-Savon ympäristökasvatustoiminnasta

Pohjois-Savossa on toiminut jo pitkään lukuisia erilaisia ympäristökasvattajia
julkisyhteisöistä yhdistyksiin, vapaaehtoisiin ja yksityisiin yrittäjiin. Alueellinen
verkostoituminen käynnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 Ympäristöjyvät-
hankkeessa. Hanke oli kaksivuotinen ja sitä koordinoi Rautavaaran Metsäkartano.
Hankkeessa kartoitettiin alueen toimijoita ja heidän toiveitaan alueellisesta yhteistyöstä sekä
perustettiin toimijoiden sähköpostilista ja kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ja
tiedotuksen resurssipankki. Hankkeen aikana järjestettiin myös alueelliset
ympäristökasvatuspäivät. Ympäristöjyvät-hankkeen hyvästä alusta huolimatta verkoston
toiminta ei vakiintunut Pohjois-Savossa, ja alueellinen yhteistyö hiipui moneksi vuodeksi.

Verkosto koottiin uudestaan vuonna 2016, jolloin Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu
Lastu koordinoi kaksivuotista Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto -hanketta.
Hankkeen aikana verkoston nimeksi valittiin Muikku-verkko. Lastu / Jaana Hiltunen toimi
verkoston puheenjohtajatahona vuodet 2016-2017. Vuosina 2018-2019 puheenjohtajatahona
toimi Kuopion luonnontieteellinen museo / Mari Wikholm.

2. Verkoston toimintamuoto

MUIKKU-verkko toimii kevyenä vapaaehtoisverkostona. Verkostolle valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja tai -organisaatio, joka koordinoi toimintaa ja viestintää
yhteistyössä muiden vapaaehtoisten jäsenten kanssa. Kaikki jäsenet voivat osallistua
verkoston tapaamisiin ja päätöksentekoon. Puheenjohtaja vastaa toiminnan
dokumentoinnista ja toimintasuunnitelman sekä -kertomuksen kirjoittamisesta.

Verkostolla ei ole toistaiseksi omaa tiliä, varallisuutta, rahaliikennettä eikä toimitiloja.
Kokoukset ja muut tapahtumat järjestetään toimijoiden omissa tiloissa. Mahdollinen hanke-
tai muu rahoitus vaatii toistaiseksi erillisen vastuuorganisaation, joka huolehtii
rahaliikenteestä ja siihen liittyvästä raportoinnista.

Vuosittain järjestetään vähintään 2-3 verkostotapaamista ja 1-2 alueellista
ympäristökasvatuspäivää. Koulutusvinkkejä ja muuta ympäristökasvatukseen tai kestävään
kehitykseen liittyvää tietoa jaetaan jäsenille eri viestintäkanavia hyödyntäen.

3. Toiminnan tavoitteet

Muikku-verkon toiminnan tavoitteina ovat

- edistää ja kehittää ympäristökasvatusta Pohjois-Savossa
- tarjota pohjoissavolaisille ympäristökasvattajille verkostoitumismahdollisuus

tiedonvaihtoa ja yhteistyötä varten
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- jakaa tietoa ympäristökasvatuksesta ja kestävästä kehityksestä
- järjestää alan koulutusta
- lisätä ympäristökasvatuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Pohjois-Savossa
- toimia yhteistyössä muiden alueellisten ympäristökasvatusverkostojen ja

valtakunnallisten ympäristökasvatusorganisaatioiden kanssa

4. Jäsenet

Muikku-verkon jäseniksi lasketaan sähköpostilistalle yhteystietonsa antaneet henkilöt.
Sähköpostilistalle liittyminen on ilmaista eikä sido mitenkään. Verkostosta voi erota milloin
tahansa.

1.1.2018 184 jäsentä
26.11.2019 263 jäsentä

Opettajia 101
Varhaiskasvattajia 63
Muita 99

Jäseniä vuodesta 2016 145
vuodesta 2017 18
vuodesta 2018 26
vuodesta 2019 74

Yhteensä verkostossa on jäseniä 27 kaupungista tai kunnasta. Kaikki jäsenet eivät ole
ilmoittaneet kotikuntaansa. Suurin osa jäsenistä on pohjoissavolaisia mutta jäseniä on myös
esimerkiksi Helsingistä, Jyväskylästä, Ilomantsista, Joensuusta ja Kuusamosta.

Kuopio 130
Siilinjärvi 33
Lapinlahti 17

5. Toiminnan painopisteet ja teema 2018–2019

Tammikuussa 2018 järjestettiin kysely kaikille verkoston jäsenille toiminnan painopisteistä
ja kiinnostavasta teemasta. Kyselyyn vastasi 18 jäsentä.

Teemaksi vuosille 2018-2019 valittiin ”Lähiluonto lähellämme”. Teemaa edistettiin
järjestämällä 2 lähiretkitapaamista (Puijo ja Neulamäen Vuorilampi), yksi alueellinen
ympäristökasvatuspäivä ”Löytöretki lähiluontoon” 27.10.2018 ja aloittamalla Kuopion ja
Ylä-Savon lähiluontokohteet verkkoon –projekti.
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Toiminnan painopisteiksi valittiin kurssit ja tapaamiset, viestintä ja ympäristökasvatuksen
vaikuttavuuden edistäminen.

Vuosina 2018-2019 toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

a) Kurssit ja tapaamiset

- 2 alueellista ympäristökasvatuspäivää
- lisäksi alueella toteutettiin useita muiden tahojen järjestämiä ympäristökasvatuskursseja

(esim. Syklin koulutukset), joista tiedotettiin verkostolle
- 15 verkostotapaamista

b) Viestintä

- lukuisia sähköpostiviestejä verkostolle ajankohtaisista ympäristökasvatusaiheista ja
vinkkejä materiaaleista (esim. Loikkaa ulkoluokkaan –kirja)

- Uutiskirjeet neljä kertaa vuodessa alueen kouluihin ja päiväkoteihin (2 kirjettä
kummallekin kohderyhmälle)

- Muikku-verkon esittelyvideo

c) Vaikuttavuus

- osallistuminen Pohjois-Savon ympäristöpoliittisen ohjelman valmisteluun

d) Muuta

- yhteistyöprojekteja (esim. lainattava materiaali Lumoava luontolaatikko päiväkoteihin)
- verkoston oma Sitoumus 2050
- selvitys alueen luonto- ja ympäristöpainotteisista kouluista ja päiväkodeista
- projekti ”Kuopion ja Ylä-Savon lähiluontokohteet verkkoon Lipas-palveluun” (jatkuu

2020)


