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ROVANIEMEN LUONTOKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Ke 16.11.11 klo 13
Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3, Liikenne -vastuualueella,
johtoryhmän neuvottelutila
Helin Ulla-Maija, Lapin Metsäkeskus
Honkavuori Pirjo, Rovaniemen kaupunki, päivähoito
Luomaranta Seija, Rovaniemen seurakunta, lapsityö
Majamäki Piritta, Metsähallitus, Tiedekeskus Pilke
Mäkelä Ville, Rovaniemen kaupunki, Viirinkankaan koulu
Ojutkangas Arto, RAMK,
Orell-Kiviniemi Merita, Rovaniemen seurakunta, nuorisotyö
Perunka Vesa, Lapin ammattiopisto
Salmela Asko, Ounasvaaran Latu ry.
Sarajärvi Leila, Lapin Martat ry.
Setälä Mia, Rovaniemen 4H-yhdistys
Sysmäläinen Katriina, Rovaniemen kaupunki, Teerikallion päiväkoti
Ylisirniö Tanja, Vekarakylän päiväkoti

Poissa:

Teppo Kuusela, Korkalovaaran koulu
Timo Kotilainen, Korkalovaaran koulu
Jouni Setälä, Saarenhelmen päiväkoti
Hänninen Sari, Rovaniemen luonto
Huttunen Kirsi, Ritarin päiväkoti
Maunuvaara Virpi, Ounasvaaran yläkoulu
Kuoksa Risto, Rovaniemen kaupunki, Lyseonpuiston lukio

Aihe:

Luontokasvatuksen yhteistyöryhmän perustaminen Rovaniemelle

Projektipäällikkö Noora Raasakka esitteli luontokasvatus- ja tiedotushankkeen. Mukana Lapin
ELY-keskuksen lisäksi Metsähallituksen luontopalvelut, Pelkosenniemen (päiväkoti ja koulu) ja
Rovaniemen kunnat (päiväkoteja 5 ja kouluja 6) sekä Lapin luonnonsuojelupiiri. Hankkeen tavoitteena on mm. luontokasvatuksen lisääminen hyödyntäen erityisesti lähiluontoa, kotiseututietoisuuden lisääminen, yhteistyöryhmien perustaminen paikallisesti ja maakunnallisesti sekä tiedottaminen.
Nykyinen tilanne Lapin päiväkodeissa ja kouluissa
Kouluilla ja päiväkodeilla on vähän aikaa ja rahaa, mutta hankkeen koulut ja päiväkodit ovat olleet
innokkaina mukana hankkeen järjestämissä koulutuksissa ja seminaareissa. On huomattu, että rahaa
ei aina tarvita vaan yhteistyöllä ja pienemmälläkin panostamisella saadaan paljon aikaan.

Esimerkkejä muista paikallisista yhteistyöryhmistä
Käytiin läpi esimerkit Virroilta ja Pelkosenniemeltä. Yhteistyöryhmissä on koulujen, päiväkotien,
järjestöjen ja muiden tahojen edustajia. Virroilla yhteistyöryhmä järjestää vuosittain esimerkiksi
ns. Vihreät viikot ja Pelkosenniemellä on tehty luontokasvatuksen kehittämissuunnitelma, jonka
mukaan toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Virroilla yhteistyöryhmän apuna toimii pienempi
ryhmä työrukkasena.
Yhteistyöryhmän kokoonpano
Metsästys- ja kalastusjärjestöistä ja nuorisotoimesta ei ole saatu edustusta, vaikka on pyydetty.
Lisäksi ryhmään pyydetään ehdotusten mukaisesti mukaan Sari Sova Lapin ammattiopistosta, Steiner-koulun edustaja, partiolaisten, Kemijoki Oy:n, Mustikkamaan edustaja, Stora Enson, Residumin, Bird Lifen, MLL:n ja mahdollisesti myös kaivosyhtiöiden edustaja.
Yhteistyöryhmän edustajat voivat toimia työpari-periaatteella, jolloin edustajalla on varahenkilö ja
tieto yhteistyöryhmästä ja sen toiminnasta leviää paremmin. Ryhmä elää tilanteen mukaan
Yhteistyöryhmästä tiedotetaan sähköpostilla.
Laajempi luontokasvatuksen verkoston perustaminen
Yhteistyöryhmän edustajat levittävät tietoa omille verkostoilleen.
Yhteistyöryhmän tavoitteita ja toimenpiteitä
Yhteistyöryhmä laatii luontokasvatuksen kehittämissuunnitelman. Hanke työstää aluksi suunnitelman pohjan ja sähköpostilla kerätään palautetta. Suunnitelman päivitys jää jatkossa ryhmälle.
Ryhmä voi myös järjestää ja/tai koordinoida tapahtumia.
Maakunnallisen yhteistyöryhmä
Maakunnallinen ryhmä perustetaan keväällä.
Edustaja valittiin Virpi Maunuvaara, mikäli se hänelle sopii. Edustajaksi voidaan valita myös toinen
henkilö
Yhteistyöryhmän kokoontumisajankohdat:
Syksyn alku ja alkutalvi
Jatkotoimenpiteet, kokoonkutsujan päättäminen
Seuraava kokoontuminen: projektissa kootaan Rovaniemen luontokasvatuksen kehittämissuunnitelmaa tämän tapaamisen perusteella, jonka jälkeen se lähetetään kommenttikierrokselle. Kehittämissuunnitelmaa toivotaan edustajien kommentteja oman erityisalan näkökulmasta, toimenpideehdotuksista teemojen alle. Seuraava kokous 24.4. klo 13.
Maakunnallisen yhteistyöryhmän edustajan valinta
Maakunnallisen yhteistyöryhmän ydintehtävä on suunnitelmiin ja strategioihin vaikuttaminen.
Edustajaksi valittiin Virpi Maunuvaara.

Rovaniemen kehittämissuunnitelman painopisteiksi keskustelun ja ehdotusten pohjalta tulivat:
Eläimet, riista
- metsästys- ja kalastusseurat
- hevoset
- maatila
-kotieläinpihat
Rakennetut oppimisympäristö
-yhteyksien luominen ja yhteistyön lisääminen
- Yhteistyökumppanit: Pilke ja Arktikum
Luonnontuotteiden hyödyntäminen
- yhteistyökumppanit 4H, Lapin sieniseura, Martat, koulutus
- hankkeet
Porotalous
-yhteistyökumppanit: Paliskunnat, Poropuisto
Metsä
- Metsäpäivä syyskuussa, sertifiointi
- Koulutus
- Perhemetsäpäivä toukokuussa
- Reijo Väisänen
- Metsävisa helmikuussa
- Metsä puhuu –hanke
- Puulajipolut-selvitetään
- Yhteistyökumppanit: MH, Metla
Vesi
- Kemijoki oy
- Lapin ELY-keskus
- vedenpuhdistus
Vapaa-aika
- käsityökoulu Peukku, hyödynnetään luonnonmateriaalia
- luomakunnan sunnuntai, järjestetään joka vuosi
- Ounasvaaran Latu, kätköily, retkeily, hiihto
Luonnontuntemus
- kasvit, linnut,
- tornien taisto
- kalat, kalatalouspiiri

Yhteistyön kehittäminen koulujen ja päiväkotien kesken
-neuvonta ja kasvatuksellinen puoli (äidinkieli)
-opiskelijatyövoimaa luontoon liittyen, marjoihin, riistaan, jokamiehen oikeuksiin
- yliopisto
-luontoliikunta-suuntautumisvaihtoehto
Lisäksi mahdollisiksi painopisteiksi mainittiin luontoliikunta ja kierrätys.
Luontoliikunnassa kumppaneina voisivat olla Ounasvaaran Latu ja Rovaniemen urheiluopisto
Kierrätyksessä yhteiskumppanina voisi olla Napapiirin Residuum, teeman alle sopisivat lajittelupaikat, lajittelu, materiaalivirrat ja roskien kerääminen.
Lisäksi kehittämissuunnitelmaan lisätään lyhyesti lähialueen laavut ja retkikohteet. Retkikohteita ja
laavuja löytyy myös Rovaniemen pedanet-sivuilta osoitteesta:
http://www.peda.net/veraja/rovaniemi/luontokasvatus
Sivuille lisätään vuosittaiset tapahtumat kuten 4H:n kalastusleiri, kalapäivä, sieninäyttely, pilkkitapahtumat, perhemetsäpäivä, laskiaisrieha, sadonkorjuujuhlat ja tornien taisto
Kehittämissuunnitelmaan lisätään myös hankkeet ja hankkeiden vetäjien yhteystiedot mm.
Metsä puhuu ja Green Care -hankkeet
Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke
Hanke esiteltiin tapaamisen aluksi
Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.

Muistion laati Päivi Taavo

