Muistio 18.12.2012
KEMIJÄRVEN LUONTOKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
Aika:
Paikka:
Jakelu

11.12.2012 klo 14.15–15.45
Kemijärven kulttuurikeskuksen kahvio
Kemijärven koulut, Pirkka Aalto, Kaisa Ojala
Kemijärven päivähoito; Elina Paananen
Kemijärven nuorisotoimi, Kaisu Kilpeläinen
Kemijärven 4H, Maarit Ylitarvas
Kemijärven Luonto, Merja Lipponen
Metsähallitus, Pertti Sarajärvi

Poissa:

Metsäliitto
Metsänhoitoyhdistys
Kemijärven seurakunta
Kemijärven Partiolaiset
Kemijärven Vapaa-ajankalastajat
Kemijärven Perhokalastajat
Kemijärven Latu
Kemijärven Suunnistajat
Luontokasvatuksen yhteistyöryhmän perustaminen Kemijärvelle

Aihe:

Esittelykierroksen jälkeen Lapin luontokasvatus- ja tiedotushankkeen koordinaattori Päivi Taavo
esitteli hankkeen toimenpiteet ja ajankohtaiset asiat. Hanke jatkuu 31.3.13 asti. Tulevia koulutuksia
ovat: yhteistyössä järjestettävä Ekotiimi-koulutus, joka on suunnattu pääasiassa nuorisotyöntekijöille. Hankkeen viimeinen työpaja 23.1 Rovaniemen Arktikumissa. Helmikuussa, 16-17.2, on yhteistyössä Pilkkeen kanssa tutkivan oppimisen ”Case Forest” –koulutus Rovaniemellä Pilkkeessä. Lisäksi käytiin myös läpi lyhyesti millaisia erilaisia paikallisia luonto/ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmiä on olemassa. Ryhmät elävät ja kokoonpano vaihtelee. Virroilla yhteistyöryhmä on järjestänyt Virtain vihreät viikot vuosittain eri teemoilla esimerkiksi lähiruoka-teemalla. Lisäksi Virroilla
on kehitelty yhdessä koululaisten kanssa Virtain kotiseutupeli myyntiin saakka.
Hankkeen aikana Pelkosenniemelle ja Rovaniemelle on perustettu luontokasvatuksen yhteistyöryhmät, joiden luontokasvatuksen kehittämissuunnitelmat ovat valmiit ja löytyvät kummankin kunnan pedanet-sivuilta. Rovaniemen yhteistyöryhmällä on myös facebook –sivut.
Kemijärven ryhmälle päätettiin myös perustaa omat facebook-sivut ainakin kokeiluluontoisesti.
Seuraavaan tapaamiseen kutsutaan samat tahot kuin tähän ja lisäksi vielä MLL. Lapeco. Naavaluontokeskuksen edustaja, ILO:sta (jossa luonnonvara- ja metsäalan koulutusta), matkailun edustaja
matkailusta esimerkiksi Satu Pekkala ja elinkeinopuolelta edustaja, jolloin saataisiin myös maatalouspuoli mukaan.
Kemijärven luontokasvatuksen yhteistyöryhmän sähköpostilista voi olla laajempi kuin varsinainen
yhteistyöryhmä. Ryhmän tavoitteena on luoda luontokasvatuksen kehittämissuunnitelma Kemijärvelle. Hankkeen koordinaattori työstää suunnitelmaa tapaamisen perusteella ja lähettää sen kommentoitavaksi ryhmän jäsenille. Seuraava tapaaminen on 15.1.2013. Päivi voi toimia ryhmän kokoonkutsujana hankkeen ajan, jonka jälkeen ryhmän kokoontuminen jää kunnan vastuulle. Ryhmät

kokoontuvat yleensä tarvittaessa 1-2 kertaa vuodessa. Luonto- ja ympäristökasvatuksen maakunnallisessa yhteistyöryhmässä Kemijärveä edustaa Pirkka Aalto, joka on kunnan toimesta virallisesti
nimetty ryhmään.
Ryhmässä työstettiin luontokasvatuksen kehittämissuunnitelman painopisteiksi:
Lähiympäristö tutuksi
Lähiruokaa pöytään
Luonnossa pärjääminen, ekologisuus ja erätaidot
Muistion laati Päivi Taavo

