Muistio
Lapin maakunnallisen luonto- ja ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kokous
10.10.2012
Aika: 10.10.2012 klo 13:00
Paikka: Lapin ELY-keskus, Valtion virastotalo, Hallituskatu 3A, Amican kabinetti (102 & 103)
Paikalla:
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Ari Neuvonen, Lapin ELY-keskus, Y-vastuualue /luonnonsuojeluyksikkö
Johanna Mehtälä, Kemijoki Oy
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Merja Kekki, Lapin vapaa-ajankalastajat ry
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Sinikka Jortikka, Metla
Ulla-Maija Helin, Suomen Metsäkeskus
Piritta Majamäki, Tiedekeskus Pilke
Janne Juuso, Pelkosenniemen kunta
Pirkka Aalto, Kemijärven kaupunki
Virpi Maunuvaara, Rovaniemen luontokasvatuksen yhteistyöryhmä
Päivi Taavo, Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke
Paula Tarkka, Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke
Sakari Kokkonen, Metsähallitus / Luontopalvelut
Leila Sarajärvi, Lapin Martat ry
Ali Niva, Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Veikko Maijala, Ramk, Luonnonvara- ja ympäristöala
Taisto Saari, Stora Enso, Veitsiluoto
Leila Alaraudanjoki, Rovaniemen kaupunki
Teppo Kuusela, BMOL ry, Lapin piiri
Heli Pääkkö ja Anneli Salmela, Pro Agria Lappi
Urpo Kainulainen, Suomen riistakeskus Lappi
Emmi Lahtinen, Pidä Lappi Siistinä ry

Muistio:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Neuvonen avasi kokouksen klo 13:10
2. Lapin luontokasvatus- ja tiedotushankkeen tilanne
Päivi Taavo esitteli mitä hankkeessa on tapahtunut ja mitä vielä tulossa. Hanke on
saanut jatkoaikaa 31.3.2013 asti ja mukaan on tullut Kemijärven kaupunki.
3. Luontokasvatuksen maakunnallinen yhteistyöryhmä

Maakunnalliselle yhteistyöryhmälle on luoto sivut ymparisto.fi –sivujen alle. Päätettiin,
että näille sivuille lisätään linkki hankkeen wikispace-sivuille, jotka ovat vapaasti
kaikkien jäsenten muokattavissa. Kokeillaan käytännön toimivuutta.
Keskusteltiin ryhmän kokoonkutsujasta ja nimilyhenteestä sekä siitä, miten hankkeen
jälkeen kehittämissuunnitelmaa toteutetaan.
Todettiin, että monilla tahoilla on resurssien kanssa tiukkaa ja parhaiten resurssit
pystytään hyödyntämään toimimalla yhteistyössä opettajien ja ryhmän jäsenten
kesken. Monilla viranomaistahoilla luonto- ja ympäristötietoisuuden edistäminen
kuuluu tehtäviin viran puolesta.
Aikaisemmassa kokouksessa esille tulleelle kiertävälle luontokoululle olisi tilausta.
Tärkeitä teemoja olisivat tutkiva oppiminen, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos.
Alustavasti suunnitteilla on lapsille ja nuorille suunnattu ilmastonmuutospaneeli
Rovaniemelle ensi syksynä. Paneelissa olisi asiantuntijoita vastaamassa lasten
kysymyksiin ilmastonmuutoksesta.
4. Luontokasvatuksen maakunnallinen kehittämissuunnitelma
Luontokasvatuksen maakunnallista kehittämissuunnitelmaa työstettiin pienryhmissä.
Kehittämissuunnitelman tausta-osioon lisätään ELY-keskuksen ja Lapin liiton, eli
maakunnallisen tason, linjaukset ja rooli ympäristö- ja luontokasvatuksen
toteutuksessa.
Jäsenluettelosta uupui Kemijärven kaupunki. Jäsenluetteloon lisätään yhdistysten
nimen perään ry, jotta yhdistykset on helpompi erottaa luettelosta. Metlan nimen
perään lisätään Kolari.
Tiedonkulun ja verkostoitumisen edistäminen –painopistealueen osalta kehiteltiin
ajatusta asiantuntija/esitelmäpankista, josta löytyisi helposti tieto siitä mikä taho, kuka
henkilö ja millaisia esitelmiä tai muita koululle voitaisiin tulla pitämään ja esim. onko
luentopalkkiota. Jokainen yhteistyöryhmän taho kerää tiedot omasta
organisaatiostaan ja päivittää ne wikispace-sivuille.
Nimilyhenteen keksimistä ryhmälle pidettiin tärkeänä, mutta asia jätettiin hautumaan.
Opetussektorin ympäristökasvatuksen tukemiseksi tarvitaan maakunnallinen
tiedotuskanava. Keskusteltiin voisiko se olla pedanet tai wikispace.
Toimijat tarvitsevat tietoa siitä, mihin voi tarjota minkäkinlaista sisältöä (esim. vesopäivät) ja millä ehdoilla opettajat voivat osallistua koulutuksiin (esim. meneillään
olevien hankkeiden koulutuksiin saa osallistua koulutuskiellosta huolimatta). Lisäksi
tarvittaisiin tieto siitä kenen kautta ympäristöasioista voi tiedottaa kouluille.
Selvitetään onko kunnilla ympäristökasvatushenkilöt jotka välittävät tietoa. Biologian
ja maantiedon aineenopettajat tavoittaa koko maakunnassa BMOL:n kautta.

Kehittämissuunnitelmassa mainituilla ympäristölähettiläillä tarkoitetaan
asiantuntijavierailijoita. Muutetaan termi kehittämissuunnitelmaan, ettei tule
sekaannusta varsinaisen ympäristölähettilästoiminnan kanssa.
Päätettiin kysyä vanhussektoria mukaan asiantuntijoiksi ja kouluvierailuille. Ulla-Maija
Helin tiedustelee voisiko Neuvokas olla mukana tällaisena tahona. Myös
perinneyhdistykset nousivat keskustelussa esille luontoon liittyvän perinnetiedon
välittäjinä.
5. Muut asiat
Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2013
6. Kokouksen päättäminen
Ari Neuvonen päätti kokouksen klo 14:45
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