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Asialista 1. Avaus
Puheenjohtaja Anne Savola avasi kokouksen klo 9.05. Kokoukseen osallistujat esittelivät itsensä.
2. Tilanteen päivittäminen
Johanna Rinne esitteli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hanketta. VELHO on vesien- ja luonnonhoidon yhteishanke, jossa toteutetaan vesienhoitotoimenpiteitä ja laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelmia
NATURA 2000 -alueille ja tehdään integroivaa rannikkoalueiden suunnittelua. VELHO toimii vesienhoidon
tehtävissä SATAVESI-ohjelman kautta. Tänä keväänä jatketaan Omat vedet paremmiksi -vesistönseurantakampanjaa ja kevään aikana haetaan myös neljä satakuntalaista kummikoulua Omat vedet paremmiksi
-kampanjaan. Näiden neljän alakoulun kanssa räätälöidään niille sopivaa vesistökoulutusta, jonka osana on
mahdollisuuksien mukaan myös vesistöseurantaa.
Laura Puolamäki esitteli juuri alkanutta Osana omaa ympäristöä -hanketta, joka on Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman ja Pyhäjärvi-instituutin hanke. Hankkeen tavoitteena on kohdistaa paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden huomio lähiluonnon erityispiirteisiin ja monimuotoisuuteen, satakuntalaiseen ympäristöön sekä maisemaan. Suunnitelmissa on mm. opetuspaketteja, luontopolkuja ja -reittejä Satakuntaan.
Antti Mäkelä esitteli Porin kansallista kaupunkipuistoa. Tarkoituksena on, että kaupunkipuistohanke tuottaa
painettuja oppaita, opasteita ulos ja tietoa internetiin. Lisäksi suunnitellaan luontopolkuja ja mm. joen kestävän käytön lisäämistä, mm. melojien taukopaikkojen avulla.
VELHO, Osana omaa ympäristöä ja Porin kansallinen kaupunkipuisto ovat toteuttamassa ympäristöpolun pilottia Farmari-messujen aikaan (1.-3.7.2011) Kirjurinluodossa. Polulla tullaan hyödyntämään PULUoppimisympäristöä kannettavien tietokoneiden avulla.
Reima Laaja kertoi Suomen Riistakeskus Satakunnan olevan mukana nelivuotisessa Kotiseutukosteikko Life
-hankkeessa, jossa luodaan luonnon monimuotoisuutta lisäävä mallikosteikko yhteistyössä paikallisten kanssa jokaiseen maakuntaan, innostetaan ihmisiä kotiseutunsa kosteikkoluonnon hoitoon ja parannetaan sidosryhmien yhteistyötä kosteikkoasioiden parissa.
Ari Impola esitteli SEKK:n toimintaa. SEKK:n projektit on palkittu useaan kertaan viime vuosien aikana. Toiminnalle on silti erittäin hankalaa löytää rahoitusta. Olisi hyvä, jos suurempien hankkeiden sisään voitaisiin
suunnitella esim. lasten mediakasvatusta, kuten videoiden tekemistä. Ympäristökasvatus tuo sisältöä mediakasvatukseen.
Heli Välimaa esitteli Porin tulevia ympäristöaiheisia tapahtumia.

3. Syksyn 2010 teemaviikon analysointia
Syksyn teemaviikko oli hyvä startti teemaviikkotoiminnalle ja se onnistui hyvin. Tapahtuma koettiin niin hyväksi, että se halutaan järjestää tulevaisuudessa uudestaan.
Teemaviikolle osallistui monia porilaisia kouluja, mutta vain kolme koulua muualta maakunnasta. Porin toiminnot painottuivat jäte- ja kierrätysteemaan, ja Heli Välimaa organisoi suuren osa teemaviikon porilaisista
tapahtumista. Vihreä lippu -koulutukseen osallistui noin 30 henkilöä.
Mediaa ei saatu kiinnostumaan teemaviikosta, eikä lehdissä ollut yhtään juttua siitä. Myös idea koululaisten
kirjoittamista lehtijutuista ei toteutunut vielä tänä vuonna.
Huomattiin, että yläkouluilla ei ollut yhtä hyvää mahdollisuutta osallistua teemaviikon tapahtumiin aikataulullisista syistä. Lukiot eivät lähteneet tapahtumaan mukaan, sillä tieto tapahtumasta olisi pitänyt saada paljon aikaisemmin, jotta se olisi voitu organisoida.
4. Toiminnan suunnittelua
Vuonna 2011 järjestetään yhteensä kolme verkoston kokousta.
Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategian vauhdittamiseksi järjestetään yksipäiväinen Lähellätapahtuma 7.9.2011 Raumalla. Työpajojen pitäjiä haetaan parhaillaan. Ehdotuksia voi lähettää Laura Puolamäelle.
Päätettiin, että syksyllä pidetään ympäristöteemaviikko 5.-9.9.2011. Lähellä-tapahtuma on osa teemaviikkoa.
Laura Puolamäki ja Heli Välimaa jatkavat teemaviikon järjestelyjä ja pyytävät tarvittaessa lisäapua järjestelyihin. Viikon alussa on hyvä pitää tiedotustilaisuus lehdistölle. Ympäristöteemaviikolle haetaan toimintojen järjestäjiä ja suunnitelmissa on olla yhteyksissä mm. kuntien ympäristöpuolen ihmisiin tässä asiassa. Heli Välimaa lupautui opastamaan kuntien työntekijöitä toimintojen organisoimisessa.
5. Tulevia tapahtumia
 Ympäristökasvatuspäivät 5.–7.10.2011 Turussa, aiheena Ihanat vedet
 Porin ympäristöseuran Ilmastonmuutos -ideakilpailu on järjestetty Porin seudulla. Kilpailuun osallistui 28 työtä. Palkinnot jaetaan toukokuussa.
 Farmari-messut 1.–3.7.2011
 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012. Mikäli toiminnassa hyödynnettäisiin teemavuotta, voitaisiin käyttää teemavuoden tiedotuskanavia.
6. Muut asiat
Anne Savola ehdotti, että verkosto järjestäisi toimintaa Hiljan päivänä 8.10.. Esim. Satakunnan luonnonsuojeluliiton voisi haastaa avuksi järjestelyihin.
Johanna Rinne ehdotti, että esim. Ympäristökoulun sivuille kerättäisiin lista mahdollisista ympäristökasvatukseen liittyvistä vierailukohteista ja ympäristökasvatuksen opetuspaketeista, joita on saatavissa eri tahoilta Satakunnassa. Laura Puolamäki lupasi, että listaa voitaisiin koota Ympäristöteemaviikon blogisivuille.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 18.8.2011 klo 9.00.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.
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