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Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kokous
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1. Avaus
Merika Lanne avasi tilaisuuden ja kertoi toimivansa ympäristösuunnittelija Heli Välimaan vuorotteluvapaan
sijaisena
Henna Ryömä kertoi Pyhäjärvi-instituutista ja sen toiminnasta. Lisätietoa Pyhäjärvi-instituutin toiminnaasta:
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/
2. Edellisen tapaamisen muistio
Hyväksyttiin.
3. Euran kulttuurikasvatussuunnitelma 2017-2018
Minna Lääperi kertoi Euran uudesta kulttuurikasvatussuunnitelmasta. Totesi, että Eurassa on toki tehty jo
aiemminkin yhteistyötä kulttuurikasvatusteeman puitteissa.
Suunnitelma lähtee liikkeelle opetussuunnitelmasta ja siitä, että se olisi opettajalle mahdollisimman helppo
käyttää. Samoja paketteja voidaan myydä eri maksusta muillekin kuin Euran kouluille ja myös muille ryhmille kuin kouluille.
Paketit ovat ikään kuin helmiä ja opettaja voi koota oppilailleen omat helmet eri kokonaisuuksista. Yritetty
löytää kohteita joka koulun läheltä. Suunnitelma on ladattavissa osoitteesta: http://ejulkaisu.com/helminauha_kulttuuriopas/
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Porissa on tehty vastaava suunnitelma ja Rauman suunnitelma on valmistumassa. Porin kulttuurikasvatussuunnitelma on ladattavissa osoitteessa:
http://www.lastenkulttuuri.fi/kulttuurikasvatussuunnitelma/kulttuurikasvatussuunnitelmatsuomessa/satakunta/pori/
Keskustelun kuluessa kehuttiin laadittua suunnitelmaa ja pidettiin tärkeänä vastaavien suunnitelmien laadintaa. Suunnitelmassa esitettyjä paketteja on mahdollista täydentää ja suunnitelma elää ajassa.
4. Loimi-Hämeen Jätehuollon yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa Kaakkois-Satakunnassa
Tiedottajat Suvi Lehtinen ja Anja Aaltonen kertoivat yhteistyöstä päiväkotien ja koulujen kanssa. Yhteistyötä
havainnollisti nukketeatteriesitys (Jä-te-jen-gi).
LHJ tarjoaa jätehuollon perusmaksulla katettavaa lakisääteistä jätehuollon neuvontaa ja valistusta kaikille alueensa kouluille, yhdistyksille ja yhteisöille. Periaate: tilaa jäteneuvoja omaan
tilaisuuteesi tai tule ryhmäsi kanssa jätekeskuksiin.
Keskustelun kuluessa todettiin, että esityksestä on saatu myönteistä palautetta ja soveltuu
erityisesti varhaiskasvatukseen. Nukketeatteriesitystä olisi mahdollista hyödyntää myös muihinkin kuin jätehuoltoon liittyen, esim. luontoteema.

5. Satakunnan ympäristönkasvatuksen kuulumiset
Osallistujat kertoivat ajankohtaisia kuulumisia:


Nora Albrecht kertoi Metsänomistajien luontoverkosto-projektista, joka on Metso-ohjelmasta rahoitettu hanke 2016–2018. Tarkoituksena on luoda vertaisverkosto metsänomistajista. Ensi vuodelle suunnitellaan sähköistä julkaisua. Hanketta hallinnoi Koppelo-yhdistys.
http://metsanomistajienluontoverkosto.blogspot.fi/



Minna Uusiniitty-Kivimäki kertoi työskentelevän nyt SAMK:in matkailun ryhmässä. Käynnissä on niin
kansainvälisiä kuin maakunnallisia hankkeita ja myös yritysryhmähankkeita. Luonnosta liiketoimintaa
on yhdistävä teema hankkeille. Minna on erityisesti tekemisissä yritysryhmä- ja vesistöihin liittyvien
hankkeiden kanssa. Greencare-toiminnan ohella kiinnostusta herättää myös Bluecare-teema.



Laura Puolamäki Rauman kaupungista totesi työskentelevänsä kestävän matkailun maailmanperintöön
liittyvässä kv-hankkeessa. Yhteistyötä on paljon mm. opettajakoulutuslaitoksen kanssa ja esim. illalla on
mm. taimenkävely Raumanjuovan rannalla. Hinku- ja kiertotalousasiat ovat Raumalla myös paljon esillä.



Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista kertoi käynnissä olevan lähes 30 hanketta, jotka tavalla tai toisella
liittyvät myös ympäristökasvatuksen. Uutta on Eurajoki-ohjelman käynnistyminen: Ohjelman toimialueena on Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi ohjelmaa ja rahastoa. Ohjelman ensimmäinen toimikausi päättyy
31.12.2021. https://www.jokiohjelma.fi/
Henna Ryömä totesi, että yleistä ympäristötiedon jakamista tehdään mm. Pyhäjärven suojeluohjelman
ja nyt käynnistyneen Eurajoki-ohjelman kautta, esim. kouluilla pidetty esityksiä.



Susanne Ekroth kertoi tekevänsä ympäristökasvatusta Luontoliittojen susilähettiläänä LounaisSuomessa. On mukana myös SLL:n Rauman osaston toiminnassa. Uutta: Pinkjärven suojeluyhdistys pe2 (4)
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rustettiin viikonloppuna 28.10. ja yhdistyksen yksi tavoite on perustaa ensimmäinen maakuntapuisto
Suomeen. Liikkeelle on tarkoitus lähteä erikseen haettavan hankkeen kautta.


Johanna Lantto VAR ELY:stä kertoi tehtäväkentäkseen kuuluvan vesien ja merenhoidon edistäminen ja
myös kiertotalous.



Pauliina Hakala P-Satakunnan jätteenkäsittelystä Kankaanpäästä totesi, että tähän mennessä ei ole
ollut kovin paljon ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa, mutta nyt on tarkoitus lisätä. Jäteneuvontaa tarkoitus tarjota jatkossa aktiivisemmin myös mm. facebook-sivuston kautta.



Päivi Granö Turun yo:n opettajankoulutuslaitokselta Rauman kampukselta. On tehty yhteistyötä mm.
SYKE:n kanssa, joka tilannut kaksi gradua lähivesistöön liittyen. SYKE:n kautta myös paljon kvyhteistyötä ja yhteistyötä mm. Porin suuntaan Kaarisillan koulun kanssa. Mukana myös Puolamäen
mainitsemassa CB-hankkeessa. Merellepäin hankkeessa tehtiin oppimispolku ja jatkuu väitöskirjatyönä.
Yhteistyö eri tahojen kanssa on tärkeää.



Anne Savola kertoi Satakunnan vaihemaakuntakaavan valmistelutilanteesta ja maakuntauudistuksesta.
SAMK:in kanssa toteutettiin ympäristöntutkimuksen verkostoitumistapahtumaan lokakuun puolivälissä.
Merialuesuunnitteluprosessin valmistelu etenee yhteistyössä muiden mereen rajoittuvien maakunnan
liittojen kanssa. Satakuntaliitossa on myös käynnissä SustainBaltic-niminen hanke.
http://www.satakuntaliitto.fi/merialuesuunnittelu
http://www.satakuntaliitto.fi/sustain-baltic
Totesi myös, että Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle suunnitellaan maisemanhoitoaluetta ja alueelle on kesän aikana laadittu Satakunnan Museon koordinoimassa hankkeessa
hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin 30.10. Lallin koululla Köyliössä. Arvokkaalle maisema-alueelle on mahdollista perustaa erityinen
maisemanhoitoalue vaalimaan edustavan ja elinvoimaisen kulttuurimaiseman ja alueen historiallisten
ominaispiirteiden säilymistä. Säkylän kunnan verkkosivuilta ladattava suunnitelmaluonnos lähtee lausuntokierrokselle ja sitä on muutenkin mahdollista kommentoida. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on
myös esityksiä maiseman hyödyntämisestä opetuksessa ja opastuksessa.



Juha Manninen VAR ELY:stä kertoi, että luonnonsuojelualueiden perustamista ja Metso-ohjelman toteuttamisen edistämistä jatketaan. Nyt on tullut paljon tarjouksia Metso-ohjelmaan (vapaaehtoinen
suojelu). VAR ELY on mukana erilaisissa hankkeissa ja ohjausryhmissä, joissa ympäristökasvatus esillä.
GeoPark Pohjois-Satakunnassa ja FreshHabit-hanke ovat mielenkiintoisia hankkeita ympäristökasvatuksen kannalta.



Merika Lanne Porin kaupungista totesi tekeillä olevan tuoretta piirroskuvaa jätteiden lajittelusta yms.,
Porin kaupunki on myös mukana EU LIFE+-rahoitteisessa CIRCWASTE -hankkeessa ja siihen ollaan pian
etsimässä ympäristökasvatuspolun suunnittelija ( 11 kk:n työsuhde tarjolla). Kouluilla on vireillä erilaisia
projekteja. Ulosoppimisen haasteena (esim. lähivesien tutkiminen) opettajien halukkuus/mahdollisuudet lähteä luokan kanssa ulos. Ruokahävikin vähentämisen osalta päästy hienosti julkisuuteen. Myös muita määräaikaisia paikkoja on haettavana (esim. ympäristötarkastaja). Yyterihankkeelle on saatu Leader-rahoitusta ja ympäristökasvatus jatkuu sillä puolella asukkaiden kanssa.
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Tulossa Ilmastotalkoot – tapahtuma Porissa 11.11.2017 – tilaisuus on kaikille avoin. Monipuolinen ohjelma.
Totesi, että Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmä kokoontui pari viikkoa sitten ja
siellä oli noussut esille, että Satakunnan puolella on luvattu järjestää ryhmän toimintasuunnitelmaan
kuuluva tapahtuma ensi vuonna.


Todettiin, että ympäristöhallinnon harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2018 ovat haettavana
18.10.–30.11.2017. Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia ympäristökasvatushankkeisiin. Pori
selvittää mahdollisuutta hakea rahoitusta ympäristökasvatushankkeeseen opettajien verkostoitumiseen liittyen.

6. Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
7. Seuraava kokous


Sovittiin pidettäväksi seuraava kokous ti 24.4. klo 9.30 – 12. Paikkana Satakuntaliitto. Aiheina mm. suoteemaisen GeoPark-hankkeen kuulumiset, EU LIFE+ -rahoitteiden FreshHabit-hanke, Pinkjärvi-yhdistys.
Muita mahdollisia aiheita ovat esim. Köyliönjärven maisemanhoitoalue-hanke, SustainBaltic sekä maakuntauudistus ja ympäristökasvatus.



Valittiin pienryhmä valmistelemaan Lounais-Suomen ympäristökasvatusverkoston toimintaan liittyvää
tapahtumaa Satakunnassa - Heli Välimaa ja mahdollisesti myös Merika Lanne, Minna UusiniittyKivimäki, Johanna Lantto, Asko Ijäs ja Anne Savola. Ryhmää täydennetään tarvittaessa. Pienryhmän kokoontumisajaksi sovittiin ti 13.2. klo 9.30 – 11.30 ja paikkana Porin ympäristövirasto. Valmistelutyön tulosta käsitellään ti 24.4. kokouksessa. Elo-syyskuu voisi olla sopiva aika mahdolliselle tapahtumalle.

Muistion vakuudeksi 24.11.2017 Anne Savola, Satakuntaliitto
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