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1. Avaus
Puheenjohtaja Anne Savola avasi kokouksen.
2. Tilanteen päivittäminen
Keskusteltiin jäsenten kuulumisista. Satakuntaliitto on julkaisemassa kirjan Kokemäenjoesta, julkaisu on
jo luettavissa Satakuntaliiton www-sivuilla. Maakuntakaavan prosessi myös etenee. Velho-hankkeella on
nyt 2 työntekijää Satakunnassa. SLL Satakunnan piiri osallistuu Luontoliiton koulumetsä-projektiin. SLL
ja BMOL järjestävät yhdessä Vesivuoden vuonna 2012. Luontotalo Arkin perusnäyttely uudistuu, ja
avautuu jouluksi 2012. Tuntematon Selkämeri –dokumentti esitetään YLEn TV1-kanavalla vuonna 2012.
SEKK ei juuri nyt tee ympäristökasvatusprojekteja, MEKA TV:n toiminta on aktiivista Satakunnan ulkopuolella. SEKK on tehnyt viime aikoina Tunnemyrsky –projektia nuorten kanssa. SEKK sai myös valtakunnallisen
Lapsenpäivä –palkinnon tunnustuksena taidekasvatustyöstään. MTK valmistautuu EU:n uuteen ohjelmakauteen. Esimerkiksi ympäristötukijärjestelmät uudistuvat. MTK Satakunnassa on käynnissä mm. Teho+ hanke, Tietovirta-hanke sekä lähiruokahanke. Porin kaupungin Kansalliset puistot –hanke on
käynnissä toukokuun 2012 loppuun saakka. Hankkeen aikana saadaan opasteet paikoilleen maastoon. Yyteriin laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitteilla on myös Yyteri-visio sekä Porin kaupungin ympäristöviraston ympäristökasvatushanke. Riistakeskus työskentelee kestävän riistatalouden parissa. Turun
yliopiston Osana omaa ympäristöä –hanke toimii Porissa, Raumalla, Nakkilassa, Karvialla, Luvialla
ja luultavasti Merikarvialla sekä Kokemäellä vuonna 2012. Ohjelmassa on mm. ympäristöpurjehduksen tuottaminen ja testaaminen kaljaasi Ihanalla sekä virtuaalisia ympäristöpolkuja yhdessä kuntien koulutoimien
kanssa.
3. Syksyn 2011 teemaviikon järjestäminen
Käytiin läpi syksyn teemaviikon satoa. Teemaviikon aikana järjestettiin Raumalla Lähellä –tapahtuma
ja Porissa useita tapahtumia. Rauman tapahtumaan osallistui lähes 400 koululaista ja päiväkotilaista, heidän
lisäkseen myös opettajia. Päivällä järjestetyt koululaisten työpajat sujuivat hyvin ja saivat hyvää palautetta. Illan yleisötapahtumat sen sijaan eivät vetäneet yleisöä. Syynä oli varmasti osaltaan syysmyrsky, mutta myös
tapahtuman markkinoinnin tai formaatin yleisötapahtumana on täytynyt jotenkin epäonnistua. Tiedotukseen
käytettiin lähes 1000€, lehti-ilmoitusten ja radiomainoksen sekä julisteiden muodossa. Tapahtuma ei näkynyt
painetussa mediassa maksettujen ilmoitusten lisäksi lainkaan. Radio Ramona sen sijaan toimitti työpajoista
juttuja ja lähetti ne osana iltapäivälähetystään. Työpajahaastattelut ovat kuultavissa Lähellä-blogissa, ja niitä
saa vapaasti linkittää edelleen. Myös SEKK: n tuottama dokumentti on katsottavissa blogissa.

Porissa teemaviikon tapahtumia järjestivät useat kaupungin toimijat. Viikkoa koordinoi ympäristövirasto.
Teemavikon tapahtumiin osallistui 13 koulua ja 640 oppilasta. Teemaviikko tavoitti siis kaikkiaan yli 1000 lasta ja nuorta.
4. Ympäristö ja media –teema vuonna 2012
Ari Impola esitteli Satakunnan elävän kuvan keskuksen ympäristökasvatustoimintaa. Lähellä-tapahtumasta
tuotettu dokumentti sai ensi-iltansa kokouksen yhteydessä. Videon voi ladata YouTubesta.
Ensi-illan jälkeen keskusteltiin hanke-ideasta ympäristö ja media –teemaan liittyen. Idean keskeinen sisältö
on työpajamenetelmällä tuotettava lasten ja nuorten dokumentti satakuntalaisesta luonnon- ja kulttuuriympäristöstä. Idea on saanut alkunsa Tuntematon Selkämeri –dokumentista ja Lähellä-tapahtuman työpajoista.
Lähinnä kouluilla toteutettavat työpajat ohjaisi SEKK, ympäristökasvatusverkoston jäsenet toimisivat asiantuntijoina aihealueesta ja kohteesta riippuen oman työnsä / harrastuksensa ohella. Dokumentti-projekti tarjoaisi satakuntalaisille lapsille ja nuorille erilaisen mahdollisuuden tutustua omaan ympäristöönsä. Ympäristötoimijoille se tarjoaisi ensinnäkin mahdollisuuden esitellä omaa alaansa lapsille ja nuorille, ja sen lisäksi mahdollisuuden tutustua lasten ja nuorten ympäristökäsityksiin. SEKK:n toimintatapa soveltuu erinomaisesti myös
erityisryhmien kanssa toimimiseen.
Projektille voisi hakea rahoitusta esimerkiksi Ympäristöministeriön ympäristökasvatusrahoista syksyllä 2012.
Jos projekti saa rahoitusta, se toteutettaisiin vuonna 2013.
Päätettiin pohtia ja valmistella projektisuunnitelmaa seuraavaan kokoukseen mennessä.
5. Muut asiat
SuomiAreenaan on tulossa Itämerikylä kansalaistorille. Itämerikylässä olisi mahdollisuus esitellä LounaisSuomen ympäristökasvatusstrategiaa vesistönäkökulmasta. Velho-hanke on mukana valmisteluissa. Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa. Asia oli esillä myös Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän kokouksessa joulukuun alussa.
Sateenvarjoryhmän teemoina vuonna 2012 ovat kunnallisvaalit ja politiikka ympäristökasvatuksessa. Sateenvarjoryhmä kokoontuu 1.3. (Loimaa), 10.5. (Pori, aiheena SuomiAreena ja Itämerikylä), 30.8. (Kemiönsaari,
Luontokeskus Sinisimpukka, aiheena kunnallisvaalit) ja 15.11. (Turku)
6. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 13.3.2012 klo 13 Porissa, MTK:n tiloissa.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. Kokouksen jälkeen oli vielä mahdollisuus tutustua
SEKK: n tiloihin.
Muistion laati Laura Puolamäki

Linkkejä:
Kokemäenjoen aalloilla ja rannoilla –kirja Satakuntaliiton sivuilla:
http://www.satakuntaliitto.fi/kokemaenjokikirja/
Lähellä-blogi:
http://lahella-tapahtuma.blogspot.com
Ympäristöntutkimuksen teemaviikko Porissa:
http://ymparistojamedia.vuodatus.net/
SuomiAreena:
http://www.mtv3.fi/suomiareena/

