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1. Yleistä
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi toimii ympäristökasvatuksen kattojärjestönä
Suomessa. Tarjoamme Vihreä lippu -ohjelmalla tukea ja inspiraatiota opetus- ja
kasvatusalalle. Vaikutamme yhdessä alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa ja kerromme
päättäjille ympäristökasvatuksen tilasta ja tarpeista. Koulutamme opettajia ja
kasvattajia ympäristökasvatuksen ajankohtaisista teemoista yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Viestimme ympäristökasvatuksen tärkeimmistä ajankohtaisista
asioista.
FEE Suomi on osa Foundation for Environmental Education -verkostoa, joka on
maailman suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto. FEE Suomi on FEEn
täysjäsen. FEE Suomi ja sen 100 % omistama osakeyhtiö Going Green Oy toteuttaa
vuonna 2022 kolmea FEE:n kansainvälistä ohjelmaa.
FEE Suomi koordinoi Eco-Schools -ohjelmaa (Vihreä lippu). Going Green Oy vastaa
puolestaan hotelli- ja majoitusalan Green Key -ohjelmasta, ja rantojen ja
vierasvenesatamien Blue Flag -ohjelmasta. Lisäksi Going Green Oy koordinoi omaa
luontoyrittäjien Green Activities -ympäristöohjelmaa.
FEE Suomen strategia vuosille 2020–2024
ARVOT
Perusta:

Luonnon ja elämän itseisarvo

Arvot:

Osallisuus, yhteistyö, luotettavuus, oppimisen ilo

VISIO
FEE Suomi on tunnettu ja arvostettu alan asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen laatuun ja asemaan
Suomessa.
MISSIO
FEE Suomi edistää, kehittää ja tukee ympäristökasvatusta Suomessa.
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STRATEGISET TAVOITTEET
1. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen ja muiden oppilaitosten
ympäristökasvatustyölle voimistuu.
2. Ympäristökasvatuksen asema paranee yhteiskunnassa ja poliittisessa
päätöksenteossa.
3. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee.
4. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu.
Painopisteet vuonna 2022
•

Vihreä lippu -ohjelman toimintamallin kehittämisprojekti huipentuu

•

Tehdään aktiivista vaikuttamistyötä Kestävä koulu -ohjelman käynnistämiseksi

•

Jatketaan opettajien ja kasvattajien kouluttamista yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa

•

Viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti vahvistaen sekä selkiyttäen
viestintää entisestään

2. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten
ympäristökasvatustyölle voimistuu
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi tarjoaa varhaiskasvatukseen, kouluille ja muille oppilaitoksille laadukkaan ja
innostavan Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman. Vihreä lippu -ohjelmassa korostuu toivo ja yhdessä
tekeminen. Kehitämme Vihreä lippu -ohjelman toimintamallia, materiaaleja ja -palveluja vastaamaan entistä
paremmin osallistujien, oppimisympäristöjen ja muuttuvan maailman tarpeisiin. Tuotamme ajankohtaista ja
monipuolista tukimateriaalia opetuksen ja kasvatuksen tueksi myös muille kuin Vihreä lippu -osallistujille.

2.1. Vihreä lippu -ohjelma ja vuoden 2022 painopisteet
Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti
kasvatusalalle, joka edistää opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden
täyttämistä. Vihreässä lipussa keskiössä ovat kestävien elämäntapojen opettelu,
osallisuus ja vaikuttamiseen kasvattaminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
mukaisesti. Vihreä lippu tarjoaa valmiit työkalut innostavaan ja osallistavaan kestävän
kehityksen kasvatukseen innostamalla lapset ja nuoret oppimaan kestävän
tulevaisuuden tiedot ja taidot tekojen kautta. Vihreän lipun toimintamalli ohjaa myös
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ympäristökuormituksen pitkäjänteiseen vähentämiseen sekä kestävän kehityksen
mukaisten arvojen ja asenteiden sisäistämiseen.
Valtakunnallinen, moniammatillinen Vihreä lippu -toimikunta myöntää ohjelman
kriteerit täyttäville yksiköille oikeuden käyttää Vihreää lippua merkkinä
korkeatasoisesta ympäristökasvatuksesta.
Vihreä lippu on osa FEEn kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, ja ohjelmassa tehdään
yhteistyötä erityisesti muiden pohjoismaiden sekä Baltian maiden kanssa sekä
seurataan, miten ohjelmaa toteutetaan muissa Eco-Schools maissa. Vihreän lipun
osallistujatahot voivat myös hakea ympäristökasvatusalan yhteistyökouluja tai päiväkoteja ohjelman kautta.
Vihreä lippu -ohjelman jatkuvana tavoitteena on ohjelman osallistujien tukeminen
pitkäjänteisessä ja laadukkaassa ympäristökasvatustyössä. Osallistujille tarjotaan
Vihreä lippu -osallistujasivujen laajat toimintaohjeet ja teemamateriaalit. Lisäksi
osallistujat saavat aina tarvitessaan tukea puhelimitse ja sähköpostitse. Tarjoamme
säännöllisiä online-perehdytyksiä Vihreä lippu -toimintamalliin (katsottavissa myös
tallenteena), sekä uusille yksiköille yksikkökohtaisia online-perehdytyksiä. Annamme
kirjallisen palautteen kaikkiin Vihreä lippu -toimintasuunnitelmiin ja raportteihin.
Osallistujat ovat myös aktiivisen viestinnän piirissä ja saavat tietoa ohjelman ja
ympäristökasvatuksen ajankohtaisista asioista.
Vihreä lippu -ohjelman vuoden 2022 painopisteet ovat:
•

Toimintamallin kehittämisprojekti huipentuu (pääpainopiste)

•

Vihreän lipun osallistujamäärän kasvattamistyötä jatketaan

•

Kokemustenvaihtotapaamisten ja vierailujen toteuttaminen

Niihin liittyvät tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty seuraavissa
alaluvuissa.
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2.2. Vihreän lipun toimintamallin kehittämisprojekti huipentuu
Vuonna 2020 käynnistynyt Vihreä lippu -toimintamallin kehittämisprojekti huipentuu
vuonna 2022, jolloin päätetään malliin tulevista uudistuksista. Keväällä työstetään
erilaisia kehittämiskohteita, mm. raportointi, alkukartoitus ja vaikuttavimmat
ympäristötoimet, kestävä taso -malli, hinnasto ja mahdolliset kriteeriuudistukset.
Kehittämiskohteita työstetään mm. järjestämällä työpajoja ja tapaamisia osallistujille,
ulkopuolisille asiantuntijoille sekä FEE Suomen työntekijöille ja hallituksen jäsenille
(osa työpajoista pidetty jo syksyllä 2021), tutustumalla kirjallisuuteen ja
verrokkitoimijoiden ratkaisuihin sekä luonnostelemalla ja pohtimalla erilaisia
ratkaisumalleja.
Suurin uudistus on, että Vihreän lipun nykyistä pdf-lomakepohjaista
raportointijärjestelmää kehitetään osallistujapalautteen perusteella
helppokäyttöisemmäksi, nykyaikaisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Uusi
raportointijärjestelmä tulee teknilliseltä toteutukseltaan todennäköisesti koostumaan
verkkopohjaisesta lomakkeesta. Raportoinnin sisällön kehittämisessä hyödynnetään
sekä ohjelman osallistujia että alan asiantuntijoita.
Syksyllä FEE Suomen hallitus päättää uudistuksista. Loppuvuosi valmistellaan Vihreä
lippu 2.0 –mallin lanseerausta, joka tehdään alkuvuodesta 2023. Lanseerauksen
valmisteluun kuuluu mm. Vihreän lipun visuaalisen ilmeen uudistus.
Vapaa-ajan toimijoiden mallin pilottia seurataan kesään 2022 asti. Mallia pilotoi
parhaillaan 12 vapaa-ajan toimijaa, joukossa mm. urheiluseuroja, Partion lippukuntia,
MLL:n paikallisryhmiä ja nuorisotiloja. Mallin jatkokehitys ja johtopäätökset tehdään
vuoden 2022 jälkeen.
Myös Suomessa toimiville kansainvälisille kouluille suunnattu Vihreä lippu -pilotointi
jatkuu vuonna 2022. Kaksi koulua pilotoi parhaillaan uutta englanninkielistä
toimintamallia, ja osana pilottia kokeilemme myös auditointia loppuraportoinnin
sijaan.
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2.3. Vihreän lipun osallistujamäärän kasvattamistyötä jatketaan
Vihreä lippu -ohjelman osallistujamäärä voisi olla huomattavasti suurempi: syksyllä
2021 ohjelmassa on mukana yhteensä 352 päiväkotia, oppilaitosta ja vapaa-ajan
toimijaa (poislukien vapaa-ajan pilotoijat). Vuonna 2022 jatkamme kasvattamistyötä
mm. järjestämällä hyväksi havaittuja säännöllisiä online-infotilaisuuksia noin 4–6
kertaa vuodessa (osa suomeksi ja osa ruotsiksi). Online-infotilaisuuksissa kerromme
Vihreä lippu -ohjelmasta kaikille asiasta kiinnostuneille opettajille, kasvattajille ja
kasvatusalan hallinto- ja johtotehtävissä työskenteleville. Viestimme infotilaisuuksista
aktiivisesti kuntien yhteyshenkilöille, joiden avulla viesti leviää kohderyhmillemme.
Lisäksi markkinoimme ohjelmaa mm. erilaisissa alan tilaisuuksissa, messuilla ja
tapahtumissa, sekä tekemällä aktiivista viestintää ja markkinointia omissa
viestintäkanavissamme. Teemme kuitenkin kasvattamistyötä vähemmän kuin
edellisvuonna kehittämisprojektin vaatimien aikaresurssien takia. Tavoitteemme
vuodelle 2022 on saada 20 uutta päiväkotia, oppilaitosta tai vapaa-ajan toimijaa
mukaan Vihreä lippu -ohjelmaan.

2.4 Kokemustenvaihtotapaamisia ja vierailuja toteutetaan
Vuonna 2022 kokeilemme online-kokemustenvaihtotapaamisten järjestämistä Vihreä
lippu -opettajille ja kasvattajille. Kehittämisprojektin alussa tehdyissä
osallistujakyselyssä sekä pro gradu- tutkimuksessa kävi ilmi, että Vihreä lippu opettajat ja kasvattajat toivovat säännöllisiä mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia
muiden Vihreä lippu -opettajien kanssa. Kokeilemme näiden järjestämistä onlinetilaisuuksina voidaksemme tarjota tapaamisia päiväkodeille ja kouluille ympäri
Suomen. Vuonna 2022 pyrimme lisäksi vierailemaan muutamassa Vihreä lippu koulussa ja päiväkodissa pitkän koronatauon jälkeen.

3. Ympäristökasvatuksen asema paranee yhteiskunnassa
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi vahvistaa vaikuttamistyötään ja rooliaan ympäristökasvatuksen
asiantuntijana. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja teemme vaikuttamistyötä mm.
valtakunnallisissa vaaleissa, opetussuunnitelmatyössä, opettajankoulutuksessa ja opetus- ja
ympäristöhallinnon linjausten kehittämisessä. Koordinoimme ympäristökasvatuksen yhteistyöverkoston
Pyöreän pöydän vaikuttamistyötä.
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3.1. Ympäristökasvatuksen Pyöreän pöydän koordinointi
FEE Suomi koordinoi ympäristökasvatuksen yhteistyöverkoston Pyöreän pöydän
toimintaa. Pyöreässä pöydässä vaihdetaan ja jaetaan ajankohtaista
ympäristökasvatukseen liittyvää tietoa sekä suunnitellaan yhteistä vaikuttamistyötä
ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen edistämiseksi. Pyöreä pöytä kokoontuu 2–3
kertaa vuodessa. Lisäksi työskennellään tarvittaessa pienemmissä työryhmissä,
vuonna 2022 ainakin Kestävä koulu -työryhmässä. Pyöreässä pöydässä mukana on yli
30 eri tahoa. FEE Suomen toiminnanjohtaja toimii Pyöreän pöydän kokoonkutsujana,
asioiden valmistelijana sekä puheenjohtajana.
Aktiivisia Pyöreän pöydän jäseniä ovat mm. WWF Suomi, Suomen luonto- ja
ympäristökoulujen liitto, OAJ, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Natur och
Miljö, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Varhaiskasvatuksen opettajien liitto. Mukana
ovat myös mm. Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen ympäristöopisto Sykli,
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, HSY, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys,
OKKA-säätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura,
Martat, Fingo ja Oulun kaupunki. Uutena verkostoon on liittynyt Suomen Opettajaksi
opiskelevien liitto SOOL ry. Pyöreän pöydän verkostoon kuuluu myös hallinnon
edustajia Opetushallituksesta ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta.
Vuonna 2022 Pyöreän pöydän verkoston toimintaa kehitetään verkoston jäseniltä
kerättävän palautteen perusteella. Tavoitteena kehittää työryhmätyyppistä
työskentelyä, kehittää verkoston keskinäistä viestintää ja tarjota mahdollisuuksia
kohtaamiselle ja tiedonvaihdolle.

3.2. Kestävä koulu -ohjelman edistäminen
Vuonna 2022 edelleen tärkeimmät vaikuttamistyön ponnistelut liittyvät Kestävä koulu
-ohjelmaan. Kestävä koulu on ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöjen esitys
valtakunnalliseksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Kestävän koulun
esikuvana on toiminut Liikkuva koulu -ohjelma. Ohjelmassa varhaiskasvatuksen,
peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän
tulevaisuuden rakentamiseen.
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Marraskuussa 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät
kestävyyskasvatushankkeen, jossa laaditaan kestävyyskasvatuksen nykytilan selvitys
ja kootaan sidosryhmiä yhteen. Ympäristökasvatusjärjestöt ovat mukana hankkeen
koordinaatioryhmässä, ja pyrkivät ohjaamaan hanketta siten, että se toimisi
valmisteluvaiheena laajemmalle Kestävä koulu -ohjelmalle.
Keväällä 2023 järjestetään Suomessa eduskuntavaalit. Vaalivaikuttaminen alkaa jo
vuonna 2022, jolloin pyritään vaikuttamaan puolueiden tekeillä oleviin vaaliohjelmiin
tuomalla sinne ympäristökasvatuksen sisältöä ja maininta Kestävä koulu -ohjelmasta.
Tavoitteena saada Kestävä koulu -ohjelma käynnistymään seuraavalla
hallituskaudella. Kestävä koulu -ohjelmaa edistää ja vaikuttamistyötä suunnittelee
Pyöreän pöydän tahoista koottu työryhmä.

3.3. Yhteistyö ja työryhmät
FEE Suomi toimii todennäköisesti myös jatkossa ympäristöministeriön alaisen
luonnon monimuotoisuuden viestintäryhmän jäsenenä (edellinen kausi v. 2017–
2021). Viestintäryhmä suunnittelee luonnon monimuotoisuuteen liittyvää viestintää
Ympäristöministeriön biodiversiteetin seurantaryhmän tukena.
Opetushallituksen kanssa jatketaan vuonna 2022 aktiivista yhteistyötä ja
ajankohtaista tiedon ja ajatusten vaihtoa, erityisesti uuden
kestävyyskasvatushankkeen osalta. Opetushallituksen edustaja kutsutaan
säännöllisesti mukaan Pyöreän pöydän kokouksiin.
FEE Suomi on Suomen Kestävän kehityksen toimikunnassa varajäsenenä. Agenda
2030 eli kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää työtä seurataan aktiivisesti.
Vuoden 2022 alussa tulisi valmistua Agenda2030 tiekartta, jonka toimenpiteitä ja
vaikuttavuutta seurataan. Järjestömme on mukana Fingon vetämissä
globaalikasvatuksen verkostossa ja Agenda2030-työryhmässä.
FEE Suomi seuraa alueellisten ympäristökasvatusverkostojen työtä. Tuemme
alueellisia verkostoja viestimällä tapahtumista, kuten alueellisista

8

ympäristökasvatuspäivistä ja osallistumalla näihin mahdollisuuksien mukaan esim.
järjestämällä ohjelmaa ja työpajoja.

4. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi on mukana kehittämässä ympäristökasvatuksen koulutusta. Suunnittelemme
ja toteutamme opettajille ja kasvattajille suunnattuja koulutuksia ja koulutushankkeita yhdessä
yhteistyökumppaneiden ja alan tutkijoiden kanssa.

4.1. Opetushallituksen rahoittamat koulutushankkeet
FEE Suomi koordinoi ja toteuttaa yhdessä asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa
koulutushanketta Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa.
Opetushallituksen rahoittama henkilöstökoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksesta
alkuopetukseen. Hanke alkoi toukokuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.
Syksyllä 2021 ensimmäinen koulutus oli Helsingissä. Koulutuksia järjestetään vuonna
2022 viidellä paikkakunnalla: Tampereella, Porissa, Oulussa, Jyväskylässä ja
Joensuussa. Tavoitteena on saavuttaa yhteensä 150 osallistujaa. Koulutus koostuu
kahdesta, mahdollisuuksien mukaan lähikoulutuspäivästä sekä etätehtävistä.
Koulutuskokonaisuudessa osallistujat saavat uutta tietoja myötätunnosta,
ympäristökasvatuksesta sekä myötätuntoprojektien toteuttamisesta. Hankkeen
aikana osallistujat toteuttavat lasten luonto- tai ympäristöhavaintoihin perustuvan
myötätuntoprojektin, joista kootaan ideapankki FEE Suomen verkkosivuille.
Vuoden 2022 alussa FEE Suomi valmistelee myös uusia Opetushallituksen
rahoittamia opetus- ja kasvatushenkilöstön henkilöstökoulutushankkeita vuosille
2022–2023 yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on saada
aikaan suuri, yhteinen ympäristökasvatuksen toimijoiden yhteishanke, jota WWF
Suomi koordinoisi. FEE Suomi olisi tässä hankkeessa mukana yhtenä kouluttajista.
Myös Fingo valmistelee laajaa, yhteistä koulutushanketta, jossa FEE Suomi pyrkii
olemaan mukana.

4.2. Muu koulutustoiminta
FEE Suomi on yhteistyökumppanina Mieli ry:n vetämässä Ympäristöahdistuksen mieli hankkeessa, jossa vuonna 2022 jatketaan koulutusten järjestämistä opettajille,
kasvattajille ja muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Suunnitelmissa on
9

kaksi koulutusta. Hankkeelle lähdetään suunnittelemaan vuoden 2022 talvella jatkoa
ja haetaan uudelle hankkeelle rahoitusta STEA:lta.
Vihreä lippu -ohjelmassa järjestetään vuonna 2022 myös koulutusta, esimerkiksi
perehdytystilaisuuksia uusille osallistujille, uusille Vihreä lippu -yhteyshenkilöille sekä
muille kertausta kaipaaville, jo ohjelmassa mukana oleville. Ohjelman infotilaisuudet
ovat avoinna myös kaikille osallistujille ja toimivat osin perehdytystilaisuuksien tapaan
koulutuksena uusille osallistujille.

4.3. Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinto
FEE Suomi kiinnittää huomiota ympäristökasvatuksen laatuun jakamalla vuosittain
Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnot ansiokkaasta ja uutta luovasta työstä
ympäristökasvatuksessa. Tunnustuspalkinnot myöntää FEE Suomen hallitus tulleiden
ehdotusten pohjalta, ja ne julkaistaan järjestön syyskokouksessa 2022 marraskuussa.
Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002
lähtien.
Tunnustuspalkinnon kriteerejä kehitetään vuoden 2022 aikana.

5. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi viestii alan ajankohtaisia uutisia ja luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa
tietoa. Viestinnän tavoitteena on kasvattaa ympäristökasvatuksen tunnettuutta, laatua ja painoarvoa sekä
tehdä ympäristökasvatuksen toteuttaminen mahdollisimman helpoksi ja innostavaksi opettajille ja
kasvattajille. Vahvistamme viestintäämme ja sen resursseja. Teemme aktiivista verkkoviestintää, kehitämme
Ympäristökasvatus-lehteä ja tapahtumanäkyvyyttämme. Lisäämme yhteistyötä ja keskustelua
ympäristökasvatuksen muiden toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

FEE Suomi viestii aktiivisesti ja strategisesti ympäristökasvatuksen ajankohtaisista
aiheista. Vuoden 2022 viestinnän pohjana on vuonna 2021 valmistunut
viestintäsuunnitelma. Vuoden 2022 suurimpia yksittäisiä viestinnän kokonaisuuksia
ovat Vihreän lipun kehittämisprojekti sekä Vihreä lippu 2.0 –mallin lanseerauksen
valmistelu, ml. Vihreän lipun visuaalisen ilmeen uudistus.
Olemme mukana alan verkostoissa ja teemme aktiivista yhteistyötä eri tahojen
kanssa, jotta viestimme tavoittavat laajan joukon. Jatkamme vuonna 2022
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viestintäyhteistyön tiivistämistä erityisesti ympäristökasvatusalan tutkijoiden kanssa.
Vahvistamme viestintäämme palkkaamalla osa-aikaisen (60 %) viestintäsuunnittelijan
myös vuonna 2022 kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestön
viestintää ja näkyvyyttä.
Viestinnässä pyritään vuoden 2022 aikana selkeyttämään eri viestintäkanavien rooleja
sekä keskittämään ja karsimaan päällekkäisten toimintojen määrää. Viestinnän
tukemiseksi FEE Suomen kuvapankkia kasvatetaan etenkin Vihreä lippu -ohjelman
osallistujista heidän suostumuksellaan otettavilla kuvilla.

5.1. Verkkosivut ja Ympäristökasvatuksen uutiskirje
Ulkoisen viestintämme perusta ovat järjestön verkkosivut (www.feesuomi.fi) ja
Vihreän lipun verkkosivut (www.vihrealippu.fi). Vuonna 2022 jatketaan Vihreän lipun
verkkosivujen päivittämistä. Päivityksen tavoitteena on luoda verkkosivukävijöille
innostavampi ja selkeämpi kuva Vihreästä lipusta ja kannustaa uusia toimijoita
liittymään ohjelmaan.
Toimitamme kuukausittaista Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa - uutiskirjettä,
johon kokoamme monipuolisen tietopaketin ympäristökasvatusalan keskeisimmistä ja
ajankohtaisimmista asioista. Sisältöä pyydetään myös muilta alan toimijoilta ja
tutkijoilta. Uutiskirje tarjoaa mm. tietoa tapahtumista, uusista materiaaleista,
koulutuksista, avoimista työpaikoista, tutkimusuutisia sekä tietoa
ympäristökasvatuksen vaikuttamistyöstä. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille
ympäristökasvatuksen parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille.
Vuonna 2022 jatkamme uutiskirjeen tilaajamäärän kasvattamista ja aseman
vakiinnuttamista ympäristökasvatuksen kentällä. Lisäksi uutiskirjeen ulkoasun
selkeyttä, luettavuutta ja visuaalisuutta hiotaan edelleen. Merkittävimpiä
uutiskirjeeseen liittyviä uudistuksia vuonna 2022 on Vihreän lipun osallistujille
lähetettävän Uutislippusen yhdistäminen Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa uutiskirjeeseen. Uutislippusessa ja -kirjeessä on hyvin pitkälti samansuuntainen
sisältö, ja näin vältytään miltei päällekkäisen viestinnän tuottamiselta.
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5.2. Sosiaalinen media
Järjestömme on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. FEE Suomen Facebook-sivulla on 2
709 tykkääjää, tilistä tykkää 2 881 käyttäjää ja Twitter-sivulla on 1066 seuraajaa.
Vihreällä lipulla on Instagramissa 1069 seuraajaa. Vihreän lipun Facebook-tili on
lopetettu vuonna 2021 tehdyn viestintäsuunnitelman mukaisesti. Sekä FEE Suomen
että Vihreän lipun sosiaalisen median viestintää vahvistetaan edelleen vuonna 2022.
Tärkein sosiaalista mediaa koskeva tavoite on kasvattaa seuraajien sitoutumista
julkaisuihin, eli tuottaa sisältöä, johon seuraajat reagoivat sekä jota he jakavat ja
kommentoivat. Tähän pyritään testaamalla erilaisia sisältöjä sekä seuraamalla
analytiikasta, mikä on herättänyt kiinnostusta sekä toteuttamalla esimerkiksi
arvontoja palkintoineen.
FEE Suomen sosiaalisen median viestinnän keskeisenä tavoitteena on jakaa tietoa
FEE Suomen ympäristökasvatuksen edistämiseksi tekemästä työstä sekä muista alan
merkittävimmistä ajankohtaisista asioista. Merkittävimpiä FEE Suomen ponnistuksia
myös markkinoidaan suuren, asian kannalta merkityksellisen joukon tavoittamiseksi.
Vihreän lipun Instagramin keskeisenä tavoitteena on luoda ohjelmasta innostava kuva,
kannustaa uusia toimijoita liittymään mukaan ohjelmaan sekä välittää opettajille ja
kasvattajille vinkkejä, tukea ja tietoa ympäristökasvatukseen. Vihreä lipun osallistujia
kannustetaan viestimään toiminnastaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
Osallistujien toiminnan hyviä esimerkkejä ja onnistumisia kerätään viestinnän
tarpeisiin myös projektien raportoinnin yhteydessä.

5.3. Mediatyö ja –seuranta
Tarjoamme kasvatusalan ammattilehtiin sekä alue- ja valtakunnanmedioihin
kirjoituksia Vihreä lippu -osallistujien onnistumisista sekä vaikuttamistyömme
keskeisimmistä aiheista. Kirjoitamme vaikuttamistyömme keskeisimmistä aiheista
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Mediatyömme tavoitteena on kasvattaa
ydintoimintamme näkyvyyttä.
Seuraamme aktiivisesti kasvatus- ja ympäristöalan ajankohtaisia asioita ja viestimme
uutisista kanavissamme, liittäen niihin mukaan ympäristökasvatuksen näkökulman.
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5.4. Tapahtumat
FEE Suomi tuo ympäristökasvatusta esille ja markkinoi Vihreää lippu -ohjelmaa alan
tapahtumissa, kuten Educa-messuilla ja Varhaiskasvatusmessuilla.
Omissa koulutustapahtumissa, kuten Vihreän lipun info- ja
perehdyttämistilaisuuksissa, hyödynnetään etätoteutusta.

5.5. Vihreän lipun sisäinen viestintä
Vihreän lipun sisäisen viestinnän tavoitteena on tehdä ohjelmaan osallistumisesta
helppoa ja inspiroivaa. Sisäistä viestintää kehitetään osana Vihreän lipun
kehittämisprojektia, osallistujien toiveiden pohjalta. Sisäistä viestintää ylläpidetään
vuonna 2022 muun muassa perehdytysvideoiden sekä -tilaisuuksien avulla,
selkeyttämällä osallistujasivuja sekä tarvittaessa tukemalla osallistujien välistä
kokemustenvaihtoa.

5.6. Ympäristökasvatus-lehti
FEE Suomi julkaisee Ympäristökasvatus-lehteä, joka on ympäristökasvatusalan
merkittävin julkaisu Suomessa. Lehti edistää keskustelua alan ajankohtaisista aiheista,
viestii tutkimuksesta ja kehittämishankkeista sekä edistää verkostoitumista
ympäristökasvatuksen alalla. Lehti nostaa esiin ajankohtaisia teemoja, käsittelee
kriittisesti teemojen kytkentöjä kasvatukseen ja tarjoaa opettajille ja kasvattajille
taustoitusta, näkökulmia ja välineitä kasvatustyöhön. Ympäristökasvatus-lehteä
suunnittelee ja ideoi lehden toimituskunta, joka kokoontuu muutaman kerran vuoden
aikana.
Lehti ilmestyy vuonna 2022 edellisvuosien tapaan kerran vuodessa laadukkaana
painettuna lehtenä. Ympäristökasvatus Teema -lehden tulevan vuoden 2022 teema
valitaan toimituskunnassa loppuvuodesta 2021. Teemanumero toteutetaan yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa ja lehteä rahoitetaan erityisesti ilmoitustuotoilla.
Lehden ilmestymistä aikaistetaan syyskuun alkuun, joka palvelee paremmin lehden
levikkiä tapahtumissa ja myös ilmoitusmyyntiä.
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Lisäksi Ympäristökasvatus-lehti ilmestyy verkkolehtenä. Verkkolehteä kehitetään
vuonna 2022 siten, että verkkolehden artikkeleja julkaistaan sitä mukaa kuin niitä
tulee toimitukseen. Tämä mahdollistaisi verkkolehden sisällön ajankohtaisuuden ja
paremman näkyvyyden yksittäisille artikkeleille, joita voisi nostaa esille uutiskirjeessä
ja sosiaalisessa mediassa. Verkkolehti on osa FEE Suomen verkkosivustoa.

6. Hallinto ja talous
FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostavat vuonna 2022 julkiset
avustukset, joita järjestö hakee Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen
valtionavustus valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille) ja
Opetushallitukselta (valtionavustukset järjestöille) sekä Vihreä lippu -ohjelman
osallistumismaksut.
Muita tulonlähteitä ovat vuonna 2022 jäsenmaksut, koulutustuotot, lehden
ilmoitustuotot sekä Opetushallituksen rahoittama Myötätunto-hanke. Lisäksi haetaan
aktiivisesti rahoitusta erilaisista rahoituslähteistä (säätiöt, rahastot, sopivat
kumppanuudet ja yritykset). Taloudesta tarkemmin vuoden 2022 talousarviossa.
Vuoden 2022 alussa järjestöllä on vakituisessa työsuhteessa toiminnanjohtaja (80–
100 % työaika), Vihreä lippu -ohjelmajohtaja (100 %), hallintopäällikkö (80–100 %
työaika). Palkataan myös viestintäsuunnittelija (60 % työaika). Määräaikaisessa
työsuhteessa työskentelee Myötätunto-koulutushankkeen projektipäällikkö
(tuntiperusteisesti, noin 20 % työaika 12/2022 saakka). Järjestön toimintaa tukemaan
palkataan tarpeen ja resurssien mukaan osa-aikaisia työntekijöitä, esimerkiksi Vihreän
lipun toimintasuunnitelmien ja raporttien lukijat. Harjoittelijapaikkoja tarjotaan
mahdollisuuksien mukaan kiinnostuneille opiskelijoille.
Järjestön toimintaa linjaa hallitus, joka kokoontuu 5–6 kertaa vuoden aikana.
Hallituksen jäsenet tarjoavat hallitustyöskentelyssä järjestön käyttöön
asiantuntemuksensa ja verkostonsa. Hallituksen jäsenet voivat myös edustaa järjestöä
eri verkostoissa ja työryhmissä.
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FEE Suomen korkein päättävä elin ovat yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset. On
tärkeää, että eri puolilla asuvilla jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kokouksiin ja
niiden oheisohjelmaan. Tämä onnistuu erityisesti etäkokouksina, jotka ovat uusien
sääntöjen astuttua voimaan mahdollisia myös korona-ajan poikkeusolojen jälkeen.
Yhdistyksen jäsenyyden eri muotojen tarkastelu- ja kehitystyötä jatketaan vuoden
2022 aikana.

7. Going Green Oy (GoG)
Going Green Oy (GoG) on FEE Suomen omistama osakeyhtiö, joka edistää kestävää
matkailua ja alan ympäristötietoisuutta.
GoG hallinnoi Suomessa kahta kansainvälistä FEE-ohjelmaa, Green Key’tä ja Blue
Flagiä, sekä näiden rinnalle kehittämäänsä kansallista Green Activities ympäristöohjelmaa, joka on suunnattu erityisesti pienille matkailualan luontoyrittäjille
ja ohjelmapalveluille.
Matkailuala Suomessa panostaa vahvasti vastuullisuuteen. Visit Finlandin
lanseeraama Sustainable Travel Finland -ohjelma tuottaa kasvua myös GoGille, sillä
STF-merkin saadakseen matkailuyritysten tulee sertifioitua. Lisäksi valtion ja kuntien
kiristyvien hiilineutraalisuustavoitteiden ansiosta Suomessa on käynnistynyt tai
käynnistyy useita julkisrahoitteisia kestävän matkailun hankkeita, joiden osatavoite on
matkailuyritysten sertifioiminen. Ympäristötyötä arvostavat ja vaativat nykypäivänä
myös loppuasiakkaat.
Vuonna 2022 matkailualan ympäristöohjelma ja -sertifikaatti Green Key ovat edelleen
GoGin toiminnan ydin. Green Key -ohjelman rinnalla kasvaa Green Activities ohjelma. Vuoden 2021 aikana mukaan Green Key -ohjelmaan tuli 45 uutta yritystä ja
Green Activities -ohjelmaan kahdeksan. Kasvua on ennustettavissa myös vuodelle
2022. Pilotointivaiheessa olleelle Blue Flag -ohjelmalle (kaksi asiakasta 2021) haetaan
hyvin maltillista kasvua.
Uudet, vuonna 2021 valmistuneet, Green Key ja Green Activities -kriteeristöt astuvat
voimaan 1.1.2022. Uudistusten myötä Green Key -yritysten hiilijalanjäljen laskenta
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tulee pakolliseksi ohjaten matkailuyrityksiä päästöjen vähentämiseen. Lisäksi mm.
jätteen lajittelu- ja keräysvelvoitteet kiristyvät, osin uuden jätelainsäädännönkin
ansiosta. Myös sosiaaliseen vastuullisuuteen ja inklusiivisuuteen kiinnitetään
enenevässä määrin huomiota. Green Activities -ohjelman kriteerejä on tiukennettu
Green Key’n edellyttämällä tavalla, ja mukaan on kehitetty vetokoiraosio. Vuoden
2022 aikana kehitetään myös matkailualan ohjelmapalveluille porokriteeristöä.
GoGin vuoden 2022 toiminnan kehittämisen pääpainopiste on digitaalisuuden
kehittäminen. Asiakasmäärän kasvaessa ja kriteeristön vaihtuessa digitaaliset työkalut
ovat kasvun ehdoton edellytys, sillä ne tukevat niin asiakashallintaa kuin -palvelua.
Vuonna 2021 uudistetut verkkosivut auttavat asiakasta enenevässä määrin
hakemuksen itsenäisessä teossa ja ympäristöviestinnässä vapauttaen henkilöstön
resursseja asiakkaiden ympäristötyön tukemiseen niin asiakaskohtaisen neuvonnan
kuin webinaarien ja työpajojen muodossa.
Vuoden 2022 aikana jatketaan ulkopuolisten auditoijien mallin kehittämistä. Näin
helpotetaan kasvun tuomaa painetta lisätä tuomariston kokouksia. Ulkopuoliset
auditoijat toimivat tuomariston lailla sertifikaattien edellyttäminä ulkopuolisina
verifioijina, ja tekevät päätöksensä itsenäisesti. Vuoden 2021 aikana kolme auditoijaa
on aloittanut yhteistyön GoGin kanssa eteläisessä Suomessa. Vuoden 2022 aikana on
tarkoitus saada vähintään yksi ulkopuolinen auditoija Lappiin ja/tai Ruka-Kuusamoalueelle.
GoG tarjoaa lisäksi ympäristökonsultointia ja koulutusta matkailualan toimijoille.
GoGssa työskentelee keväällä 2021 aloittanut tiimi, joka koostuu toimitus- ja
ohjelmajohtajasta, yhteyspäälliköstä sekä viestintäassistentista.
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