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Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

Yleistä
Ympäristökasvatusjärjestö

FEE

Suomi

on

ympäristökasvatuksen

edistämiseen,

kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut järjestö. Järjestö on aktiivinen ja tunnettu
ympäristökasvatuksen asiantuntija, joka on verkostoitunut laajasti ja rakentaa uusia
yhteistyökumppanuuksia.
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 toteuttivat vuonna 2020
neljää FEE:n kansainvälistä ohjelmaa. FEE Suomi koordinoi Vihreä lippu -ohjelmaa (EcoSchools) ja Ympäristöreportterit-ohjelmaa (Young Reporters for the Environment).
Going Green Oy vastasi puolestaan hotelli- ja majoitusalan Green Key -ohjelmasta ja
rantojen ja vierasvenesatamien Blue Flag -ohjelmasta.
FEE Suomen strategia vuosille 2020–2024
Arvoperusta: 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.
STRATEGISET TAVOITTEET
1. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen ja muiden oppilaitosten ympäristökasvatustyölle
voimistuu.

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

2.

Ympäristökasvatuksen

asema

paranee

yhteiskunnassa

ja

poliittisessa

päätöksenteossa.
3. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee.
4. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu.
Poimintoja onnistumisista vuonna 2020:
•

Julkaisimme kaikille avoimen oppimateriaalin luonnon monimuotoisuudesta
Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen
suunnatut oppaat sisältävät tärkeimmät tiedot luonnonkirjosta sekä paljon
inspiroivia toimintavinkkejä. Materiaali herätti paljon kiinnostusta: mm.
verkkosivua katsottiin sen ilmestymiskuussa yli 1 000 kertaa.

•

Vihreä

lippu

-kehittämisprojekti

käynnistettiin

nykytilatutkimuksella

ja

osallistujakyselyllä. Kyselyyn vastasi 115 ohjelmassa mukana olevaa opettajaa ja
kasvattajaa.
•

Yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Partiolaisten ja
nuorisotyön edustajien kanssa aloitettiin lasten ja nuorten vapaa-ajan
toimijoille suunnatun Vihreä lippu -mallin kehittämisprojekti.

•

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeen kouluvierailuille osallistui tammimaaliskuussa noin 530 oppilasta. Hanke toteutettiin yhteistyössä Siemenpuusäätiön kanssa.

•

Jatkoimme

Opetushallituksen

henkilöstökoulutuksia:

Me

rahoittamia
aarteenvartijat-

opettajien
luonnon

ja

kasvattajien

monimuotoisuus

opetuksessa ja Transformer2030 – tulevaisuuden tekijät
•

Tapasimme

opetusministerin

talvella 2020

ja jatkoi tämän

toiveesta

valtakunnallisen Kestävä koulu -ohjelman valmistelua. Yli 20 ympäristökasvatusja opetusalan järjestön yhteinen esitys ohjelmaksi valmistui 9.6.

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

•

Aloitimme yhteistyön mielenterveysjärjestöjen kanssa Ympäristöahdistuksen
mieli -hankkeessa. FEE Suomi kokosi ja kirjoitti opettajille ja kasvattajille
suunnatun Pieni opas ympäristöahdistukseen -oppaan.

•

Aloimme toimittaa kaikille ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille tarkoitettua
uutiskirjettä. Uutiskirje sai ensimmäisen kahden ilmestymiskuukautensa aikana
jo 830 tilaajaa.

•

FEE Suomen ja Vihreän lipun seuraajamäärät kasvoivat Facebookissa,
Instagramissa ja Twitterissä.

•

Blue Flag -ympäristöohjelma käynnistettiin Suomessa Going Green Oy:n
puolella. Skärgärdscentrum Korpoström ja Yyteri hyväksyttiin ohjelman
pilottikohteiksi 13.10.2020.

1. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen
ympäristökasvatustyölle voimistuu

ja

oppilaitosten

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.

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja -sertifikaatti kasvatusalan toimijoille.
Sen tärkeimmät periaatteet ovat ympäristökuormituksen vähentäminen, jatkuva
kehittäminen sekä lasten ja nuorten osallisuus. Vihreä lippu on osa FEE:n kansainvälistä
Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimi vuonna 2020 yhteensä 68 maassa ympäri maailman.

1.1. Vihreä lippu -ohjelman osallistujat
Ohjelman osallistujat ovat varhaiskasvatusyksiköitä (173), peruskouluja (232), lukioita
(26), ammatillisia oppilaitoksia (6) sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa
järjestäviä tahoja (10). Vuoden 2020 lopulla ohjelmassa oli 355 osallistujatahoa, ja
ohjelma tavoitti päivittäin noin 103 000 suomalaista lasta, nuorta ja aikuista.
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Osallistujayksiköistä 44 oli ruotsinkielisiä. Osallistujamäärä kasvoi noin 8 % edellisestä
vuodesta – vuoden 2020 aikana toiminnan aloitti 28 ja lopetti 10 yksikköä. Vuoden
2020 lopussa Vihreä lippu -sertifiointi oli voimassa yhteensä 289 osallistujalla (81 %
kaikista osallistujista).
Kolme Vihreä lippu -projektia läpikäytyään osallistuja voi anoa siirtymistä Kestävälle
Vihreä lippu -tasolle tunnustuksena pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta ympäristötyöstä.
Kestävälle Vihreä lippu -tasolle siirtyi vuoden 2020 aikana 15 uutta osallistujatahoa, ja
vuoden 2020 päättyessä Kestävällä Vihreä lippu -tasolla oli 216 osallistujaa.
Vihreä lippu -ohjelman osallistumismaksut olivat yksikön koosta riippuen 275 € (alle
100 oppilaan yksiköt) tai 550 € (yli 100 oppilaan yksiköt). Kaikkien Kestävän tason
osallistujien vuosimaksu oli 150 €.
Vihreän lipun toimintasuunnitelmassa määritetyt painopisteet vuodelle 2020 olivat:
1. Toimintamallin kehittäminen
2. Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
3. Tukipalvelut ohjelman osallistujille
4. Uusi luonnon monimuotoisuus -teema
Painopisteet toteutuivat suunnitellusti. Toimintamallin kehittämisprojekti käynnistyi,
viestintää ja markkinointia kehitettiin aktiivisesti, tukipalvelut ohjelman osallistujille
pyörivät hyvin, ja uusi luonnon monimuotoisuus –teemamateriaali julkaistiin
joulukuussa 2020.

1.2. Vihreän lipun toimintamallin kehittäminen alkaa
Vihreä lippu –toimintamallin kehittämisprojekti käynnistettiin vuonna 2020. Projekti
alkoi

keväällä

2020

aloitetulla

Vihreän

lipun

nykytilatutkimuksella,

jonka

graduopiskelija Jonna Härmävaara toteutti haastattelemalla 12 ohjelmassa mukana
olevaa opettajaa. Tutkimuksen löydökset olivat hyödyllistä taustatietoa varsinaista
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kehittämisprojektia varten, ja ne antoivat myös suoria ideoita kehittämistoimenpiteiksi,
joista osaa lähdettiin toteuttamaan jo loppuvuodesta 2020 (esim. perehdytysvideo ja
perehdytyswebinaarit).
Syksyllä 2020 Vihreä lippu –osallistujille tehtiin kysely, jossa kerättiin heidän
ajatuksiaan ohjelmasta. FEE:n hallitusta ja Vihreä lippu -ohjausryhmää konsultoitiin
kyselyyn valittavista aiheista. Vastauksia tuli 115, ja ne edustivat hyvin Vihreä lippu –
osallistujien kenttää. Kehittämisprojekti jatkuu vuonna 2021.
Vuoden aikana Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Suomen Partiolaiset ilmaisivat
kiinnostuksensa ottaa käyttöön Vihreä lippu -ohjelman, mutta mallissa todettiin
yhteisesti olevan jonkin verran kehittämistarvetta, jotta se soveltuisi nykyistä paremmin
lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan. Käynnistimme projektin vapaa-ajan
toimijoiden Vihreä lippu –mallin kehittämiseksi, ja saimme kehittämistyöhön mukaan
myös Nuorisotyön valtakunnallisen edistämiskeskus Kanuunan sekä Vihreä lippu –
ohjelmassa useamman vuoden mukana olleen Korso-Koivukylän nuorisotilat.
Kehittämistyön ensimmäinen vaihe jatkuu kesään 2021 saakka, jolloin alkaa uuden
mallin pilotointi.
Vuonna 2020 aloitettiin myös kehitystyö, jossa pilotoidaan oma Vihreän lipun
toimintamalli Suomen kansainvälisille, englanninkielisille kouluille.

1.3. Vihreän lipun kasvattamistyö
Vihreän lipun viestintää kehitettiin aktiivisesti elokuusta 2020 alkaen, kun FEE Suomella
aloitti järjestön ensimmäinen viestintäsuunnittelija. (Ks. tarkemmin luku 4.)
Vuonna

2020

tehtiin

taustatutkimusta

sekä

suunnitelma

osallistujamäärän

kasvattamistyötä varten. Lisäksi osallistujamäärän kasvattamista pohdittiin aktiivisesti
yhdessä Helsingin ja Lahden kaupunkien kanssa, ja heidän kanssaan kokeiltiin myös
Vihreä lippu –infotilaisuuksien järjestämistä kaupunkien opettajille. Lahden kaupungin
kanssa suunniteltiin myös haastekalenteri; verkkosivusto, joka tarjoaa mahdollisuuden
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kokeilla

ympäristökasvatusta

matalalla

kynnyksellä,

sekä

haettiin

rahoitusta

ympäristöpääkaupunkisäätiöltä Vihreä lippu –osallistumismaksuihin Lahden kouluille.

1.4. Tukipalvelut Vihreä lippu -ohjelman osallistujille
Vihreä lippu tarjosi osallistujilleen seuraavat osallistujapalvelut kahdella kielellä,
suomeksi ja ruotsiksi:
•

neuvontapalvelut puhelimitse ja sähköpostitse

•

palautteet Vihreä lippu -toimintasuunnitelmiin ja raportteihin

•

Vihreä lippu -sertifioinnit

•

laajat sähköiset tukimateriaalit Vihreä lippu -toimintaan ja –teemoihin (yht. 9
ympäristöteemaa, uusin luonnon monimuotoisuus -teema mukaan lukien)

•

osallistujatiedotus sähköpostilistan ja sähköisen uutiskirjeen välityksellä

Kehitimme tukipalveluja kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan mm. kuvaamalla
varhaiskasvatukselle suunnatun perehdytysvideon, joka julkaistaan vuoden 2021
puolella, sekä suunnittelemalla perehdytyswebinaareja alkuvuodeksi 2021.

1.5. Uusi teemamateriaali luonnon monimuotoisuudesta valmistui
Tuotimme vuoden 2020 aikana Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella uuden, kaikille
avoimen opetusmateriaalin luonnon monimuotoisuudesta. Materiaali julkaistiin
joulukuussa 2020, ja se sisältää mm. opettajan ja kasvattajan oppaat (erikseen
varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen sekä perusopetukseen suunnatut), runsaasti
toimintavinkkejä, havainnollistavia lajitarinoita sekä eri ikäryhmille suunnatut
PowerPoint-esitykset. Lisäksi Vihreä lippu –osallistujille on erilliset ohjeet luonnon
monimuotoisuus

-aiheisen

projektin

toteuttamiseen

sekä

alkukartoituksen

tekemiseen. Materiaalin suunnittelusta ja tuottamisesta vastasi projektityöntekijä Pihla
Soinnunmaa. Tukena toimi FEE Suomen tiimin lisäksi projektin ohjausryhmä, joka
koostui alan asiantuntijoista: Essi Aarnio-Linnanvuori (WWF), Ilari Sääksjärvi (Turun
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yliopisto), Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto), Riikka Paloniemi (SYKE) ja Riku Lumiaro
(SYKE). Ohjausryhmä kokoontui kolmesti ja kommentoi materiaalin eri versioita.

1.6. Nuorten kansainvälinen ympäristövaikuttamishanke alkoi
Saimme

rahoituksen

uuteen

nuorten

kansainväliseen

ympäristövaikuttamishankkeeseen, jonka toteutamme yhteistyössä Latvian, Viron,
Suomen ja Venäjän Eco-Schools -ohjelmien kanssa: Empowering youth and teacher
network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region.
Hankkeessa 10–20 suomalaista nuorta koulutetaan ympäristöaiheista ja -toiminnasta,
ja heitä tuetaan erilaisten ympäristöaiheisten aktiviteettien suunnittelemisessa ja
toteuttamisessa. Osana hanketta neljän eri maan nuoret tapaavat ja tutustuvat
toistensa toteuttamiin

aktiviteetteihin

yhteisellä bussimatkalla.

Latvian

FEE:n

koordinoiman hankkeen rahoittaa Pohjoismaiden neuvosto, ja hanke toteutetaan
aikavälillä lokakuu 2020 – marraskuu 2021.

Vuoden 2020 aikana haimme hankkeelle rahoitusta, teimme hankesuunnitelmia,
rekrytoimme hankkeelle osa-aikaisen projektikoordinaattorin, valmistelimme nuorten
rekrytoimista hankkeeseen sekä koulutusta nuorille.

1.7. Vihreän lipun ohjausryhmä, toimikunta ja alueelliset edistäjät
Vihreän lippu –ohjelman työtä tukee FEE Suomen alainen Vihreä lippu -ohjausryhmä.
Ohjausryhmässä toimivat Marjo Pakkanen (puheenjohtaja, FEE Suomi, Kouvolan
kaupunki), Henna Junttila (FEE Suomi, Sateenkaari Koto ry), Katri Luukkonen (Villa
Elfvikin

luontotalo),

Anu

Kaila

(Pääkaupunkiseudun

Kierrätyskeskuksen

ympäristökoulu), Inkeri Sutela (Viikin Normaalikoulu), Hanne Bird sekä Outi
Raiskinmäki

(Sibelius-lukio).

Ohjausryhmä

kokoontui

vuoden

kehittämisprojektin aloitusvaiheessa.
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aikana

kerran

Valtakunnallinen, moniammatillinen Vihreä lippu -toimikunta myöntää ohjelman
kriteerit täyttäville yksiköille niiden raportoinnin perusteella oikeuden käyttää Vihreä
lippu -sertifikaattia. Toimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana kahdesti, toukokuussa
ja joulukuussa. Vihreä lippu -toimikuntaan kuuluivat Anna Kettunen (FEE Suomi,
puheenjohtaja), Riikka Paloniemi (SYKE), Hanna Pohjonen (OPH), Sari Laitinen
(Varhaiskasvatuksen opettajien liitto ry), Mari Sani-Niskala (Päiväkoti Neulanen), Tiina
Halttunen (Lauttasaaren ala-aste), Aino Kaila (Stadin ammattiopisto), Hanniina Manner
(Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry), Lauri Kurvonen (OAJ) ja Jaana ItäläLaine (VALONIA).
Vihreä lippu -ohjelmalla on lisäksi 18 alueellista edistäjää (mm. luontokouluja), jotka
edistävät ohjelman tunnettuutta ja tukevat ohjelman osallistujia eri puolilla maata
oman toimintansa puitteissa. Alueellisten edistäjien mahdollisuus järjestää Vihreä lippu
-osallistujatapaamisia, koulutusta ja kokemustenvaihtotilaisuuksia oli vuonna 2020
hyvin rajallinen koronapandemian vuoksi. Vihreä lippu –toimisto piti yhteyttä edistäjiin,
ja edistäjät jakoivat tietoa Vihreä lippu -ohjelmasta sekä uusista materiaaleista, mm.
uudesta luonnon monimuotoisuus –materiaalista.

1.8. Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hanke
FEE Suomi toteutti 2019–2020 yhteistyössä Siemenpuu-säätiön kanssa EU-rahoitteisen
ja Fingon koordinoiman Frame, Voice, Report! -hankkeen nimeltä Ilmastonmuutos ja
etelän äänet. Globaalikasvatushankkeessa tuotettiin oppimiskokonaisuus ja sitä
tukevia

kouluvierailuja

yläkouluille

ja

toisen

asteen

oppilaitoksille.

Oppimiskokonaisuudessa käsiteltiin ilmastonmuutoksen syitä, seurauksia ja ratkaisuja,
ilmiöiden globaaleja kytköksiä, ja näihin liittyviä eriarvoisuuskysymyksiä. Hanke
kytkettiin osaksi FEE:n Ympäristöreportterit -ohjelmaa (Young Reporters for the
Environment). Hankekoordinaattori osallistui Sarajevossa pidettyyn kansainväliseen
YRE-toimijoiden kokoukseen maaliskuussa.
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Hankkeessa suunniteltiin ja tuotettiin oppimateriaalit (www.ymparistoreportterit.fi).
Osana oppimateriaalituotantoa editoitiin ja tekstitettiin seitsemän videota Siemenpuusäätiön hankekumppaneiden toimittamien materiaalien pohjalta ilmastonmuutokseen
liittyvistä globaaleista aiheista metsät, energia ja ruoka. Opettajien tueksi tuotettiin
tuntisuunnitelmat, ohjeistuksia ja muita taustamateriaaleja. Kevään 2020 aikana hanke
tavoitti noin 1500 opettajaa (verkkosivukäynnit, presentaation katselu).
Talvella

2020

hankkeen

kouluvierailuja

toteutettiin

tammi-maaliskuussa

Uudellamaalla, Tampereen seudulla, Jyväskylässä, Oulussa ja Salossa. Kouluvierailut
tavoittivat yhteensä noin 530 oppilasta 20 oppilaitoksessa. Maaliskuussa alkanut
koronapandemia kuitenkin keskeytti vierailut, eikä kaikkia vierailuja voitu toteuttaa
suunnitellusti. Suunnitelman mukainen 1000 oppilaan tavoittaminen vierailuilla olisi
toteutunut, jos kaikki suunnitellut vierailut olisi voitu toteuttaa. Koronan vuoksi
muuttuneeseen

tilanteeseen

reagoitiin

kuitenkin

toteuttamalla

videoversio

kouluvierailusta ja etäopiskeluun soveltuvat ohjeet. Materiaalit palvelevat edelleen
hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hanke päättyi 30.4.2020.

2. 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.

2.1. 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 kokoontui vuoden
aikana kahdesti 25.2. ja 25.9. Lisäksi työskenneltiin kahdessa työryhmässä: Kestävä
koulu - työryhmä ja kuntavaalityöryhmä. Syksyllä pidettiin myös ideointipalaveri
ympäristökasvatuksen yhteisen koulutushankkeen ideoimiseksi.
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Pyöreässä pöydässä mukana on yhteensä 30 eri tahoa. FEE Suomen toiminnanjohtaja
toimii

Pyöreän

pöydän

kokoonkutsujana,

asioiden

valmistelijana

sekä

puheenjohtajana. Aktiivisia Pyöreän pöydän jäseniä ovat mm. WWF Suomi, OAJ,
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto,
Natur och Miljö, Luonto-Liitto, Suomen Latu, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto ja
Suomen nuorisokeskusyhdistys. Mukana ovat myös mm. Metsähallitus, Suomen
ympäristöopisto SYKLI, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, HSY, Lasten ja nuorten
puutarhayhdistys,

OKKA-säätiö,

Pidä

Saaristo

Siistinä

ry,

Suomen

Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Martat ja Fingo. Pyöreän pöydän toimintaan on
tullut mukaan myös kuntien edustajia, mm. Oulun kaupunki sekä hallinnon edustajia
Opetushallituksesta ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

2.2. Kestävä koulu -ohjelma
Vuonna 2020 tärkeimmät vaikuttamistyön ponnistelut liittyivät 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. Kestävä koulu -ohjelma vastaa hallitusohjelman
ympäristökasvatusta koskeviin kirjauksiin ”edistetään luonto- ja ympäristökasvatusta”
ja ”otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus [--] läpileikkaavina teemoina
eri koulutusasteilla”.
Vuoden 2020 aikana tavattiin opetusministeri Li Andersson, jolle esiteltiin visio Kestävä
koulu -ohjelmasta. Opetusministeri piti ajatusta hyvänä ja pyysi järjestöiltä
jatkovalmistelua. Kevään 2020 aikana keskusteltiin erityisavustajien ja YM:n ja OKM:n
virkakunnan kanssa sekä laadittiin esitys ohjelmaksi sekä kolme skenaariota ohjelman
mittaluokasta. Ohjelmaesitys valmistui 9.6. Koronatilanteesta johtuen Kestävää koulua
ei pystytty viemään budjettiriiheen. Syksyn aikana ohjelmaesitystä paranneltiin ja
esityksen taakse hankittiin vielä lisää järjestöjä. Tavoitteeksi asetettiin kevään 2021
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kehysriihi. Kestävä koulu -ohjelmaa edisti ja vaikuttamistyötä suunnitteli Pyöreän
pöydän tahoista koottu työryhmä.

2.3. Valmistautuminen kuntavaaleihin 2021
Syksyllä Pyöreän pöydän tahoista koottiin kuntavaalityöryhmä, joka kokosi ja kirjoitti
ympäristökasvatuksen tavoitteet kuntavaaleihin 2021. Tavoitepaperin allekirjoitti 10
organisaatiota. Kuntavaalityöryhmässä toimivat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen
liitto,

FEE

Suomi,

Biologian

ja

maantieteen

opettajien

liitto,

Suomen

nuorisokeskusyhdistys sekä Suomen Kiertovoima KIVO.

2.4. Yhteistyö ja työryhmät
FEE

Suomi

toimi

ympäristöministeriön

alaisen

luonnon

monimuotoisuuden

viestintäryhmän jäsenenä (nimitys v. 2017–2021). Viestintäryhmä suunnittelee luonnon
monimuotoisuuteen liittyvää viestintää YM:n biodiversiteetin seurantaryhmän tukena.
Opetushallituksen kanssa jatkettiin vuonna 2020 aktiivista yhteistyötä ja ajankohtaista
tiedon ja ajatusten vaihtoa. Opetushallituksen edustajat osallistuivat molempiin
Pyöreän pöydän kokouksiin.
Agenda 2030 eli kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää työtä seurataan aktiivisesti.
FEE Suomi oli Suomen Kestävän kehityksen toimikunnassa varajäsenenä. FEE Suomen
puheenjohtaja oli toimikunnassa nimettynä varajäsenenä.
Lisäksi FEE Suomi oli mukana vaikuttamistyössä Fingon vetämässä Agenda 2030työryhmässä sekä Kasvatus ja koulutus -työryhmässä.
FEE Suomi seurasi Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät – verkoston työtä,
jotta pysyttäisiin kuulolla alueellisen tason ympäristökasvatustyöstä.
FEE

Suomelta

pyydettiin

lausuntoa

Ympäristöministeriön

harkinnanvaraisista

valtionavustuksista, joka toimitettiin eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle 23.10.
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FEE Suomi totesi lausunnossaan, että valtion rahoitusta ympäristökasvatukseen on
lisättävä.

3. 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.

3.1. Opetushallituksen rahoittamat koulutushankkeet
FEE Suomi koulutti vuonna 2020 kahdessa Opetushallituksen rahoittamassa
koulutushankkeessa: Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa ja
Transformer 2030 - tulevaisuuden tekijät koulutushankkeissa.
Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa -koulutushanketta 2019–
2020

koordinoi

WWF

Suomi.

FEE

Suomi

osallistui

koulutuskokonaisuuden

suunnitteluun ja kouluttamiseen vuonna 2020 keväällä Mikkelissä ja syksyllä
webinaarissa. FEE Suomen kouluttajana toimi Sinikka Kunttu.
Transformer2030 -tulevaisuuden tekijät -koulutushanketta koordinoi Fingo. FEE Suomi
osallistui koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja kouluttamiseen syksyllä 2020
kolmessa webinaarissa. FEE Suomen kouluttajana toimi Pihla Soinnunmaa.

3.2. Muu koulutustoiminta
Ulos-Ut-Out 2020 -ulkona oppimisen suurtapahtuma jouduttiin koronatilanteen
vuoksi siirtämään vuodelle 2021. Vuoden 2020 aikana ohjausryhmä työskenteli
aktiivisesti suunnittelukokouksen kevät- ja syyskaudella kuukausittain.
FEE Suomi on yhteistyökumppanina Mieli ry:n vetämässä Ympäristöahdistuksen mieli hankkeessa, jossa FEE Suomi tuotti vuonna 2020 Pieni opas ympäristöahdistukseen oppaan opettajille ja kasvattajille. Oppaan tekivät Sinikka Kunttu ja Pihla Soinnunmaa
ja se valmistui joulukuussa 2020. Materiaalia käytetään vuonna 2021 järjestettävissä
opettajien koulutuksissa.
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FEE Suomi oli mukana Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin Ilo kasvaa
ulkona -hankkeessa, jossa tuotetaan varhaiskasvatukseen koulutuksia ja materiaaleja.

3.3. Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinto
FEE Suomi kiinnittää huomiota ympäristökasvatuksen laatuun jakamalla vuosittain
Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnot ansiokkaasta ja uutta luovasta työstä
ympäristökasvatuksessa. FEE Suomen hallitus myöntää tunnustuspalkinnot alan
toimijoiden

antamien

ehdotusten

pohjalta.

Ympäristökasvatuksen

Ruusu

-

tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien.
FEE Suomi julkisti Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnon vuoden 2020
saajat syyskokouksessaan 19.11. Tänä vuonna ehdotuksia tuli yhteensä 27, ja palkinnot
myönnettiin seuraaville tahoille:
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Sirpa Tani, professori, Helsingin yliopisto
Pinja Sipari, ympäristökasvatuksen asiantuntija
Upseerin päiväkoti, Kouvola

4. 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 Suomen viestinnän päämääränä on kasvattaa ympäristökasvatuksen tunnettuutta,
laatua ja arvostusta, tukea ympäristökasvatuksen toteuttamista sekä lisätä järjestön ja
Vihreän lipun tunnettuutta. Vuonna 2020 käynnistimme viestinnän kehittämisprojektin
sekä

jatkoimme

aktiivista

viestintää

ympäristökasvatuksesta.

viestintäämme palkkaamalla viestintäsuunnittelijan syksyllä 2020.
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Vahvistimme

4.1. Viestinnän ja visuaalisen ilmeen kehittäminen
Käynnistimme syksyllä 2020 viestinnän kehittämisprojektin. Teimme kehittämistyön
pohjaksi verkkokyselyn, johon saimme yhteensä 62 vastausta. Vastausten perusteella
seuraajamme ovat pääosin tyytyväisiä viestintäkanaviimme, ja toivovat jatkossakin
viestintää erityisesti sähköpostin, Facebookin ja Instagramin kautta.
Päivitimme FEE Suomen visuaalista ilmettä yhteistyössä graafikko Riina Pippurin
kanssa. Tyylittelimme FEE Suomen logoa ja määritimme järjestölle viisi brändiväriä sekä
kaarevan muotokielen, joka ottaa vaikutteita järjestön logosta. Julkaisimme
ohjeistuksen uuden visuaalisen ilmeen käyttöön.
Aloitimme järjestön viestintäsuunnitelman laatimisen. Käynnistimme FEE Suomen ja
Vihreän lipun ydinviestien muotoilun työpajassa, johon osallistui FEE Suomen
henkilökunta sekä hallituksen puheenjohtaja Emma Kurenlahti. Viestintäsuunnitelma
ja ydinviestit viimeistellään kevään 2021 aikana.

4.2. Uutiskirjeet ja verkkosivut
Aloimme marraskuussa 2020 julkaista uutta Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa uutiskirjettä, joka on tarkoitettu kaikille ympäristökasvatusalalla työskenteleville ja
aiheesta kiinnostuneille. Kokoamme kuukausittaiseen uutiskirjeeseen alan toimijoiden
kiinnostavimmat kuulumiset, kuten uudet materiaalit, koulutukset, tapahtumat ja
tutkimusuutiset. Uutiskirjeellä oli loppuvuodesta 2020 noin 830 tilaajaa (sisältäen
järjestön jäsenet).
Vihreä lippu -osallistujille tarkoitettu Uutislippunen-uutiskirje julkaistiin vuonna 2020
viisi kertaa. Uutislippusta kehitettiin loppuvuodesta kohottamalla sen visuaalista
ilmettä uudessa uutiskirjetyökalussa. Osallistujien kanssa viestittiin aktiivisesti myös
muun muassa sähköpostin välityksellä.
Kehitimme

FEE

Suomen

verkkosivuja

tekemällä

vaikuttamistyölle

ja

Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnolle omat sivunsa. FEE Suomen
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verkkosivuilla (www.feesuomi.fi) oli vuonna 2020 yhteensä noin 1 310 kävijää
kuukaudessa ja Vihreän lipun verkkosivuilla (www.vihrealippu.fi) noin 1 396 kävijää
kuukaudessa. Muun muassa uuden luonnon monimuotoisuus -materiaalin julkaisu toi
Vihreän lipun verkkosivuille joulukuussa keskimääräistä enemmän kävijöitä, noin 4 000
kävijää.

4.3. Sosiaalinen media
FEE Suomen ja Vihreän lipun seuraajamäärät kasvoivat sosiaalisessa mediassa vuonna
2020. FEE Suomen Facebook-sivulla oli loppuvuodesta 2 596 seuraajaa (vuoden 2019
lopussa 2 448 seuraajaa) ja Twitter-tilillä oli 993 seuraajaa (vuoden 2019 lopussa 895
seuraajaa). Vihreän lipun Facebook-sivulla oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 373
seuraajaa (vuoden 2019 lopussa seuraajia oli 1170) ja Instagram-tilillä 862 seuraajaa
(vuoden 2019 lopussa seuraajia oli 626).
Markkinoimme sosiaalisessa mediassa vuonna 2020 etenkin Vihreän lipun uutta
luonnonkirjo-materiaalia. Mainokset tavoittivat noin 50 000 henkilöä ja toivat
materiaalin sivuille yli 1 500 kävijää.

4.4. Ympäristökasvatus-lehti
FEE Suomi julkaisee Ympäristökasvatus-lehteä, joka on ympäristökasvatusalan
merkittävin julkaisu Suomessa. Lehti nostaa esiin ympäristökasvatuksen ajankohtaisia
teemoja sekä tarjoaa opettajille ja kasvattajille tietoa, näkökulmia ja välineitä
kasvatustyöhön.
Vuonna 2020 Ympäristökasvatus Teema -printtilehden aiheena oli Monimuotoinen
myötätunto.

Teemalehti

toteutettiin

yhteistyössä

Helsingin

yliopiston

myötätuntotutkijoiden kanssa. Lisäksi lehteen kirjoittivat myös muut alan asiantuntijat.
Lehden sivumäärää kasvatettiin neljällä sivulla 52-sivuun. Lehti julkaistiin marraskuussa
ja siitä otettiin 3400 kpl:n painos. Printtilehden taittajana toimi Riina Pippuri. Ilmoitusja ylipainosmyynnistä vastasi päätoimittaja Sinikka Kunttu.
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Lehdestä ilmestyi vuoden 2020 aikana kolme verkkonumeroa (helmikuussa,
huhtikuussa ja syyskuussa). Verkkolehden artikkeleita katsottiin vuoden 2020 aikana
yhteensä noin 9 000 kertaa1.
Ympäristökasvatus-lehden toimituskunta kokoontui vuoden aikana kerran, 17.12.
käymään läpi syksyllä ilmestynyttä Teema-lehteä sekä ideoimaan tulevan vuoden 2021
teemalehteä. Monet toimituskuntalaiset kirjoittivat myös lehteen artikkeleita.
Toimituskuntaan

kuuluivat

Sinikka

Kunttu

(päätoimittaja),

Marjo

Soulanto

(toimitussihteeri), Essi Aarnio-Linnanvuori, Kati Vähä-Jaakkola, Silja Sarkkinen, Emma
Kurenlahti, Mikko Kurenlahti, Riitta Salasto, Malva Green, Milla Tuormaa, Johanna
Sunikka, Eeva Huttunen ja Panu Pihkala.

4.5. Tapahtumat
Esittelimme vuoden 2020 aikana ympäristökasvatusta ja Vihreää lippua useissa
tapahtumissa. Koronatilanteesta johtuen maaliskuun jälkeen järjestettävät tapahtumat
siirtyivät pääsääntöisesti verkkoon tai peruuntuivat. Olimme poikkeuksellisesta
vuodesta huolimatta mukana muun muassa:

1

•

Educa-messuilla Helsingissä 24.-25.1.

•

ULOS on IN – UTe är IN –webinaarissa 24.8. ruotsiksi ja 25.8. suomeksi

•

Suomen Ympäristöopisto SYKLIn koulutustapahtumassa Virroilla 7.-8.10.

•

Välke-verkoston järjestämässä Lumoava luonto -webinaarissa 28.10.

•

SYKLIn Ulkoluokka opettaa-webinaarissa 9.12.

Mukana myös edellisvuosina ilmestyneiden verkkolehden artikkeleiden vuonna 2020 saamia lukukertoja.
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5. Hallinto ja talous
5.1. Jäsenet
FEE Suomella oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 743 jäsentä, joista 358 oli
henkilöjäseniä ja 385 yhteisöjäseniä. Jäsenmäärä väheni hieman, sillä vuoden lopulla
jäsenrekisteristä siivottiin pois ne jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan
kolmeen vuoteen.
Jäsenmaksut vuonna 2020 olivat: 30 € henkilöjäsenet, 15 € opiskelijat ja työttömät, 45
€ pienyhteisöt ja 95 € yhteisöt. Henkilöjäsenistä 262 olivat normaalihintaista
henkilöjäsentä

ja

96

alennushintaisia

ilmais-,

opiskelija-

tai

eläkeläisjäsentä. Yhteisöjäseniä oli yhteensä 385 (pienyhteisö 4, yhteisö 26 ja VLosallistujat

355).

Syyskokouksessa

päätettiin

luopua

pienyhteisöjen

jäsenmaksuluokasta vuoden 2021 alusta alkaen.

5.2. Hallitus ja edustukset
FEE Suomen hallituksen jäseninä vuonna 2020 toimivat Emma Kurenlahti (pj), Marjo
Pakkanen (vpj), Anna Kettunen, Henna Junttila, Riitta Salasto, Mari-Johanna Vähäsarja,
Marianne Aalto sekä Maija Hakala (vara) ja Silja Tawast (vara).
Vuoden aikana järjestettiin neljä hallituksen kokousta. Kolme kokouksista järjestettiin
koronatilanteesta johtuen kokonaan etäyhteydellä. Hallituksen puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle maksettiin vuoden lopussa palkkiot.
FEE Suomella nimettyjä edustuksia seuraavissa työryhmissä tai verkostoissa:
•

Ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuuden viestintäryhmä 2017–2021:
Sinikka Kunttu (vars.), Natalia Teikola (vara)

•

Kestävän kehityksen toimikunta (varajäsenyys): Emma Kurenlahti

•

Ympäristökasvatuksen toimijoiden Pyöreä pöytä: Sinikka Kunttu

•

Kasvatus ja koulutus (Agenda 2030, tavoite 4.) -työryhmä: Sinikka Kunttu
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•

Agenda 2030 -ryhmä: Sinikka Kunttu

•

Siemenpuusäätiön valtuuskunta (kausi 2020–2021): Emma Kurenlahti (vars.) ja
Anna Kettunen (vara)

•

Ulos-Ut-Out 2020 -ohjausryhmä: Sinikka Kunttu

•

SYKLIn ja Suomen Ladun ILO KASVAA ULKONA -hankkeen ohjausryhmä (2019–
2021): Sinikka Kunttu

•

MIELI ry:n Ympäristöahdistuksen mieli – hankkeen ohjausryhmä (2020–2022):
Sinikka Kunttu, Marjo Pakkanen

5.3. Järjestön kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 26.3.2020 Helsingissä, FEE Suomen
toimistossa (Lintulahdenkatu 10, Helsinki).

Koronatilanteen vuoksi kokoukseen

osallistuttiin Teams-etäyhteyden avulla. Kokouksessa hyväksyttiin vuosikertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2019.
Järjestön syyskokous pidettiin torstaina 19.11.2020 Helsingissä, FEE Suomen
toimistossa (Lintulahdenkatu 10, Helsinki).
osallistuttiin

Teams-etäyhteyden

Koronatilanteen vuoksi kokoukseen

avulla.

Kokouksessa

hyväksyttiin

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä valittiin puheenjohtaja ja uusia
hallituksen jäseniä vuodelle 2021. Ennen kokousta Pihla Soinnunmaa piti esityksen
Vihreän lipun uudesta Luonnonkirjo -teemamateriaalista.

5.4. Henkilöstö
FEE Suomen vakituisina työntekijöinä työskentelivät toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu,
hallintopäällikkö Petra Tallberg (nimike 29.2.2020 asti järjestöassistentti) ja Vihreä lippu
-ohjelmajohtaja Monika Salmivalli (10.2.2020 alkaen). Sinikka Kunttu ja Petra Tallberg
työskentelivät pääsääntöisesti 80 % työajalla.
Reija Mikkola-Patriarca työskenteli määräaikaisissa, osa-aikaisissa työsuhteissa
Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeessa 1.1.-30.4.2020 (80 %) sekä Empowering
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youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea
region – hankkeessa (tuntityöntekijänä) 23.10. alkaen.

Pihla Soinnunmaa (ent.

Salminen) työskenteli määräaikaisena projektikoordinaattorina (60 %) 1.4.-30.11.2020
Vihreän lipun luonnon monimuotoisuus -teemamateriaalin parissa. Alisa Vänttinen
työskenteli määräaikaisena viestintäsuunnittelijana (40–60 %) 24.8.-31.12.2020.
Lisäksi urakkaluonteisissa määräaikaisissa projektitöissä toimivat:
•

Jenni

Sademies huhti-toukokuussa

sekä

loka-joulukuussa

2020

urakkapalkkaisesti Vihreä lippu -arviointivastaavana
•

Sanjaana Gavalas loka-joulukuussa 2020 urakkapalkkaisesti Vihreä lippu arviointivastaavana

•

Mirka Kinnula, Simo Koskinen, Jyry Soininen ja Heidi Niemi Ilmastonmuutos ja
etelän äänet -hankkeen kouluvierailijoina keväällä 2020

•

Iida-Elina Kiminki perehdytystehtävissä helmikuussa 2020

FEE Suomen toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Lintulahdenkatu 10.

5.5. Talous
Yhdistyksen toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi
tilinpäätöksestä.
FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostivat vuonna 2020 julkiset
avustukset, joita järjestö sai Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen valtionavustus
valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille) ja Opetushallitukselta
(valtionavustukset

järjestöille).

Myönnetyistä

avustuksista

Ympäristöministeriön

avustus nousi jonkin verran edellisen vuoden tasosta.
Tärkeimpiä muita tulonlähteitä olivat vuonna 2020 Vihreä lippu -ohjelman
osallistumismaksut, Partioaitan Ympäristöbonus, Ilmastonmuutos ja etelän äänet -
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hankerahoitus, jäsenmaksut ja koulutustuotot. Pienempiä tulonlähteitä olivat
Ympäristökasvatus-lehden ilmoitusmyyntitulot ja sponsorituki.
Talouden merkittävimmän menoerän muodostivat henkilöstökulut.
Talous oli vuonna 2020 edellisvuoden tapaan vakaalla pohjalla, mistä kertovat
seuraavat tilinpäätöksen tunnusluvut:

2020

2019

2018

Taseen loppusumma

113 037,35 €

113 587,54 €

109 941,59 €

Yhdistyksen oma

49 651,17 €

49 579,52 €

52 838,42 €

71,65 €

-3258,90 €

68,21 €

pääoma
Tulos

Kirjanpidosta

ja

palkanlaskennasta

vastasi

Satakerta

Rödl

&

Partner

Oy.

Tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Matti J. Mäkinen ja varatilintarkastajana HTtilintarkastaja Susanna Ahola. Toiminnantarkastajana toimi Laura Manninen.

6. Going Green (GoG)
FEE Suomella on tytäryhtiö Going Green Oy, jonka osakekannasta yhdistys omistaa 100
%. Yritys oli aiemmalta nimeltään Suomen Ympäristökasvatus Oy: nimi muuttui vuoden
2020 alkupuolella Going Green Oy:ksi. Nimenmuutos kuvaa yrityksen edustamien
ympäristömerkkien kansainvälisyyttä sekä dynaamista, kestävää matkailua eteenpäin
vievää koulutus- ja konsultointitoimintaa.
Yritys toteuttaa Green Key-, Green Activities ja Blue Flag -ohjelmia ja edistää kestävää
matkailua. Yrityksen mahdollinen liikevoitto ohjataan yhtiökokouksen päätöksellä joko

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

yrityksen toiminnan kehittämiseen tai osinkoina emoyhdistyksen yleishyödyllisen
toiminnan tukemiseen. Osakeyhtiö ei jakanut osinkoa vuonna 2020.
Going Green Oy:n hallituksessa toimivat vuonna 2020 Sinikka Kunttu (pj.) 09/2020 asti,
Riitta Salasto (pj. 09/2020 alkaen), Jenni Jelkänen (05/2020 asti) sekä uusina jäseninä
Henna Junttila (05/2020 alk.) ja Marianne Aalto (09/2020 alk.). Hallituksen kokouksissa
on mukana myös yrityksen toimitusjohtaja Marketta Viljasaari.
Päätökset sertifikaattien myöntämisestä tekee ohjelman kansainvälisen toimintamallin
mukaisesti ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo, jonka
puheenjohtajana toimii FEE Suomen edustaja tuomaristossa. Vuonna 2020
puheenjohtajana toimi FEE Suomen jäsen Marjo Priha. Muut tuomariston jäsenet
olivat: Virpi Aittokoski, Visit Finland; Minna-Maari Harmaala, Haaga-Helia, Risto Larmio,
Fortum, Leo Stranius, ympäristöasiantuntija, Merja Rehn, Sitra, Antti Saukkonen,
Suomen leirintäalueyhdistys sekä Mia Halmen Reilun Matkailun Yhdistyksestä.
Vuoden 2020 loppuun mennessä Green Key -ohjelmassa oli mukana 124 (+41
kohdetta)

kohdetta

Manner-Suomessa.

Green

Key

jatkaa

näin

Suomessa

markkinajohtajana omassa kentässään. Ahvenanmaalla ohjelmaa operoi Visit Åland.
Uusia osallistujia vuonna 2020 olivat mm. Ahlströmin Ruukit Noormarkussa, Hotel
Kakola, Wilderness Hotellit Lapissa sekä useita matkailuyrityksiä Posiolla.
Uusi Green Activities –ohjelma pienille luontoyrittäjille kasvoi 12 uudella yrityksellä
vuonna 2020. Vuonna 2020 käynnistettiin myös Blue Flag -ohjelma Suomessa ja saatiin
pilotointistatus ohjelmalle.
Tärkeä osa kaikki ohjelmia ja yrityksen muuta toimintaa on ympäristötyön tuen
tarjoaminen

asiakkaille.

Tätä

ympäristöviestintämateriaalia

jatkettiin

sisäiseen

tarjoamalla
ja

ulkoiseen

osallistujille

valmista

käyttöön. Uutuutena

käynnistettiin Green Key- ja Green Activities-webinaarit tukemaan hakupolkua
ohjelmiin.
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Vuonna 2020 toimitusjohtaja Marketta Viljasaari teki konsultointityönä myös mm.
Sallan

kestävän

matkailun

strategiatyötä,

Pyhä-Luoston

kestävän

matkailun

yrityshanketta ja Sustainable Travel Finland -koulutuksia.
Going Green Oy:llä on omat toimitilat, jotka sijaitsevat toimistohotelli Reguksessa
osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki.
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