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Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

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 FEE:n
täysjäsen. FEE Global strategy v. 2021–2030 hyväksyttiin 17.6.2021. Uuden
strategian painopisteet ovat: Empower Climate Action, Protect Global Biodiversity,
Reduce Environmental Pollution.
FEE Suomi ja sen 100 % omistama osakeyhtiö Going Green Oy toteuttivat vuonna
2021 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
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.

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

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.
Poimintoja onnistumisista vuonna 2021:
•

Vihreä lippu -kehittämisprojekti eteni tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti.

•

Vihreä

lippu

-osallistujamäärän

kasvattamiseksi

kokeiltiin

online-

infotilaisuuksien järjestämistä, ja ne olivat menestys.
•

Luonnonkirjo-teemamateriaalin tueksi tuotimme videosarjan lapsille, ja se sai
hyvän vastaanoton.

•

Saimme rahoituksen ja käynnistimme ensimmäisen oman Opetushallituksen
rahoittaman koulutushankkeen 2020–2021 Toisille – myötätuntopedagogiikka
ympäristökasvatuksessa yhdessä asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa.

•

FEE Suomi veti järjestöjen yhteistä Kestävä koulu -työryhmää, joka vuonna
2021 jatkoi työtä valtakunnallisen ohjelman edistämiseksi. Tapasimme mm.
opetusministerin sijaisen Jussi Saramon, kontaktoimme koko eduskunnan
sivistys- ja ympäristövaliokunnan sekä saimme esityksen taakse uusia tahoja.

•

Olimme merkittävästi vaikuttamassa siihen, että kestävyyskasvatukselle
ohjattiin 5 miljoonaa euroa kehittämisrahaa.

•

Aloitimme opettajien ja kasvattajien koulutukset mielenterveysjärjestöjen
kanssa Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeessa. FEE Suomen tuottama Pieni opas
ympäristöahdistukseen -opas käännettiin 2021 myös ruotsiksi.

•

Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa -uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi
vuonna 2021 noin 830 tilaajasta 2509 tilaajaan.

•

FEE Suomen ja Vihreän lipun seuraajamäärät kasvoivat Facebookissa,
Instagramissa ja Twitterissä. Vuoden 2021 lopussa kaikkien kanavien
yhteenlaskettu seuraajien määrä oli 6491.
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2. 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 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
ympäristökuormituksen pitkäjänteiseen vähentämiseen sekä kestävän kehityksen
mukaisten arvojen ja asenteiden sisäistämiseen. Vihreä lippu on osa FEE:n
kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimi vuonna 2021 yhteensä 72 maassa
ympäri maailman.

2.1. Vihreä lippu -ohjelman osallistujat
Ohjelman osallistujat ovat varhaiskasvatusyksiköitä (173), peruskouluja (241), lukioita
(32), ammatillisia oppilaitoksia (5) sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa
järjestäviä tahoja (8). Vuoden 2021 lopulla ohjelmassa oli 360 osallistujatahoa, ja
ohjelma tavoitti päivittäin noin 90 000 suomalaista lasta ja nuorta sekä noin 11 000
opettajaa ja kasvattajaa. Osallistujayksiköistä 43 oli ruotsinkielisiä. Osallistujamäärä
kasvaa jatkuvasti mutta maltillisesti – vuoden 2021 aikana toiminnan aloitti 30 ja lopetti
28 yksikköä.
Vuoden 2021 lopussa Vihreä lippu -sertifiointi oli voimassa yhteensä 309 osallistujalla
(86 % kaikista osallistujista).
Kolme Vihreä lippu -projektia läpikäytyään osallistuja voi anoa siirtymistä Kestävälle
Vihreä lippu -tasolle tunnustuksena pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta ympäristötyöstä.
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Kestävälle Vihreä lippu -tasolle siirtyi vuoden 2021 aikana 12 uutta osallistujatahoa, ja
vuoden 2021 päättyessä Kestävällä Vihreä lippu -tasolla oli 212 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 2021 olivat:
1. Toimintamallin kehittämisprojekti etenee
2. Osallistujamäärää kasvatetaan kuntayhteistyöllä
3. Uusimpien teemamateriaalien markkinointi ja levittäminen
4. Viestinnän kehittäminen jatkuu (ks. luku 5)
Painopisteet toteutuivat suunnitellusti. Toimintamallin kehittämisprojekti eteni
hyvässä tahdissa, osallistujamäärän kasvattamiseksi toteutettiin useita toimenpiteitä,
Luonnonkirjo-materiaalia markkinointiin aktiivisesti ja sen oheen tuotettiin aiheesta
videosarja lapsille. Viestintää kehitettiin aktiivisesti, ja nuorten kansainvälinen
ilmastohanke toteutui.

2.2. Toimintamallin kehittämisprojekti eteni suunnitellusti
Syksyllä 2020 alkanut Vihreä lippu –toimintamallin kehittämisprojekti eteni hyvin.
Kevään 2021 aikana jatkettiin ison osallistujakyselyn tulosten käsittelyä, toteutettiin
kysely

sidosryhmille,

keskusteltiin

mm.

Vihreä

lippu

-ohjausryhmän

kanssa

jatkoselvitystä tarvitsevista aiheista ja valmisteltiin ryhmähaastatteluja. Syksyllä 2021
toteutettiin kolme ryhmähaastattelua yhdessä konsulttitoimisto Osana yhteistä
ratkaisua

Oy:n

kanssa:

päiväkodinjohtajille,

ja

yksi
yksi

opettajille

ja

kasvattajille,

ruotsinkielisille

Vihreä

yksi
lippu

rehtoreille

ja

-osallistujille.

Ryhmähaastatteluiden tavoitteena oli antaa syvällisempää tietoa useista keskeisistä
kysymyksistä, ja tämä toteutui hyvin. Syksyn aikana toteutettiin myös kaksi
kehittämistyöpajaa Vihreä lippu -opettajille ja kasvattajille: yksi aiheesta raportoinnin
kehittäminen, ja toinen aiheista alkukartoitus sekä vaikuttavimmat ympäristötoimet.
Kolmas työpaja, aiheesta kestävä taso, toteutui tammikuussa 2022.
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Keväällä 2021 luonnosteltiin myös uusi Vihreä lippu -toimintamalli vapaa-ajan
toimijoille. Työtä tehtiin yhdessä asiaa varten kootun työryhmän kanssa, johon
kuuluivat edustajat Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Suomen Partiolaisista,
Salibandyliitosta,

Kunnallisen

nuorisotyön

osaamiskeskus

Kanuunasta,

Korso-

Koivukylän nuorisotilalta sekä Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä. Mallia lähdettiin
pilotoimaan syksyllä 2021. Alun perin pilotointiin ilmoittautui yhteensä 14 tahoa, mutta
loppusyksystä 2021 pilotoivien tahojen määrä oli tippunut kymmeneen, pääosin
johtuen tahojen aikatauluhaasteista. Pilotointi jatkuu kesään 2022.
Suomessa toimiville kansainvälisille kouluille kehitetyn Vihreä lippu -toimintamallin
pilotointi jatkui vuonna 2021.

2.3. Osallistujamäärää kasvatettiin kuntayhteistyöllä
Vuoden 2021 alusta lähdimme kokeilemaan uutta tapaa markkinoida ohjelmaa uusille,
kiinnostuneille toimijoille: järjestimme säännöllisisiä Vihreä lippu -infotilaisuuksia
verkossa. Infotilaisuuksissa kerrottiin perustiedot ohjelmasta ja varattiin aikaa
kysymyksille. Osassa tilaisuuksia oli paikalla myös nykyisiä Vihreä lippu -osallistujia
koulun

ja

varhaiskasvatuksen

puolelta

kertomassa

omista

kokemuksistaan.

Mainostimme infotilaisuuksia ensisijaisesti noin kymmenen suurimman kunnan kautta.
Olimme lisäksi aktiivisesti yhteydessä muutamiin suurimpiin kaupunkeihin, ja kävimme
keskusteluja

mm.

Espoon

sivistysjohtajan,

sivistystoimen

johtoryhmän

ja

varhaiskasvatusjohtajan sekä Vantaan sivistysjohtajan kanssa Vihreä lippu -toiminnan
kasvattamiseksi kaupungeissa. Lisäksi ylläpidimme tiiviitä yhteyksiä erityisesti
Helsingin ja Lahden kaupunkeihin. Kasvattamistyön tehostamiseksi kokeilimme myös
kahdenlaisia suoria yhteydenottoja: soittoja yhden kaupungin kaikille rehtoreille, sekä
seurantasoittoja

tai

henkilökohtaisia

seurantasähköposteja

infotilaisuuksiin

osallistuneille rehtoreille/päiväkodinjohtajille ja opettajille/kasvattajille. Seurantasoitot
toimivat kohtuullisen hyvin, ja useampi taho tarttui ehdotukseemme etävierailusta
heidän henkilöstökokouksessaan ja/tai lähtivät mukaan ohjelmaan.
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Vuoden 2021 aikana saimme yhteensä 30 uutta Vihreä lippu -osallistujayksikköä
mukaan ohjelmaan. Tämä jäi jonkin verran kunnianhimoisesta tavoitteestamme saada
50 uutta yksikköä mukaan.

Osallistujamäärät Vihreä lippu -tilaisuuksissa 2021
Tilaisuus

Ajankohta

Infotilaisuudet

Kevät +
syksy
Perehdytykset
Kevät +
syksy
Ryhmähaastattelut Syksy
Kehittämistyöpajat

Syksy

Kohderyhmä
Uudet
kiinnostuneet
Osallistujat
Täsmäpyydetyt
osallistujat
Osallistujat

Tilaisuuksien
määrä
8kpl

Osallistujia yht.

4kpl

109 hlöä

3kpl

18 hlöä

2kpl

7 hlöä

145 hlöä

2.4. Uusimpien teemamateriaalien markkinointi ja levittäminen
Vuonna 2021 markkinoimme aktiivisesti uusimpia teemamateriaalejamme, erityisesti
uunituoretta Luonnonkirjo-materiaalia, erilaisissa kanavissa ja etätilaisuuksissa, ml.
kaikki koulutuksemme, infotilaisuudet ja erilaiset tilaisuudet, joihin olimme kutsuttuina.
Tuotimme myös luonnon monimuotoisuus -aiheisen videosarjan lapsille. Ihme ja kumma
-videosarja kutsuu lapset tutkimaan ja pohtimaan, mitä luonnon monimuotoisuus on,
miksi se on tärkeää ja miten sitä voidaan suojella. Kolmiosainen sarja tehtiin
Ruohonjuuren ja Ympäristö- ja kuluttajapoliittisen yhdistyksen tuella. Videosarja
julkaistiin syksyllä 2021 ja markkinoimme sitä laajasti niin omissa kanavissamme,
suoraan eri sidosryhmille sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Videosarja sai erittäin hyvän
vastaanoton saamamme palautteen perusteella.

2.5. Nuorten kansainvälinen ympäristövaikuttamishanke Baltian maiden kanssa
Vuoden 2021 aikana toteutimme nuorten kansainvälistä
ympäristövaikuttamishanketta Youth Eco Hub. Hankkeen rahoitti Pohjoismaiden
ministerineuvosto, ja hanke toteutettiin yhteistyössä Latvian, Viron ja Venäjän EcoSchools-ohjelmaa koordinoivien tahojen kanssa. Hankkeessa työskenteli
projektikoordinaattori Reija Mikkola-Patriarca.
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Hanke toteutettiin samalla konseptilla kaikissa neljässä maassa. Suomesta
hankkeeseen osallistui yhteensä noin 150 nuorta ja kaksi opettajaa Otaniemen
lukiosta Espoosta sekä Oulun Steinerkoulun lukiosta. Hankkeessa koulutettiin nuoria
etäkoulutuksella. Sen jälkeen nuoret saivat suunnitella omat vaikuttamistekonsa, jotka
he toteuttivat kevään 2021 aikana. Nuoret pääsivät tapaamaan muiden maiden nuoria
ja jakamaan kokemuksiaan videopuheluissa kevään ja syksyn aikana. Alun perin osan
nuorista oli tarkoitus päästä tutustumaan toistensa projekteihin yhteisellä
kansainvälisellä bussimatkalla, joka kuitenkin jouduttiin perumaan haastavan
koronatilanteen takia.
Hankkeen lopuksi järjestettiin loppuseminaari (verkkotilaisuus), jossa hankkeessa
mukana olleet opettajat kertoivat kokemuksistaan. Tilaisuudessa julkaistiin myös
Ympäristöprojektit muutosvoimana -projektityöskentelyn työkirja nuorille. Materiaali
tuotettiin hankkeen aikana neljän maan yhteistyönä, ja sen työkirjaosuus käännettiin
ja julkaistiin myös suomeksi.

2.6. Muu kansainvälinen yhteistyö
Osallistuimme myös kansainvälisen Eco-Schools-verkoston toimintaan. Erityisen
aktiivisesti pidimme yhteyttä muiden pohjoismaiden kesken, joiden kanssa vaihdoimme
kuulumisia ja keskustelimme vaihtelevista teemoista etäpalaverissa noin viisi kertaa
vuoden aikana. Esittelimme myös osallistujamäärän kasvattamistyötämme lokakuussa
etänä järjestetyssä kaikkien 70 maan Eco-Schools koordinaattorien tapaamisessa.

2.7. Tukipalvelut Vihreä lippu -ohjelman osallistujille
Kehitimme tukipalveluja mm. järjestämällä perehdytyksen Vihreä lippu -toimintamalliin
webinaarina kevät- ja syyslukukauden alussa. Tallensimme myös webinaariesitykset,
jotta osallistujat voivat katsoa perehdytyksen haluamanaan ajankohtana. Lisäksi
tarjosimme sekä uusille osallistujatahoille että ohjelmasta kiinnostuneille tahoille
etävierailuja henkilöstökokouksiin, mm. opettajankokouksiin.
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Palveluvalikoimamme kattoi myös vuonna 2021 seuraavat tärkeät palvelut osallistujille,
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)

•

osallistujatiedotus sähköpostilistan ja sähköisen uutiskirjeen välityksellä

2.8. Vihreän lipun ohjausryhmä, toimikunta ja alueelliset edistäjät
Vihreän lippu –ohjelman työtä tukee FEE Suomen alainen Vihreä lippu -ohjausryhmä.
Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti. Ohjausryhmän jäsenet käyvät ilmi
liitteestä (ks. LIITTEET).
Valtakunnallinen, moniammatillinen Vihreä lippu -toimikunta myöntää ohjelman
kriteerit täyttäville yksiköille niiden raportoinnin perusteella oikeuden käyttää Vihreä
lippu -sertifikaattia. Toimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana kahdesti, toukokuussa
ja joulukuussa. Toimikunnan jäsenet käyvät ilmi liitteestä (ks. LIITTEET).
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 myös vuonna
2021 rajoittunut koronapandemian vuoksi. Tapaamisia järjestettiin kuitenkin etä- ja
hybriditekniikoita hyödyntäen. Edistäjät jakoivat myös toimiston heille toimitettua
materiaalia Vihreästä lipusta ja paikkasivat näin hieman messujen peruuntumisesta
aiheutunutta vajetta Vihreän lipun ja FEE Suomen materiaalien levittämisessä.
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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.

3.1. Ympäristökasvatuksen verkosto Pyöreä pöytä
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 17.2. ja 7.9. Lisäksi työskenneltiin Kestävä koulu – työryhmässä.
Syksyllä Pyöreän pöydän verkostosta kiinnostuneet tahot aloittivat yhteisen
ympäristökasvatuksen koulutushankkeen suunnittelemisen WWF Suomen johdolla.
Pyöreässä pöydässä oli vuonna 2021 mukana yhteensä 36 eri tahoa. FEE Suomen
toiminnanjohtaja toimii Pyöreän pöydän kokoonkutsujana, asioiden valmistelijana sekä
puheenjohtajana. Aktiivisia Pyöreän pöydän jäseniä olivat mm. Suomen luonto- ja
ympäristökoulujen liitto, WWF Suomi, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Natur
och Miljö, Luonto-Liitto, Suomen Latu, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura,
OAJ ja Varhaiskasvatuksen opettajien liitto. Mukana olivat myös hallinnon edustajat
Opetushallituksesta ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Vuonna 2021 mukaan Pyöreän
pöydän yhteistyöhön tuli uutena Suomen Opettajaksi Opiskelevien liitto ry sekä
edustajat Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoilta.

3.2. Kestävä koulu -ohjelma
Vuonna 2021 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”
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ja ”otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus [--] läpileikkaavina teemoina
eri koulutusasteilla”.
Kestävä koulu -ohjelmaa edisti ja vaikuttamistyötä suunnitteli Pyöreän pöydän tahoista
koottu työryhmä. FEE Suomen toiminnanjohtaja toimi työryhmän vetäjänä. Työryhmän
kokoonpano 2021 löytyy liitteestä (ks. LIITTEET).
Mielipidekirjoitus Kestävästä koulusta julkaistiin Helsingin Sanomissa 7.1. (FEE Suomi,
WWF ja OAJ).
Vuoden 2021 alussa 13.1. tavattiin opetusministeri Jussi Saramo, jolle esiteltiin Kestävä
koulu -ohjelmaa. Tavattiin myös valtiovarainministeri Annika Saarikon esikunta.
Alkuvuoden vaikuttamistyön tähtäimessä oli kevään kehysriihi. Helmi-maaliskuussa
Kestävä

koulu

-työryhmä

kontaktoi

eduskunnan

sivistysvaliokunnan

ja

ympäristövaliokunnan kaikki varsinaiset jäsenet. Tavattiin valiokunnista noin 15
edustajaa eri puolueista ja heidän avustajiaan yhteensä 10 eri tapaamisessa. Pidettiin
yhteyttä opetusministerin ja ympäristöministerin erityisavustajiin.
Kestävä koulu -ohjelman testaus järjestettiin Oulun rehtoreilla 25.3. Kestävä tulevaisuus
alkaa koulusta -pikatyöpaja. Paikalla oli 25 rehtoria ja opettajaa. Samana päivänä
julkaistiin Suomen Opettajaksi Opiskelevien liiton johdolla opettajajärjestöjen yhteinen
kannanotto Kestävän koulun puolesta (SOOL, VOL, BMOL, OAJ ja OAO). Kestävä
koulu ei kuitenkaan edennyt kevään kehysriiheen.
Toukokuun alussa Kestävä koulu -työryhmä teki koulutuspoliittisesta selonteosta
lausunnon sivistysvaliokunnalle, jossa nostettiin esiin Kestävää koulua. Kestävästä
koulusta tehtiin eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä, joiden valmistelua Kestävä
koulu -työryhmä tuki. Toukokuun Opettaja-lehdessä Kestävä koulu mainittiin
pääkirjoituksessa.
Työryhmä tapasi monia uusia tahoja, joiden kanssa keskusteltiin Kestävän koulun
edistämisestä: Sitra Sivistys+, Fridays For Future - nuorten ilmastoliike, MTK, 4H,
Ilmatieteen laitos/Ilmastonmuutos & yhteiskunta ja Suomen Kestävän kehityksen
toimikunnan pääsihteeri.
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FEE Suomi ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto järjestivät kesällä
SuomiAreenassa 14.7. keskustelutilaisuuden aiheella ”Ympäristökriisi vaatii muutosta aloitetaanko koulusta?”, johon

osallistui

keskustelijana

mm.

ympäristö-

ja

ilmastoministeri Krista Mikkonen.
Kesällä 2021 Kestävä koulu -työryhmä oli yhteydessä vanhempainvapaalta
palanneeseen opetusministeri Li Anderssoniin koskien valmistelurahan järjestämistä
Kestävä koulu -ohjelmalle vuodelle 2022. Tavattiin Opetushallituksen uusi pääjohtaja
11.8. ja opetus- ja ympäristöministerien erityisavustajat ja OKM:n ylijohtaja 23.8. Tässä
tapaamisessa kävi ilmi, että Opetushallituksessa valmistellaan kestävyyskasvatuksen
kehittämishanketta

vuosille

2021–2023.

Lisäksi

hankkeessa

tulisi

jakoon

kehittämisrahaa koulutuksen järjestäjille noin viisi miljoonaa.
Marraskuussa Kestävä koulu -työryhmä kontaktoi uudelleen keväällä tavatut päättäjät
ja

sidosryhmät

kertoakseen,

että

Opetushallituksessa

on

käynnistymässä

kestävyyskasvatuksen kehittämishanke – viestinään, että asia etenee ja valmisteluvaihe
on päässyt käyntiin, mutta tavoitteenamme on edelleen laajempi ohjelma.
Syksyllä Kestävä koulu -työryhmä oli aktiivisesti mukana Opetushallituksen
kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen käynnistyessä ja teki 2.12. esityksen
hankkeessa vuonna 2022 avautuvalle rahoitukselle (noin viisi miljoonaa koulutuksen
järjestäjille).

3.3. Kuntavaalit 2021
Pyöreän

pöydän

tahoista

koottu

kuntavaalityöryhmä

kokosi

ja

kirjoitti

ympäristökasvatuksen tavoitteet kuntavaaleihin 2021. Tavoitepaperin allekirjoitti
tammikuussa 2021 10 ympäristökasvatustyötä tekevää organisaatiota. Tavoitteet
toimitettiin valtakunnallisille puoluetoimistoille ehdokkaille välitettäväksi. Mukana
olevat organisaatiot tekivät myös some-kampanjointia omissa kanavissaan.
Tavoitepaperin nimenä oli Kohti kestävää tulevaisuutta – kuntapäättäjä vastaa
kasvatuksen ja koulutuksen kestävyydestä. Tavoitteet olivat: 1. Riittävän pienet
ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa 2. Opettajille ja kasvattajille tarvittavat valmiudet
ja

osaaminen

3.

Kouluissa

ja

päiväkodeissa

hyödynnettävät
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palvelut

4.

Toimintamahdollisuudet koulun ja päiväkodin ulkopuolella 5. Valta ja vastuu kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa 6. Toimintaympäristö kestäväksi

3.4. Muihin ajankohtaisiin prosesseihin vaikuttaminen
FEE

Suomi

toimi

ympäristöministeriön

alaisen

luonnon

monimuotoisuuden

viestintäryhmän jäsenenä (nimitys v. 2017–2021). Viestintäryhmä suunnittelee
luonnon monimuotoisuuteen liittyvää viestintää YM:n biodiversiteetin seurantaryhmän
tukena. Vuoden aikana viestintäryhmä osallistui Kansallisen biodiversiteettistrategian ja
toimintaohjelman 2030 työstämiseen, syksyn 2021 aikana kokoonnuttiin joka kuukausi.
Lisäksi

FEE

Suomen

toiminnanjohtaja

pyydettiin

alustamaan

biodiversiteettikasvatuksen ja -opetuksen tilasta Suomessa toiseen alatyöryhmään.
FEE

Suomi

oli

Suomen

Kestävän

kehityksen

toimikunnassa

varajäsenenä

(puheenjohtaja 24.5. saakka, sen jälkeen toiminnanjohtaja). Toimikunnan vuoden 2021
suurin työ liittyi Agenda 2030-tiekartan työstämiseen. Tiekarttaa työstettiin työpajoissa
ja sähköisillä kommentointialustoilla. FEE Suomi osallistui tiekartan laatimiseen
ympäristökasvatuksen näkökulmasta.
FEE

Suomi

osallistui

Ympäristöministeriön

prosessiin

Luonnon

virkistyskäyttöstrategiasta kommentoimalla esitystä toukokuussa.
Vuonna 2021 ajankohtaista vaikuttamistyössä oli myös luonnonsuojelulain uudistus. FEE
Suomi kokosi ympäristökasvatuksen Pyöreän pöydän tahoista kiinnostuneet mukaan
suunnittelemaan

lausunnoissa

esiin

nostettavia

asioita.

FEE

Suomi

jätti

luonnonsuojelulaista oman lausuntonsa 26.8.
FEE

Suomelta

pyydettiin

lausuntoa

Ympäristöministeriön

harkinnanvaraisista

valtionavustuksista, joka toimitettiin eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle 26.10.
FEE Suomi totesi lausunnossaan, että valtion rahoitusta ympäristökasvatukseen on
lisättävä sekä ympäristöjärjestöjen rahoitusta lisäämällä että ympäristökasvatuksen ja valistuksen hankeavustusta kasvattamalla.
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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
Vuonna 2021 FEE Suomi sai rahoituksen ja käynnisti ensimmäisen oman
Opetushallituksen

rahoittaman

koulutushankkeen

2020–2021

Toisille

–

myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa yhdessä asiantuntijoiden ja tutkijoiden
kanssa.

Opetushallituksen

rahoittama

henkilöstökoulutus

on

suunnattu

varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen. Hanke alkoi toukokuussa 2021 ja jatkuu vuoden
2022 loppuun asti. Syksyllä 2021 ensimmäinen koulutuskokonaisuus järjestettiin
Helsingissä,

koronatilanteen

Koulutuskokonaisuudessa

vuoksi

osallistujat

tosin
saavat

etäyhteydellä
uutta

(30

tietoja

osallistujaa).

myötätunnosta,

ympäristökasvatuksesta sekä myötätuntoprojektien toteuttamisesta.
FEE Suomi jatkoi vuonna 2021 Opetushallituksen rahoittamia opettajien ja kasvattajien
henkilöstökoulutuksia
ympäristöosaaminen

yhteistyössä
2020-luvulla

WWF:n

kanssa

Opettajan tietoperustainen

-koulutushankkeessa.

FEE

Suomi

osallistui

koulutuskokonaisuuden suunnitteluun, kouluttamiseen, viestintään ja arviointiin.
Koulutushankkeessa FEE Suomi koulutti kahdessa moduulissa: Me aarteenvartijat –
luonnon monimuotoisuus opetuksessa (34 osallistujaa) ja Oppilaat ympäristötoimijoina
(74 osallistujaa). Kouluttajina FEE Suomesta toimivat Sinikka Kunttu ja Monika
Salmivalli. Koulutukset toteutettiin koronatilanteen vuoksi yhtä lukuun ottamatta
etäyhteydellä. Syksyllä 2021 koulutus onnistuttiin järjestämään Rovaniemellä
lähikoulutuksina. Koulutuspäiviä kertyi 9 kpl.
Vuoden 2021 lopussa FEE Suomessa alettiin valmistella uusia Opetushallituksen
rahoittamia opetus- ja kasvatushenkilöstön henkilöstökoulutushankkeita vuosille
2022–2023 yhteistyössä kumppaneiden kanssa (WWF, Fingo).
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4.2. Muu koulutustoiminta
FEE Suomi oli yhtenä järjestäjänä ulkona oppimisen suurtapahtumassa Ulos-Ut-Out, joka
oli siirretty vuodelta 2020 koronatilanteen vuoksi vuodelle 2021. Tapahtuma
toteutettiin 15.–17.6. kuitenkin etätapahtumana, ja siihen osallistui noin 400 henkeä
eri puolilta Suomea. Kolme tapahtumapäivää piti sisällään yhteensä lähes sata työpajaa,
keskustelua, puheenvuoroa ja muuta ohjelmanumeroa. Tapahtumaa tuotettiin
Nurmeksen Hyvärilästä, jossa paikan päällä olivat FEE Suomesta toiminnanjohtaja ja
Vihreä lippu -ohjelmajohtaja osallistuen ohjelman tuottamiseen. Toiminnanjohtaja
vastasi myös tapahtuman viestintätiimin koordinoinnista. Marraskuussa järjestettiin
vielä Ulos on IN -jälkitapahtuma verkossa, jossa oli mukana noin 400 osallistujaa.
FEE

Suomi

on

2020–2022

yhteistyökumppanina

Mieli

ry:n

vetämässä

Ympäristöahdistuksen mieli – hankkeessa. FEE Suomi aloitti vuonna 2021 hankkeessa
opettajien ja kasvattajien koulutukset yhdessä Tunne ry:n kanssa. Keväällä ja syksyllä
järjestetyissä etäkoulutuksissa oli yhteensä 56 osallistujaa. FEE Suomen hankkeessa
tuottama Pieni opas ympäristöahdistukseen -tietopaketti opettajille ja kasvattajille
käännettiin 2021 myös ruotsiksi.
FEE Suomi oli mukana Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin Ilo kasvaa
ulkona -hankkeessa, jossa tuotetaan varhaiskasvatukseen koulutuksia ja materiaaleja.
Hankkeessa tuotettiin vuoden 2021 lopussa Ilo kasvaa ulkona - luontotoiminnan
käsikirja.
FEE Suomi oli mukana yhteistyökumppanina Konkreetit utopiat -tutkimushankkeessa.

4.3. 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

tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien.
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Ruusu

-

FEE Suomi julkisti Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnon vuoden 2021
saajat syyskokouksessaan 26.11. Ehdotuksia tuli yhteensä 16, ja palkinnot myönnettiin
seuraaville tahoille:
•

Hanna Yli-Tepsa, Rap-artisti Rauhatäti

•

Vesa Raasumaa, Sammonlahden koulun rehtori, Lappeenranta

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 Suomen viestinnän tavoitteena on kasvattaa ympäristökasvatuksen tunnettuutta
ja painoarvoa Suomessa sekä tarjota opettajille ja kasvattajille tukea, tietoa ja ideoita.
Vuonna 2021 jatkoimme edellisenä vuonna aloitettua viestinnän kehittämisprojektia,
jonka lopputuloksena valmistui järjestön ensimmäinen viestintäsuunnitelma.
Viestinnän teemoissa 2021 painottuivat erityisesti Luonnonkirjo-materiaali sekä Ihme
ja kumma –videosarja, Toisille - myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa koulutushanke,

Youth

Eco

Hub

–hanke

menetelmäoppaineen

sekä

Ympäristökasvatuksen ruusu –tunnuspalkinto, josta lähetettiin myös mediatiedote
ePressin kautta. Vaikuttamisviestinnän teemoissa näkyivät ympäristökasvatuksen
rahoitus, kuntavaalit 2021 sekä Kestävä koulu -ohjelma. Järjestön asioista viestittiin
kevät- ja syyskokousten yhteydessä, Vihreästä lipusta esimerkiksi varhaiskasvatuksen
mainosvideoiden ja uusien Vihreiden lippujen myöntämistä koskevien verkkouutisten
avulla.

5.1. Viestinnän kehittäminen
Syksyllä 2021 valmistui ensimmäisen viestintäsuunnitelmamme. Suunnitelmassa on
määritelty viestintämme tavoitteet, kanavat ja sisällöt sekä ydinviestit FEE Suomelle ja
Vihreälle lipulle. Suunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2020. Hallitus hyväksyi
sen kokouksessaan kesäkuussa 2021.
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5.2. Uutiskirjeet ja verkkosivut
Kehitimme ja kasvatimme Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa -uutiskirjettämme, joka
on

tarkoitettu

kiinnostuneille.

kaikille

ympäristökasvatusalalla

Kokoamme

kuukausittaiseen

työskenteleville

uutiskirjeeseen

alan

ja

aiheesta

toimijoiden

kiinnostavimmat kuulumiset, kuten uudet materiaalit, koulutukset, tapahtumat ja
tutkimusuutiset. Uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi vuonna 2021 noin 830 tilaajasta
2509 tilaajaan.
Vihreä lippu -osallistujille tarkoitettu Uutislippunen-uutiskirje julkaistiin vuonna 2021
seitsemän kertaa, sekä suomeksi että ruotsiksi (Flaggan). Osallistujien kanssa viestittiin
aktiivisesti myös muun muassa sähköpostin välityksellä.
Kehitimme FEE Suomen verkkosivuja tekemällä ruotsinkieliset lyhytsivut sekä
päivittämällä etusivua ja verkkosivutekstejä uuden viestintäsuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi päivitimme Vihreän lipun verkkosivujen tekstejä, etusivua ja navigaatiota
aiempaa selkeämmiksi sekä lisäsimme muutaman uuden sivun kuten “Etsitkö tätä” ohjesivun sekä oman sivun kehittämisprojektille 2020–2022.
FEE Suomen verkkosivuilla (www.feesuomi.fi) oli vuonna 2021 yhteensä noin 1 722
kävijää kuukaudessa (vuonna 2021 kuukausittaisia kävijöitä oli noin 1 310) ja Vihreän
lipun verkkosivuilla (www.vihrealippu.fi) noin 1 971 kävijää kuukaudessa (vuonna 2021
kuukausittaisia kävijöitä oli noin 1 396). Vuoden 2021 aikana FEE Suomen
verkkosivuilla julkaistiin 14 verkkosivu-uutista, ja Vihreän lipun verkkosivuilla 12
verkkouutista. Yhdeksän Vihreän lipun verkkouutisista käännettiin myös ruotsin
kielelle.

5.3. Sosiaalinen media
FEE Suomen ja Vihreän lipun seuraajamäärät kasvoivat sosiaalisessa mediassa
entisestään vuonna 2021. FEE Suomen Facebook-sivulla oli loppuvuodesta 2 901
seuraajaa (vuoden 2020 lopussa 2 596 seuraajaa) ja Twitter-tilillä oli 1081 seuraajaa
(vuoden 2020 lopussa 993 seuraajaa). Vihreän lipun Facebook-sivulla oli vuoden 2021
lopussa yhteensä noin 1 420 seuraajaa (vuoden 2020 lopussa seuraajia oli 1373) ja
Instagram-tilillä 1089 seuraajaa (vuoden 2020 lopussa seuraajia oli 862).
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Markkinoimme sosiaalisessa mediassa etenkin tuoretta Luonnonkirjo-materiaalia sekä
Ihme

ja

kumma

-videosarjaa,

Toisille

-

myötätuntopedagogiikka

ympäristökasvatuksessa -koulutushanketta, Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa uutiskirjettä, sekä Vihreän lipun infotilaisuuksia.

5.4. 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 2021 Ympäristökasvatus Teema -printtilehden aiheena oli Tulevaisuus.
Teemalehti toteutettiin yhteistyössä Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulun ja
Luonto-Liiton kanssa. Lisäksi lehteen kirjoittivat myös muut alan asiantuntijat. Lehden
sivumäärä oli 52-sivua. Lehti julkaistiin marraskuussa ja siitä otettiin 3200 kpl:n painos.
Printtilehden taittajana toimi Riina Pippuri. Ilmoitus- ja laatikkomyynnistä vastasi
päätoimittaja Sinikka Kunttu.
Lehdestä ilmestyi vuoden 2021 aikana kolme verkkonumeroa (helmikuussa,
huhtikuussa ja syyskuussa). Verkkolehden artikkeleita katsottiin vuoden 2021 aikana
yhteensä noin 11 350 kertaa1.
Ympäristökasvatus-lehden toimituskunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
Talvella 27.1. kokoonnuttiin ideoimaan teemalehden sisältöä. Syksyllä 27.10.
kokoonnuttiin keskustelemaan verkkolehden ja Teema-lehden kehittämisestä osana
vuoden 2022 toiminnan suunnittelua. Ilmestynyttä Teema-lehteä kokoonnuttiin
käymään

läpi

29.11.

ja

ideoimaan

seuraavan

vuoden

teemaa.

Monet

toimituskuntalaiset kirjoittivat myös lehteen artikkeleita. Toimituskuntaan kuuluivat
Sinikka Kunttu (päätoimittaja), Marjo Soulanto (toimitussihteeri), Essi AarnioLinnanvuori, Niina Mykrä, Kati Vähä-Jaakkola, Silja Sarkkinen, Emma Kurenlahti, Mikko
Kurenlahti, Riitta Salasto, Milla Tuormaa, Johanna Sunikka, ja Panu Pihkala.

1

Mukana myös edellisvuosina ilmestyneiden verkkolehden artikkeleiden vuonna 2021 saamia lukukertoja.
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5.5. Tapahtumat
Esittelimme vuoden 2021 aikana ympäristökasvatusta ja Vihreää lippua useissa
tapahtumissa, pääasiassa verkkotapahtumissa:
•

Educa verkossa tapahtuman virtuaalimessuilla 29.–30.1.

•

Esitys luonnon monimuotoisuudesta Green Key -iltapäivässä 1.2.

•

Luonnonkirjo-materiaalin esittely Metsähallitus Rannikon henkilöstöpäivillä
18.2.

•

ULOS-UT-OUT virtuaalitapahtumassa 15.–17.6.

•

SuomiAreenassa Helsingissä 14.7. paneelikeskustelu koulujen kestävyydestä
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton kanssa

•

Luonnonkirjo-materiaalin esittely Välke-verkoston järjestämässä webinaarissa
28.10. (kaksi työpajaa; vaka ja koulu)

•

Kestävä koulu -ohjelman esittely Nova Schula 11.11. -tapahtuma Helsingissä

•

Luonnonkirjo-materiaalin esittely Varsinais-Suomen ympäristökasvatuksen
verkostolle 17.11.

Vihreä lippu -ohjelmaa esittelimme seuraavissa tilaisuuksissa:
•

VL-esittely Stadin AO:n ekotukihenkilöille ja johdolle järjestetyssä Kohti
kestävää tulevaisuutta –tilaisuudessa 10.2.

•

VL-esittely Etelä-Pohjanmaan ympäristökasvatusverkoston webinaarissa 6.5.

•

VL-esittely Espoon sivistystoimen johtoryhmän kokouksessa 25.5.

•

VL-esittely Ylöjärven varhaiskasvatukselle 4.6.

•

VL-esittely Espoon nuorisotoimen starttipäivässä 24.8.

•

VL-esittely Lahden perusopetuksen opevartissa 22.9.

•

VL-esittely Espoon varhaiskasvatuksen esimiespäivässä 23.9.

•

VL-esittely Lahden Ympäristökasvattajien verkostopäivässä 29.9.

•

VL-esittely Mitt i naturen -seminaarissa 30.9.

•

VL-ajankohtaisten

esittely

Pääkaupunkiseudun

Vihreä

lippu

-

osallistujatapaamisessa 12.10., järjestäjinä pk-seudun luontokoulut
•

Lahden perusopetuksen Ilmastoinnostusta ja ilmastokasvatusta koulussa ympäristötapahtuma 14.10., VL-ständi ja paneelikeskusteluun osallistuminen

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

•

VL-esittely

YM:n

ja

Venäjän

luonnonvaraministeriön

ympäristökasvatuswebinaarissa 21.10.
•

VL-esittely Helsingin yliopiston Ympäristö ja luontokasvatuksen pedagogiikka kurssilla 25.10.

•

VL-esittely

ja

työpaja

LUT

Junior

Universityn

järjestämässä

Uniori-

tukikoulutuksessa Lappeenrannan luokanopettajille 9.11.
•

VL-esittely Tampereen yliopiston Ympäristö kasvatuksellisena kysymyksenä kurssilla 25.11.

•

VL-esittely Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkoston webinaarissa 8.12.

6. Hallinto ja talous
6.1. Jäsenet
FEE Suomella oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 750 jäsentä, joista 363 oli
henkilöjäseniä ja 387 yhteisöjäseniä. Jäsenmäärässä ei tapahtunut merkittäviä
muutoksia vuoden 2021 aikana.
Jäsenmaksut vuonna 2021 olivat: 30 € henkilöjäsenet, 15 € opiskelijat ja työttömät ja
95 € yhteisöt. Henkilöjäsenistä 265 olivat normaalihintaista henkilöjäsentä ja 97
alennushintaisia ilmais-, opiskelija- tai eläkeläisjäsentä. Yhteisöjäseniä oli yhteensä 387
(yhteisöt 27 ja VL-osallistujat 360).

6.2. Hallitus ja edustukset
Hallitus
Emma Kurenlahti (pj 24.5.2021 saakka), Marjo Pakkanen (vpj), Henna Junttila, Riitta
Salasto, Marianne Aalto, Johnny Kronqvist, Tiina Halttunen ja Silja Tawast (vara).
Puheenjohtajan tehtäviä hoiti 25.5.2021 alkaen varapuheenjohtaja Marjo Pakkanen.
Vuoden aikana järjestettiin seitsemän hallituksen kokousta. Kaikki kokoukset
järjestettiin koronatilanteesta johtuen etäyhteydellä. Hallituksen puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle maksettiin vuoden lopussa palkkiot.
FEE Suomella nimettyjä edustuksia seuraavissa työryhmissä tai verkostoissa:
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•

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

•

Kestävän kehityksen toimikunta (varajäsenyys): Emma Kurenlahti (24.5. saakka),
Sinikka Kunttu

•

Ympäristökasvatuksen toimijoiden Pyöreä pöytä: Sinikka Kunttu

•

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

•

Ulos-Ut-Out 2021 -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

•

Varhaiskasvatuksen ilmasto-oppaan ohjausryhmä: Marjo Pakkanen

•

LYKE-verkoston ohjausryhmä: Marjo Pakkanen

6.3. Järjestön kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 25.3.2021 Helsingissä, FEE Suomen
toimistossa (Lintulahdenkatu 10, Helsinki).

Koronatilanteen vuoksi kokoukseen

osallistuttiin Teams-etäyhteyden avulla. Kokouksessa hyväksyttiin vuosikertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2020 sekä hyväksyttiin järjestön uudet säännöt (sääntöihin lisättiin
etäosallistuminen järjestön kokouksiin ja toiminnantarkastajat sekä poistettiin
jäsenyhdistyksiä koskevat kohdat – säännöt rekisteröitiin PRH:ssa 6.9.). Ennen
kokousta Niina Mykrä esitteli juuri valmistunutta väitöskirjaansa ”Peruskoulu
ekologista

kestävyyttä

edistämässä.

Toiminnanteoreettinen

tutkimus

koulun

monitasoisesta muutoshaasteesta”.
Järjestön syyskokous pidettiin perjantaina 26.11.2021 Helsingissä, FEE Suomen
toimistossa (Lintulahdenkatu 10, Helsinki).
osallistuttiin

Teams-etäyhteyden

Koronatilanteen vuoksi kokoukseen

avulla.

Kokouksessa

hyväksyttiin

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä valittiin puheenjohtaja ja uusia
hallituksen jäseniä vuodelle 2022. Ennen kokousta Panu Pihkala piti esityksen aiheesta:
”Miten huomioida nuorten ilmastotunteet ympäristökasvatuksessa?”
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6.4. Henkilöstö
FEE Suomen vakituiseen henkilöstöön kuuluvat toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu (80–
100 %), hallintopäällikkö Petra Tallberg (100 %) ja Vihreä lippu -ohjelmajohtaja Monika
Salmivalli (80–100 %).
Määräaikaisena viestintäsuunnittelijana (40–60 %) työskenteli Alisa Vänttinen 1.1.31.7.2021 ja Sanjaana Gavalas 11.8.-31.12.2021. Reija Mikkola-Patriarca työskenteli
osa-aikaisena projektikoordinaattorina Youth Eco Hub –hankkeessa (Empowering youth
and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region)
1.1-30.11.2021. Emma Kurenlahti työskenteli osa-aikaisena projektipäällikkönä
koulutushankkeessa Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa 25.5.31.12.2021

(hankkeessa

lokakuun

ajan

myös

Pihla

Soinnunmaa

projektikoordinaattorina).
Lisäksi urakkaluonteisissa projektitöissä toimivat Jenni Sademies ja Chantal Arokanto
Vihreä lippu -arviointivastaavina. Pihla Soinnunmaa, Linda Nurhonen ja Jaakko Hilppö
toimivat kouluttajina syksyllä koulutushankkeessa Toisille – myötätuntopedagogiikka
ympäristökasvatuksessa.
Toimitilat
FEE Suomen toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Lintulahdenkatu 10.

6.5. Talous
Yhdistyksen toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi
tilinpäätöksestä.
FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostivat vuonna 2021 julkiset
avustukset, joita järjestö sai Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen valtionavustus
valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille) ja Opetushallitukselta
(valtionavustukset järjestöille). Vuonna 2021 Ympäristöministeriön avustus oli ensi
kertaa 100 000 euroa.
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Tärkeimpiä muita tulonlähteitä olivat vuonna 2021 Vihreä lippu -ohjelman
osallistumismaksut, hankerahoitus projekteille Empowering youth and teacher network
of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region (Pohjoismaiden
ministerineuvosto) ja Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa (OPH),
jäsenmaksut

ja

koulutustuotot.

Pienempiä

tulonlähteitä

olivat

lahjoitukset,

Ympäristökasvatus-lehden ilmoitusmyyntitulot ja apurahat.
Talouden merkittävimmän menoerän muodostivat henkilöstökulut.
Talous oli vuonna 2021 edellisvuoden tapaan vakaalla pohjalla, mistä kertovat
seuraavat tilinpäätöksen tunnusluvut:

2021

2020

2019

Taseen loppusumma

156 978,55 €

113 037,35 €

113 587,54 €

Yhdistyksen oma pääoma

58 677,64 €

49 651,17 €

49 579,52 €

Tulos

9026,47 €

71,65 €

-3258,90 €

Kirjanpito ja tilintarkastus
Kirjanpidosta

ja

palkanlaskennasta

vastasi

Satakerta

Rödl

&

Partner

Oy.

Tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Matti J. Mäkinen ja varatilintarkastajana HTtilintarkastaja Susanna Ahola. Toiminnantarkastajana toimi Laura Manninen ja
varatoiminnantarkastajana Silja Sarkkinen.
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7. Going Green Oy (GoG)
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:llä on tytäryhtiö Going Green Oy, jonka
osakekannasta yhdistys omistaa 100 %. Yritys hallinnoi Green Key-, Green Activities
ja Blue Flag -ohjelmia ja edistää kestävää matkailua. Yrityksen mahdollinen liikevoitto
ohjataan yhtiökokouksen päätöksellä joko yrityksen toiminnan kehittämiseen tai
osinkoina

emoyhdistyksen

ympäristökasvatuksen

ja

kestävän

tulevaisuuden

rakentamiseen. Osakeyhtiö ei jakanut osinkoa vuonna 2021.
Going Green Oy:n hallituksessa toimivat vuonna 2021 Riitta Salasto (pj.), Marianne
Aalto ja Henna Junttila. Hallitus kokoontui viisi kertaa ja kävi lisäksi useita
neuvotteluita. Hallituksen kokouksissa oli mukana myös yrityksen toimitusjohtaja
Marketta Viljasaari 28.2.2021 saakka ja Heidi Heinonen 17.3.2021 alkaen.
Toimitus- ja ohjelmajohtaja Marketta Viljasaari irtisanoutui helmikuun alussa 2021
siirtyen uusiin tehtäviin. Muu henkilökunta, yhteyspäällikkö Kirsi Somera ja
viestintäasiantuntija Päivi Suutari, irtisanoutui myös helmikuun aikana. Molempien
työsuhde päättyi maaliskuun aikana. Yrityksen hallitus joutui näin ollen hoitamaan
yrityksen toimintaa ja uusien henkilöiden rekrytointia keväällä 2021. Kilpailutuksen
kautta toimitusjohtajan rekrytoinnissa oli apuna HSR Advisor Oy:sta Toni Koskinen.
Haasteellisessa tilanteessa rekrytointiprosessi oli onnistunut ja sen aikana avautui
mahdollisuuksia muunkin henkilöstön rekrytointiin. Siirtymäaikana hallituksen jäsen
Marianne Aallon kanssa tehtiin myös väliaikainen työsopimus projektityöntekijänä
yrityksen

akuuttien

tehtävien

hoitamiseksi

asiakas-

ja

verkostoyhteistyössä.

Hallituksen puheenjohtaja Riitta Salasto hoiti puheenjohtajan vastuita ja yhteyttä mm.
talousasioissa tilitoimistoon Satakerta Rödi & Partner Oy:yn. Omistajajärjestö FEE
Suomea informoitiin tilanteen hallinnasta. Korona-aika aiheutti sen, että keskustelut ja
kokoukset pidettiin teamsilla.
Rekrytoinnit
Heidi

Heinonen aloitti

toimitus-

ja

ohjelmajohtajana

osa-aikaisesti

17.3.

ja

täysipäiväisesti 1.5. alkaen. Heidi on valmistunut hotelli- ja matkailualan liikkeenjohdon
maisteriksi (KTM vastaavuus) Sorbonnen yliopistosta, toiminut mm. Galerie Forsblomin
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toimitusjohtajana ja suorittanut useita ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kursseja
Aalto-yliopistossa,

Svenska

handelshögskolanissa ja

Helsingin

yliopistossa.

Yhteyspäällikkönä aloitti Mari Mero ja toimisto- ja viestintäassistenttina Vilma Kalso.
Mari Mero on maatalous-metsätieteen maisteri (pääaine ympäristönsuojelutiede) ja
taustaltaan matkailualan yrittäjä, Reilun matkailun yhdistyksen

perustaja ja

pitkäaikainen puheenjohtaja. Vilma Kalso on Haaga-Heliasta vuonna 2020 valmistunut
restonomi, erityisosaamisalueenaan vastuullisuusviestintä.
Green Key -tuomaristo
Myös Green Key -tuomaristossa tapahtui muutoksia vuoden 2021 aikana. Päätökset
sertifikaattien myöntämisestä hakijoille tekee ohjelman kansainvälisen toimintamallin
mukaisesti ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo, jonka
puheenjohtajana toimii FEE Suomen edustaja. Vuonna 2021 puheenjohtajana toimi
3/2021 saakka FEE Suomen jäsen, Marjo Priha, jonka tilalle siirtyi pitkäaikainen
tuomariston jäsen Leo Stranius 5/2021 alkaen. Vanhoina tuomariston jäseninä
jatkoivat Virpi Aittokoski, Visit Finland; Minna-Maari Harmaala, Haaga-Helia; Antti
Saukkonen, Suomen leirintäalueyhdistys; Mia Halmen Reilun Matkailun yhdistyksestä
ja uutena Lotta Toivonen Sitrasta. Toivonen siirtyi Merja Rehnin tilalle, joka myös
edusti Sitraa. Fortumiin siirtyneen, alun perin Motivan edustajan Risto Larmion tilalle ei
löytynyt sopivaa energia-alaa tuntevaa ehdokasta, mutta loppuvuodesta Lapin
yliopiston lehtori José-Carlos Garcìa-Rosell saatiin mukaan tuomaristoon tuoden
asiantuntemusta erityisesti matkailueläimiin liittyvissä kysymyksissä. Tuomariston
kokouksia pidettiin vuoden 2021 aikana seitsemän.
Ulkopuoliset auditoijat
Vuonna 2021 käynnistettiin myös nk. ulkopuolisten auditoijien malli. Kansainvälisen
ohjeistuksen mukaisesti ulkopuolisilla auditoijilla on päätäntävalta tarkastamiensa
kohteiden sertifioinnin myöntämisestä. Yhteensä kolme auditoijaa aloitti yhteistyön
Going Green Oy:n kanssa: Eeva Koivula, Noheeva, toimien Savon, Keski-Suomen ja
Pohjois-Karjalan alueella helmikuusta alkaen. Päivi Suutari, Lemma Travel House Oy,
entinen Going Green Oy:n viestintäasiantuntija, auttoi erityisesti siirtymävaiheen
auditoinneissa, ja jatkoi auditoinneissa lähinnä Etelä-Suomessa, Helsingin pohjois- ja
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itäpuolella. Päivi Pälvimäki, Kiara, aloitti loppuvuodesta Länsi-Uudellamaalla ja
Varsinais-Suomessa.
Harjoittelijat
Rostandine Fotso toimi harjoittelijana osana Suomen ympäristöopisto Syklissä
suorittamaansa Ilmastonmuutoksen osaaja – Resurssitehokkuus -näyttötutkintoa
23.8.–17.12.2021.
Ohjelmien kehityslukuja 2021
Vuoden 2021 lopussa Green Key -ohjelmassa oli mukana 163 kohdetta MannerSuomessa. Uusia kohteita vuoden 2021 aikana saatiin 39, vuonna 2020 uusia kohteita
oli vastaavasti 41. Näistä kohteista 51 on myös mukana Visit Finlandin Sustainable
Travel Finland ohjelmassa, jonka ansiota saavutettu kasvu myös on osittain. Green Key
oli vuoden 2021 lopussa vastuullisen matkailun sertifioinnin markkinajohtaja
Suomessa. Ahvenanmaalla Green Key - ohjelmaa hoitaa Visit Åland.
Vuonna 2019 käynnistettyä, alun perin pienille luontoyrittäjille suunnattua Green
Activities -ohjelmaa kehitettiin, ja se kasvoi kahdeksalla uudella yrityksellä vuonna
2021

(12

uutta

kohdetta

vuonna

2020).

Syksyllä

2021

lanseerattiin

vetokoirakriteeristö yhtenä Green Activities -kriteeristön lukuna. Mukaan lähti heti
kaksi ohjelmayritystä, joilla on vetokoiria. Vuonna 2020 käynnistettiin Suomessa
kansainvälinen Blue Flag -ohjelma toimien pilotointistatuksella vielä vuoden 2021
aikana ja mukana oli kaksi yritystä.
Tärkeä osa ohjelmia ja yrityksen kaikkea toimintaa on ympäristötyön tuen tarjoaminen
myös asiakkaille loppukäyttäjinä.
Vuonna 2020 aloitettuun konsultointityöhön esimerkiksi kuntien kanssa ei ole ollut
mahdollisuuksia. Going Green Oy:n uuden henkilöstötiimin resurssit on katsottu
tärkeimmäksi

keskittää

ohjelmien

hallinnointiin

yrityksen

perustoiminnoissaan.
Ely-hanke
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kasvaessa

Merkittävä uudistus vuoden 2021 aikana oli ELY-avustuksen avulla tuotettu viestinnän
uudistus ja uudet verkkosivut. Sivut jakaantuvat yleiseen osioon sekä jäsensivustoon,
joka

tarjoaa

hakijoille

hakupolkua

tukevaa

materiaalia

ja

jäsenille

oman

vastuullisuustyön avuksi työkaluja sekä viestintämateriaalia sisäiseen ja ulkoiseen
käyttöön. ELY-hankkeessa kehitetyn konseptin pohjalta toteutettujen webinaarien ja
työpajojen tallenteet löytyvät helposti verkkosivuilta. Osana viestinnän uudistusta
myös uutiskirjeen ja sosiaalisen median päivitysten ulkoasua ja sisältöä kehitettiin.
Toimitilat
Going Green Oy:n toimitilat sijaitsevat toimistohotelli Reguksessa Fennia-talossa
osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. Etätyötä on tehty korona-aikana.
Yhteistyö FEE Suomen kanssa
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 11.3.2021 ja varsinainen yhtiökokous 4.4.2021.
Siirtymävaiheen prosessi on tiivistänyt yhteistyötä emojärjestön kanssa ja on löytynyt
uusia yhteisiä käytäntöjä.

LIITTEET
Vihreän lipun ohjausryhmä 2021
Ohjausryhmän jäsen v. 2021

Taustataho

Marjo Pakkanen, ryhmän

FEE Suomi, Kouvolan kaupunki

puheenjohtaja
Henna Junttila

FEE Suomi, Sateenkaari Koto ry

Katri Luukkonen

Villa Elfvikin luontotalo

Anu Kaila

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Inkeri Sutela

Viikin Normaalikoulu

Tiina Halttunen

Vattuniemen ala-aste

Thea Liljestrand

Svartå skola

Outi Raiskinmäki

Sibeliuslukio

Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.

Vihreän lipun toimikunta 2021
Toimikunnan jäsen v.2021

Taustataho

Tiina Halttunen, toimikunnan pj

FEE Suomi, Vattuniemen ala-aste

Riikka Paloniemi

SYKE

Hanna Pohjonen

OPH

Sari Laitinen

VOL

Karoliina Silander

Päiväkoti Neulanen

Aino Kaila

Stadin ammattiopisto

Hanniina Manner

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Lauri Kurvonen

OAJ

Jaana Itälä-Laine

VALONIA

Tanja Tuulinen

Keski-Suomen ELY-keskus

Erkka Laininen

OKKA-säätiö

Kestävä koulu -työryhmä 2021
Sinikka Kunttu, toiminnanjohtaja, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Johanna Sunikka, toiminnanjohtaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Niina Mykrä, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Lauri Kurvonen, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Kati Vähä-Jaakkola, toiminnanjohtaja, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL
Sari Sirniö, hallituksen jäsen, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto
Enni Keski-Saari, hallituksen jäsen, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto
Jussi Tomberg, kehittäjäopettaja, Oulun kaupunki
Hanna Seimola, ohjelmajohtaja, ympäristökasvatus, WWF Suomi
Jonas Heikkilä, ympäristökasvatuspäällikkö, Natur och Miljö
Mari Parikka-Nihti, lasten luontotoiminnan asiantuntija, Suomen Latu
Hannele Cantell, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Kasvatustiet. tdk
Anna-Maaria Nuutinen, koordinaattori/Main RCE Contact, YK:n yliopiston RCE
(Regional Centres of Expertise on ESD) Helsinki Metropolitan verkosto
Eija Pietilä, toiminnanjohtaja, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Hanna Lämsä, toiminnanjohtaja, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
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