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1. Yleistä 

  

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi (ent. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry) on 

ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut järjestö. 

Teemme työtä sen puolesta, että ympäristökasvatuksen painoarvo ja tunnettuus kasvavat 

Suomessa ja että yhä laajenevalla joukolla kasvattajia ja opettajia on halua ja edellytyksiä 

välittää kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita.  

 

Vuonna 2018 järjestön nimi muuttui: Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:sta tuli 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi. Nimenmuutokseen päädyttiin, koska FEE Suomi oli jo 

vakiintunut käyttöön, mutta vanha nimi oli sen rinnalla hankala. Lisäksi vanhan nimen ei koettu 

enää kuvaavan järjestöä parhaalla mahdollisella tavalla. Nimenmuutoksesta päätettiin 

kevätkokouksessa Turussa 22.3. Uusi nimi rekisteröitiin PRH:ssa astuen voimaan 14.5.2018.  

 

Vuoden 2018 aikana järjestön toiminta alkoi kasvaa ja lisätä vaikuttavuuttaan. Vuoden aikana 

tehtiin perustoiminnan ohella monia uusia asioita ja avauksia. 

 

Poimintoja onnistumisista: 

• Vihreä lippu -ohjelmassa julkaistiin uudet verkkosivut, vietettiin alkavaa 20-

vuotisjuhlavuotta ja aloitettiin uuden, ilmastonmuutos-teemamateriaalin tuottaminen. 

• Green Key -ohjelmassa saatiin luotua kokonaan uusi kahvila- ja ravintolakriteeristö ja 

aloitettiin laaja kestävän matkailun konsultointihanke Sallan kunnassa. 

• Ulkoluokkapäivä -kampanja kasvoi suureksi yli 20 500 osallistujan tapahtumaksi 

yhteistyöverkoston avulla. 

• FEE Suomen viestintää kohennettiin käynnistämällä syksyllä järjestön verkkosivu-

uudistus (valmistui 1/2019). Viestintä ja huomio sosiaalisessa mediassa aktivoitui 

Facebookissa ja Twitterissä. 

• Vaikuttamistyössä työskenneltiin aktiivisesti tähdäten eduskuntavaaleihin 2019, ja 

saatiin paljon kontakteja ja myös kirjauksia eri puolueiden ohjelmiin 

• Tavattiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja keskusteltiin ympäristö- ja 

kestävän kehityksen kasvatuksen vahvistamisesta 

• Vuosi 2018 huipentui, kun puheenjohtaja Silja Sarkkinen sai kutsun Tasavallan 

Presidentin Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle Linnaan. Silja Sarkkinen edusti 

järjestöä Vihreästä lipusta tehdyssä asussa. 

2. Ympäristökasvatusohjelmat 

 

FEE Suomi on osa Foundation for Environmental Education -verkostoa, joka on maailman 

suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto. FEE Suomi on FEEn täysjäsen. Vuonna 2018 

FEE Suomi toteutti Suomessa kahta FEEn ympäristökasvatusohjelmaa: Eco-Schools (Vihreä 

lippu) ja Green Key. FEE Suomi on koordinoinut Eco-Schools -ohjelmaa Suomessa jo 

vuodesta 1998, ja Green Key aloitettiin vuonna 2014. Green Key -ohjelmaa operoi Suomessa 

seuran kokonaan omistama Suomen Ympäristökasvatus Oy. 
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FEE Suomen lisäksi FEEn kansainvälisiä ympäristökasvatusohjelmia koordinoi kaksi muuta 

tahoa Suomessa: Suomen Metsäyhdistys on LeaF (Learning about Forests) -ohjelman 

koordinaattori. Ålands Natur och Miljö koordinoi Ahvenanmaalla majoitusalan Green Key -

ohjelmaa ja uimarantojen ja satamien Blue Flag -ympäristöohjelmaa. 

Syksyllä FEE Suomi oli mukana kansainvälisen kattojärjestönsä FEEn kahden vuoden välein 

järjestettävässä General Assembly -kokouksessa 12.-14.9. Latvian Riikassa. Kokoukseen 

osallistui FEE Suomen edustajana toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu. 

2.1. Vihreä lippu 

Vihreä lippu on sertifioitu ympäristökasvatusohjelma kasvatusalan toimijoille. Sen tärkeimmät 

periaatteet ovat ympäristökuormituksen vähentäminen, jatkuva parantaminen ja osallisuus. 

Lapset ja nuoret ovat keskeisessä roolissa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten 

arvioinnissa. 

 

Ohjelman osallistujat tekevät suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja vaikuttavaa 

ympäristökasvatustyötä, jota kehitetään jatkuvasti toimintakaudesta toiseen. Vihreä lippu 

tukee erinomaisesti opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita sekä 

tarjoaa konkreettisia työkaluja niiden toteuttamiseen. 

 

Syksyllä 2018 käynnistyi Vihreän lipun 20-vuotisjuhlavuosi Suomessa. Juhlalukuvuoden 

2018-2019 kunniaksi mm. muistettiin syksyllä 2018 pitkään ohjelmassa mukana olleita 

osallistujia juhlavierailuin, viestittiin juhlavuodesta sekä pidettiin juhlapuheenvuoroja 

alueellisissa ympäristökasvatustapahtumissa. 

 

Osallistujat 

 

Ohjelman osallistujat ovat päivähoitoyksiköitä, peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia 

sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa järjestäviä tahoja. Vuoden 2018 lopulla 

ohjelmassa oli 293 osallistujatahoa, ja ohjelma tavoitti päivittäin noin 81 000 suomalaista lasta, 

nuorta ja aikuista. Osallistujayksiköistä 35 oli ruotsinkielisiä. Osallistujamäärä pysyi lähes 

samana kuin edellisvuonna – vuoden aikana uutena aloitti 25 ja toiminnan lopetti 23 yksikköä. 

 
Osallistujat voivat hakea Vihreä lippu -sertifikaatin käyttöoikeutta toimittuaan ohjelman 

mukaisesti vähintään yhden lukuvuoden ajan. Sertifikaatti myönnetään suunnitelmallisille, 

osallistaville ja koko yhteisön toimintakulttuuria kehittäville projekteille, ja sen käyttöoikeutta 

haetaan uudelleen vähintään kahden vuoden välein. Vuonna 2018 uutta lipunkäyttöoikeutta 

haki yhteensä 169 osallistujaa, joista 168:lle se myönnettiin. Vuoden 2018 lopussa lipun 

käyttöoikeus oli voimassa yhteensä 258 osallistujalla (88% kaikista osallistujista). 

 
Kolme Vihreä lippu -projektia läpikäytyään osallistua voi anoa siirtymistä Kestävälle Vihreä 
lippu -tasolle tunnustuksena pitkäjänteisestä ympäristötyöstä. Kestävälle Vihreä lippu -tasolle 
pääsi vuoden 2018 aikana 27 uutta osallistujatahoa, ja vuoden 2018 päättyessä Kestävällä 
Vihreä lippu tasolla oli 206 osallistujaa, joilla on voimassa oleva Vihreä lippu -sertifikaatti. 
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Ohjelman rahoitus koostuu valtionavustusten ja varainhankinnan lisäksi osallistujilta vuosittain 

kerättävistä osallistumismaksuista, joiden suuruus oli vuonna 2018 yksikön koosta riippuen 

275 € (alle 100 oppilaan yksiköt) tai 550 € (yli 100 oppilaan yksiköt). Kaikkien Kestävän tason 

osallistujien maksu oli 150 €. 

 

Ohjausryhmä ja toimikunta 

 

Vihreän lippu -ohjelman ohjaus- ja kehittämistyöstä vastasi FEE Suomen alainen Vihreä lippu 

-ohjausryhmä. Ohjausryhmässä toimivat Marjo Pakkanen (puheenjohtaja), Henna Junttila, 

Emma Kurenlahti, Katri Luukkonen (Villa Elfvikin luontotalo), Niina Ruuska (VALONIA), Anu 

Kaila (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu) ja Eeva Huttunen. 

Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa sekä työskenteli lisäksi sähköpostitse.  

 

Valtakunnallinen, moniammatillinen ja sitoutumaton Vihreä lippu -toimikunta myöntää 

ohjelman kriteerit täyttäville yksiköille niiden raportoinnin perusteella oikeuden käyttää Vihreä 

lippu -sertifikaattia merkkinä korkeatasoisesta ympäristökasvatuksesta. Toimikunta kokoontui 

vuoden 2018 aikana kahdesti, 23.5. ja 11.12. Vihreä lippu -toimikuntaan kuuluivat Eeva 

Huttunen (puheenjohtaja), Anna Kettunen (FEE Suomi), Riikka Paloniemi (SYKE), Marjaana 

Manninen (OPH), Sari Laitinen (Lastentarhanopettajaliitto ry, alk. 8/2018), Anneli Karhunen 

(Päiväkoti Neulanen, 5/2018 asti), Mari Sani-Niskala (Päiväkoti Neulanen, alk. 8/2018), Tiina 

Halttunen (Lauttasaaren ala-aste), Aino Kaila (Stadin ammattiopisto), Hanniina Manner 

(Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry), Lauri Kurvonen (OAJ), Malva Green (Luonto-

Liitto) ja Jaana Itälä-Laine (VALONIA). 

 

Muut yhteistyökumppanit 

 

Vihreä lippu -ohjelmalla on 18 alueellista edistäjää (mm. luontokouluja), jotka edistävät 

ohjelman tunnettuutta ja tukevat ohjelman osallistujia eri puolilla maata oman toimintansa 

puitteissa. Alueelliset edistäjät järjestivät vuoden 2018 aikana Vihreä lippu -aiheisia 

tapahtumia mm. Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. 

 

Alueellisina Vihreä lippu -edistäjinä toimivat vuonna 2018 Kokkolan luontokoulu, JAPA ry, 

Jyväskylän luontokoulu, Luontokoulu Haili, Mahnalan ympäristökoulu, Tampereen luontokoulu 

Korento, Kvarkens naturskola, Oulun kaupungin päivähoito- ja perhetyön yksikkö Ainolan 

Alakööki, Timosenkosken luontokoulu, Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Metsäkartano, Villa 

Elfvikin luontotalo, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku, Harakan 

luontotalo, Vantaan luontokoulu, Porvoon luontokoulu, Naturskolan Uttern, VALONIA sekä 

Ruissalon luontokoulu. 

 

Yhteistyössä Vihreä lippu -ohjelman tukijan Foodduck Oy:n ja OKKA-säätiön kanssa 

suunniteltiin ja toteutettiin keväällä 2018 JÄMÄKISA-ideakilpailu. Atea Finland Oy:n 

lahjoituksella tuotettiin loppuvuodesta 2018 Vihreä lippu -ohjelmaan uutta materiaalia 

Ilmastonmuutos-teemasta. 
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Viestintä 

 

Vihreä lippu -ohjelman viestinnän päämääränä on ohjelman tunnettuuden ja osallistujamäärän 

lisääminen. Viestinnän tärkeimpiä kanavia olivat ohjelman verkkosivut sekä sosiaalisessa 

mediassa Facebook ja Instagram. Vuonna 2018 aktivoitiin myös ohjelman Twitter-tiliä. 

Osallistujaviestinnän kanavana toimivat osallistujien sähköpostilista ja neljä kertaa vuoden 

aikana ilmestynyt uutiskirje. 

 

Kevään 2018 suurin ja odotetuin ponnistus Vihreä lippu -ohjelmassa oli ohjelman verkkosivu-

uudistus. Ohjelman uudet kaksikieliset verkkosivut julkaistiin huhtikuun 2018 alussa 

osoitteissa www.vihrealippu.fi & www.gronflagg.fi. Vuoden 2018 aikana uudistettiin myös 

Vihreä lippu -esite, roll-up sekä juliste. 

 

Sosiaalisen median kanavista etenkin Instagramin käyttö ja seuraajamäärä kasvoivat vuoden 

aikana. Facebook-sivulla oli 31.12.2018 yhteensä 987 seuraajaa (31.12.2017 yht. 886 hlö, eli 

kasvua vuoden aikana 11 %). Instagram-tilillä seuraajia oli vuoden päätteeksi n. 400 hlö 

(31.12.2017 yhden kuukauden käytön jälkeen n. 100 hlö, eli kasvua vuoden aikana 300 %). 

Twitterissä seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana n. 240 henkilöön. 

 

Osallistujapalvelut & materiaalit 

 

Vihreä lippu tarjoaa osallistujilleen laajat osallistujapalvelut kahdella kielellä, suomeksi ja 

ruotsiksi. Osallistujapalveluihin kuuluivat vuonna 2018: 

• neuvontapalvelut puhelimitse ja sähköpostitse 

• palautteet Vihreä lippu -toimintasuunnitelmiin ja raportteihin 

• laajat sähköiset tukimateriaalit Vihreä lippu -toimintaan ja -teemoihin 

• osallistujatiedotus sähköpostilistan ja 4 kertaa vuoden aikana ilmestyneen sähköisen 

uutiskirjeen välityksellä 

 

Vihreän lipun keväällä 2018 uudistettujen verkkosivujen rinnalle rakennettiin myös uudet 

salasanasuojatut osallistujasivut, joiden kautta ohjelman osallistujat pääsevät käsiksi Vihreän 

lipun tarjoamiin materiaaleihin. Osallistujasivujen sisältöä uudistettiin, selkiytettiin ja 

monipuolistettiin osallistujilta edellisvuonna kerätyn kyselyn tuloksiin pohjautuen. Uudistus 

otettiin Vihreä lippu -osallistujien keskuudessa hyvin vastaan: syksyllä 2018 tehdyn 

osallistujakyselyn mukaan ohjelman osallistujat ovat olleet uusittuihin sivuihin ja materiaaleihin 

keskimäärin joko melko tai hyvin tyytyväisiä. 

 

Uudistetuilla osallistujasivuilla julkaistiin osallistujien käyttöön myös Vihreän lipun syksyllä 

2017 päivitetyt suomenkieliset teemamateriaalit ohjelman 7 teemaan (Vesi, Jätteiden 

vähentäminen, Energia, Lähiympäristö, Kestävä kulutus, Yhteinen maapallo ja Terve elämä). 

Uudistetut materiaalit julkaistaan myös ruotsinkielisinä alkuvuodesta 2019, mitä varten tehtiin 

vuoden 2018 aikana käännöstyötä. 

 

Vuoden 2018 lopulla saadun lahjoituksen turvin lähdettiin tuottamaan Vihreä lippu -ohjelmaan 

myös täysin uutta materiaalia Ilmastonmuutos-teemasta. Uusi kahdeksas Vihreä lippu -teema 

materiaaleineen julkaistaan osallistujien käyttöön keväällä 2019. 

 

http://www.vihrealippu.fi/
http://www.gronflagg.fi/
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Messut ja tapahtumat 

 

Vuoden 2018 aikana Vihreä lippu -ohjelmaa esiteltiin mm. 

● Educa-messuilla Helsingissä 26.–27.1. 

● Kymenlaakson Varhaiskasvattaja - tapahtumassa Kouvolassa 20.1. 

● Ympäristökasvatuspäivillä Hailuodossa 6.-7.9. (työpaja & puheenvuoro) 

● Vantaan kaupungin rehtoreiden ympäristöjohtamisen koulutuksissa syys-lokakuussa 

● Helsingin yliopiston OKL:n Maailma koulussa -tapahtumassa 3.10. 

● Suomen Ympäristöopisto SYKLIn koulutustapahtumassa & Pirkanmaan Ympäristö- 

ja Seikkailukasvatuspäivillä Virroilla 4.-6.10. (työpaja & puheenvuoro) 

● Varhaiskasvatusmessuilla Helsingissä 12.10. (esittelypiste & puheenvuoro) 

● Pohjois-Savon Ympäristökasvatuspäivässä Lapinlahdella 27.10. (Vihreä lippu -

aiheinen luontopolku) 

● Välke-ryhmän Kiertotalousseminaarissa Helsingissä 7.11. 

 

Eco-Schools-yhteistyö 

 

Vihreä lippu on osa FEEn kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka laajeni vuonna 2018 

toimimaan yhteensä 68 maassa ympäri maailman, tavoittaen 20 miljoonaa lasta ja nuorta. 

Kansainvälistä ohjelmayhteistyötä edistettiin osallistumalla vuotuiseen Eco-Schools-

ohjelmatapaamiseen Irlannissa 20-23.11. sekä kansainvälistä Eco-Schools-kouluyhteistyötä 

(twinning) ohjelman osallistujille tarjoamalla. 

 

Lisäksi edustimme Eco-Schools-ohjelmaa HundrED-innovaatioseminaarissa Espoossa 

8.11.: Eco-Schools-ohjelma valittiin vuoden 2019 maailman 100 kiinnostavimman 

kasvatusalan innovaation HundrED-kokoelmaan sekä HundrEDin syksyllä 2018 laatimaan 

kestävän kehityksen kasvatuksen maailman 10 kiinnostavimman innovaation joukkoon. 

2.2. Green Key 

 

Green Key -ohjelmaa toteuttaa Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:n kokonaan 

omistama Suomen Ympäristökasvatus Oy. Green Key -ohjelma edistää majoitus- ja 

ravitsemusalan ympäristövastuullisuutta ja ympäristösertifioitujen matkailutoimijoiden 

määrää. Ohjelman tavoitteet ja vaikuttavuus ulottuvat osallistujien henkilökuntaan, 

asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.  

 

Green Key -ohjelman lisäksi Suomen Ympäristökasvatus tarjoaa vuodesta 2018 alkaen 

osaamistaan kestävän matkailun edistämiseksi myös muille kuin Green Key -sertifioiduille 

kohteille. Sallan kunta valitsi Suomen Ympäristökasvatuksen kumppanikseen Sallan 

matkailun Vetovoimaa ekologisuudesta -hankkeeseen julkisen tarjouskilpailun perusteella.  

Konsultointityö sisältää yhteensä neljä erillistä 1-2 päivän työpajakokonaisuutta, 

yrityskartoituksia Sallan matkailuyrityksissä ja mm. viestintätukea. Hanke alkoi marraskuussa 

2018 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun.  
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Suomen Ympäristökasvatus Oy:n hallituksessa toimivat 01-10/2018 Essi Aarnio-

Linnanvuori (pj.), Katja Viberg ja Tanja Tuulinen. Uusi, yhtiökokouksen nimeämä hallitus aloitti 

marraskuussa 2018 ja sen jäsenet ovat Sinikka Kunttu (pj.), Riitta Salasto ja Jenni Jelkänen. 

Yhtiökokous nimitti Marketta Viljasaaren yrityksen toimitusjohtajaksi marraskuussa 2018.  

 

Green Key -ohjausryhmän toiminta lakkautettiin FEE Suomen hallituksen päätöksellä. 

Green Key -ohjelma on vakiinnuttanut toimintansa, joten ohjausryhmälle ei katsottu enää 

tarvetta. Toimintaan liittyvät päätökset tehdään jatkossa yhtiön hallituksessa.  

 

Päätökset merkin myöntämisestä tekee ohjelman kansainvälisen toimintamallin mukaisesti 

ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii 

FEE Suomen edustaja tuomaristossa. Vuonna 2018 puheenjohtajana toimi FEE Suomen 

jäsen Marjo Priha. Muut tuomariston jäsenet olivat: Terhi Hook, Visit Finland; Minna-Maari 

Harmaala, Haaga-Helia, Risto Larmio, Fortum, Leo Stranius, ympäristöasiantuntija, Merja 

Rehn, Sitra sekä Antti Saukkonen, Suomen leirintäalueyhdistys.  

 

Vuoden 2018 loppuun mennessä Green Key -ohjelmassa oli mukana 92 (+21 kpl vuoden 

aikana) kohdetta. Green Key jatkoi näin Suomessa markkinajohtajana omassa kentässään. 

Sertifioiduista kohteista 77 on Manner-Suomessa ja 15 Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalla 

ohjelmaa operoi Ålands Natur och Miljö. Uusia osallistujia vuonna 2018 olivat mm. 

nuorisokeskus Metsäkartano, Prime Hotels -ketjun neljä hotellia, Haikon Kartano ja Suomen 

ensimmäinen Green Key -sertifioitu leirintäalue Nallikarin Lomakylä.   

 

Tärkeä osa ohjelmaa on ympäristötyön tuen tarjoaminen asiakkaille. Tätä jatkettiin tarjoamalla 

osallistujille valmista ympäristöviestintämateriaalia sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. 

 

Uusia kohteita ja parhaita käytäntöjä nostettiin esille mediassa, puheenvuoroin ja 

sosiaalisessa mediassa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kestävän matkailun 

kasvamisesta ja Green Key -työstä uutisoitiin mm. Ylen Uutisissa. Suomen Green Key -

kohteet ovat olleet esillä myös Green Key Internationalin uutisissa. Maailmanlaajuinen Green 

Key National Operators Meeting pidettiin syyskuussa 2018 Tallinnassa.  

3. Muu ympäristökasvatustyö 

3.1. Asiantuntija- ja vaikuttamistyö 

 

Vuoden 2018 alussa FEE Suomi otti taas vetovastuun ympäristökasvatusalan järjestöjen ja 

toimijoiden Pyöreästä pöydästä, joka toimii yhteistyön mahdollistajana erityisesti 

ympäristökasvatusalan vaikuttamistyössä. Pyöreä pöytä kokoontui vuonna 2018 kolme 

kertaa. Pyöreän pöydän kokoontumisiin osallistuivat mm. WWF Suomi, Luonto-Liitto, Luonto- 

ja ympäristökoulujen liitto, Suomen Latu, Suomen Metsäyhdistys, Pääkaupunkiseudun 

kierrätyskeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto, HSY, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ja 

Suomen ympäristöopisto SYKLI. 
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Vaikuttamistyön suurimpana ponnistuksena olivat lähestyvät eduskuntavaalit 2019. Pyöreän 

pöydän kokouksessa helmikuussa päätettiin käynnistää ympäristökasvatusalan yhteinen 

vaikuttaminen vaalityössä. Vaalivaikuttamisessa aktiivisimpia olivat FEE Suomen lisäksi 

Luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Luonto-Liitto ja WWF Suomi. Tavoitteet valmistuivat 

toukokuun alussa ja ne allekirjoitti 12 järjestöä ja tahoa. Tavoitteet toimitettiin kaikille 

kansanedustajille ja puoluetoimistoille. Tapaamisia ja puheluja toteutettiin Kokoomuksen, 

Vihreiden, Demareiden, Keskustan ja Vasemmistoliiton kanssa. Vaalivaikuttamisessa saatiin 

sparrausta WWF:n asiantuntijoilta sekä Fingon kampanjoitsijalta. Kestävän kehityksen 

kasvatuksen tavoitteilla oli hyvä vastaanotto, antoisia keskusteluja sekä konkreettisia 

kirjauksia ainakin Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa 2019-2023 sekä Kokoomuksen 

ympäristöohjelmassa. 

OKM ja OPH 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaustyö käynnistyi vuoden 2018 

aikana. FEE Suomi osallistui kevään ja alkukesän aikana kolmeen osallistavaan työpajaan ja 

oli syksyllä mukana myös kommentoimassa luonnoksia sidosryhmätilaisuudessa. 

Kesäkuussa tavattiin 31.5. Opetushallituksen Jukka Tulivuori ja Paula Mattila, joille esiteltiin 

Vihreän lipun toimintaa ja keskusteltiin OPH:n mahdollisuuksista tukea ja viestiä ohjelmasta 

enemmän. 

Syksyllä 10.10. tavattiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, jonka kanssa keskusteltiin 

erityisesti kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisestä opettajien perus- ja koulutuksessa.  

Työryhmätyöskentelyä 

FEE Suomi toimi Ympäristöministeriön alaisessa luonnon monimuotoisuuden 

viestintäryhmän jäsenenä (nimitys v. 2017-2021). Viestintäryhmä suunnittelee luonnon 

monimuotoisuuteen liittyvää viestintää YM:n biodiversiteetin seurantaryhmän tukena. 

Järjestö oli mukana Suomen Kestävän kehityksen toimikunnassa, jonka puheenjohtaja oli 

pääministeri Juha Sipilä. FEE Suomen toiminnanjohtaja on toimikunnassa nimettynä 

varajäsenenä (varsinaisena WWF Suomen pääsihteeri). 

FEE Suomi oli mukana vuoden aikana Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät – 

videotapaamisissa, jotta pysyttiin kuulolla alueellisen tason ympäristökasvatustyöstä. 

Järjestö toimi aktiivisesti vuoden aikana Välke-ryhmässä (Uudenmaan 

ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä). Välke-verkosto järjesti 7.11. 

Pasilassa kiertotalous-aiheisen seminaarin, jossa Ympäristökasvatus-lehden 

kiertotalousteemainen printtilehti julkistettiin ja jaettiin kaikille seminaarin osallistujille. 

Lisäksi FEE Suomi oli mukana vaikuttamistyössä Fingon vetämässä Agenda 2030-

työryhmässä sekä Kasvatus ja koulutus -työryhmässä. 

Lausuntoja 

Keväällä FEE Suomi yhdessä muiden Pyöreän pöydän toimijoiden kanssa teki lausunnon 

varhaiskasvatuslain luonnoksesta 16.3. 
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FEE Suomelta pyydettiin lausuntoa Ympäristöministeriön harkinnanvaraisista 

valtionavustuksista, joka annettiin ympäristöjaostolle 23.10. 

Esitelmäpyyntöjä 

Ympäristöministeriö pyysi FEE Suomea esittelemään ympäristökasvatusta, ulkona oppimista 

ja Ulkoluokkapäivä-kampanjaa Euroopan neuvoston Maisemayleissopimuksen 

workshopiin Italian Calabriaan 2.-6.10., jonka aiheena oli Landscape and education. 

Workshopiin osallistui toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu, joka piti esitelmän aiheesta. 

3.2. Ulkoluokkapäivä -kampanja 

 

FEE Suomi koordinoi keväällä 2018 neljättä kertaa kansainvälistä Ulkoluokkapäivä-

kampanjaa (Outdoor Classroom Day) Suomessa. Ulkoluokkapäivän tavoitteena on edistää 

ulkona oppimista ja leikkiä päiväkodeissa sekä kouluissa. Kampanjassa tuodaan esiin ulko-

opetuksen ja leikin merkitystä lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille. Päiväkoteja ja kouluja 

kannustetaan ilmoittautumaan toukokuussa vietettävään tapahtumapäivään, jolloin 

päiväkodeissa ja kouluissa ympäri maailman lähdetään lasten kanssa ulos. Ulkoluokkapäivän 

viettoon 17.5.2018 osallistui Suomessa yli 20 500 lasta. Maailmanlaajuisesti mukana oli yli 1,7 

miljoonaa lasta. 

 

Vuonna 2018 kampanjaa tehtiin yhteistyössä Suomen lasten metsäretkipäivän kanssa 

otsikolla “Yhdessä ulos”. Kampanjaa varten koottiin laaja yhteistyökumppaniverkosto, joka 

viesti aktiivisesti kampanjasta. Yhteistyökumppaneita olivat mm. Ympäristöministeriö, 

Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, LYKE-verkosto, MAPPA, Luonto-

Liitto, WWF Suomi ja Suomen latu. Kampanjaa koordinoi kansainvälisesti brittiläinen 

sosiaalinen yritys ja yhteisöllisten projektien verkosto Project Dirt Unileverin Lika on hyväksi -

ohjelman tuella. 

3.3. Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinto 

 

FEE Suomi kiinnittää huomiota ympäristökasvatuksen laatuun jakamalla vuosittain 

Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnot, jolla halutaan nostaa esiin ansiokasta 

ympäristökasvatustyötä. Järjestö palkitsee vuosittain yhden tai useamman henkilön tai tahon, 

joka on merkittävästi edistänyt ympäristökasvatusta esimerkiksi pitkäjänteisellä tai uusia 

käytäntöjä luovalla toiminnalla. 

 

FEE Suomi julkisti 21.11. Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnon vuoden 2018 

saajat syyskokouksessaan Kouvolassa, Kettumäen kansanpuistossa. Vuoden 

Ympäristökasvatuksen Ruusut myönnettiin seuraaville: 

 

Essi Aarnio-Linnanvuori, FT, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF Suomi 

Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Erkka Laininen, DI, suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö 
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Kunniakirjat ja ruusut luovutettiin saajille Ruusukahveilla 13.12. FEE Suomen toimistolla, jossa 

kaikki kolme saajaa olivat läsnä. 

 

Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. 

3.4. Yhteistyöhankkeet 

FEE Suomi oli hanke- ja yhteistyökumppanina useissa ympäristökasvatusalan hankkeissa 

vuoden 2018 aikana. 

 

Ulos-Ut-Out 2020 -ulkona oppimisen suurtapahtuman ohjausryhmä. Ohjausryhmä työskenteli 

aktiivisesti koko vuoden järjestäen suunnittelukokouksen kevät- ja syyskaudella kuukausittain 

sekä tekemällä suunnittelumatkan Nurmekseen 11.-13.6. Hankkeessa järjestöä edusti 

toiminnanjohtaja. 

 

ULKOLUOKKA – liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa -hanke. Hankkeen koordinoinnista 

vastasi Suomen ympäristöopisto SYKLI. FEE Suomi oli mukana hankkeen ohjausryhmässä 

sekä mukana kirjoittajana hankkeen päätteeksi tuotetussa julkaisussa ”Loikkaa ulkoluokkaan 

– opas ulkona opettamiseen”. Hankkeessa järjestöä edusti toiminnanjohtaja. 

 

Transformer 2030 -hanke (jatkohanke Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeelle). Hanketta 

koordinoi Kepa (syksyn lopulta alkaen uusi nimi Fingo). Hankkeessa järjestöä edusti 

toiminnanjohtaja sekä hallituksen varajäsen Emma Kurenlahti. 

 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton MAPPA-materiaalipankin jatkohanke. 

Hankkeessa järjestön edustajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Marjo Pakkanen. 

4. Viestintä 

 

FEE Suomen viestinnän päämääränä on ympäristökasvatuksen arvostuksen ja tunnettuuden 

lisääminen, hyvien ympäristökasvatuskäytäntöjen esille tuominen ja järjestön ja sen ohjelmien 

tunnettuuden lisääminen.  

  

Viestintämme tärkeimpiä kanavia olivat verkkosivustomme (www.feesuomi.fi), 

Ympäristökasvatus-lehti (verkkolehdet ja printtilehti) sekä sosiaalisessa mediassa Facebook 

ja Twitter. Tärkeänä jäsenviestinnän kanavana toimi myös sähköpostilista, jossa julkaistiin 

vuoden aikana 55 viestiä (21 viestiä FEE Suomen omia, loput yhteistyökumppaneiden 

pyynnöstä listalle välitettyjä viestejä). 

 

FEE Suomen viestintää kohennettiin vuoden aikana käynnistämällä järjestön verkkosivu-

uudistus (valmistui 1/2019). Uudistuksen tarkoituksena oli saattaa verkkosivut paremmin 

linjaan Vihreän lipun ja Green Keyn verkkosivujen kanssa sekä yhdistää Ympäristökasvatus-

http://www.feesuomi.fi/
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lehti taas järjestön sivujen alle. Viestintä sosiaalisessa mediassa aktivoitui vuoden 2018 

aikana Facebookissa ja Twitterissä. 

 

Sosiaalisessa mediassa FEE Suomen Facebook-sivulla oli loppuvuodesta 2277 seuraajaa 

(Vuoden 2017 lopussa 2203 hlö). Twitter-tilillä oli 781 seuraajaa (Vuoden 2017 lopussa 688 

hlö).  

4.1. Ympäristökasvatus-lehti 

FEE Suomi julkaisee Ympäristökasvatus-lehteä, joka on ympäristökasvatusalan merkittävin 

mediakanava Suomessa. Lehti edistää keskustelua ympäristökasvatuksen ajankohtaisista 

aiheista, tiedottaa ympäristökasvatustutkimuksesta ja kehittämishankkeista sekä edistää 

verkostoitumista ympäristökasvatuksen alalla. Ympäristökasvatus-lehti nostaa esiin 

ajankohtaisia teemoja, käsittelee kriittisesti teemojen kytkentöjä kasvatukseen ja tarjoaa 

opettajille ja kasvattajille taustoitusta, näkökulmia ja välineitä kasvatustyöhön. 

 

Ympäristökasvatus-lehden toimituskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, keväällä 

ja syksyllä. Lisäksi työskenneltiin sähköpostitse ja toimituskuntalaiset kirjoittivat 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, Panu Pihkala.  

 

Lehdestä ilmestyi vuoden 2018 aikana kolme verkkonumeroa (maaliskuussa, toukokuussa ja 

syyskuussa) sekä marraskuussa Kiertotalous-teemainen printtinumero. Ympäristökasvatus-

lehden tekemiseen saatiin kulttuurilehtitukea 2000 euroa.  

 

Printtilehden taittajana toimi Marjut Anttilainen. Lehden tilauksista vastasi FEE Suomen 

järjestöassistentti Petra Tallberg ja ilmoitus- ja ylipainosmyynnistä Sinikka Kunttu.  

 

Marraskuussa julkaistusta 48-sivuisesta Kiertotalous-teemaisesta printtilehdestä otettiin 

3100 kpl:n painos, ja se postitettiin kaikille tilaajille sekä FEE Suomen jäsenille (yht.n. 900 

kpl). Osa painoksesta myytiin Kierrätyskeskuksen, Suomen ympäristöopisto SYKLIn, Nuoret 

Yrittäjät ry:n ja Luontokeskus Haltian jaettavaksi. Loput lehdistä jäi FEE Suomelle jaettavaksi 

vuoden 2019 tapahtumien yhteydessä. 

 

Verkkonumeroiden julkaisusta ja niiden yksittäisistä artikkeleista viestittiin sosiaalisessa 

mediassa. Vuonna 2018 verkkolehden artikkeleilla oli yhteensä 14 813 katselukertaa ja 6274 

lukijaa. Vuoden 2018 suosituimmalla artikkelilla oli 744 katselukertaa vuoden loppuun 

mennessä. 
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5. Järjestötoiminta 

 

5.1. Jäsenet ja jäsenyhdistykset 

FEE Suomella oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 810 jäsentä, joista 463 oli henkilöjäseniä ja 

347 yhteisöjäseniä. Jäsenmäärä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2017.  

 

Jäsenmaksut vuonna 2018 olivat: 30 € henkilöjäsenet, 18 € opiskelijat ja työttömät, 45 € 

pienyhteisöt ja 95 € yhteisöt. Henkilöjäsenet jakautuivat eri maksuluokkiin seuraavasti: 305 

normaalihintaista henkilöjäsentä, 111 opiskelijajäsentä ja muihin alennusryhmiin kuuluvaa 

sekä 46 jäsenyhdistys Haavin kautta liittynyttä henkilöjäsentä.  Yhteisöjäseniä oli yhteensä 

345 (pienyhteisö 6, yhteisö 26, VL-edistäjät 15, VL-osallistujat 293 ja Haavin kautta liittyneet 

7). Jäsenluettelossa olevista jäsenistä 86:lla oli vuoden 2018 jäsenmaksu maksamatta 

vuodenvaihteeseen mennessä. 

 

FEE Suomella oli vuonna 2018 yksi paikallinen jäsenyhdistys Haavi – Varsinais-Suomen 

ympäristökasvatusyhdistys ry, joka edisti aluetason ympäristökasvatusta erilaisten 

tapahtumien, kurssien ja koulutusten avulla. Haavi ry päätettiin yhdistyksen syyskokouksessa 

28.11.2018 lakkauttaa, joten FEE Suomella ei ole enää vuoden lopussa jäsenyhdistyksiä. 

5.2. Hallitus ja edustukset 

 
Hallitus  

 

Hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Silja Sarkkinen ja varapuheenjohtajana Marjo 

Pakkanen. Hallituksessa oli kuusi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä 

(suluissa): 

 

Anna Kettunen (Emma Kurenlahti) 

Maija Hakala  (Niina Rossi) 

Natalia Teikola (Tiina Jaatinen) 

Henna Junttila  (Johanna Sunikka) 

Eeva Huttunen (Auli Elolahti) 

Riitta Salasto 

 

Vuoden aikana järjestettiin kahdeksan hallituksen kokousta, joista kaksi oli 

sähköpostikokouksia. 

 

Nimetyt edustukset vuonna 2018 

 

FEE Suomella nimettyjä edustuksia seuraavissa työryhmissä tai verkostoissa: 

 

• Ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuuden viestintäryhmä 2017-2021: Sinikka 
Kunttu (vars.), Natalia Teikola (vara) 
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• Kestävän kehityksen toimikunta (varajäsenyys): Sinikka Kunttu 

• Ympäristökasvatuksen toimijoiden Pyöreä pöytä: Sinikka Kunttu (vars.), varalla 
Johanna Sunikka ja Anna Kettunen  

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

• Järjestöjen Agenda 2030 -ryhmä: Sinikka Kunttu 

• Välke (Uudenmaan alueellinen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä) Sinikka 
Kunttu (vars.), Riitta Salasto (vara) 

• Siemenpuusäätiön valtuuskunta (kausi 2018–19): Silja Sarkkinen (vars.) ja Sinikka 
Kunttu (vara) 

• MAPPA-materiaalipankki -jatkohanke: Marjo Pakkanen 

• Ulos-Ut-Out 2020 -ohjausryhmä: Sinikka Kunttu 

• Transformer 2030 -opettajien täydennyskoulutushanke: Sinikka Kunttu ja Emma 
Kurenlahti 

• LYKE -ohjausryhmä: Anna Kettunen (vars.), asiantuntijajäsen: Riitta Salasto 

• SYKLIn Ulkoluokka-hankkeen ohjausryhmä: Sinikka Kunttu 

• Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä: Anna Kettunen (henkilökohtainen edustus, 
ei edusta FEE Suomea organisaationa) 

• Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatusvaliokunta: Natalia Teikola 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3. Turussa VALONIAn tiloissa. Kokouksen jälkeen 

ohjelmassa oli Varsinais-Suomen ympäristökasvattajien toiminnan esittelyä sekä Essi Aarnio-

Linnanvuoren esitelmä tuoreesta väitöstutkimuksestaan: ”Ympäristö ylittää oppiainerajat: 

Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina”. Kokouksessa 

hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä päätettiin sääntömuutoksista 

mukaan lukien yhdistyksen uudesta nimestä.  

 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kouvolassa Kettumäen kansanpuistossa 21.11. 

Kokousta edelsi Kymenlaakson alueellinen ympäristökasvatusiltapäivä, johon osallistui yli 40 

henkilöä. Tapahtumassa tutustuttiin Kettumäen kansanpuiston miljööseen sekä opittiin 

työpajoissa kaupunkiviljelypilotista ja ulkona oppimisesta. Kokouksessa hyväksyttiin 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä valittiin järjestölle uusi puheenjohtaja 

ja uusia hallituksen jäseniä. 
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6. Henkilöstö ja organisaatio 

 

Henkilöstö 
 

FEE Suomen vakituisina työntekijöinä työskentelivät toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu (alk. 

1.1.2018), järjestöassistentti Petra Tallberg ja Vihreä lippu -päällikkö Aino Alasentie 

(hoitovapaalla 1.1.-31.5.2018, opintovapaalla 13.8.2018 alk.). Aino Alasentien hoito- ja 

opintovapaiden sijaisena toimi 1.1.-30.6. ja jälleen 1.8.2018 alkaen Iida-Elina Kiminki. Kaikki 

kuukausipalkkaiset työntekijät Aino Alasentietä lukuun ottamatta työskentelivät 80% työajalla. 

 

Lisäksi urakkaluonteisissa, määräaikaisissa projektitöissä toimivat: 

• Pihla Salminen 27.2.-31.5.2018 tuntipalkkaisena Ulkoluokkapäivän 

kampanjakoordinaattorina 

• Pihla Salminen 12.11.-31.12.2018 kuukausipalkkaisessa määräaikaisessa 

työsuhteessa Vihreä lippu -projektityöntekijänä (ilmastonmuutos-teemamateriaalin 

tuottaminen ja Ulkoluokkapäivän valmistelut) 

• Emma Vuorio ja Jenni Sademies 15.3.-24.5.2018 ja 15.10.-12.12.2018 ja Pihla 

Salminen 12-10.-11.11.2018 urakkapalkkaisesti Vihreä lippu -arviointivastaavina 

• Marjut Anttilainen Ympäristökasvatus-teemalehden taittajana urakkapalkkaisesti 

syys-lokakuussa 2018 

• Sanna Saastamoinen Vihreä lippu -roll-upien ja -julisteiden taittajana tammikuussa & 

joulukuussa 2018 

• Vilma Lappalainen teki Vihreä lippu -piirroskuvia verkkosivuille marraskuussa 2018 

 

Puheenjohtaja Silja Sarkkiselle maksettiin lisäksi palkkio puheenjohtajan tehtävien 

hoitamisesta. 

 

Keväällä FEE Suomessa suoritti työkokeilua Anne Lahti 19.3.-31.5.2018 Ympäristöreportterit 

-ohjelmaa päivittäen ja rahoitusta hakien. Työkokeilu oli palkaton. 

 

Toimitilat 

 

FEE Suomen toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Lintulahdenkatu 10. 

 
Suomen Ympäristökasvatus Oy 
 
Yhdistyksellä on tytäryhtiö Suomen Ympäristökasvatus Oy, jonka osakekannasta yhdistys 

omistaa 100 %. Yritys toteuttaa Green Key -ohjelmaa Suomessa (ks. tarkemmin luku 2.2). 

Yrityksen mahdollinen liikevoitto ohjataan yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. 

Osakeyhtiö ei jakanut osinkoa vuonna 2018. Suomen Ympäristökasvatus Oy:llä on 

Yhteiskunnallisen yrityksen tunnus.  

 

Suomen Ympäristökasvatus Oy:ssa työskentelivät vuoden 2018 alussa Green Key -

ohjelmajohtaja Marketta Viljasaari (100 % työajalla) ja yhteyspäällikkö Elina Harju (40 % 

työajalla). Elina Harjun siirryttyä muihin työtehtäviin, aloitti elokuussa 2018 uutena 

yhteyspäällikkönä Hanna Liappis (40 % työajalla). Suomen Ympäristökasvatus Oy:llä on omat 



15 

toimitilat, jotka sijaitsevat toimistohotelli Reguksessa osoitteessa Mannerheimintie 113, 00280 

Helsinki. 

7. Talous ja hallinto 

 

Yhdistyksen toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi 

tilinpäätöksestä. Taloushallinnossa käytettiin Procountor -ohjelmistoa.  

 

FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostivat vuonna 2018 julkiset avustukset, 

joita järjestö sai Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen valtionavustus valtakunnallisille 

luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille), Taiteen edistämiskeskukselta (kulttuurilehtiavustus) 

sekä Opetushallitukselta (valtionavustukset järjestöille). 

 

Tärkeimpiä muita tulonlähteitä olivat jäsenmaksut, Vihreä lippu -ohjelman osallistumismaksut 

sekä mainos- ja ylipainoksen myyntitulot ja sponsorituki. Foodduck Oy tuki Vihreä lippu -

ohjelmaan liittyvän Jämäkisan toteutusta. Ulkoluokkapäivä-kampanjan yhteistyökumppanina 

ja sponsorina toimi Project Dirt Isosta-Britanniasta. Yhdistyksen toimintaa oli myös mahdollista 

tukea vapaamuotoisten lahjoitusten avulla (rahankeräysluvan alaiset tuotot). Talouden 

merkittävimmän menoerän muodostivat henkilöstökulut.  

 

Talous oli vuonna 2018 edellisvuoden tapaan vakaalla pohjalla, mistä kertovat seuraavat 

tilinpäätöksen tunnusluvut: 

 

 

 

Kirjanpito ja tilintarkastus 

Kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Atope Oy. Tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Matti J. 

Mäkinen ja varatilintarkastajana HT-tilintarkastaja Susanna Ahola. Toiminnantarkastajana 

toimi Laura Manninen. 

 

Tietosuojalainsäädäntö (GDPR) 

Toukokuussa 2018 voimaan tullut uusi tietosuojalainsäädäntö huomioitiin yhdistyksen 

toiminnassa asianmukaisesti laatimalla kaikille yhdistyksen ylläpitämille rekistereille 

(henkilöstö-, jäsen-, Vihreän lipun osallistuja- sekä lehden tilaajarekisterille) 

tietosuojaselosteet sekä päivittämällä yhdistyksen tietosuojakäytäntöjä lainsäädännön 

vaatimalle tasolle.  Kaikille henkilötietoja luovuttaneille tiedotettiin asiasta. 

 2018 2017 2016 

Taseen loppusumma 109 941,59 € 123 011,84 € 92 452,00 €

Yhdistyksen oma pääoma 52 838,42 € 52 770,21 € 59 245,10 €

Tulos     68,21 € - 6474,89 € - 55 096,36 €


