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1. 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 (ent. Suomen
Ympäristökasvatus Oy) toteuttaa vuonna 2020 Suomessa yhteensä neljää FEE:n
kansainvälistä ohjelmaa.
FEE Suomi koordinoi Eco-Schools (Vihreä lippu) ja Young Reporters for the Environment
(Ympäristöreportterit) -ohjelmia. Going Green Oy vastaa puolestaan hotelli- ja majoitusalan
Green Key -ohjelmasta ja uutena käynnistetään rantojen ja vierasvenesatamien Blue Flag ohjelma.
FEE Suomen strategia vuosille 2020-2024
ARVOT
Perusta:
Arvot:

Luonnon ja elämän itseisarvo
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.
2. Ympäristökasvatuksen asema paranee yhteiskunnassa ja poliittisessa
päätöksenteossa.
3. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee.
4. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu.
Painopisteet vuonna 2020
●
●
●
●
●

Kehitetään Vihreä lippu -ohjelman toimintamallia ja uusien osallistujien hankintaa
Tuotetaan luonnon monimuotoisuudesta kaikille avoin opetusmateriaali
Jatketaan ja käynnistetään uusia opettajien täydennyskoulutushankkeita
Tehdään vaikuttamistyötä ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen
edistämiseksi erityisesti kirittämällä hallitusohjelman kautta
Nostetaan FEE Suomen viestintä uudelle tasolle
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2. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten
ympäristökasvatustyölle voimistuu
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi tarjoaa varhaiskasvatukseen, kouluille ja muille oppilaitoksille
laadukkaan ja innostavan Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman. Vihreä lippu -ohjelmassa
korostuu toivo ja yhdessä tekeminen. Kehitämme Vihreä lippu -ohjelman toimintamallia, materiaaleja
ja -palveluja vastaamaan entistä paremmin osallistujien, oppimisympäristöjen ja muuttuvan maailman
tarpeisiin. Tuotamme ajankohtaista ja monipuolista tukimateriaalia opetuksen ja kasvatuksen tueksi
myös muille kuin Vihreä lippu -osallistujille.

2.1. Vihreä lippu
Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti päiväkodeille, kouluille,
oppilaitoksille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoille. Sen tärkeimmät periaatteet ovat
lasten ja nuorten osallisuus, kestävän kehityksen kasvatus osana arkea,
ympäristökuormituksen vähentäminen, toiminnan jatkuva kehittäminen sekä yhteistyö
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Lapset ja nuoret ovat keskeisessä roolissa toiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa.
Valtakunnallinen, moniammatillinen Vihreä lippu -toimikunta myöntää ohjelman kriteerit
täyttäville yksiköille oikeuden käyttää Vihreää lippua merkkinä korkeatasoisesta
ympäristökasvatuksesta. Vihreä lippu on osa FEEn kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa.
Vihreä lippu -ohjelman vuoden 2020 neljä painopistettä ovat:
1. Toimintamallin kehittäminen
2. Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
3. Tukipalvelut ohjelman osallistujille
4. Uusi luonnon monimuotoisuus -teema
Niihin liittyvät tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty seuraavissa kappaleissa.

Toimintamallin kehittäminen
Vuonna 2020 käynnistyvässä Vihreän lipun toimintamallin kehittämisprosessissa
tarkastellaan, miltä osin Vihreän lipun toimintamallia ja kriteereitä tulisi kehittää, jotta ne
ohjaisivat ohjelman osallistujia toteuttamaan toimintaa koulu- ja päiväkotiarkeen
mahdollisimman hyvin soveltuvalla tavalla.
Samalla tarkastellaan sitä, mitä tukipalveluita Vihreä lippu -ohjelman tulisi osallistujilleen
tarjota vaikuttavan ympäristötyön toteuttamisen tueksi, ja millä keinoin Vihreä lippu sertifiointi voisi nykyistäkin paremmin taata toteutetun toiminnan laadun. Näihin kysymyksiin
liittyen tarkastellaan myös Vihreän lipun osallistumismaksuhinnaston päivitystarvetta.
Kehittämistyötä toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (FEE Suomen hallitus,
Vihreä lippu -ohjausryhmä, ohjelman osallistujat ja alueelliset edistäjät, ohjelman rahoittajat,
muut asiantuntijat), myös ulkopuolista fasilitointia hyödyntäen.
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Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
Vihreän lipun viestinnän tavoitteena on, että ulkoiset verkkosivut ja sosiaalisen median
kanavat luovat ohjelmasta ulospäin innostavan ja informatiivisen kuvan. Vihreä lippu osallistujia kannustetaan viestimään toiminnastaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja
jaetaan toimijoiden tuottamaa sisältöä.
Vihreä lippu -ohjelman markkinoimiseksi ja näkyvyyden kasvattamiseksi ohjelma on esillä
tärkeimmissä opetus- ja kasvatusalan tapahtumissa, myös alueellisesti. Lisäksi ohjelma saa
näkyvyyttä mediatiedottamisen ja aktiivisen sidosryhmäyhteistyön kautta. Vihreä lippu
tavoittaa uusia osallistujia ja kasvattaa tunnettuuttaan ympäristökasvatustyön ja
opetussuunnitelmien toteutuksen välineenä opettajien ja kasvattajien sekä muiden
sidosryhmien parissa.

Tukipalvelut ohjelman osallistujille
Kehittämistyön lisäksi jatkuvana Vihreä lippu -ohjelman jatkuvana tavoitteena on ohjelman
osallistujien tukeminen pitkäjänteisessä ja laadukkaassa ympäristökasvatustyössä.
Vihreä lippu -ohjelman osallistujille tarjotaan seuraavat jatkuvat tukipalvelut suomeksi ja
ruotsiksi:
• Vihreä lippu -osallistujasivujen laajat toimintaohjeet ja teemamateriaalit.
Osallistujasivuilla tarjottavat tukimateriaalit ovat selkeitä, innostavia, ajantasaisia sekä eri
ikäryhmien tarpeet ja näkökulmat huomioivia.
• Neuvontapalvelut puhelimitse ja sähköpostitse
• Yksikkökohtaiset palautteet Vihreä lippu -toimintasuunnitelmiin ja raportteihin
• Kattava viestintä ohjelman ajankohtaisista asioista sekä ympäristökasvatuksen
tukimateriaaleista & -palveluista
• Vihreä lippu -sertifioinnit

Uusi, kahdeksas teema
Vuonna 2020 tuotetaan Vihreä lippu -ohjelmaan myös uusi teemamateriaalikokonaisuus
ajankohtaisesta Luonnon monimuotoisuus -teemasta (ks. tarkemmin kohta 2.2.) Kaikille
avoimesti julkaistavan materiaalin pohjalta luodaan Vihreä lippu -ohjelmaan uusi
teemamateriaalipaketti, jonka avulla ohjelman osallistujat voivat jatkossa toteuttaa myös
Luonnon monimuotoisuus -teemaisia Vihreä lippu -projekteja.

2.2. Muu tukimateriaali opetuksen ja kasvatuksen tueksi
Ilmastonmuutos ja Etelän äänet -hanke
FEE Suomen ja Siemenpuu-säätiön yhteisessä vuonna 2019 käynnistyneessä
Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushankkeessa tuotetaan monialainen
oppimiskokonaisuus yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kouluvierailujen ja
oppimateriaalien avulla nuoret perehtyvät Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin –
erityisesti ilmastonmuutokseen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin. Hanke on kytketty
kansainväliseen FEEn Young Reporters for the Environment (Ympäristöreportterit) ohjelmaan.
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Alkuvuonna 2020 hankkeessa toteutetaan 50 kouluvierailua neljällä paikkakunnalla
(pääkaupunkiseutu, Tampere, Jyväskylä ja Oulu). Lisäksi opettajien käytössä ovat
oppimateriaalit ja tuntisuunnitelmat itsenäiseen työskentelyyn. Oppimateriaalit käännetään
myös englanniksi ja niitä markkinoidaan Young Reporters for the Environment -ohjelman
kautta, jotta ohjelmaa toteuttavat tahot voivat ottaa materiaalit käyttöönsä.
Oppimiskokonaisuuden levikkiä edistää koordinaattorin osallistuminen ohjelman
kansainväliseen tapaamiseen maaliskuussa.
Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hanke päättyy maaliskuun lopussa 2020. Alkuvuonna
haetaan eri lähteistä ohjelmalle, kouluvierailuille ja konseptin kehittämiselle jatkorahoitusta.

Luonnon monimuotoisuus -opetusmateriaalikokonaisuus
FEE Suomi tuottaa vuonna 2020 Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella luonnon
monimuotoisuudesta kertovan monipuolisen ja aktivoivan opetusmateriaalin, joka valmistuu
syksyllä 2020 – juuri sopivasti luonnon monimuotoisuuden teemavuonna. Opetusmateriaali
lisää opettajien ja lasten ja nuorten ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta, sen
uhkatekijöistä ja suojelusta. Materiaalissa painottuvat lähiympäristön tarjoamat
mahdollisuudet monimuotoisuuden havainnointiin sekä oman koulu-/päiväkotiyhteisön
mahdollisuudet vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Materiaali on kaikille
avoin ja maksuton. Materiaalin laajuus ja muoto riippuvat Partioaitan Ympäristöbonuksen
rahoituksen suuruudesta, joka selviää tammikuun 2020 lopussa.

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.

FEE Suomi koordinoi ympäristökasvatuksen yhteistyöverkoston Pyöreän pöydän
toimintaa. Pyöreässä pöydässä vaihdetaan ja jaetaan ajankohtaista ympäristökasvatukseen
liittyvää tietoa sekä suunnitellaan ja valmistellaan erityisesti yhteistä vaikuttamistyötä
ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi. Pyöreä pöytä kokoontuu 3-4
kertaa vuodessa. Lisäksi työskennellään tarvittaessa pienemmissä työryhmissä. Pyöreässä
pöydässä mukana on yhteensä 28 eri tahoa. Aktiivisimmin osallistuvat WWF Suomi, LuontoLiitto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Lastentarhanopettajaliitto, Natur och Miljö,
OAJ, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu, Suomen
Metsäyhdistys, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, HSY, Lasten ja nuorten
puutarhayhdistys. Uusia Pyöreän Pöydän jäseniä ovat mm. OAJ, OKKA-säätiö, Pidä
Saaristo Siistinä ry ja Martat. Pyöreän Pöydän yhteistyölle on kysyntää ja erityisesti kysyntää
olisi ilmastokasvatukseen keskittyvän verkoston koordinoinnille.
Vuonna 2020 FEE Suomi jatkaa yhdessä muiden järjestöjen kanssa hallitusohjelman
ympäristökasvatusta koskevien kirjausten ”edistetään luonto- ja ympäristökasvatusta” ja
”otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus [--] läpileikkaavina teemoina eri
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koulutusasteilla” kirittämistä olemalla aktiivisesti yhteydessä hallituspuolueisiin, jatkamalla
keskustelua alan vastuuministerien sekä valmistelevien ministeriöiden kanssa. Vaikutusta
haetaan myös oppositiopolitiikalla.
FEE Suomi tuottaa yhteistyössä syksyllä 2020 Ympäristötiedon foorumin kanssa
ympäristökasvatusaiheisen Ympäristödialogi -tapahtuman. Dialogi on osa laajempaa
dialogien sarjaa, joilla pyritään vauhdittamaan tutkitun tiedon siirtymistä päätöksentekoon.
Ajankohtaista vuonna 2020 on seurata pitkään tekeillä olleita Opetus- ja
kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjauksia: saadaanko ne ulos, ja miten ja mihin
linjaukset alkavat vaikuttaa.
Opetushallituksen kanssa jatketaan vuonna 2020 aktiivista yhteistyötä ja ajankohtaista
tiedon ja ajatusten vaihtoa. Opetushallituksen edustaja osallistuu Pyöreän pöydän
kokoukseen talvella 2020 esittelemään uutta OPH:n ilmastovastuun toimenpideohjelmaa.
FEE Suomi edistää ympäristökasvatuksen palvelujen ja materiaalien näkyvyyttä OPH:n
verkkosivuilla.
FEE Suomi toimii Ympäristöministeriön alaisen luonnon monimuotoisuuden
viestintäryhmän jäsenenä (nimitys v. 2017-2021). Viestintäryhmä suunnittelee luonnon
monimuotoisuuteen liittyvää viestintää YM:n biodiversiteetin seurantaryhmän tukena.
Agenda 2030 eli kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää työtä seurataan aktiivisesti.
FEE Suomi on Suomen Kestävän kehityksen toimikunnassa varajäsenenä. Järjestömme on
mukana Fingon vetämässä Agenda2030-työryhmässä sekä Kasvatus- ja koulutus työryhmässä.
FEE Suomi seuraa alueellisten ympäristökasvatusverkostojen työtä ja toimintaa
pyrkimällä osallistumaan muutaman kerran vuodessa järjestettäviin videotapaamisiin.
Tuetaan alueellisia verkostoja viestimällä tapahtumista, kuten alueellisista
ympäristökasvatuspäivistä ja osallistumalla näihin mahdollisuuksien mukaan esim.
järjestämällä ohjelmaa ja työpajoja.
FEE Suomi seuraa opetussuunnitelmien uudistamistyötä ja pyrkii osallistumaan näiden
laadintaan.

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. Koulutushankkeet
FEE Suomi on mukana WWF Suomen Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus
opetuksessa -koulutushankkeessa. Kyseessä on Opetushallituksen rahoittama
täydennyskoulutushanke, joka on suunnattu esi- ja perusopetuksen henkilöstölle. Vuonna
2020 koulutukset jatkuvat Vantaalla, Mikkelissä, Turussa ja Helsingissä. Koulutushankkeelle
haetaan jatkorahoitusta yhdessä WWF Suomen kanssa.
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FEE Suomi hakee ja pyrkii käynnistämään vuonna 2020 muitakin Opetushallituksen
rahoittamia opetus- ja kasvatushenkilöstön täydennyskoulutushankkeita. Yhteishankkeita
suunnitellaan sekä Helsingin yliopiston tutkimusryhmän kanssa (myötätunto ja
ympäristökasvatus) että Fingon kanssa (jatkoa Transformer2030-hankkeelle).
Tiivistetään yhteistyötä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa, joka kouluttaa
ympäristökasvattajia.
FEE Suomi on mukana yhtenä järjestäjätahona ja työpajojen vetäjänä Ulos-Ut-Out 2020
ulkona oppimisen suurtapahtuman järjestämisessä. Tapahtuma järjestetään 9.-11.6.2020
Nurmeksessa. Keväällä 2020 suurtapahtuman järjestäminen ja viestintä on kiivaimmillaan.

4.2. Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinto
FEE Suomi kiinnittää huomiota ympäristökasvatuksen laatuun jakamalla vuosittain
Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnot ansiokkaasta ja uutta luovasta työstä
ympäristökasvatuksessa. Tunnustuspalkinnot myöntää FEE Suomen hallitus tulleiden
ehdotusten pohjalta, ja ne julkaistaan järjestön syyskokouksessa 2020 marraskuussa.
Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien.

5. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi viestii alan ajankohtaisia uutisia ja luotettavaa, tutkimukseen
perustuvaa tietoa. Vahvistamme viestintäämme ja sen resursseja. Teemme aktiivista
verkkoviestintää, kehitämme Ympäristökasvatus-lehteä ja tapahtumanäkyvyyttämme. Lisäämme
yhteistyötä ja keskustelua ympäristökasvatuksen muiden toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

FEE Suomi viestii, vaikuttaa ja nostaa esille ympäristökasvatuksen ajankohtaisia aiheita
aktiivisesti. Viestimme eteenpäin menemiseksi on erittäin tärkeää olla mukana erilaisissa
alan verkostoissa ja tehdä aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotka voivat myös
viestiä työstämme eteenpäin. Lisäämme tuottamamme materiaalit myös MAPPA.fi palveluun. Tarjoamme juttuideoita, valmiita artikkeleja ja mielipidekirjoituksia myös
kasvatusalan ammattilehtiin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin.
Viestintämme tärkeimpiä kanavia ovat järjestön verkkosivut (www.feesuomi.fi) ja Vihreän
lipun verkkosivut (www.vihrealippu.fi) ja Ympäristöreportterit -ohjelman verkkosivut
(www.ymparistoreportterit.fi).
Järjestömme on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa ja Twitterissä.
Vihreä lippu on aktiivinen myös Instagramissa.
FEE Suomen viestintää kehitetään vuonna 2020. Sähköpostilistatiedotuksen rinnalle
kehitetään toimitettu uutiskirje, joka on kaikkien ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden
tilattavissa.
Lisätään tapahtumanäkyvyyttä osallistumalla aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja messuille.
Vuonna 2020 FEE Suomi on mukana ainakin Educa- ja Varhaiskasvatusmessuilla,
7/7

Kuntamarkkinoilla syksyllä 2020, Ulos-Ut-Out -ulkona oppimisen suurtapahtumassa ja
alueellisilla ympäristökasvatuspäivillä.
Vuonna 2020 FEE Suomi tiivistää viestinnällistä yhteistyötä myös
ympäristökasvatusalan tutkijoiden kanssa viestimällä alan uusinta tutkimustietoa esim.
Ympäristökasvatus-lehdessä, uutiskirjeessä ja somessa.
FEE Suomi vahvistaa viestintäänsä palkkaamalla vuonna 2020 osa-aikaisen
viestintäsuunnittelijan kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestön viestintää ja
näkyvyyttä.

5.1. Ympäristökasvatus-lehti
FEE Suomi julkaisee Ympäristökasvatus-lehteä, joka on ympäristökasvatusalan
merkittävin julkaisu Suomessa. Lehti edistää keskustelua ympäristökasvatuksen
ajankohtaisista aiheista, viestii ympäristökasvatustutkimuksesta ja kehittämishankkeista
sekä edistää verkostoitumista ympäristökasvatuksen alalla. Lehti nostaa esiin ajankohtaisia
teemoja, käsittelee kriittisesti teemojen kytkentöjä kasvatukseen ja tarjoaa opettajille ja
kasvattajille taustoitusta, näkökulmia ja välineitä kasvatustyöhön.
Ympäristökasvatus-lehti ilmestyy vuonna 2020 neljä kertaa. Syksyn lehti on edellisten
vuosien tapaan Ympäristökasvatus Teema, jonka aiheena on vuonna 2020 Myötätunto
ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Teemanumero toteutetaan printtilehtenä yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa. Teemalehteä rahoitetaan ilmoitustuotoilla ja
ylipainosmyynnillä.
Muut Ympäristökasvatus-lehden kolme numeroa julkaistaan verkkolehtenä osoitteessa
www.ymparistokasvatus.fi. Verkkolehti on nykyään osana FEE Suomen verkkosivustoa.
Ympäristökasvatus-lehteä suunnittelee ja ideoi lehden toimituskunta, joka kokoontuu
muutaman kerran vuoden aikana.
Lehden tilaajamäärää pyritään vuonna 2020 kasvattamaan ja lisäämään erityisesti
laadukkaan ja pidetyn teemalehden levikkiä.

6. Hallinto ja talous
FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostavat vuonna 2020 julkiset avustukset,
joita järjestö hakee Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen valtionavustus
valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille) ja Opetushallitukselta
(valtionavustukset järjestöille).
Tärkeimpiä muita tulonlähteitä ovat vuonna 2020 jäsenmaksut, Vihreä lippu -ohjelman
osallistumismaksut, Partioaitan Ympäristöbonus, koulutustuotot sekä lehden ilmoitus- ja
ylipainoksen myyntitulot. Lisäksi haetaan aktiivisesti rahoitusta erilaisista rahoituslähteistä
(säätiöt, rahastot, sopivat kumppanuudet ja yritykset). Taloudesta tarkemmin vuoden 2020
talousarviossa.
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Vuoden 2020 alussa järjestöllä on vakituisessa työsuhteessa toiminnanjohtaja (80%
työaika), Vihreä lippu -ohjelmajohtaja (100%) sekä järjestöassistentti (80% työaika).
Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee Etelän äänet -hankekoordinaattori 30.4.
saakka (80% työaika) sekä Etelän äänet -hankkeen kouluvierailijoita tammi-maaliskuussa.
Järjestön toimintaa tukemaan palkataan tarpeen ja resurssien mukaan osa-aikaisia
työntekijöitä: viestintäsuunnittelija 1.5.-31.12.2020 (40% työaika), Vihreän lipun
toimintasuunnitelmien ja raporttien lukijat sekä mahdollisesti osa-aikainen tekijä uudelle
teemamateriaalille luonnon monimuotoisuudesta.
Järjestön toimintaa linjaa hallitus, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuoden aikana. Hallituksen
jäsenet tarjoavat hallitustyöskentelyssä järjestön käyttöön asiantuntemuksensa ja
verkostonsa. Hallituksen jäsenet voivat myös edustaa järjestöä eri verkostoissa.
FEE Suomen korkein päättävä elin ovat yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset. Syys- ja
kevätkokouksista järjestetään edellisten vuosien tapaan maantieteellisesti kattavasti siten,
että eri puolilla asuvilla jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kokouksiin ja niiden
oheisohjelmaan.

7. Going Green Oy (GoG)
Going Green Oy (ent. Suomen Ympäristökasvatus Oy) on FEE Suomen kokonaan
omistama osakeyhtiö, joka edistää kestävää matkailua sekä FEEn ohjelmien kautta (Green
Key ja Blue Flag) että laajentamalla kattamaan entistä laajempia kohderyhmiä kuten pieniä
matkailutoimijoita, nähtävyyksiä ja ohjelmapalveluita.
GoG tunnetaan asiakaspalautteen mukaan asiakkaidensa parissa
käytännönläheisyydestään ja asiakaslähtöisyydestään. Tätä linjaa jatketaan pitämällä
edelleen konkreettinen asiakastuki yhtenä toiminnan painopisteenä. Ohjelmat jatkavat
kasvuaan sekä lukumääräisesti että laajentuen.
Vuonna 2020 majoitusalan ympäristöohjelma ja -sertifikaatti Green Key on edelleen GoG:n
toiminnan ydin. Green Key -ohjelman rinnalla GoG pyörittää Green Activities -ohjelmaa
pienille luontoyrittäjille. Molempien ohjelmien kriteerit uudistuvat vuonna 2020.
Uutena avauksena vuonna 2020 aloitetaan Blue Flag -ohjelman pilotointi Suomessa.
Lisäksi yritys tarjoaa konsultointia osana kansallista Visit Finlandin Sustainable Travel
Finland -ohjelmaa. Muuta kestävän matkailun konsultointityötä laajennetaan
mahdollisuuksien ja tarjouspyyntöjen mukaan.
GoG Oy:ssä työskentelee toimitusjohtaja/ohjelmajohtaja (100%) ja yhteyspäällikkö (60%)
sekä viestintäasiantuntija (20%). Osa-aikainen Blue Flagiin kohdistuva lisäresurssivaraus
sisältyy budjettiin. GoG:n toimistolla on harjoittelija 1.1.-3.4.2020.
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Going Green Oy:n tavoitteet vuodelle 2020:
1.
-

Ohjelmatyö ja ohjelmahallinto:
Uudet sertifioidut kohteet: 18 kpl
Suomen Green Key -kriteeristö 2021 luotu ja käytössä
Osallistujatuki: webinaarit aloitettu, Green Keyn 5-vuotisjuhla,
asiakastyytyväisyystutkimus toteutettu
Blue Flag käynnistetty onnistuneesti

2. Konsultointi ja koulutus
- 4 Sustainable Travel Finland -koulutusta
3. Viestintä kasvaa
- Some -seuraajat +10%
- Vähintään 2 uutiskirjettä
4. Yrityshallinto
- Uusi prosessi asiakas- ja hakemushallintaan (ml. asiakkaan Green Key –polku)
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