
Strategiakysely 2019



TAUSTA

115 vastausta



ARVOT

Mitkä näistä arvoista kuvaavat sinusta parhaiten 
järjestöämme?

(Valitse 5 parhaiten kuvaavaa)



ARVOT (vapaa palaute)

• Yhdenvertaisuus
• Luonnonvarojen ym. materiaalin kohtuullinen käyttö
• Tasa-arvoisuus
• Rakkaus ja kunnioitus luontoon
• Luonnon monimuotoisuus
• Tiedelähtöisyyttä, luovuutta ja vertaistukea olisi hyvä lisätä, mutta merkitsin fiilikseni siitä mikä on tilanne juuri 

nyt.
• Luontosuhde
• Lähituotannon lisääminen kansainvälisyyden ohella > tuotanto-osaaminen > koulutus
• Esim. Green Key -ohjelma ja sitä kautta yritysmaailman muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi ei kovin 

selkeästi nouse arvoista esiin.
• Ympäristökasvattaminen, osallistaminen
• Tässä maailman ajassa pitäisi ehkä pyrkiä olemaan rohkea...
• Suunnannäyttäjä/ edelläkävijä/ esitaistelija... jotakin joka koskee FEen vaikuttamistyötä kotimaan kentällä, 

poliittisiin päättäjiin ja kasvatusalan organisaatioihin
• Usko muutoksen mahdollisuuteen
• ympäristövastuullisuus puuttuu



MISSIO

1. Järjestää ympäristökasvatukseen liittyvää koulutusta

2. Tarjota vertaistukea ympäristökasvatuksen parissa työskenteleville

3. Innostaa eri alojen toimijoita ympäristökasvatukseen

4. Toimia ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden aktiivisena verkostona

5. Tuottaa ympäristökasvatuksen materiaaleja vapaasti kaikkien päiväkotien ja koulujen 
käyttöön
6. Kehittää uusia ympäristökasvatusmenetelmiä 

7. Tukea koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatusta Vihreä lippu -ohjelmalla

8. Järjestää ympäristökasvatuksen tapahtumia ja kohtaamispaikkoja
9. Edistää ulkona oppimista Suomessa
10. Jakaa tutkittua ja luotettavaa tietoa ympäristökasvatuksesta 

11. Tehdä tunnetuksi ympäristökasvatuksen kokonaisvaltaisuutta

12. Herättää keskustelua ympäristökasvatuksen ajankohtaisista asioista ja uusista virtauksista

13. Edistää ja toteuttaa ympäristökasvatuksen asiantuntija- ja verkostoyhteistyötä

14. Vaikuttaa opetus- ja kasvatusalan päätöksentekoon

15. Toimia ympäristökasvatuksen luotettavana asiantuntijatahona 

16. Edistää ympäristökasvatusta yhteiskunnallisella vaikuttamisella

Mikä pitäisi olla järjestön missio? Mitkä ovat sinun 
mielestäsi järjestön toiminnan tärkeimmät päämäärät?

(Valitse viisi parhaiten kuvaavaa)



MISSIO (vapaa palaute)

• Edistää taide-ja kulttuurialan yhteistyötä ympäristökasvatuksen kanssa.
• Yk:n kestävän kehityksen tavoitteet
• Paradigmamuutos, missiona rakkaus ja kunnioitus luontoon asenteen luominen
• Tuoda lasten ajatukset päättäjille
• Yhteinen maapallo-aineisto on upea ja se yhteinen maapallo ja Vihreä Lippu on oiva missio
• Edistää transformatiivisen oppimisen valtavirtaistumista
• Kuluttajiin / kulutustottumuksin vaikuttaminen, toteutuu tietysti tuolla koulu-

päiväkotipuolella. Ammatillinen koulutus (paremmin) näkyviin.



VISIO

 tukee kaikkien mahdollisuutta innostua ympäristökasvatuksesta
 mahdollistaa koko Suomen kattavan alueellisen tuen ympäristökasvatukseen
 kehittää ympäristökasvatusta Suomessa
 tarjoaa tukea ja koulutusta kaikille opettajille ja kasvattajille
 toimii kaikkien ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden verkostona
 on keskeisesti mukana opetus- ja kasvatusalan päätöksenteossa
 on johtava ja tunnettu ympäristökasvatuksen asiantuntija Suomessa
 osallistuu kansainväliseen ympäristökasvatusyhteistyöhön
 tarjoaa kaikille kouluille ja päiväkodeille avointa ja maksutonta Vihreä lippu -ohjelmaa

Millainen olisi järjestön unelmatila? Mistä aineksista 
tulisi koota unelmien FEE Suomi?

(Valitse kolme parasta ainesta tulevaan visioon)



VISIO (vapaa palaute)

• Tiedottaa ympäristökasvatuksesta ja tuo sen läsnäolevaksi myös myös koteihin, kansalaisille
• Tarjota oppilaille yhteisiä kokoontumisia ja koulutuksia
• järjestää tempauksia/ tapahtumia
• Ympäristökasvatuksen uudistaminen yhteiskunnallista muutosta aikaansaavaksi voimaksi
• "Osat suomalaista" > Suomessa osataan



JÄSENYYS

 Haluan seurata ympäristökasvatusalan ajankohtaisia asioita
 Haluan vaikuttaa järjestöni asioihin ja linjoihin
 Haluan lukea Ympäristökasvatus -lehteä
 FEE Suomen jäsenyydestä on minulle hyötyä työssäni
 Haluan vaikuttaa ympäristökasvatukseen Suomessa
 Haluan verkostoitua ja löytää kontakteja ympäristökasvatuksen toimijoihin
 Haluan tukea ympäristökasvatuksen edistämistä jäsenmaksullani
 Haluan olla osa ympäristökasvattajien suurta joukkoa
 Haluan saada vinkkejä, ideoita ja tukea käytännön ympäristökasvatustyöhön
 Haluan tukea erityisesti Vihreä lippu –ohjelmaa
 Muu syy

Miksi olet liittynyt FEE Suomen jäseneksi?
(Valitse yksi tai useampi vaihtoehto)



JÄSENYYS (vapaa palaute)

• tietoa ympäristökasvatuksesta ja uusista tuulista + materiaalia
• Järjestön kokouksia myös Pohjois-Suomeen
• enemmän alaan liittyviä julkaisuja
• Samaa kuin tähänkin asti. Tukea ja materiaaleja ja valmiitä konsepteja ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.
• Enemmän konkretiaa arkeen, miten saataisiin kaikki sitoutumaan työpaikoilla ?!
• Enemmän yhteydenpitoa, voi myös olla näkyvyyttä somekanavilla. Lisää paikallisuutta, muuallakin kuin 

pääkaupunkiseudulla
• Yhteisiä tapahtumia/tilaisuuksia aiheesta kiinnostuneille
• Ei erityistoiveita, olen tosi iloinen FEE Suomen tekemästä työstä. Toivon, että tulevaisuudessa FEE ei ota roolia, jossa se 

toimii vain ympäristökasvatusalan sisäisenä elimenä, vaan nimenomaan huhuilee ulos ikkunasta ja pyrkii vaikuttamaan 
ympäristökasvatuksen asemaan suomessa (miksei maailmallakin mutta pitää olla realisti resurssien suhteen :))

• Toivoisin, että tapahtumia, koulutuksia ja sisältöjä olisi enemmän tarjolla myös muille kuin kasvatusalan toimijoille ja 
ihmisille. Me vanhemmat olemme eturintamassa opettamassa ja näyttämässä omalla esimerkillämme sitä, miten 
luontoyhteyttä voi kehittää, miten se syntyy, miten luonnossa ollaan. Eri harrastusjärjestöt voisi ottaa myös mukaan 
enemmän esim. partio, metsästysseurat, lintuharrastajat, suunnistajat jne... ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä ihan 
ruohonjuuritasolla ja juurikin perheet mukaan ottamalla.

• Oppilaille yhteisiä tapaamisia vaikka alueittain. Koulutuksia oppilaille esim. yläkouluikäisille.
• Erilaisia ohjelmia ja kirjallisuutta erilaisille tahoille (muitakin kuin Vihreä lippu)
• Kaikkia kivoja vinkkejä ympäristökasvatuksen opetukseen
• Ammatillisen koulutuksen/osaamisen näkökulman tuomista vahvemmin esiin.
• En nykyään ennätä juuri osallistua Feen toimintaan aikatauluhaasteiden vuoksi, mutta haluan tukea ja luen mielelläni 

ajankohtaisuutisia.
• Valtakunnallisia Ympäristökasvatuspäiviä



TAUSTA
Vastaajat/maakunta, % (yli 1 %) %

Uusimaa 38,7

Pohjois-Pohjanmaa 13,2

Pirkanmaa 11,3

Varsinais-Suomi 9,4

Keski-Suomi 3,8

Kymenlaakso
Päijät-Häme
Häme
Etelä-Karjala
Pohjois-Savo 2,8

Satakunta
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjanmaa 1,9


