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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 toteuttaa 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.

FEE Suomen strategia vuosille 2020–2024

ARVOT
Perusta: Luonnon ja elämän itseisarvo
Arvot: Osallisuus, yhteistyö, luotettavuus, oppimisen ilo

VISIO
FEE Suomi on tunnettu ja arvostettu alan asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen laatuun ja asemaan Suomessa.

MISSIO
FEE Suomi edistää, kehittää ja tukee ympäristökasvatusta Suomessa.

STRATEGISET TAVOITTEET

1. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen ja muiden oppilaitosten ympäristökasvatustyölle
voimistuu.

2. Ympäristökasvatuksen asema paranee yhteiskunnassa ja poliittisessa
päätöksenteossa.

3. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee.
4. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu.

Painopisteet vuonna 2021
● Vihreä lippu -ohjelman toimintamallin kehittämisprojekti etenee
● Vihreän lipun osallistujamäärää kasvatetaan kuntayhteistyöllä
● Jatketaan opettajien ja kasvattajien kouluttamista yhteistyössä muiden toimijoiden

kanssa
● Tehdään aktiivista vaikuttamistyötä Kestävä koulu -ohjelman käynnistämiseksi
● Viedään viestinnän kehittämisprojekti loppuun ja vahvistetaan viestintää strategisella

otteella
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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 -ohjelman painopisteet

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 jatkuvana tavoitteena on ohjelman osallistujien tukeminen
pitkäjänteisessä ja laadukkaassa ympäristökasvatustyössä. Osallistujille tarjotaan Vihreä
lippu -osallistujasivujen laajat toimintaohjeet ja teemamateriaalit. Lisäksi osallistujat saavat
neuvontapalvelut puhelimitse ja sähköpostitse sekä palautteet Vihreä lippu -
toimintasuunnitelmiin ja raportteihin. Osallistujat ovat myös aktiivisen viestinnän piirissä ja
saavat tietoa ohjelman ja ympäristökasvatuksen ajankohtaisista asioista.

Vihreä lippu -ohjelman vuoden 2021 neljä painopistettä ovat:
1. Toimintamallin kehittämisprojekti etenee
2. Osallistujamäärää kasvatetaan kuntayhteistyöllä
3. Uusimpien teemamateriaalien markkinointi ja levittäminen
4. Viestinnän kehittäminen jatkuu

Niihin liittyvät tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty seuraavissa alaluvuissa.

2.2. Vihreän lipun toimintamallin kehittämisprojekti etenee
Vuonna 2020 käynnistyi Vihreän lipun toimintamallin kaksivuotinen kehittämisprojekti, jonka
tavoitteena on tarkastella nykyisen mallin toimivuutta ja kehittää Vihreästä lipusta entistäkin
toimivampi, laadukkaampi ja vaikuttavampi ympäristökasvatusohjelma. Kehittämisprojekti
alkoi kyselyllä laajalle joukolle osallistujia ja sidosryhmiä. Vuoden 2021 aikana tulemme
jatkamaan ns. perusselvitysvaihetta: toteutamme ryhmähaastatteluja Vihreä lippu -
osallistujille ja sidosryhmille, sekä analysoimme kyselyiden ja ryhmähaastattelujen tuloksia ja
teemme alustavia johtopäätöksiä. Syksyllä 2021 alkaa kehittämisprojektin ns.
syventymisvaihe, jolloin syvennymme tarkemmin muutamiin valikoituihin aiheisiin. Vuonna
2021 kehitämme lisäksi Vihreän lipun toimintamallia vapaa-ajan toimijoille yhdessä
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kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa, kuten MLL ja Partio. Mallin valmistuessa kesällä
2021 aloitamme sen pilotoinnin. Jatkamme myös kansainvälisten koulujen toimintamallin
kehittämistä.

2.3. Vihreän lipun osallistujamäärää kasvatetaan kuntayhteistyöllä
Vihreä lippu -ohjelman osallistujamäärä on kasvussa, ja vuonna 2020 määrä nousi
toistaiseksi korkeimmalle tasolleen. Samalla potentiaali osallistujamäärän kasvattamiseen on
suuri niin koulujen, päiväkotien kuin vapaa-ajan toimijoiden keskuudessa. Vuonna 2021
jatkamme syksyllä 2020 aloitettua systemaattista työtä osallistujamäärän kasvattamiseksi.
Tavoittelemme vuoden aikana 50 uutta osallistujayksikköä. Työ toteutetaan yhteistyössä
kumppanikuntien kanssa kokeilemalla erilaisia toimintatapoja, mm. järjestämällä Vihreä lippu
-infotilaisuuksia/webinaareja kaikille kiinnostuneille. Kasvattamistyötä tukee myös osana
kehittämisprojektia toteutettava Vihreän lipun vapaa-ajan toimijoiden mallin kehittämistyö:
kehittämisessä mukana olevat organisaatiot (mm. MLL ja Partio) ovat sitoutuneet
pilotoimaan uutta mallia.

2.4. Uusimpien teemamateriaalien markkinointi ja levittäminen
Vuonna 2021 markkinoimme tuoreita opetusmateriaalejamme luonnon monimuotoisuudesta,
ilmastonmuutoksesta sekä Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeesta. Markkinointiin
panostamalla voimme tukea sitä, että mahdollisimman moni opettaja ja kasvattaja löytää
materiaalit ja ottaa ne käyttöön. Lisäksi tuotamme osaksi luonnon monimuotoisuus -
materiaalia teemasta kertovan videosarjan päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Videot
tuotetaan osin Ruohonjuuren tuella.

Viestinnän kehittäminen jatkuu: ks. luku 5.

2.5. Nuorten kansainvälinen ympäristövaikuttamishanke Baltian maiden
kanssa
Vuoden 2021 aikana toteutamme yhteistyössä Latvian, Viron, Suomen ja Venäjän Eco-
Schools -ohjelmien kanssa nuorten kansainvälisen ympäristövaikuttamishankkeen,
Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable
Baltic Sea region. Hankkeessa 10–20 suomalaista nuorta koulutetaan ympäristöaiheista ja -
toiminnasta, ja heitä tuetaan erilaisten ympäristöaiheisten aktiviteettien suunnittelemisessa
ja toteuttamisessa. Osana hanketta neljän eri maan nuoret tapaavat ja tutustuvat toistensa
toteuttamiin aktiviteetteihin yhteisellä bussimatkalla. Latvian FEE:n koordinoiman hankkeen
rahoittaa Pohjoismaiden neuvosto, ja hanke toteutetaan aikavälillä lokakuu 2020 –
marraskuu 2021.

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.
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3.1. Ympäristökasvatuksen Pyöreän pöydän koordinointi
FEE Suomi koordinoi ympäristökasvatuksen yhteistyöverkoston Pyöreän pöydän toimintaa.
Pyöreässä pöydässä vaihdetaan ja jaetaan ajankohtaista ympäristökasvatukseen liittyvää
tietoa sekä suunnitellaan yhteistä vaikuttamistyötä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen
edistämiseksi. Pyöreä pöytä kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Lisäksi työskennellään
pienemmissä työryhmissä. Pyöreässä pöydässä mukana on yhteensä 30 eri tahoa.
Työryhmätyöskentelyä on vuonna 2021 ainakin kahdessa työryhmässä: Kestävä koulu -
työryhmä ja kuntavaalityöryhmä. FEE Suomen toiminnanjohtaja toimii Pyöreän pöydän
kokoonkutsujana, asioiden valmistelijana sekä puheenjohtajana.

Aktiivisia Pyöreän pöydän jäseniä ovat mm. WWF Suomi, OAJ, Biologian ja maantieteen
opettajien liitto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Natur och Miljö, Luonto-Liitto,
Suomen Latu ja Varhaiskasvatuksen opettajien liitto. Mukana ovat myös mm. Metsähallitus,
Suomen ympäristöopisto Sykli, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, HSY, Lasten ja
nuorten puutarhayhdistys, OKKA-säätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Martat ja Fingo. Pyöreän pöydän toimintaan ovat tulleet
mukaan myös kuntien edustajia, mm. Oulun kaupunki sekä hallinnon edustajia
Opetushallituksesta ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

3.2. Kestävä koulu -ohjelma
Vuonna 2021 tärkeimmät vaikuttamistyön ponnistelut liittyvät Kestävä koulu -ohjelmaan.
Kestävä koulu on ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöjen esitys valtakunnalliseksi
ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Kestävän koulun esikuvana on toiminut
Liikkuva koulu -ohjelma. Ohjelmassa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kestävä
koulu -ohjelma vastaa hallitusohjelman ympäristökasvatusta koskeviin kirjauksiin ”edistetään
luonto- ja ympäristökasvatusta” ja ”otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus [--]
läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla”.

Vuoden 2021 tavoitteena on nostaa Kestävä koulu -ohjelma esille ja varmistaa, että
vastuuministerien lisäksi myös muu hallitus on valmis tukemaan ohjelman käynnistämistä.
Kevään kehysriihi on tärkeä, koska se on käytännössä viimeinen hetki saada tällä
hallituskaudella käyntiin uusia aloitteita tai ohjelmia. Keväällä ollaan aktiivisesti yhteydessä
hallituspuolueisiin ja lisäksi vaikutusta haetaan myös oppositiopolitiikalla. Pidetään yhteyttä
opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Opetushallituksen virkakuntaan
asiassa. Kestävä koulu -ohjelmaa edistää ja vaikuttamistyötä suunnittelee Pyöreän pöydän
tahoista koottu työryhmä.

FEE Suomi tuottaa kesällä 2021 SuomiAreenaan Porissa keskustelutilaisuuden Kestävään
kouluun liittyvästä aiheesta yhteistyössä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton kanssa.
Keskustelussa pohditaan koulun roolia kestävän tulevaisuuden rakentajana ja luontoa
oppimisympäristönä. Keskusteluun osallistuu ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen,
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, professori Sirpa Tani, OAJ:n
erityisasiantuntija Lauri Kurvonen ja WWF:n ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija
Sanna Koskinen.
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Keväällä 2021 järjestetään Suomessa kuntavaalit. FEE Suomi on mukana muiden Pyöreän
pöydän tahojen kanssa nostamalla esiin ympäristökasvatuksen kuntavaalitavoitteita.
Kestävä koulu -ohjelma tuo sisältöä myös näihin tavoitteisiin.

3.3. Yhteistyö ja työryhmät
FEE Suomi toimii ympäristöministeriön alaisen luonnon monimuotoisuuden viestintäryhmän
jäsenenä (nimitys v. 2017–2021). Viestintäryhmä suunnittelee luonnon monimuotoisuuteen
liittyvää viestintää YM:n biodiversiteetin seurantaryhmän tukena.

Opetushallituksen kanssa jatketaan vuonna 2021 aktiivista yhteistyötä ja ajankohtaista
tiedon ja ajatusten vaihtoa. Opetushallituksen edustaja kutsutaan säännöllisesti mukaan
Pyöreän pöydän kokouksiin. FEE Suomi edistää ympäristökasvatuksen palvelujen ja
materiaalien näkyvyyttä OPH:n verkkosivuilla.

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.

Asiantuntija- ja vaikuttamistyössä oleellista on allokoida työlle riittävästi työaikaa.
Toiminnanjohtajan työaikaa pyritään järjestämään vuonna 2021 enemmän tälle työlle.

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
FEE Suomi on vuonna 2021 mukana WWF Suomen koulutushankkeessa Opettajan
tietoperustainen ympäristöosaaminen 2020-luvulla. Kyseessä on Opetushallituksen
rahoittama täydennyskoulutus, joka on suunnattu esi- ja perusopetuksen henkilöstölle.
Koulutuskokonaisuudessa kestävän kehityksen teemojen opetusta käsitellään monesta
näkökulmasta ja se koostuu neljästä moduulista. FEE Suomi kouluttaa kahdessa eri
moduulissa, joiden teemoina ovat luonnon monimuotoisuus ja osallisuus. Koulutukset
toteutetaan webinaareina, mikäli lähikouluttaminen ei ole koronatilanteesta johtuen
mahdollista.

Luonnon monimuotoisuus -moduulissa jatketaan vuosina 2019–2020 toteutettuja Me
aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa -koulutuksia. Koulutuksessa
käsitellään luonnon monimuotoisuuden tilaa, uhkia ja suojelua sekä erityisesti sitä, mitä
koulussa voidaan tehdä monimuotoisuuden suojelemiseksi. FEE Suomi kouluttaa
Lappeenrannassa ja Sodankylässä.
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Osallisuus-moduulin nimi on Oppilaat ympäristötoimijoina. Koulutuksessa yhdistyy
oppilaiden osallisuus, koulun ympäristötyö sekä kestävä toimintakulttuuri. FEE Suomi
kouluttaa Helsingissä, Rovaniemellä, Lappeenrannassa, Lahdessa ja Joensuussa.
Koulutuksissa tuodaan esille Vihreä lippu -ohjelmaa esimerkkinä.

Vuoden 2021 alussa FEE Suomi valmistelee myös uusia Opetushallituksen rahoittamia
opetus- ja kasvatushenkilöstön henkilöstökoulutushankkeita vuosille 2021–2022. Alustavissa
suunnitelmissa olisi suuri, yhteinen ympäristökasvatuksen toimijoiden yhteishanke.

4.2. Muu koulutustoiminta
FEE Suomi on mukana yhtenä järjestäjätahona ja työpajojen vetäjänä Ulos-Ut-Out 2021
ulkona oppimisen suurtapahtumassa. Tapahtuma järjestetään alkukesällä 2021
koronatilanteen rajoitukset huomioiden.

FEE Suomi on yhteistyökumppanina Mieli ry:n vetämässä Ympäristöahdistuksen mieli -
hankkeessa, jossa vuonna 2021 pyritään järjestämään koulutuksia opettajille ja kasvattajille.
Koulutukset on mahdollista järjestää myös webinaareina.

FEE Suomi on mukana Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin Ilo kasvaa ulkona
-hankkeessa, jossa tuotetaan varhaiskasvatukseen koulutuksia ja materiaaleja.

Tiivistetään yhteistyötä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa, joka kouluttaa
ympäristökasvattajia.

4.3. 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 2021 marraskuussa.
Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien.

Tunnustuspalkinnon nimeä ja kriteerejä tullaan uudistamaan vuoden 2021 aikana.
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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 Suomi viestii aktiivisesti ja strategisesti ympäristökasvatuksen ajankohtaisista aiheista.
Vuonna 2021 hiomme loppuun, julkaisemme ja vakiinnutamme järjestön
viestintäsuunnitelman, jonka valmistelu aloitettiin syksyllä 2020. Vuoden 2021 suuria
yksittäisiä viestittäviä kokonaisuuksia ovat Kestävä koulu –ohjelma, Vihreän lipun
markkinointi osallistujamäärän kasvattamiseksi ja uuden luonnon monimuotoisuus -
teemamateriaalin markkinointi.

Olemme mukana alan verkostoissa ja teemme aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta
viestimme tavoittavat laajan joukon. Jatkamme vuonna 2021 viestintäyhteistyön tiivistämistä
erityisesti ympäristökasvatusalan tutkijoiden kanssa. Vahvistamme viestintäämme
palkkaamalla osa-aikaisen (40 %) viestintäsuunnittelijan myös vuonna 2021 kehittämään,
suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestön viestintää ja näkyvyyttä.

5.1. Verkkosivut ja Ympäristökasvatuksen uutiskirje
Ulkoisen viestintämme perusta ovat järjestön verkkosivut (www.feesuomi.fi) ja Vihreän lipun
verkkosivut (www.vihrealippu.fi). Viemme vuonna 2021 loppuun Vihreän lipun verkkosivujen
päivityksen. Päivityksen tavoitteena on luoda verkkosivukävijöille nykyistä innostavampi ja
selkeämpi kuva Vihreästä lipusta ja kannustaa uusia toimijoita liittymään ohjelmaan.

Syksyllä 2020 käyttöön otettavassa Ympäristökasvatuksen uutiskirjeessä kokoamme
keskeisimmät ympäristökasvatuksen ajankohtaiset asiat yhteen, kuukausittaiseen
tietopakettiin, johon pyydämme sisältöä myös muilta alan toimijoilta ja tutkijoilta. Uutiskirje
tarjoaa mm. tietoa tapahtumista, uusista materiaaleista, koulutuksista, avoimista
työpaikoista, tutkimusuutisia sekä ajankohtaista tietoa ympäristökasvatuksen
vaikuttamistyöstä. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille ympäristökasvatuksen parissa toimiville ja
aiheesta kiinnostuneille. Se korvaa FEE Suomen sähköpostilistaviestinnän lähes kokonaan,
tarjoten tilalle paremman palvelun. Vuonna 2021 kasvatamme uutiskirjeen tilaajamäärää ja
vakiinnutamme sen aseman ympäristökasvatuksen kentällä.

5.2. Sosiaalinen media
Järjestömme on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. FEE Suomen Facebook-sivulla on 2 468
ja Twitter-sivulla 951 seuraajaa. Vihreällä lipulla on Facebookissa 1 301 seuraajaa ja
Instagramissa 771 seuraajaa. Sekä FEE Suomen että Vihreän lipun sosiaalisen median
viestintää vahvistetaan vuonna 2021. Tärkein sosiaalista mediaa koskeva tavoite on
kasvattaa seuraajien sitoutumista julkaisuihin, eli tuottaa sisältöä, johon seuraajat reagoivat
sekä jota he jakavat ja kommentoivat. Tähän päästään testaamalla erilaisia sisältöjä sekä
seuraamalla analytiikasta, mikä on herättänyt kiinnostusta.
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FEE Suomen sosiaalisen median kanavien keskeisenä tavoitteena on jakaa tietoa FEE
Suomen ympäristökasvatuksen edistämiseksi tekemästä työstä sekä muista
ympäristökasvatuksen merkittävimmistä ajankohtaisista asioista. Merkittävimpiä FEE
Suomen ponnistuksia myös markkinoidaan suuren, asian kannalta merkityksellisen joukon
tavoittamiseksi.

Vihreän lipun sosiaalisen median kanavien keskeisenä tavoitteena on luoda ohjelmasta
innostava kuva, kannustaa uusia toimijoita liittymään mukaan ohjelmaan sekä välittää
opettajille ja kasvattajille vinkkejä, tukea ja tietoa ympäristökasvatukseen. Vihreän lipun
kanavilla tehdään vuonna 2021 aiempaa aktiivisempaa markkinointia osallistujamäärän
kasvattamiseksi. Vihreä lipun osallistujia kannustetaan viestimään toiminnastaan aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa. Osallistujien toiminnan hyviä esimerkkejä ja onnistumisia kerätään
viestinnän tarpeisiin myös projektien raportoinnin yhteydessä.

Tarkastelemme vuonna 2021 FEE Suomen ja Vihreän lipun sosiaalisen median kanavien
suhdetta sekä sitä, olisiko niitä järkevää yhdistää.

5.3. Mediatyö ja –seuranta
Tarjoamme kasvatusalan ammattilehtiin sekä alue- ja valtakunnanmedioihin uutisarvoisia
Vihreä lippu -osallistujien onnistumisia sekä vaikuttamistyömme keskeisimpiä aiheita,
vuonna 2021 erityisesti Kestävä koulu -ohjelmaan liittyviä uutisia. Teemme
vaikuttamistyömme keskeisimmistä aiheista myös mielipidekirjoituksia yhdessä muiden
toimijoiden kanssa. Mediatyömme tavoitteena on kasvattaa ydintoimintamme näkyvyyttä.

Otamme vuonna 2021 käyttöön mediaseurantajärjestelmän, jonka avulla seuraamme
aktiivisesti kasvatus- ja ympäristöalan ajankohtaisia asioita. Viestimme ajankohtaisista
uutisista kanavissamme, liittäen niihin mukaan ympäristökasvatuksen näkökulman.

Viestinnän tukemiseksi FEE Suomen kuvapankkia kasvatetaan etenkin Vihreä lippu -
ohjelman osallistujista heidän suostumuksellaan otettavilla kuvilla.

5.4. Tapahtumat
Korona-aikana tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen on epävarmaa. Tästäkin
syystä FEE Suomi suunnittelee vuodelle 2021 uutta tapaa tavoittaa alan ihmisiä ja välittää
viestiämme. Suunnitelmissa on ympäristökasvatuksen kuukauden puheenvuoro eli podcast,
haastattelu tai video, jossa ympäristökasvatusalan tutkijat, asiantuntijat ja vaikuttajat kertovat
kiinnostavasti ajankohtaisista ympäristökasvatuksen aiheista omasta näkökulmastaan.

FEE Suomi tuo ympäristökasvatusta esille ja markkinoi Vihreää lippu -ohjelmaa alan
tapahtumissa, ainakin Educa-messuilla ja Varhaiskasvatusmessuilla, mikäli ne järjestetään.
Kesällä 2021 FEE Suomi osallistuu Ulos-Ut-Out 2021 -ulkona oppimisen suurtapahtumaan
ja SuomiAreenaan Porissa (ks. tarkemmin luku 3.) Vuonna 2021 tapahtumissa nostetaan
Vihreä lipun ja sen materiaalien lisäksi erityisesti Kestävä koulu -ohjelmaa.



10

5.5. Vihreän lipun sisäinen viestintä
Vihreän lipun sisäisen viestinnän tavoitteena on tehdä ohjelmaan osallistumisesta helppoa ja
inspiroivaa. Sisäistä viestintää kehitetään osana Vihreän lipun kehittämisprojektia,
osallistujien toiveiden pohjalta. Sisäistä viestintää kehitetään vuonna 2021 muun muassa
tuottamalla uusien osallistujien tueksi perehdytysvideoita ja webinaareja, kehittämällä
osallistujasivuja sekä vilkastuttamalla osallistujien välistä kokemustenvaihtoa Facebook-
ryhmässä tai muussa osallistujien toivomassa kanavassa.

5.6. Ympäristökasvatus-lehti
FEE Suomi julkaisee Ympäristökasvatus-lehteä, joka on ympäristökasvatusalan merkittävin
julkaisu Suomessa. Lehti edistää keskustelua alan ajankohtaisista aiheista, viestii
tutkimuksesta 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-lehteä suunnittelee ja ideoi lehden toimituskunta, joka
kokoontuu muutaman kerran vuoden aikana.

Lehti ilmestyy vuonna 2021 edellisvuosien tapaan neljä kertaa. Syksyn lehti on edellisten
vuosien tapaan Ympäristökasvatus Teema, jolle valitaan loppuvuodesta 2020 tai
alkuvuodesta 2021 ajankohtainen ja kiinnostusta herättävä teema. Teemanumero
toteutetaan printtilehtenä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Teemalehteä rahoitetaan
erityisesti ilmoitustuotoilla.

Muut Ympäristökasvatus-lehden kolme numeroa julkaistaan verkkolehtenä osoitteessa
www.ymparistokasvatus.fi. Verkkolehti on osa FEE Suomen verkkosivustoa. Verkkolehden
lukijamäärää pyritään vuonna 2021 kasvattamaan. Samoin laadukkaan ja pidetyn
Ympäristökasvatus Teema -lehden levikkiä pyritään lisäämään.

Ympäristökasvatus-lehden ja FEE Suomen muun viestinnän suhdetta tarkastellaan vuonna
2021. Verkkolehden asemaa järjestön viestinnässä kehitetään tarkastelun pohjalta.

6. Hallinto ja talous

FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostavat vuonna 2021 julkiset avustukset,
joita järjestö hakee Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen valtionavustus
valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille) ja Opetushallitukselta
(valtionavustukset järjestöille) sekä Vihreä lippu -ohjelman osallistumismaksut.

Tärkeimpiä muita tulonlähteitä ovat vuonna 2021 jäsenmaksut, koulutustuotot, lehden
ilmoitustuotot sekä Nuorten kansainvälinen ympäristövaikuttamishanke Baltian maiden
kanssa (Baltia-hanke). Lisäksi haetaan aktiivisesti rahoitusta erilaisista rahoituslähteistä
(säätiöt, rahastot, sopivat kumppanuudet ja yritykset). Taloudesta tarkemmin vuoden 2021
talousarviossa.

Vuoden 2021 alussa järjestöllä on vakituisessa työsuhteessa toiminnanjohtaja (80%
työaika), Vihreä lippu -ohjelmajohtaja (100%), hallintopäällikkö (80-100% työaika). Palkataan
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myös viestintäsuunnittelija (40% työaika). Määräaikaisessa työsuhteissa työskentelee
Vihreän lipun Baltia-hankkeen koordinaattori (tuntiperusteisesti, noin 20% työaika 11/2021
saakka). Järjestön toimintaa tukemaan palkataan tarpeen ja resurssien mukaan osa-aikaisia
työntekijöitä. Harjoittelijapaikkoja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kiinnostuneille
opiskelijoille.

Järjestön toimintaa linjaa hallitus, joka kokoontuu 4–5 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. Pyritään
varmistamaan se, että eri puolilla asuvilla jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kokouksiin ja
niiden oheisohjelmaan. Tämä onnistuu erityisesti etäkokouksina, joka on vuonna 2021
koronatilanteen aikana todennäköistä.

Vuonna 2021 kevätkokoukselle valmistellaan sääntömuutoksia. Tärkeimpänä on
etäkokousten lisääminen yhdistyksen sääntöihin, jotta etäkokousten järjestäminen olisi
mahdollista myös korona-ajan poikkeusolojen jälkeen. Lisäksi valmistellaan muutamia
pienempiä sääntömuutoksia, mm. poistetaan säännöistä jäsenyhdistyksiä koskeva kohta ja
lisätään toiminnantarkastajan valitseminen.

Yhdistyksen jäsenyyden eri muotoja tarkastellaan ja kehitetään vuoden 2021 aikana.

7. Going Green Oy (GoG)
Going Green (GoG) Oy on FEE Suomen kokonaan omistama osakeyhtiö, joka edistää
kestävää matkailua. Yrityksessä tehtävä työ on osa FEE Suomen työtä
ympäristötietoisuuden edistämisessä yhteiskunnassa.

GoG hallinnoi Suomessa kahta FEE-ohjelmaa Green Keytä ja Blue Flagiä. Lisäksi GoG
pyörittää omaa ympäristöohjelmaansa Green Activitiesiä. Vuonna 2021 matkailualan
ympäristöohjelma ja -sertifikaatti Green Key on edelleen GoG:n toiminnan ydin. Green Key -
ohjelman rinnalla kasvaa Green Activities -ohjelma, joka on suunnattu pienille matkailualan
luontoyrittäjille. Molempien ohjelmien kriteeristöuudistus siirtyi koronatilanteessa vuodelle
2021 ja tulee voimaan 1.1.2022. Nämä ohjelmat jatkavat kasvuaan sekä lukumääräisesti
että laajentuen toimialan sisällä (esim. ravintolat) vuoden 2021 aikana.

Uutena ohjelmana käynnistyy Blue Flag. Ohjelma sai syksyllä 2020 pilotointistatuksen
Suomessa. Pilottikohteet Korpoströmin satama ja Yyterin ranta voivat virallisesti hakea Blue
Flagia vuonna 2021. Blue Flagin kansainvälisten säännösten mukaisesti uusia osallistujia
voidaan kannustaa mukaan vuonna 2021, mutta hyväksyä ohjelmaan vasta 2022.

GoGin vahvaan asiakastukeen kuuluvat esimerkiksi säännölliset webinaarit hakemuksen
teon avuksi uusille osallistujille sekä sertifioiduille kohteille vahva viestintämateriaalituki sekä
teematilaisuudet (aiheina 2021 mm. luonnon monimuotoisuus).  Tätä tukea jatkokehitetään
vuonna 2021 ELY-keskukselta saadun kehittämisavustuksen turvin.
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GoG tarjoaa lisäksi konsultointia sekä koulutusta osana Visit Finlandin Sustainable Travel
Finland-ohjelmaa.

GoGssa työskentelee toimitusjohtaja/ohjelmajohtaja, yhteyspäällikkö sekä
viestintäasiantuntija.


