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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 Foundation for Environmental Education (FEE) -verkoston täysjäsen. FEE 

on maailman suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto. FEE Suomi ja sen 100 % 

omistama osakeyhtiö Suomen Ympäristökasvatus Oy (v. 2020 alkaen Going Green Oy) 

toteuttivat vuonna 2019 Suomessa kolmea FEE:n kansainvälistä ohjelmaa. 

Vuonna 2019 FEE Suomelle tehtiin uusi strategia seuraavalle viisivuotiskaudelle 2020-2024. 

Strategiatyö oli koko vuoden mittainen prosessi, josta oli vetovastuussa järjestön hallitus. 

Strategiaprosessissa käytettiin suunnittelussa ja työpajojen fasilitoinnissa apuna ulkopuolisia 

palveluita. Työskentely oli osallistavaa: työpajoja henkilökunnalle, hallitukselle, jäsenistölle ja 

sidosryhmille sekä kaksi avointa kyselyä jäsenille, seuraajille ja Vihreä lippu -osallistujille. 

Strategia hyväksyttiin syyskokouksessa 28.11.2019 Tampereella. 

 

Poimintoja onnistumisista vuonna 2019: 

• Vihreä lippu -ohjelmassa vietettiin 20-vuotisjuhlavuotta järjestämällä alueellisia juhlia 

ja tehostamalla viestintää sekä julkaistiin uusi, ilmastonmuutos-teemamateriaali. 

• Green Key -ohjelmassa saavutettiin vuonna 2019 sadan osallistujan rajapyykki ja 

uutena lanseerattiin Green Activities -ohjelma pienille luontoyrittäjille. 

• Vuonna 2019 käynnistettiin Ympäristöreportterit-ohjelma osana Ilmastonmuutos ja 

etelän äänet -hanketta Siemenpuu-säätiön kanssa. 

• Ulkoluokkapäivä -kampanja kasvoi suureksi yli 20 700 osallistujan tapahtumaksi laajan 

yhteistyökumppaniverkoston avulla. 

• Järjestön uudet verkkosivut julkaistiin tammikuussa 2019. Kävijöitä oli uusilla sivuilla 

vuodessa jopa 15 000. Seuraajamäärät kasvoivat Facebookissa ja Twitterissä. 

• FEE Suomi oli yhtenä pääjärjestäjänä Agenda2030 ja ympäristökasvatus -

seminaarissa 6.2. 

• FEE Suomi valittiin yhdeksi Partioaitan Ympäristöbonus -kohteeksi vuodelle 2019 ja 

järjestö tulee saamaan 20% Ympäristöbonussummasta alkuvuonna 2020. 

• FEE Suomi aloitti Opetushallituksen rahoittamat opettajien ja kasvattajien 

henkilöstökoulutukset: Me aarteenvartijat ja Transformer2030 -hankkeilla yhdessä 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

• Järjestön uusi strategia tehtiin huolellisesti ja osallistaen koko vuoden mittaisena 

onnistuneena prosessina ja strategia hyväksyttiin 28.11.2019. 

• Vaikuttamistyössä tärkein ponnistus oli eduskuntavaalit keväällä 2019 ja 

hallitusohjelmaan vaikuttaminen, johon saatiin kaksi ympäristökasvatuksen kirjausta. 

• FEE Suomi tapasi molempia uusia alan ministereitä, opetusministeriä ja ympäristö- ja 

ilmastoministeriä audiensseilla, eri tilaisuuksissa ja avasi yhdessä muiden järjestöjen 

kanssa keskustelun valtakunnallisesta Kestävä koulu -ohjelmasta syksyllä 2019. 

• Vaikuttamistyössä edettiin syksyllä 2019: Kestävän elämäntavan vahvistaminen nousi 

yhdeksi Opetushallituksen henkilöstökoulutuksen painopisteeksi 2020-2023.  
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2. Ympäristökasvatusohjelmat 

 

Vuonna 2019 FEE Suomi toteutti Suomessa kolmea FEEn ympäristökasvatusohjelmaa: Eco-

Schools (Vihreä lippu), Green Key ja Young Reporters for the Environment 

(Ympäristöreportterit). FEE Suomi on koordinoinut Eco-Schools -ohjelmaa Suomessa jo 

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

järjestön kokonaan omistama Suomen Ympäristökasvatus Oy. Vuonna 2019 käynnistettiin 

lisäksi Ympäristöreportterit -ohjelma Suomessa Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeen 

kautta (kohta 2.3.).  

   

FEE Suomen lisäksi FEEn kansainvälisiä ympäristökasvatusohjelmia koordinoi kaksi muuta 

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

koordinaattori. Visit Åland (aiemmin Ålands Natur och Miljö) koordinoi maaliskuusta 2019 

alkaen Ahvenanmaalla Green Key -ohjelmaa ja uimarantojen ja satamien Blue Flag -

ympäristöohjelmaa. 

2.1. Vihreä lippu  

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti kasvatusalan toimijoille. 

Sen tärkeimmät periaatteet ovat ympäristökuormituksen vähentäminen, jatkuva kehittäminen 

sekä lasten ja nuorten osallisuus. Vihreä lippu on osa FEE:n kansainvälistä Eco-Schools-

ohjelmaa, joka toimi vuonna 2019 yhteensä 68 maassa ympäri maailman. 

 

Ohjelman osallistujat tekevät suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja vaikuttavaa 

ympäristökasvatustyötä, jota kehitetään jatkuvasti toimintakaudesta toiseen. Vihreä lippu 

tukee erinomaisesti opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman kestävän 

elämäntavan, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden tavoitteita sekä tarjoaa konkreettisia 

työkaluja niiden toteuttamiseen. Lapset ja nuoret ovat keskeisessä roolissa toiminnan 

suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa. 

 

Vihreän lipun toimintasuunnitelmassa määritetyt painopisteet vuodelle 2019 olivat: 

• Ohjelman 20-vuotisjuhlinta keväällä 2019  

• Uuden tukimateriaalin tuottaminen ajankohtaisista 

ympäristöteemoista Ilmastonmuutos ja Luonnon monimuotoisuus 

• Ohjelman toimintamallin kehittäminen  

• Alueellisen tuen ja edistäjäverkoston kehittäminen 

 

Lisäksi jatkuvina tavoitteina ovat ohjelman tunnettuuden ja osallistujamäärän kasvattaminen 

sekä osallistujien laadukas palvelu suomeksi ja ruotsiksi. Painopisteet toteutuivat muilta osin 

suunnitellusti, mutta ohjelman toimintamallin laajempaa kehittämistä päätettiin aloittaa vasta 

vuonna 2020 FEE Suomen strategiauudistusprosessin päätyttyä ja tukimateriaali luonnon 

monimuotoisuudesta kokonaisuudessaan vasta sitten, kun siihen saadaan v. 2020 alussa 

erillinen rahoitus. 
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Osallistujat 

 

Ohjelman osallistujat ovat päivähoitoyksiköitä, peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia 

sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa järjestäviä tahoja. Vuoden 2019 lopulla 

ohjelmassa oli 347 osallistujatahoa, ja ohjelma tavoitti päivittäin noin 83 000 suomalaista lasta, 

nuorta ja aikuista. Osallistujayksiköistä 34 oli ruotsinkielisiä. Osallistujamäärä kasvoi noin 6 % 

edellisestä vuodesta – vuoden 2019 aikana toiminnan aloitti 36 ja lopetti 19 yksikköä. 

 
Vihreä lippu -ohjelman osallistujat voivat hakea Vihreä lippu -sertifikaatin käyttöoikeutta 

toteutettuaan menestyksekkäästi vähintään yhden lukuvuoden kestävän Vihreä lippu –

projektin. Tämän jälkeen sertifioinnin uusimista haetaan vähintään kahden vuoden välein. 

Vuoden 2019 lopussa Vihreä lippu -sertifiointi oli voimassa yhteensä 266 osallistujalla (86 % 

kaikista osallistujista).  

 

Kolme Vihreä lippu -projektia läpikäytyään osallistuja voi anoa siirtymistä Kestävälle Vihreä 

lippu -tasolle tunnustuksena pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta ympäristötyöstä. Kestävälle 

Vihreä lippu -tasolle siirtyi vuoden 2019 aikana 8 uutta osallistujatahoa, ja vuoden 2019 

päättyessä Kestävällä Vihreä lippu tasolla oli 203 osallistujaa, joilla on voimassa oleva Vihreä 

lippu -sertifikaatti. 

 

Ohjelman rahoitus koostuu valtionavustusten ja varainhankinnan lisäksi osallistujilta vuosittain 

kerättävistä osallistumismaksuista, joiden suuruuteen ei vuonna 2019 tullut muutoksia. 

Vuosimaksu oli yksikön koosta riippuen 275 € (alle 100 oppilaan/lapsen yksiköt) tai 550 € (yli 

100 oppilaan/lapsen yksiköt). Kaikkien Kestävän tason osallistujien vuosimaksu oli 150 €. 

 

Ohjausryhmä, toimikunta ja alueelliset edistäjät 

 

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), Inkeri Sutela (Viikin 

Normaalikoulu), Hanne Bird sekä Outi Raiskinmäki (Sibelius-lukio). Ohjausryhmä kokoontui 

vuoden aikana kaksi kertaa sekä työskenteli lisäksi sähköpostitse.  

 

Valtakunnallinen, moniammatillinen Vihreä lippu -toimikunta myöntää ohjelman kriteerit 

täyttäville yksiköille niiden raportoinnin perusteella oikeuden käyttää Vihreä lippu -

sertifikaattia. Toimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana kahdesti, toukokuussa ja 

joulukuussa. Vihreä lippu -toimikuntaan kuuluivat Anna Kettunen (FEE Suomi, puheenjohtaja), 

Riikka Paloniemi (SYKE), Hanna Pohjonen (OPH), Sari Laitinen (Lastentarhanopettajaliitto 

ry), Mari Sani-Niskala (Päiväkoti Neulanen), Tiina Halttunen (Lauttasaaren ala-aste), Aino 

Kaila (Stadin ammattiopisto), Lauri Kurvonen (OAJ), Malva Green (Luonto-Liitto) ja Jaana 

Itälä-Laine (VALONIA). 

 

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

edistävät ohjelman tunnettuutta ja tukevat ohjelman osallistujia eri puolilla maata oman 

toimintansa puitteissa. Alueelliset edistäjät järjestivät vuoden 2019 aikana Vihreä lippu -

osallistujatapaamisia, koulutusta ja kokemustenvaihtotilaisuuksia mm. Espoossa, 

Tampereella, Kotkassa ja Oulussa. Lisäksi edistäjät olivat aktiivisesti mukana Vihreä lippu -
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osallistujille suunnattujen 20-vuotisjuhlatilaisuuksien järjestelyissä Espoon Villa Elfvikissä, 

Oulussa Kastellin monitoimitalolla sekä Tampereella Laikunlavalla. 

 

Alueellista edistäjyyden yhteistyömallia päivitettiin vuoden 2019 aikana yhteistyössä edistäjien 

sekä luontokoulujen taustalla toimivien LYKE-verkoston ja Natur och Miljön kanssa. 

Päivittäminen käynnistettiin LYKE-tapaamisessa Vaasassa 14.3. pidetyllä työpajalla. 

Uudistettu edistäjyys -yhteistyömalli valmistui syksyllä 2019 ja se otetaan käyttöön vuoden 

2020 alussa. 

 

Osallistujapalvelut & materiaalit 

 

Vihreä lippu -ohjelmassa julkaistiin elokuussa 2019 uusi odotettu Ilmastonmuutos-

teemamateriaali, minkä kunniaksi lukuvuosi 2019–2020 nimettiin Ilmastonmuutos-

teemaiseksi ja osallistujia kannustettiin tarttumaan uuteen ilmastoteemaan Vihreä lippu -

toiminnassaan. Teemaan tarttuikin heti syksyllä 2019 21 Vihreä lippu -osallistujaa. 

 

Ilmastonmuutos-teemamateriaalista julkaistiin jo tammikuussa Educa-messuilla tiivis painettu 

materiaali Pieni opas ilmastokasvatukseen, jota jaettiin vuoden aikana messuilla ja 

tapahtumissa sekä yhteistyökumppanien kautta laajalle joukolle opettajia ja kasvattajia. Pientä 

ilmasto-opasta jaettiin vuoden aikana n. 1000 kpl, minkä lisäksi se oli sähköisesti luettavissa 

Vihreän lipun verkkosivuilla ja MAPPA-materiaalipankissa. 

 

Seuraava uusi teemamateriaali, Luonnon monimuotoisuus, tuotetaan ja julkaistaan vuonna 

2020. Tätä varten tehtiin pohjatyötä jo vuoden 2019 aikana mm. osallistumalla yhteistyössä 

WWF:n ja luontokoulujen kanssa toteutettuun Luonnon monimuotoisuus -teemaiseen 

opettajankoulutushankkeeseen. 

 

Lisäksi Vihreä lippu tarjosi osallistujilleen seuraavat osallistujapalvelut kahdella kielellä, 

suomeksi ja ruotsiksi: 

• neuvontapalvelut puhelimitse ja sähköpostitse 

• palautteet Vihreä lippu -toimintasuunnitelmiin ja raportteihin 

• Vihreä lippu -sertifioinnit 

• laajat sähköiset tukimateriaalit Vihreä lippu -toimintaan ja –teemoihin (yht. 8 

ympäristöteemaa uusin Ilmastonmuutos-teema mukaan lukien) 

• osallistujatiedotus sähköpostilistan ja sähköisen uutiskirjeen välityksellä 

 

20-vuotisjuhlinta keväällä 2019 

 

Keväällä 2019 vietettiin Vihreän lipun 20-vuotisjuhlavuotta Suomessa. Juhlakevään kunniaksi 

järjestettiin ohjelman osallistujille toukokuussa kolme alueellista lipunmyöntö- ja 

juhlatilaisuutta Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Juhliin osallistui useita satoja 

lapsia, nuoria ja kasvattajaa Vihreä lippu -kouluista ja päiväkodeista. Lisäksi 20-vuotiasta 

Vihreää lippua juhlittiin Espoon VIlla Elfvikissä järjestetyssä Vihreä lippu -raatilaisten 

tapaamisessa huhtikuussa. Vihreä lippu oli esillä myös Villa Elfvikissä järjestetyssä Vihreä 

lippu liehumaan -juhlanäyttelyssä touko-kesäkuun alan. 
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Juhlavuoden kunniaksi myönnettiin toukokuussa 2019 myös ensimmäistä kertaa Vuoden 

Vihreä lippu -toimija -tunnustuspalkinto kolmelle esimerkillisintä toimintaa toteuttaneelle 

ohjelman osallistujalle. Palkinnot myönnettiin Armfeltin koululle Saloon, Pilke Kanttarellin 

päiväkodille Ouluun ja Länkipohjan koululle Jämsään. Keväällä 2019 toteutettiin myös 

ohjelman osallistujille kilpailu parhaiden Vihreä lippu -tapojen löytämiseksi. 

 

Lisäksi 20-vuotisjuhlasta viestittiin aktiivisesti medialle: juhlakevään kunniaksi toteutettiin 

keväällä 2019 mediakampanja, jossa lähestyttiin toimittajia ja tarjottiin heille juttuaiheita Vihreä 

lippu -ohjelmaan liittyen. Myös toukokuussa 2019 kahdettakymmenettä kertaa Suomessa 

myönnetyistä lipuista sekä ensimmäistä kertaa myönnetyistä Vuoden Vihreä lippu -

toimijapalkinnoista viestittiin sekä alueellisille medioille niissä kunnissa, joihin palkinnot 

myönnettiin, että laajemmalla lehdistötiedotteella.  

 

Juhlakevään kunniaksi tuotettiin ja julkaistiin toukokuussa 2019 myös Vihreä lippu -toimintaa 

esittelevä video, joka kuvattiin yhteistyössä Nilsiän yhtenäiskoulun ja lukion kanssa. Videon 

kuvaajana ja toteuttajana toimi Noora Ketolainen. Video julkaistiin Youtubessa sekä Vihreän 

lipun sosiaalisen median kanavissa. 

 

Muu viestintä ja markkinointi 

 

20-vuotisjuhlakeväänä toteutetun aktiivisen mediaviestinnnän lisäksi Vihreän lipun viestinnän 

tärkeimpiä kanavia ovat ohjelman verkkosivut sekä sosiaalisessa mediassa Facebook ja 

Instagram. Osallistujaviestinnän kanavina toimivat osallistujien sähköpostilista ja neljä kertaa 

vuoden aikana ilmestynyt uutiskirje. 

 

Sosiaalisen median kanavista etenkin Instagramin käyttö ja seuraajamäärä kasvoivat vuoden 

aikana. Facebook-sivulla oli 3.12.2019 yhteensä 1170 seuraajaa (31.12.2018 yht. 987 hlö, eli 

kasvua vuoden aikana 19 %). Instagram-tilillä seuraajia oli vuoden päätteeksi n. 626 hlö 

(31.12.2018 n. 400 hlö, eli kasvua vuoden aikana 57%). Twitterissä seuraajamäärä kasvoi 

vuoden aikana n. 304 henkilöön (31.12.2018 n. 240 hlö, eli kasvua vuoden aikana 27%). 

 

Vuoden 2019 aikana Vihreä lippu -ohjelmaa esiteltiin mm. 

● Educa-messuilla Helsingissä 25.-26.1. 

● Agenda2030-seminaarissa Ympäristöministeriössä 6.2. 

● Vihreä lippu liehumaan! -näyttelyssä Villa Elfvikin luontotalolla Espoossa 3.5.-21.6. 

● Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä 25.-26.5. 

● Vihreä lippu –juhlatilaisuudessa Ruissalon luontokoululla Turussa 28.8. 

● ItämeriNYT -juhlaseminaarissa Harakassa, Helsingissä 30.8. 

● Suomen Ympäristöopisto SYKLIn koulutustapahtumassa Virroilla 3.10. 

● Varhaiskasvatusmessuilla Helsingissä 4.10. 

● Kainutlaatuinen ope -tapahtumassa Kajaanissa 5.10. 

● Helsingin yliopiston OKL:n luontokoulupäivässä 11.10. 

● Välke-ryhmän Kiertotalousseminaarissa Vantaalla 31.10.  

 

sekä alueellisten edistäjätahojen toimesta useissa muissa ympäristökasvatusalan 

tapahtumissa eri puolilla Suomea. 
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2.2. Green Key 

 

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

omistama Suomen Ympäristökasvatus Oy, jonka nimi muuttuu vuoden 2020 alkupuolella 

Going Green Oy:ksi. Yrityksestä käytetään jatkossa myös lyhennettä GoG. Nimenmuutos 

kuvaa yrityksen edustamien ympäristömerkkien kansainvälisyyttä sekä dynaamista, kestävää 

matkailua eteenpäin vievää koulutus- ja konsultointitoimintaa.  

 

Vuonna 2019 konsultoinnin osalta jatkettiin Sallan Vetovoimaa ekologisuudesta –hankkeen 

konsulttityötä. Hanke päättyi joulukuussa 2019.  

 

Vuonna 2019 aloitettiin myös vastuullisen matkailun koulutukset, kun yrityksen 

toimitusjohtaja Marketta Viljasaari hyväksyttiin Visit Finland Akatemian ja kansallisen 

Sustainable Travel Finland (STF) –ohjelman kouluttajaksi. Syksyllä näitä STF-koulutuksia 

toteutettiin mm. Rukalla, Levillä, Posiolla ja Espoossa. Marketta Viljasaari on myös SMALn 

(Suomen Matkatoimistojen liitto) vastuullisuustyöryhmän jäsen. 

 

Suomen Ympäristökasvatus Oy:n hallituksessa toimivat vuonna 2019 Sinikka Kunttu (pj.), 

Riitta Salasto ja Jenni Jelkänen. Hallituksen kokouksissa on mukana myös yrityksen 

toimitusjohtaja Marketta Viljasaari.  

 

Päätökset sertifikaattien myöntämisestä tekee ohjelman kansainvälisen toimintamallin 

mukaisesti ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo, jonka 

puheenjohtajana toimii FEE Suomen edustaja tuomaristossa. Vuonna 2019 puheenjohtajana 

toimi FEE Suomen jäsen Marjo Priha. Muut tuomariston jäsenet olivat: Virpi Aittokoski, Visit 

Finland; Minna-Maari Harmaala, Haaga-Helia, Risto Larmio, Fortum, Leo Stranius, 

ympäristöasiantuntija, Merja Rehn, Sitra, Antti Saukkonen, Suomen leirintäalueyhdistys sekä 

uutena jäsenenä Mia Halmen Reilun Matkailun Yhdistyksestä.   

 

Vuoden 2019 loppuun mennessä Green Key -ohjelmassa oli mukana 102 (+20 kpl vuoden 

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

Sertifioiduista kohteista 83 on Manner-Suomessa ja 19 Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalla 

ohjelmaa operoi Visit Åland. Uusia osallistujia vuonna 2019 olivat mm. Arctic Tree House 

Hotel, Hotel Sveitsi, Hyvärilän Nuorisokeskus ja Sallasta kolme matkailutoimijaa. Sallassa 

Green Key –sertifikaatin saivat Sallatunturin Tuvat, Sallan Poropuisto sekä Suomen 

ensimmäisenä Green Key –ravintolana Keloravintola. Vuoden aikana sertifioitiin myös 

ensimmäinen kohde Nähtävyydet -kategorissa, kun Yyteri sai Green Keyn kesällä 2019.  

 

Uutuutena lanseerattiin Green Activities –ohjelma pienille luontoyrittäjille, jotka eivät 

kansainvälisten säädösten vuoksi voi hakea Green Keytä. Ensimmäisen Green Activities –

sertifikaatin sai Discover Lapland Leviltä. Vuonna 2019 käynnistettiin myös selvitys Blue Flag 

-ohjelman mukaan ottamiseksi yrityksen valikoimaan.  

 

Tärkeä osa kaikki ohjelmia ja yrityksen muuta toimintaa on ympäristötyön tuen tarjoaminen 

asiakkaille. Tätä jatkettiin tarjoamalla osallistujille valmista ympäristöviestintämateriaalia 

sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. 
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2.3. Ympäristöreportterit 

Vuonna 2019 FEE Suomessa käynnistettiin Ympäristöreportterit -ohjelma (engl. Young 

Reporters for the Environment/YRE). Se toimii 34 maassa tavoittaen yli 310 000 nuorta. 

Ohjelmassa nuoret tekevät artikkeli-, valokuva-, ja videoreportaaseja kestävän kehityksen 

teemoista. Menetelmä kannustaa nuoria etsimään ratkaisuja, ottamaan kantaa ja 

vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristöasioihin.  

 

FEE Suomi toteuttaa 2019-2020 yhteistyössä Siemenpuu-säätiön kanssa EU -rahoitteista ja 

Fingon koordinoimaa Frame, Voice, Report! -hanketta nimeltä Ilmastonmuutos ja etelän 

äänet. Tässä globaalikasvatushankkeessa tuotetaan oppimiskokonaisuus ja sitä tukevia 

kouluvierailuja yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Oppimiskokonaisuudessa 

käsitellään ilmastonmuutoksen syitä, seurauksia ja ratkaisuja, ilmiöiden globaaleja kytköksiä, 

ja näihin liittyviä eriarvoisuuskysymyksiä. Ympäristöreportterit -ohjelmaa sovelletaan 

oppimiskokonaisuuden toiminnallisessa osuudessa. Nuoret katsovat Siemenpuu-säätiön 

etelän hankekumppaneiden tekemiä videoita ja työstävät niiden pohjalta omat 

videoprojektinsa samoista aiheista, mutta Suomen näkökulmasta. Tarkoituksena on saada 

aikaan oivallus siitä, että ympäri maailman meillä on samat haasteet ja samat ratkaisut käsillä 

ilmastonmuutoksen suhteen. 

 

Vuoden 2019 aikana hankkeessa suunniteltiin ja tuotettiin oppimateriaalit, jotka tulivat kaikkien 

saataville hankkeen verkkosivuille (www.ymparistoreportterit.fi). Osana 

oppimateriaalituotantoa editoitiin ja tekstitettiin seitsemän videota Siemenpuu-säätiön 

hankekumppaneiden toimittamien materiaalien pohjalta ilmastonmuutokseen liittyvistä 

globaaleista aiheista metsät, energia ja ruoka. Opettajien tueksi tuotettiin tuntisuunnitelmat, 

ohjeistuksia ja muita taustamateriaaleja. Kouluvierailuja pilotoitiin syksyn aikana ja sisältöön 

tehtiin muokkauksia niiden pohjalta. Opettajien taustamateriaaleja tuotettiin perustuen 

pilotoinneissa huomattuihin tarpeisiin. Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun rekrytoitiin ja 

koulutettiin paikalliset kouluvierailijat, jotka tekevät kouluvierailuja alkuvuodesta 2020. 

Verkkosivulle luotiin kouluvierailujen tilausjärjestelmä. Vierailuita alettiin markkinoida 

loppuvuodesta 2019. 

 

FEE Suomi osallistui ensimmäistä kertaa myös kansainvälisen YRE -ohjelman 

alumnitoimintaan, jonka puitteissa nuoret ympäristöreportterit pääsevät konferensseihin 

tekemään reportaaseja. Hector Ekholm Helsingin luonnontiedelukiosta osallistui 

Ulkoministeriön, Northern Dimension instituutin ja Aalto yliopiston järjestämään Northern 

Dimension Future Forum: Fresh and Sustainable Experiments in the Global North -

konferenssiin. Hän haastatteli kolmea puhujaa videolla ja kirjoitti artikkelin.  
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3. Muu ympäristökasvatustyö 

3.1. Asiantuntija- ja vaikuttamistyö 

Vuonna 2019 FEE Suomi jatkoi ympäristökasvatusalan järjestöjen ja toimijoiden Pyöreän 

pöydän koordinointia. Pyöreässä pöydässä vaihdetaan ja jaetaan ajankohtaista 

ympäristökasvatukseen liittyvää tietoa sekä suunnitellaan ja valmistellaan erityisesti yhteistä 

vaikuttamistyötä ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi. Pyöreä pöytä 

kokoontui vuoden aikana kahdesti 27.2. ja 27.8. Lisäksi oli useita erillisiä suunnittelukokouksia 

mm. ennen eduskuntavaaleja ja niiden jälkeen sekä palaveri lukion 

opetussuunnitelmauudistuksesta. 

Pyöreässä pöydässä oli vuonna 2019 mukana yhteensä 28 eri tahoa. Kokouksiin ja 

työskentelyyn osallistuivat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, WWF Suomi, Luonto-

Liitto, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto, OAJ, Natur och Miljö, Biologian ja maantieteen 

opettajien liitto, Kotitalousopettajien liitto, Fingo, Suomen ympäristöopisto SYKLI, 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, HSY, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, OKKA-

säätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry, Martat ja KIVO – Suomen Kiertovoima, Suomen Latu ja 

Suomen Metsäyhdistys. 

Vaikuttamistyön suurimpana ponnistuksena olivat eduskuntavaalit 2019. Pyöreän pöydän 

verkostolla oli jo edellisenä vuonna käynnistetty työ yhteisen tavoitepaperin eteen, ja tämän 

tavoitepaperin allekirjoitti 12 tahoa. Vaalivaikuttamisessa aktiivisimpia olivat FEE Suomen 

lisäksi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Luonto-Liitto ja WWF Suomi. 

Eduskuntavaalien jälkeen vaikutettiin tulevan hallitusohjelman sisältöön, ja saatiin sinne 

kaksi selvästi ympäristökasvatusta koskevaa kirjausta ”edistetään luonto- ja 

ympäristökasvatusta” ja ”otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus [--] 

läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla”. 

Heti uuden hallituksen muodostamisen jälkeen oltiin yhteydessä uusiin alan 

vastuuministereihin ja tavattiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 4.7. ja 

opetusministeri Li Andersson 20.8. Molempien ministerien kanssa keskusteltiin yhteisistä 

tavoitteistamme ympäristökasvatuksen edistämiseksi. 

Syksyllä 2019 Pyöreän pöydän verkosto nosti esille ajatuksen Kestävä koulu -ohjelmasta 

(vrt. Liikkuva koulu). Ajatusta esiteltiin syksyllä alan ministereille muutamissa tilaisuuksissa 

mm. 1.11. Säätytalolla pidetyssä tilaisuudessa Ilmastoahdistuksesta ilmastoinnostukseen. 

Ajatusta Kestävästä koulusta sai hyvän vastaanoton. Pyöreän pöydän verkosto valmisteli 

esitystä ohjelmasta ja syksyn lopulla opetusministeri esitti tapaamispyynnön, jossa halusi 

kuulla lisää ympäristökasvatusjärjestöjen yhteisestä Kestävä koulu -visiosta. 

Lokakuussa 25.10. FEE Suomi järjesti tapaamisen Opetushallituksen ja keskeisten 

ympäristökasvatuksen järjestöjen välille. Tapaamisessa jaettiin puolin ja toisin ajankohtaisia 

ympäristökasvatukseen liittyviä kuulumisia sekä keskusteltiin siitä, miten OPH voisi paremmin 

viestiä järjestöjen materiaaleista ja palveluista. Tähän osallistuivat edustajat FEE Suomesta, 
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WWF Suomesta, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta ja Luonto-Liitosta sekä 

Opetushallituksesta Anne Liimatainen ja Hanna Pohjonen. 

Vaikuttamistyössä edettiin syksyn lopulla 2019 hyvään suuntaan: Kestävän elämäntavan 

vahvistaminen nousi yhdeksi Opetushallituksen rahoittaman opetustoimen ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen pääteemaksi vuosille 2020-2023. Lisäksi mm. 

ilmastovastuullisuuden ja kestävän kehityksen hankkeille oli varattu korvamerkittyä 

lisärahoitusta. 

 

Mielenosoituksia 

FEE Suomi lähti mukaan ilmastoliikehdintään ja yhdeksi järjestäjätahoksi Korvaamaton -

kampanjaan, jonka startti oli 28.2. Lasipalatsin aukiolla. Kampanjan varsinainen ilmastomarssi 

järjestettiin 6.4., jossa FEE Suomi oli mukana omalla Enemmän Ympäristökasvatusta! -

banderollillaan. 

FEE Suomi oli yli 20 muun järjestön kanssa koollekutsujana ja osallistumassa Ilmastolakko -

tapahtumaan 27.9. Tapahtuman tarkoitus oli osoittaa tuki ilmastonmuutoksesta huolestuneille, 

lakkoileville nuorille ja kannustaa päättäjiä vaikuttaviin ilmastotoimiin. Tapahtuma oli osa 

maailmanlaajuista ilmastolakkoa, johon osallistui arviolta kaksi miljoonaa ihmistä ympäri 

maailman. 

Työryhmätyöskentelyä 

FEE Suomi toimi Ympäristöministeriön alaisen luonnon monimuotoisuuden 

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

monimuotoisuuteen liittyvää viestintää YM:n biodiversiteettiryhmän tukena. 

Järjestö oli mukana Suomen Kestävän kehityksen toimikunnassa, jonka puheenjohtaja oli 

keväällä pääministeri Juha Sipilä ja syksyllä Antti Rinne. FEE Suomen toiminnanjohtaja on 

toimikunnassa nimettynä varajäsenenä (varsinaisena WWF Suomen pääsihteeri).  

FEE Suomi seurasi Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät – verkoston työtä, 

jotta pysyttäisiin kuulolla alueellisen tason ympäristökasvatustyöstä. 

Lisäksi FEE Suomi oli mukana vaikuttamistyössä Fingon vetämässä Agenda 2030-

työryhmässä sekä Kasvatus ja koulutus -työryhmässä. 

Lausuntoja, kannanottoja ja aloitteita 

Huhtikuussa 2019 FEE Suomi yhdessä muiden Pyöreän pöydän toimijoiden kanssa teki 

lausunnon lukion opetussuunnitelman luonnoksesta. 

Mielipidekirjoitus ilmasto-opista julkaistiin Turun Sanomissa 2.4. Kirjoittajina Sinikka Kunttu 

/FEE Suomi ja Essi Aarnio-Linnanvuori /WWF Suomi. 

FEE Suomea pyydettiin mukaan kansalaisaloitteeseen koskien lentoveron säätämistä 

Suomen lainsäädäntöön. FEE Suomen puheenjohtaja Emma Kurenlahti oli yksi aloitteen 

vireille panijoista. Aloitteen alkamispäivä oli 2.5. 
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Avoin kirje ympäristökasvatuksen rahoituksen nostamiseksi vuonna 2020 ympäristö- ja 

ilmastoministerille ja opetusministerille julkaistiin 4.9. FEE Suomen verkkosivuilla. 

Allekirjoittajina oli 11 aktiivisesti Pyöreässä pöydässä vaikuttavaa tahoa. FEE Suomi valmisteli 

avoimen kirjeen. 

FEE Suomelta pyydettiin lausuntoa Ympäristöministeriön harkinnanvaraisista 

valtionavustuksista, joka toimitettiin eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle 24.10. 

Tapahtumat, esitykset, puheenvuorot 

Helmikuun alussa 6.2. FEE Suomi oli yksi Agenda 2030 ja ympäristökasvatus -seminaarin 

pääjärjestäjistä. Seminaari järjestettiin Ympäristöministerin Pankkisalissa. Järjestäjinä 

toimivat Keski-Suomen ELY-keskus, FEE Suomi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto 

ry, OKKA-säätiö ja Ympäristöministeriö. Osallistujia oli 111 paikan päällä ja 72 streamin 

takana. 

Kestävän kehityksen toimikunnan järjestämä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -

seminaari pidettiin 29.5. Musiikkitalolla. Tänä vuonna tilaisuuden teemana oli koulutus 

(SDG4). Toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu oli mukana tilaisuuden järjestämisessä ja juonsi 

paneelikeskustelun. 

Joulukuussa 10.12. järjestivät Opetushallitus ja OAJ yhteisen seminaarin, jonka aiheena 

oli Ilmastovastuun oppimisen mahdollistajat, jossa FEE Suomen Vihreä lippu -teemaisen 

puheenvuoron piti pj Emma Kurenlahti. 

3.2. Ulkoluokkapäivä -kampanja 

 

FEE Suomi koordinoi keväällä 2019 viidettä kertaa kansainvälistä Ulkoluokkapäivä-

kampanjaa (Outdoor Classroom Day) Suomessa. Kampanjan tavoitteena on edistää ulkona 

oppimista ja leikkiä. Tapahtumapäivänä kannustetaan kaikkia kouluja ja päiväkoteja 

lähtemään lasten ja nuorten kanssa ulos. Ulkoluokkapäivää vietettiin vuoden 2018 tapaan 

yhdessä Suomen lasten metsäretkipäivän kanssa. Tapahtuman suojelijana toimi tasavallan 

presidentti Sauli Niinistö. 

 

Ulkoluokkapäivän viettoon 23.5.2019 osallistui Suomessa yli 20 700 lasta. 

Maailmanlaajuisesti mukana oli yli 1,7 miljoonaa lasta. Tapahtuman teemana oli tällä kertaa 

luonnon monimuotoisuus. Kampanjan viestinnässä oli laaja yhteistyökumppaniverkosto; 

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Liikkuva 

koulu -ohjelma, Metsähallitus, LYKE-verkosto, MAPPA.fi, Luonto-Liitto, WWF Suomi, Suomen 

metsäyhdistys, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, HSY, BirdLife Suomi, Biologian ja 

maantieteen opettajien liitto, Ulko-opet ry, Finlands Svenska Idrott, Korkeasaari Zoo ja 

Suomen Latu. 

 

Kampanjaa koordinoi kansainvälisesti brittiläinen sosiaalinen yritys ja yhteisöllisten projektien 

verkosto Project Dirt Unileverin Lika on hyväksi -ohjelman tuella. 
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3.3. Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinto 

 

FEE Suomi kiinnittää huomiota ympäristökasvatuksen laatuun jakamalla vuosittain 

Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnot. Ympäristökasvatuksen ruusulla 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. Ympäristökasvatuksen ruusu -

tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. 

 

FEE Suomi julkisti 28.11. Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnon vuoden 2019 

saajat syyskokouksessaan Tampereella. FEE Suomen hallitus myöntää palkinnot jäsenistön 

ehdotusten perusteella.  Tänä vuonna hyvin perusteltuja ehdotuksia tuli yhteensä 

kymmenen, ja palkinnot myönnettiin seuraaville tahoille: 

 

Panu Pihkala 

Sanni Virtanen ja Ruusuvuoren koulu 

 

Kunniakirjat ja ruusut luovutettiin saajille 13.12. SIRENE-verkoston seminaarissa Helsingissä. 

3.4. Koulutus- ja muut yhteistyöhankkeet 

FEE Suomi oli yhteistyökumppanina seuraavissa hankkeissa vuoden 2019 aikana: 
 
Transformer 2030 -koulutushanke. Hanketta koordinoi Fingo. FEE Suomi osallistui 
koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja kouluttamiseen syksyllä 2019 kolmessa lähipäivässä 
Oulussa ja Tampereella sekä koulutusten arviointiin. FEE Suomen kouluttajina toimiva Sinikka 
Kunttu (Oulussa) ja Pihla Salminen (Tampereella). Loppusyksystä koulutushankkeelle 
aloitettiin suunnittelemaan jatkoa. 
 
Me aarteenvartijat -koulutushanke. Hanketta koordinoi WWF Suomi. FEE Suomi osallistui 
koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja kouluttamiseen syksyllä 2019 kahdessa lähipäivässä 
Porissa sekä koulutusten arviointiin. Samantyyppinen, mutta lyhyempi koulutus pidettiin myös 
Virroilla 2-3.10. FEE Suomen kouluttajina toimi Sinikka Kunttu. Loppusyksystä 
koulutushankkeelle aloitettiin suunnittelemaan jatkoa. 
 
Ulos-Ut-Out 2020 -ulkona oppimisen suurtapahtuma. Ohjausryhmä työskenteli aktiivisesti 
koko vuoden järjestäen suunnittelukokouksen kevät- ja syyskaudella kuukausittain. (ks. kohta 
edustukset 5.2.) 
 
ILO KASVAA ULKONA -hanke. Hankkeen koordinoinnista vastasi Suomen ympäristöopisto 
SYKLI ja Suomen Latu. (ks. kohta edustukset 5.2.) 
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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 verkkosivusto (www.feesuomi.fi), 

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

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

vuoden aikana 47 viestiä (30 viestiä FEE Suomen omia, loput yhteistyökumppaneiden 

pyynnöstä listalle välitettyjä viestejä).  

 

FEE Suomen viestintä parani vuoden aikana muun muassa vuoden alussa valmistuneen 

verkkosivu-uudistuksen myötä. Uudet verkkosivut julkistettiin tammikuussa 2019 ja vuoden 

aikana kävijöitä oli yhteensä noin 15 000. Verkkosivujen Ajankohtaista -palstalla julkaistiin 

yhteensä 25 tiedotetta vuoden aikana. 

 

Sosiaalisessa mediassa FEE Suomen Facebook-sivulla oli loppuvuodesta 2448 seuraajaa 

(vuoden 2018 lopussa 2277 hlö). Twitter-tilillä oli 895 seuraajaa (vuoden 2018 lopussa 781 

hlö).  

4.1. Ympäristökasvatus-lehti 

FEE Suomi julkaisee Ympäristökasvatus-lehteä, joka on ympäristökasvatusalan merkittävin 

julkaisu 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 kerran, joulukuussa 

2019 pääasiassa suunnittelemaan seuraavan vuoden teemalehteä. Monet toimituskuntalaiset 

kirjoittivat myös 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 ja Panu Pihkala.  

 

Lehdestä ilmestyi vuoden 2019 aikana kolme verkkonumeroa (helmikuussa, toukokuussa ja 

syyskuussa). Verkkonumeroiden julkaisusta ja niiden yksittäisistä artikkeleista viestittiin 

sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2019 verkkolehden artikkeleilla oli yhteensä 1682 lukijaa.  

 

Vuonna 2019 Ympäristökasvatus Teema -printtilehden aiheena oli luonnon 

monimuotoisuus. Teemalehti toteutettiin yhteistyössä WWF Suomen kanssa. 48-sivuinen lehti 

julkaistiin marraskuussa ja siitä otettiin 4000 kpl:n painos. Lehti postitettiin kaikille tilaajille sekä 

FEE Suomen jäsenille (yht. n. 900 kpl). Osa painoksesta myytiin WWF:n, Suomen 

http://www.feesuomi.fi/
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ympäristöopisto SYKLI:n, ja Luontokeskus Haltian jaettavaksi. Loput lehdistä jäi FEE 

Suomelle jaettavaksi. 

 

Printtilehden taittajana toimi Riina Pippuri. Lehden tilauksista vastasi FEE Suomen 

järjestöassistentti Petra Tallberg ja ilmoitus- ja ylipainosmyynnistä päätoimittaja Sinikka 

Kunttu. 

5. Järjestötoiminta 

 

5.1. Jäsenet 

FEE Suomella oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 809 jäsentä, joista 413 oli henkilöjäseniä ja 

396 yhteisöjäseniä. Jäsenmäärä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2018, mutta rakenteessa 

tapahtui muutoksia. Yhteisöjäseniä oli vuoden 2019 lopussa noin 14 % enemmän kuin 

edellisenä vuonna, erityisesti Vihreä lippu -osallistujien määrän kasvun myötä. 

Henkilöjäsenten määrä pieneni vastaavasti, sillä Varsinais-Suomen 

ympäristökasvatusyhdistys HAAVI lakkautettiin vuoden aikana. HAAVIn jäsenet olivat myös 

FEE Suomen jäseniä, ja toiminnan lakkauduttua nämä jäsenet poistuivat, FEE Suomeen 

suoraan liittyneitä lukuun ottamatta, jäsenrekisteristä.  

 

Jäsenmaksut vuonna 2019 olivat: 30 € henkilöjäsenet, 18 € opiskelijat ja työttömät, 45 € 

pienyhteisöt ja 95 € yhteisöt. Henkilöjäsenistä 301 olivat normaalihintaista henkilöjäsentä ja 

112 alennushintaisia ilmais-, opiskelija- tai eläkeläisjäsentä.  Yhteisöjäseniä oli yhteensä 396 

(pienyhteisö 4, yhteisö 26, VL-edistäjät 18 ja VL-osallistujat 347). Jäsenluettelossa olevista 

jäsenistä 128:lla oli vuoden 2019 jäsenmaksu maksamatta vuodenvaihteeseen mennessä. 

5.2. Hallitus ja edustukset 

 
Hallitus 

 

Puheenjohtaja 

Emma Kurenlahti 

 

Varsinaiset jäsenet: 

Marjo Pakkanen (vpj) 

Anna Kettunen 

Henna Junttila  

Eeva Huttunen  

Riitta Salasto 

Mari-Johanna Vähäsarja 

 

Varajäsenet:  

Maija Hakala  



15 

Johanna Sunikka 

Auli Elolahti  

 

Vuoden aikana järjestettiin viisi hallituksen kokousta. Hallituksen puheenjohtajalle ja 

varapuheenjohtajalle maksettiin vuoden lopussa palkkiot. 

 

Nimetyt edustukset vuonna 2019 

 

FEE Suomella nimettyjä edustuksia seuraavissa työryhmissä tai verkostoissa: 

 

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

• Kestävän kehityksen toimikunta (varajäsenyys): Sinikka Kunttu 

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

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

• Järjestöjen Agenda 2030 -ryhmä: Sinikka Kunttu 

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

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

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

• SYKLIn ja Suomen Ladun ILO KASVAA ULKONA -hankkeen ohjausryhmä (2019-
2021): Sinikka Kunttu 

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

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 28.3. Helsingissä, FEE Suomen 

toimistotalon yläkerran saunatiloissa (Lintulahdenkatu 10, Helsinki). Kokouksen jälkeen 

vuorossa oli ympäristökasvattajien illanvietto, jossa pohdittiin FEE Suomen perustehtävää ja 

visiota yhdessä osana FEE Suomen strategiaprosessia. Kokouksessa hyväksyttiin 

vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.  

 

Järjestön syyskokous pidettiin torstaina 28.11.2019 Tampereella yhteistyössä Pirkanmaan 

ympäristökasvatus ry:n kanssa, Ympäristötietokeskus Moreenian tiloissa.  Syyskokousta 

edelsi Tunne ry:n työpaja Ilmasto, ympäristö ja tulevaisuus – tunteet muutoksessa, jossa 

innokas joukko osallistujia Taneli Saaren ja Maija Raikamon johdolla kävivät läpi miten omia 

ympäristötunteita kannattaa kohdata ja käsitellä. Kokouksessa hyväksyttiin 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä vahvistettiin järjestön strategia kaudelle 

2020-2024. 
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5.3. Strategiatyö vuosille 2020-2024 

 

Vuoden 2019 aikana FEE Suomi suunnitteli ja työsti hallituksen johdolla uuden viisivuotisen 

strategiansa. Syksyllä hyväksytty strategia määrittää järjestön toiminnan suuntaviivat ja 

tavoitteet vuoteen 2024 saakka. Strategiatyö oli koko vuoden mittainen prosessi, johon kaikki 

saattoivat osallistua: vuoden aikana järjestettiin muun muassa yhteinen starttityöpaja 

hallitukselle ja henkilökunnalle, jatkettiin työskentelyä kevätkokouksessa jäsenistön kanssa ja 

laajempaa näkemystä haettiin sidosryhmille järjestetyssä työpajassa. Keväällä toteutettiin 

lisäksi avoin kysely, jossa jäsenet, seuraajat, yhteistyökumppanit ja Vihreä lippu -osallistujat 

saivat kertoa mielipiteensä. 

 

Tämän koko aineiston pohjalta hallitus työsti strategialuonnoksen, jota syksyllä oli vielä 

tilaisuus kommentoida.  Kevään kyselyyn tuli 115 vastausta ja viimeistä luonnosta kommentoi 

21 henkilöä.  Strategiaprosessissa käytettiin suunnittelussa ja työpajojen fasilitoinnissa apuna 

Osana Oy:n palveluita. FEE Suomen syyskokous hyväksyi strategian yksimielisesti ilman 

muutoksia 28.11.2019 Tampereella. (LIITE: FEE Suomen strategia 2020-2024) 

6. Henkilöstö ja organisaatio 

 

Henkilöstö 
 

FEE Suomen vakituisina työntekijöinä työskentelivät toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu, 

järjestöassistentti Petra Tallberg ja Vihreä lippu -päällikkö Aino Alasentie (opintovapaalla 

13.8.2018-18.12.2019). Aino Alasentien opintovapaan sijaisena toimi Iida-Elina Kiminki. 

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeessa työskenteli Reija Mikkola-Patriarca 

määräaikaisessa työsuhteessa alkaen 1.6.2019. Sinikka Kunttu, Petra Tallberg, Iida-Elina 

Kiminki ja Reija Mikkola-Patriarca työskentelivät 80% työajalla. 

 

Lisäksi urakkaluonteisissa määräaikaisissa projektitöissä toimivat: 

• Pihla Salminen määräaikaisessa työsuhteessa 1.1.-31.5.2019 Ulkoluokkapäivän 

kampanjakoordinaattorina ja Vihreä lippu -projektityöntekijänä (Ilmastonmuutos-

teemamateriaalin tuottaminen) 

• Emma Vuorio ja Jenni Sademies huhti-toukokuussa 2019 urakkapalkkaisesti Vihreä 

lippu -arviointivastaavina 

• Sanna Saastamoinen Vihreä lippu -sertifikaattien taittajana toukokuussa 2019 

• Laura Rantanen Vihreä lippu -ohjelman viestinnässä keväällä 2019 

• Marjut Anttilainen Ympäristökasvatus Teema -lehden taittoaineiston kokoamisessa ja 

siirtämisessä seuraavalle taittajalle 

• Olga Veselovskaya Ympäristökasvatus Teema -lehden kuvittajana kesällä 2019 

• Pihla Salminen kouluttajana Harakan seminaarissa 30.8. sekä syksyn aikana 

Transformer2030-koulutuksissa Tampereella 

• Eeva Huttunen, Jenni Sademies ja Pihla Salminen Vihreä lippu -

toimintasuunnitelmien arvioitsijoina syksyllä 2019 
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Toimitilat 

 

FEE Suomen toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Lintulahdenkatu 10. 

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

omistaa 100 %. Suomen Ympäristökasvatus Oy:llä on Yhteiskunnallisen yrityksen tunnus. 

Yritys toteuttaa Green Key -ohjelmaa Suomessa ja edistää kestävää matkailua (ks. tarkemmin 

luku 2.2). Yrityksen mahdollinen liikevoitto ohjataan yhtiökokouksen päätöksellä joko yrityksen 

toiminnan kehittämiseen tai osinkoina emoyhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan 

tukemiseen. Osakeyhtiö ei jakanut osinkoa vuonna 2019, vaan maksoi emoyhdistykselle 

takaisin pääomalainan 8000 euroa. FEE Suomi ry on näin ollen saanut yritykseen 

sijoittamansa pääoman 100% takaisin. 

 

Suomen Ympäristökasvatus Oy:ssa työskentelivät vuoden 2019 alussa Green Key -

ohjelmajohtaja ja yrityksen toimitusjohtaja Marketta Viljasaari (100 % työajalla) 

yhteyspäällikkö Hanna Liappis (50 % työajalla) ja Päivi Suutari (40% työajalla 1.1.-31.5. ja 

1.8.-31.12.). Lisäksi SYKLIn opiskelija Kirsi Somera aloitti yrityksessä työharjoittelujakson 

31.10.2019. Työharjoittelu on palkaton ja kestää kevääseen 2020.  

 

Suomen Ympäristökasvatus Oy:llä on omat toimitilat, jotka sijaitsevat toimistohotelli 

Reguksessa osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. Yritys muutti näihin tiloihin elokuussa 

2019, kun Reguksen toiminnot edellisessä toimipisteessä Mannerheimintiellä lakkautettiin. 

7. Talous ja hallinto 

 

Talous 2019 

 

Yhdistyksen toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi 

tilinpäätöksestä.  

 

FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostivat vuonna 2019 julkiset avustukset, 

joita järjestö sai Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen valtionavustus valtakunnallisille 

luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille) ja Opetushallitukselta (valtionavustukset järjestöille). 

Myönnetyt toiminta-avustukset säilyivät suurin piirtein edellisen vuoden tasolla.  

 

Tärkeimpiä muita tulonlähteitä olivat Vihreä lippu -ohjelman osallistumismaksut, jäsenmaksut, 

Ympäristökasvatus-lehden ilmoitus- ja ylipainoksen myyntitulot ja sponsorituki. Foodduck Oy 

tuki Vihreä lippu -ohjelmaa myös 20 vuotisjuhlavuotena. Ulkoluokkapäivä-kampanjan 

yhteistyökumppanina ja sponsorina toimi Project Dirt Isosta-Britanniasta. 

 

Talouden merkittävimmän menoerän muodostivat henkilöstökulut.  
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Talous oli vuonna 2019 edellisvuoden tapaan vakaalla pohjalla, mistä kertovat seuraavat 

tilinpäätöksen tunnusluvut: 

 

 

 

FEE Suomen taloussääntö uudistettiin alkuvuoden aikana 2019 ja se astui voimaan 25.4. 

 

Syksyllä haettiin järjestölle uusi rahankeräyslupa vanhan umpeuduttua 13.11. 

 

Kirjanpito ja tilintarkastus 

 

Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastasi vuonna 2019 ensimmäistä vuotta Satakerta Rödl 

& Partner Oy. Tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Matti J. Mäkinen ja varatilintarkastajana 

HT-tilintarkastaja Susanna Ahola. Toiminnantarkastajana toimi Laura Manninen. 

 

 2019 2018 2017 

Taseen loppusumma 113 587,54 € 109 941,59 € 123 011,84 € 

Yhdistyksen oma pääoma 49 579,52 € 52 838,42 € 52 770,21 € 

Tulos -3258,90 € 68,21 € - 6474,89 € 



LIITE vuosikertomukseen 2019 

 
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. 
 
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. Ympäristökasvatuksen asema paranee yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. 
 
FEE Suomi vahvistaa vaikuttamistyötään ja rooliaan ympäristökasvatuksen asiantuntijana. 
Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja teemme vaikuttamistyötä mm. 
valtakunnallisissa vaaleissa, opetussuunnitelmatyössä, opettajankoulutuksessa ja opetus- ja 
ympäristöhallinnon linjausten kehittämisessä. Koordinoimme ympäristökasvatuksen 
yhteistyöverkoston Pyöreän pöydän vaikuttamistyötä. 
 
3. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee. 
 
FEE Suomi on mukana kehittämässä ympäristökasvatuksen koulutusta. Suunnittelemme ja 
toteutamme opettajille ja kasvattajille suunnattuja koulutuksia ja koulutushankkeita yhdessä 
yhteistyökumppaneiden ja alan tutkijoiden kanssa. 
 
4. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu. 
 
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. 


