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1. Johdanto 
 

Tässä raportissa käydään läpi Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian toteutuminen vuosina 2012-2018. 

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia ohjaa alueellista ympäristökasvatustyötä vuoteen 2020 saakka. 

Strategia valmisteltiin yhteistyössä ympäristökasvatuksen asiantuntijoiden ja useiden sidosryhmien edusta-

jien kanssa, ja se hyväksyttiin maakuntahallituksessa vuonna 2011. 

 

Alueellista ympäristökasvatustyötä vetää Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhdessä KYY-verkoston kanssa. Ky-

menlaakson Liitto raportoi strategian toteutumisesta ja mahdollisista muutostarpeista maakuntahallitukselle 

vähintään valtuustokausittain.  

 

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia on luettavissa:  

http://www.kymenlaakso.fi/attachments/article/5331/Kymenlaakson_ympkasv_strategia.pdf  

 

 
  

http://www.kymenlaakso.fi/attachments/article/5331/Kymenlaakson_ympkasv_strategia.pdf
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2. Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian toteutuminen  
 

Strategian visio: 

-  Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.        

- Ympäristökasvatus koskettaa kaikkia ikäluokkia ja toiminnan tavoitteisiin on sitouduttu alueen toi-

mijoiden strategioissa, ohjelmissa ja toiminnassa 

 

 

 
 

Tavoitteen ja toimenpiteiden tilanne: LÄHES KOKONAAN TOTEUTUNUT 

 

Yllä olevan taulukon toimenpiteitä toteuttaa Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY.  

 

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto (KYY) perustettiin vuonna 2014 ja sen toiminnan yksi päätavoite 

on ympäristökasvatusstrategian edistäminen käytännössä. Tavoitteena on lisätä ja kehittää maakunnan las-

ten ja nuorten ympäristökasvatusta hyödyntäen alueen toimijoiden yhteistyötä. KYY:n toiminnassa on mu-

kana useita organisaatioita ja kuntia. Ympäristökasvatusverkoston puheenjohtajuus on kiertävä tehtävä. Pu-

heenjohtajana toimi vuosina 2014-2016 Kymenlaakson Jäte Oy, ja vuodesta 2017 lähtien puheenjohtajana 

on toiminut Kouvolan kaupunki. KYY kokoontuu säännöllisesti, 2-3 kertaa vuodessa. KYY:llä on vuosittainen 

toimintasuunnitelma, ja se on ollut aloitteellinen ympäristökasvatusprojektien sekä strategiassa mainitun 

ympäristö-opinpolun suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi KYY on järjestänyt useita opetushenkilöstölle 

suunnattuja maakunnallisia ympäristökasvatustapahtumia. KYY osallistuu vuosittain alueellisten ympäristö-

kasvatusverkostojen tapaamisiin. Verkosto tiedottaa toiminnastaan Facebook-sivuilla sekä internetissä, li-

säksi verkoston toiminnasta on julkaistu esite. Verkoston jäsenten omia tiedotuskanavia, esimerkiksi Kymen-

laakson Jäte Oy:n Roskaviesti-lehteä, on hyödynnetty säännöllisesti tiedottamisessa. 

 

KYY-verkoston toiminnan suurin haaste on resurssien puute, sillä KYY-verkostolla ei ole olemassa omaa bud-

jettia. Lisäksi haasteena on verkoston laajentaminen, verkostoon tulisi saada lisää toimijoita erityisesti Etelä-

Kymenlaaksosta.  
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Toimenpiteiden tilanne: OSIN TOTEUTUNUT 

 

Suuressa osassa Kymenlaakson päiväkoteja ja kaikissa Kotkan kouluissa on olemassa kestävän kehityksen 
toimintaohjelmat, mutta niitä ei kaikkialla toteuteta aktiivisesti. Varsinkin Kouvolassa ja Kotkassa on suunni-
teltu ympäristöopinpolkua ja koulujen ympäristöohjelmien kirjaamista lukuvuosisuunnitelmiin.  
 
Kymenlaaksossa on viisi Vihreä Lippu-päiväkotia ja kolme Vihreä Lippu -koulua. Vihreä Lippu -koulujen määrä 
ei ole lisääntynyt tavoitteen mukaisesti, mutta esimerkiksi Kouvolan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan 
Vihreän Lipun kustannukset, mikäli koulu haluaa liittyä liittyä Vihreä Lippu -ohjelmaan. Kotkan Lyseon lukiolla 
on oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti (OKKA).  
 
Kouvolan kaupunki on nimennyt varhaiskasvatukseen ympäristökasvattajan, mikä tuo lisää resursseja var-
haiskasvatuksen ympäristökasvatustyöhön. Kouvolassa varhaiskasvatuksen yhdeksi painopisteeksi onkin va-
littu luonto/ympäristökasvatus. Kouvolassa on perustettu kolme metsäeskariryhmää. Syksyllä 2017 aloitti 
luonto-opetusta antava eskariryhmä sekä metsäeskariryhmä, jolla on käytössään päiväkotibussi.  Jokaisessa 
päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä perhepäivähoidossa on tehtynä ympäristökasvatussuun-
nitelmat. Kaikki päiväkodit antavat tai toteuttavat ympäristökasvatusta, ja niissä on nimetyt ympäristökasva-
tusvastaavat ja ekotukihenkilöt. 
 
Kymenlaakson peruskoulujen ympäristökasvatustyötä tuettiin hankkeella, joka toimi vuosina 2017-2018. 
Hanke toteutettiin Ympäristöministeriöltä saadulla ympäristökasvatusavustuksella, ja sitä hallinnoi Kouvo-
lan kaupunki. Hankkeen ohjausryhmänä ja ideoijana oli KYY-verkosto. Hankkeesta saatiin erittäin hyviä tu-
loksia ja hankkeen tulokset ylittivät tavoitteet. Hankkeessa toteutettiin mm. opettajien täydennyskoulutuk-
sia ja ympäristöaiheisia demo-tunteja. Rehtoreille (Kotka, Kouvola, Virolahti–Miehikkälä), kerhotoimijoille ja 
erilaisille yhteistyötahoille järjestettiin ympäristökasvatusaiheisia koulutuksia ja aihepiirin esittelyä.  
Lisätietoja projektista: https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/oketkol2 
 

Lisäksi Kotkan lyseo, Kotilon päiväkoti ja Utumetsän päiväkoti toteuttivat vuonna 2017 energiansäästöhank-
keen (EnergySave), jossa käytännön toimenpiteillä säästettiin energiaa (Euronet 50/50). 
 
Ekotukitoiminta on laajentunut Kotkassa ja Kouvolassa, ja koulujen sekä varhaiskasvatuksen ekotukitoimin-
taa on tuettu. Haminassa on käynnistetty ekotukitoiminta, ja Miehikkälän sekä Virolahden ilmasto-ohjelmiin 

https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/oketkol2
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on kirjattu ekotukitoiminnan käynnistäminen. Keväällä 2017 Kouvolan varhaiskasvatuksessa käynnistettiin 
henkilöstölle suunnatut ekotukifoorumit. 
 

Asukkaille ja koululaisille suunnattua jäteneuvontaa (Kymenlaakson Jäte Oy:n toteuttamaa) on lisätty. Lisäksi 

Kymenlaaksossa on tarjottu jo usean vuoden ajan asukkaille maksutonta ja puolueetonta energianeuvontaa 

sekä jätevesineuvontaa. Energia- ja jätevesineuvonnan toiminta pohjautuu projektirahoitukseen. Luontojär-

jestöt ym. järjestävät aktiivisesti asukkaille erilaisia luontoretkiä ja -tapahtumia ympäri Kymenlaaksoa. Pk-

yritysten tai liikuntajärjestöjen toiminnasta ei ole saatavissa tarkempaa tietoa. 

 

 

 
 
Toimenpiteiden tilanne: OSIN TOTEUTUNUT 

 

KYY-verkosto koordinoi ja kehittää aktiivisesti alueen ympäristökasvatustyötä ja on yhteyksissä muihin alu-
eellisin verkostoihin ja kansallisiin toimijoihin.  
 
Ympäristö- ja luontonäkökulma näkyy vahvasti Kymenlaakson kuntien strategioissa. Kymenlaakson ympäris-
tökasvatusstrategia on huomioitu useimmissa kuntien ilmasto- ja energiaohjelmissa ja myös esimerkiksi Kot-
kan kaupunkistrategiassa. Ympäristökasvatusstrategiaa on käsitelty tarvittaessa Kymenlaakson ympäristöpo-
liittisessa neuvottelukunnassa.  
 
Osassa Kymenlaakson kunnista on nimetyt kestävän kehityksen yhteys- ja vastuuhenkilöt.  

 

E-toimistoa ei ole perustettu. Ympäristökasvatusta toteuttavien järjestöjen toiminnasta ei ole tietoa. 

 

3. Johtopäätökset 
  

Kymenlaakson ympäristökasvatuksessa on tapahtunut paljon sen jälkeen, kun ympäristökasvatusstrategia 

hyväksyttiin vuonna 2012. Suurimmat edistysaskeleet on otettu varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja 

ekotukitoiminnassa. Keskeisiä toteuttajina ovat olleet kuntien varhaiskasvatus ja perusopetus, maakunnalli-

nen jäteyhtiö sekä luonto- ja ympäristökoulut. Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY on avainase-

massa ympäristökasvatusstrategian toteuttamisen koordinoinnissa ja suunnittelussa ja esimerkiksi 
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projektirahoituksen hakemuksessa. KYY:n toiminta on ollut hyvää ja suunnitelmallista, mutta toimintaa ra-

joittaa vahvasti resurssien puute.  

 

Kymenlaakson maakuntaohjelmaan on kirjattu, että maakunnan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 

2040 mennessä. Tavoitetta varten laaditaan tiekartta vuosien 2018-2019 aikana. Ympäristökasvatus on osa 

hiilineutraalisuustavoitteen eteen tehtävää työtä. Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia on päivitettävä 

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan tavoitteiden mukaiseksi ja varattava toteutukseen tarvittavat resurssit.   


