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Esipuhe

Ihmisen ja luonnon välinen suhde on ollut 
monin tavoin esillä viime vuosien aikana. Nä-
kökulmia tähän arvoja heiluttavaan, keskus-
teluita sekä mielipiteitä herättävään kysy-
mykseen on hyvin paljon. Eri yhteiskunnat ja 
toimijaryhmät ovat päätyneet kuitenkin pit-
kälti samaan tulokseen: suuntaa on pyrittävä 
muuttamaan. Luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiselle ja ihmisen toiminnalle on löy-
dettävä kestävä pohja.

Yhteisiä intressejä haetaan ja tavoitteita 
pyritään asettamaan. Tämä ei kuitenkaan 
aina ole helppoa eikä yksinkertaista, vaan es-
teeksi voi muodostua esimerkiksi erilainen 
kieli, eli tapa puhua asioista tai erilaiset tavat 
ymmärtää käytettyjä käsitteitä.

Kuvaavana esimerkkinä tästä voidaan 
käyttää ympäristökasvatusta. Sen piirissä on 
paljon toimijoita, jotka käyttävät toiminnas-
taan monia erilaisia nimityksiä. Käytetyt nimi-
tykset ja käsitteet kumpuavat kunkin toimijan 
omista taustoista, intresseistä, totutusta kie-
lenkäytöstä ja toimintaa ohjaavista arvoista 
sekä näkökulmista.

Ympäristökasvatus, -valistus, -koulutus, 
kestävää kehitystä edistävä kasvatus, luonto-
kasvatus, maakasvatus. Kaikella tällä toimin-
nalla on kuitenkin yhteinen päämäärä: ohjata 
ihmisten ajatuksia ymmärtämään ja huomioi-
maan luonnon arvo sekä luonnon ja ihmisen 
välinen oleellisen tärkeä riippuvaisuussuhde. 
Lopulta  tavoitteena on muuttaa ihmisten toi-
mintaa kestävän kehityksen mahdollistavaan 
suuntaan.

Erittäin tärkeässä asemassa yhteisen pää-
määrän löytämisessä on eri toimijoiden väli-
nen keskustelu sekä yhteistyön tekeminen. 
Kaikilla toimijoilla on tarjottavaa yhteisen 

päämäärän tavoittelussa; kokonaisuus koos-
tuu palapelin osasista ja kaikkia osia tarvi-
taan, jotta saadaan valmista. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
toteutti alalla käytettyjen käsitteiden kartoi-
tushankkeen vuosina 2007 - 2008. Tavoittee-
na oli löytää niitä käsitteitä, joita alalla olevat 
toimijat käyttävät, sekä vähentää käsitteiden 
erilaisen käytön tai ymmärtämisen seurauk-
sena syntyviä erimielisyyksiä. Ymmärrys ei 
aina lisää tuskaa, vaan saattaakin aukaista 
silmät näkemään yhteisen tavoitteen erilais-
ten käsitteiden takana. Käsitehankkeen lop-
putuloksena oli luonnosehdotus, jossa tuotiin 
esille 50 käsitteen sisältöehdotukset.

Nyt käsissäsi on jatkumon seuraava pala-
nen. Tässä raportissa tuodaan esille Selvitys 
järjestöjen ympäristötyöstä -hankkeen tulok-
set. Millaiset erilaiset järjestöt tekevätkään 
yhteistä työtä ohjaten ihmisten toimintaa ja 
saaden ihmiset ymmärtämään ja huomioi-
maan luonnon arvo sekä luonnon ja ihmisen 
välinen oleellisen tärkeä riippuvaisuussuhde? 
Missä ympäristötyö kuuluu saumattomasti 
järjestöjen normaaliin toimintaan, ja missä 
vasta aletaan ymmärtää sen mahdollisuuk-
sia? Millaista tukea eri järjestöt kaipaisivat tä-
hän työhön ja miten voisimme löytää yhteis-
työn mahdollisuuksia tai vahvistaa eri toimi-
joiden yhteistyötä? Miten saisimme resurssit 
yhdistettyä ja kustannustehokkaasti hyödyn-
nettyä?

Kaikkia toimijoita ja näkökulmia tarvitaan, 
jotta saamme edistettyä yhteisen palapelim-
me kokoamista.

Toivottavasti Sinä saat tästä raportista uutta 
tietoa sekä intoa yhteiseen työhömme!

Tarja Heinonen
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Päätavoitteet kartoituksen taustalla:
-  Ympäristövastuullisen ajattelun ja elä-

mäntapojen edistäminen järjestömaail-
massa

-  Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
-  Kiinnostuksen herättäminen luontoa ja 

sen ilmiöitä kohtaan

Kartoituksen konkreettiset tavoitteet:
-  Ympäristökasvatuksen aseman vahvista-

minen ja näkyvyyden lisääminen
-  Toiminnan tuloksellisuuden lisääminen 
    yhteistyöverkostoja tiivistämällä ja uusia 

voimavaroja etsimällä
-  Tiedon kerääminen yhteistyöverkoston 

käyttöön

Hankkeen tavoitteet

Johdanto
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy aloit-
ti heinäkuussa 2008 selvitysprojektin järjestö-
jen ympäristötyöstä. Hankkeen rahoittajana 
toimi suurimmaksi osaksi ympäristöministe-
riö. Selvityksen tekivät Juuli Alm ja Tuula Fri-
man. Ympäristökasvatuksen verkostoja ja 
hanketyötä paremmin tunteva Tarja Heinonen 
avusti ja toimi yleisesti neuvonantajana läpi 
koko hankkeen. Kierrätyskeskuksessa hank-
keen vastuuhenkilönä toimi Tuovi Kurttio.

Projektin tarkoituksena oli selvittää, mil-
laista ympäristötyötä muissa kuin varsinaisis-
sa ympäristöjärjestöissä tehdään. Samalla 
haluttiin kartoittaa, millä resursseilla ympä-

ristötyötä tehdään, miten kehittynyttä yhteis-
työtä järjestöt ympäristötyön kentällä teke-
vät, ja millaisia toiveita ja suunnitelmia niillä 
mahdollisesti on asiaan liittyen. Tällaisen tie-
don puuttuminen ja tarve ilmeni ympäristö-
kasvatuksen aluekeskusverkoston kehittä-
mistä valmistelevan niin sanotun Maakunta-
rallikierroksen aikana (Suomen Ympäristö 
47/2006). Tällöin syntyi monilla alueilla uusia 
ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostoja. 
Verkostoihin osallistuu prosessista jotain 
kautta sattumalta kuulleita ympäristökasva-
tuksesta kiinnostuneita tahoja, ja niistä usei-
ta ei ole perinteisesti mielletty ympäristökas-
vattajiksi.

Samanlainen kokemus tiedon tarpeesta 
syntyi myös Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuk-
sen Seura ry:n yhteisessä (EU:n Urban II -
yhteisöaloiteohjelman rahoitus) Ekoarki-
hankkeessa. Ekoarki opetti, että ympäristö- 

ja ympäristökasvatustyötä tehdään hyvin 
monella taholla, pienillä resursseilla ja suu-
rella sydämellä.

Tärkeää ja mielenkiintoista on paitsi tie-
tää, millaista ympäristötyötä järjestöt ovat 
tehneet, myös se, ovatko ne tätä työtä teh-
dessään kokeneet tekevänsä ympäristötyötä. 
Kyselyyn vastaaminen tuntui avanneen joi-
denkin vastaajien silmiä: on huomattu että 
moni järjestössä jo nyt tehtävä asia liittyy 
ympäristötyöhön. Tämän tiedostaminen ehkä 
kannustaa ympäristötyöhön jatkossakin, ku-
ten myös ylipäätään ymmärrys siitä, minkä 
kaiken ympäristötyöksi voi käsittää.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
tarjoutui selvityshankkeen toteuttajaksi, kos-
ka ympäristökasvatuksen kehittäminen kuu-
luu yhtiön toiminnan tarkoitusperiin ja tiedon 
tarve on noussut esiin myös Kierrätyskeskuk-
sen omassa toiminnassa.

Selvityksen kohderyhmäksi oli valittu muut 
kuin varsinaiset ympäristöjärjestöt. Järjes-
töillä tässä selvityksessä tarkoitetaan rekiste-
röityneitä yhdistyksiä. Selvitys päätettiin 
aloittaa keskusjärjestöistä ja siirtyä niistä 
pienempiin ja alueellisempiin järjestöihin. Ky-
selyyn vastasi lopulta 10 järjestöjen yhteis-
työjärjestöä, 29 keskusjärjestöä, 32 piiri- tai 
aluetason järjestöä ja 85 järjestöä, joissa on 
pääasiassa henkilöjäseniä. Yhteensä vastaajia 
oli siis 156. Näissä luvuissa ei kuitenkaan ole 
otettu huomioon sitä, että yksi vastaajista il-
moitti vastaavansa kahden ja toinen vastaajis-
ta kolmen järjestön puolesta samalla kertaa. 
Erään keskusjärjestön edustaja vastasi kah-

Kyselyn
osio

    Osion kuvaus

2

1

2

3 3

Raportin
kohta

Järjestön tiedot: järjestön nimi, tyyppi ja koko sekä vastaa-
jan nimi ja asema järjestössä. Lisäksi sähköpostiosoite, johon 
selvityksen tuloksista voidaan tiedottaa.

Ympäristötyön tuttuus järjestölle: järjestöjen tekemän ympä-
ristötyön muodot, niiden ymmärtäminen ympäristötyönä ja 
tulevaisuudensuunnitelmat niiden osalta.

Resurssit ja yhteistyö ympäristötyössä: resurssien eri muo-
dot, hyödyntämistavat ja tarve, ja verkostoituminen ympäris-
tötyön parissa.

Taulukko 1.  
Raportin kohtien 2 ja 3 vastaavuudet kyselyssä

Ympäristötyö ymmärretään tässä hank-
keessa hyvin laajasti. Sillä tarkoitetaan 
sekä järjestön sisäistä että järjestön yh-
teistyötahojen kanssa yhdessä organisoi-
maa jäsenistön ympäristökasvatusta ja 
-valistusta ja siihen liittyvää toimintaa. 
Ympäristökasvatuksella ja -valistuksella 
puolestaan tarkoitetaan sellaista eri ikäisiin 
kohdistuvaa toimintaa, joka lisää ympäris-
tön tuntemusta ja ympäristömyönteisyyttä 
sekä edistää kestävää elämäntapaa. Kestä-
vää elämäntapaa edistetään vaikuttamalla 

yksilöiden tai yhteisöjen arvoihin, tietoihin, 
taitoihin ja toimintatapoihin. Ympäristötyöl-
lä tarkoitetaan myös järjestön sisäistä ym-
päristöasennetta, esimerkiksi sitä, miten 
hallituksen jäseniä kannustetaan kulke-
maan kokouksiin, tai miten järjestön toi-
miston jäte- ja energiakysymykset on rat-
kaistu. Järjestön sisäinen ympäristöasenne 
voi sisältää myös sellaisia tekoja, joita ei 
järjestössä aiemmin ole mielletty ympäris-
tötyöksi. Ympäristötyötä voi siis tehdä myös 
“vahingossa” eli tiedostamattaan.

desti, ja eri vastauskerroilla vastauksissa oli 
jonkin verran ristiriitaisuuksia, jotka on otettu 
raportissa huomioon tuloksia esiteltäessä.

Ympäristökasvatuksen sijaan valittiin sel-
vityksessä käytettäväksi käsitteeksi ympäris-
tötyö, koska koettiin tärkeäksi, että selvityk-
sen kohderyhmänä olevat erilaiset järjestöt 
ymmärtäisivät ympäristötyön laajan merki-
tyksen. Ympäristökasvatus olisi saatettu jär-
jestöissä käsittää herkästi vain lapsiin ja nuo-
riin kohdistuvaksi kasvatustyöksi tai ymmär-
tää muuten rajoitetusti. Ympäristötyön käsite 
määriteltiin Käsitehankkeen pohjalta. (Ympä-
ristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluon-
nos 2007)

Kyselyn kysymykset jaettiin kolmeen osi-
oon niiden aihepiirien mukaan. Aluksi kysyt-
tiin vastaajien taustatietoja, seuraavaksi jär-
jestöjen ympäristötyön eri muodoista ja tule-
vaisuudensuunnitelmista ja viimeiseksi ym-
päristötyön resursseista. 

Raportissa kyselyn osioihin 1 ja 2 tulleet 
vastaukset esitellään kohdassa 2, ja osion 3 
vastaukset raportin kohdassa 3. Tarkkoja ky-
symyksiä ei ole annettu vastausten yhteydes-
sä, mutta kyselylomake kokonaisuudessaan 
löytyy liitteestä 1.

Raportin kohdassa 4 kuvaillaan toteutuk-
sessa vastaan tulleita haasteita ja ratkaisuja. 
Kohta 5 listaa hankkeen vaiheet ja kohdassa 
6 vedetään hankkeen tulokset yhteen ja suo-
sitellaan jatkoa.
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2. YMPÄRISTÖTYÖN TUTTUUS                  
JÄRJESTÖILLE JA JÄRJESTÖJEN 
TAUSTATIEDOT 

Kyselyn
kohta

Aihepiiri
Raportin
kohta

1

2.1

2.2

Järjestön tiedot 2.1

Järjestöjen tekemä ympäristötyö 2.2

Ympäristötyön tulevaisuus 2.3

Taulukko 2.  
Kyselyn kohtia 1 - 2.2 vastaavat raportin kohdat

Raportoinnissa kyselyn tulokset on jaettu 
kahteen eri kokonaisuuteen (kohdat 2 sekä 
3). Tässä kokonaisuudessa käydään läpi vas-
taajien taustaan liittyvien kysymysten vasta-
ukset sekä ympäristötyön tuttuuteen, toteut-
tamistapoihin sekä tulevaisuuden näkymiin 
liittyneet vastaukset. (kyselyn kysymykset 
löydät liitteestä 1)

Kyselyn osion 2 kaikissa kohdissa oli vas-
taajien luettavissa tämän raportin johdannos-
sa esitelty ympäristötyön määritelmä, johon 
vastaukset pyydettiin perustamaan. Määritel-
mä haluttiin näkyville, jotta kaikki ymmärtäi-
sivät ympäristötyön käsitteen mahdollisim-
man samalla tavalla, ja vastaukset olisivat 
siten vertailukelpoisia. Lisäksi oli tärkeää, 
että myös sellainen ympäristötyö, jota ei ai-
emmin ollut ymmärretty ympäristötyönä, tu-
lisi vastauksissa esiin.

Järjestön nimen, tyypin ja koon lisäksi halut-
tiin tietää vastaajan nimi ja asema järjestös-
sä, sekä sähköpostiosoite, johon selvityksen 
tuloksista voidaan tiedottaa.

Arviota jäsenistön koosta tarvittiin mah-
dolliseen vastausten luokitteluun ja siihen pe-
rustuvaan valikointiin, mikäli vastauksia tulisi 
enemmän kuin ehditään käsitellä. Kokoluoki-
tusta ei kuitenkaan käytetty vastausten ana-
lysoinnissa, vaan joissakin tapauksissa vasta-
uksia kategorioitiin järjestön tyypin mukaan 
(keskusjärjestö, piiri-/aluetason järjestö, 
jne.), sillä tyyppi kertoi myös jäsenistön kes-
kimääräisestä henkilömäärästä - yhteistyö-
järjestöt olivat keskimäärin suurimpia, seu-
raavaksi keskusjärjestöt ja niin edelleen. Vas-
taajiin kuuluikin kattava kokoelma kaikenko-
koisia järjestöjä.

Vastanneista järjestöistä yli puolet oli “ruo-
honjuuritason” järjestöjä, joihin kuului suuri 
määrä eri alojen edustajia. Piiri- tai aluetason 
järjestöjä ja keskusjärjestöjä oli vastaajista 
molempia noin viidennes ja yhteistyöjärjestö-
jä noin kuusi prosenttia. Erityisen innokkaina 
vastaajina on mainittava Mannerheimin las-

2.1  Selvitykseen vastanneiden  
järjestöjen tiedot
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   Alle 100 hlöä

   100 – 1000 hlöä

   1000 – 10 000 hlöä

   10 000 – 100 000 hlöä

   Yli 100 000 hlöä

   Yhteensä

   36

   71

   23

   15

   11

   156

   Lkm   Koko

   23,1

   45,5

   14,7

   9,6

   7,1

   100

   %

Taulukko 3.  
Kyselyyn vastanneiden järjestöjen koko

tensuojeluliiton piiri- ja paikallisyhdistykset, 
joita oli kaikista vastanneista järjestöistä pe-
räti 21 % eli 33 järjestöä.

Järjestöjen puolesta vastanneet olivat ase-
maltaan puheenjohtajia (38 %), toimitusjoh-
tajia (16 %), hallituksen jäseniä (15 %) tai 
tavallisia jäseniä (3 %) ja ympäristövastaavia 
(9 %) tai muita vastaavia (15 %), Kyselyjä oli 
kaksi, joista ensimmäisessä, eli keskusjärjes-
töjen kommentointitilaa sisältävässä kyselys-
sä vastaajien asemaa ei vielä kysytty, joten 
kahdeksan järjestön kohdalla sitä ei tiedetä.

Kyselyn osiossa 1 kysyttiin myös, saako 
järjestön nimeä julkaista julkisesti nähtäville 
tulevassa raportissa. Lista vastaajista, jotka 
sallivat nimensä käytön löytyy liitteestä 2. 
Jopa 27 % järjestöistä ilmoitti, ettei halua ni-
meään julki vastaustensa yhteydessä huoli-
matta siitä, että kysymyksen yhteydessä vas-
taajille oli perusteltu, miksi julkisesti esiinty-
minen olisi edullista. Tässä kohden olisi kyse-
lyssä ehkä kannattanut antaa kieltäjille myös 
vapaa vastaustila tarkennukselle, jonka avul-
la olisi voinut selvitä syitä moiseen varovai-
suuteen.

2.2  Ympäristötyön monet   
kasvot

Tässä kappaleessa käsitellään vastauksia ky-
symyksiin kyselyn kohdasta 2.1. Kysymykset 
koskivat ympäristötyön ymmärtämistä ja jär-
jestöjen tekemän ympäristötyön erilaisia 
muotoja.

Kyselyn kohdassa 2.1.1 kysyttiin, millaista 
ympäristötyötä järjestöt olivat tehneet, ja va-
litessaan sopivan vastausvaihtoehdon vas-
taaja ilmoitti samalla, onko nähnyt työn ym-
päristötyönä. Ensin järjestöt vastasivat moni-
valintaosuuteen valiten valmiista listasta ne 
ympäristötyön muodot, joita järjestössä oli 
toteutettu. Kyselyn kohdassa 2.1.2 järjestöt 
saivat halutessaan vielä täsmentää kaikkia 
antamiaan vastauksia.

Webropol ei mahdollistanut monivalintaky-
symyksissä “Muu, mikä?” -tyyppisten kohtien 
lisäämistä, joten annetuista vaihtoehdoista 
poikkeavaa ympäristötyötä jouduttiin kysy-
mään ensin monivalintakohtana ja sitten tar-
kennusta erillisenä avoimena kysymyksenä. 
Tästä syystä vastauksiin pääsi jonkin verran 
epäjohdonmukaisuuksia. Sama ongelma kos-
kee myös raportin kohdassa 2.3 (kyselyn 
kohdassa 2.2) käsiteltyä samanmuotoista ky-
symystä ympäristön tulevaisuuden suunnitel-
mista.

Vastaamisen helpottamiseksi vastaaja sai 
jättää tyhjiksi kaikki ne kohdat, joissa mitään 
ympäristötyötä ei ollut järjestössä tehty. 
Erään järjestön edustaja kommentoi asiaa 
sähköpostitse. Kyseessä oli ilmeisesti ongel-
mat ohjetekstien näkymisessä, sillä kommen-
toijaa harmitti ”ei ole tehty” ja ”ei kiinnosta” 
-vaihtoehtojen puuttuminen. Ei ole tiedossa, 
kuinka monella muulla vastaajalla sama on-
gelma esiintyi. Tästä tuskin kuitenkaan ai-
heutui virhettä tuloksiin, sillä vaihtoehto ”En 
osaa sanoa” oli käytössä, ja tyhjäksi jättämi-
nen lienee luonteva vaihtoehto ilman ohjeis-
tustakin.

Kuvaaja 1.
Järjestöjen tekemät ympäristöteot ja niiden näkeminen ympäristötyönä

Vastausten perusteella näyttäisi, että ym-
päristötyötä tehdään paljon ja yllättävilläkin 
tahoilla. Vain kolme järjestöä kaikista 156 
vastaajasta vastasi, ettei tee minkäänlaista 
ympäristötyötä. Muut arvelivat osallistuvansa 
vähintään yhdenlaiseen ympäristötyöhön ja 
melkein aina oli tehty useampaakin. Järjestö-

jen tekemä ympäristötyö näyttäytyi moni-
muotoisena ja vaihteli pienistä arjen ekote-
oista ja ympäristömyötäisestä asenteesta 
ympäristöhankkeisiin ja -koulutukseen. Moni 
järjestö kirjoitti ympäristöasioiden kuuluvan 
kiinteästi järjestön toimintaan, eikä ympäris-
tötyötä voinut eritellä muusta toiminnasta.
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2.2.1  Hankkeet ja projektit

Peräti 60 % vastaajista ilmoitti toteuttaneensa 
ympäristötyöhön liittyviä tai ympäristötyötä si-
sältäviä hankkeita tai projekteja. Näistä 15 % ei 
kuitenkaan ollut nähnyt projektejaan lainkaan 
ympäristötyönä, vaan motiivina oli ollut jokin 
muu. Noin puolet hankkeiden ja projektien to-
teuttajista ja 30 % kaikista järjestöistä oli ym-
märtänyt toimintansa pääasiassa tai nimen-
omaan ympäristöprojekteiksi. Hankkeita ja pro-
jekteja oli järjestetty oman järjestön voimin, 
mutta myös yhteistyössä toisten järjestöjen ja 
muiden tahojen kanssa. Seuraavista esimer-
keistä käy ilmi mielenkiintoisten hankkeiden ja 
projektien monimuotoisuus.

Suomen lentopalloliiton vastuuhenkilö: 
“Pelasta Pallo -kampanja on lentopallon Sun-
ny Power Cup -nuorisotapahtuman kolme-
vuotinen ilmastonmuutoskampanja. Sen tar-
koituksena on kertoa ilmastonmuutostee-
masta ja ympäristötyöstä lapsille ja nuorille 
sekä heidän vanhemmilleen. Tavoitteena on 
tuoda esiin miten jokainen voi pienillä teoilla 
vaikuttaa ilmastonmuutosongelmaan. Lisäksi 
tapahtumalla on oma ympäristösuunnitelma 
joka viitoittaa järjestelyjä. (--) Joka vuosi ta-
pahtumalla on myös omia Pelasta Pallo-kum-
meja (aritisteja, pelaajia jne.)”

Vastaajan mukaan tapahtuma tavoitti vii-
meksi yli 8600 nuorta. Tämän vuoden tapah-
tuman teemana ovat mm. lajittelu ja yhteis-
kyydit, ja myös muun muassa tapahtuman 
myyntituotteet on valittu ympäristöasiat huo-
mioiden.

Suomen Partiolaiset - Finlands  Scouters 
ry:stä vastattiin, että järjestöllä on Suomen 
luonnonsuojeluliiton kanssa yhteistyöhanke 
nimellä “Rantaseuranta” sekä toinen yhteis-
työhanke, “Nodu”, Merentutkimuslaitoksen 
kanssa.

Kuopion yliopiston ympäristöalan, fysiikan 
ja teknis-luonnontieteellisen opiskelijoiden 
ainejärjestö Hyeena ry:n ympäristövastaava 
kertoo suunnitteilla olevasta kierrätysprojek-
tista: “Kierrätysprojektin tavoitteena on te-
hostaa erityisesti biojätteen lajittelua ja kier-
rätystä yliopiston tiloissa ja opiskelijoiden 
keskuudessa. Yhteistyökumppaneiksi olem-
me saaneet muun muassa kampusalueen 
Amica-ravintolat sekä Jätekukko Oy:n. Pro-
jektin toteutus on suunniteltu huhtikuulle 
2009. (--)”

Ympäristövastaava Sivistysliitto Kansalais-
foorumi SKAF ry:stä kertoo Kansalaisfooru-
missa aloitetusta itsearviointiprojektista  
“Kestävä kehitys opetuksessa ja toiminta-
kulttuurissa”. Projekti kartoittaa nykyisiä 
käytäntöjä ja sen perusteella Kansalaisfooru-
mille laaditaan kestävän kehityksen toiminta-
suunnitelma.

Maanomistajain liiton toiminnanjohtaja: 
“Parhaillaan on käynnissä ‘Vapaaehtoisen 
suojelun edistäminen’ -hanke, jonka tavoit-
teena on tehdä opas maanomistajille vapaa-
ehtoisen suojelun mahdollisuuksista”

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ko-
nalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
kertoo: “Vihervuosi 2008” -teemalla tehdystä 
projektista, jossa on mietitty Konalaa asuin-
ympäristönä. Projektia on ideoitu perhekah-
vilassa ja kesäkerhossa ja työn tulos on toi-
mitettu kaupungin rakennusviraston suunnit-
telijalle, joka on vieraillut perhekahvilassa 
kuulemassa parannus- ja kehitysehdotuksia.

Puheenjohtaja Porin lintutieteellisestä yh-
distyksestä kertoo että yhdistys on osallis-
tunut valtakunnallisiin linnustonsuojelu- ja 
linnustotiedonkeruuprojekteihin, joista esi-
merkkeinä hän mainitsee IBA:n ja valtakun-
nallisen lintuatlashankkeen.

2.2.2  Asenne

77 % vastaajista, 120 järjestöä, vastasi ym-
päristömyötäisen asenteen kuuluvan (tai 
kuuluneen) järjestönsä arvomaailmaan. 10 
järjestöä ei ollut nähnyt tällaista asennetta, 
esimerkiksi ympäristömyötäisiin valintoihin 
kannustamista, lainkaan ympäristötyönä, ja 
44 % ympäristömyötäisen asenteen omaa-
vista järjestöistä arveli tehneensä vain osit-
tain ympäristötyötä. Muutama järjestö kertoi 
haluavansa toimia asennevaikuttajana ja hy-
vänä esimerkkinä ympäristöasioissa - jopa 
poliittinen vaikuttaminen ja kannanotot mai-
nittiin. Suomen moottoriliiton vastuuhen-
kilö ilmoitti liiton vievän asennemuutosta 
eteenpäin moottoriurheilun parissa.

2.2.3  Käytännöt

147 järjestöä (94 % vastaajista) vastasi teh-
neensä ainakin jonkinlaisia ympäristön hy-
väksi koituneita käytännön valintoja. Tässä 
on hyvä huomata, että osuus on huomatta-
vasti suurempi kuin asenteen ympäristötyök-
seen ilmoittaneiden osuus. Ehkäpä ympäris-
tötyönä nähtäviä käytännön valintoja teh-
däänkin toisinaan pakosta tai tottumuksesta.

Erityisesti jätekysymyksissä ympäristötyön 
tekeminen oli tiedostettu; 81 % kaikista jär-
jestöistä vastasi tekevänsä ympäristötyötä jä-
teasioiden puitteissa ja niistä 71 % tiesi teke-
vänsä pääasiassa tai nimenomaan ympäristö-
työtä. Jätekysymyksissä esiin nousivat ennen 
kaikkea lajittelu ja kierrätys, etenkin kompos-
tointi. Jätteen synnyn ehkäisyä korosti tar-
kentavissa vastauksissa vain harva. Kenties 
jätteiden lajittelu on toimintana niin konkreet-
tista ja tuttua, että siihen on helppo ryhtyä ja 
se on helppo myös nähdä ympäristötyönä. Li-
säksi lajittelun mahdollistaminen on pakollista 
kunnille ja kiinteistöillekin (Jätelaki: 
3.12.1993/1072) Kuitenkin ongelmia jopa 
kunnan toiminnassa nähtiin myös käytännön 
järjestelyjen osalta, vaikka tahtoa lajitteluun 
olisikin riittänyt. Lisäksi muun muassa erilai-
sissa tapahtumissa piti ympäristömyönteisen 
jätehuollon järjestämistä moni järjestö haas-
teellisena resurssien puutteen vuoksi. Esille 

tulleita jätehuoltoon liittyviä ongelmia käsitel-
lään lisää raportin kohdassa 3.4.4.

Ympäristöä vähemmän rasittavia kuljetus-
tapoja oli suosittu 120 järjestössä, joista alle 
puolet oli nähnyt valintansa pääasiassa tai ni-
menomaan ympäristötyönä. Poikkeuksellisen 
suuri määrä järjestöjä (21) ei ollut ollenkaan 
huomannut tekevänsä tässä myös ympäristö-
työtä. Kuljetusvalinnat yhdistettiin myös ret-
keilyn ja liikunnan edistämiseen: kannustami-
nen omalla lihasvoimalla liikkumiseen nähtiin 
yhtenä tapana vähentää esimerkiksi autoilua.

Materiaali- ja energiavalinnoissa hajonta 
ympäristötyön tiedostamisessa oli suurta. 65   
- 66 % vastaajista oli tehnyt ympäristötyötä 
näiden käytäntöjen parissa, mutta vastauk-
set jakaantuivat melko tasaisesti vaihtoehto-
jen välillä. Kuitenkin molemmissa tapauksissa 
yli 90 % osallistuneista oli myös ymmärtänyt 
tekevänsä ainakin osittain ympäristötyötä. 
Kokonaan muin motiivein valintoja tehneiden 
osuus oli siis pieni. Materiaalivalintoihin liitty-
vänä ympäristötyönä tiedostettiin usein kier-
rätys- ja luonnonmateriaalien käyttö vaikka-
pa taide- ja askartelumateriaalina ja kalus-
tuksessa. 

Esimerkiksi Kulttuurivoimala - Culture Po-
wer Station ry:n puheenjohtaja kertoi seu-
raavanlaisia esimerkkejä yhdistyksensä ma-
teriaalivalinnoista: “Kierrätystaide, elektro-
niikkalaitteiden know how kierrätys, kierrä-
tysmateriaalien käyttöön pyrkiminen kaikes-
sa mahdollisessa. Toimiston kalustaminen 
kierrätyskalusteilla, käytettyjen laitteiden 
käyttöönotto jne.”

Materiaaliratkaisut saattoivat olla hyvinkin 
pieniä arjen ekotekoja, kertakäyttöastioiden 
välttämistä tai biohajoavien kuulien käyttöä 
airsoft-pelissä. Myös paperinsäästö ja sähköi-
sen viestinnän suosiminen nousivat esiin ma-
teriaalivalintoihin liittyen.

Vaikeana käytännön valintojen tekemistä 
pitivät jotkut vuokratiloissa toimivista järjes-
töistä, he eivät kokeneet omaavansa vuokra-
laisina päätösvaltaa esimerkiksi toimiston 
energia- ja kierrätysvalinnoissa.
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14 järjestöä, eli 9 % kaikista vastaajista, 
oli näkemyksensä mukaan tehnyt myös sel-
laisia ympäristötyöksi laskettavia käytännön 
valintoja, jotka eivät kuuluneet minkään val-
miin luokituksen alle.

2.2.4 Ympäristökoulutus, -ohjaus tai 
-opetus

55 % vastaajista ilmoitti kouluttaneensa, oh-
janneensa tai opettaneensa ympäristöasiois-
sa. Näistä yli kolmannes (35 %) ei ollut huo-
mannut tekevänsä täysipainoista ympäristö-
työtä. Valtaosa kuitenkin näki valistustoimin-
tansa ensisijaisesti ympäristötyönä. Myös 
tiedottaminen, vierailut ja asennevaikutus 
näkyivät vastauksissa ohjauksen muotoina.

Tiedottaminen ympäristötyönä liittyi usein 
järjestön omaan toimintaan ja erityisalaan, 
josta järjestö halusi muidenkin tietävän. Lap-
sille ja nuorille järjestettiin toimintapajoja, 
kerhoja ja retkiä, joilla kasvatettiin ympäris-
tötietoisia ihmisiä. Monet vastaajat kertoivat 
lasten ympäristökasvatustyötä tehtävän eri-
laisten taidemuotojen avulla. Myös kursseja 
erilaisin ympäristöteemoin järjestettiin sekä 
tarjottiin ohjausta ja opastusta ympäristö-
työn tiimoilta. Ympäristökoulutusta tarjosivat 
järjestöt itse oman osaamisensa mukaan ja 
hankkivat tarvittaessa järjestön ulkopuolelta-
kin.

Hallituksen jäsen Limingan Mannerheimin 
lastensuojeluliitosta kertoo koululaisille 
järjestetystä “Ihmeellinen luonto” -teemai-
sesta piirustuskilpailusta: ”Osallistuimme Vi-
hervuoteen ja halusimme kiinnittää hetkeksi 
alakoululaisten huomion ympäristön ihmei-
siin kuvataiteen avulla. Työt olivat kuukauden 
ajan näyttelyssä Limingan kirjastossa. Pal-
kintoina oli pääsylippuja koko perheelle Ou-
lun Tietomaahan tai Kempeleen virkistysui-
mala Zimmariin (halusimme suosia palveluita 
tavaran sijasta)”.

Hallituksen jäsen Lakeuden Ursa -yhdistyk-
sestä paljastaa yhdistyksen toimintaan kuulu-
van valosaasteen haitoista tiedottamisen.

Uudenmaan Marttojen vastuuhenkilön mu-
kaan yhdistys järjestää kursseja ympäris-
töystävällisestä ruuanlaitosta, pyykinpesus-
ta, siivouksesta ja kompostoinnista.
Puheenjohtaja 

Suomen Afrikka-seura ry:stä kertoo yhdis-
tyksen järjestävän 5 – 6 kertaa vuodessa lu-
entoja, jotka käsittelevät usein Afrikan ympä-
ristökysymyksiä luonnonympäristön tai kult-
tuurisen ympäristön kannalta.

Suomen Metsästäjäliiton vastuuhenkilö 
kertoo liiton jakavan tietoa ja kannustavan 
metsästykseen ja riistanhoitotyöhön, jotka 
liiton mukaan ovat merkittäviä luonnonhoito-
toimia ja monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Met-
sästäjäliitto myös edistää riistanhoidon kou-
lutuksen ja tiedotuksen kautta luonnontunte-
musta ja -arvostusta sekä erätaitoja.

2.2.5  Muu ympäristötyö

36 vastaajaa arveli järjestönsä tehneen myös 
sellaista ympäristötyötä, joka ei vielä kuulu-
nut aiempiin kategorioihin. Näiden lisäksi ai-
nakin yksi järjestö oli jättänyt ”Muu ympäris-
tötyö” -kohdan valitsematta monivalinta-
osuudessa, mutta kertonut kuitenkin teke-
mästään muusta ympäristötyöstä. Lisäkysy-
mykseen “Minkälainen muu ympäristötyö” 
tulleet vastaukset paljastivat, että osa muuk-
si ympäristötyöksi merkitystä toiminnasta 
olisikin ehkä sopinut tässä selvityksessä jo 
monivalintakysymyksen vaihtoehdoissa lue-
teltujen ympäristötyön muotojen alle. Esi-
merkiksi osa hankkeista ja opastuksesta tai 
koulutuksesta oli merkitty muuksi ympäristö-
työksi. Seuraavaksi esiteltävät ympäristötyön 
muodot ovat kuitenkin sellaisia, joita useam-
mat järjestöt olivat nostaneet esiin muuna 
ympäristötyönä tai täsmennyksenä vastauk-
siinsa, eivätkä ne siis monien mielestä syystä 
tai toisesta sopineet valmiiksi annettuihin 
luokkiin.
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Ympäristöön liittyvä siivous- ja 
puhtaanapitotyö
Osa järjestöistä vastasi osallistuneensa sii-
voustalkoisiin, ennaltaehkäisseensä ympäris-
tön likaantumista tai toimineensa muulla ta-
voin ympäristön puhdistuksen ja puhtaanapi-
don hyväksi.

Hallituksen jäsen Vehaksen kyläyhdistyk-
sestä kirjoittaa seuraavaa yhdistyksensä toi-
minnasta: “Olemme meren rannalla ja teem-
me kaikkemme matalan merenlahtemme ’Ve-
haksen aukon’ puhdistamiseksi.  Kylällemme 
perustettiin osuuskunta ja kaikki jätevedet oh-
jautuvat keskuspuhdistamoon. Jäteasemam-
me uudistetaan keväällä ja sen yhteyteen tu-
lee tila kierrätysmateriaaleja varten.”
 
Puheenjohtaja Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Merimaskun paikallisyhdistyk-
sestä kertoo yhdistyksen järjestävän vuosit-
tain siivoustalkoot yhdessä paikallisen omako-
tiyhdistyksen ja koulun vanhempainyhdistyk-
sen kanssa.

Hämeenlinnan urheilusukeltajien pu-
heenjohtaja kertoo sukellusyhdistyksen suo-
rittavan sukelluksillaan mahdollisuuksien mu-
kaan myös vedenalaisen ympäristön siivous-
ta. Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös kun-
tien uimarantojen vedenalaisia puhdistustal-
koita.

Retkeily ja liikkuminen luonnossa
Luonnossa liikkuminen ja erilaiset retket ovat 
osa monen järjestön ympäristötyötä. Ympä-
ristötyöksi käsitettävillä retkillä oli usein ym-
päristökasvatuksellinen teema, varsin usein 
retket myös yhdistivät useaa ympäristötyön 
osa-aluetta: tutustuttiin luontoon ja luonnon-
suojeluun ja samalla liikuttiin kestävästi. Mo-
nen järjestön retkeilyperiaatteet kiteyttää 
Haminan Latu ry:n vastuuhenkilö kuvates-
saan yhdistyksensä toimintaa: 

“liikunta omalla lihasvoimalla, vapaassa 
luonnossa, luontoa säästävällä tavalla (--)”.

Etelä-Karjalan lintutieteellisestä yhdis-
tyksen puheenjohtaja kertoo yhdistyksen 
järjestävän linturetkiä niin lapsille kuin aikui-
sillekin. Linnuston ja lintujen elinympäristö-
jen suojelu ja luontotuntemuksen levittämi-
nen ovat yhdistyksen pääasiallinen ympäris-
tötyö.

Puheenjohtaja Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Nurmon paikallisyhdistyksestä 
kertoo, että yhdistys on järjestänyt kesäisin 
metsäretkiä lapsiperheille. “Retkillä on kiinni-
tetty huomiota siihen, kuinka luonnossa tulisi 
liikkua, roskien keräämiseen, jokamiehen oi-
keuksiin, luonnon materiaalien hyödyntämi-
seen askartelussa (esim. käpylehmät) jne. 
Muutenkin pyrimme toiminnassamme koros-
tamaan lähiluonnon merkitystä ja pyrimme 
järjestämään toimintamme mahdollisimman 
paljon niin, että omat autot voisi jättää kotiin. 
(--)”

Kirpputorit
Jo aiemmin mainittujen kierrätysmateriaalien 
suosimisen lisäksi moni järjestö kertoi kirp-
putorien järjestämisen olevan osa järjestön 
tekemää ympäristötyötä. Muun muassa Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Haagan 
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja kertoi 
yhdistyksen järjestävän vuosittain useita 
kirpputoreja. MLL:n yhdistysten kirpputoreilla 
oli usein annettu sija myös kestovaippojen 
esittelylle.

Tutkimus
Yllättävän moni järjestö ilmoitti tekevänsä 
tutkimusta ympäristötyöhön liittyen.

Esimerkiksi puheenjohtaja Ohcejoga Uts-
joen Ursa ry:stä kertoi yhdistyksen tekevän 
tieteellisluonteista yhteistyötä Ilmatieteen 
laitoksen kanssa stratosfäärin otsonitutki-
muksen parissa. Yhdistys myös osallistuu 
Utsjoen kesälukiohankkeeseen ja vastaa siel-
lä erityisesti otsonitutkimuksesta ja tutki-
muksen koulutuksesta. Suomen syöpäyh-
distyksen vastuuhenkilö puolestaan kertoo 
yhdistyksen tekevän tutkimustyötä ympäris-
tön vaikutuksesta sairauksiin, ja Porin lintu-

tieteellisen yhdistyksen puheenjohtajan 
mukaan yhdistyksen toimintaan kuuluvat eri-
asteiset linnustoselvitykset ja seurannat. Tä-
mäntyyppinen selvitystyö kuuluneekin lu-
kuisten lintu- ja muiden luontoharrastusyh-
distysten toimenkuvaan. AKK-Motorsport 
ry:n vastuuhenkilön mukaan järjestössä tut-
kitaan vaihtoehtoisia polttoaineita ja energi-
anlähteitä kilpa-autokäytössä. Suorituspaik-
koja myös suunnitellaan vaihtoehtoisten 
energianlähteiden tutkimisen lähtökohdista.

Järjestöjen omat ympäristösuunni-
telmat ja muut ympäristöstandardit
Osalla vastanneista järjestöistä on oma ym-
päristösuunnitelma, jolla taataan ympäristön 
huomioonottaminen järjestön toiminnassa. 
Moni vastaaja myös kertoi järjestönsä toimis-
ton olevan Green Office -toimisto. Kyseessä 
on WWF:n arjen ekotekoihin ja ympäristötie-
toisuuteen kannustava järjestelmä, johon si-
toutuessaan toimisto palkitaan Green Office 
–merkillä. WWF:n mukaan: ”Green Office on 
toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jon-
ka avulla työpaikat voivat vähentää ympäris-
tökuormitustaan ja samalla saavuttaa sääs-
töjä materiaali- ja energiakustannuksissa.” 
(Green Office -internetsivut).

Ympäristövastaava Suomen ammattiliit-
tojen keskusjärjestöstä kertoo Green Office 
–järjestelmään sitoutumisen lisäksi järjestön 
toimiston suunnittelevan parhaillaan ympä-
ristöohjelmaa. Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry mainitsee Green Office –järjestelmän ohel-
la SLU:n oman Liikunnan Ekomerkki -tunnus-
tuksen, jota järjestö myöntää liikunnan ja ur-
heilun ympäristövastuullisille toimijoille: seu-
roille, joukkueille ja muille ryhmille sekä ta-
pahtumille, jotka sitoutuvat parantamaan 
ympäristövaikutuksiaan. Ympäristövastaava 
Biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö 
BOA ry:stä taas kertoi, että järjestöllä on 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ohjei-
den mukainen, järjestön tarpeisiin muokattu 
oma ympäristöohjelma, joka kannustaa jär-
jestön jäseniä niin yhteis- kuin yksityistoimin-
nassa ympäristömyötäisyyteen.

2.3 Ympäristötyön tulevaisuus 
toiveikkaalla pohjalla

Tämä kappale käsittelee kyselyn kohtaa 2.2. 
Kyselyn kysymyksessä 2.2.1 tiedusteltiin jär-
jestöjen tulevaisuudensuunnitelmia jokaisen 
jo kyselyn kohdassa 2.1.1 esitellyn ympäris-
tötyön muodon osalta erikseen. Niiden ympä-
ristötyön muotojen kohdalla, joita oli jo to-
teutettu, sai vastaaja kertoa työn jatkumi-
sesta tai jopa laajentumisesta samalla toi-
minta-alueella. Muuten järjestöille annettiin 
mahdollisuus ilmaista aikeensa tai halukkuu-
tensa ympäristötyön aloittamiseen. Jälleen 
vastaajia kehotettiin jättämään tyhjäksi ne 
kohdat, joissa mitään tulevaisuudensuunni-
telmia ei ollut. Kohdassa 2.2.2 sai jälleen ker-
toa lisää ja täsmentää vastauksiaan. Samat 
Webropol-tekniset ongelmat koskivat kyselyn 
kohtaa 2.2.1, kuin kyselyn kohtaa 2.1.1. Niis-
tä on kerrottu raportin kohdassa 2.2. 

Pienehkö osa vastaajista ymmärsi kysy-
myksen ilmeisesti eri tavalla kuin kyselyä laa-
dittaessa oli ajateltu, sillä jotkut järjestöt il-
moittivat esimerkiksi jatkavansa tai laajenta-
vansa toimintaa, jota eivät harjoita. Yksi syy 
voi olla, että vaihtoehdon ”jatketaan toimin-
taa” on ajateltu tarkoittavan myös sitä, että 
ei edelleenkään tehdä mitään. Laajentami-
sessa kenties on ollut näissä tapauksissa kyse 
siitä, että muuta toimintaa laajennetaan kä-
sittämään myös ympäristötyötä.

Myös niistä järjestöistä, jotka vastasivat jo 
tehneensä ympäristötyötä jollakin alueella, 
osa ilmoitti haluavansa aloittaa samantyyppi-
sen työn uutena ympäristötyön muotona sen 
sijaan, että olisivat vastanneet jatkavansa 
toimintaa. Vastaaja on ehkä näissä tapauk-
sissa arvellut, että esimerkiksi uudet alkavat 
ympäristöhankkeet eivät ole samaa toimintaa 
kuin vanhat ympäristöhankkeet, eikä kyse 
tuolloin ole jatkamisesta.

Vastauksista huomattiin jokaisen ympäris-
tötyön muodon kohdalla lasku toiminnan jat-
kajien ja laajentajien lukumäärissä verrattu-
na ympäristötyön tekijöiden lukumääriin. 
Mikä on ajanut osan järjestöistä lopettamaan 
ympäristötyönsä? Tähän kysymykseen vas-
tannee osittain raportin kohta 3, joka käsitte-
lee järjestöjen käytössä olevia resursseja. 
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Kuvaaja 2. 
Ympäristötyön tulevaisuus järjestöissä

Kyselyn kohdan 2.2.2 avoimissa vastauksissa 
harmiteltiinkin resurssien puutetta toiminnan 
aloittamisen esteenä, mutta kiinnostusta, toi-
veita, ideoita ja konkreettisia suunnitelmiakin 
tuli runsaasti esiin.

Hankkeen tavoitteiden kannalta ilahdutta-
vaa oli, että jokunen järjestö kertoi itse kyse-
lyn inspiroivan uuteen ympäristötyöhön. Säh-
köpostitse tulleessa kommentissa erään jär-
jestön edustaja kertoi saaneensa kyselykut-
sun ansiosta ajatuksen kutsua paikallisen Jä-
tesiirron asiantuntija puhumaan jäsenille jär-
jestön toiminta-alueeseen liittyvien materi-
aalien käsittelystä. Tämä järjestö ei kuiten-
kaan vastannut itse kyselyyn. Ainakin yhdelle 
varsinaiselle vastaajallekin syntyi uusia aa-
toksia ympäristötyöstä.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Puisto-
lan yhdistyksen ympäristövastaava: ”Itseasi-
assa tämä kysely herättää minussa ideoita, 
joita taidan viedä hallitukseen. Teemme työtä 
lapsiperheiden parissa, mutta olisi jännittä-
vää aloittaa ympäristökasvatuskurssi pienille. 
Saisikohan tuo tuulta alleen. Pistetään mie-
tintämyssyyn.”

Vaikka 60 % vastanneista järjestöistä il-
moitti kyselyn kohdassa 2.1.1 toteuttavansa 
ympäristötyöhön liittyviä tai sitä sisältäviä 
hankkeita, vain 38 % järjestöistä aikoi jatkaa 
tai laajentaa hanketoimintaansa ympäristö-
työnä. Muidenkaan ympäristötyön muotojen 
kohdalla järjestöjen tulevaisuudensuunnitel-
mat eivät nousseet aiemman toiminnan ta-
solle. 77 %:lla järjestöistä asenne oli osa ym-
päristötyötä, mutta vain 60 % aikoi tällaista 
työtä jatkaa tai laajentaa. Samankaltainen 
pudotus näkyy noin kymmenenä prosenttiyk-
sikkönä energia-, jäteasia- ja kuljetuskäytän-
nöissä sekä materiaaleihin liittyvässä ympä-
ristötyössä hieman pienempänä. Ympäristö-
koulutusta, -ohjausta ja -opetusta tekivät 55 
% ja aikoivat jatkaa tai laajentaa 42 % kai-
kista järjestöistä, kun muussa ympäristötyös-
sä vastaavat prosentit olivat 23 % ja 16 %.

Vehaksen Kyläyhdistys ry, hallituksen jä-
sen: ”On ilo saada joka vuosi joulukortti, mis-
sä on kuvin kerrottu, mitä viemäristä voi las-
kea alas. Tämä työ on yhden henkilön merkit-
tävä panos ja viestin perillemeno on tärkeä. 
Tämän laskisin opastustyön nimiin. Olemme 
satsanneet paljon rahaa hankkiaksemme jo-
kaiseen talouteen oman keräyskaivon, mistä 
jätevedet automaattisesti pumppautuvat kes-
kuspuhdistamoon. Tämän systeemin kunnos-
sapitäminen on elinikäinen projekti.”

Toiminnanjohtaja Toimihenkilökeskusjär-
jestö STTK:sta kertoo järjestön laajentavan 
ympäristötyötoimintaansa kansalliseen poli-
tiikkaan vaikuttamiseen ja kannanottoihin.

Kulttuurivoimala - Culture Power Station 
ry aikoo kehittää know how -kierrätystään 
verkostoitumalla ja työnjaolla.

Suomen Lentopalloliitto: ”Pelasta Pallo 
kampanja muotoutuu osaksi perustoimintaa 
- se on tapa ajatella. Pelasta Pallo leviää jo 
vuoden 2009 aikana miesten maajoukkueen 
kautta huippupuolelle. Askel kerrallaan.”

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteolli-
suus ry on yhteistyökumppaneineen mukana 
Turku 2011 -hankkeen jatkoneuvotteluissa 
Tarinamattohankkeella. Hanke keskittyy pe-
rinteiseen räsymattoon, joka on järjestön 
puolesta vastanneen mukaan kierrätystä par-
haimmillaan.

Erityisen kiinnostavia ovat tietenkin järjes-
töt, jotka ilmoittavat suunnittelevansa tai ha-
luavansa aloittaa uutta toimintaa ympäristö-
työn saralla. Varsinkin ympäristökoulutus, 
-ohjaus ja –opetus kiinnostivat monia järjes-
töjä uutena toimintana; niiden aloittaminen 
oli mielessä yhteensä 30 järjestöllä (19 % 
vastaajista), kun muut ympäristötyön muo-
dot olivat yleensä korkeintaan parinkymme-
nen järjestön (13 %) toiveissa tai suunnitel-
missa. Myös asennemuutos oli hieman muita 
suositumpi (16 %) tulevaisuuden suunnitel-
mana tai haaveena. 

Muun muassa erilaisten ympäristöön liitty-
vien tapahtumien järjestäminen, neuvomi-
nen, ympäristömyötäiset hankinnat ja järjes-
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tön hallituksen ympäristökoulutuksen aloitta-
minen kiinnosti useaa vastaajaa. Ympäristö-
vastaava Sosiologian klubi ry:stä mainitsee 
järjestön olevan mahdollisesti halukas lah-
joittamaan rahaa ympäristöjärjestöille, ja 
erästä nimettömänä pysyttelevää tahoa jopa 
kiinnostaisi ympäristökasvatusta sisältävän 
näytelmän toteuttaminen.
Hallituksen jäsen MLL Heinolan paikallis-
yhdistys ry:stä kertoo, että järjestön haa-
veissa on ollut vinkkejä arjen ekotekoihin an-
tavan perheiden luontopolun rakentaminen. 
Hän myös ilmaisee huolensa siitä, että ympä-
ristötyö on vain asiasta kiinnostuneiden yk-
sittäisten henkilöiden ansiota ja tällaisten ak-
tiivien harteilla. Hän muotoilee järjestöjen 
vastauksissa yleisenä näkyvän huolen:
”Ongelma on rahoitus. Yhdistyksen varat on 
niin pienet, että mitään kuluja aiheuttavaa ei 
voi tehdä. Toisaalta aktiivisia henkilöitä on 
niin vähän, että monet suunnitelmat kaatu-
vat jo siihen. Tarvitsisimme paitsi taloudelli-
sia resursseja, myös apua verkottumiseen eri 
toimijoiden kanssa. Nyt ei vain yksinkertai-
sesti aika riitä verkostojen rakentamiseen.”

Suomen kotiseutuliitossa on suunniteltu 
kulttuuriympäristökampanjaa 2010.

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteolli-
suus ry ottaa lukukaudella 2009 - 2010 las-
ten käsityökoulujen teemaksi kierrätyksen ja 
luonnonmateriaalit.

MLL Haagan paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtajan mukaan suunnitteilla on alueen 
siivoustalkoisiin osallistumisen ohella järjes-
tää lapsille ympäristökasvatusta. ”Harkinnas-
sa on myös metsäretki lähimetsään, tai muu 
vastaava ’luontokerhomainen’ toiminta.”

Ympäristövastaava Helsingin yliopiston oi-
keustieteen opiskelijoiden tiedekunta-
järjestö Pykälä ry:stä kertoo, että järjestön 
suunnitelmissa olisi eräänlaisten ”ekologisen 
kulkurin matkamessujen” järjestäminen. 
Messuilla jäsenille esiteltäisiin ekologisia ta-
poja matkustaa ja mainostettaisiin lähimat-
kailua humoristisessa hengessä. Ympäristö-
vastaava jatkaa: ”Syksyllä 2009 suunnitteilla 
on tehdä kerhotilastamme kirpputori, jossa 
jäsenet voivat myydä/lahjoittaa turhia tava-
roitaan pois. Toimikauden mittaan aiotaan 
järjestää ympäristökoulutusta ainakin järjes-
tömme toimikunnille, valiokunnille ja halli-
tukselle.”
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Raportoinnissa kyselyn tulokset on jaettu 
kahteen eri kokonaisuuteen (kohdat 2 sekä 
3). Tässä kokonaisuudessa käydään läpi ky-
selyn kolmannen osion vastauksia. Kolman-
nessa osiossa keskityttiin resursseihin – nii-
den eri muotoihin ja hyödyntämistapoihin, 
sekä tietenkin niiden puutteeseen. Osiossa 
haettiin vastauksia siihen, millaisia tekijöitä 
ja työkaluja ympäristötyön tekemiseen jär-
jestöillä on, mistä työhön tarvittava rahoitus 
tulee ja riittääkö se, sekä mitä kaikkea vielä 
tarvittaisiin. Myös yhteistyö luettiin kyselyssä 
resurssiksi, ja järjestöjen kiinnostusta ver-
kostoitumiseen ja verkostojen laajentami-
seen selvitettiin.

Kyselyn kysymykset löydät liitteestä 1. 

3. RESURSSIT JA 
    YHTEISTYÖ YMPÄRISTÖTYÖSSÄ

3.1. Ympäristötyön 
henkilöresurssit

Järjestöjen ympäristötyö pohjautui pitkälti 
vapaaehtoisuuteen ja kunkin hetken aktiivien 
mielenkiinnon kohteisiin. Mikäli hallituksessa 
oli ympäristöasioista kiinnostuneita jäseniä, 
sai ympäristötyökin usein huomiota. Joillakin 
varsinkin suurimmista järjestöistä oli kuiten-
kin myös ympäristötyöhön palkattuja työnte-
kijöitä. Usein ympäristöasiat oli sisällytetty 
jonkun työntekijän toimenkuvaan tai järjes-
töön oli nimetty ympäristövastaava. Työnte-
kijän käsite ymmärrettiin joskus vain palkolli-
sena ja toisinaan taas vastuuhenkilökin las-
kettiin työntekijäksi. Ympäristötyöhön käy-
tettäviä henkilötyövuosia ei moni järjestö 
osannut ilmeisesti arvioida. Syyksi ilmoitet-
tiin ainakin ympäristötyön saumaton liittymi-
nen järjestön toimintaan.

3.1.1  Ympäristötyöntekijät

Kyselyn kohdassa 3.1.1 järjestöt kertoivat, 
onko heillä työntekijää, jonka toimenkuvaan 
sisältyvät ympäristöasiat. Kohdassa 3.1.2 
järjestöt saivat halutessaan tarkentaa edelli-
sessä kohdassa antamiaan vastauksia.

66 % järjestöistä vastasi, ettei työntekijää 
ole. 29 %:lla järjestöistä on työntekijä, jonka 
toimenkuvaan ympäristöasiat sisältyvät. ”En 
osaa sanoa” -vaihtoehdon valitsi 4 % vastaa-
jista. Muutama järjestö jätti vastaamatta ky-
symykseen.

Kun ympäristötyöstä vastaavien työnteki-
jöiden määrää tarkastellaan järjestötyypeit-
täin, huomataan, että useimmin tällaisia 
työntekijöitä on järjestöjen yhteistyöjärjes-
töillä. Puolet järjestöjen yhteistyöjärjestöistä 
vastasi, että heillä on käytössään ympäristö-
asioista vastaava työntekijä. Keskusjärjes-
töissä vastaava osuus on 38 %. Piiri- ja alue-
tason järjestöillä on käytössään  ympäristö-
asioista vastaava työntekijä harvemmin 
(22%) kuin järjestöillä, joilla on pääsääntöi-
sesti henkilöjäseniä (26%).

Yhteistä monelle vastaukselle oli se, että 
niissä painotettiin ympäristötyön kuulumista 
kaikkien työntekijöiden ja toimijoiden toi-
menkuvaan tai yleisesti kaikkeen järjestön 
toimintaan. Mielenkiintoista kyllä, tällaisella 
ympäristötyön läpäisevyydellä tarkennettiin 
niin myöntäviä kuin kieltäviäkin vastauksToi-
set järjestöt vastasivat kieltävästi, jos järjes-
töllä ei ole yhtä määriteltyä ympäristötyöstä 
vastaavaa työntekijää. Toiset järjestöt taas 

Kuvaaja 3. 
Onko järjestöllä ympäristötyöstä vas-
taavaa työntekijää

Kuvaaja 4. 
Sellaisten järjestöjen osuus järjestötyypeittäin, joilla on  
ympäristötyöstä vastaava työntekijä
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tuntuivat mieltävän tilanteen päinvastoin: jos 
kaikkien toimenkuvaan kuului jonkin verran 
ympäristötyötä, vastattiin myöntävästi. Toki 
myös järjestö, jolla oli erikseen määritelty 
ympäristötyöstä vastaava työntekijä saattoi 
katsoa ympäristötyön olevan yhteinen asia, 
johon kaikki osallistuivat. 

Kaikilla järjestöillä ei luonnollisesti lain-
kaan ole palkattuja työntekijöitä. Osa tällai-
sista järjestöistä oli vastannut kysymykseen 
työntekijästä myöntävästi, mutta täydentä-
nyt, että kyse on vapaaehtoisesta toimijasta, 
jonka toimenkuvaan kuuluvaksi ympäristö-
asiat on määritelty. Usealla vapaaehtoisvoi-
min toimivalla järjestöllä oli hallituksessa ym-
päristövastaava. Osa järjestöistä, joilla ei ol-
lut palkattuja työntekijöitä, oli vastannut ky-
symykseen kieltävästi. Muutama lisäsi, että 
vapaaehtoisena toimijana vastaava henkilö 
kuitenkin löytyy. “myö en osaa sanoa” -vas-
tausten tarkennuksista kävi ilmi, että järjes-
töjen oli toisinaan ollut vaikea hahmottaa 
työntekijän ja vapaaehtoisen toimijan eroa.

Marttaliiton hallituksesta vastattiin, että 
ympäristötyöstä vastaavia työntekijöitä on 
sekä keskusjärjestössä että alueorganisaati-
oissa, yhteensä noin 20 henkilöä. 

Suomen suunnistusliitolla taas on ympä-
ristöryhmä, joka koostuu luottamushenkilöis-
tä. Toimitusjohtaja kuuluu myös tähän ryh-
mään.

3.1.2  Ympäristötyöhön käytetyt 
henkilötyövuodet

Kyselyn kohdassa 3.1.3 järjestöt vastasivat 
kysymykseen järjestössä vuosittain käytet-
tävien henkilötyövuosien määrästä.

Lähes puolet (48 %) järjestöistä vastasi 
käyttävänsä ympäristötyöhön vuodessa enin-
tään 0,1 henkilötyövuotta. 16 prosenttia vas-
tasi, että   vuodessa käytetään ympäristötyö-
hön yli 0,1 mutta alle 0,5 henkilötyövuotta.   

Kuvaaja 5. 
Ympäristötyöhön käytettävä vuosittai-
nen henkilötyövuosimäärä

6 prosenttia järjestöistä käytti ympäristötyö-
hön yli 0,5 mutta alle yhden henkilötyövuo-
den. Vain 4 prosenttia ilmoitti, että ympäris-
tötyöhön käytetään yli yksi mutta enintään 
kaksi henkilötyövuotta, sen sijaan 5 % järjes-
töistä vastasi käyttävänsä vuodessa yli kaksi, 
mutta enintään viisi henkilötyövuotta ympä-
ristötyöhön. 1 prosentti vastanneista käyttää 
ympäristötyöhön yli viisi henkilötyövuotta 
vuodessa. 19 % järjestöistä jätti vastaamatta 
kysymykseen.

Seuraavat kuvaajat näyttävät ympäristötyöhön vuosittain käytetyn henkilötyövuo-
simäärän järjestötyypeittäin:

Kuvaaja 6.
Järjestöjen yhteistyöjärjestöjen ympäristötyöhön käyttämä henkilötyövuosimäärä

Kuvaaja 7.
Keskusjärjestöjen ympäristötyöhön käyttämä henkilötyövuosimäärä

Kuvaaja 8. 
Piiri-/aluetason järjestöjen ympäristötyöhön käyttämä henkilötyövuosimäärä
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Kuvaaja 9. 
Pääsääntöisesti henkilöjäseniä omaavien järjestöjen vuosittainen henkilötyövuosimäärä

3.2. Järjestöjen oma 
varainhankinta

Kyselyn kohdassa 3.2 järjestöt vastasivat ky-
symyksiin ympäristötyöhön liittyvästä omas-
ta varainhankinnasta. Omalla varainhankin-
nalla tarkoitettiin esimerkiksi keräyksiä, tuot-
teiden myyntiä ynnä muuta vastaavaa varoja 
kartuttavaa toimintaa. Mukaan luettiin myös 
jäsenmaksuvarat, jos niitä oli erikseen budje-
toitu ympäristötyön tekemiseen. Kyselyn 
kohdassa 3.2.1 tiedusteltiin, oliko omaa va-
rainhankintaa tehty ja kohdassa 3.2.2 vasta-
ustaan sai tarkentaa. Kyselyn kohdat 3.2.3 ja 
3.2.4 keskittyivät oman varainhankinnan on-
nistumiseen ympäristötyön kannalta. Rapor-
tissa kokemukset onnistumisesta käsitellään 
kohdassa 3.2.1.
Noin viidesosa (20 % / 19 %) järjestöistä 
vastasi tehneensä omaa varainhankintaa. 
Suurin osa, 72 % (73 %) järjestöistä vastasi, 
että ei ole tehnyt eikä ole myöskään parhail-
laan tekemässä omaa varainhankintaa ympä-
ristötyön rahoittamiseksi. 6 prosenttia valitsi 
vaihtoehdon “en osaa sanoa”. 1 prosenttia 
jätti vastaamatta kysymykseen. Kahdesti 
vastannut järjestö vastasi tässä kohdassa en-
simmäisellä vastauskerralla “kyllä” ja toisella 
“ei”. Prosenttiosuuksissa on huomioitu mo-
lemmat vastaukset, jälkimmäinen merkintä 
on jälkimmäisen vastauskerran mukainen.

Kyselyn kohdassa 3.2.2 järjestöt, jotka il-

moittivat tehneensä omaa varainhankintaa, 
täsmensivät vastauksiaan sanallisesti. Muuta-
ma ”ei”-vastauksen antanut järjestö selvitti 
tarkemmin, miksei varainhankintaa ole tehty 
tai miksei sitä ole nähty järjestössä tarpeelli-
seksi.

Osa järjestöistä ilmoitti tehneensä omaa  
ympäristötyöhön liittyvää varainhankintaa jä-
senmaksuja keräämällä. Esimerkiksi Etelä-
Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen 
puheenjohtaja kertoo, että yhdistys kerää jä-
senmaksuja ja budjetoi vuosittain rahaa suo-
jelutoimintaan. Hallituksen jäsen East Hel-
sinki Airsoft Association ry:stä kertoo, 
että yhdistys kattaa osin jäsenmaksuillaan 
biokuulien käytön pelipaikallaan.

Muutama järjestö ilmoitti tekevänsä va-
rainhankintaa muun muassa tuotemyynnin ja 
kirpputorien avulla. Hallituksen jäsen Vam-
pulan MLL paikallisyhdistyksestä kertoo, 
että jäsenmaksujen ja tuotemyynnin lisäksi 
varoja hankitaan keräyksillä.

Lisäksi toiminnanjohtaja Turun 4H-yh-
distyksestä (Maskun-Ruskon-Vahdon 
4H-yhdistys) vastasi, että omaa varainhan-
kintaa on tehty järjestämällä kierrätysaskar-
telukursseja yhteistyökumppaneille. Uuden-
maan Martat ry:stä kerrotaan, että varain-
hankintaa on tehty myymällä ympäristöneu-
vontaa.
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osa vastanneista järjestöistä ei tee omaa va-
rainhankintaa ympäristötyön rahoittamiseksi. 
Toisaalta ne järjestöt, jotka tällaista varain-
hankintaa ovat tehneet kokevat sen onnistu-
neen pääasiallisesti hyvin.

Suurin osa (68 %) omaa varainhankintaa 
tehneistä järjestöistä vastasi, että varainhan-
kinta on enimmäkseen onnistunut. 10 % vas-
tasi, että varainhankinta on onnistunut hyvin. 
Yksikään järjestö ei vastannut, että oma va-
rainhankinta olisi täysin epäonnistunut, mut-
ta kymmenen prosentin mielestä se oli kui-
tenkin enimmäkseen epäonnistunut. “En osaa 
sanoa” -vaihtoehdon valitsi 10 % järjestöistä. 
Kahdesti vastannut järjestö vastasi ensim-
mäisellä kerralla oman varainhankinnan on-
nistuneen hyvin. Tuo vastaus näkyy kuvaa-
jassa 10.

Kyselyn kohdassa 3.2.4 järjestöillä oli 
mahdollisuus tarkentaa vastauksiaan ympä-
ristötyöhön liittyvän oman varainhankinnan 
onnistumisesta. Eräs nimettömänä pysyttele-
vä järjestö olikin huolissaan varojen riittävyy-
destä: 
“Suurempien hankkeiden käynnistäminen on 
hankalaa, mutta jäsenmaksuilla saadaan pyö-
ritettyä perustoimintaa. Joskin kustannuksis-
sa on tullut nousua, kun osa aikaisemmin va-
paaehtoistyönä saadusta työstä on muuttu-
nut maksulliseksi.” 

Kuvaaja 10. 
Oman varainhankinnan onnistuminen

Järjestöt, jotka eivät ole tehneet omaa va-
rainhankintaa perustelivat vastaustaan toisi-
naan sillä, ettei ympäristötyö kuulu järjestön 
toiminnan ydinalueeseen. Jotkut järjestöt 
vastasivat, että ympäristötyötä ei voi erottaa 
järjestön muusta toiminnasta, eikä järjestös-
sä siksi ole nähty tarvetta budjetoida rahaa 
erikseen ympäristötyöhön. Esimerkiksi Lake-
uden Ursa ry:stä vastattiin seuraavaa: “Ym-
päristötyö toteutuu muun toimintamme ohel-
la, osana sitä. Emme ole hankkimassa rahoi-
tusta erityisesti ympäristötyön edistämiseksi, 
eikä ympäristötyölle ole erillistä summaa 
vuosibudjetissamme.”

3.2.1. Oman varainhankinnan  
onnistuminen

Yhteensä 31 (30) järjestöä vastasi tehneen-
sä omaa varainhankintaa. Näistä 30 (29) 
vastasi myös tarkennuskysymykseen oman 
varainhankinnan onnistumisesta ympäristö-
työssä. Suluissa ilmoitettu luku on kahdesti 
vastanneen järjestön jälkimmäisen vastauk-
sen mukainen.

Järjestöjen vastauksista omaan varain-
hankintaan liittyen oli nähtävissä, että suurin 

3.3 Ympäristötyön rahoitus 
järjestöissä

Kyselyn kohdassa 3.3 järjestöiltä tiedusteltiin 
ympäristötyöhön saatavista rahallisista tuis-
ta. Suoraan valtiolta haettu tai saatu tuki eri-
teltiin ministeriöihin, ja käsitellään tässä 
muista erikseen. Lopuksi kartoitettiin vielä, 
mistä vastaajat uskoisivat järjestönsä voivan 
saada rahoitusta tulevaisuudessa.

3.3.1  Ympäristötyön rahoituksen 
lähteet

Kyselyn kohdassa 3.3.1 kysyttiin, mistä kaik-
kialta järjestöt olivat hakeneet rahoitusta 
ympäristötyönsä tueksi sekä mistä tukea oli 
saatu ja mistä ei. Vastaajat valitsivat järjes-
töönsä sopivan vaihtoehdon kunkin rahoitus-
tahon kohdalta ja jättivät tyhjäksi ne kohdat, 
joissa rahoitusta ei ollut haettu eikä myös-
kään saatu. Kyselyn avoimessa kohdassa 
3.3.2 järjestöt saivat tarkentaa vastauksiaan.

Kyselyn
kohta

Aihepiiri
Raportin
kohta

3.3.1 - 3.3.2

3.3.3 - 3.3.4

3.3.5 - 3.3.6

3.3.1

Rahoituksen riittävyys 3.3.2

Rahoituksen tulevaisuudennäkymät 3.3.3

Taulukko 5.  
Kyselyn kohtia 3.3.1 - 3.3.6 vastaavat raportin kohdat

Rahoituksen lähteet

Rahallista tukea oli haettu ja myös saatu  
kaikilta tahoilta, jotka kysymyksessä oli lis-
tattu. Lisäksi tukea oli haettu yliopistolta. 
Erikseen oli mainittu myös opetushallinto, 
Helsingin kaupunki sekä Rotary Foundation ja 
Leijonat, vaikka nämä olisivat asettuneet 
myös opetusministeriön, kunnan ja toisen 
järjestön alle. Eräs järjestö ilmoitti saaneensa 
tukea hakematta kaikilta tahoilta, mukaan lu-
kien kaikki ministeriöt. Kyselyyn kahdesti 
vastannut järjestö oli eri kerroilla vastannut 
eri lailla sekä RAY:n tai Veikkauksen, kunnan 
että muun tahon kohdalla. Näissä kohdissa 
järjestö jätti kohdan tyhjäksi toisella vastaus-
kerralla, kun taas toisella vastasi jotakin. Ku-
vaajassa on huomioitu ”vastattu” kerta.

105 järjestöä ei ollut saanut rahoitusta 
mistään, tai ei muusta syystä vastannut ky-
symykseen. Tähän kysymykseen vastanneita 
järjestöjä oli siis 51, eli 35 % kaikista vastaa-
jista.

Jokaisen tahon kohdalla merkittävän suuri 
osa monivalintakysymykseen vastanneista 
järjestöistä ei osannut sanoa, oliko rahoitusta 
haettu tai saatu. Muihin tahoihin verrattuna 
erityisen moni vastanneista järjestöistä oli 
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Kuvaaja 11. 
Rahoituksen hakeminen ja saaminen eri tahoilta

saanut rahoitusta ympäristötyölleen kunnalta, 
mutta myös yrityksiltä, säätiöiltä ja toisilta yh-
distyksiltä rahaa oli saatu. Helsingin kaupun-
gilta tukea saaneeksi ilmoittautunut järjestö 
tarkensi, että tuki oli itse asiassa jätehuoltoon 
liittyviä palvelu- ja välineavustuksia.

Pieni osa järjestöistä oli saanut rahoitusta 
ympäristötyöhön valtiolta, useimmin opetus- 
ja ympäristöministeriöiltä. Muun muassa jot-
kut 4H-yhdistyksistä, Suomen metsästä-
jäliitto ja Kulttuurivoimala olivat saaneet 
tukea ympäristötyöhönsä myös maa- ja met-
sätalousministeriöltä.

Useat järjestöt ilmoittivat, että rahoitusta 
oli saatettu hakea, mutta ei erikseen ympäris-
tötyön tekemiseen. Jotkut mainitsivat kuiten-
kin myös ympäristötyön edistyvän tämän ylei-
seen toimintaan tarkoitetun rahoituksen myö-
tä. Rahoitusta oli myös saatu hankkeisiin, joi-
hin järjestöt olivat jollain lailla osallistuneet, 
vaikka hankkeet eivät olisikaan järjestön omia. 
Uudenmaan Martat ry:stä vastattiin Martto-
jen keskusjärjestön hoitavan yleensä hankkei-
siin ja projekteihin liittyvän rahoituksen.
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Kuvaaja 12. 
Rahoituksen hakeminen ja saaminen valtiolta

Epäonnistuneitakin hakuja oli ollut. Muun 
muassa MTK Hämeen puheenjohtajan mu-
kaan yhdistys oli ollut tukemassa keskusjär-
jestön hakemaa ympäristöhanketta, joka ei 
kuitenkaan saanut rahoitusta. Kotkan Va-
paa-ajattelijat ry:n hallituksen jäsen taas 
kertoi jo aiemmin kyselyssä, että järjestöltä 
puuttuu tietoa rahanhakukanavista ja alan 
mahdollisuuksista. Hän kirjoittaa: ”Uuden 
uurnalehdon tekoon haemme tukea, ei ole 
tietoa, kenelle voisimme hakemuksen osoit-
taa, että se kantaisi myös tuloksen.”

Suomen Moottoriliitossa varsinaista talou-
dellista tukea ei ole vielä haettu, mutta tule-
vaisuuden hankkeista on jo keskusteltu.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry mainitsee 
että ympäristötyö on aloitettu opetusministe-
riöltä saadulla projektirahoituksella ja jatke-
taan nyt osin opetusministeriön myöntämän 
yleisavustuksen turvin.

Suomen Metsästäjäliitosta kerrotaan, että 
liitto on hakenut rahaa projektiluontoisiin töi-
hin, esimerkiksi nuorisoleireihin ja kosteikko-
jen kunnostukseen ja perustamiseen tähtää-
vään projektiin liittyen.
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Kuvaaja 13. 
Haetun rahoituksen riittävyys hakukohteittain

3.3.2  Ympäristötyön rahoituksen 
riittävyys

Kyselyn kohdassa 3.3.3 rahoitusta ympäris-
tötyöhön saaneilta järjestöiltä tiedusteltiin 
rahoituksen riittävyyttä. Jälleen järjestöt va-
litsivat monivalintaosuudessa järjestöönsä 
sopivan vaihtoehdon kunkin rahoitustahon 
kohdalla. Tarkentaa sai kyselyn avoimessa 
kohdassa 3.3.4.

Vastaajajoukko oli harvalukuinen. Rahoi-
tuksen hakemiseen ja saamiseen liittyvään 
edelliseen kysymykseen vastasi 51 järjestöä, 
joista vain 38 vastasi myös tarkennuskysy-
mykseen rahoituksen riittävyydestä. Lisäksi 
vastasi yksi järjestö, joka ei ollut saanut ra-
hoitusta mistään. Osa järjestöistä tarkensi, 

Kuvaaja 14. 
Valtiolta haetun rahoituksen riittävyys

ollut riittänyt kahdelle järjestölle kolmesta 
kohtaan vastanneesta. 

Ministeriöiden osalta vastaajia oli vieläkin 
vähemmän kuin muiden tahojen. Maa- ja 
metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinomi-
nisteriön ja ympäristöministeriöltä saadun ra-
hoituksen riittävyyteen oltiin erityisen tyyty-
väisiä. On kuitenkin huomattava, että esi-
merkiksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoi-
tukseen tyytyväisiä oli peräti neljä vastaajaa, 
vaikka tältä ministeriöltä rahoitusta ilmoitti 

saaneensa vain kolme vastaajaa. Vastauksia 
onkin vaikeaa tulkita, eivätkä tulokset näin 
pienillä vastaajamäärillä ole kovin merkityk-
sellisiä.

Rahoitus ei ehkä aina löydä tietään oike-
aan kohteeseen. Kulttuurivoimala - Cultu-
re Power Station ry:stä kommentoitiin, että 
rahoituksen kohdistuminen hankkeiden kan-
nalta järkevästi on usein ongelma. Rahaa 
kuulemma on sellaiseen toimintaan, johon ei 
ole tarvetta, mutta ei sellaiseen, johon sitä 
tarvittaisiin.

ettei voi vielä vastata, sillä rahoituksen hake-
minen on kesken.

Muilta tahoilta tulleeseen rahoitukseen 
verrattuna erityisen riittäväksi ympäristötyön 
onnistumisen kannalta oli koettu toisilta yh-
distyksiltä ja säätiöiltä saatu rahoitus. Enem-
män riittävinä kuin riittämättöminä pidettiin 
myös yksityisiltä henkilöiltä ja/tai lahjoituksi-
na, yrityksiltä, EU:lta ja muilta tahoilta saatu-
ja rahoja. Vaikka kunnalta oli saanut rahoi-
tusta kaikkein suurin joukko järjestöjä, oli 
kunnan rahoitus useimpien sen osalta jatko-
kysymykseen vastanneiden mielestä ollut 
riittämätöntä. Kahdeksan järjestöä koki kun-
nan rahoituksen joko melko tai täysin riittä-
mättömäksi, kun vain viiden mielestä se oli 
riittänyt täysin tai melko hyvin. Myöskään 
RAY:n tai Veikkauksen myöntämä rahoitus ei 

Täysin riittämätöntä

Melko riittämätöntä

Melko riittävää

Täysin riittävää

En osaa sanoa

Täysin riittämätöntä

Melko riittämätöntä

Melko riittävää

Täysin riittävää

En osaa sanoa
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3.3.3  Ympäristötyön rahoituksen 
tulevaisuuden näkymät

Kuvaajissa rahoittajatahot on järjestetty eniten ”ääniä” saaneista niitä vähiten 
saaneisiin.

Kuvaaja 15. 
Järjestöjen odotukset rahoituksen saamiseksi eri tahoilta

Kyselyn kohdassa 3.3.5 selvitettiin vastaajien 
uskoa eri tahoihin ympäristötyön rahoittajina 
tulevaisuudessa. Vastaaja valitsi ne jo edellä 
esitellyistä tahoista, joilta uskoi järjestönsä 
voivan saada rahoitusta ympäristötyön tuek-
si. Uusiakin tahoja sai ehdottaa. Kyselyn koh-
ta 3.3.6 oli varattu sanallisille täsmennyksille.

Muina potentiaalisina rahoittajatahoina 
mainittiin muun muassa CIMO, koulutusorga-
nisaatiot ja lääninhallitus. Omalta kattojärjes-
töltä ja jäsenistöltäkin uskottiin saatavan ra-
hoitusta ympäristötyön tekemiseen. Yliopisto-
maailman järjestöillä uskoa löytyi oman oppi-

aineen, yliopiston ja ylioppilaskunnan rahoi-
tusmahdollisuuksiin. Limingan Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton paikallisyhdis-
tyksestä kerrotaan rahoitustahojen yhtey-
dessä yhdistyksen suunnitelleen tulevaa toi-
mintaa Nouseva rannikkoseutu -järjestön 
kanssa.

Ministeriöistä ympäristö-, opetus ja maa- 
ja metsätalousministeriö, eli samat kuin miltä 
oli useimmin jo saatukin rahoitusta, vaikutti-
vat järjestöistä todennäköisimmiltä tulevai-
suuden ympäristötyön rahoittajilta.

Kyselyn kohdan 3.3.3 vastaukset prosenttei-
na löytyvät liitteestä 13.

Kuvaaja 16. 
Järjestöjen odotukset rahoituksen saamiseksi valtiolta

3.4  Aineelliset ja aineettomat 
resurssit

Ympäristötyö vaatii usein tuekseen erilaisia 
materiaaleja ja työkaluja, mutta myös osaa-
mista, tietoa ja aktiivisia ihmisiä. Kyselyn 
kohdissa 3.4 ja 3.5 järjestöt kertoivat aineel-
lisista ja aineettomista resursseistaan. Myös 

resurssien tarve ja puute ilmaistiin. Aineellis-
ten resurssien vähyys paljastuukin paitsi 
kohdassa 3.4.1, joka koskee nykyisiä resurs-
seja, myös kohdassa 3.4.5, jossa järjestöt 
saivat kertoa millaisia aineellisia resursseja 
he ympäristötyönsä tueksi vielä tarvitsisivat. 
Aineettomia resursseja käsiteltäessä esiin tuli 
niin ympäristötyöhön liittyviä vahvuuksia 
kuin heikkouksiakin.

Kyselyn
kohta

Aihepiiri
Raportin
kohta

3.4.1 - 3.4.2

3.4.3 - 3.4.4

3.4.5 - 3.4.6

3.5.1 - 3.5.2

3.4.1

Aineellisten resurssien käyttö ja hankinta 3.4.2

Resurssien tarve

Aineettomat resurssit

3.4.3

3.4.4

Taulukko 6.  
Kyselyn kohtia 3.4.1 - 3.5.2 vastaavat kohdat raportissa 

Käytössä olevat aineelliset resurssit
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Kuvaaja 17. 
Kuinka paljon järjestöillä on käytössään ympäristötyön aineellisia resursseja

3.4.1. Tällä hetkellä käytössä  olevat 
aineelliset resurssit

Kyselyn kohdassa 3.4.1 järjestöt vastasivat 
kysymykseen siitä, onko niillä käytössään 
jonkinlaisia aineellisia resursseja ympäristö-
työn tekemiseen. Kysymyksenasettelussa 
käytettiin sanavalintaa ”käytössä”, jotta mu-
kaan saataisiin myös sellaiset resurssit, jotka 
eivät ole pelkästään järjestön omia. Haluttiin 
tietää myös esimerkiksi muiden kanssa jae-
tussa käytössä olevista tai tarvittaessa lai-
naksi saatavista välineistä. Kyselyn kohdassa 
3.4.2 järjestöt saivat halutessaan tarkentaa 
kohdan 3.4.1 vastaustaan.

Vastausten perusteella aineellisia resurs-
seja näyttäisi olevan vaihtelevasti: lähes puo-
let (47 %) vastaajista ilmoitti, ettei niitä ole 
järjestön käytössä lainkaan. Suurin piirtein 
samalla määrällä järjestöjä (49 %) resursse-
ja kuitenkin on. Kuusi järjestöä (4 %) ei vas-
tannut kysymykseen.

43 % kaikista järjestöistä vastasi, että ai-
neellisia resursseja ympäristötyön tekemi-
seen on käytössä jonkin verran. Vain 6 % 
vastaajista kertoi niitä olevan järjestöllä run-
saasti.

Käytössä olevien aineellisten resurssien 
määrä riippui jonkin verran järjestön tyypis-
tä. Piiri- ja aluetason järjestöillä oli useam-
min käytössään resursseja verrattuna mui-
hin järjestötyyppeihin. Ne myös ilmoittivat 
muita harvemmin, ettei käytössä olisi lain-
kaan resursseja. Järjestöt, joilla on pääosin 
henkilöjäseniä vastasivat puolestaan kaikista 
useimmin, että aineelliset resurssit puuttu-
vat kokonaan.

Runsaasti aineellisia resursseja omaavia 
järjestöjä oli selvästi vähiten kaikissa järjes-
tötyypeissä, mutta yhteistyöjärjestöissä niitä 
ei ollut lainkaan. Kyseessä saattaa olla myös 
sattuma, sillä yhteistyöjärjestöjen lukumää-
rä oli pieni, vain 10 järjestöä.
Täsmennyskentässä järjestöt usein kuvaili-
vat tarkemmin millaisia resursseja heillä on 
käytössään. Esimerkiksi Suomen Afrikka-
seura oli tuottanut CD-ohjelman Afrikan 
luonnosta ja luonnonvaroista. Suomen Met-
sästäjäliitolla taas oli käytössään koulutus-
materiaalia, oppaita ja kirjoja metsästykseen 
ja riistanhoitoon liittyen. Berde ry kertoi jär-
jestön tehneen diakuvasarjan Somalian ym-
päristöongelmista, ja järjestön käytössä oli 
myös muiden järjestöjen ympäristömateri-
aalia.

Kuvaaja 19. 
Järjestöjen käytössä olevien ympäristötyön aineellisten resurssien määrä 
järjestötyypeittäin

3.4.2  Ympäristötyön aineellisten 
          resurssien hankinta ja käyttö

Kyselyn kohdassa 3.4.1 yhteensä 76 järjestöä 
vastasi, että heillä on käytössään runsaasti tai 
jonkin verran aineellisia resursseja. Näistä 75 
täsmensi vastaustaan vielä jatkokysymykses-
sä, jossa vastaaja sai valita, sopivatko muuta-
mat resurssien hankintaan ja käyttöön liitty-
vät väittämät hänen järjestöönsä.

Kuvaaja näyttää mitkä eri tavat hankkia 
materiaalia ovat suosittuja järjestöjen kes-
kuudessa ja kuinka aineellisia resursseja on 
käytetty tai voitaisiin käyttää yhdessä muiden 
ympäristötyötoimijoiden kanssa. Vastaajilla 
oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto.

Esimerkiksi 4H-järjestön ympäristötyöma-
teriaalin todettiin olevan kaikille avointa ja 
löytyvän liiton kotisivuilta. Lounais-Suomen 
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Kuvaaja 19. 
Miten aineellisia resursseja on hankittu ja käytetään

Taulukko 7. 
Kuvaajan 19 tieto prosentteina niistä 76 järjestöstä, joilla ylipäätään on aineellisia resursseja

       %

  ...on tehty itse        63,2

  ...on saatu        52,6

  ...on ostettu tai tilattu        38,2

  ...käytetään yhdessä muiden ympäristötyötoimijoiden kanssa        31,6

  ...voisi käyttää yhdessä muiden ympäristötyötoimijoiden kanssa        17,1

       %

  ...on tehty itse        30,8

  ...on saatu        25,6

  ...on ostettu tai tilattu        18,6

  ...käytetään yhdessä muiden ympäristötyötoimijoiden kanssa        15,4

  ...voisi käyttää yhdessä muiden ympäristötyötoimijoiden kanssa          8,3

Taulukko 8. 
Kuvaajan 19 tieto prosentteina kaikista 156 vastaajasta

4H-piiri olikin saanut keskusjärjestöltä ai-
neellisia resursseja ja täydentänyt niitä itse. 
Myös MTK Häme kertoi saaneensa materiaa-
leja keskusjärjestöltä ja yhteistyökumppa-
neilta.

Suomen Moottoriliiton vastuuhenkilö 
kirjoittaa, että yhteistyötä on vuosina 2008 - 
2009 käynnistetty ympäristöministeriön ja 
ympäristöasiantuntijan kanssa, ja järjestön 
tavoitteena on saada konkreettisia ohjeistuk-
sia valmiiksi vuoden 2009 aikana.

3.4.3  Oppaita, osaajia, rahoitusta 
– resurssitarpeet 
ympäristötyössä 

Kyselyn kohdassa 3.4.5 järjestöt vastasivat 
kysymykseen: “Millaisia aineellisia resursseja 
järjestönne tarvitsisi tai haluaisi saada käyt-
töönsä ympäristötyön tueksi?” Vastanneet 
järjestöt olivat ymmärtäneet aineellisen re-
surssin käsitteen hyvin laajasti: esimerkiksi 
tieto, ihmiset, raha ja internet-sivut oli toisi-
naan ymmärretty aineellisiksi resursseiksi. 
Aihetta onkin käsitelty tässä yleisesti resurs-
sien tarpeena aineellisten resurssien tarpeen 
sijaan.
Resurssimuodot, joita järjestöt ilmoittivat 
tarvitsevansa vaihtelevat askartelumateriaa-
lista oppaisiin ja opetusmateriaaliin, rahoi-
tuksesta aktiivisiin tekijöihin ja asiantuntijoi-
hin. Toivotuimpien resurssien joukossa olivat 
erilaiset infomateriaalit.

Infomateriaali
Ajantasaista tietoa tarjoavien oppaiden, esit-
teiden, info- ja opetusmateriaalien tarve tois-
tui järjestöjen vastauksissa. Tällaisista re-
sursseista mainittiin oppaiden ja esitteiden 
lisäksi muun muassa luentosarjat, verkko-
opetus, valmiit ohjelmapaketit, internet-sivut 
ja info-dvd:t. 

Infomateriaalin tarvetta oli pääasiassa 
kahdenlaista. Ensinnäkin järjestöt halusivat 
tietoa ja ideoita itselleen ympäristötyönsä tu-
eksi, ja tähän tarkoitukseen toivottiin etenkin 
valmiita oppaita ja toimintapaketteja. Toi-
saalta järjestöt haluaisivat tuottaa itse info-
materiaalia, esimerkiksi tiedottaakseen 
omasta ympäristötyöstään.

Kahdessa vastauksessa nousi esiin info-
materiaalin kääntäminen. Materiaalia tarvit-
tiin myös muulla kuin suomen kielellä, esi-
merkiksi somaliaksi. Tarvetta erikielisille oh-
jeille olisi erityisesti arkipäivän ympäristöva-
lintoja koskien, arvelee toiminnanjohtaja Mo-
nikulttuuriyhdistys Familia Club ry:stä. 
Myös informaatiota tarjoavien nettisivujen ja 
“ideapankkien” tarve näkyi vastauksista.

Hämeenlinnan urheilusukeltajien pu-
heenjohtaja toivoisi etenkin tiedotusmateri-
aalia jaettavaksi vedenalaisen ympäristön 
haavoittuvuudesta ei-sukeltaville henkilöille 
messuilla.

Puheenjohtaja MLL:n Haagan paikallisyh-
distyksestä kertoo yhdistyksensä toiveista:
“Valmiiksi suunnitellut teemalliset lasten puu-
hapolut olisivat meille mieleen (esim. kierrä-
tys, lähimetsä, jne.). Kahvitustarvikkeita kai-
vattaisiin lainaan vähän väliä, siis paitsi kup-
peja, myös suuria termareita (joihin ei olisi 
pinttynyt kahvin maku). Ehkä tällaisia onkin.  
Ehkä eniten kaivattaisiin jonkinlaista “idea-
pankkia” ympäristötyön tueksi - ettei aina 
tehtäisi niitä samoja kuluneita juttuja.”

Ideapankin kaltaista ajatusta kehitteli myös 
toiminnanjohtaja MLL:n Tampereen osasto 
ry:stä kertoessaan, että yhdistykselle voisi 
olla tarpeen ajan tasalla pysymistä varten 
nettisivusto, josta löytyisi koordinoidusti 
ajankohtaista tietoa.

Lapsille ja nuorille suunnattua materiaalia 
kaivattiin MLL:n Joutsenon paikallisyhdis-
tyksessä: “esim. koulutusmateriaalia, pele-
jä, ylipäätään ideoita, miten aloittaa ympäris-
tökasvatusidean viemistä eteenpäin yhdis-
tyksen kautta”

Ympäristövastaava Tampereen yliopiston 
psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 
Cortex ry:stä kertoo, että yhdistykselle olisi 
tarpeen opaskirja, jossa olisi ideoita toi-
miston ja järjestötoiminnan muuttamisesta 
ympäristömyötäisemmäksi.

Rahoitus
Järjestöt vastasivat kysymyksiin ympäristö-
työn raha-asioista jo kyselyn kohdissa 3.3.1  
- 3.3.6. (raportin kohta 3.3) Rahoitusta pi-
dettiin kuitenkin myös aineellisena resurssina 
ja tienä resurssien hankintaan.
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Raha nousi esiin usein juuri toiminnan 
mahdollistajana. Rahoitusta toivottiin esimer-
kiksi työntekijän palkkaamista varten, tapah-
tumien järjestämiseen ja materiaalien (esim. 
esitteiden) tekemiseen. Myös ulkopuolisten 
asiantuntijoiden apua, koulutusta ja vieraile-
via luennoitsijoita kaivattiin, ja esteeksi näi-
den saavuttamiselle mainittiin toisinaan juuri 
rahoituksen puute.

Kulttuurivoimala Power Station ry: ”Re-
sursseja tarvittaisiin mm. vaikuttamiseen ja 
verkko-opetuksen toteuttamiseen. Kulttuuri-
voimalalla on mm kansainvälisiä hankkeita ja 
yhdistys on rakentamassa kansainvälistä op-
pimisalustaa, johon tarvittaisiin taloudellisia 
resursseja. Samoin oppisisältöjen kehittämi-
seen vuorovaikutteisen oppimisalustan mate-
riaaleiksi.”

Toiminnanjohtaja Vantaan NMKY:stä ker-
too, että yhdistys tarvitsee taloudellista tu-
kea esim. ympäristötyön materiaalien han-
kintaan ja vierailijoiden ja asiantuntijoiden 
käyttöön esimerkiksi ohjaajakoulutuksissa.

Ortodoksinen opiskelijaliitto ry:stä vas-
tattiin, että rahoitusta tarvittaisiin, jotta jär-
jestö saisi osa-aikaisen toiminnanjohtajan si-
jaan kokoaikaisen toiminnanjohtajan. “Näin 
meillä olisi mahdollisuuksia lisätä myös ym-
päristötyötä liitossamme.”

Toiminnanjohtaja MTK Häme ry:stä kertoo 
yhdistyksen tarvitsevan varoja, joilla voidaan 
vaikuttaa maatilojen energiansäästöön ym. 
tuotantopanosten käytön tehokkuuden pa-
rantamiseen.

Osaajat
Osa vastaajista oli käsittänyt ihmisetkin ai-
neelliseksi resurssiksi. Esiin nousi työntekijöi-
den palkkaamisen tarve, mutta lisäksi järjes-
töt kokivat tarvitsevansa lisää vapaaehtoisia 
toimijoita sekä vierailevia asiantuntijoita ja 
luennoitsijoita.

Hallituksen jäsen MLL:n Heinolan paikal-
lisyhdistyksestä kuulutti yhdistykselle “Ih-
misiä tekemään ja touhuamaan!”

Mannerheimin lastensuojeluliiton Ko-
nalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
kirjoitti, että kerhotoiminnassa ja perhekah-
vilassa olisi käyttöä luennoitsijoille.

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry ja Keski- ja 
Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat 
Apus ry vastasivat että käyttöä olisi asian-
tuntija-avulle. Apus ry käyttäisi asiantuntija-
palveluita erilaisten tilaisuuksien ja tapahtu-
mien järjestämiseen, Kotkan Vapaa-ajatteli-
jat taas tarvitsisivat apua rahoituksen hake-
miseen.

Esineet ympäristötyön tueksi
Vastausten perusteella jotkut järjestöt tarvit-
sivat ympäristötyönsä tueksi hyvinkin konk-
reettisia välineitä, kuten askartelutarvikkeita, 
termospulloja ja työkaluja. Esimerkiksi East 
Helsinki Airsoft Association ry:stä kerro-
taan, että yhdistys tarvitsisi pelipaikalleen 
kunnon roskalaatikon: “(--) tällä hetkellä sel-
laista ei ole lainkaan ja roskat yms kuljete-
taan pelipaikalta omin voimin.” Lasten ja 
nuorten puutarhayhdistys ry:stä puoles-
taan vastattiin, että aineellisista resursseista 
käyttöä olisi viljelymateriaaleille ja puutarha-
työkaluille.

3.4.4  Ympäristötyön aineettomien 
resurssien hankinta ja käyttö

Kyselyn kohdassa 3.5.1 järjestöt vastasivat 
neljään kysymykseen ympäristötyön aineet-
tomista resursseista. Kysymyksissä tarjottiin 
kolme vastausvaihtoehtoa, joista vastaajat 
valitsivat järjestönsä toimintaa parhaiten ku-
vaavan. Kyselyn kohdassa 3.5.2 järjestöt sai-
vat halutessaan täsmentää sanallisesti vas-
tauksiaan ympäristötyön aineettomista apu-
välineistä. 

Jokaisessa kohdassa kymmenkunta järjes-
töä jätti vastaamatta kysymykseen, paitsi vii-
meisessä, jossa vastaamatta jättäneitä jär-
jestöjä oli 15.

Toimintatavat ja ideat
Ensimmäinen kysymys kartoitti järjestöjen 
ympäristötyöhön liittyviä toimintatapoja ja 
-ideoita. Hieman yli 60 % järjestöistä vastasi, 
että järjestölle oli kertynyt ympäristötyössä 
hyväksi havaittuja toimintatapoja tai ideoita. 
Noin 15 prosentille vastaajista tällaisia ideoita 
ja toimintatapoja ei ollut kertynyt. Vaihtoeh-
don ”en osaa sanoa” valitsi 18 % vastanneis-
ta.

Ensimmäiseen ja neljänteen kysymykseen 
liittyvät sanalliset vastaukset käsitellään yh-
dessä kohdassa ”Tietoa jaettavaksi”.

Heikkoudet, hankaluudet ja ratkai-
semattomat ongelmat
Toinen kysymys koski järjestöjen ympäristö-
työhön liittyviä vaikeuksia. Heikkouksia, han-
kaluuksia tai ratkaisemattomia ongelmia oli 
ympäristötyötä tehdessä kertynyt noin 43 
prosentille vastaajista. Neljäsosalle ongelmia 
ei ollut kertynyt, ja hieman yli neljännes (26 %) 
ei osannut sanoa.

Kuvaaja 21. 
Onko järjestöille kertynyt heikkouksia, 
hankaluuksia tai ratkaisemattomia on-
gelmia

Kuvaaja 20. 
Onko järjestölle kertynyt ympäristötyös-
sä hyväksi havaittuja toimintatapoja tai 
ideoita

Ympäristövastaava Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Puistolan yhdis-
tyksestä kertoo, että ongelmia tuottaa 
kierrätyksen hankaluus isoissa tapah-
tumissa. Myös pienten lasten kerhoihin 
kaivattaisiin ideoita.
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Ympäristövastaava Hyeena ry:stä mainitsee 
heikkoudeksi ja ratkaisemattomaksi ongel-
maksi ainejärjestön juhlissa käytettävät ker-
takäyttöastiat ja sen, että kestoastioita on 
vaikea järjestää isolle määrällä ihmisiä. Muu-
toksia tarvittaisiin hänen mukaansa ihmisten 
asenteisiin, jotta kestoastiat saataisiin säily-
mään ehjinä ja tiskattuakin. 

Myös  informaatiotutkimuksen opiskelijoiden 
ainejärjestö UDK ry:n puheenjohtaja pitää 
ongelmana ihmisten asennetta. Hän toteaa, 
ettei järjestössä ketään voi pakottaa toimi-
maan tietyllä tavalla.

Hallituksen jäsen Sulo ry:stä vastasi seuraa-
vasti: “ympäristökasvatus tulisi ottaa yhä 
enemmän huomioon meillä kasvatustieteiden 
tiedekunnassa. se olisi kuitenkin mielestäni 
ennemmin opsiin liitettävä kuin ainejärjestön 
vastuulle.”

Eräs nimettömänä pysyttelevä järjestö vasta-
si, että heikkoutena on juuri raha ja vastan-
neen järjestön tyyppisille järjestöille määri-
tellyt toiminnalliset rajoitteet.

Tiedon tarve
Kolmas kysymys kartoitti järjestöjen tarvetta 
lisätiedolle ympäristötyöstä. Noin 56 % jär-
jestöistä vastasi kaipaavansa lisää tietoa ym-
päristötyöstä, kun taas 16 prosentilla järjes-
töistä tällaista tarvetta ei ole. Noin 22 % va-
litsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”.
Eräs järjestö vastasi, että lisätieto olisi mie-
lenkiintoista, sillä sen avulla voisi tarkastella, 
miten ympäristötyötä voisi kehittää muun 
toiminnan ohessa. Toisen vastanneen järjes-
tön mielestä olisi hyvä tietää, miten pieni jär-
jestö voisi huomioida ympäristöasiat niin, 
että se säästäisi rahaa.

Hallituksen jäsen Opiskelijoiden liikunta-
liitosta tarkentaa, että järjestö on kohdan-
nut kierrätykseen liittyviä ongelmia. Hän ker-
too myös muista ympäristötyön ongelmista ja 
esittää ideoita ongelmien ratkaisuun: 
  “Suuri ongelma on, että infra kaupungin ja 

taloyhtiön puolelta on puutteellinen. Me-
talli- ja lasiastioiden sijoituspaikkaa on tie-
dusteltu, mutta on tarjolla vain niin suuria 
säiliöitä, että sellaisia ei voi yksittäisen toi-
miston tarpeisiin sijoittaa. Vastaavasti La-
pinrinteen lähellä ei ole lajittelupisteitä, 
joihin viedä jätteitä. Näenkin haasteet 
kahdenlaisina: ensinnäkin kaupungin ja 
taloyhtiön tulisi luoda omat ympäristöta-
voitteensa ja kehittää välittömästi ne puit-
teet, jotta kaupungin sisällä toimijoiden 
toiminta voisi ohjautua oikeille raiteille. 
Toisaalta taas liiton toiminnassa ja muiden 
järjestöjen ja toimijoiden ohjeistuksessa 
meillä voisi olla sisällytettyinä ympäristö-
vaatimuksia ja -normeja, joilla mitattaisiin 
opiskelijaliikuntatapahtumien ja -palvelui-
den ympäristöystävällisyyttä.”

Sama kirjoittaja jatkaa vielä aiheesta, joka 
kosketti muitakin vastanneita järjestöjä:
  ”Kuitenkin niin kauan, kuin nämä ajatukset 

ovat yksittäisten toimijoiden varassa, on 
vaikea nähdä, että asiat liikahtaisivat 
eteenpäin. Varmasti ideoita olisi, joita voi-
si kehittää edelleen uusiksi ja jatkuvasti 
itseään kehittäviksi toimintatavoiksi. Näen, 
että reilun kaupan ja ekotehokkaiden va-
lintojen suosiminen laite- ja materiaali-
hankinnoissa ja arkisissa kokoustarjoiluis-
sa jne. jne. on osa ajattelun sisäistämistä. 
Ajattelua vain tulee jatkuvasti kehittää 
edelleen velvoittavimmiksi ja helpoiksi ar-
jen käytännöiksi ja siten muuttaa koko-
naisvaltaiseksi ympäristötoiminnaksi, joka 
sisältyy huomaamatta kaikkeen ydintoi-
mintaan.”
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Kuvaaja 23. 
Järjestöjen tarjoama ympäristötyöhön liittyvä tieto

Kuvaaja 22. 
Järjestöjen lisätiedon tarve ympäristötyöhön liittyen

Ympäristövastaava Sivistysliitto Kansa-
laisfoorumi SKAF ry:stä kertoi, että yhdis-
tyksellä on tiedon lisäämistä varten suunnit-
teilla henkilöstölle ympäristökoulutusta, joka 
samalla toimisi myös arvokasvatuksena.

Tietoa jaettavaksi
Neljännessä kysymyksessä järjestöiltä tie-
dusteltiin, oliko heillä ympäristötyöhön liitty-
vää tietoa, jota he voisivat tarjota muiden 
toimijoiden käyttöön. Kysymystä havainnol-
listettiin esimerkein. Hieman yli neljäsosa 
(26 %) järjestöistä vastasi, että tällaista tie-
toa on. Noin 39 % vastaajista tiesi, ettei hei-

dän järjestöillään ole tietoa 
muille jaettavaksi. Neljän-
nes valitsi vastausvaihto-
ehdon ”en osaa sanoa”.

Avoimessa vastauskoh-
dassa järjestöjen kertomat 
hyväksi havaitut toiminta-
tavat ja jaettavat ideat esi-
tellään samassa kappalees-
sa, sillä täsmennyksistä ei 
aina suoraan voinut nähdä, 
tarkoittiko vastaaja tarken-
taa vastaustaan jaettavista 
vai itselle hyödyllisistä on-
nistumisista. Hyvistä toi-
mintatavoista voivat muut 
järjestöt kuitenkin saada 
ideoita yhtä lailla kuin var-
sinaisista jaetuiksi tarkoite-
tuista vinkeistäkin.

Kyselyn
kohta

Aihepiiri
Raportin
kohta

3.6.1 - 3.6.2

3.6.3 - 3.6.4

3.6.5 - 3.6.6

3.5

Verkostoitumisen laajuus ja kokemukset 3.5.1

Kiinnostus verkostoitumiseen 3.5.2

Taulukko 9.  
Kyselyn kohtia 3.6.1 - 3.6.6  vastaavat raportin kohdat

Järjestöjen verkostoituminen

Karjalainen Nuorisoliitto ry:stä kerrotaan, 
että yhdistyksen toimintatapoihin kuuluu pa-
perinsäästö sähköisen asioinnin avulla ja tu-
lostamisen välttäminen sekä kaksipuoleinen 
tulostaminen.

MLL:n Haagan paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja vastasi, että helppoa tai ainakin 
helpohkoa on ollut käyttää esimerkiksi halli-
tuksen kokouksissa oikeita astioita kertakäyt-
töisten sijaan, suosia luomua ja reilukauppaa 
sekä tulostaa kaksipuoleisesti.

Kulttuurivoimala Power Station ry:stä 
kerrotaan, että yhdistyksellä on kokemusta 
paikallisesta vaikuttamisesta ja ympäristötyön 
integroimisesta monialaiseen ammatilliseen 
toimintaan ja kulttuurin ja taiteen osaksi.

Vastuuhenkilö Suomen syöpäyhdistys 
ry:stä vastaa, että järjestöllä on erityisosaa-
mista savuttomuudesta.

Lakeuden Ursa ry:stä kerrotaan että yhdis-
tys voisi informoida muita toimijoita valosaas-
teen haitoista.

Yksi nimettöminä pysyttelevistä yhdistyksistä 
kertoo järjestäneensä seminaarin jokamiehe-
noikeuksista ja uskoo sillä olevan positiivinen 
vaikutus retkeilijöiden ympäristötietoisuuteen.

Uudenmaan Martat ry:stä vastattiin, että 
yhdistykselle ovat tärkeitä seminaarit ja kou-
lutukset sekä laaja yhteistyö muiden toimijoi-
den kanssa.

Suomen Metsästäjäliitosta kerrottiin, että 
koulutuksen ja muun toiminnan kokemuksia 
ja materiaaleja on jaettu muiden alalla toimi-
vien järjestöjen kanssa sekä kotimaisella että 
kansainvälisellä tasolla.

3.5  Ympäristötyö ja 
verkostoituminen

Kyselyn kohdissa 3.6.1 - 3.6.2 kysyttiin vas-
taajien verkostoitumisesta muiden ympäristö-
työtä tekevien toimijoiden kanssa. Kohdissa 
3.6.3 - 3.6.4 vastaajat kertoivat lisää verkos-
toitumisestaan valitsemalla järjestönsä ver-
kostoitumiseen sopivia väittämiä. Kohdat 
3.6.5 - 3.6.6 kartoittivat järjestöjen kiinnos-
tusta verkostoitua tai laajentaa verkostojaan.
Vastanneista järjestöistä alle puolet (44 %) 
oli verkostoitunut ympäristötyötä tekevien 
toimijoiden kanssa. Suurempi osa vastan-
neista kuitenkin joko ei ollut verkostoitunut 
ollenkaan tai ei osannut vastata tähän kysy-
mykseen (yhteensä 53 %). Kokonaan kysy-
mykseen vastaamatta jätti 5 järjestöä.

Vastaajat saivat tarkentaa vastaustaan sa-
nallisesti.  Avoimissa vastauksissa tuli esille 
selvä toive ympäristöasioihin liittyvän yhteis-
työn tekemisestä tai sen lisäämisestä. Parhai-
ten onnistuneeksi tai eniten hyödylliseksi ym-
päristötyö koettiin niissä järjestöissä, joissa 
yhteistyö oli jo pitkälle edennyttä tai yhteis-
työmuotoja sekä -kumppanuuksia oli paljon. 
Useimmiten vastaajat tekivät yhteistyötä 
joko paikallisella tasolla tai aatteellisesti/nä-
kemyksellisesti läheisten toimijoiden kanssa. 



46 47

Paikallisella tasolla yhteistyökumppanuus 
on luontevaa fyysisesti samalla alueella sijait-
sevien toimijoiden välillä. Toimijoiden näkö-
kulmat voivat olla hyvinkin erilaiset; yhdistä-
vä tekijä on joko maantieteellinen toiminta-
alue tai alueelle olevat jäsenet.

Aatteellisesti/näkemyksellisesti läheisten 
toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdessä fyy-
sisellä välimatkalla ei ole niin suurta merki-
tystä, vaan tärkeää on yhteisten päämäärien 
edistäminen ja molemminpuolinen hyöty yh-
teistyöstä.

Avoimet vastaukset toivat esille myös tar-
peita yhteistyöhön liittyen. Yhteistyö ei saa 
olla vain yhteen näkökulmaan painottunutta, 
vaan tarvitaan laajempaa lähestymistapaa, 
kykyä katsoa suurempia kokonaisuuksia. Sil-
loin yhteistyön tekemisellä voidaan saavuttaa 
jotakin, mitä yksin ei olisi saatu aikaan.

Pohjois-Karjalan 4H-piiri: ”Puhtaiden ja 
vain ympäristöteeman ympärillä pyörivien 
järjestöjen ja toimijoiden kanssa pitää olla 
varovainen. Meillä ympäristöteema ja siihen 
liittyvät vastuut ja velvoitteet ovat aina osa 
isompaa kokonaisuutta mm. yrittäjyyskasva-
tus, nuorten vastuut ja kunnan päätöksente-
ko jne. Pelkän ismin innoittamana toimiminen 
voi aiheuttaa negatiivista leimautumista luo-
duille yhteistyökumppanuuksillemme. Suo-
simme termiä läpimeno (kaikessa huomioitu, 
mutta ei saa nousta päällimmäiseksi tunte-
mukseksi).” 

Yhteistyön tekemisessä tai yhteistyökump-
paneiden löytymisessä saattoi nousta esiin 
myös käytännön ongelmia. Yhteistyökump-
paneiden löytämiseen ei välttämättä ollut ai-
kaa tai muita resursseja, ja yhteistyöltä toi-
vottiin heti alusta asti selkeitä linjoja: ohjeita 
tai neuvoja ympäristötyön tekemiseen omas-
sa järjestössä. Yhteistyötä toivottiin syntyvän 
samassa tilanteessa tai samanlaisten kysy-
mysten parissa työskentelevien toimijoiden 
kanssa.

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry: ”Ei ole osattu 
hakea apua mistään, pusketaan vaan päätä 
seinään askarruttavista asioista. Vastaan 
otetaan neuvoja oikein mielellään.”

MLL Heinolan paikallisyhdistys ry: ”Ei ole 
aikaa kumppaneiden etsimiseen. Liian pieni 
toimijajoukko. Ei luontaisia kontakteja.” 

Opiskelijoiden liikuntaliitto: ”(--)Niiden 
(tapaamisten) pitäisi olla suoraan tapaami-
sia, joissa annetaan kehitysehdotuksia ja 
konkreettisia toimintaohjeita - välineitä pu-
heen sijasta.” 

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry: 
“Haluisin verkostoitua muiden yleishyödylllis-
ten järjestöllistä koulutustyötä tekevien orga-
nisaatioiden kanssa.” 

3.5.1  Verkostoitumisen laajuus ja 
kokemukset

Vastaajista 68 järjestöä oli verkostoitunut 
ympäristötyön kentällä. Näistä 67 tarkensi 
vastaustaan jatkokysymyksessä, jossa kysyt-
tiin tarkemmin verkostoitumisen laajuutta ja 
kokemuksia.

Verkostoituneista järjestöistä oli alueelli-
sesti verkostoitunut 72 %, maanlaajuisesti 
43 % ja kansainvälisesti 20 %. Prosenttiluku-
ja tarkasteltaessa on huomioitava, että sama 
järjestö on voinut vastata useampaa vaihto-
ehtoon.

Monet yhteistyön tekemisen muodot liitty-
vät järjestön perustehtävien hoitamiseen, ja 
ovat osa arkipäivää. Vastaajat toivat esiin 
esimerkkeinä muun muassa yhteisten projek-
tien toteuttamisen kierrätykseen liittyen ja 
ulkoilureittien tai muiden samankaltaisten 
tietyn alueen asukkaita palvelevien kokonai-
suuksien rakentamisessa tehdyn yhteistyön.

Maanlaajuisen ympäristötyön tekeminen 
oli pääosin keskittynyttä. Yhteistyötä tehtiin 
joko keskusjärjestön tai muiden saman kes-
kusjärjestön alaisten sisaryhdistysten kanssa 
tai sitten oman toiminnan näkökulmaan tiu-
kasti liitoksissa olevien toimijoiden kanssa. 
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Kansainvälinen verkostoituminen oli sel-
västi vähäisempää. Yhteistyö tällä tasolla oli 
pääosin toimintaa erikoistuneissa eurooppa-
laisissa ja globaaleissa verkostoissa, joissa 
näkökulma on hyvin rajattu.

Kun verkostoitumisen tasoa tarkastellaan 
koko kyselyyn vastanneiden joukossa (156 
vastaajaa), yhteistyön tekemisen todellinen 
kuva tulee esille. Kaikista vastanneista alu-
eellisesti oli verkostoitunut 31 %, maanlaa-
juisesti 19 % ja kansainvälisesti 8 %. 

Verkostoitumisen kokemukset olivat 
myönteisiä verkostoituneiden toimijoiden 
keskuudessa. Verkostoituneista vastaajista 
(68 vastaajaa) seuraavat osuudet olivat näh-
neet, että verkostoitumisen oli
  alkutekijöissään                 27 %
  tuottanut myönteisiä kokemuksia      69 %
  onnistunut hyvin        35 %
  onnistunut huonosti         0 %

Suurin osa verkostoituneista vastaajista koki 
verkostoitumisen tuottaneen myönteisiä ko-
kemuksia ja/tai onnistuneen hyvin. Kukaan 
yhteistyötä tehnyt vastaaja ei ollut kokenut 
verkostoitumisen onnistuneen huonosti. Yl-
lättävän moni järjestö vastasi verkostoitumisen 
olevan alkutekijöissään. Prosenttilukuja tarkas-
teltaessa on huomioitava, että sama järjestö on 
voinut valita useamman vaihtoehdon.

Jälleen nähdään laajempi kuva, kun ver-
kostoitumisen kokemuksia tarkastellaan koko 
156 vastaajan joukosta. Verkostoitumisen 
nähdään olevan alkutekijöissään 12 %:ssa 
vastauksista, tuottaneen myönteisiä kokemuk-
sia 30,1 % sekä onnistuneen hyvin 15 %:ssa 
vastauksista.

3.5.2 Verkostoituminen kiinnostaa

Järjestöiltä kysyttiin myös kiinnostusta ym-
päristötyön parissa verkostoitumiseen tai 
verkostojen laajentamiseen tulevaisuudessa.
Kaikista kyselyyn vastaajista (156 järjestöä) 
76 (49 %) ilmoitti olevansa jokseenkin kiin-
nostunut ja 26 (17 %) erittäin kiinnostunut 
verkostoitumaan muiden ympäristötyötä te-
kevien toimijoiden kanssa. Yhteensä verkos-
toituminen kiinnostaa 65 prosenttia vastaa-
jista.

Parhaina ja toivotuimpina yhteistyömuo-
toina vastauksissa tuotiin esille muun muassa 
yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut ympä-
ristökasvatusprojektit ja järjestön tiedon li-
säämiseen tähtäävä yhteistyö. 

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry: ”Asiantuntija 
apu olisi paikallaan.” 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kot-
kan paikallisyhdistys ry: ”Olemme aina 
avoimia uusille yhteistyökuvioille, resurs-
siemme mukaan.”

Haminan Latu ry: ”Luulisin tarvittavan ajan-
tasaista pähkinänkuoritietoa.” 

Inspiraatio 2001 ry: ”Yhteistyö esimerkiksi 
luontoretkien merkeissä.” 

Paikallisella tasolla toimivat järjestöt teki-
vät mielellään yhteistyötä muiden, samalla 
maantieteellisellä alueella olevien toimijoiden 
kanssa. Yhteiset intressit alueen luonnonym-
päristön sekä asukkaiden palvelemiseksi tuo-
vat erilaiset toimijat yhteen.

Vehaksen Kyläyhdistys ry: ”Koska Saaris-
tomeren asia on meille tärkeä, kaikki siitä 
kiinnostuneet ovat mahdollisia yhteistyö –’ys-
täviä’.” 

Kuvaaja 24. 
Järjestöjen kiinnostus 
verkostoitumista kohtaan

Verkostoituminen ei kiinnosta lainkaan 10 
prosenttia vastanneista. Kieltävät vastaukset 
tulivat joko järjestöiltä, jotka kokivat olevan-
sa niin erikoistuneita omalla toiminta-alal-
laan, ettei yhtymäkohtia ympäristötyöhön ole 
ollenkaan, tai järjestöiltä, jotka jo tekivät pal-
jon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
Myös järjestöjen tilanne ja resurssit vaikutti-
vat verkostoitumishalukkuuteen suuresti.

Nimettömänä pysyttelevä järjestö: 
”Olemme keskellä yhdistymisprosessia ja 
mahdollisesti myös muuttamassa. En pysty 
tässä vaiheessa ennustamaan tulevaisuutta.” 

Kiinnostus yhteistyön tekemiseen saattoi 
olla vähäistä myös sen vuoksi, että verkostoi-
tumisen koettiin olevan jo riittävällä tasolla 
järjestön toimintaan, tavoitteisiin sekä käy-
tössä oleviin resursseihin nähden.

Nimettömänä pysyttelevä järjestö: 
”Koen, että olemme tällä hetkellä verkostoi-
tuneet optimilla tavalla ja teemme ympäris-
tötyötä juuri sopivalla laajuudella.

Kaikista vastaajista 26 (19 %) ei osannut 
sanoa kiinnostiko verkostoituminen järjestöä, 
ja 10 järjestöä (6 %) jätti kokonaan vastaa-
matta kysymykseen. Vastaajat, jotka eivät 
osanneet lausua toiveitaan verkostoitumi-
seen liittyen toivat esille usein myös resurssi-
en puutteen. Verkostoitumista ei haettu, kos-
ka omien resurssien määrää ei tiedetty tai 
resurssit olivat sidottuina muuhun. Lisäksi 
koettiin, että yhteistyöstä ja verkostoitumi-
sesta tulisi keskustella koko hallituksen kans-
sa ja siihen ryhtyminen tulisi olla koko halli-
tuksen siunaama päätös.

MTK-Uusimaa: ”Resurssit ovat varsin rajal-
liset. Työt kaatuvat valitettavasti muutenkin 
päälle.” 

Lakeuden Ursa ry: ”Erityisen laajamittai-
seen yhteistyöhön ei ole resursseja.” 

MLL Haagan paikallisyhdistys: ” (--)Kun 
kyseessä on vapaaehtoistyö, täytyy aina 
miettiä myös vapaaehtoisten jaksamista - eli 
ei saa kuormittaa vapaaehtoisiaan liiallisilla 
vaatimuksilla (--)” 

Kritiikki ry: ”Tällaisista asioista tulisi kes-
kustella koko hallituksen     kanssa.”
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4.1 Julkisuutta hankkeelle
Tavoitteena oli saavuttaa kaikki hankkeesta 
kiinnostuneet tahot ja näin saada tieto hank-
keesta leviämään mahdollisimman laajalle. 
Yleistä tietoisuutta käynnissä olevasta hank-
keesta kasvatettiin muun muassa Ympäristö-
kasvatuslehden kautta. Ajatuksena oli, että 
jos asiasta kiinnostuneet ympäristökasvatta-
jat huomaavat hankkeen, tieto siitä saattaa 
helpommin kantautua myös kartoituksen 
kohderyhmän korviin, varsinkin jos kohde-
ryhmäjärjestöt ovat verkostoituneet jotakin 
kautta näiden ympäristökasvattajiksi tunnis-
tautuneiden toimijoiden kanssa. 

Verkostoitumismahdollisuuksia ja julki-
suutta hankkeelle haettiin myös osallistumal-
la ympäristökasvatustapahtumiin, kuten ym-
päristökasvatuspäiville Helsingissä ja ympä-
ristökasvattajien verkostotapaamiseen Turus-
sa. Lisäksi ympäristöverkostojen yhteyshen-
kilöille lähetettiin sähköpostitiedote meneil-
lään olevasta hankkeesta.

Ympäristökasvatuslehti
Ympäristökasvatuslehteen kirjoitettiin ilmoi-
tusmuotoinen artikkeli, joka julkaistiin tam-
mikuun 2009 numerossa. Artikkelissa kerrot-
tiin kartoituksen toteutuksesta, tavoitteista 
ja kohderyhmästä, ja sen yhteydessä julkais-
tiin yhteystiedot.

Ympäristökasvatuspäivät
Ympäristökasvatuspäivät 2008 järjestettiin 
tiedekeskus Heurekassa  8.-9.10. Selvitys-
hanketta esiteltiin lyhyesti ympäristökasva-
tuspäivien  toisena päivänä Ympäristökasva-
tuksen valtakunnallisen  yhteistyöseminaarin 
puitteissa. Esittelyssä tuotiin esiin hankkeen 
tavoitteet ja toteutustapa ja toivottiin ideoita 

ja yhteydenottoja kiinnostuneilta. Esittelyn 
jälkeen saatiin kuuntelijoilta kommentteja ja 
ehdotuksia hankkeeseen liittyen, muun mu-
assa vinkkejä järjestöistä, joille kysely kan-
nattaisi lähettää.

Verkostotapaaminen
Hanke esiteltiin 18.3.2009 alueellisten ympä-
ristökasvatuksen yhteistyöverkostojen tapaa-
misessa Turussa. Vaikka kysely oli suljettu 
vasta kaksi päivää aiemmin (ja käynnistetty 
uudelleen vielä viikoksi), esittelyyn ehdittiin 
poimimaan vastausaineiston sanallisista 
osuuksista jonkin verran erityisen kiinnosta-
via tai monien järjestöjen mainitsemia koh-
tia. Verkostojen edustajat osoittivat runsasta 
kiinnostusta hanketta kohtaan, ja lopullisia 
tuloksia odotettiin innolla monella taholla.

Esittelyn lopuksi kuulijoita pyydettiin otta-
maan yhteyttä hankkeen työntekijöihin, jos 
heillä olisi tietoa kohderyhmään sopivista jär-
jestöistä, joilta voisi vielä saada hedelmällisiä 
viime hetken vastauksia. Yksi tapaamisen 
osallistuja ehdotti eräitä aiemmin huomiotta 
jätettyjä järjestöjä kyselyyn vastaajiksi sekä 
lupasi toimittaa niiden yhteystiedot. Varsi-
nais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-
asioiden palvelukeskus Valonian edustaja 
kertoi, että keskus oli aiemmin tehnyt jok-
seenkin samansuuntaista mutta suppeampaa 
ja paikallista selvitystä järjestöjen ympäristö-
kasvatustyöstä. Hän lupasi myös lähettää tie-
toa selvityksestä, jos sitä ylipäätään on koot-
tuna ja yhä tallessa. Kummassakaan tapauk-
sessa myöhempiä yhteydenottoja ei kuiten-
kaan kannustuksesta huolimatta tullut.

Educa-messut
Hankkeen työntekijät loivat järjestöpöytien 
lomassa kontakteja vieraillessaan Educa-
messuilla 23.1.2009. Parasta Lapsille ry:n, 

4  PROJEKTIN TOTEUTUS JA 
HAASTEET
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Amnesty Internationalin ja Nuoren Suomen 
edustajat halusivat vastata omien järjestö-
jensä puolesta, ja kysely lähetettiinkin suo-
raan näiden aktiivien henkilökohtaisiin säh-
köposteihin. Lisäksi muutama järjestö osoitti 
kiinnostusta ja innostusta hanketta ja varsin-
kin sen tuloksia kohtaan.

4.2 Ongelmat järjestöjen 
tavoittamisessa

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa listattiin 
järjestöjä ja niiden yhteystietoja erityisesti 
keskittyen eri alojen keskus- ja muihin katto-
järjestöihin. Järjestöjen löytäminen osoittau-
tui kuitenkin vaikeaksi. Patentti- ja rekisteri-
hallitus pitää kirjaa kaikista yhdistyksistä, 
mutta yhdistysrekisteri ei soveltunut hank-
keelle käyttökelpoiseksi apuvälineeksi järjes-
töjen etsimisessä seuraavista syistä.

I. Jokaisesta yhdistyksestä oli nähtävillä vain:
• rekisterinumero
• rekisteröintipäivämäärä
• viimeisin päivityspäivämäärä
• nimi
• kunta
• nimenkirjoittaja(t) osoitteineen

Yhdistyksen tietoihin ei yleensä näyttänyt 
kuuluvan puhelinnumeroa, postiosoitetta, ko-
tisivuosoitetta tai sähköpostiosoitetta. Säh-
köpostin ollessa hankkeen suunniteltu pää-
asiallinen yhteydenottokanava ainakin sähkö-
postiosoite olisi pitänyt etsiä muualta joka 
tapauksessa. Yhdistyksen tarkoitusta ei 
myöskään ollut aina mainittu. Erikseen tilat-
tavissa olivat kuitenkin esimerkiksi yhdistyk-
sen säännöt.

II. Yhdistysten keskinäistä hierarkiaa                                                                                                  
ei ollut huomioitu millään lailla. Esimerkiksi 
jokainen saman organisaation rekisteröity 
yhdistys oli rekisterin jatkeena samalla viival-
la riippumatta siitä, oliko se paikallinen yhdis-
tys, piiritason yhdistys vai valtakunnallinen 
keskusliitto. Tietoa yhdistyksen hierarkiata-
sosta ei ollut rekisterissä tallessa missään 

muodossa. Yhdistyksiä ei luokiteltu muilla-
kaan perusteilla lainkaan. 

III. Tietynlaisten yhdistysten hakeminen 
varsin laajasta rekisteristä oli jokseenkin 
mahdotonta. Yhdistyksen nimi osoittautui 
kelvottomaksi hakukriteeriksi keskusjärjestö-
jä etsiessä, sillä keskusjärjestöjen nimissä ei 
ole yhteistä tekijää, standardia tai vakuutta 
siitä, että yhdistys todellisuudessa vastaisi 
toiminnaltaan nimeään. Ainoa tapa poimia 
rekisteristä halutut yhdistykset olisi ollut käy-
dä rekisteri kokonaan läpi ja etsiä sen jokai-
sesta yhdistyksestä yksi kerrallaan tietoa 
muualta (käytännössä Internetistä). Parhail-
laan rakennettiin mahdollisuutta luokitella 
yhdistyksiä tai tehdä hakuja rekisteristä yh-
distyksen tarkoituksen perusteella, mutta toi-
minto ei ollut tulossa käyttöön vielä lähitule-
vaisuudessa.

IV. Yhdistysrekisterin läpikäyminen oli käy-
tännössäkin hankalaa. Sitä varten oli kaksi 
jossain määrin varteenotettavaa välinettä.

1) Yhdistysnetti patentti- ja rekisterihallituk-
sen verkkosivuilla
   • ilmainen
   • näyttää järjestön tiedoista ainoastaan 
      rekisterinumeron, rekisteröintipäivä-
     määrän, nimen ja kunnan
   • näyttää ainoastaan 1000 hakutulosta 
     kerralla, jolloin koko rekisterin selaami-
     nen läpi vaatisi arvailua ja satoja hakuja

2) YREKA verkkosivuilla ja patentti- ja rekis-
terihallituksen tiloissa
  • maksullinen verkossa
  • ilmainen patentti- ja 
     rekisterihallituksen tiloissa
  • patentti- ja rekisterihallituksen tieto-
     koneilla YREKA:n käyttöliittymä oli 
     todella hankala
  • aiemmin julkaistu säännöllisesti 
    myös helpommalla käyttöliittymällä 
    varustetun CD-ROM:in muodossa 
    (maksullisena), mutta päivittäminen 
    lopetettu ja vanhemmatkin 
    CD-ROM:it lopussa
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Lopulta järjestöjä päädyttiin etsimään in-
ternetistä hakukoneita ja erilaisia linkkikoko-
elmia apuna käyttäen, ja niiden löytäminen 
oli siten jokseenkin satunnaista. Suurimman 
osan ajasta vei päällekkäisyyksien karsimi-
nen ja ”ylimmän tason” kattojärjestöjen tun-
nistaminen. Etsintä oli lopetettava jossain 
vaiheessa, ja jäi epäselväksi, saatiinko kaikki 
suurimmatkaan kattojärjestöt listattua. Lis-
tasta tuli kuitenkin monipuolinen ja suuren 
määrän eri kansalaisaktiivisuuden aloja kat-
tava. Myöhemmin piiri- ja ruohonjuuritason 
järjestöjä etsittiin lisää, kun vain kuusi kes-
kusjärjestöä ilmoitti lähettävänsä kyselykut-
sua eteenpäin jäsenjärjestöilleen.

Järjestöjen toiminta-alueiden, jäsenmää-
rän (eli koon) ja keskinäisen hierarkian huo-
mioivalle luokittelulle olisi käyttöä luultavasti 
monissa järjestöjä koskevissa tutkimuksissa 
ja selvityksissä. Mikäli jonnekin on jo joskus 
koottu organisoidusti järjestöjen tietoja, ko-
koelma olisi hyödyllistä saattaa näkyville ja 
muidenkin käyttöön. Tämä hanke paljasti, et-
tei tuollaista tietoa ole ainakaan helposti löy-
dettävissä.



54 55

5.1  Järjestöjen etsiminen ja 
valinta

Suomea on kutsuttu yhdistysten luvatuksi 
maaksi. Vuonna 2002 yhdistysrekisterissä oli 
119 162 yhdistystä. Ajatus kaikkien järjestö-
jen saamisesta kyselyn piiriin oli tietysti täy-
sin mahdoton, joten selvityshankkeen aluksi 
sovittiin suuntaviivat järjestöjen etsimisen 
avuksi. Selvityshankkeen ulkopuolelle pää-
tettiin rajata puoluepoliittiset järjestöt, sillä 
oletettiin, että puolueissa (ja täten myös mi-
nisteriöissä) ollaan jo selvillä puolueisiin liit-
tyvien järjestöjen toiminnasta. Myös uskon-
tokuntien alaiset järjestöt jätettiin seurakun-
tien ohella kyselyn ulkopuolelle. Yleisemmällä 
tasolla uskonnollisiin arvoihin sitoutuneita 
yhdistyksiä kuitenkin on vastaajien joukossa. 
Lisäksi pois rajattiin kaupallisten tahojen yh-
distykset. Ensisijaisesti päätettiin keskittyä 
järjestöihin, joiden toimintaan kuuluu jollain 
lailla nuorisotyö, mutta tämä kriteeri ei ollut 
ehdoton.

Näiden muutamien linjausten jälkeen jär-
jestöjä etsittiin varsin vapaasti. Kysely lähe-
tettiin 1860 erilaiselle ja erikokoiselle järjes-
tölle. Jotkut keskus- ja yhteistyöjärjestöt ker-
toivat lähettävänsä kyselyä eteenpäin jäsen-
järjestöilleen. Vastauksista kävi myös ilmi, 
että jotkut järjestöt olivat selvästi lähettäneet 
kyselyä eteenpäin oma-aloitteisesti. Hankkeen 
kotisivuilla saattoi lisäksi vierailla tuntematon 
määrä järjestöjä. Kyselyn voi siten olettaa ta-
voittaneen ainakin noin 2000 järjestöä.

5.2  Kysely
Selvityksen toteutustavaksi valittiin internet-
kysely. Kysely päätettiin tehdä Webropol Oy:n 
sovelluksella, koska kyseisen yrityksen sovel-
luksien käytöstä oli kuultu olevan hyviä koke-
muksia. Webropolin käyttöoikeudet hankittiin 

laajemminkin Kierrätyskeskuksen tarpeisiin, 
eikä hankintaa sisällytetty hankkeen budjettiin.

5.2.1 Kyselyn luominen

Kyselyn luonti alkoi kysymysten hahmotte-
lusta – täytyi päättää, mitä kaikkea haluttiin 
tietää, ja tietenkin keksiä, kuinka se saatai-
siin onnistuneesti tiedusteltua järjestövastaa-
jilta. Oli tasapainoteltava kyselyn sopivan pi-
tuuden, selkeyden ja toisaalta tarpeellisten 
tietojen saamisen välillä. Kyselystä ei haluttu 
liian pitkää, mutta vastaajille piti kuitenkin 
olla selvää, mitä heiltä kulloinkin kysyttiin, 
joten esimerkkejä ja määritelmiä käytettiin 
paljon. Tämän lähestymistavan toivottiin 
myös auttavan järjestöjä näkemään, mikä 
kaikki erilainen toiminta saatettiin laskea ym-
päristötyöksi, ja antavan samalla ideoita. 
”Raksi ruutuun” –tyyppisten kysymysten ko-
ettiin nopeuttavan vastaamista, joten niitä 
suosittiin paljon, mutta järjestöille haluttiin 
kuitenkin antaa mahdollisuus täsmentää vas-
tauksiaan aina sanallisesti, mikäli sopivia 
vaihtoehtoja ei kysymyksenasettelusta löyty-
nyt tai järjestö halusi muuten kertoa toimin-
nastaan lisää.

Apua keskusjärjestöiltä
Kyselyn muotoseikoista ja selkeydestä oltiin 
vielä epävarmoja, ja asiantuntija-avuksi pää-
tettiinkin pyytää joitakin suurimmista kes-
kusjärjestöistä, joiden yhteystietojen kerää-
miseen oli järjestöjen listausvaiheessa keski-
tytty. Kysely muotoiltiin jo niin valmiiksi kuin 
ilman apua osattiin, ja loppuun lisättiin kysy-
myksiä ja kommenttipyyntöjä itse kyselystä. 
Noin viittäkymmentä keskusjärjestöä pyydet-
tiin vastaamaan sekä varsinaiseen kyselyyn 
että lopun kommentointiosuuteen, ja 8 kes-
kusjärjestöä vastasi pyyntöön. Määrä oli ehkä 
vähäinen, mutta näiltä järjestöiltä saadut 
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kommentit osoittautuivat kullanarvoisiksi vin-
keiksi kyselyn parantamisessa. Ajatus pyytää 
apua järjestökentän asiantuntijoilta, eli jär-
jestöiltä itseltään, oli erinomainen.

Keskusjärjestöiltä tuli hyviä ohjeita liittyen 
kyselyn ja sen mukana lähetettävän saatekir-
jeen selkeyttämiseen ja viimeistelyyn. Apua 
saatiin myös kysymysten sisältöön, kun jär-
jestöiltä kysyttiin, mitä ne itse haluaisivat 
vielä tietää.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry: ”Tietoa on-
nistuneista tapauksista, joissa ympäristötyö 
on hyödyttänyt tekijää, miten saadaan aikaan 
positiivinen noidankehä ja miten järjestöjen 
ympäristötyölle on löydetty resursseja” 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskus-
järjestö: ”Miten yhteistyötä käytännössä 
edistettäisiin? Kuka, ketkä, miten?” 

Keskusjärjestöiltä kysyttiin myös, olisiko 
niillä keinoa ja halua lähettää kyselykutsua 
edelleen jäsenjärjestöilleen, joilta se taas voi-
si mahdollisesti jatkaa matkaansa pienem-
mille yhdistyksille. Kuusi keskusjärjestöä vih-
jaisikin, että mahdollisuuksia tähän olisi eri-
laisia sähköisiä reittejä pitkin. Kutsu päätet-
tiin muotoilla niin, että se voisi kulkeutua 
suoraan sellaisenaan sähköpostilistoilla ja ta-
voittaa mahdollisimman monta järjestöä.

Ystävyysseurojen liitto ry:n edustajan 
vastauksessa torjuttiin voimakkaasti ajatus 
ympäristötyön liittymisestä ystävyysseurojen 
toimintaan millään lailla, eikä kyselyä haluttu 
levittää eteenpäin jäsenjärjestöille. Keskus-
järjestö päätettiin kuitenkin ohittaa, ja ystä-
vyysseurojen yhteystiedot etsittiin muualta. 
Useammalta ystävyysseuralta tulikin vastaus, 
ja paljastui, että myös niiden tyyppisissä jär-
jestöissä saatetaan tehdä hyvinkin arvokasta 
ympäristötyötä.

Kannustustakin saatiin, sillä osa järjestöis-
tä ilmaisi innostuksensa ja kiinnostuksensa 
hanketta kohtaan:”Mielestäni on erittäin mie-
lenkiintoista tietää missä määrin järjestöt, 

jotka eivät ole varsinaisesti ympäristöjärjes-
töjä huomioivat ympäristötyötä toiminnas-
saan.” (Lastensuojelun keskusliitto)

Kahdelta keskusjärjestöltä tuli myös mai-
nio idea nettisivulinkistä tai linkkikokoelmas-
ta, jonka avulla järjestöjen tekemästä ympä-
ristötyöstä ja selvityshankkeesta voisi kertoa 
lisää. Hankkeelle perustettiin oma infosivu 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen koti-
sivujen yhteyteen, ja sinne kerättiin muuta-
mia linkkejä järjestöjen ympäristötyöstä ker-
toville sivuille. Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n edustaja oli toinen sivujen ideoijista, 
mutta SLU:n Ekomerkki-sivuista saatiin myös 
sisältöä linkkikokoelmaan. Linkkikokoelmaa 
täydennettiin sitä mukaa, kun vastauksia al-
koi tulla ja niistä löytyi hyviä internet-osoit-
teita tai mainintoja projekteista. Hankkeen 
sivulle lisättiin lopulta linkki itse kyselyyn, ja 
sivun osoite mainittiin saatekirjeessä. 

Suomen Liikunnan ja Urheilun edustaja 
myös kertoi, että Jyväskylän yliopistossa teh-
tiin parhaillaan tutkimusta ympäristöasioiden 
ja liikuntakulttuurin yhteyksistä. Tutkimuksen 
myötä SLU:n jäsenille oli pyydetty levittä-
mään internet-kyselylomaketta. SLU arveli, 
että samankaltaisen selvitystavan ja aihepii-
rin läheisyyden vuoksi jäsenjärjestöt olisivat 
saattaneet sekoittaa hankkeen tuohon tutki-
mukseen, mikäli kyselyt olisi lähetetty samoi-
hin aikoihin keskenään. Järjestöjen ei myös-
kään arveltu jaksavan täyttää useampaa ym-
päristökyselyä peräkkäin. Hankkeen kyselyn 
levittämistä siirrettiin SLU:ssa myöhemmäk-
si. Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta ei löy-
detty lisätietoa.

Keskusjärjestöjen kommenttien pohjalta 
vanhaa kyselyä muokattiin suoraan, eikä van-
haa versiota jäänyt talteen. Raportin kokoa-
misvaiheessa kaikkien kahdeksan vanhaan 
kyselyyn vastanneen keskusjärjestön vasta-
ukset syötettiin Webropoliin uuden kyselyn 
vastauksina, sillä vastaukset sopivat pääosin 
hyvin uusiinkin kysymyksiin. Näin ne saatiin 
mukaan koko aineiston kuvalliseen analy-
sointiin. 
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5.3  Vastausten purku ja 
raportointi

Raportin kirjoittaminen muistiinpanojen poh-
jalta aloitettiin osittain jo lokakuussa 2008. 
Vastaustuloksia päästiin kuitenkin avaamaan 
tekstiksi ja kuvaajiksi enimmäkseen vasta 
huhtikuussa 2009, vaikka kysely piti alunpe-

rin sulkea jo maaliskuun puolivälissä. Vasta-
uksia käytiin läpi Webropolin kuvaajien ja 
taulukoiden avulla sekä Webropolin tuotta-
masta Excel-taulukosta.

6 YHTEENVETO

miten tästä eteenpäin
Vaikka kyselyn vastaajamäärä jäikin jokseen-
kin vähäiseksi, tuotti selvitys suuren ja tärke-
än sadon. Kysely tavoitti pienehkön, mutta 
silti kattavan oloisen otoksen eri alojen eri 
kokoisia järjestöjä ympäri Suomea. Oli ilo 
huomata, miten paljon ympäristötyötä järjes-
töissä tehdään ja miten paljon kiinnostusta 
sen tekemiseen ja verkostoitumiseen muiden 
toimijoiden kanssa järjestöistä kumpuaa. Jär-
jestöt osoittivat halunsa osallistua tärkeään 
työhön omalla tavallaan ja tuoda siinä oman 
alansa näkökulmat näkyviin, mutta myös tie-
donjanonsa ja epävarmuutensa.

Lähes kaikki vastaajat kertoivat tehneensä 
jotain ympäristötyöksi laskettavaa. Esiin nou-
si niin haasteita kuin onnistumisiakin. Tärke-
ää olisikin selvittää, miten ympäristötyön on-
gelmien kanssa painiskelevat järjestöt saisi-
vat apua ja kuinka onnistumisia kokeneet  
pystyisivät jatkamaan ympäristötyötään me-
nestyksekkäästi. Ratkaisu löytynee yhteis-
työstä – paremmin onnistuneet voisivat tukea 
vaikeuksissa olevia. 

Ilahduttavan moni vastanneista järjestöis-
tä onkin selvityksen perusteella verkostoitu-
nut ympäristötyön saralla. Verkostoitumalla 
järjestö saa käyttöönsä ongelmanratkaisuvä-
lineitä - tukea, ideoita ja yhteisiä onnistumi-
sen kokemuksia muilta ympäristötyön toimi-
joilta. Hyviä puolia on verkostoitumisesta löy-
dettykin: yksikään verkostoituneista järjes-
töistä ei maininnut, että verkostoitumisesta 
olisi negatiivisia kokemuksia. Olisi myös ar-
vokasta löytää keinoja, joiden avulla alkute-
kijöissään olevaa verkostoitumista voisi edes-
auttaa ja tukea.

Kiinnostusta ympäristötyöhön kyllä löytyy 
runsaasti, kunhan vain apua, neuvoja ja re-
sursseja olisi tarjolla. Moni järjestö tekee ym-
päristötyötä vapaaehtoisvoimin, eikä omaa 
varainhankintaa sitä varten tehdä paljoa. 
Vinkkejä rahoitusmahdollisuuksista ja rahoi-
tuksen hakemisesta tarvitaan. Myös rahoi-

tuksen riittävyydessä olisi usein parantami-
sen varaa, ja sen käyttötehokkuudessa. Jär-
jestöt kaipaavat käyttöönsä valmista ympä-
ristötyöhön liittyvää ohjemateriaalia: faktoja, 
suosituksia ja konkreettisia välineitä edisty-
misen seuraamiseen. Jotkut jopa epäilevät, 
että pystyvät järjestäytymään ympäristötyön 
taakse vasta, kun sitä vaaditaan.

Selvityksessä ilmeni myös suuri ideoiden 
tarve. Olisi erityisen tärkeää pohtia, miten 
hyväksi havaitut ympäristötyön ideat ja toi-
mintamuodot saataisiin kiertoon ja näkyville, 
kaikkien käytettäviin. Järjestöillä on ympäris-
tötyöhön liittyvää tietoa, jota ollaan valmiita 
jakamaan muillekin. Tähän täytyy nyt tarjota 
mahdollisuuksia. Raporttiin pyrittiin kokoa-
maan paljon järjestöjen antamia vastauksia, 
näin ainakin osa ideoista voi heti päätyä asi-
asta kiinnostuneiden haltuun. Joidenkin jär-
jestöjen toivoma ympäristötyön ideapankki 
olisi verkossa toteutettuna varmasti monelle 
hyödyllinen.

Kuten esipuheessakin todettiin, ympäris-
tötyö on yhteinen asia. Onkin ensiarvoisen 
tärkeää, että kaikki halukkaat pääsevät tähän 
yhteiseen työhön mukaan. Tämän saavutta-
miseksi kynnyksen ympäristötyöhön on olta-
va matala. Ympäristöjärjestöjen ja muiden 
ympäristötyön toimijoiden tulisikin olla aktii-
visia ja tarjota potentiaalisille yhteistyökump-
paneille myös mahdollisimman valmiita yh-
teistyömalleja, joiden sisältö ja vaaditut re-
surssit olisivat selkeästi tiedossa.

Työtä kaikkien kiinnostuneiden saamisessa 
ympäristötyön piiriin on vielä paljon, mutta 
järjestöjen osoittama kiinnostus ympäristö-
työn tekemistä ja sen parissa verkostoitumis-
ta kohtaan luo uskoa siihen, että ponnistelut 
kannattavat. Yhteistyön kehittäminen on 
haastavaa, mutta tarpeellista – verkostoitu-
minen on voimaa ympäristötyössä. 
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Kiitokset erityisesti Tarja Heinoselle avusta, 
kärsivällisyydestä ja majoituksestakin.

Kiitos Hankkeen alullepanijalle, Tuovi Kurt-
tiolle ja muille hankkeen aikana auttaneille 
kierrätyskeskuslaisille kuten
Anu Kailalle
Satu Havukaiselle
Salka Orivuorelle
Hanna Liljalle ja 
Pekka Tapiomäelle

Kiitos ympäristökasvatusverkostojen yhteys-
henkilöille.

Kiitos keskusjärjestöille korvaamattoman ar-
vokkaista kommenteista.

Ennen kaikkea kiitos kaikille vastanneille jär-
jestöille!

Liitteet
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2.   Julkinen vastaajalista
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Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritel-
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Tarja Heinonen, Annukka Luomi
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Liite 2
Vastaajalista, kuten vastaajat ovat itse jär-
jestönsä nimen ilmoittaneet:

1 Suomen sarjakuvaseura
2 Karjalainen Nuorisoliitto ry
3 Suomen Bridge Liitto
4 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
5 HNNKY ry
6 Kulttuurivoimala - Culture Power 
          Station ry
7 MTK ry
8 Ylä-Savon käsi- ja taideteollisuus ry
9 Ohcejoga Utsjoen Ursa ry
10 Suomen psykologiliitto
11 MTK Häme
12 Vehaksen Kyläyhdistys ry
13 Hämeenlinnan Urheilusuketajat ry
14 Pohjois-Karjalan 4H-piiri
15 Suomi-Malta -seura ry  
          ( vapaaehtoinen ystävyysseura )
16 Suomen Syöpäyhdistys
17 Kuntientekniset KTK ry
18 Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
19 Lounais-Suomen 4H-piiri
20 Suomen Afrikka-Seura ry
21 Rozentals-seura ry
22 Suomen Ammattiliittojen 
          Keskusjärjestö SAK ry
23 Himalajan kulttuuriyhdistys ry
24 Setlementti Kyröskoskela ry.
25 East Helsinki Airsoft Association ry
26 Suomen Ruususeura
27 Varsinais-Suomen käsi- 
           ja taideteollisuus ry
28 Turun 4H-yhditys Maskun-
          Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys
29 Suomen Lukiolaisten Liitto
30 mtk-uusimaa
31 Lakeuden Ursa ry
32 Lastensuojelun Keskusliitto r.y.
33 Mannerheimin lastensuojeluliitto, 
          Nurmon paikallisyhdistys ry
34 Mannerheimin lastensuojeluliitto 
          Santahaminan paikallisyhdistys ry
35 MLL Haagan paikallisyhdistys
36 Vakka-Suomen Latu

37 Vantaan Latu
38 MLL kempele
39 MLL:n Merimaskun yhdistys
40 Pääkaupunkiseudun ateistit ry
41 Mannerheimin lastensuojeluliiton 
           Puistolan yhdistys
42 Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
           Konalan paikallisyhdistys ry
43 Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
          Kolhon paikallisyhdistys ry.
44 Valkeakosken Latu ry
45 Etelä-Karjalan lintutieteellinen 
          yhdistys
46 Suomen Metsästäjäliitto
47 MAnnerheimin lastensuojeluliitto 
           Iin paikallisyhdistys
48 Kotkan Vapaa-ajattelijat ry
49 Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
50 Mannerheimin Lastensuojelu-
           liiton Tampereen osasto ry
51 Vantaan NMKY ry
52 Porin Lintutieteellinen yhdistys ry
53 Muonion Latu ry
54 Metsämörriohjaajat ry
55 Maanomistajain Liitto
56 MLL Heinolan paikallisyhdistys ry
57 Suomen Koripalloliitto
58 JUANKOSKEN KUNTOILIJAT RY
59 Mannerheimin lastensuojeluliitto 
           Pakilan paikallisyhdistys ry
60 Suomen Moottoriliitto
61 MLL Pukinmäki-Savela
62 Vampulan MLL paikallinen yhdistys
63 Tikkakosken Latu ry
64 Limingan Mannerheimin 
           Lastensuojeluliitto
65 Biotekniikan opiskelijoiden 
          ainejärjestö (Boa ry)
66 Berde ry
67 MLL Kiikoisten yhdistys
68 Härkätien Vaeltajat ry (Suomen 
          Latu ry:n paikallisyhdistys)
69 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
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          Kotkan paikallisyhdistys ry
70 Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
          Halikon yhdistys ry
71 Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
          Etelä-Helsingin paikallisyhdistys
72 MLL:n Varsinais-Suomen piiri
73 MLL Pikku Huopalahti
74 Marttaliitto ry
75 MLL/Kiuruveden yhdistys ry
76 Haminan Latu ry
77 Opiskelijoiden liikuntaliitto
78 Suomen Lentopalloliitto
79 Eteläinen Rotukissayhdistys ry
80 Hyeena Ry
81 AKK-Motorsport ry
82 Teologian ylioppilaiden 
          tiedekuntayhdistys
83 Sosiologian klubi ry
84 Tritonus ry
85 Inspiraatio 2001 RY
86 Kameraseura -74 Valkeakoski ry
87 Helsingfors Frimärkssamlare 
          Förening rf
88 Informaatiotutkimuksen 
          opiskelijoiden ainejärjestö UDK ry
89 Abakus
90 Sane ry
91 Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
92 Kuopion yliopiston ravitsemus-
          tieteen opiskelijayhdistys Retikka ry
93 Nykysuomen seura ry.
94 Pooli ry
95 Ortodoksinen Opiskelijaliitto Ry
96 Kritiikki ry
97 Suomen Lavastustaiteilijain Liitto, 
          Suomen Teatteriohjaajien Liitto, 
          Suomen Tanssitaiteilijain Liitto
98 Soukan Kamerat ry
99 Cortex ry
100 Suuomen Suunnistusliitto ry
101 Keski- ja Pohjois-Uudenmaan 
          Lintuharrastajat Apus ry
102 Suomen Kotiseutuliitto
103 Kokemäenjokilaakson 
          Luonnonkuvaajat ry
104 Pykälä ry
105 Kara-Kamerat ry
106 Uudenmaan Martat ry
107 MLL Joutsenon paikallisyhdistys
108 Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

119 Suomen Vapaa-ajankalastajien 
          Keskusjärjestö
110 SEY Suomen Eläinsuojelu-
          yhdistysten liitto ry
111 Suomen Liikunta ja Urheilu ry
112 Suomen Partiolaiset - 
          Finlands Scouter ry
113 Sulo ry
114 Ystävyysseurojen Liitto ry

Lisäksi 42 vastaajaa kielsi järjestönsä nimen 
käytön julkisessa raportissa. Vastaajia oli yh-
teensä 156.


