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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja Suomen Ym-

päristökasvatuksen Seura ry löysivät Euroopan unionin 

Urban II -yhteisöaloiteohjelmasta tavan etsiä uusia keino-

ja tukea ympäristövastuullisuutta yhteisöllisestä näkökul-

masta. Tämä loppuraportti on kertomus Ekoarjesta ja sen 

tuloksista.

Hankkeen tavoitteena oli edistää kestävää kehitystä lisää-

mällä tietoa ekologisesta elämäntavasta, tukemalla ympäris-

tökasvatustyötä ja tarjoamalla mahdollisuuksia käytännön 

ympäristötekoihin. Hanke koostui viidestä kokonaisuudesta: 

toimintaryhmistä, kursseista ja koulutuksista, ympäristö-

neuvonnasta ja -kasvatuksesta, kierrätys- ja yhteiskäyttö-

palveluista sekä muuta toimintaa tukevasta tiedottamisesta 

ja kokemusten jakamisesta.

Asukkaiden omaehtoisia toimintaryhmiä yhdisti ekolo-

gisten arvojen huomioonottaminen ja pyrkimys vaikuttaa 

myönteisesti lähiympäristöön. Ryhmien teemat vaihtelivat 

kädentaidoista radio-ohjelmien tekoon. Vuosittain ryhmien 

toimintaan osallistui satoja asukkaita.

Ympäristötietojen ja -taitojen lisäämiseksi sekä asukkaille 

että kasvattajille järjestettiin hyvin monipuolisia kursseja ja 

koulutuksia. Esimerkiksi mainiosti menestyneen aikuisten 

ympäristökerhon retkille ja tapahtumiin osallistui yli 600 

asukasta ja kasvattajaa. 

Ympäristöneuvonta tavoitti lähes 7000 Urban II -alueen 

asukasta ja työntekijää. Myös yritysten neuvontatarpeita 

kartoitettiin. Lisäksi hankkeessa tuettiin onnistuneesti kas-

vattajia ja asukkaita toteuttamaan kestävän kehityksen oh-

jelmia ja ympäristökasvatushankkeita sekä osallistumaan 

oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hanke tuotti myös 

erilaisia ympäristökasvatusmateriaaleja tiedotus- ja opetus-

käyttöön. 

Ympäristön ekologinen kuormitus vähentyi paitsi lisään-

tyneen ympäristötietouden myötä, myös Ekoarjen tarjoami-

en kierrätys- ja yhteiskäyttöpalveluiden ansiosta. Kivikkoon 

avattiin Suomen ensimmäinen kierrätyslähimyymälä. Perin-

teisen myynnin lisäksi tarjolla on ilmaistori, tavaroiden lai-

nausta ja ilmaisen askartelumateriaalin välitystä. 

Ekoarjessa syntyi useita näyttelyitä, radio-ohjelmia, posti-

korttisarjoja ja muita julkaisuja. Näiden tuottamisessa alueen 

toimijoilla oli tärkeä rooli. Alueen tapahtumiin vietiin muun 

muassa ympäristöystävällisemmän tapahtumanjärjestäjän 

tietoutta. Lisäksi Ekoarki sai ilmoille monia iloisia ympäristö-

uutisia. Toimintaan liittyviä juttuja oli eri medioissa yli 50.

Hankkeen vaikuttavuutta arvioineen tutkimuksen valossa 

Ekoarki onnistui tavoitteissaan sekä määrällisesti että laa-

dullisesti. Ajan antaminen kohderyhmille, aito keskustelu, 

kiinnostus ja asiakaslähtöisyys olivat keskeisiä onnistumisen 

kannalta. Onnistumiseen vaikuttivat myös syntyneet alueel-

liset verkostot ja tehty yhteistyö.

Hankkeen vaikuttavuus näkyi kolmella tasolla: asenteissa, 

tiedoissa ja taidoissa sekä käyttäytymisessä. Kohderyhmien 

kiinnostus ympäristöasioita kohtaan ja usko omiin vaiku-

tusmahdollisuuksiin lisääntyi. He kokivat saaneensa ympä-

ristöasioihin ja alueelliseen viestintään liittyviä tietoja ja 

taitoja. Asukkaiden oman arvion mukaan heidän kulutustot-

tumuksensa olivat muuttuneet ympäristöystävällisemmiksi. 

Kasvattajat kokivat, että tieto ja saatu innostus oli lisännyt 

heidän rohkeuttaan toimia työssään ympäristöä paremmin 

huomioiden. Osallistujien kuulemista ja sen pohjalta toi-

mimista pidettiin hankkeen erityisenä vahvuutena. Hanke 

antoi osallistujille myös uskoa, innostusta ja kykyjä oman 

työn ja alueen kehityksen suunnan muuttamiseen kestäväm-

mäksi. Näiden välittömien vaikutusten lisäksi hankkeessa 

syntyi useita uusia toimintamalleja ympäristövastuullisuu-

den edistämiseen.

Tiivistelmä

EKOARKI – luomuleivonnaisia ja karnevaalitunnelmaa

4



5

Ekologista elämäntapaa tarvitaan – vai saammeko  

jostain lisää muutaman maapallon 

Mistä Ekoarjessa on kyse? 

Ekoarjen organisaatio 

Ekoarjen saamat muodot Itä-Helsingissä 

Asukkaiden ikiomat toimintaryhmät 

Ihana Kasviskahvila – tie menestykseen oli  

silattu luomuleivonnaisilla 

Näppärät Näpit – naisenergiaa Kontulasta 

Käsitöistä ja ompeluksista ei ole pitkä matka 

soppatarjoiluun ja pihatöihin 

Radio- ja tiedotusryhmä – täällä Kontula,  

kuuluuko? 

Karnevaalitunnelmaa kierrätyshengessä 

Aarteenetsijäntien aktiivit – asukastyön aarteet 

Luomuruokapiiri Haruspurjo Kivikosta 

Puutyöt – muka miesten harrastus 

Ekotiimi – elämäntapa ekoremonttiin  

yhteisvoimin 

Kuinka kaikki kävi 

Silmäys tuloksiin 

Monipuoliset kurssit ja koulutukset 

Kaikille avoimet kurssit ja koulutukset – arjen 

ympäristötaitoja ja mukavaa yhdessäoloa 

Kasvattajille suunnatut kurssit ja koulutukset 

– ekoelämyksiä ja työhyvinvointia 

Kokemustenvaihtotilaisuudet – jaettu ilo on 

kaksinkertainen 

Kuinka kaikki kävi 

Silmäys tuloksiin 

Ympäristökasvatusta ja -neuvontaa vauvasta vaariin 

Ympäristöneuvonta – virtuaaliostoksia, luentoja 

ja draamaa 

Tukea ympäristöohjelmien rakentamiselle –  

pienin askelin suuria tekoja 

Ympäristökasvatusprojektit – asiantuntijuus 

asuu alueella 

Kuinka kaikki kävi 

Silmäys tuloksiin 

Kierrätys- ja yhteiskäyttöpalvelut 

Ilmaisia ostoksia Suomen ensimmäisestä kierrä-

tyslähimyymälästä 

Monipuolista yhteiskäyttöä monille 

Kuinka kaikki kävi 

Silmäys tuloksiin 

Viestintä ja kokemusten jakaminen 

Moderni muinaisuus ja muut yhteiset  

tapahtumat 

Osallistujien tekemiä näyttelyitä –  

kenkä-enkeleitä ja jättiläisen joulukoristeita 

Julkaisuja postikorteista kierrätyksen lyhyeen 

oppimäärään 

Mukavia ympäristöuutisia Itä-Helsingistä 

Internet ja multimedia osana ekoelämää 

Alueellista yhteistyötä 

Kuinka kaikki kävi 

Silmäys tuloksiin 

Syitä ja seurauksia – tutkittua tietoa 

Ympäristön merkitys asukkaille 

Osallistumisen syyt ja potentiaaliset esteet 

Ympäristövastuulliset tunteet ja arvot 

Oliko Ekoarjella vaikutusta – osallistujien oma arvio 

Vaikutus asenteisiin 

Vaikutus tietoihin ja taitoihin 

Vaikutus käyttäytymiseen 

Uinuvan ympäristöherkkyyden katalyytti –  

Ekoarjen vaikuttavuus prosessina 

Pari sanaa arvioinnista 

Ekoarki ja alueen kestävä kehitys 

Ekologinen kestävyys 

Sosiaalinen kestävyys 

Kulttuurinen kestävyys 

7 ✤

10 ✤ 

11 ✤

13 ✤

14 ✤

14 ✤

15 ✤

17 ✤

18 ✤

20 ✤

24 ✤

25 ✤

26 ✤

27 ✤

28 ✤

29 ✤

31 ✤

31 ✤

33 ✤

35 ✤

36 ✤

38 ✤

39 ✤

39 ✤

41 ✤

42 ✤

46 ✤

48 ✤

49 ✤

49 ✤

50 ✤

51 ✤

52 ✤

54 ✤

54 ✤

54 ✤

55 ✤

56 ✤

58 ✤

58 ✤

59 ✤

60 ✤

63 ✤

64 ✤

66 ✤

68 ✤

70 ✤

71 ✤

71 ✤

73 ✤

74 ✤

76 ✤

77 ✤

78 ✤

79 ✤

80 ✤

Sisällys:



6

Urban II -ohjelman ja Ekoarjen tavoitteiden  

toteutuminen 

Katseet tulevaisuuteen 

Mitä opimme ja soisimme muidenkin tietoon 

Ympäristötekoja on kaikkialla 

Asiakkaat tiedon ja taidon lähteinä 

Palkitsemisen keinot 

Palautteen keruun eri menetelmät 

Maahanmuuttajat ja ympäristövalistus 

Poikkihallinnollisuus ja -tieteellisyys  

lähtökohdaksi 

Yhteisöllinen toiminta yksilön valintojen  

rinnalle 

Urban II -hankkeen haasteet ja opit  

emo-organisaatioille 

Ekoarjen jalanjälki Itä-Helsingissä 

Uudet toimintamallit ja uusia näkökulmia pyörään 

Alueellinen ympäristöarvostaja 

Toimintaryhmiä aikuisille 

Kansalaisjournalismi osallistumisen muotona 

Yhteiskäyttö taloyhtiö- tai kiinteistö-

kohtaiseksi 

Opintoretkillä ympäristötietoutta 

Ekosisältöä tapahtumiin ja alueelliseen  

ajatteluun 

Kierrätyslähimyymälä

Osallistujat viestinnän tuottajina 

Osallistuminen oman elinympäristön  

kehittämiseen 

Pääkaupunkiseudun ympäristökoulutus-

yhteistyö 

Ympäristökasvatus nyt! -seminaari 

Ekotykypäivät 

Ympäristöasiaa aamu- ja iltapäiväkerhoissa 

Teoriaa Ekoarjen tueksi

Osallistuvan ympäristökasvatuksen malli 

Minä ja ympäristö – näkökulmia yksilön  

ympäristösuhteeseen 

Ympäristöpsykologinen näkökulma 

Ympäristöesteettinen näkökulma 

Ympäristösemioottinen näkökulma 

Me ja ympäristö – yhteisöllisiä näkökulmia  

ympäristösuhteeseen 

Osallisuus, osallistuminen ja voimaantuminen 

Yrittävä elämänasenne uuden kansalaisuuden 

rakentajana 

Sosiokulttuurinen innostaminen 

Ekoarjen taustaa 

Kohti kestävän kehityksen yhteiskuntaa 

Urban II -yhteisöaloiteohjelma 2003–2006 

Taustaorganisaatioiden tavoitteet 

Liite 1 Toimintaryhmät 2003–2005 

Liite 2 Kurssit ja koulutukset 2003–2005 

Liite 3 Tapahtumat, näyttelyt ja julkaisut 2003–2005 

Liite 4 Näkyvyys mediassa 2003–2005 

Liite 5 Ekoarjen yhteistyötahoja 

Liite 6 Ohjausryhmän toimenkuva ja kokoonpano 

Liite 7 Budjetti, toteutuneet kulut ja käytetyt  

resurssit 

Liite 8 Urban II -ohjelman läpäisyperiaatteiden toteu-

tuminen ja indikaattoritiedot 2003–2005

Liite 9 Yritysneuvonnan tarpeiden ja mahdollisuuksien 

kartoitustyön tiivistelmä 

Liite 10 Summary in English 

Lähteet 

81 ✤

91 ✤

92 ✤

92 ✤

92 ✤

94 ✤

94 ✤

94 ✤

95 ✤

95 ✤

96 ✤

99 ✤

101 ✤

101 ✤

103 ✤

104 ✤

104 ✤

106 ✤

107 ✤

107 ✤

107 ✤

108 ✤

108 ✤

109 ✤

109 ✤

110 ✤

111 ✤

112 ✤

114 ✤

114 ✤

114 ✤

114 ✤

115 ✤

115 ✤

116 ✤

116 ✤

117 ✤

119 ✤

122 ✤

124 ✤

130 ✤

131 ✤

133 ✤

136 ✤

138 ✤

139 ✤

140 ✤

141 ✤

142 ✤

144 ✤

148 ✤



Ekologista elämäntapaa tarvitaan  

– vai saammeko jostain lisää muutaman maapallon



8



9

Vanhat tavat istuvat tiukassa. Kestävä 

kehitys vaatii uusia ideoita ja halua muu-

tokseen. Pieniltä tuntuvilla asioilla voi olla 

suuri merkitys.

Kymmenen vuotta sitten lähes kaikis-

sa kouluissa käytettiin alumiinipaperiin 

pakattuja voinappeja. Nykyisin ne ovat 

onneksi jo melkein museokamaa ja tilalle 

ovat tulleet suuremmat voiastiat.

Tällä ”pikku muutoksella” Suomen 

koululaiset säästävät vuodessa pelkäs-

tään alumiinia 90 000 kiloa – riittävästi 30 

000 polkupyörän rungon valmistamiseen. 

Puhumattakaan turhasta jätteestä ja sen 

kuljetuksiin tarvittavasta energiasta.

Esimerkki kestävän kehityksen ideasta 

VOINAPPEJA KOULULAISILLE VAI 30 000 POLKUPYÖRÄÄ?

Jokaista suomalaista kohti käytetään vuodessa noin 40 000 

kg luonnonvaroja. Määrä ylittää moninkertaisesti luonnon-

varojen kestävän käytön. Jos kaikki eläisivät kuten me, tar-

vittaisiin pari maapalloa lisää. Ympäristöongelmia aiheutuu 

niin tuhlailevasta luonnonvarojen käytöstä kuin jätteistä ja 

päästöistä. Mutta tarvitseeko näin välttämättä olla? Voisim-

meko olla yhtä onnellisia ja tyytyväisiä vähemmällä luon-

nonvarojen kulutuksella? 

Ekologisempi elämäntapa on mahdollista, eikä se väis-

tämättä tarkoita luopumista vaan muutosta – asioiden te-

kemistä hieman toisella tavalla. Jokainen tekee päivittäin 

valintoja ja päätöksiä, joilla on suoria tai välillisiä vaiku-

tuksia ympäristöön. Voimme tyydyttää tarpeemme ja olla 

onnellisia myös nykyistä ekologisemmin. Mutta se vaatii 

sekä yksilön että yhteisöjen totuttujen toimintatapojen uu-

delleenarviointia kestävän kehityksen näkökulmasta ja ha-

lukkuutta muutokseen. 

Ympäristökasvatuksessa on 1970-luvulta lähtien pohdit-

tu, miten kasvattaa aktiivisia, ympäristövastuullisia kansa-

laisia. Tähän tavoitteeseen pääsyn kannalta ovat tärkeitä 

usein unohdetut osallistuminen ja voimaantuminen, toisin 

sanoen usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Ympäristö-

kasvatuksen lähestymistapa on perustunut yksilöön. Yhtei-

sön merkitys on lähes poikkeuksesta unohdettu. 

Pystyäkseen toimimaan ympäristövastuullisesti kansa-

laiset tarvitsevat kuitenkin uudenlaisia taitoja, joista monet 

ovat tehokkaimmillaan yhteisöjen jakamina toimintamallei-

na. Nämä taidot tulevat jatkuvasti tärkeämmäksi; samalla 

kun ympäristöongelmat monimutkaistuvat, monimutkais-

tuu ja moniarvoistuu myös se yhteisö, jonka pitäisi kyetä 

ongelmia ratkomaan. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja Suomen Ym-

päristökasvatuksen Seura ry löysivät Euroopan unionin Ur-

ban II -yhteisöohjelmasta vuosille 2003–2006 tavan kehittää 

ja etsiä uusia keinoja tukea ympäristövastuullista käyttäyty-

mistä yhteisöllisestä näkökulmasta. Tämä on tarina ja tulos 

Ekoarjesta, yhdestä Urban II -ohjelman hankkeesta.

”Mull on bemari ja levikset ja fl eeceruutupaita, levykokoelma ja burton-
lumilauta… Mull on harrikka ja raybanit ja lentäjänlakki, pepperoni-
bootsit ja bikernahkatakki. Mull on enemmän ja vähemmän ja oikeas-
taan kaikki, jotain silti puuttuu ja mistähän sen saisi… Mixet tahdo olla 
mun kaa, jos mä rakastan sun bemarii, mixet tahdo olla mun kaa, jos 
mä rakastan sun leviksii… ”  

→ 2. maanantai, Mixet tahdo olla mun kaa

”Tunsin jälleen, kuinka onni asuu 
yksinkertaisuudessa ja kohtuul-
lisuudessa – lasi viiniä, kastan-
ja, pieni vaatimaton liesi, meren 
kohinaa, ei muuta. Tunteakseen 
että tämä on onnea, tarvitaan 
vain yksinkertainen ja tyytyväi-
nen sydän.” 

→ Niko Kazantzakis



Emo-organisaatioiden missio

Suuressa mittakaavassa kestävään kehitykseen on sisäänrakennettuna pyrkimys koko kulttuurimme muutokseen. Pääkaupun-

kiseudun Kierrätyskeskus ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura kannustavat ja luovat mahdollisuuksia ekologisesti, sosiaa-

lisesti ja taloudellisesti kestäviin valintoihin ja tekoihin muun muassa ympäristökasvatusta edistämällä, kehittämällä  

ja tukemalla. 

EU:n Urban II -ohjelma 2003–2006

EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelman tavoitteena on taantuvien kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen 

sekä kestävän kehityksen edistäminen. Ohjelma jakaantuu kahteen toimintalinjaan, joista asukkaiden omatoimisuuden tu-

kemisen toimintalinjan avulla kannustetaan asukkaita osallistumaan ympäristön laadun parantamiseen ja tietoyhteiskunnan 

taitojen kartuttamiseen. Lisäksi kehitetään uusia yhteistyö- ja palvelumalleja osallisuuden lisäämiseksi.

Ekoarki 2003–2005

✤ Hankkeen periaatteena on vahvistaa ympäristötietoisuuden, ekologisten toimintamahdollisuuksien ja elämänhallinnan  

toisiaan tukevaa vuorovaikutussuhdetta. 

✤ Tavoitteena on lisätä tietoa ekologisesta elämäntavasta, tukea ympäristökasvatustyötä ja tarjota mahdollisuuksia käytännön 

ympäristötekoihin. Tavoitteeseen kuuluu edistää kestävää kehitystä asukastoiminnassa, kouluissa, nuorisotiloilla, päiväko-

deissa ja leikkipuistoissa ja tällä tavoin parantaa elinympäristöä. Hankkeeseen osallistuvien ympäristötietoisuus ja -osaami-

nen vahvistuvat ja eri tahot osallistuvat yhteisten asioiden hoitamiseen innokkaasti.

✤ Hankkeen tarkoituksena on myös luoda malleja, joiden avulla alueellista ympäristöinnostamista on mahdollista jatkaa  

hankkeen päätyttyäkin.

Asukkaiden visiot

”Emme halua haaveilla poismuutosta, koska täällä on monenlaisia ongelmia. Uskomme että jos me suhtaudumme myönteisesti 

Kivikkoon, niin silloin me otamme siitä vastuun. Ja siksi haluamme ratkaista eteen tulevia ongelmia ja näin me huomaamat-

tamme juurrumme pikku hiljaa alueelle.”

”Toivomme, että meidän ei tarvitsisi sekaantua byrokratian pyörittämiseen vaan saisimme tehdä käytännön kenttätyötä –  

luoda ystävyysverkostoa Kivikkoon.”

Antia

”Isännöitsijä on todennut, että taloyhtiömme pihat ovat kauneimmat ja siisteimmät koko kesän ajan tällä alueella.”

”Arvostan luontoa paljon enemmän ja katson sitä uusin silmin.”

”Ostan nykyään enemmän luomua, vaikka se maksaakin enemmän. Teen siitä ruokaa lapsenlapselle.”

”Hienoa, että Kivikkoon on saatu yksi Kierrätyskeskus, kauempana ei tulisi käytyä.”

”Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisen taloudellisen ja  
aineellisen toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.”

→ Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma 2005

Mistä Ekoarjessa on kyse?
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Kohderyhmät – jotka myös osallistuvat sisällön tuottamiseen

Asukkaat

ohjaavat toiminta-

ryhmiä ja osallis-

tuvat toimintaan

toimivat koulut-

tajina 

Kasvattajat

osallistuvat 

toimintaan ja 

vievät opittua 

eteenpäin 

työssään

Yritykset

osallistu-

vat neu-

vontaan 

Yhteistyötahot

koulut, kasvattajat, 

asukkaat, järjestöt, 

muut hankkeet ja 

organisaatiot

Ekoarjen organisaatio 

*Hankekaudet 2003–2004 Kierrätyskeskuksen Ekoarki 
ja Ympäristökasvatuksen Seuran Alueellinen ympäris-
tökasvattaja olivat kaksi erillistä, tiivistä yhteistyötä 
tekevää hanketta. Vuoden 2005 alusta hankkeet 
yhdistyivät yhdeksi Ekoarki-hankkeeksi. Raportissa 
hankkeita käsitellään yksinkertaisuuden vuoksi ko-
koajan yhtenä kokonaisuutena. Lisää yhdistymisestä 
luvussa Taustaorganisaatioiden tavoitteet.

Rahoittajat: Euroopan unioni, Helsingin kaupunki ja Ympäristöministeriö Helsingin ja Vantaan 

EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelman kautta

Emo-organisaatiot: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy partnerinaan  

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry*

Kierrätyskeskuksen toimitusjohtaja

vastaa hankkeesta osana yrityksen  

muuta toimintaa

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran hallitus

vastaa hankkeesta Syksen osalta sekä osallistuu toi-

minnan suunnitteluun ja ohjausryhmän toimintaan

Kierrätyskeskuksen talouspäällikkö / Suomen Ympä-

ristökasvatuksen Seuran järjestösihteeri ja kirjanpitäjä 

vastaavat taloushallinnosta ja kirjanpidosta

Kierrätyskeskuksen koulutuspäällikkö 

vastaa hankkeesta sekä osallistuu toiminnan  

suunnitteluun ja ohjausryhmän toimintaan

Kierrätyskeskuksen Vantaan pisteen työpäällikkö  

vastaa kierrätyspalveluista

Kierrätyskeskuksen kurssisihteeri

ympäristöneuvonnan välitys ja seuranta

Kierrätyskeskuksen tiedottaja 

auttaa projektityöntekijöitä tiedotuksessa 

Projektityöntekijät (kaksi osa-aikaista) 

vastaavat käytännön työn suunnittelusta, 

toteutuksesta ja raportoinnista

Ekoarki-koordinaattori, 

Kierrätyskeskuksen 

työntekijä, vastaa 

asukkaiden, yritysten 

ja yhteisöjen kanssa 

tehtävästä työstä  

Alueellinen ympäris-

tökasvattaja, Ympäris-

tökasvatuksen Seuran 

työntekijä, vastaa 

kasvattajien, lasten ja 

nuorten kanssa tehtä-

västä työstä 

Ulkopuoliset 

asiantuntijat

yksittäiset kurs-

sit ja koulutuk-

set ja materiaa-

lien toimitus 

Kierrätyskeskuksen 

neuvojat

ympäristöneuvon-

ta ja materiaalien 

tuottaminen

Kierrätyskeskukseen 

työllistetyt työnteki-

jät ja vapaaehtoiset 

ylläpitävät kierrätys- 

ja yhteiskäyttöpal-

veluita 

Ohjausryhmä ohjaa ja seuraa hankkeen etenemistä ja  

suunnitelmien toteutumista

✤ edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:stä, Suomen Ympäris-

tökasvatuksen Seura ry:stä, Helsingin kaupungin Urban II -projektihal-

linnosta, Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Marttaliitosta, Helsingin 

ympäristökeskuksesta, rakennusvirastosta sekä alueen asukkaista
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Ekoarjen saamat muodot Itä-Helsingissä

Kuka vain voi olla arjen ympäristötaitaja. Ekoteot 
ovat viisaita. Ruohonjuurelta löytyy tietoa ja voi-
maa kasvaa suureksi. Yhteistyö avaa uusia ovia. 

Tällaiset ajatukset siivittivät Ekoarjen matkaan. Kahden 

osa-aikaisen projektikoordinaattorin työpäivät alkoi-

vat pikku hiljaa täyttyä uusista yhteistyömahdollisuuksis-

ta ja ideoista toteuttaa hanketta. Ekoarjen lähtökohtana oli 

joustavuus, ja jokainen ovesta tullut idea otettiin vakavasti. 

Käytetyt menetelmät olivat kaikille toiveille avoimia, moni-

puolisia ja uutta kehittäviä. Tärkeitä työkaluja olivat myös 

myönteinen asenne ja hyvä yhteistyöverkosto hankkeen 

työntekijöiden, asukkaiden, kasvattajien ja alueen muiden 

toimijoiden välillä. 

Ekoarki koostui viidestä kokonaisuudesta: asukkaiden 

ikiomista toimintaryhmistä, ympäristötietoja ja -taitoja kar-

tuttavista kursseista ja koulutuksista kasvattajille ja asuk-

kaille, ympäristöneuvonnasta ja -kasvatuksesta, kierrätys- 

ja yhteiskäyttöpalveluista sekä muuta toimintaa tukevasta 

tiedottamisesta ja kokemusten jakamisesta. 

Sen pitemmittä puheitta itse asiaan – Ekoarjen kokemuk-

siin, iloihin ja vakaviinkin paikkoihin. 
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Ekoarjen kestosuosikiksi nousi kurpitsakakku: 

helppo tehdä, makoisa syödä ja riittävän iso…

KURPITSAKAKKU 

Ainekset ovat: 6 dl vehnäjauhoa, 1,5 dl kaaka-

ojauhetta, 3–4 dl sokeria, 2 dl öljyä, 5 dl kesäkur-

pitsaraastetta, 2 dl jotain pähkinää tai siemeniä, 

2,5 tl soodaa, 1 tl leivinjauhetta ja 2 dl maitoa. 

Tai jotain sinne päin. Kaikki ainekset kaadetaan 

kerralla yleiskoneeseen ja annetaan käydä täysillä 

pari minuuttia. Koko komeus kaadetaan jauhotet-

tuihin kakkuvuokiin ja paistetaan 180 asteessa 

noin kolme varttia.

lussa ja ideoinnissa, tarvikkeiden hankinnassa ja tiedotta-

misessa. Ryhmän vastuuhenkilöille maksettiin myös pientä 

taloudellista korvausta tehdystä työstä. Toiminnan suunnit-

telun avuksi Ekoarki työsti valmiita teemakokonaisuuksia, 

joista kukin ryhmä pystyi valitsemaan itseään kiinnostavia 

aiheita. Valmiita teemoja olivat esimerkiksi vaihdannan ja 

yhteiskäytön muodot, korjaaminen ja kunnostaminen, eko-

loginen ja terveellinen ravinto, kierrätyskäsityöt ja -taide se-

kä luontoretkeily. Ohjaajille järjestetty koulutus toteutettiin 

niin, että se oli mahdollisuuksien mukaan samalla kaikille 

alueen asukkaille avointa koulutusta (ks. luku Monipuoliset 

kurssit ja koulutukset). 

Ihana Kasviskahvila – tie menestykseen 
oli silattu luomuleivonnaisilla 

Ekoarki-hankkeen rantautuessa Kivikon asukastalolle syntyi 

erään asukkaan ideasta kerran viikossa auki oleva Ihana Kas-

viskahvila. Kahvilassa tarjoiltiin ekoajatuksia, luomukasvis-

ruokareseptejä, reilua kahvia ja hyvää mieltä. Kasviskahvila-

idea osoittautui loistavaksi tavaksi koota hankkeen alussa 

asukkaita ja kasvattajia ideoimaan Ekoarjen toimintaa ja 

tutustumaan toisiinsa. Kahvila oli avoinna vuoden 2003 syk-

syn ajan, aina jouluun asti. Tuona aikana kahvilassa viivähti 

toista sataa kävijää. Jouluun mennessä uusia tuttavuuksia 

ja ideoita oli syntynyt niin roimasti, että kahvilanohjaajan 

mielestä voisi olla aika pistää pillit pussiin kahvilan osalta 

ja siirtyä eteenpäin. Niin tehtiin. 

Luomuherkkujen ja reilun kahvikupposen antamat siivet 

olivat kuitenkin sen verran hieno ajatus, että tarjoiluihin 

satsattiin Ekoarjessa läpi koko hankkeen. Kahvilan vetäjän, 

Unikon sanoin: ”Panostimme aina kokouksissa ja kursseilla 

hyviin tarjoiluihin. Tarjolla oli luomukahvia ja itse leivottuja 

kasvisherkkuja luomutarvikkeista. Niiden tarjoilujen keskellä 

kenenkään oli vaikea kieltäytyä yhteistyöstä tai myötämieli-

sistä päätöksistä kainojen pyyntöjemme edessä. Tie menes-

tykseen oli siis silattu luomuleivonnaisilla.”

Asukkaiden ikiomat toimintaryhmät

Hankkeessa tuetaan asukkaiden omaehtoisia, eko-
logista elämäntapaa edistäviä toimintaryhmiä. 
Toi mintaryhmät ovat uusi muoto tarjota asukkaille 
ruohonjuuritasolla ympäristötietoja ja -taitoja sekä 
motivoida heitä toimimaan ekologisesti kestävällä 
tavalla. 

Toimintaryhmät ovat asukkaiden ikiomaa, omaehtoista toi-

mintaa asukkailta asukkaille. Ryhmien teemat vaihtelivat 

kädentaidoista radio-ohjelmien tekoon ja toimintamuodot 

luennoista ja keskusteluista käytännön tekemiseen. Yhdis-

tävänä tekijänä ryhmillä oli ekologisten arvojen huomioon-

ottaminen ja pyrkimys vaikuttaa omaan elämäntapaan ja 

lähiympäristöön myönteisesti. Esimerkiksi käsityöryhmät 

käyttivät pääasiassa kierrätysraaka-aineita sekä uudistivat 

ja korjasivat vanhaa, ruokapiiri hankki luomuruokaa ilman 

turhia välikäsiä suoraan viljelijältä ja Aarteenetsijäntien ryh-

mä vaikutti monin tavoin lähiympäristönsä tilaan.

Ekoarki tuki ryhmiä muun muassa toiminnan suunnitte-
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Näppärät Näpit – naisenergiaa Kontulasta 

Minne vie yleensä ihmisen tie?

Minne ne meidänkin askeleet vie?

Kerhoomme omaan pieneen mutta somaan; 

Näppärät Näpit on nimemme

mutta senhän me jo tiedämme. 

Ensin kahvit juomme 

sen hetken toki itsellemme suomme. 

Ruusua, taulua ja korttia syntyy

sorttia monen monta. 

Ukko-kullat vaan kotona räytyy, 

heitäkin muistaa täytyy 

kun meidän kerhoon mennä täytyy. 

Ilossa riemussa, naurussa kellimme

ja myös huolissa ja suruissa näin toisiamme hellimme. 

Kerhokin loppui nopeasti taas

odotamme ensi keskiviikkoa innokkaasti taas

→ Näppärät Näpit 

Näppärien Näppien nimi on vilahdellut useammallakin jul-

kisella paikalla. Ryhmän hurmaavia käsitöitä on näet ollut 

näytillä muun muassa Sanomatalossa Helsingin keskustassa, 

Ruoholahden metroasemalla ja Kontulan kirjastossa. Näppä-

rät Näpit on Kontulan ostostiellä oman taloyhtiön kerhoti-

loissa kokoontuva varttuneempien rouvien ryhmä, joka te-

kee yhdessä käsitöitä ja retkeilee ekohengessä. Paikalla on 

yleensä noin 10 naista.

Kaikki alkoi, kun joukko eläkeikään ehtineitä naisia osal-

listuivat Ekoarjen retkelle ja kuulivat mahdollisuudesta saada 

tukea asukkaiden ryhmätoiminnalle. He alkoivat kokoontua 

kerran viikossa taloyhtiön tyhjään kellarihuoneeseen as-

kartelemaan kierrätysmateriaaleista ja kahvittelemaan. He 

eivät juuri entuudestaan tunteneet toisiaan, mutta tutuiksi 

ja ystäviksi ollaan tultu. Eikä loppua näy. Päinvastoin: ”Suun-

nittelemme yhteistä teatteriretkeä ja jatkorahoituksen hake-

mista,” toteaa eräs heistä. 



” Ensinnäkin olen saa-

nut uusia ystäviä!”
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Asukaskerho Näppärät Näpit,  
hakemus Ekoarjelle

Ryhmämme kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin enim-

mäkseen vakioporukalla. Ryhmänohjaajan tavoite on lähinnä 

saada asukkaat yhteen, tutustumaan toisiinsa harrastuksen 

merkeissä. Ideoimme kaikki yhdessä. Tavoitteenamme on lä-

hinnä ideoida erilaisia projekteja kierrätys- ja luomumateriaa-

leista. Jos mahdollista, tulevaisuudessa on aikomus perustaa 

myös talon lapsille askartelutoimintaa. Toivoisimme saavamme 

rahallista tukea ostomateriaalien hankintaan. Esim. näin Joulun 

ja Pääsiäisen välillä ideoita riittää. 

Ystävällisin terveisin, asukaskerho ”Näppärät Näpit”

” Olin erakoitumassa,  

enkä uskaltanut enää 

oikein puhua kellekään 

tuntemattomalle.”
” Töissä ollessani en  

jaksanut harrastaa. Kun 

siirryin eläkkeelle, enää 

tuntenutkaan ketään, 

enkä kehdannut mennä 

minnekään.”
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Käsitöistä ja ompeluksista ei ole pitkä matka 
soppatarjoiluun ja pihatöihin

” Minun perheestäni käy täällä kolme sukupolvea.”

 ”… saatiin pienten lasten äitejä mukaan tekemään vanhasta 

uutta, ihan omaks hyödyks. Meillä on neljä päivää viikossa 

kerhotoimintaa… vanhuksille on oma soppakerho”

Myllypurossa pari kertaa viikossa kokoontuu 5–10 hengen 

porukka Yläkiventie 2:n kerhotilaan. Ryhmän kädenjälki 

näkyy koko tilassa, seinää peittävät upeat maisemaryijyt 

ja hattuhyllyiltä pursuilee laatikoittain tilkkuja ja lankoja. 

Nurkassa on puutarhatarvikkeita sulassa sovussa kangas-

puiden kanssa. Kyseessä on Ekoarjen Myllypuron ompelu- 

ja askarteluryhmä. Ikähaarukka on neljästä 87 ikävuoteen. 

Kerholle tullaan lasten kanssa. Parhaimmillaan samassa ti-

lassa puuhaavat myös lastenlapset. Isät ovat ainoa ryhmä, 

joka uupuu. 

Ryhmä on tehnyt muun muassa ompelu-, kudonta- ja huo-

vutustöitä. Koko homman ideana on tietysti uusiokäyttö ja 

luonnonmateriaalit. Farkuille löytyy uusi elämä chenilletöis-

sä tai käsilaukkuna, eikä arvaisi komeiden joulukranssien 

olevan kasattu kissanhiekkapussin naruilla. Käsitöiden li-

säksi innostusta on riittänyt aina puutarhatöihin ja vanhus-

ten yhteisten soppapäivien järjestämiseen asti. Esimerkiksi 

vuonna 2005 Myllypuron kiinteistöt antoi ryhmälle talon kuk-

kaistutuksiin varatut rahat, jotta asukkaat saivat itse valita 

ja istuttaa kesän kukat oman mielensä mukaan. 

Myös Kivikossa toimi käsityöryhmä vuosina 2003–2004. 

Ryhmä järjesti asukastalo Kivenkololla noin kerran kuukau-

dessa ekoaskartelupäiviä. Askartelupäivät olivat suosittuja 

ja yhteensä yli 200 asukasta ja kasvattajaa kävi terästämässä 

ekokädentaitojaan Kivenkololla. Ohjelmassa oli muun muas-

sa uusiopaperikortteja, tilkkutöitä, pajukransseja, romutuuli-

kelloja ja tuikkulyhtyjä. Ohjaajina olivat etupäässä asukkaat, 

mutta myös alueen Martat ja ammattikäsityöläiset vierailivat 

opastamassa ekologisen askartelun maailmaan. 

Ekoarjen viimeisenä vuonna aktiivisimpien puuhanaisten 

elämätilanne muuttui niin, ettei aikaa suunnittelu- ja oh-

jaustyölle enää jäänyt. Onneksi jo pidetyt kurssit antoivat 

paljon vinkkejä niin monille alueen asukkaille, että heillä 

on varmasti ekologisten käsitöiden tietotaitoja jaettavaksi 

vuosiksi eteenpäin. 
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Radio- ja tiedotusryhmä  
– täällä Kontula, kuuluuko?

”Olen osallistunut radioryhmän toimintaan. Se on yhdistä-

nyt eri kaupunginosia toisiinsa ja saanut monet hyvät ideat 

liikkeelle ja kiertämään.”

Onnistunut viestintä ei ollut vain Ekoarki-hankkeen mie-

lessä vaan myös alueen asukkaat heti alusta asti pohti-

vat, miten hyvistä asioista ja osallistumismahdollisuuk-

sista voitaisiin tiedottaa mahdollisimman tehokkaasti ja 

miten saataisiin mahdollisimman moni naapuri mukaan 

toimintaan. 

Ensimmäiseksi asukkaiden ideasta syntyi kerran kuussa 

alueen ilmoitustauluille ja rappuihin jaettava asukastiedo-

te. Ekoarjen tapahtumien ja uutisten lisäksi tiedotteeseen 

koottiin myös muiden tahojen uutisia: leikkipuistojen ta-

pahtumia, seurakunnan kirpputoripäiviä ja muuta vastaa-

vaa alueellista tiedotettavaa. 

”Ajatukseni ja ehdotukseni on aina otettu hyvin vastaan. Esi-

merkiksi olen tehnyt säännöllisesti ilmestyvää Asukastoimintaa 

Kivikossa -tiedotetta ja olen jakanut sitä 100 rappukäytävään 

ilmoitustaululle. Minusta oli tärkeää, että tiedotteessa saivat 

ilmoittaa omista asioistaan kaikki alueella toimivat tahot. Tie-

dote on ilmestynyt nyt kahden vuoden ajan. Sen tekemiseen ja 

jakamiseen on osallistunut useampi henkilö.”

Seuraava etappi olikin alueen oma radio-ohjelma. Yhteiset, 

kaikille avoimet ideointikokoukset asukkaiden, kasvattajien, 

Ekoarjen, Urban TV:n ja Suomen Mielenterveysseuran Yhteisöl-

lisyys -hankkeen kanssa saivat Kontulan Asukasradion siivil-

leen. Kaikki halukkaat olivat tervetulleita mukaan tekemään 

radio-ohjelmia. Keneltäkään ei vaadittu aiempaa kokemusta 

ja halukkaille järjestettiin koulutusta aina tarvittaessa yhteis-

työssä Urban TV:n ja Radion kanssa. Kontulan Asukasradio on 

ainutlaatuinen asukkaiden kokonaan itsetuottama lähiradio, jo-

ka sai niin innostuneen vastaanoton, että Ekoarjen päättyessä 

Asukasradion jatko on lyöty lukkoon jo pidemmäksi aikaa. Ni-

mi vain on lyhentynyt Radio Kontulaksi. Toiminnan jatkuvuu-

den turvaamiseksi on muun muassa perustettu oma järjestö. 

TARINOITA, TAPAHTUMIA JA PERSOONIA – RADIO-OHJELMIA ASUKKAIDEN VOIMIN 

→ Rafael Lehtinen

Kontulan Asukasradio on Suomessa ainut-

laatuinen lähiradio, jonka ohjelmien tuot-

tamisesta vastaavat alusta loppuun asti 

seudun asukkaat. Ohjelmien aiheet löyty-

vät niinikään alueelta; lyhyesti sanottuna 

ideana on kertoa ”ihmisenkokoisia uutisia 

lähiympäristöstä”. Suunnitelmissa on ol-

lut siirtää onnistunut ajatus myös muualle 

Helsinkiin, miksei muuallekin Suomeen, 

jos kiinnostusta vain löytyy!

Ajatus radio-ohjelmien teosta syn-

tyi keväällä 2004 Asukasradion puuha-

miehen kivikkolaisen Rafael Lehtisen ja 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 

Ekoarki-hankkeen yhteistyön tuloksena. 

Radiohankkeen suunnittelussa ja käyn-

nistämisessä olivat tiiviisti mukana myös 

Suomen Mielenterveysseura ja Suomen 

Ympäristökasvatuksen Seuran alueellinen 

ympäristökasvattaja. 

Kontulan Asukasradio on tiettävästi 

Suomen ensimmäinen radio-ohjelmien 

muodossa onnistuneesti toteutettu kan-

salaisjournalismihanke. Ideana on kansa-

laisten vaikutusmahdollisuuksien lisää-

minen, ja myös tuottaa mediaan uusia 

näkökulmia ja teemoja, jotka eivät ehkä 

muuten ylittäisi uutiskynnystä. Kontulan 

Asukasradiossa voi kuulla tarinoita, mie-

lipiteitä ja kertomuksia seudun ihmisistä 

ja tapahtumista. 

Halukkaille mukaan tulijoille on jär-

jestetty kursseja kaksi kertaa vuodessa. 



”Olen osallistunut radioryhmän toimintaan. Se on yhdistänyt eri kaupunginosia 

toisiinsa ja saanut monet hyvät ideat liikkeelle ja kiertämään.”
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Ohjelmia voit kuunnella netissä osoitteessa www.kontu.la tai 

aina silloin tällöin myös Lähiradio Karassa. 

”Olin onnekas kun pääsin mukaan radiotyön peruskurssille. 

Olen saanut perustaa oman nettiradion, jonka nimi on Kontulan 

Asukasradio. Puolentoista vuoden aikana olen ollut tekemässä 

kymmeniä radio-ohjelmia ja olen myös itse kouluttanut muita 

asiasta kiinnostuneita. Radioryhmän toiminta on ammattimais-

tunut koko ajan, ja Radio Kontulan live-ohjelmien pitäisi tulla 

säännöllisesti Lähiradiosta 100,3 MHz vuonna 2006.”

Radio-ohjelmien ja asukastiedotteen lisäksi ryhmäläiset ovat 

muutenkin aktiivisesti mukana Ekoarjen tiedottamisessa ja 

viestinnässä. He ovat tuottaneet hankkeen näyttelyitä, kirjoit-

taneet aineistoja Ekoarjen julkaisuja varten ja tehneet palau-

tekyselyitä. Ekoarjessa tämän ”osallistujat viestinnän voima” 

-toimintamallin hyödyt ovat olleet merkittäviä. Jakamalla 

vastuuta viestinnässä osallistujille he ovat samalla oppi-

neet vaikuttamisen taitoja tosielämässä ja myös viestin-

täsisällöt ovat automaattisesti vastanneet kohderyhmien 

tarpeita ja toiveita. Tällaisen jaetun vastuun viestintä- ja 

tiedotusmallin etuna on ollut lisäksi se, että projektityön-

tekijöiden taakka on keventynyt huomattavasti. 

”Olen ollut valikoimassa valokuvia ja ollut pystyttämässä 

valokuvanäyttelyitä eri tiloihin kuten Ruoholahden metro-

asemalle. Olen myös osallistunut Kivikon luonto- ja kult-

tuuripolun suunnitteluun ja toteutukseen. Olen myös ollut 

mukana järjestämässä tapahtumia kuten Ihana Kivikko 

-tapahtumaa. Nämä ovat olleet kaikki antoisia kokemuk-

sia minulle.”

Kurssilaisille on opetettu haastattelutek-

niikkaa, laitetuntemusta ja äänitiedoston 

editointia. Jokainen osallistuja on tehnyt 

pienen ohjelman, joka on laitettu nettiin 

kuultavaksi. Urban TV ja Radio on tarjon-

nut tilat, laitteet ja asiantuntevaa opastus-

ta Asukasradion tekijöille. 

Radiotyöryhmä on jatkuvasti kasvanut 

ja tekijöiden taidot ovat karttuneet. Elo-

kuussa 2005 ryhmä toteutti kaksi suoraa 

tunnin mittaista live-lähetystä Lähiradio 

Karan studiolta. Aiheina olivat mm. Kon-

tufestarit, Vuoden piha -kilpailu ja Kontula 

poliisin silmin. Ohjelma-ajan maksoivat 

paikalliset yrittäjät mainostamalla oh-

jelmassa palveluitaan. Mainokset olivat 

radiotyöryhmän itsensä suunnittelemia 

ja toteuttamia. Kontulan Asukasradio 

toivoo lähetysten jatkumista myös tule-

vaisuudessa.

Syksyllä 2005 on alkamassa yhteis-

työhanke Stoa Itä-Helsingin Kulttuurikes-

kuksen ja kolmen itäisten koulun kans-

sa. Kysymyksessä on jätkästä äijäksi 

-kulttuurikurssi ja Kontulan Asukasradio 

on lupautunut vetämään radiotyöpajat. 

Tarkoituksena on, että oppilaat tekevät 

aiheeseen liittyviä haastatteluja, editoi-

vat itse ohjelmansa ja lopuksi ne laitetaan 

myös nettiin kuultavaksi. 

Asukasradion ohjelmat ovat kuultavis-

sa Internetissä osoitteessa www.kontu.la 

ja ajoittain Lähiradio Karassa taajuudella 

100,3 MHz.
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Karnevaalitunnelmaa kierrätyshengessä

Karnevaaliryhmä heräsi eloon aina ennen isoja paikallis-

tapahtumia tai muuten tarvittaessa. Muutaman innokkaan 

taidesielun havaitsema alueen asukkaiden tarve päästä 

käyttämään luovia lahjojaan osoittautui oikeaksi. Karne-

vaalityöryhmään osallistui asukkaiden lisäksi myös lapsia 

ja kasvattajia alueen päiväkoti- ja iltapäivätoiminnasta. 

Vuonna 2005 Kontulan Eurooppa-päivän tapahtuman 

kierrätysfantasianäytöksessä vierailivat Velhotar, Lumikki, 

Viaton lapsi ja Peikkoemäntä. Kierrätyskeskuksen 15-vuo-

tisjuhlissa ryhmän muotinäytös hurmasi parrasvaloissa 

Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. 

KARNEVAALEJA JA MODERNEJA MUINAISUUKSIA 

→ Tapio Nevakoski

Elettiin kevättalvea 2004 ja taidettiin olla 

jo helmi- maaliskuun puolella. Päivittäi-

nen rutiini alkoi tavanomaisesti. Ensin 

metroasemalle ja sieltä päivän lehdet 

kainaloon ja sitten suuntasin paikalliseen 

asukastaloon, jota kutsuttiin Kivenkolok-

si. Kivenkolon asukastalo on, tai oli sel-

lainen paikka, jossa alueen asukas saattoi 

poiketa päiväkahville ja lukea Helsingin 

Sanomat. 

Kivenkolo tarjosi myös tilat kokouksil-

le, kursseille ja asukkaitten omalle luoval-

le tekemiselle. Taloon kuului myös oma 

ompeluosastonsa omine juoruineen. Olin 

jo pitempään ihmetellyt, että voitaisiinko 

tälle alueelle, saada muutakin toimintaa? 

Jotenkin vaan, rupesi tuntumaan siltä, et-

tä alueen muu toiminta oli kuollutta.

Keväisin alueella oli oma perinteinen 

lähiötapahtumansa: Kivikkotempaus kirp-

putoreineen. Mutta riittikö tämä? No ei tie-

tenkään!! Tulin siihen tulokseen, että tämä 

alue tarvitsee itsensä aktivoivaa toimintaa. 

Ympäri Eurooppaa järjestetään vuosittain 

kaikenlaisia tapahtumia. Nothinghillin 

esikaupunki järjestää oman karnevaali 

tapahtumansa, Saksassa on loveparade 

ja tietenkin Venetsiassa on omat karne-

vaalinsa.

Vaan miten on sitten Kivikon laita? 

Kyettäisiinkö täällä aikaan saamaan jokin 

vastaava kylä- tai lähiötapahtuma? Vuo-

den 2004 keväällä katsoin tv:sta ohjel-

man. Sambaa pakkasessa. Nauhoitin ky-

seisen ohjelman. Sitten minä vain eräänä 

päivänä otin puheeksi karnevaalit. Niin! 

Miksi emme siis järjestäisi yhteistuumin 

Kivikon alueella oman karnevaalin? Asian 

tiimoilta päätettiin järjestää tapaaminen.

Tapaaminen oli paikallisessa kulttuuri- 

ja asukaspuisto Kipinässä ja paikalla oli 

Ekoarjen ja Kipinäpuiston työntekijöitä, 

minä sekä muita kiinnostuneita asukkai-

ta. Ilmapiirikin näytti olevan sen verra 

innostunutta ensi tapaamisella, että niitä 

sitten jatkettiinkin.     

Toisella tapaamisella päätin ottaa 

mukaani tuon Sambaa pakkasella ohjel-

matallenteen. Kyseisestä dokumentista 

saisimme ensikäden tietoja siitä, että mi-

ten täällä Suomessa on sambakulttuuriin 

perehdytty ja miten sitä täällä tehdään. 

Samban harrastajia ja koulujakin täällä on 

aika mukavasti, minulle se oli pienoinen 

yllätys. Tämän karnevaalitapahtuman 

tiimoilta päätimme järjestää teatteridraa-

makoulutuksen. Se olikin tavattoman mie-
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lenkiintoinen ja antoi meille osanottajille 

evästystä tuleviin tapahtumiin.

Ensimmäiseksi Eurooppa-päivä oli siis 

se tapahtuma, johon aioimme osallistua. 

Kun karnevaalit lähestyivät ja olin hyvis-

sä ajoin varautunut tulevaan kulkueeseen. 

Olin harjoitellut roolihahmoani ja koreo-

grafiaa, jotta se olisi mahdollisimman 

sopiva. Hahmo, jota olin jo suunnitellut 

pidempään, tuli muinaisesta Egyptis-

tä. Kyseistä roolihahmoa, olen aiemmin 

työstänyt ns. teatraalisen performance 

taiteen teoksissa: Faarao Paragon 1&2 ja 

Lumottutemppeli.  Muidenkin esiintyjien 

hahmoja oli työstetty karnevaalityöpajois-

sa Kipinäpuistossa. 

Kaikki kynnelle kykenevät: Ekoarki, 

asukkaat, asukaspuisto Kipinäpuisto, 

asukastalo Kivenkolo ja muut harvat us-

kalikot ja rohkeat osallistuivat valmiste-

luihin. Kaikki edellä mainitut, voimiensa, 

kykyjensä ja aikansa mukaan. Yksi kar-

nevaalikulkueemme teemoista oli: Luova 

ja räiskyvä itä. Meitä oli noin kymmen-

kunta aikuista ja lapsia jostakin toisesta 

leikkipuistosta. Lopuksi täytyy muistaa, 

että kaikkeen tähän sisältyy velvoittava 

sitoutuminen. Aika on myös sellainen 

asia, jota tarvitaan, kun valmistellaan 

karnevaalitapahtumaa.
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KIERRÄTYSFANTASIA-SHOW 

→ Unikko Lehtinen

Arvoisat Maan asukkaat. Me tarujenhoh-

toinen arkkityyppikansa olemme tulleet 

teitä tapaamaan. Olkaa tervehdityt.

Normaalisti pysymme teidän katseil-

tanne piilossa omassa ulottuvuudessam-

me. Nyt olemme kuitenkin huolestunei-

na kuunnelleet, kuinka maapallo huokaa 

väsymystään. Monet ihmissydämet ovat 

lähettäneet avunpyyntönsä meidän näky-

mättömiin maailmoihimme. Niin kuin te 

maan ihmiset olette pitäneet kokouksi-

anne, mekin, hengen eri kuningaskuntien 

edustajat, olemme kokoontuneet yhteen 

pohtimaan teidän tilannettanne. Siellä 

Hengen Heimojen kokouksessa teimme 

poikkeuksellisen päätöksen ottaa näkyväi-

sen muodon ja tulla tapaamaan teitä, että 

te ymmärtäisitte, että hengen lait ovat to-

della olemassa, eikä niitä voi muuttaa eikä 

rikkoa ilman seuraamuksia. 

Kutsumme teidät nyt kanssamme aika-

matkalle tulevaisuuteen, yhteen mahdolli-

seen, jonka te ihmiset voitte halutessanne 

luoda tänne maan päälle meidän avullam-

me. Vielä ei ole myöhäistä. Kuunnelkaa 

siis tarkoin.

Olemme saapuneet aikaan, jolloin kil-

pailua ei enää tarvita. Olemme saapuneet 

aikaan, jossa hyvinvointi ei merkitse hei-

kompien kiusaamista. Olemme saapuneet 

paikkaan, missä ihmisten katseet eivät ole 

mielen samentamia, vaan Hengen kirkas-

tamia. Täällä vallitsevat elämän ikuiset 

lait.

Ensimmäisenä teitä tervehtii hallitsija-

arkkityyppi, Tapio ensimmäinen. Te suo-

malaiset olettekin tunteneet Tapion jo 

kauan metsänhallitsijana. Hän muistuttaa 

vallankäytöstä, päätöksenteon viisaudesta 

ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta. 

Hengen tasolla kaikki ovat saman arvoisia, 

ja päätökset ovat lainvoimaisia vasta kun 

kaikki osapuolet ovat yksimielisiä, vasta 

kun yhteinen inspiraatio ja innostus on 

syntynyt. Päätöksen tekoon saavat osal-

listua vain syviin arvoihinsa sitoutuneet, 

asialleen omistautuneet ihmiset. Heidän 

tekemiensä päätösten tulee edistää jokai-

sen onnellisuutta. Oletko sinä jo kypsä 

tekemään päätöksiä?

Maahisten Mahtava emäntä on luon-

nonvarojen suojelija. Hänen johdollaan 

on otettu käyttöön ihmisten rajattomat 

sisäiset rikkaudet kuten; ystävyys, yh-

teisöllisyys ja luovuus. Tiedätkö, kuinka 

rikas sinä olet?

Soturi; sanat ovat sekä työkaluja että 

aseita. Valitsemalla ajatuksensa ja sa-

nansa, valitsee samalla todellisuutensa; 

tunteensa ja kohtalonsa. Sanat osoittavat 

terävästi kuin miekan kärki todennäköis-

tä tulevaisuutta kohti. Taistelut käydään 

yhteisen totuuden löytämiseksi, ei toisen 

ihmisen tuhoamiseksi.

Totuus on ainoa kilpi, jota tarvitaan. Se 

suojelee kaikelta pahalta. Mitä sinä ajatte-

let ja kuinka puhut itsellesi? Tai toisille?

Ikuinen Lapsi kantaa työn lahjaa; työ 

on leikkiä, ja leikki on työtä. Onnellisuus 

syntyy tuotteliaisuudesta ja osallistumi-

sesta, ei tehokkuudesta tai kuluttamises-

ta. Mutta senhän te jo tiedättekin.

Enkelit muistuttavat ihmisiä elämän 

pyhästä alkuperästä. Luoja loi meidät 

kaikki omaksi kuvakseen jatkamaan luo-

mista. Olethan pitänyt luovuutesi kun-

nossa?

Lumikki on positiivisuuden ja dynaa-

misuuden portin vartija. Pieni, hento Lu-

mikki muistuttaa siitä pyhästä totuudesta, 

että positiivisuus on sittenkin negatiivi-

suutta väkevämpi voima. Positiivisuus on 

dynaaminen, rakentava voima. Koko maa-

ilmankaikkeus tottelee sitä. Veri kiertää 

suonissanne, maapallo kiertää akselinsa 

ympäri, planeetat kiertävät aurinkoja. Ne-

gatiivisuus on pysähtyneisyyttä. Tunnetko 

tämän todeksi?

Puhtauden Kuningaskunnan edusta-

ja auttaa sitoutumaan ja olemaan uskol-

linen rakastamillenne asioille ja ihmisille.  

Mihin sinä olet sitoutunut? Keitä sinä ra-

kastat?

Ja lopuksi tulen minä, Velhotar, tai-

kuuden kuningaskunnasta. Kehotan teitä 

uskomaan unelmiinne. Ne ovat posti-

kortteja sielultanne. Minun vastuullani 

on säilyttää sielujen pyhät sopimukset 

elämäntehtävästä, paljastaa ne kun aika 

on kypsä ja laittaa ne täytäntöön. Siksi siis 

unet ja unelmat. Joko olen käynyt sinun 

luonasi?

Kiitos, että kuuntelitte. Aikamatka on 

päättynyt, mutta teidän matkanne tääl-

lä maan päällä jatkuu. Me poistumme, 

muttemme katoa. Hengen lait ovat täällä 

kanssanne inspiroimassa teitä jokapäi-

väisessä elämässänne. Muistakaa, kaikki 
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elämään. Kukaan ei ole hengenlahjoiltaan 

eikä voimaltaan vähäisempi toista. Teillä 

on valta ja voima muuttaa tulevaisuu-

dennäkymiä. Viettäkää hyvä ja riemukas 

elämä ja säilyttäkää tämä kaunis pallo 

asuttuna. Me luotamme teihin.

Tämä esitys toteutettiin parissa viikos-

sa nollabudjetilla ja harrastelijavoimin. 

Kaikki tarpeellinen löytyi kirjastosta lai-

naamalla, kaappien kätköistä uudista-

malla, tiimityönä, yhdessä ideoiden, 

ilman stressiä ja suukopua. Jokainen 

valmisti oman hahmonsa vaatteet, rek-

visiitan ja tarinan itse. Ihmiset, jotka 

loivat tämän esityksen, ovat pääosin 

työmarkkinoiden ulkopuolelta, mark-

kinatalouden ongelmajätettä!
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Aarteenetsijäntien aktiivit – 
asukastyön aarteet

Vesalassa Aarteenetsijäntie 2–4:n asukkaat, ja vähän muut-

kin, osallistuvat aktiivisesti oman asuinalueensa kehittä-

miseen ja ylläpitävät muun muassa taloyhtiön yhteistä 

kierrätyshuonetta. Toiminnan ytimessä on talotoimikunta, 

joka piti Ekoarjen asioita itselleen tärkeinä. Tällainen ta-

lotoimikunnan uusi rooli, jossa kaikki asukkaat pääsevät 

talon asioihin mukaan säännöllisten tapahtumien, tempa-

uksien ja yhteishankkeiden myötä, olisi kokeilemisen arvoinen 

malli muuallakin. 

Aarteenetsijäntien porukalla on osallistumisesta sekä hui-

kean hyviä kokemuksia että myös pettymyksiä.  Pettymykset 

liittyvät Helsingin kaupungin rakennusviraston Aarrepuiston 

uuden puistosuunnitelman laatimistyöhön. Puistosuunnitte-

lun piti olla tavanomaista vuorovaikutteisempaa, ja asukkaat 

olivatkin innoissaan, kun saivat kertoa toiveitaan ja ideoitaan 

suunnittelijoille. Mutta vähitellen heistä alkoi tuntua siltä, et-

tei toiveita oltu kuunneltu; puita kaadettiin juuri lintujen pe-

ARJESSA MUKANA EKOARKI 

→ Riitta Alenius, Aarteenetsijäntie 2–4 

ryhmän ohjaaja 

Olemme aktiivinen talotoimikunta Aar-

teenetsijäntieltä Helsingin Vesalasta, ja 

törmäsimme Ekoarkeen Aarrepuistopro-

jektin yhteydessä runsaat puolitoista 

vuotta sitten. Se olikin onnekas tapahtu-

ma meille. Löysimme vihdoin yhteistyö-

kumppanin, jollaista olimme jo jonkin 

aikaa kaivanneet. Kumppanin, jolta sai 

käytännön neuvoja ja pientä rahallista 

tukea toimintaan, mutta ennen kaikkea 

työmme arvostusta, joka on kaikkein tär-

keintä tällaisessa vapaaehtoistyössä, jota 

porukkammekin tekee.

Aarrepuistoprojektin alku oli mielen-

kiintoista, asukkaat toivat mielipiteitään 

sekä toivomuksiaan esille kiitettävän vilk-

kaasti, nykyisin tunnemme olevamme täy-

sin pimennossa tietojen suhteen, koska 

kaupunki ei tiedota enää projektin etene-

misestä. Tietysti seuraamme ikkunoistam-

me ja pihaltamme töiden edistymistä. En-

simmäinen suuri haloo nousi töiden aloi-

tusajankohdasta, joka oli mielestämme 

väärä (lintujen kiivain pesimisaika). Työt 

olisi voinut alkaa aiemmin tai reilusti myö-

hemmin. Toisen kerran kiivasta keskuste-

lua tuli sen jälkeen, kun rikkaruohot oli 

myrkytetty aivan talojemme tuntumasta, 

ilman että asiasta oli ilmoitettu etukäteen 

asukkaille. Meitä tietysti kiinnostaa mitä 

myrkkyjä on käytetty.

Olimme jo ennen yhteistyömme alkua 

kierrätykseen ja ympäristöön positiivi-

sesti suhtautuva ryhmä, olimme saaneet 

kiinteistöyhtiöltä tilat omaa kierrätyspis-

tettämme varten ja Ekoarjen myötä saim-

me uutta potkua sen hoitamiseen mm. 

koulutusilloissa ja tutustumiskäynneillä 

jäteasemille. 

Samoin kestävän kehityksen tukemi-

nen onnistui paremmin, kun kerhotalol-

lemme saatiin astiasto (kerhotalomme 

on ahkerassa käytössä erilaisten juhlien 

näyttämönä, monille lähiympäristön kiin-

teistöjen asukkaille), joten tänä aikana 

olemme säästäneet huomattavan määrän 



25

jätekuluissa, ja mikäs on juhliessa, saim-

me kankaat ja porukkamme ompeli tal-

kootyönä verhot ja pöytäliinat. Nyt meillä 

on tosi viihtyisää!

Kaikkein vaativin projekti  oli viime tal-

vena  luistinradan saaminen  Vesalanpuis-

toon, usko meinasi loppua ihan kokonaan, 

kun lupa jumittui byrokratian rattaisiin. 

Hanna Lilja vauhditti hakemustamme ja 

saimmehan radan avattua lopputalvesta, 

lyhyeksi aikaa lasten iloksi. Kokemukses-

ta viisastuneena aloitamme tänä syksynä 

hankkeen jo nyt, jotta jos pakkasia on, 

niin rata olisi käytössä lasten hiihtolomi-

en aikaan.

Suruksemme saimme kuulla Ekoarki-

hankkeen muuttavan naapurikaupunkiin, 

koska Helsingin kaupungilla ei ole enää 

rahoitusta hankkeen jatkamiselle. Se 

on  erittäin kova takaisku asukastoimin-

nallemme täällä Vesalassa, ja varmasti 

tuntemukset ovat samat Kivikossa sekä 

Myllypurossa. 

Kiitos yhteistyöstä! Pidetään yhteyttä!

Luomuruokapiiri Haruspurjo Kivikosta

Luomuruokapiiri on toiminut 12 vuotta, siis jo paljon en-

nen kun Ekoarjesta tiedettiin mitään. Toimintaan haluttiin 

kuitenkin ripaus uutta intoa ja toisaalta Ekoarki-hanke ha-

lusi myös kertoa muille malliksi millainen ekotekojalokivi 

Kivikosta löytyy. 

Ryhmä on vapaamuotoinen, maksuton ja  kaikille avoin 

yhteistilauspiiri. Piiri tilaa lähi- ja luomuruokaa suoraan 

tuottajilta ja tukuilta, sekä järjestää teemailtoja. Jäsenten 

vaihtuvuus on ollut hyvin pientä ja moni alkuperäinen ha-

ruspurjolainen on edelleen mukana. Käytännössä ryhmä 

toimii koulujen lukukausien mukaisesti ja kokoontuu kol-

men viikon välein asukastalo Kivenkololla. Silloin sovitaan 

yhteisesti tilausten teosta, aikatauluista, luennoitsijoista, 

esittelyistä ja vastuuhenkilöistä. Mukana noin 20 perhettä 

ympäri Itä-Helsinkiä. 

Ekoarki toi ryhmälle uutta intoa ja näky-

vyyttä. Toimintaan sisällytettiin retkiä: ”Eko-

arjen ansiosta olemme päässeet vierailemaan 

suomalaisilla luomutiloilla: Frantsilan yrttiti-

lalla Hämeenkyrössä, Labbyn biodynaamisella 

maatilalla Isnäsissä, Ruskovillan tehtailla Art-

järvellä ja Makrobioksen luomutukussa Tam-

misaaressa.”  Ja teemailtoja: ”Täältä saa paljon 

simäaikaan, eikä suunnitelman etenemisestä saatu riittävästi 

tietoa. Voi olla, että kyseessä on vain kommunikaatioyhteyden 

puute, mutta asukkaiden keskuudessa pettymyksentunne jäi 

silti vahvasti elämään. 

Yksi huippuhetkistä oli varmasti oman luistinradan aukea-

minen talvella 2004–2005. Alueen kahden talotoimikunnan ja 

VPK:n yhteinen idea luistinradasta sai kiinteistön ja kaupungin 

rakennusviraston hyväksynnän. Matkan varrella opittiin paljon 

byrokratiasta ja paperinpyörityksestä. Mutta opittiin myös, että 

kuka tahansa voi saada paljon aikaiseksi, kun tahtoa riittää!

”Arvostan sitä, että 

tunnen henkilön  

joka on tuottanut 

minun ruokani.”



tietoa ekologisista ja ravitsemuksellisista asioista. Meillä on 

vieraillut luomuviinin viljelijä Ranskasta, Intiaanisokerin 

maahantuoja, joka on asunut Boliviassa niiden intiaanien kes-

kuudessa, jotka vielä osaavat tuon harvinaisen taidon tehdä 

käsin sokeria. Lisäksi meillä on ollut Fengshui-sisustuksen 

konsultti, lisäravinneopastusta ja Reilun Kaupan esittelijä”. 

Ruokapiiriläiset osallistuivat myös yhdessä ulkopuolisten 

tahojen koulutuksiin: esimerkiksi Luomun tulevaisuus -se-

minaariin, ja toisaalta kertoivat kokemustenvaihtotilaisuuk-

sissa muille ekoarkilaisille luomuruokailun ja suoramyynnin 

eduista ja mahdollisuuksista.

Mukava palkinto piiriläisille olivat myös lehtijutut pai-

kallislehdissä, joissa ruokapiirin esittely sai kunniapaikan 

Ekoarki-hankkeen toiminnassa. Välillä rankaltakin tuntuva 

vapaaehtoistyö sai taas varmasti lisäpotkua julkisen arvon-

annon myötä; onhan oma kuva lehdessä aika kiva juttu. 

Puutyöt – muka miesten harrastus

Yhden puupuuhamiehen sitkeyden tuloksena innokas asu-

kasporukka sai keväällä 2005 käyttöönsä Keinutien koulun 

puutyötilat. Kaikki ei käynyt kuitenkaan ihan hetkessä. On-

gelmana alueella on, ettei aikuisten käyttöön ole ainuttakaan 

puutyötilaa. Tai metallityötilaa. Tai kivipajaa. Ekoarki tuntui 

olevan vastaus tämän innokkaan talkootyön nimeen vanno-

van puumiehen toiveille

Tavalliselle asukkaalle ei ole lainkaan itsestään selvää 

keneen ottaa yhteyttä tai millaisia hakemuksia kirjoittaa, 

jotta saisi vaikkapa nuorisotalon tai koulun tilan käyttöönsä. 

Siinä astui Ekoarki avuksi ja yhdessä hommasta selvittiin. 

Keinutien koulu on alueellisessa yhteistyössä aktiivisesti mu-

kana ja muun muassa ahkera Ekoarki-hankkeen palvelujen 

käyttäjä. Siltikin kaupungin koulujen iltakäytöstä vastaava 

taho oli hyvin ihmeissään, että rehtori oli henkilökohtaises-

ti myöntänyt luvan koulun asukaskäytölle; se on kuulemma 

todella harvinaista. 

Ekologisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen kannalta 

koulujen iltakäyttö olisi kuitenkin varsin toivottavaa. Suu-

ren osan ilta-ajasta tyhjillään olevat tilat kannattaisi ottaa 

hyötykäyttöön ennemmin kuin rakentaa uusia lämmitettäviä 

ja maapinta-alaa vaativia tiloja asukastoiminnalle. Ja luon-

nollisesti myös asukkaiden sosiaaliset verkostot ja viihty-

vyys lisääntyisivät parantuneiden harrastusmahdollisuuk-

sien myötä. Toisaalta monelle voisi omien lasten koulu tulla 

näin aiempaa tutummaksi. 

Mukavana huipennuksena kaikelle selvittely- ja lupatyöl-

le kevään 2005 ajan 5–20 hengen porukka ympäri Vesalaa, 

Myllypuroa, Kivikkoa ja Kontulaa kokoontui koululle kaksi 

”En halua jonottaa kaupan kassalla itkevän lapsen kanssa ruokaostoksiani. 

Ostan mieluummin rauhassa suurempia eriä omalla ajallani.”

” Olen kasvissyöjä. Haluan 

ruokani kotimaisena ja  

luomuna niin paljon kuin 

mahdollista. Haluan tavata  

samanhenkisiä ihmisiä.”
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Ekotiimi – elämäntapa ekoremonttiin  
yhteisvoimin

Ekotiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joka tukee toisiaan kestä-

vämpien elämäntapojen opettelussa. Ekotiimi on valmisoh-

jelma, jonka on suunnitellut kansainvälinen Global Action 

Plan (GAP) -järjestö. Suomessa Ekotiimitoiminnasta vastaa 

Kestävän elämäntavan yhdistys ry. Yksi yhdistyksen aktiivi-

simmista henkilöistä asuu Kivikossa. Iloksemme hän innostui 

ja onnistui kokoamaan Kivikkoon ihan oman Ekotiimin. 

Kivikon tiimi kokoontui Kivikossa Nallin koulun kortte-

litalossa vuonna 2003 ja siihen osallistui yhdeksän henkeä. 

Osallistujat löytyivät puskaradion ja alueen tapahtumissa 

ja ilmoitustauluilla jaettujen A4-mainosten avulla. Ryhmä 

seurasi yhdessä Ekotiimin ohjelmaa ja kokoontui yhteensä 

kahdeksan kertaa. Syksyn aikana seurattiin ja pohdittiin yh-

dessä omia kulutusvalintoja ja tottumuksia: esimerkiksi omat 

jätteet punnittiin kahden viikon ajan ja mietittiin, miten jäte-

kuormaa voisi keventää. Myös ostoskassia ja ajokilometrejä 

tarkkailtiin suurennuslasilla. Ryhmäläiset olivat tyytyväisiä 

PALAUTETTA EKOTIIMISTÄ

Osallistuin Ekotiimiin syksyllä 2003 Kivi-

kossa. Tiimi kokoontui marras- joulukuus-

sa joka toinen torstai Nallin koululla. Yksi 

kokoontumiskerta oli myös tammikuussa. 

Siihen en päässyt tulemaan lapseni sai-

rauden vuoksi. 

Olen tyytyväinen tiimin työskentelyyn. 

Keskustelimme tavoista toimia ympäris-

tön ja itsemme sekä jälkipolvien hyväksi. 

Tärkeintä lienee ollut huomata, että ei 

ole yksin sodassa maailman saastumista 

vastaan. Sain myös uutta tietoa. Se yllätti 

minut, koska luulin tietäväni kaiken oleel-

lisen kestävästä kehityksestä. En kaivan-

nut tiimin toimintatapaan muutoksia, 

jatkotiimi voisi olla ihan kiva.

kertaa viikossa kunnostamaan vanhoja huonekaluja. Yllätyk-

seksemme moni tästäkin porukasta oli nainen, vaikka voisi 

kuvitella puutöiden olevan miesten juttu. Ekoarki-hankkeen 

lisäksi puutyöryhmää tuki Urban II -ohjelman Asukastoimin-

nan kehittämisrahasto. 

Ekotiimissä

3-4:n hengen perhe voi vuodessa  

säästää: …ja samalla vähentää

satoja euroja 50 kg happamoittavia 

sateita600 kg jätteitä

50 000 l vettä 15 tonnia hiilidioksidi-

päästöjä ympäristöön!500 l bensiiniä

→ Lähde: Global Action Plan GAP

syksyn antiin ja uskoivat ekotiimityöskentelyn käynnistä-

neen muutoksen oman elämän ekologisoinnissa. 

Ekoarjen kokemusten perusteella Ekotiimityöskentely 

olisi myös jatkossa oiva tapa tukea asukkaiden ympäris-

töajattelua ja ekoelämän taitojen opettelua. Se voisi sopia 

vaikkapa työväenopistojen, asukastalojen tai lähiöasemien 

järjestämään ohjelmaan. 

EKOTIIMIN  

elinkaari  

(n. 4 kk)

matkustustavat

energiankäyttöostostavat

vedenkäyttöseuraava askel…

uusi EKOTIIMI
jätteet
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Kuinka kaikki kävi 

Perehtymis- ja suunnitteluvaiheessa luotiin toimintaryhmiä 

koskien alustava toimintasuunnitelma hankesuunnitelman 

pohjalta. Ryhmänohjaajien löytämiseksi tuotettiin toiminta-

ryhmistä kertova esite.

Sen jälkeen asukaskoordinaattori ryhtyi etsimään avaina-

sukkaita, tiedottamaan toimintaryhmistä alueen asukkaille ja 

yhteisöille sekä keräämään heiltä ideoita. Henkilökohtaiset 

yhteydenotot ja tapaamiset olivat hedelmällisimpiä. Paljon 

kontakteja luotiin myös osallistumalla alueen tapahtumiin 

ja kokouksiin. Valmis esite oli hyvä olla; tapaamisesta muis-

tuttamaan jäi jotain konkreettista ja ajatusten syntyessä 

asukaskoordinaattorin yhteystiedot oli helppo löytää. Eten-

kin alkuvaiheessa koordinaattorilta vaadittiin avoimuutta 

kaikenlaisille ideoille, mutta myös valmiuksia tarjota kiin-

nekohtia, joista voi päästä alkuun. Keskeistä oli ihmisten pa-

rissa vietetty aika. Asukkaat tarvitsivat aikaa mietintäaikaa 

ennen kuin olivat valmiita sitoutumaan toimintaryhmiin. 

Koordinaattorilta vaadittiin myös ennakkoluulottomuutta, 

sillä koskaan ei voinut etukäteen tietää, kenen tapaaminen 

tuottaisi hedelmää.

Kerättyjen ideoiden pohjalta käytiin läpi toimintasuun-

nitelma ja tehtiin tarvittavat korjaukset. Myös toimintaryh-

mien säännöt laadittiin vasta tässä vaiheessa. Todettiin, että 

asukkailla oli valmiina paljon hyviä ideoita ja apua tarvittiin 

lähinnä toiminnan jäsentelyssä, käynnistämisessä ja tiedot-

tamisessa. Tärkeäksi havaittiin myös se, että järjestettävä 

toiminta olisi käytännönläheistä. 

Seuraavassa vaiheessa toimintaryhmät käynnistyivät pik-

kuhiljaa. Kunkin ryhmän vastuuhenkilön kanssa käytiin läpi 

ryhmän ideat ja toimintasuunnitelmat sekä varmistettiin yh-

teisten sääntöjen ymmärtäminen. Tarvittaessa hankekoordi-

naattori auttoi ryhmän markkinoinnissa ja tiedottamisessa. 

Myös jatkossa ryhmä ja hankekoordinaattori pitivät säännöl-

lisesti yhteyttä toisiinsa. Koordinaattorin työssä keskeiseksi 

muodostuikin asukasverkostojen luominen ja tukeminen. 

Hyviksi toimintamalleiksi koettiin ympäristönäkökohtien 

löytäminen asukkaiden toiveista ja ideoista, ei niinkään val-

miiden mallien tarjoaminen. Henkilökohtainen opastus ja 

yhteydenpito kasvotusten mahdollistivat sen, että pienim-

mistäkin epävarmuuksista puhuttiin ennen kuin mahdolliset 

ongelmat pääsivät kasvamaan isoiksi. Tärkeää oli vastuun 

antaminen toimijoille itselleen ja ryhmien omaehtoisuus. 

Myös julkinen näkyvyys oli osa arvostusprosessia; lehtijutut, 

näyttelyt ynnä muu oman toiminnan näkyvyys antoi hyvää 

mieltä ja uskoa omaan osaamiseen.

Toiminnan aikana pyrittiin jatkuvaan vuorovaikutukseen 

asukkaiden kanssa. Osallistujilta saatiin uusia ideoita ja toi-

veita, joiden mukaan toimintaa muokattiin. Palautetta ke-

rättiin kirjallisesti mutta myös suullisesti, sillä kirjalliseen 

palautteen antamiseen ei monilla ollut tottumusta. Hank-

keen aikana havaittiin, että toimijoiden kuunteleminen ja 

huomioon ottaminen edesauttoi sekin osaltaan heidän voi-

maantumistaan.

Hankkeen päättyessä jokaisen ryhmän kanssa pohdittiin 

toiminnan jatkumista ja lähes kaikki ryhmät päättivät jatkaa 

toimintaansa. Jatkotoimintaa tukemaan järjestettiin viimeise-

nä syksynä rahoituskurssi, jolla selviteltiin, mistä voisi saada 

pientä taloudellista ja muutakin tukea jatkossa. 

Hyviä kokemuksia ryhmätoiminnasta tullaan siirtämään 

muuallekin muun muassa emo-organisaatioiden ja uusien 

hankkeiden kautta. Loppuvaiheessa voidaan vielä todeta, että 

tärkeää toimintaryhmien onnistumiselle on ollut alusta asti 

asukkaiden toiminnan omaehtoisuus ja sen arvostaminen, 

joka loi toimijoille uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja 

uusia asukasverkostoja. 

”Arvostan kotimaisuutta 

ja luomulaatua.”
”Olen mukana siksi,  

että täällä ihania ihmi-

siä ja hyvä tunnelma.”
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✤ alustavan toimintasuunni-

telman laatiminen

✤ esitteen tuottaminen ✤ tiedottaminen, avainasukkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden etsiminen

✤ toimintaideoiden kerääminen 

”jalkatyönä”

Mikä toimi: 

✤ henkilökohtaiset yhteydenotot ja 

tapaamiset

✤ avoimuus kaikille ideoille

✤ toimintasuunnitelman tarkistus:

✤ ideoita on, toteutustukea kaivataan 

✤ järjestettävän toiminnan tulee olla 

käytännönläheistä

Mikä toimi: 

✤ lopullisten toiminnan sääntöjen laatimi-

nen vasta tässä vaiheessa

✤ ryhmän suunnitelmien läpikäynti sen 

vastuuhenkilön kanssa

✤ säännöllinen yhteydenpito ryhmän ja 

hankekoordinaattorin välillä

✤ asukasverkostojen tukeminen ja syn-

nyttäminen

Mikä toimi: 

✤ ekologisten näkökohtien löytäminen 

asukkaiden toiveista ja ideoista 

✤ vastuun antaminen ja omaehtoisuus

✤ asukkailta uudet ideat, toiveet ja 

toimintamallit

✤ palautteen kerääminen suullisesti ja 

kirjallisesti 

✤ Takaisin vaiheeseen 3. 

Mitä opimme: 

✤ osallistujien kuunteleminen edesaut-

toi heidän voimaantumistaan

✤ viimeisenä syksynä koulutus jatko-

rahoituksen hakemisesta

Tärkeää ollut: 

✤ omaehtoisuus alusta asti

✤ arvostaminen – antoi uskoa omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin

Toimintaryhmät prosessina 

Silmäys tuloksiin

”Olen alkanut katsella jätteitä ja roskiksia eri silmällä.”

Ekoarjen toimintaryhmät onnistuivat kaikin puolin yli odo-

tusten. Odotimme etukäteen asukkaiden sitouttamisen toi-

mintaan olevan haasteellista. Toisin kuitenkin kävi. Ryhmiä 

olisi varmasti syntynyt enemmänkin, mutta Ekoarjen resurs-

sien rajallisuuden, etenkin ekoarkikoordinaattorin työajan, 

huomioon ottaen nyt saavutettu ryhmien määrä oli riittävä. 

Tavoitteiden selkeän ylittymisen yksi keskeinen syy oli toi-

mistotilan saaminen asukastalolta, jolloin asukkaiden, muun 

muassa potentiaalisten ryhmänvetäjien, innostuminen ja si-

toutuminen hankkeeseen syntyi luontevasti osana jokapäi-
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väistä toimintaa. Ajan antaminen asukkaille, aito keskustelu, 

kiinnostus ja asiakaslähtöisyys oli ekoarkikoordinaattorin 

työssä keskeistä. Onnistuminen kertoo myös siitä, että toi-

mintaryhmien antamat mahdollisuudet vastasivat asukkai-

den olemassa oleviin tarpeisiin.

Käytännönläheinen, kokemalla ja tekemällä oppiminen 

tuntui sopivan asukastyöhön. Eräs ruokapiiriläinen ilmai-

see asian näin: 

”Täältä saa paljon tietoa ekologisista ja ravitsemukselli-

sista asioista. Meillä on vieraillut luomuviinin viljelijä Rans-

kasta, Intiaanisokerin maahantuoja, joka on asunut Bolivias-

sa niiden intiaanien keskuudessa, jotka vielä osaavat tuon 

harvinaisen taidon tehdä käsin sokeria. Lisäksi meillä on 

ollut Fengshui-sisustuksen konsultti, lisäravinneopastusta 

ja Reilun Kaupan esittelijä.”

Toimintaryhmämalli tuki ympäristövastuullisuuden li-

säksi vahvasti osallistuvan kansalaisuuden ja demokraatti-

sen päätöksenteon ideoiden toteutumista. Toiminta raken-

tui osallistujien omien ajatusten ja toiveiden varaan, vaikka 

tarvittaessa ekoarkikoordinaattori antoi tukea suunnittelun 

käynnistämiseen ja yksityiskohtien hiomiseen. Esimerkiksi 

ryhmän vastuuhenkilöiden kanssa pohdittiin yhdessä seuraa-

van kymmenen kerran ohjelmaa tai jos ryhmä toivoi opetus-

ta vaikkapa tilkkutöihin, niin ekoarkikoordinaattori ehdotti 

mahdollisia opettajia. 

Ihmisillä on paljon hyviä ideoita ja yleensä ryhmästä tai 

ainakin omalta alueelta löytyy monipuolista osaamista ja tie-

totaitoa. Valmiit toimintateemat olivat hyvä keskustelun ava-

us, mutta kävi ilmi että asukkailla itsellään oli erittäin hyviä 

ideoita ja selviä näkemyksiä siitä millaista toimintaa he ha-

luaisivat. Liian valmiiksi ei kannata suunnitella. ”On hienoa, 

kun ryhmässämme ideat tulevat toinen toisiltamme.”

”On ihanaa, kun töitämme arvostetaan. Niistä on tehty mon-

ta näyttelyä.”

Toiminnan jatkuvuuden kannalta ihmisten omien taitojen ja 

alueella asuvien opastajien hyödyntäminen oli hyvin miele-

kästä. Näin alueelle syntyi uusia verkostoja, joiden voimin 

ryhmät ja mahdollisesti muutkin tahot voivat saada intoa 

toimintaansa myös tulevaisuudessa.

Ryhmätoiminta on antanut osallistujille tietoja, taitoja ja 

motivaatiota toimia ympäristövastuullisesti. Näistä asukkai-

den saamista tiedoista ja taidoista on kerrottu enemmän lu-

vussa ”Oliko Ekoarjella vaikutusta”. Lisäksi asukkaat löysivät 

toimintaryhmistä selvästi paljon kaivatun väylän tyydyttää 

sosiaalisia tarpeitaan. Tämä oli seikka, jota hanke ei sinällään 

tavoitellut, mutta joka tuli hyvin vahvasti esille. 

taulukko 1

2003 2004 2005

Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma

Toimintaryhmät*

Ryhmiä, kpl 3 6 5 6 5 7

Osallistujia, henkeä 20–60 169 20–60 246 20–60 145

* Liitteestä 1 löytyy kootut avaintiedot kaikista Ekoarjen ryhmistä

”Olin erakoitumassa, enkä 

uskaltanut enää oikein puhua 

kellekään tuntemattomalle.”

”Töissä ollessani en  

jaksanut harrastaa. Kun 

siirryin eläkkeelle,  

enää tuntenutkaan  

ketään, enkä kehdannut 

mennä minnekään.”

”Kevennämme mieltämme 

kahvittelun ja tekemisen 

lomassa puhumalla omat 

murheemme.”
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Ekologisten tietotaitojen parantamiseksi sekä asuk-
kaille että kasvattajille järjestetään kursseja ja kou-
lutuksia. Asukkaille suunnatuilla kursseilla ja koulu-
tuksilla tuetaan ekologisesti kestävien kulutustottu-
musten omaksumista. Suurin osa asukaskursseista 
on kaikille avoimia. Kasvattajien – nuoriso-ohjaajat, 
opettajat ja lastentarhanopettaja – ympäristökasva-
tustyötä tuetaan lisäksi erityisesti heille suunnatuilla 
koulutuksilla ja kokemustenvaihtopäivillä. 

Kaikille avoimet kurssit ja koulutukset – arjen 
ympäristötaitoja ja mukavaa yhdessäoloa

”Elämänpiirini on laajentunut. Olen päässyt vierailemaan Ekoar-

ki-hankkeen kanssa paikkoihin, joita en tiennyt olevan olemas-

sakaan… kuten Labbyn 800-vuotinen kartanomiljöö.”

Ilman epäilyksen häivää Aikuisten ympäristökerho oli yksi 

Ekoarjen menestystarina. Kerhossa koulutus toteutui käytän-

nönläheisesti. Ekologiseen elämäntapaan ja elinympäristöön 

tutustuttiin tekemällä ja kokemalla, esimerkiksi retkeillen. 

Mottona oli ”Mukavaa yhdessäoloa, tietoa elinympäristös-

tä ja luonnosta – siitä on ympäristökerho tehty”. Aiheet 

ja kohteet valittiin osallistujien toiveiden perusteella ja 

monien retkien käytännön järjestelyt hoitivat asukkaat. 

Ekoarkikoordinaattori teki puolivuosittaiset ohjelmat ja 

tarvittaessa hoiti osaltaan retkien ja muiden tapahtumien 

järjestelyitä. Reilun kahden vuoden aikana järjestettiin 26 

retkeä ja tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä yli 600 

asukasta ja kasvattajaa. 

Monipuoliset kurssit ja koulutukset

Ympäristökerhon matkaraportti: 

HYRSYLÄNMUTKA JA KARKALIN TAMMILEHTO

→ Unikko Lehtinen

 

Meitä oli bussintäysi innokkaita Aira 

Samulinin ihailijoita. Sää suosi. Olimme 

etuajassa perillä ja saimme löytää talon-

emännän yöpuulta. Kiertelimme Hyrsylän 

mutkan talon museomaisemissa. Kaikki 

osallistujat taisivat joutua nostalgian val-

taan vaikuttavassa nukke- ja lelumuseos-

sa, joka sijaitsi mahtavan talon alakerras-

sa. Ulkosalla saimme ihastella perinteistä 

aittaa käsitöineen, liiterinseinämiä työka-

luineen, kirkkokiesejä, ja potkurivalikoi-

maa. Ulkosalla oli Johannes Virolaisen 

tuomia kasveja, sotilaan patsas Airan 

isän muistolle, mahtava veturi nimeltä 

Kana, Airan isoäidin muistoksi, joka oli ol-

lut Viipurin rautatiellä töissä. Sieltä löytyi 

myös Sten Suvion muistoksi ja kunniaksi 

istutettu tammi. Sten oli Airan isän veli. 

Ihmetystä aiheutti tyhjä aitaus. Selvisi että 

siellä oli asunut aikanaan Airan miehen 

Ekun lahjaksi saama pässi. Siitäkin oli jo 

aika jättänyt. Toiselta puolelta pihaa löy-

tyi Ekun koti, vanha Langintalo, joka oli 

samanlainen kuin Ekun äidin pohjalainen 

koti oli ollut. Taloa hallinnoi omalla ar-

vovallallaan karmeaääninen Hyrsy-kissa. 

Hän on jo saavuttanut kunnioitettavan 18 

vuoden iän.

Kun Aira sai vaatteet päällensä ja kut-

rinsa suorittua, hän alkoi kahvinkeittoon 

meille vieraille. Kokoonnuimmekin yhdes-

sä uskomattoman Bomban talon pirtin 

pitkille pöydille juomaan kahvia kauniista 

ruusukupeista, syömään naapurinemän-

nän leipomaa pullaa ja kuuntelemaan 

Airan kerrontaa. Olimme iloisia että saa-

toimme tuoda muassamme terveisiä Airan 

entiseltä luokkatoverilta Lappeenrannas-

ta noin 70 vuoden takaa!! Kuuntelimme 



32

hartaan hiljaisina Airan uskomatonta 

elämäntarinaa. Saimme kuulla nuoren 

tytön elämästä kirjaimellisesti keskellä 

sotaa, rakkaan isän kaatumisesta, per-

heväkivallan runtelemasta avioliitosta, 

skitsofrenialle menetetystä tyttärestä ja 

omasta selviytymisestä kaiken sen kes-

kellä. Tästä voi lukea tarkemmin kirjoista 

Soturi ja sunnuntailapsi sekä Auringon-

pimennys. Tulimme ymmärtämään talon 

syntyvaiheita ja -syitä. Talo oli myös si-

sältä uskomattoman kaunis ikoneineen, 

raanuineen ja vanhoine astioineen, joita 

oli valtava määrä vitriineissä. Emäntä oli 

itse jo 77-vuotias!! Hän kertoi jatkavansa 

työntekoa vielä ainakin kolme vuotta saa-

dakseen tämän mielettömän elämäntyön 

maksetuksi. Aira on mahtava persoonal-

lisuus, loistava puhuja, ja monella tavalla 

esikuvallinen suomalainen nainen. 

Näine syvine mietteinemme jatkoimme 

matkaa kohti luonnon omia monument-

teja Karkalin kalkkipitoisille lehtoalueille. 

Söimme eväitä kalliolla ja lähdimme lamp-

simaan polkua pitkin. Löysimme Suomen 

suurimman luonnonluolan, jossa tosin 

oli niin pimeää ettemme menneet sisälle. 

Saimme kuitenkin nähdä keltavuokkoja, 

lehmuksia, pähkinäpensaita, paatsaman 

ja joitain erikoisempia perhosia.

Kahvinkaipaus ajoi meitä eteenpäin. 

Suunnistimme Lohjan keskustaan. Pyhä-

päivä vaikeutti tehtäväämme suuresti. 

Melkein kaikki paikat olivat kiinni. Jotain 

sentään löytyi. Osa kävi ihailemassa kau-

niisti koristeltua kivikirkkoa.

Olimme saaneet nähdä niin sielun kuin 

luonnonkin ihmeitä. Olimme valmiit pa-

laamaan omaan arkeemme.

Käytännönläheisyys ja mahdollisuus soveltaa opittua suo-

raan omaan elämään olivat pääperiaatteet myös kaikilla 

muilla asukkaille suunnatuilla kursseilla ja koulutuksilla. 

Lähestymistapa valittiin kokemusten opettamana. Ensim-

mäinen syksyllä 2003 järjestetty kurssi, ”Enemmän vähällä”, 

oli osin luentopainotteinen kaikille ryhmänohjaamisesta ja 

ympäristökysymyksistä kiinnostuneille avoin lähtölaukaus 

Ekoarjelle. Tälläkin kurssilla suosituimpia olivat käytännön-

läheisimmät osuudet. Mutta varsinaisesti seuraavaksi jär-

jestetty opintoretki suuntasi Ekoarjen koulutukset vahvasti 

kokemalla oppimiseen. 

Asukkaiden ideasta päätettiin kokeilla opintoretkimuo-

toista koulusta. Lokakuussa 2003 Ekoarki teki opintoretken 

Frantsilan luomuyrttitilalle Hämeenkyröön. Kokopäivän ret-

kelle, johon kuului myös kahden tunnin luento, osallistui 

bussilastinen porukkaa: niin asukkaita, opettajia kuin mui-

takin kasvattajia. Retkeä ei tarvinnut juurikaan markkinoi-

da, vaan puskaradio toimi moitteettomasti. Opintoretken 

innostuneen palautteen sekä kuin itsekseen hoituneen ja 

kustannustehokkaan markkinoinnin johdosta opintoretkil-

le päätettiin antaa keskeinen osa Ekoarjen koulutuksissa. 

Asukkaat otettiin mukaan järjestämään myös koulutuksia 

ja heidän toimestaan toteutettiin joka vuosi osa Ekoarjen 

koulutuksista. 

Ekoarjen aikana ekologisesti kestäviin valintoihin pereh-

dyttiin hyvin monesta näkökulmasta. Kurssit liittyvät muun 

muassa luonnon- ja kulttuuriympäristöntuntemukseen, jä-

tehuoltoon, lähiympäristöön vaikuttamiseen  sekä kierrä-

tysmateriaalien hyödyntämiseen ja uusiokäyttöön. Lisäksi 

Ekoarki tarjosi alueellista verkostoitumista ja vapaaehtois-

työtä tukevaa koulutusta: esimerkiksi ”Jaksaminen vapaa-

ehtoistyössä” -koulutus järjestettiin yhteistyössä Suomen 

mielenterveysseuran kanssa. 

Monia asukaskursseja markkinoitiin myös alueen kas-

vattajille ja he osallistuivatkin säännöllisesti. Myös järjes-

tetty ryhmänohjaajien koulutus toteutettiin niin, että se oli 

mahdollisuuksien mukaan samalla kaikille alueen asukkail-

le avointa koulutusta. Lisäksi koulutuksessa hyödynnettiin 

muiden tahojen tarjoamaa ohjelmaa; esimerkiksi ruokapii-

riläisiä osallistui luomun tulevaisuutta käsittelevään semi-

naariin ja käsityöryhmien vetäjiä Hyötykasviyhdistyksen 

kasvivärjäyskurssille.

Tietyille kohderyhmille, muun muassa nuorille ja maa-

hanmuuttajille,  järjestettiin tarkemmin räätälöityjä ja eri-
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Kasvattajille suunnatut kurssit ja koulutukset 
– ekoelämyksiä ja työhyvinvointia

”Lämmin kiitos. Näkee, että ’elätte’ itse siitä, mitä koulutatte. 

Että olette täysillä mukana. Silloin välittyy kuulijalle muka-

valla, mieleenpainuvalla tavalla elämys, kokemus. Oli ilo olla 

mukana ja tämä asia varmasti elää meillä jatkossa!”

Kasvattajille alueellisen ympäristökasvattajan järjestämät 

kurssit ja koulutukset ovat varmasti olleet hankkeen kes-

keisintä antia. Koulutuksia ja tapaamisia järjestettiin lukui-

sia erilaisia sekä yhteistyönä muiden tahojen kanssa että 

itsenäisesti. Lisäksi alueellinen ympäristökasvattaja välitti 

tietoa muiden tahojen järjestämistä koulutuksista. Kursseja 

ja tapaamisia järjestettiin kahdella tapaa: sekä kaikille avoi-

mina tilaisuuksina että yhdelle työyhteisölle räätälöityinä 

tilauskoulutuksina. Molemmissa tapauksissa koulutusten 

aiheita mietittäessä huomioitiin osallistujien toiveet. Jotkut 

kursseista olivat alueellisen ympäristökasvattajan vetämiä, 

tyisesti heille markkinoituja kursseja, koska saamamme 

kokemuksen mukaan heitä ei tavoitettu muilla kursseilla.  

Nuorille järjestettiin esimerkiksi vaatteiden uudistuskurs-

si, jossa uudistettiin vanhoja vaatteita viimeisen muodin 

ja oman maun mukaiseksi. Kurssi päättyi uuden Kierrä-

tysmyymälän avajaisissa pidettyyn nuorten itse suunnit-

telemaan MuotiStail -muotinäytökseen. Nuorten ja heidän 

vanhempiensa palautteen mukaan kurssi onnistui muutta-

maan osallistuneiden nuorten asenteita kierrätystä ja käy-

tettyjen vaatteiden käyttöä kohtaan myönteisemmäksi. Eri-

tyisesti maahanmuuttajille kohdennettuja kursseja olivat 

kudontakurssi, yksi radiokoulutus ja oma sieni- ja marja-

retki. Kudontakurssilla perehdyttiin kierrätysmateriaalien 

käyttöön ja se toteutettiin yhteistyössä Kivikon käsityöpa-

jan ja Kassandran kanssa. Radiokurssilla maahanmuuttaja-

nuoret perehtyivät radio-ohjelmien tekoon ja tekivät koe-

ohjelman, jossa he vertailivat ja pohtivat oman kotimaansa 

ja Helsingin eroja elinympäristönä. Kurssi toteutettiin yh-

teistyössä Monik-hankkeen ja Urban TV:n ja Radion kans-

sa. Sieni- ja marjaretki toteutettiin yhteistyössä Berde ry:n  

kanssa.

Erikseen voisi vielä mainita kaksi koulutusta; Haasteena 

Itä-Helsinki -luentosarjan sekä Jätehuolto- ja kierrätyskou-

lutuksen. Haasteena Itä-Helsinki -luentosarja työväenopis-

tossa oli hankeen yhteistyön tuloksia. Stoassa vuonna 2004 

pidetty luentosarja käsitteli Itä-Helsinkiä ennen ja nyt. Eko-

arki vastasi myös ”Hyvää elämää itäpuolella”  ja ”Itä-Helsinki 

elää suunnitelmissa” -luentokertojen toteuttamisesta. Muita 

yhteistyökumppaneita luentosarjassa olivat Helsingin kau-

pungin Suomenkielisen työväenopiston itäinen alueopisto 

ja Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA. Kierrä-

tyskoulutus oli samalla kierrätysneuvojakoulutuskokeilu, 

jonka ansioista alueelle saatiin asukkaista muutama uusi 

kierrätysneuvoja erityisesti taloyhtiöissä tapahtuvaa neu-

vontaa varten. 

Kaiken kaikkiaan etupäässä asukkaille suunnattuja kurs-

seja ja koulutuksia järjestettiin 47, joista 26 oli aikuisten 

ympäristökerhon retkiä ja tapahtumia (ks. Liite 2).



34

mutta suurimpaan osaan hankittiin juuri kyseisen alan asi-

antuntijat muualta. Toisinaan kurssit vetivät tuvan täyteen 

väkeä, toisinaan taas etenkin koulumaailman tiukka rahati-

lanne ja sijaisten saamisen vaikeus näkyi kaikille avointen 

kurssien alhaisina osanottajamäärinä. Monet koulutukset 

olivat hyvin käytännönläheisiä – kasvattajat pääsivät itse 

kokemaan ja toimimaan.

Erityisen suosittuja kurssien aiheita olivat erilaiset draa-

malliset ympäristökasvatuksen menetelmät. Etenkin lasten-

tarhanopettajille suunnatut Hiljainen hyönteinen ja Saahin-

kaisen samettiviitta -koulutukset olivat menestyksiä. Kurs-

seilla, retkillä ja neuvontatunneilla esiteltiin jo olemassa 

olevia ja hankkeen tuottamia uusia ympäristökasvatusma-

teriaaleja. Lennu Liito-oravan ympäristökerhoa ja Helsingin 

kaupungin ympäristökeskuksen Talventaikaa -materiaalia 

esiteltiin myös omissa koulutuksissaan. Ekoarki-hankkeen 

alueellinen ympäristökasvattaja toimi Itä-Helsingin alueella 

Vihreä lippu -edistäjänä ja järjesti siihen liittyviä kursseja 

ja kokemustenvaihtotilaisuuksia. Yhteistyössä pääkaupun-

kiseudun luontokoulujen ja muiden ympäristökasvatusta 

tekevien tahojen kanssa koottiin kasvattajille suunnatuista 

koulutuksista yhteinen lista, jonka avulla tieto kursseista 

kulki keskitetymmin ja tehokkaammin.

Aivan uudenlaisia toimintamalleja syntyi myös tällä saral-

la. Yhteistyössä Kivikon–Kontulan–Kurkimäen päivähoidon 

kanssa kehitettiin päivähoito- ja leikkipuistohenkilöstölle 

suunnattuja ekohenkisiä työhyvinvointipäiviä. Tykypäivien 

ideana oli edistää työssä jaksamista yhteisellä mukavalla 

tekemisellä, joka antaisi samalla myös ideoita ympäristö-

kasvatuksen toteuttamiseen omassa työssä ja kestävämpien 

elämäntapojen omaksumiseen omassa elämässä. Päivillä oli 

erilaisia teemoja, joista suurimman suosion saivat erilaiset 

kierrätysmateriaaliaskartelut, kuten tuulikellojen tekemi-

nen ja paperimassatyöt. Päivät järjestettiin pääsääntöisesti 

niin, että aamupäivällä ja iltapäivällä oli sama ohjelma, jo-

ten osallistua saattoivat työajan puitteissa niin aamu- kuin 

iltavuorolaisetkin. Aamupäivän ryhmät olivat kuitenkin suo-

situmpia. Tykypäiviä järjestettiin vuoden 2004 aikana 2–3 

lukukaudessa.  

Toinen suosittu uusi koulutustapahtuma oli Ympäristö-

kasvatus nyt! -seminaari, joka järjestettiin yhteistyössä Hel-

singin kaupungin ympäristö- ja rakennusvirastojen, Gar-

denia-Helsingin ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 

kanssa. Seminaari on ensisijaisesti Helsingin päivähoitovä-

elle suunnattu ympäristökasvatuksen ajankohtaiskatsaus, 

joka järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2003. Ympä-

ristökasvatus nyt! -seminaari sai erittäin hyvän vastaanoton 

kohdeyleisön keskuudessa ja se järjestettäneen jatkossakin 

vuosittain virastoyhteistyönä.

Hankkeen suurin koulutustapahtuma oli usean eri tahon 

yhteistyönä järjestetty kansainvälinen Kasvatuksella kohti 

kestävää kehitystä -konferenssi. Se oli Suomen ensimmäi-

nen virallinen YK:n vuosikymmenen tapahtuma, joka esit-

teli monipuolisesti ympäristökasvatuksen ja kestävän kehi-

tyksen edistämisen haasteita, käytäntöjä ja tutkimusta niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin. Kolmipäiväiseen konferens-

siin osallistui 263 henkilöä 16 eri maasta. Ekoarki-hanketta 

ja alueellisen ympäristöinnostajan toimintamallia esiteltiin 

konferenssin aikana useaan otteeseen ja se herätti paljon 

kiinnostusta kansainvälisestikin uraauurtavana hankkeena.

”Kiitos mukavasta ja antoisasta iltapäivästä. Tuli heti monta ideaa, joita täytyy kokeilla. 

Ja on kiva olla välillä itse ’leikkimässä’. Hyvää jatkoa teille ja teette hyvää työtä.”
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Kokemustenvaihtotilaisuudet  
– jaettu ilo on kaksinkertainen 

”…hengenravintoo, kun sai keskustella muiden saman alan 

ihmisten kanssa…”

Keskustelut ja vertaistuki osoittautuvat Ekoarjessakin ensiar-

voisen tärkeiksi. Sekä asukkaille että kasvattajille järjestetyt 

tapaamiset ja kokemustenvaihtotilaisuudet koettiin molem-

missa ryhmissä erittäin antoisiksi. Tapaamisia järjestettiin 

asukkaille ensimmäistä toimintavuotta lukuun ottamatta 

noin kaksi kertaa vuodessa: joulun alla pikkujoulutunnel-

missa ja keväällä ennen kesälaitumille vetäytymistä. Tapaa-

misten yhteydessä oli ensin jokin koulutuksellinen osuus, 

jonka jälkeen alkoi vapaamuotoinen keskustelu ja kokemus-

tenvaihto. Opettajille ja perhepäivähoitajille kokemusten-

vaihtotilaisuuksia oli useita vuosittain. 

Nämä yhteiset tuokiot antoivat monelle idealle siivet ja 

niiden avulla syntyi sekä kasvattajien että asukkaiden välille 

uusia yhteistyöverkostoja. Alueella koulujen keskinäinen ja 

päiväkotien välinen yhteistyö oli melko vähäistä, joten synty-

neet yhteistyöverkostot ovat arvokasta pääomaa tulevaisuu-

dessa. Asukkaat innostuivat jakamaan esimerkiksi osaamis-

taan; Myllypuron naiset kävivät opettamassa muille ryhmille 

tilkkutöitä ja Näppärien Näppien hienoja kahvipakettikrans-

seja taiteltiin innokkaasti Kivenkolon käsityöpäivässä. 

”Oma viikko-ohjelma on  

jo niin tiukka ettei aina saa 

ujutettua teidän ihania  

ideoita sekaan. Hyviä  

vinkkejä olemme saaneet.”
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Kuinka kaikki kävi

Perehtymis- ja suunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman 

pohjalta laadittiin alustava toimintasuunnitelma kurssien 

ja koulutusten toteuttamiseksi. Erityisesti kiinnitettiin huo-

miota siihen, millaiset kurssit ja koulutukset toteuttaisivat 

parhaiten myös hankkeen kokonaisvaltaisia laadullisia ta-

voitteita: kestävän elämäntavan omaksumista osaksi arkea. 

Tässä vaiheessa huomasimme, että tiedon välittämisen li-

säksi motivaation ja voimaantumisen vahvistaminen näyttää 

olevan erittäin tärkeää pitkän tähtäimen tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Esimerkiksi joustovarat kaikissa suunnitelmissa 

todettiin tärkeiksi; jos osallistujilta tuli loistoidea kurssiksi, 

täytyi aina olla sen verran liikkumatilaa, että yllätyskurssi 

voitiin järjestää. Näin osallistujat saivat todella tuntea vai-

kuttavansa hankkeen sisältöön. 

Seuraavana oli vuorossa yhteistyötahojen etsiminen, toi-

minnasta tiedottaminen ja ideoiden keruu. Kouluille ja päi-

väkodeille kerrottiin kurssi- ja koulutusmahdollisuuksista 

ensin kirjeitse ja sähköpostitse, minkä jälkeen alueellinen 

ympäristökasvattaja pyrki pää-

semään kuhunkin työyhteisöön 

esittelemään hankkeen tarjontaa 

myös henkilökohtaisesti. Asuk-

kailta kerättiin kurssi-ideoita alu-

een tapahtumissa, minkä lisäksi 

järjestettiin kaikille avoin neljän 

illan Enemmän vähällä -kurssi. 

Kävi ilmi, että alueella on paljon 

kiinnostusta yhdessä tekemiseen 

ja valmiita ajatuksia toiminnasta. 

Todettiin myös, että kokemalla 

oppiminen sopii hankkeen kohderyhmille, erityisesti asuk-

kaille. Ensimmäinen kurssikin olisi voinut olla käytännön-

läheisempi.

Seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin ja korjattiin suunni-

telmia osallistujien ja yhteistyötahojen ideoiden ja kurssipa-

lautteen valossa: asukkaille suunnattuja kursseja muutettiin 

käytännönläheisemmiksi ja luovuttiin monta kertaa kestävis-

tä koulutuksista niiden liiallisen sitovuuden vuoksi. Todet-

tiin, että valmius muuttaa suunnitelmia asiakkaiden toivei-

den mukaiseksi on keskeinen kurssien menestyksen avain.

Sitten oli vuorossa koulutusohjelman toteuttaminen. Kai-

kille avoin ja erittäin suosittu aikuisten ympäristökerho sai 

alkunsa asukkaiden ideasta. Muita koulutuksia asukkaille 

järjestettiin 2–6 vuodessa. Kasvattajien kursseja järjestettiin 

heidän toivomistaan aiheista noin kuusi lukukaudessa. Kurs-

sien järjestelyissä yhdistettiin myös voimia muiden tahojen 

kanssa koulutustarjonnan kasvattamiseksi ja tiedotuksen 

tehostamiseksi. Huomattiin, että kokemusten jakaminen ja 

verkostojen synnyttäminen on tärkeä osa koulutusten antia 

ja niinpä keskustelulle pyrittiin varaamaan kaikilla kursseil-

la tarpeeksi aikaa. 

Jatkuva vuorovaikutus asiakkaiden ja yhteistyökump-

paneiden kanssa sekä toimintasuunnitelman peilaaminen 

saatuun palautteeseen oli tärkeää koko toiminnan aikana. 

Opimme, että kurssiohjelmia ei kannata suunnitella sitovasti 

yli puolen vuoden päähän, jotta 

vuorovaikutteinen suunnittelu 

osallistujien kanssa olisi mah-

dollista. Lisäksi aina kannattaa 

säilyttää mahdollisuus lisäkurs-

sien järjestämiseen. Asiakkaiden 

toiveita kuuntelemalla löytyvät 

parhaat muodot kurssien järjes-

tämiseen ja juuri heidän oppimi-

sensa tukemiseen. 

Viimeisessä vaiheessa syksyn 

taittuessa talveksi 2005 koulu-

tukset päättyivät ja oli aika pohtia toiminnan jatkuvuutta. 

Kurssit ja koulutukset ovat vahvistaneet alueen ympäristö-

kasvatuksen tietotaitoja ja tukeneet ekologisen elämäntavan 

juurtumista alueelle. Koulutuksissa toimintakykyjen ja mo-

tivaation luominen sekä tiedonhaun oppiminen ovat olleet 

keskeisellä sijalla. Nämä taidot luovat edellytyksiä ympäris-

töön liittyvän toiminnan jatkuvuudelle. 

”Prosessia, jossa yksilön luottamus omiin 

kykyihin kasvaa, nimitämme voimaantu-

miseksi tai valtautumiseksi. Voimaantu-

nut yksilö luottaa omiin vaikutusmah-

dollisuuksiinsa, kokee oman toimintansa 

merkityksellisenä ja haluaa toimia.” 

→ Paloniemi & Koskinen 2005
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Kurssit ja koulutukset prosessina 

Neuvonnan lisäksi hankkeessa tuetaan ja opastetaan kasvattajia myös muilla  

keinoilla toteuttamaan kestävän kehityksen ohjelmia, ympäristökasvatustyöpajoja, 

lähiluontoretkiä, ympäristöteemapäiviä ja muita ympäristökasvatushankkeita. 

✤  alustavan toimintasuunni-

telman laatiminen, ensim-

mäisen kurssin järjestämi-

nen suunnanhakemiseksi

Mikä toimi: 

✤  joustovara kaikissa suun-

nitelmissa

✤  yhteydenotot kouluille ja päiväko-

teihin, tiedotus ja ideoiden keruu

✤  asukkailta kerättiin kurssi-ideoita 

alueen tapahtumissa

Mitä opimme: 

✤  kokemalla oppiminen sopii hyvin 

asukkaille

✤  suunnitelmien tarkastelu yhteistyötaho-

jen ideoiden ja kurssipalautteen valossa 

Mitä opimme: 

✤  monen kerran koulutukset sitovat liikaa

✤  kaikille avoin aikuisten ympäristökerho 

asukkaiden ideasta

✤  muut koulutukset asukkaille ja kasvattajille

✤  kokemusten jakaminen ja verkostojen 

synnyttäminen

Mikä toimi: 

✤  kursseilla aikaa keskusteluille ja kokemus-

tenvaihdolle

✤  kurssi-ideat osallistujilta

✤  jatkuva vuorovaikutus asiakkaiden 

ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

Mitä opimme:

✤  asiakkaita kuuntelemalla löytyvät 

parhaat muodot kurssien järjestä-

miseen ja kohderyhmän oppimisen 

tukemiseen 

� Takaisin vaiheeseen 3.✤  kursseilla oli keskeistä toiminta-

kykyjen ja motivaation löytäminen 

sekä tiedon haun oppiminen, mikä 

tukee ympäristötoiminnan jatku-

vuutta hankkeen loppumisen jäl-

keenkin
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taulukko 2

2003 2004 2005 Yhteensä

2003–2005Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma

Kaikille avoimia koulutuksia 1 2 2 19 2 26 47

Osallistujia 10 53 100 428 35 526 1007

Koulutuksia ja tapaamisia 

kasvattajille 

7 7 7 12 9 15 34

Osallistujia 150 236 361 747

Kasvattajien toteuttamia 

työryhmiä/pajoja

4 4 4 10 4 4 18

Silmäys tuloksiin

Tavoitteiden ylittymisen syitä, tai pitäisikö sanoa katalysaat-

toreita, olivat kurssien järjestäminen yhteistyössä eri taho-

jen kanssa ja syntyneet asukasverkostot. Yhteistyön avulla 

tavoitettiin laajempi osallistujakunta kuin yksin olisi ollut 

mahdollista ja saatiin lisää resursseja kurssitoimintaan. Kun 

ideat ja toiveet kursseihin ja koulutuksiin saatiin potentiaa-

lisilta osallistujilta, niin järjestetty toiminta kohtasi luonte-

vasti asukkaiden ja kasvattajien todelliset tarpeet. Ekoarkeen 

sitoutuneiden kasvattajien ja asukkaiden edelleen välittämä 

tieto kursseista ja koulutuksista oli merkittävä väylä toimin-

nan markkinoinnissa. Puskaradio oli mahdollisesti jopa te-

hokkain markkinointikeinomme. 

Myös Kierrätyskeskuksen työllistettyjen ja eri koulujen 

harjoittelijoiden saaminen hankkeen käyttöön on vaikutta-

nut merkittävästi kurssitoiminnan laajuuteen ja tavoitteiden 

ylittymiseen. Heidän työpanoksensa oli merkittävä. Ja mikä 

parasta, työllistetyt ja harjoittelijat löytyivät alueelta hank-

keen toiminnan myötä.

Kurssit, koulutukset ja kokemustenvaihtotilaisuudet li-

säsivät osallistujien ympäristötietoja ja -taitoja, edistivät 

tiedonkulkua luomalla uusia verkostoja ja lisäsivät osallis-

tumismotivaatiota ja -valmiuksia. Kursseille osallistuneiden 

kautta tieto kulki myös eteenpäin, esimerkiksi kasvattajilta 

heidän työyhteisöilleen ja asukkailta toisille toimintaryh-

missä ja niiden ulkopuolella. Yhdessä samanlaisista asiois-

ta kiinnostuneiden kanssa tekeminen ja oppiminen lisäsi 

myös intoa omaan toimintaan ja uskoa ympäristöasioiden 

tärkeyteen. Lisää laadullisista tuloksista voit lukea luvuista 

”Syitä ja seurauksia – tutkittua tietoa” ja ”Ekoarki ja alueen 

kestävä kehitys”. 
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Ympäristökasvatusta ja -neuvontaa vauvasta vaariin

Hankkeessa tuetaan alueen toimijoita ympäristö-
kasvatuksessa ja -tiedontarpeessa tarjoamalla ym-
päristöneuvontaa ohjaajille, opettajille, oppilaille ja 
asukkaille. Myös yritysten neuvontatarpeita kartoi-
tetaan ja tarvittaessa kehitetään niille sopivia neu-
vontapalveluita. 

Ympäristöneuvonta – virtuaaliostoksia,  
luentoja ja draamaa

”Lennukerho oli suuri menestys” 

Ympäristöneuvontaa toteutettiin hankkeessa kahdella eri 

mallilla. Ensimmäisessä Kierrätyskeskuksen ympäristöneu-

vojan pystyi tilaamaan päiväkotiin, kouluun, nuorisotalolle, 

taloyhtiöön, yritykseen, yhdistysten kokouksiin tai tapahtu-

miin. Toisessa, vain kasvattajille ja kasvaville suunnatussa 

mallissa, alueellinen ympäristökasvattaja vastasi itse neu-

vonnasta. Suurin osa neuvonnasta toteutui ensimmäisen 

mallin mukaisesti. Kierrätyskeskuksen ympäristöneuvojat 

olivat pääasiallisesti oman järjestelmän ympäristöneuvo-

jarekisterin neuvojia. Tarvittaessa, jos kierrätyskeskuksen 

neuvojien aikataulut tai osaaminen eivät sopineet toivottuun 

neuvontaan, käytettiin myös ulkopuolisten asiantuntijoiden 

palveluja. Alueellisen ympäristökasvattajan kasvattajille ja 

lapsille pitämät neuvontatunnit käsittivät hyvin monenlaisia 

aiheita vierailuista koulujen ja päiväkotien henkilökuntako-

kouksissa kierrätysanimaation tekoon. 

Molemmissa tapauksissa neuvonta oli tilaajalle maksu-

tonta ja neuvonnan aihe räätälöitiin aina tilaajan tarpeiden 

mukaan. Aiheina olivat esimerkiksi luontoretket, ympäristö-

ohjelman rakentaminen, ekoaskartelu, kierrätys ja lajittelu, 

jätehuoltomääräykset, koulun ympäristöpäivän suunnittelu 

tai kestävän elämäntavan aakkoset. Koulujen ja päiväkotien 

suosikkeja olivat erityisesti kierrätysmateriaaliaskartelut ja 

erilaiset lähiluontoon suuntautuvat retket. Pääasiassa neu-

vonta koostui yksittäisistä tunneista, mutta myös joitain 

kymmeniä 2–10 kerran ympäristökerhoja toteutettiin alueen 

kouluissa, asukaspuistoissa ja seurakunnissa: esimerkik-

si kierrätysmateriaaliaskartelu-, ympäristötaide- ja vihreä 

draama -kerhoja. Lisäksi syksyllä 2005 jatkettiin Kierrätys-

keskuksen Lennu Liito-orava -ympäristökerhotoimintaa, joka 

oli saanut kovan suosion keväällä 2005 päättyneessä Urbanin 

iltapäivätoiminnan sateenkaarihankkeessa. Kerhotoiminnas-

sa iltapäiväkerhojen lisäksi paljon kiitosta aamukerhot sai-

vat, joihin vanhemmat pystyivät tuomaan pienet koululaiset 

ennen koulupäivän alkua, kun he itse lähtivät töihin. 

Yrityksille neuvontaa tehtiin vähän, mutta ovia siihenkin 

suuntaan saatiin auki hankkeen loppumetreillä. Heti han-

keen alussa kartoitettiin kiinnostusta yritysneuvontaan. 

Kun innostus tuntui aika lievältä, eikä konkreettisia toiveita 

esitetty, ei Ekoarki ryhtynyt panostamaan tähän kohderyh-
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URBAANIA NEUVONTAA

→ Tiina Väärämäki, Kierrätyskeskuksen 

ympäristöneuvoja

Alueen toiminnan ympäristövastuullista-

minen ei onnistu ilman, että tieto omien 

arkipäivän valintojen ympäristövaiku-

tuksista lisääntyy. Tavoitteena Urban-

hankkeeseen liittyvässä neuvonnassa on 

ollut osoittaa, että jokaisen panoksella on 

merkitystä yhteiselle ympäristölle ja että 

jokainen voi olla mukana oman lähiympä-

ristön viihtyvyyden lisäämisessä. 

Neuvonnan kohderyhmään ovat kuu-

luneet kaikki vauvasta vaariin. Neuvon-

taa ei ole toteutettu muusta arkipäivän 

rakenteista irrallaan, vaan se on tuotu 

asukkaiden lähelle kouluihin, päiväkotei-

hin, taloyhtiön tilaisuuksiin ja kyläjuhliin. 

On tehty yhteistyötä alueen muiden toimi-

joiden kanssa, niin asukaspuistojen kuin 

seurakunnankin.

Neuvonnan sisältö on mitoitettu ja 

räätälöity aina kohderyhmän ja neuvon-

tatilanteen erityispiirteitä vastaavaksi. 

Kyläjuhlissa ovat arkisista valinnoista ja 

niiden ympäristövaikutuksista perfor-

manssin keinoin kertoneet ”Eko-Enska” 

ja ”Törky-Torsti”. Päiväkodeissa, asukas-

talolla ja kouluissa on vieraillut käsinukke 

Hilpeä Helinä ystävineen. Helinästä ker-

tova nukketeatterinäytelmä on käsitellyt 

kasvavan roskavuoren arvoitusta ja niitä 

toimia, joilla roskan syntyä voidaan estää. 

Kyläjuhlilla ja muissa yleisötapahtumissa 

neuvoja on ollut tarjolla jätteen välttämi-

sestä, uudelleenkäytöstä, jätteiden lajit-

telusta ja oman asuinympäristön luonto-

kohteista. 

Toiminnalliset menetelmät ovat olleet 

tärkeä osa neuvontaa. Asukkailla on ollut 

mahdollisuus tekemällä huomata tapoja 

säästää luonnonvaroja ja ehkäistä jätteen-

syntyä. Neuvontaan on toteutettu mm. 

ohjaamalla askartelua jätemateriaalista. 

Tarkoituksena on ollut paitsi korvata itse 

tehdyllä uutena ostettu, myös osoittaa 

jätemateriaalin käyttökelpoisuus mm. 

kuhunkin kauteen liittyvässä askartelus-

sa. Askartelussa on pyritty lopputulosten 

laatuun ja hyödynnettävyyteen koristeena 

tai käyttöesineenä.  

 Hankkeen tavoitteena on ollut muut-

taa alueen asukkaiden arki kokonaisval-

taisesti ekologisemmaksi. Myös neuvon-

nassa on pyritty kokonaisvaltaisuuteen. 

Tavoitteena on ollut antaa eväitä asettaa 

kaikki arjen valinnat pohdinnan kohteek-

si. Miten voisimme elää omaa asuinympä-

ristöä vaalien ja siitä nauttien?

Neuvontaa ovat toteuttaneet kierrätys-

keskuksen koulutetut neuvojat. Ympäris-

töteemalla on maustettu kaikkea alueella 

tapahtuvaa toimintaa. Tavoitteena on 

ollut paitsi jakaa tietoa, myös elävöittää 

alueen asukkaiden arkea ja juhlaa. Neu-

vonta on saanut palstatilaa medioissa, ja 

se omalta osaltaan on lisännyt neuvonnan 

näkyvyyttä.

mään erityisesti. Hankkeemme tavoitteissa yritysneuvonta 

oli vasta muiden kohderyhmien jälkeen mahdollisena yh-

teistyötahona. Vuoden 2005 lopussa resurssitilanne oli kui-

tenkin sellainen, että saimme palkattua ulkopuolisen tahon 

tekemään selvityksen Helsingin Urban II -alueen yritysten 

ympäristöneuvonnan ja -koulutuksen tarpeista. Selvityksen 

mukaan yritysneuvontaa toivottiin etenkin erityis- ja ongel-

majätteistä, ympäristöohjeista, jätteensynnyn ehkäisystä ja 

energiansäästöön liittyvistä kysymyksistä, mutta samaan 

hengenvetoon usein todettiin, että monissa tapauksissa muut 

kiireet vievät yrityksissä aikaa niin paljon, että henkilökun-

nan saaminen neuvontatilaisuuksin voi olla vaikeaa. Selvi-

tyksen seurauksena pidettiin kuitenkin muutamia neuvonta-

tilaisuuksia. Selvityksen tiivistelmä on liitteenä 9.

Kaiken kaikkiaan neuvontaa annettiin Ekoarjen aikana 

916 tuntia ja se tavoitti 6954 Urban II -alueen asukasta ja 

kasvattajaa. Neuvonnasta hieman yli puolet meni lapsiryh-

mille ja vähän alle puolet kohdistui aikuisiin. Paitsi ryhmille 

neuvontatunteja pidettiin avoimissa yleisötilaisuuksissa, ta-

pahtumissa ja työpajoissa. Alueellisen ympäristökasvattajan 

antamassa neuvonnassa oli keskimääräistä enemmän lapsi-

ryhmille suunnattuja tunteja, joissa tosin samalla on annet-

tu opettajille ja muille ryhmien vetäjille tietoa ja rohkaisua 

vetää samantyyppisiä asioita itse.
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Tukea ympäristöohjelmien rakentamiselle  
– pienin askelin suuria tekoja

Kaiken kasvattajien kanssa tehdyn työn tavoitteena oli luon-

nollisesti ympäristökasvatuksen ja työyhteisöjen ekoarjen 

vakiinnuttaminen koulujen, päiväkotien ynnä muiden kas-

vatustahojen tavoitteelliseksi pitkän tähtäimen toiminnak-

si. Kaikki hankkeen kasvattajille ja heidän työyhteisöilleen 

tarjoama toiminta tuki siis osaltaan järjestelmällistä ympä-

ristöohjelmatyötä. Ympäristöohjelmien laatimiseen tarjot-

tiin myös erityistä tukea. Alueellinen ympäristökasvattaja 

kertoi työyhteisöille ympäristöohjelmista, antoi vinkkejä ja 

apua ohjelmien laatimiseen ja käytännön toteutukseen, vä-

litti materiaaleja ja auttoi yhteistyökumppaneiden etsimises-

sä. Vihreän lipun alueellisena edistäjänä hanke järjesti myös 

tähän kyseiseen ympäristöohjelmaan liittyviä koulutuksia ja 

kokemustenvaihtoa sekä antoi palautetta ja vinkkejä ohjel-

maan osallistuville. Ympäristöohjelmien tukemiseksi tehty 

työ liittyi kiinteästi lasten ja nuorten osallisuuden lisäämi-

seen heitä koskevassa päätöksenteossa.

Ympäristöohjelmia koskeva tavoite oli hankkeen kasvat-

tajille suunnatussa työssä ehdottomasti haastavin, sillä uu-

denlaisen työtavan läpilyöminen ja koko työyhteisön sitout-

taminen on todella hankalaa. Uudessa hankeaikana käyttöön 

otetussa perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kuitenkin 

hankkeen tavoitteiden kanssa yhteneväiset tavoitteet sekä 

ympäristöasioiden huomioimisessa että lasten ja nuorten 

osallisuuden lisäämisessä. Kaikki hankkeen tarjoama toimin-

ta siis edesauttoi myös uusien opetussuunnitelmien konkre-

tisoimista kouluilla, vaikka varsinaisiin ympäristöohjelmiin 

ei joka koululla vielä olla päästykään.

Ympäristöohjelmien määrää saatiin kuitenkin lisättyä 

hankealueen kouluissa ja päiväkodeissa. Kun hankkeen al-

kaessa ympäristöohjelma oli kahdella koululla ja yhdessä 

päiväkodissa, oli ympäristöohjelmia vuonna 2003 neljässä 

toimipaikassa ja vuonna 2004 jo seitsemässä alueen koulus-

sa tai päiväkodissa. Vielä vuoden 2005 lopussa Mellunkylän 

seurakunta innostui ympäristöohjelmatyöstä ja päätti ryh-

tyä valmistelemaan koko seurakunnan kattavaa ympäristö-

ohjelmaa. 

OTE PERHEKESKUS RINKELIN VIHREÄ 

LIPPU -RAPORTISTA

Keväällä 2005 3–6-vuotiaat kerholaiset 

toimivat pareittain vuorotellen Roska-

Roopeina viikon ajan. Roska-Roopella oli 

silmälappu, vyö, jossa oli miekka, ja pal-

jon iloista mieltä. Tehtäviin kuului eväistä 

jääneiden roskien keräys pöydistä ja vien-

ti oikeisiin roskasäiliöihin.

Lapset oppivat nopeasti biojätteiden, 

papereiden ja mehutölkkien paikat. Vaivaa 

tuotti esimerkiksi talouspaperin oikea ros-

kalaatikko: Miksi se menee kompostiin, 

kun se on paperia?

Roska-Roopet olivat hyvin reippaita ja 

innostuneita tehtävistään. Kun kerholais-

ten eväsrasiat lisääntyivät ja eväsroskat 

vähenivät, meinasi tulla suru puseroon, 

kun tehtävät vähenivät. Onneksi oli sen-

tään biojätteitä, esimerkiksi banaaninkuo-

ret, vietäväksi. Vanhemmilta tuli paljon 

kiitosta. Lapset olivat kotona kommen-

toineet vanhempien sisarustensa ”vääriä 

roskisvalintoja”. 
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MLL Myllypuro

Mannerheimin lastensuojeluliiton Mylly-

puron yhdistyksen toimipaikka on Perhe-

keskus Rinkeli. Siellä toimii mm. pienten 

lasten puolipäiväkerhoja (2–3-v./1 krt/ 

vko ja 3–6-v./3 krt/vko), koululaisten il-

tapäiväkerho (ip-kerho) joka arkipäivä, 

perhekahvila kerran viikossa, iltaisin las-

ten ja aikuisten jumppia ja lasten musiik-

kileikkikoulu kerran viikossa.

Rinkeli sai ensimmäisenä MLL:n paikal-

lisyhdistyksenä Vihreän lipun käyttöoikeu-

den joulukuussa 2004.

Ohjeistus asiakkaille

Ekoarki-hankkeen ympäristöneuvoja Unik-

ko Lehtonen on vieraillut perhekahvilassa 

ohjeistamassa vanhempia mm. ekologisis-

sa valinnoissa. 

Ympäristökasvattaja Katja Viberg on 

ollut ohjaamassa 3–6-v. ja iltapäiväker-

hossa lapsille paperinvalmistusta. Hän 

on ollut lisäksi oppaana retkellä Kivikon 

jäteasemalle.

Yhdistys on saanut säännöllisesti tie-

dotteita Ekoarjen järjestämistä retkistä 

alueen asukkaille ja lapsiryhmille. Näitä on 

kiitelty vanhempien suunnalta kovasti.

Ohjeistus henkilökunnalle

Ympäristökasvattaja Katja Viberg järjesti 

ohjeistustilaisuuden VL-toimintaan kevääl-

lä 2003. Yhdistys on saanut sähköisesti 

jatkuvaa tukea VL-toimintasuunnitelmien 

ja raporttien laadinnassa.

Koulutus ja kurssit

Henkilökuntaa on osallistunut aktiivises-

ti asukastalo kivenkolossa järjestetyille 

kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Mm. 

karnevaali-, draama- ja VL-kurssit.

Lisäksi ympäristökasvattajan innosta-

mina henkilökuntaa osallistui radiokurs-

sille, joka järjestettiin alueen asukkaille ja 

EKOARKI-HANKKEEN ANTIA MLL MYLLYPURON YHDISTYKSELLE

→ Vastaava kerho-ohjaaja Tanja Heikkinen, MLL Myllypuron perhekeskus Rinkeli

toimijoille. Yhdistys osallistui tätä kautta 

mm. lähiradio- ja alueellisiin tv-uutislähe-

tys-ohjelmiin.

Myös muualla järjestettävistä kurs-

seista yhdistys on saanut paljon infoa 

ekoarjen kautta. Esim. Lennu Liito-orava 

-kurssi.

Yhteistyö

Rinkelin 3–6-vuotiaiden kerho pääsi 

osallistumaan keväällä 2004 Kontulassa 

järjestettyyn Eurooppa-päivän karnevaali-

kulkueeseen, jonka jälkeen lapset esittivät 

tilaisuudessa energiansäästörunon. Ekoar-

ki-hanke on antanut yhdistykselle paljon 

uusia yhteistyökumppaneita. Alueellinen 

yhteistyö on lisääntynyt hankeen ansiosta, 

meidän osaltamme ainakin.

Toivon, että hanke jatkuu, koska yh-

distys on saanut siltä paljon voimavaroja 

ja ideoita päivittäiseen toimintaan.

Ympäristökasvatusprojektit – asiantuntijuus 
asuu alueella

”Kiva projekti, jatkossakin sellaisia!”

Ekoarjen ympäristökasvatusprojektit olivat eri tahojen kans-

sa toteutettuja yksittäisiä tunteja pidempiä yhteistyöhank-

keita. Projekteja toteutettiin niin lasten, nuorten kuin ai-

kuisryhmienkin kanssa. Ympäristökasvatusprojekteilla ta-

voiteltiin muun muassa asukasaktiivisuuden kasvua, lasten 

ja nuorten osallistumistapojen lisäämistä, lähiympäristöön 

ja sen vaikuttamisväyliin sekä yhteiskunnan toimintaan tu-

tustumista, vaikuttamisen taitojen ja kestävien kulutustot-

tumusten opettelua.

Keinutien koulun viidesluokkalaiset tutkivat lähiympä-

ristön mieluisia ja epämieluisia paikkoja. Paikkoja kuvat-

tiin, niistä kirjoitettiin aineet ja kuville tehtiin kauniit ja 

kamalat kierrätysmateriaalikehykset. Osa lapsista osallistui 

kuvien edelleen työstämiseen tietokoneella. Näistä kuvista 

tehtiin sekä suomeksi että englanniksi julkaistu juliste- ja 
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postikorttisarja, joka lähetettiin kannanottona myös kau-

punkisuunnitteluvirastoon ja -lautakuntaan. Epismestat ja 

Keinutien kivat -projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen 

Mielenterveysseuran kanssa.

Laakavuoren koulu puolestaan rakensi alueellisen ympä-

ristökasvattajan tuella kokonaisen kotakylän Kivikon met-

sään. Opettajat osallistuivat aluksi arkkitehtikoulu Arkin ma-

janrakennuksen perusteet -kurssille, minkä jälkeen koulun 

noin 200 oppilasta vanhempineen ja opettajineen rakensi 

parikymmentä kotaa ulkoilupäivänään. Mukana yhteistyössä 

oli Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Ekoarki suunnitteli ja toteutti alueen eri asukasryhmien 

osallistumisen Helsingin kaupungin rakennusviraston Urban 

II -rahoitteisen Aarrepuiston perusparannushankkeen suun-

nitteluun. Mukana suunnittelussa oli noin 60 aikuista, yksi 

päiväkotiryhmä, yksi koululuokka ja yksi ryhmä nuorisotalol-

ta. Kokemukset suunnitteluun osallistumisesta olivat myön-

teisiä, mutta valitettavasti Aarrepuiston toteutusvaiheessa 

yhteistyö rakennusviraston ja suunnitteluun osallistuneiden 

välillä jäi erittäin vähäiseksi ja monia pettymyksiä koettiin. 

Jälleen kerran huomattiin, että osallistavassa suunnittelussa 

vuorovaikutus täytyy ulottaa aina toteutusvaiheeseen asti.

AARREPUISTO ASUKKAIDEN AARRE –   

LASTEN JA AIKUISTEN ÄÄNI PUISTOSUUNNITTELUSSA 

→ Tiivistelmä Heli Konivuoren raportista 2004

Helsingin Vesalassa sijaitsevan Aarrepuis-

ton asukasosallistumista korostava perus-

kunnostussuunnitelma käynnistettiin kau-

pungin rakennusvirastossa vuonna 2004 

EU:n Urban II -ohjelman hankerahoituksen 

turvin. Rakennusvirastossa toivottiin puis-

ton eri käyttäjäryhmien aktiivista osallis-

tumista suunnitteluprosessiin. Tästä alkoi 

yhteistyö Ekoarki-hankkeen kanssa. Jo 

saman vuoden toukokuussa Ekoarjen toi-

mesta aloitettiin puiston käyttäjien, niin 

aikuisten, lasten kuin nuortenkin, idea-

työpajat ja asukastilaisuudet. Tilaisuuk-

sissa oli olennaista aito vuorovaikutus 

ja työmenetelmät, jotka olisivat kullekin 

ikäryhmälle sopivia. 

Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana jär-

jestettiin viisi alueen asukkaille avointa 

tilaisuutta sekä seitsemän tilaisuutta lap-

si- ja nuorisoryhmille. Asukkaiden lisäksi 

suunnittelutyöhön osallistuivat Laaka-

vuoren päiväkoti ja koulu sekä Vesalan 

nuorisotalo. Keväällä ja alkukesällä asuk-

kaille järjestetyt tilaisuudet olivat avoimia 

ideafoorumeita ja työpajoja, joissa jaettiin 

tietoa niin tiedotusvälineille kuin alueen 

asukkaillekin. Ohjelmassa oli muun mu-

assa ohjattua puistokävelyä gåturin mal-

lin, jolla osallistujat kirjasivat ajatuksiaan 

puiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Paikalla oli myös konsultti, joka kertoi 

suunnitteluprosessista ja vastasi asuk-

kaiden esittämiin kysymyksiin. Konsultin 

läsnäolo vahvisti tilaisuuden merkitystä 

ja antoi kasvot suunnittelulle. 

Päiväkodissa järjestettiin keväällä kak-

situntinen työpaja, jonka aikana tutustut-

tiin puistoon ja kerrottiin lapsille, mistä 

puistosuunnittelussa on kyse. Lapset sai-

vat toimia asiantuntijoina kertomalla ja 
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esittelemällä omia kiinnostuksen kohtei-

taan puistossa. Työpajan oleellisena osa-

na oli vapaa leikki, jota vetäjä havainnoi. 

Näin saatiin tietoa lapsia kiinnostavista 

asioista puistossa. 

Laakavuoren koulun reilun parinkym-

menen oppilaan kanssa pidettiin kevään 

aikana yhteensä kolme työpajakertaa. 

Lapset ottivat roolinsa puiston suunnit-

telussa vakavasti ja innostuen. Ensimmäi-

sellä kerralla puistoa tutkittiin, siellä lei-

kittiin ja tutustuttiin sen äänimaisemaan. 

Samalla kirjattiin ylös lasten mielipiteitä 

puiston kehittämisestä. Toisella tutustu-

miskerralla toteutettiin kolmen kohteen 

minigåtur. Lapset saivat muun muassa 

kuvailla omaa mielipaikkaansa ja heidän 

ajatuksensa nauhoitettiin haastatteluiden 

muodossa. Kävelyn jälkeen lapset esitti-

vät kysymyksiä puistosuunnittelijalle, jo-

ka myös kommentoi lasten ehdotuksia. 

Lasten mielipaikoistaan ottamat valokuvat 

ja niistä kirjoitetut kommentit toimitettiin 

yhdessä muun materiaalin kanssa suun-

nittelijoille.

Kevään aikana ehdittiin pitää Vesalan 

nuorisotalon nuorille kaksi tilaisuutta. 

Lisäksi osa ryhmästä oli paikalla jo avoi-

messa ideaillassa. Nuoret työstivät asiaa 

työpajoissa, joissa piirrettiin omia ehdo-

tuksia puiston karttapohjia hyödyntämäl-

lä. Lisäksi nuoria haastateltiin. Kuvat ja 

haastatteluista kootut ideat toimitettiin 

suunnittelijoille.

Kesän 2004 aikana rakennusvirastossa 

työstettiin ensimmäistä suunnitelmaluon-

nosta, jota sitten esiteltiin syksyllä käyttä-

järyhmille. Syksyn avoimissa asukastilai-

suuksissa yleissuunnitelmaluonnosta esit-

telivät suunnittelijat ja rakennusviraston 

edustajat, jotka myös vastailivat ihmisiä 

askarruttaviin kysymyksiin. Myös lasten 

ja nuorten kanssa palattiin Aarrepuistoon 

vielä syksyllä. Päiväkotilaiset ihmetteli-

vät suunnitelmaluonnosta puistokävelyn 

muodossa. Laakavuoren koululaisille esi-

teltiin puistosuunnitelmaluonnos koulus-

sa ja samalla kerättiin palautetta lasten 

osallistumisesta. Lapset toivoivat, että he 

saisivat olla Aarrepuiston kehittämisessä 

mukana jatkossakin ja että heidät pidet-

täisiin ajan tasalla asian suhteen. Myös 

Vesalan nuorisotalon ryhmän kanssa käy-

tiin läpi yleissuunnitelmaluonnos ja nuo-

ret esittivät lisäehdotuksia ja huomioita 

suunnittelijoille. 

Aarrepuiston suunnitteluun liittyviä 

työpajoja ja tilaisuuksia vetäneiden hen-

kilöiden työtä hankaloitti lähinnä se, että 

rakennusviraston väki jäi heille melko 

vieraaksi. Sieltä tulleet toiveet esimer-

kiksi liittyen lasten tuotoksiin jäivät vä-

hälle huomiolle osittain siksi, että niiden 

tekeminen olisi vaatinut lisää tunteja ja 

kertoja työpajoihin. Ne olisivat kuitenkin 

auttaneet lapsia sisällön reflektoinnissa ja 

ideoiden konkretisoinnissa sekä tuotta-

neet suunnittelijoille sanallisia ehdotuksia 

konkreettisempia ideoita. Jatkossa olisikin 

hyvä sopia ajoissa ja yhteisesti, miten ja 

millä tavoin tuotokset ja toiveet kirjataan 

ja esitetään suunnittelijoille. 

Hämmennystä prosessin aikana aihe-

utti työpajojen aikuisosallistujille heidän 

todellinen roolinsa hankkeessa. Erilai-

sista rakennusviraston puolelta tulleista 

vakuutteluista huolimatta asukkaat ko-

kivat, että heiltä vain kysytään asioita, 

mutta niillä ei ole todellista merkitystä ja 

että suunnittelu tehdään silti siten kuin 

se olisi tehty ilman heitä. Työpajan vetä-

jän näkökulmasta tuntui välillä, että olisi 

ollut hyvä, jos paikalla olisi useammin ra-

kennusviraston väkeä tai suunnittelijoita 

tuomassa uskottavuutta ja vastaamassa 

työn etenemiseen ja teknisiin asioihin 

liittyviin kysymyksiin. On kuitenkin hyvä, 

että työpajan vetäjällä ei ole asiaan omia 

intressejä. 

”Olisi kiva saada alueellisten ympäristökasvattajien 

ohjaamaa toimintaa myös Mellunmäen alueelle & 

päiväkotiimme: Onko tämä siis mahdollista?  

Olemme osallistuneet Aarrepuistoprojektiin, mutta 

muutakin mukavaa voisi tehdä…”
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MAJANRAKENNUSTA KIVIKOSSA 3.4.2004

Lauantaina 3.4. menimme koko koulun 

voimin rakentamaan majoja Kivikon met-

sään. Olimme tutustuneet majojen raken-

teeseen ja harjoitelleet tarvittavia solmuja 

jo aiemmin koululla, joten paikan päällä 

pääsimme heti työn touhuun. Suositte-

lemme lämpimästi muillekin kouluille ja 

ryhmille. Me vietimme todella mukavan 

puuhapäivän luonnossa puuhastellen ja 

uusia asioita oppien!

T. Laakavuoren koulun väki

 http://www.laaka.edu.hel.fi /

Majapaiva.htm

Kokonaisuutena prosessi oli tärkeä 

avaus vuorovaikutteiselle suunnittelu-

työlle. Puistosuunnitelman lisäksi se 

vahvisti lasten ja nuorten osallisuutta 

ja vuorovaikutustaitoja. Tämä tietenkin 

edellyttää sitä, että heidät pidetään pro-

sessissa mukana jatkossakin ja he koke-

vat pystyneensä vaikuttamaan. Tällai-

sessa työssä on olennaisen tärkeää, että 

asukkaiden julki tuomia mielipiteitä myös 

kunnioitetaan. Heidän kokemansa mah-

dollinen pettymyksen purkaminen ja sen 

yhteinen analysointi auttaa luomaan uutta 

pohjaa tuleville vuorovaikutushankkeille 

ja asukkaiden kokemuksille viranomais-

toiminnasta.

een asukkailta ja kasvattajilta. Koska useita toiveita polusta 

oli jo esitetty, haastateltiin ensin toiveita esittäneitä ja käy-

tiin heidän kanssaan tutustumassa potentiaalisiin kohteisiin. 

Ideoita polun rasteiksi kerättiin myös alueen tapahtumissa. 

Lisäksi oltiin yhteydessä ympäristökeskukseen ja museo-

virastoon mahdollisten kiinnostavien kohteiden tunnista-

misessa. Kaikkien näiden tiedonkeruun vaiheiden jälkeen 

työtekijä valikoi sopivat rastit, etsi niistä vielä mahdollisesti 

lisätietoja ja sopivaa kuvamateriaalia, joiden pohjalta hän 

toimitti Kivikon luonto- ja kulttuuripolku -oppaan. Opasta 

jaettiin kirjastoissa ja asukastaloilla. Se löytyy myös Interne-

tistä ympäristökeskuksen ja Kierrätyskeskuksen sivuilta ja 

on lainattavissa Kontulan kirjastosta. Polun saama julkisuus 

ja kiitos osoittivat, että oman elinympäristön historiasta ja 

kiinnostavista yksityiskohdista halutaan tietoa. Luonto- ja 

kulttuuripolku jää alueelle pysyvästi. Sillä on myös kummi-

ryhmiä, jotka seuraavat polun kuntoa ja raportoivat kunnos-

tustarpeita rakennusvirastoon.

Jo toimintaryhmien kohdalla esiteltyä radiohanketta voidaan 

tarkastella myös ympäristökasvatusprojektina.  Asukasradi-

on syntyyn johtanut kansalaisjournalismikokeiluun lähdet-

tiin keväällä 2004 muutaman aktiivisen asukkaan, Ekoarjen 

ja Suomen Mielenterveysseuran Uusyhteisöllisyys-hankkeen 

yhteisestä innostuksesta. Ajatuksena oli toimittaa paikallisia 

uutisia, esitellä paikallisia onnistumisia ja alueen ihmisiä. 

Välineeksi valittiin radio. Myös Urban TV lähti hankkeeseen 

mukaan ja tarjosi radiotyönperuskurssin kaikille kiinnostu-

neille. Kokeilu on tuottanut kymmeniä radio-ohjelmia, jotka 

ovat kuultavissa osoitteessa www.kontu.la. 

Vuoden 2005 näkyvin tuotos oli ehkäpä Kivikon luonto- ja 

kulttuuripolun avaaminen. Innostus ja idea polun toteutta-

miseen saatiin alueen kasvattajilta. Luontopolku toteutettiin 

yhteistyössä asukkaiden, kasvattajien, seurakunnan sekä 

Helsingin kaupungin Rakennusviraston ja ympäristökeskuk-

sen kanssa. Tässä osallistumisen menetelmä oli hyvin toisen-

lainen kuin Aarrepuiston kohdalla: hankkeeseen palkattiin 

työtekijä keräämään järjestelmällisesti tietoa ja toiveita alu-
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Kuinka kaikki kävi

Ensimmäiseksi laadittiin alustava toimintasuunnitelma neu-

vonnan ja ympäristökasvatushankkeiden toteuttamiseksi 

hankesuunnitelman pohjalta. Alueen koulujen ja päiväkotien 

ympäristöohjelmatilanne kartoitettiin, ympäristökasvatus-

hankkeiden ideoita alettiin työstämään ja neuvonnasta teh-

tiin esite. Todettiin, että eri kohderyhmille kannattaa käyttää 

erilaisia markkinointistrategioita.

Seuraavana oli vuorossa yhteistyötahojen etsiminen, 

toiminnasta tiedottaminen ja ideoiden keruu. Kouluille ja 

päiväkodeille kerrottiin neuvonnasta ja muista hankkeen 

tarjoamista mahdollisuuksista ensin kirjeitse ja sähköpos-

titse, minkä jälkeen alueellinen ympäristökasvattaja pyrki 

käymään henkilökohtaisesti kussakin työyhteisössä esitte-

lemässä hankkeen tarjontaa. Lisäksi hanke osallistui alueen 

tapahtumiin ja jakoi siellä neuvontaesitteitä. Usein ympä-

ristöneuvonta, vaikkapa romuaskartelu tai nukketeatteri, 

oli osana tapahtumien ohjelmaa. Markkinoinnin kannalta 

hyväksi osoittautui selkeä neuvontaesite, joka jäi muistut-

tamaan asiasta. Muun toiminnan ohella kartoitettiin myös 

mahdollisia yhteistyötahoja ja ideoita ympäristökasvatus-

projekteihin. Etenkin ympäristöohjelmatyön onnistumisten 

kannalta henkilökohtaiset ja usein pidempiaikaiset yhteis-

työkontaktit olivat tärkeitä. 

Toimintasuunnitelmaa tarkistettiin aika ajoin saadun pa-

lautteen perusteella. Muun muassa mahdollisista neuvonta-

tunneista laadittiin esimerkkejä, mikä helpotti neuvonnan 

mahdollisuuksien hahmottamista ja siten markkinointia. 

Ryhdyttiin myös pohtimaan mahdollisuutta kouluttaa alu-

een asukkaista ympäristö- tai lajitteluneuvojia. Koulujen ja 

päiväkotien osalta huomattiin, että ympäristöohjelmatyöhön 

ei sitouduta hetkessä. Paremmaksi lähestymistavaksi koettiin 

pienin askelin aloittaminen.

Työn toteutusvaihe alkoi neuvonnan osalta heti hankkeen 

alkaessa. Ympäristökasvatusprojekteihin liittyviä ajatuksia 

syntyi pikkuhiljaa syksyn 2003 aikana ja jo vuoden lopussa 

ensimmäisen projektin hedelmät olivat näytteillä Sanoma-

talon ala-aulassa. Ympäristöohjelmat vaativat suurimmaksi 

osaksi pitkäjänteisempää työtä, mutta myös niiden saralla 

syntyi tuloksia. Ne ikään kuin hivuttautuivat yhteisöihin pik-

kuhiljaa, kun pienempien kokemuksien avulla huomattiin, 

miten hauskaa ja tärkeää ympäristökasvatustyö on. Vuorovai-

kutus asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkui 

luonnollisesti myös toiminnan aikana ja suunnitelmia muo-

kattiin jatkuvasti saadun palautteen perusteella.

Kun hanketta lopeteltiin syksyllä 2005, voitiin todeta, että 

ympäristöohjelmia oli syntynyt koulujen ja päiväkotien lisäk-

si esimerkiksi perhekeskukseen ja seurakuntaan. Ohjelmat 

ovat keskeisiä ympäristökasvatustyön ja arjen ekokäytäntö-

jen turvaajia myös hankkeen loppumisen jälkeen, sekä itse 

toteutuspaikoissa että niiden ympärillä. Ympäristökasvatus-

projektit ovat antaneet tietotaitoa omaan elinympäristöön 

vaikuttamisessa ja ympäristöparannushankkeissa osallisena 

toimimisessa. Samoin neuvonnan välittämät tiedot ja taidot 

jäävät alueelle elämään. Toimijoille on myös välittynyt tieto 

tahoista, joista neuvoja voi kysyä tulevaisuudessakin. Lisäksi 

alueelle jää elämään yksi hankkeen tärkeä projekti – Kivikon 

luonto- ja kulttuuripolku.
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✤ alustavan toimintasuunnitelman laatimi-

nen 

✤ alueen koulujen ja päiväkotien ympäris-

töohjelmatilanteen kartoitus

Mikä toimi: 

✤ useampien markkinointistrategioiden 

käyttö eri kohderyhmien mukaan

✤ kohderyhmille ja yhteistyö-

tahoille tiedottaminen

✤ tiedottaminen ja neuvonta 

alueen tapahtumissa 

Mikä toimi: 

✤ selkeä esite neuvonnasta, 

joka jäi muistuttamaan asi-

asta

✤ toimintasuunnitelman korjaaminen:

✤ neuvontatuntiesimerkkien laatiminen

✤ ympäristöohjelmatyön suunnanmuutos 

Mitä opimme: 

✤ ympäristöohjelmatyöhön sitoutuminen 

ei onnistu hetkessä

✤ neuvonnan, projektien ja ympä-

ristöohjelmien toteutus

✤ jatkuva vuorovaikutus asiakkai-

den ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa 

✤ Takaisin vaiheeseen 3.✤ uudet ympäristöohjelmat turvaa-

vat koulujen ja päiväkotien ympä-

ristökasvatustyön jatkuvuutta

✤ neuvonnan tarjoama ympäristötie-

totieto käytössä myös jatkossa

✤ Kivikon luonto- ja kulttuuripolku 

jää alueelle

47

Ympäristökasvatus ja -neuvonta prosessina 
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Silmäys tuloksiin

Ekoarjen ensimmäisenä toimintavuonna 2003 neuvonta jäi 

tavoitteestaan osin rahoituspäätöksen viivästymisestä joh-

tuneen hankkeen myöhäisen käynnistymisen takia ja myös 

osittain neuvonnan reaaliaikaisen seurantajärjestelmän puut-

teiden takia. Myöhempinä vuosina seuranta oli edelleen on-

gelma Kierrätyskeskuksen neuvonnan osalta. Hankkeella oli 

hankaluuksia käytettyjä neuvontatunteja koskevien ajanta-

saisten toteutumien seuraamisessa, mutta tästä huolimat-

ta tavoitteet ylittyivät ja budjetissa pysyttiin. Neuvonta oli 

käyntiin päästyään todella suosittua etenkin kouluissa ja päi-

väkodeissa, mutta myös esimerkiksi asukastapahtumissa.

Kokonaisten työyhteisöjen sitouttaminen koulujen ja päi-

väkotien ympäristöohjelmatyöhön oli haastavaa, mutta siitä 

huolimatta tavoitteet pääosin saavutettiin. Tärkeänä tekijänä 

oli varmasti hankkeen monipuolinen ympäristökasvatuk-

seen liittyvä toiminta ja tuki, joka innosti kasvattajia myös 

pidemmän tähtäimen ympäristötoimintaan. Koska ympä-

ristöohjelmat ovat luonteeltaan jatkuvaan parantamiseen 

ja kehittämiseen tähtääviä, tulee hankkeen työ tältä osin 

näkymään koulujen ja päiväkotien arjessa ja opetuksessa 

pitkään. Samalla hyvät kokemukset kannustavat myös muita 

yhteisöjä kehittämään ympäristötyötään. 

Ympäristökasvatustyön vaikutukset leviävät laajalle, sillä 

ekoarjen tietotaito kulkee tekijöidensä mukana eteenpäin. 

Kasvattajien asenteet ja toiminta vaikuttavat lapsiin ja nuo-

riin, joiden kautta arjen käytännöt leviävät koteihin. Samoin 

tietotaito ja innostus kulkee asukkaalta toiselle sekä yhteis-

työhankkeissa järjestöltä, viranomaiselta tai muulta taholta 

eteenpäinkin. Ympäristöneuvonnan ja etenkin ympäristö-

ohjelmatyön vaikutukset näkyvät siis alueella hankkeen jäl-

keenkin ympäristöä paremmin huomioivina arjen toimina ja 

yleisenä asenteiden muutoksena. 

taulukko 3

2003 2004 2005 Yhteensä

Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma

Neuvontatunnit

tunteja 220 146 300 388 300 382 916

Osallistujia 1212 4190 1552 6954

Kasvattajien toteuttamia

Tapahtumia/talkoita 5 5 10 10 10 15 30

Retkiä 10 12 20 18 30 46 76

Kestävän kehityksen ohjelmia 4 4 7 7 10 10 10

Ympäristökasvatus-hankkeita 1 3 1 5
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Kierrätys- ja yhteiskäyttöpalvelut

Hanke ylläpitää tavaroiden ja vaatteiden kierrätys-
pistettä yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskuksen kanssa ja edistää yhteiskäyttöä eri 
keinoin.

Ilmaisia ostoksia Suomen ensimmäisestä  
kierrätyslähimyymälästä

”Hienoa, että Kivikkoon on saatu yksi Kierrätyskeskus,  

kauempana ei tulisi käytyä.”

”Pelkkää plussaa!!!”

Ekoarki perusti yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskuksen kanssa Kivikkoon tavaroiden ja vaatteiden kier-

rätyspisteen. Oikeammin ehkä kierrätysmyymälän, jossa os-

toksien teko myös ilman rahaa on mahdollista. Myymälässä 

on nimittäin perinteisen myyntipuolen lisäksi vaatteiden ja 

tavaroiden ilmaispuoli sekä tavaroiden lainausta ja ilmaisen 

askartelumateriaalin välitystä kaikille kiinnostuneille. Ekoar-

ki vastaa kierrätystavaroiden ilmaispuolesta, askartelupörs-

sistä, ympäristötiedottamisesta ja yhteiskäyttötavaroiden 

lainaamisesta. Kierrätyskeskus puolestaan vastaa kierrätet-

tyjen tavaroiden myynnistä. 

Kivikon toimipiste on Suomen ensimmäinen kierrätyslähi-

myymälä. Sen ideana on tuoda tavaroiden kierrätysmahdolli-

suus ja edulliset ostokset lähelle asiak-

kaita. Myymälän ylläpidosta vastaavat 

Kierrätyskeskuksen työllistetyt, jotka 

ovat löytyneet pääasiassa alueelta. Van-

taan Kierrätyskeskuksen työpäällikkö 

on myös Kivikon työntekijöiden lähin 

esimies. Kierrätysmyymälä on avoin-

na arkisin kello 10–17 ja lauantaisin 

10–15. 

Alun perin oli tarkoituksena, että 

Ekoarki avaa kierrätystavaran ilmais-

pisteen omillaan. Soveltuvia vuokratiloja kartoitettaessa ja 

kierrätystoiminnan jatkuvuuden turvaamista huolellisesti 

harkittaessa päädyttiin kuitenkin suunnanmuutokseen – Pää-

kaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy tuli Ekoarjen kumppa-

niksi kierrätysmyymälään. Kierrätyskeskuksen maksullinen 

kierrätystoiminta mahdollistaisi lähimyymäläidean onnistu-

essa myymälän tulevaisuuden myös Ekoarki-hankkeen tuen 

loputtua. Toisaalta näin käyttökelpoisen kierrätystavaran 

valikoima pystyttiin pitämään monipuolisempana ja laaduk-

kaampana heti alusta asti. 

Kierrätyspisteen tiloja alettiin tiedustella heti vuoden 

2003 alussa kiinteistövälityspalveluiden lisäksi myös lähes 

kaikilta muita yhteistyötahoilta. Sopivat tilat lähikierrätys-

myymälälle olivat kuitenkin kiven alla. 

Pisteen toiminta oli tarkoitus aloittaa 

vuoden 2004 alusta, mutta ensimmäi-

nen sovelias tila löytyi vasta lokakuus-

sa 2004. Myymälän avajaisia viettiin 

marraskuun alussa.

Muu kierrätystoiminta alkoi suunni-

telmien mukaan. Ensimmäisenä syksy-

nä Asukastalo Kivenkololle perustettiin 

pienimuotoinen kierrätyspiste, johon 

asukkaat tuovat ja josta he saavat ot-

Kommentti kontula.com-palvelussa

ILOINEN ÄITI  17.8. 2005 16:10   

Kiitos paljon Kivikon kierrätyslähi-

kaupasta!!! Olen tehnyt hyviä löytöjä 

ja saanut omat tarpeettomat tavarat 

kiertoon. Työssäkäyvänä olen ilokse-

ni todennut, että aukioloajat sopivat 

myös minulle. Kiitos vielä ystävälli-

selle henkilökunnalle!!! 
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Monipuolista yhteiskäyttöä monille 

Juhla-astiasto, pora, Hesari – mikä niitä yhdistää? 

Kaikki niistä kestävät useammankin käyttökerran useammal-

lakin käyttäjällä. Yhteiskäyttöä siis. 

Ekoarjessa yhteiskäyttöä edistettiin monin keinoin. Asukas-

taloille, kerhotiloihin ja muihin vastaavin paikkoihin hankit-

tiin perustellusti lainattavia tavaroita: muun muassa astioita, 

energiankulutusmittari, työkaluja, kirjoja ja lehtiä. Lisäksi 

hankkeen toimistoon kootusta pienestä ympäristökirjastosta 

pystyi lainaamaan kestävään elämäntapaan ja ympäristökas-

vatukseen liittyvää kirjallisuutta ja ympäristökasvatusmate-

riaaleja muun muassa roolileikkilaukkuja ja uusiopaperin-

tekovälineitä. Ekoarjen asettuessa asukastalo Kivenkololle 

tilaan saatiin yleisölle avoin Internet-yhteys. Käsityöpajaan 

asennettiin Internet-liittymä samalla kuin Ekoarjen toimis-

toon, ja pajalle tuotiin tietokone, joka oli kaikkien asukkai-

den käytettävissä. Käsityöpajalle hankittiin myös yksi Eko-

arjen ompelukone yhteiskäyttöön, kun osallistujien ompe-

luinnostus vei kohtuuttomasti aikaa pajan peruskoneiden 

normaalikäytöltä. Ekoarjen Kierrätyskeskukseen kierrätetyt 

kangaspuut löysivät yhteiskäyttökodin Myllypurosta ison 

taloyhtiön asukastilasta, jossa ne ovat olleet ahkerassa käy-

tössä. Yhteiskäyttötavaroiden lainaamisessa tehtiin myös 

yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Ekoarjen toimistosta sai 

lainata MLL Kivikon lasten turvaistuimia ja Lähiöliikunnan 

suksia, kävelysauvoja ja luistimia. Kaikki yhteiskäyttöideat 

tulivat käyttäjiltä: alueen asukkailta ja työntekijöiltä.

Erinomaiseksi yhteiskäytön muodoksi osoittautui talo-

toimikunnilla ja vastaavilla tahoilla yhteiskäytössä olevat 

tavarat. Ekoarjessa nämä tavarat olivat astiastoja ja työkaluja 

kuten 40 hengen kahviastiasto, pora ja kangaspuut. Verrattu-

na esimerkiksi kierrätysmyymälästä lainattaviin mukeihin ja 

lautasiin, joiden käyttöaste jäi suhteellisen alhaiseksi, näitä 

talotoimikuntien hallinnassa olevia tavaroita lainattiin yli 

kymmenkertaisesti. Esimerkiksi keväällä 2005 yhdellä ta-

lotoimikunnalla olevaa 40 hengen astiastoa lainattiin yli 30 

kertaa, kun myymälän 200 mukin sarjaa lainattiin vastaavana 

aikana kolme kertaa. Vaikka käyttökohde on hieman erilai-

nen, voi tämän perusteella päätellä jotain. 

Yhteiskäyttötoiminnasta vastasivat alusta asti pääasiassa 

asukkaat ja käyttäjät itse. Tavaran lainaajat itse täyttivät tie-

tonsa lainauksesta lainausvihkoon tai lomakkeelle ja huoleh-

tivat itse lainatun tavaran palauttamisesta. Väärinkäytöksiä 

ei esiintynyt ja kaikissa lainausmuodoissa tavarat säilyvät 

moitteettomassa kunnossa.

taa vaatteita. Kierrätysrekin ylläpito vaatii hyvin vähän työ-

panoksia ja sen hoidosta ovat vastanneet asukkaat hanke-

koordinaattorin avulla. Tämä pienikierrätyspiste löysi hyvin 

paikkansa asukastalon toiminnassa; rekistä on haettu keski-

määrin kaksi vaatetta päivässä. 

”Saisi olla halvempia huonekalut. Kiitos.” 
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Kuinka kaikki kävi

Hankkeen alkumetreillä, perehtymis- ja suunnitteluvaiheessa 

kartoitettiin alueen yhteiskäyttömahdollisuuksia ja -tarpei-

ta sekä olemassa olevaa kierrätys- ja yhteiskäyttötoimintaa. 

Pian yhteiskäyttömahdollisuuksista ryhdyttiin tiedottamaan 

tapahtumissa ja sähköpostilistojen kautta. Seuraavaksi aloi-

tettiin kierrätyspisteelle tilojen etsiminen, joka kuten edel-

lä jo kerrottiin, osoittautui vaikeaksi. Sopivat tilat löytyivät 

vasta lokakuussa 2004. 

Seuraavassa vaiheessa tehtiin päätökset yhteiskäytön tar-

koista kohteista ja menetelmistä. Sitten ryhdyttiin toimeen. 

Asukastaloille hankittiin yhteiskäyttöön muun muassa leh-

tiä, astioita ja sähkönkulutusmittari. Myöhemmin alkoi myös 

taloyhtiöiden ja -toimikuntien yhteiskäytön tukeminen. Pie-

nimuotoinen kierrätyspiste avattiin asukastalo Kivenkololle 

syksyllä 2003. Tämä piste on yhä toiminnassa. Marraskuussa 

2004 avattiin yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa Kivik-

koon lähikierrätysmyymälä, josta voi hankkia vaatteita ja 

tavaroita edullisesti tai jopa ilmaiseksi.

Toiminnasta kerättiin jatkuvasti palautetta, jonka perus-

teella sitä kehitettiin edelleen. Kierrätyspisteessä oli palaute-

laatikko ja -lomakkeita, yhteiskäytöstä kerättiin käyttötilas-

toja ja suullisesti kokemuksia. Palautteesta kävi ilmi, että 

pieneenkin lähikierrätyspisteeseen haluttiin huonekaluja ja 

astioita, ja niinpä tuotevalikoimaa kehitettiin hyvin tuloksin. 

Yhteiskäytön käytäntöjen suuntaa muutettiin, kun huomat-

tiin, että astiat ovat huomattavasti tehokkaammassa käytössä 

talotoimikuntien tiloissa kuin niitä lainattaessa kierrätyspis-

teen tai toimiston kautta (ks. taulukko 4).

Yhteiskäyttö ja kierrätystoiminta jatkuvat alueella hank-

keen loppumisen jälkeenkin. Talotoimikunnille ynnä muille 

hankitut tavarat jäävät yhteiskäyttöön ja asukastalo Kivenko-

lon aulaan jää pieni ympäristökirjasto. Yhteiskäyttöpalvelut 

ovat tulleet alueella tutummiksi hankkeen myötä, ja kynnys 

niiden käyttöön on todennäköisesti laskenut. 

”Mukavaa kun valikoima  

laajeni kirjoilla ja huonekaluilla”
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Silmäys tuloksiin

Käyttökelpoisen ilmaistavaran kierrätyspiste lisää asukkaiden 

mahdollisuuksia kierrättää ja hankkia tavaroita edullisesti se-

kä vähentää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää ja paran-

taa näin ympäristön tilaa. Pisteen ylläpito myös työllistää.

Harvoin käytettävien tavaroiden lainauspalvelut, yhteiskäy-

tön tukeminen ja kierrätysaskartelumateriaalin välitys vä-

hentävät syntyvän jätteen määrää ja lisäävät ekologisesti 

kestävien kulutusmallien omaksumista. 

Kierrätys- ja yhteiskäyttöpalvelut prosessina 

6 ✤ yhteiskäyttö ja kierrätystoiminta 

jatkuvat alueella

✤ yhteiskäyttöpalveluiden käyttö on 

tullut tutuksi ja kynnys niiden käyt-

tämiseen laskenut

1✤ alueen kierrätystoiminnan 

kartoittaminen

✤ yhteiskäyttömahdollisuuk-

sien ja -tarpeiden kartoitus 2

3

4

5

✤ kierrätyspisteen tilojen etsiminen 

✤ tiedotus 

Ongelma:

✤ kierrätyspisteen toimintatilojen 

löytäminen vaikeaa

✤ toimintasuunnitelman tarken-

nus yhteiskäytön kohteiden ja 

keinojen osalta

✤ ensin asukastalojen, sitten taloyh-

tiöiden ja -toimikuntien yhteiskäy-

tön tukeminen

✤ marraskuussa 2004 Kivikon lähi-

kierrätysmyymälän avajaiset

✤ palautteen ja yhteiskäyttöti-

lastojen kerääminen 

Mitä opimme: 

✤ kierrätyspisteen tuotevalikoi-

man kehittäminen

✤ yhteiskäytön käytäntöjen 

suunnanmuutos

✤ Takaisin vaiheeseen 3.
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Taulukko 4. Kierrätetyn tavaran määrät ja yhteiskäyttötavaroiden lainauskerrat

2003 2004 2005 Yhteensä

Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma

Kierrätetty ilmaistavara, kpl 300 20 000 2950* 20 000 12 440 15 390

- Asiakkaita 200 1146 3101 4447

Myymälässä myytytavara, kpl 3011 17 162 20 173

- Asiakkaita 1431 5597 7028

Lainauskertoja** 25 23 151 199

* Kierrätyspiste auki vain 2 kk vuonna 2004, koska sopivat tilat pisteelle löytyivät vasta lokakuussa

** Ei sisällä kirjoja ja lehtiä

Kierrätystoiminnasta saatu asiakaspalaute oli erittäin myön-

teistä. Myymälässä palautetta kerättiin kyselylomakkeilla ja 

vastauksia saatiin noin 15–30 asiakkaalta kuukaudessa. Pa-

lautteen perusteella vuonna 2005 yli 90 prosenttia vastaa-

jista piti asiakaspalvelua hyvänä tai kiitettävänä. Muutenkin 

palaute on ollut lähes poikkeuksetta myönteistä. Suurin osa 

asiakkaista asioi myymälässä viikoittain tai kuukausittain. 

Asiakaskunta koostuu tasapuolisesti työttömistä, eläkeläisis-

tä ja työssäkäyvistä – vain opiskelijat näyttävät puuttuvan 

Kivikon myymälästä.

Myös askartelupörssi on otettu ilolla vastaan. Kierrätys-

materiaalia pörssistä hakevat niin asukkaat kuin alueella 

työskentelevät kasvattajatkin. Etenkin päivähoidon opetta-

jat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat olleet ahkeria palve-

lun käyttäjiä.

Kierrätetyn tavaran määrällisistä tavoitteista jäätiin, kos-

ka sopivan myymälätilan löytyminen kesti oletettua kau-

emmin. Toisaalta määrällisiä tuloksia laski myös se, että 

kierrätyspiste päätettiin perustaa yhteistyössä Kierrätys-

keskuksen kanssa, jolloin osa kierrätetystä tavarasta kulki 

maksua vastaan Kierrätyskeskuksen toimesta, eikä maksulli-

sesti kierrätetty tavara kuulunut Ekoarki-hankkeen tuloksiin. 

Yhteistyöllä saatiin kuitenkin kaiken kaikkiaan enemmän 

tavaroita kierrätykseen kuin Ekoarki olisi yksin saanut, ja 

ennen kaikkea Kierrätyskeskuksen ylläpitämä myyntipuoli 

antoi myymälälle mahdollisuudet jatkaa toimintaansa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen. Siksi taulukossa 4 on kerrot-

tu erillään muista tuloksista myös myydyn tavaran määrät 

ja maksavat asiakkaat.

Asukkaat ottivat tarjotut yhteiskäyttömuodot hyvin vas-

taan. Tilattuja lehtiä käytiin lukemassa uutterasti ja muun 

muassa asukastiloissa olevat astiastot ja asukastalo Kiven-

kololta lainattavat sukset olivat ahkerassa käytössä. Säh-

könkulutusmittarin ja kävelysauvojen käyttö oli puolestaan 

vähäisempää. Lainauskertojen selvä kasvu viimeisenä toi-

mintavuonna johtuu nimenomaan taloyhtiöille hankittujen 

uusien yhteiskäyttöastiastojen ja muiden tarvikkeiden ko-

vasta käytöstä.

Kasvattajat ja muut alueen työntekijät sen sijaan hyö-

dynsivät yhteiskäyttömahdollisuuksia vähemmän. Esimer-

kiksi ympäristökasvatusmateriaalien ja -välineiden lainaus 

jäi muutamiin lainauskertoihin vuodessa. Ehkä työkulttuu-

rin kuuluu, että kaikki käytettävä välineistö on löydyttävä 

omalta työpaikalta. 

Kaiken kaikkiaan tavaroiden kierrätys- ja yhteiskäyttö-

palvelut olivat tehokas tapa vähentää jätettä ja ympäristö-

kuormitusta kustannustehokkaasti. Esimerkiksi yhden talo-

yhtiöllä yhteiskäytössä olevan 40 hengen astiaston voidaan 

arvioida vähentäneen kertakäytön tarvetta ja jätteen määrää 

yli 2500 astialla vuodessa ja jokaisen asukastalolla yhteis-

käytössä olevan lehden ja kirjan vastaavan 10–30 omaksi os-

tettua kirjaa tai lehteä. Vastaavasti hankkeen kautta kierräte-

tyn tavaran määrän voidaan karkeasti arvioida vähentäneen 

kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää noin 40 000–50 000 

kiloa1. Yhteiskäytön ja kierrätyksen tietotaito ja mahdolli-

suudet jäävät alueelle hankkeen jälkeenkin, ja näin hank-

keen ympäristömyönteiset vaikutukset ulottuvat pitkälle 

tulevaisuuteen.

”Mahtavaa että on 

tällainen paikka!”

”Ruusuja henkilökunnalle.”
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Viestintä ja kokemusten jakaminen

Toiminnan tuloksena syntyy esimerkiksi näyttelyitä, 
painettuja julkaisuja, radio-ohjelmia ja Internet- 
sisältöjä. Viestinnän avulla hyvät kokemukset ja  
tietoa leviävät mahdollisimman monen ulottuville. 

Moderni muinaisuus ja muut yhteiset  
tapahtumat 

Tapahtumilla oli keskeinen rooli Ekoarjessa. Hanke järjesti 

yksin ja etenkin yhteistyössä monia erilaisia tapahtumia, 

kuten Ihana Kivikko -kyläjuhlat, Kivikon siivoustalkoot ja 

Kivikon Taiteiden yön tapahtumat. Lisäksi Ekoarjen esittely-

pöytiä ja ohjelmaa tuotettiin varmasti yhtä moniin muiden 

järjestämiin tapahtumiin; muun muassa Eurooppa-päivillä, 

Myllypuropäivillä ja Lapsi kaupungissa -messuilla Ekoarki oli 

yhtenä näytteilleasettajana ja ideoijana muiden joukossa. 

Kolmen vuoden aikana Ekoarki ehti osallistua 30 alueen 

yleisötapahtumaan. Tapahtumiin on viety ympäristöystä-

vällisemmän tapahtumanjärjestäjän tietoutta, ilmaisia ja ai-

neettomia huvituksia sekä Reilun kaupan tuotteita ja luomu-

ruokaa mahdollisuuksien mukaan. Tapahtumat olivat myös 

oiva keino luoda yhteyksiä eri toimijatahojen 

välille. Alueen tapahtumien jär-

jestelijäverkosto oli innostunut 

ja laaja: aktiivisista asukkaista 

leikkipuistoihin ja alueen kiinteis-

töyhtiöihin. Myös alueellinen mo-

nikulttuurisuus näkyi vahvasti; ruo-

kabasaarit, hennatatuoinnit ja monet 

tanssi- ja musiikkiesitykset loihtivat 

kansainvälistä tunnelmaa lähes joka 

tapahtumaan. Tapahtumat, esimer-

kiksi Kivikon oma Stadin kansanjuhla  

-tapahtuma Ihana Kivikko -kyläjuhlat, 

jäävät todennäköisesti elämään alueelle. 

Toinen tapa osallistua tapahtumiin, ja 

myös kokouksiin, oli Ekoarki-hankkeesta ja 

sen kokemuksista kertominen: mitä olimme oppineet, miksi 

ja miltä osin alueellista ympäristöinnostamista pitäisi tukea 

myös jatkossa. Hankkeen aikana tieto kokemuksistamme ja 

uudenlaisista ympäristökasvatuksen edistämismalleista le-

visi laajalle. Erilaisten pääkaupunkiseudun tilaisuuksien, ku-

ten Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen, 

lisäksi alueellisen ympäristöinnostajan malli oli esillä Uuden-

maan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan ympäristökasvatuksen 

kehittämistapahtumissa sekä muutamassa valtakunnallisessa 

tilaisuudessa, esimerkiksi Eduskunnan ympäristöpäivässä. 

Kansainvälistä kuulijakuntaa saatiin etenkin Kasvatuksella 

kohti kestävää kehitystä -konferenssissa, mutta myös muis-

sakin yhteyksissä. Erityisesti kiinnostusta herätti hankkeen 

uraauurtava työ aikuisten ympäristökasvatuksen parissa, 

johon Suomessa ollaan vasta heräämässä.

Osallistujien tekemiä näyttelyitä –  
kenkä-enkeleitä ja jättiläisen joulukoristeita  

Ekoarjen näyttelyt vietiin sinne missä ihmiset liikkuvat: kir-

jastoihin, metroasemille, kierrätyskeskuksiin, lähiöase-

mille ja Helsingin keskustan vilkkaimmille paikoille 

kuten Sanomataloon ja Töölönlahdelle. Kaikki Eko-

arjen näyttelyt ovat syntyneet osallistujien voimin. 

Ensimmäinen näyttely ”Kenkä-enkeleitä ja kahvikup-

pi-Maria” päätti vuoden 2003 komeasti Sanomatalon 

aulassa. Näyttelyn askartelivat Kontulan ala-asteen 

1.–3.-luokkien oppilaat kuvataiteilija Maija Saks-

manin avulla. Enkelit, seimet ja Mariakin syntyi-

vät kierrätysmateriaaleista: kengistä, hanskoista 

ja kahvikupeista.  Vielä saman vuoden puolella, 

joulukuussa 2003 valmistui valokuvanäyttely 

”Ekoarki Kivikossa”, jonka kokosi ja toimitti 

asukas Rafael Lehtinen. Näyttely kertoi kuvin 

ja lyhyin tekstein Ekoarjen toiminnasta ja se 

oli esillä seuraavan vuoden aikana Kivikon 

sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Ruoholah-
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den metroasemalla ja Myllypuron lähiöasemalla. Muita Eko-

arjen näyttelyitä olivat muun muassa ”Jättiläisen Joulukoris-

teet” Sanomatalossa, ”Sekatavarakauppa” Töölönlahden Hap-

pihuoneella, ”Ekoarki ja Näppärät Näpit” Kontulan Kirjastossa 

sekä vastuuviikon vesiaiheinen näyttely Mikaelin kirkolla. 

Kaikkien näyttelyiden takana oli paikallisista tietotaitoa. 

Esimerkiksi Jättiläisen joulukoristeet löysivät tiensä Sano-

mataloon kontulalaisten ikänaisten avustuksella. Maija Saks-

manin kanssa he loivat yhteistoimin jätille omat koristeet. 

Kokemus innoitti perustamaan asukkaiden toimintaryhmän 

Näppärät Näpit, jonka näpit sotkeutuivat jatkossakin näytte-

lyiden tuottamiseen. Kaiken kaikkiaan näyttelyt olivat esillä 

12 kertaa ja arviolta yli 60 000 silmäparia näki kolmen vuo-

den aikana jonkun Ekoarjen puuhista kertovan näyttelyn.  

Julkaisuja postikorteista kierrätyksen lyhyeen 
oppimäärään 

Erilaisia julkaisuja tuotettiin tukemaan hankkeen työtä ja 

toisaalta kertomaan saavutuksista. Ensimmäisenä toimin-

tavuonna päivänvalon näkivät ”Lennun pulmapolku” ja ”Yh-

dessä ekoarkeen” -materiaalit. ”Lennun pulmapolku” on ym-

päristöaiheinen rastipolku esikoulu- ja ala-asteikäisille. Se 

syntyi alueen asukaspuistojen tarpeesta saada jotain kivaa 

ja helposti käyttövalmista ohjelmaa yhteisiin tapahtumiin. 

”Yhdessä ekoarkeen” oli tukimateriaali ennen kaikkea asuk-

kaiden kanssa tehtävälle työlle. Se antaa tietoja ekologisesta 

elämäntavasta sekä sisältää vinkkejä ekoarkeen, asukkaiden 

toimintaryhmän perustamisohjeet sekä Kivikko, Kontula, 

Myllypuro -alueen ekokatalogin. Vuonna 2003 hankkeen re-

sursseista taitettiin ja painettiin myös 200 kappaleen painos 

”Lennu Liito-oravan ympäristökerho” -materiaalia jaettavaksi 

alueen kasvattajille. 

Vuonna 2004 Hankkeessa tuotettiin kolme uutta mate-

riaalia: ”Kivikon luonto- ja kulttuuripolku” -opas, ”Ihanan 

Kasviskahvilan reseptit” sekä radio-ohjelmasarja Urban II -

alueesta elinympäristönä ja sen ihmisistä. Reseptioppaan ja 

radio-ohjelmat tuottivat alueen asukkaat, Ihanan Kasviskah-

vilan reseptit ovat ryhmänojaaja Unikko Lehtisen kokoamia 

parhaita paloja Ekoarjen syksyn 2003 Ihanan Kasviskahvilan 

menusta ja Kontulan Asukasradion tekemät suositut ohjelmat 

saatettiin CD-tallenteen muotoon, jota jaettiin sidosryhmille. 

Radion lähetykset kuuluivat myös Lähiradio Karassa. Kaik-

ki ohjelmat löytyvät myös Internetistä www.kontu.la -por-

taalista Asukasradion kohdalta. Asukasradiosta on kerrottu 

enemmän asukkaiden toimintaryhmien esittelyssä. Lisäksi 

Vuonna 2004 ”Yhdessä ekoarkeen” -materiaalin Internet- ja 

kirjallinen versio päivitettiin sekä materiaalista toimitettiin 

uusi nelivärijulkaisu. 

Vuoden 2005 julkaisut korkkasi ”Muista Käyttäytyä” -kier-
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rätyksen lyhytoppimäärä DVD-tallenne, joka syntyi kuin va-

hingossa asukkaiden toimesta Urban TV:n järjestämällä vies-

tintäleirillä. Myös lopullinen työstö, virallisine alku- ja loppu-

teksteineen tehtiin Yhteistyössä Urban TV:n kanssa. ”Muista 

käyttäytyä” sopii loistavasti niin Ekoarjen markkinointiin 

kuin opetuskäyttöön. ”Kivikon luonto- ja kulttuuripolku” 

-opas ja itse polku otettiin käyttöön vuoden 2005 kesän al-

kajaisiksi. Polku herätti suurta kiinnostusta sekä median 

että asukkaiden keskuudessa. Oppaan ensimmäinen painos 

jaettiin nopeasti loppuun ja Ekoarjen läksiäisiksi oppaasta 

painettiin vielä toinen painos. Oppaan saa lainaksi Kontulan 

kirjastosta tai sen voi tulostaa sekä Kierrätyskeskuksen että 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sivuilta. Vuon-

na 2005 teetettiin myös hankkeiden arviointiraportti, joka 

pohjautuu Asta Mustosen pro gradu -työhön. Raportti löy-

tyy Internetistä hankkeen sivuilta ja sen keskeisempiä osia 

löytyy myös loppuraportista. Vielä vuoden 2005 syksyllä 

muokattiin alle kouluikäisille sopivaksi ”Lasten maapallo-

retki” -ympäristökasvatusmateriaali, joka otettiin käyttöön 

pilottipäiväkodeissa. 

Ekoarki-postikorttisarjoja ilmestyi hankkeen aikana use-

ampia. Yksi sarjoista, ”Keinutien kivat ja epismestat” jul-

kaistiin myös englanninkielisenä. Esitteitä tuotettiin tarpeen 

mukaan. Hankkeen alussa perustoiminnoista tehtiin esitteet 

ja julisteet. Mutta vielä vuonna 2005 tuotettiin ja painatettiin 

kansainvälistä Kasvatuksella kohti kestävää kehitystä -kon-

ferenssia varten englanninkielinen neliväriesite hankkeesta. 

Esitettä hyödynnettiin myös muissa tilaisuuksissa. Käsissä 

oleva loppuraportti jää hankkeen viimeiseksi julkaisuksi, 

joka samoin kuin kaikki muutkin Ekoarjen aikaansaannok-

set toivottavasti hyödyttävät monia vielä kaukana tulevai-

suudessa. Suurin osa tuotetuista julkaisuista löytyy myös 

sähköisessä muodossa Internetistä, joko hankeen omilta tai 

yhteistyökumppaneiden sivuilta.

Mukavia ympäristöuutisia Itä-Helsingistä

Ekoarki sai hyvin näkyvyyttä mediassa. Iloinen voi olla eten-

kin siitä, että hanke sai monia iloisia uutisia ilmoille. Mukavia 

ympäristöuutisia Itä-Helsingistä, eikä juuri muualtakaan, ole 

ollut liikaa esillä. Esimerkiksi ensimmäisenä vuonna jokaisen 

julkaistun tiedotteen jälkeen hankkeen toiminnasta tehtiin 

juttu joko lehteen tai radioon. Suurin osa jutuista on luon-

nollisesti ollut paikallislehdissä, kuten Helsingin Uutisissa 

ja Alueuutisissa, mutta myös television ja valtakunnallisten 

medioitten uutiskynnys ylittyi useampaan otteeseen. Kaik-

kein kuumimmat uutiset syntyivät asukkaiden innovatiivista 

ideoista. Kaksi uutista selvästi yli muiden olivat Kontulan 

Asukasradio ja Kivikon luonto- ja kulttuuripolku. Yhteensä 

juttuja, jotka liittyivät Ekoarjen toimintaan, oli kolmen vuo-

den aikana eri medioissa yli 50 (Liite 4).  
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Internet ja multimedia osana ekoelämää 

Ekoarjen tiedonkulussa sähköposti ja www-sivustot ovat 

olleet tärkeässä asemassa. Hankkeella on omat sivut sekä 

Kierrätyskeskuksen että Ympäristökasvatuksen Seuran sivu-

jen alaisuudessa. Ekoarjen sisällön ja tulevien tapahtumien 

tiedottamisen lisäksi sivuille koottiin kuvia ja juttuja tapah-

tuneista sekä hankkeen aikana syntyneitä toimintaideoita ja 

vinkkejä ekoelämään. Ympäristökasvatuksen Seuran sivuilla 

painottui kasvattajille suunnatut toiminnot, kun taas Kierrä-

tyskeskuksen sivuilla oli puolestaan enemmän tietoa asuk-

kaille suunnatusta ohjelmasta. Omien www-sivujen lisäksi 

hanke näkyi myös yhteistyökumppaneidensa sähköisessä 

viestinnässä; muun muassa kontu.la- ja kontula.com -por-

taaleissa. Myös Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 

sivuilla on ollut Ekoarjen toimintaan liittyviä materiaaleja 

ja juttuja. 

Osallistujat, niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin, pää-

sivät tutustumaan sähköisen viestinnän työkaluihin muun 

muassa Kontulan Asukasradion välityksellä sekä osallistu-

malla Urban TV:n kanssa yhteistyössä toteutetuille kursseille 

ja erilaisiin ympäristökasvatushankkeisiin. Radio-ohjelmien 

teon lisäksi tiedotusryhmäläisiä osallistui Kontupisteessä 

järjestetylle viestintäleirille, jossa he tuottivat ”Muista käyt-

täytyä – kierrätyksen lyhyt oppimäärä” -DVD-videon. Lapset 

ja nuoret puolestaan tekivät Kontupisteessä animaatiojou-

lukalenteria ja animaatioita, sekä kuvasivat omia luontodo-

kumentteja Ekoarjen kursseilla. Keinutien koululla lapset 

työstivät ottamistaan mielipaikka ja epämielipaikka -valoku-

vista ja kirjoittamistaan aineista tietokoneella kortteja, jotka 

julkaistiin sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi osallistujia 

kannustettiin ja opastettiin käyttämään omassa viestinnäs-

sään monin tavoin sähköistä viestintää, yksinkertaisimmil-

laan tämä tarkoitti sähköpostia. 

Alueellista yhteistyötä 

Onnistuneesta yhteistyöstä ja hankkeen saamasta asemasta 

alueella kertoo jotain myös Ekoarjen asukaskoordinaattorin-

valinta Kivikon aluetyöryhmän puheenjohtajaksi ja Urban II 

Sateenkaari -hankkeen asukastoiminnan kehittämisrahaston 

tukiryhmän jäseneksi. Aluetyöryhmä on alueen viranomais-

ten, hankkeiden ja asukasyhdistysten yhteistyöelin, jonka 

tavoitteena on luoda alueellisia verkostoja, parantaa tiedon-

kulua eri toimijoiden välillä sekä tehostaa resurssien käyttöä 

Kivikon alueen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sateenkaaren asu-

kastoiminnan kehittämisrahaston avulla puolestaan tuetaan 

paikallisten järjestöjen ja talotoimikuntien pienimuotoisia 

aktivointi- ja kehittämishankkeita. Aluetyöryhmän puheen-

johtajana asukaskoordinaattori toimi vuodet 2004–2005 ja 

Asukastoiminnan kehittämisrahaston jäsenenä vuoden 2004 

lopusta vuoden 2005 loppuun.
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Kuinka kaikki kävi

Aluksi perehdyttiin hankesuunnitelman viestintätavoitteisiin 

ja pohdittiin mitä ne oikeastaan voisivat tarkoittaa käytän-

nössä. Viestintästrategiaa valitessa päätettiin painottaa osal-

listujien keskeistä sijaa muun muassa viestintäsisältöjen ja 

uutisten tuottamisessa. 

Yhteistyötahoja ryhdyttiin etsimään ottamalla ennakko-

luulottomasti yhteyttä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin 

sähköpostitse tai puhelimitse ja sopimalla tapaamisesta. 

Jokaisessa tapaamisessa kerrottiin hankkeen tavoitteista, 

käytiin keskustelua mahdollisista toimintasuunnista sekä 

muista tahoista ja ihmisistä, joihin kannattaisi olla yhteydes-

sä. Tätä jatkettiin, kunnes uusia tahoja ei enää tullut esille. 

Jatkossa Ekoarjen tiedotus ja viestintä nivoutui kiinteäksi 

osaksi muuta toimintaa.

Yhteistyötahojen ja asiakaskontaktien perusteella tarken-

nettiin jatkuvasti toimintasuunnitelmaa. Esimerkiksi asuk-

kaiden tekemä, kerran kuussa rappukäytäviin ja ilmoitus-

tauluille jaettava tiedote syntyi heidän omasta aloitteestaan. 

Myös ajatus kansalaisjournalismikokeilusta syntyi osallistu-

jien toiveista. Kaikille avoimien ideointikokousten pohjalta 

käynnistyi lopulta radiohanke, jossa mukana oli myös Urban 

Radio ja TV.

Ekoarjen yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa su-

jui erinomaisesti ja kolmen vuoden aikana yhteistyökumppa-

neita löytyi paljon. Yhteistyötä tehtiin noin 75 alueen eri toi-

mijan kanssa: muun muassa muiden hankkeiden, järjestöjen, 

kaupungin virastojen, koulujen, päiväkotien, nuorisotalojen, 

seurakunnan, kiinteistöjen ja asukasverkostojen edustajien 

kanssa (ks. Liite 5). Heidän kanssaan suunniteltiin ja toteu-

tettiin kursseja, tapahtumia, neuvontaa, toimintaryhmien 

ohjelmia, julkaisuja ja materiaaleja. Yhteistyö toi Ekoarjelle 

huomattavia taloudellisia säästöjä ja lisäksi karsi muutoin 

mahdollisesti päällekkäisiä toimintoja alueella sekä avasi nä-

kymiä uudenlaiselle rajoja rikkovalle ajattelulle. Yhteistyön 

johdosta esimerkiksi monet koulutukset saatiin järjestettyä 

nimellistä korvausta vastaan, koska ehdottamamme kurssit 

sopivat järjestäjätahon omiin tavoitteisiin ja meillä oli tar-

jota heille apua kurssiin markkinoinnissa ja mikä parasta 

– innokkaita asiakkaita. Hyöty oli siis molemminpuolista. 

Samalla opittiin, että yhdellä kurssilla tai tapahtumassa voi 

oppia monesta eri asiasta; esimerkiksi radiokursseilla tuotet-

tavat sisällöt liittyivät ympäristöaiheisiin. Toisaalta Ekoarjen 

asukkaiden toimintaryhmiä palvelivat monet koulutukset, 

jotka eivät liittyneen ympäristöasioihin, kuten jaksaminen 

vapaaehtoistyössä. 

Kaikkea hankkeen toimintaa pyrittiin koko ajan dokumen-

toimaan. Kaikesta tapahtuneesta kerättiin palautetta, jonka 

pohjalta suunniteltiin tulevaa toimintaa. Tuloksena syntyi 

muun muassa painettuja julkaisuja, radio-ohjelmia, nettisi-

sältöjä ja näyttelyitä. Osallistujat olivat strategian mukaisesti 

keskeisellä sijalla sisältöjen tuottamisessa. Esimerkiksi kaik-

ki hankkeen näyttelyt ovat koululaisten, päiväkotilaisten ja 

toimintaryhmien toteuttamia. 

Tämän osallistujat viestinnän voimana -toimintamallin 

hyödyt olivat merkittäviä. Jakamalla vastuuta viestinnässä 

osallistujille he samalla oppivat vaikuttamisen taitoja tosielä-

mässä ja myös viestintäsisällöt vastasivat automaattisesti 

kohderyhmien tarpeita ja toiveita. Tällaisen jaetun vastuun 

viestintä- ja tiedotusmallin etuna oli lisäksi se, että projek-

tityöntekijöiden taakka keveni huomattavasti. 

Hankkeen päättyessä radiohanke on jo saanut omat siivet 

alleen ja rahoituskin on järjestynyt. Näyttelyperinne on aloi-

tettu ja toki alueella syntyneet yhteistyöverkostot, -muodot 

ja -mallit jäävät vaikuttamaan. Julkaisujen tuottajat, esimer-

kiksi asukkaat, kertovat niiden avulla saavutuksistaan myös 

omille sidosryhmilleen, esimerkiksi kiinteistöyhtiöille.
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2

3

4

✤ viestintäsuunnitelmien 

tarkentaminen

✤ viestintästrategian va-

linta: osallistujat viestin-

nän voimavarana

✤ yhteistyötahojen etsiminen

✤ tiedotuksen ja viestinnän 

nivoutuminen kiinteäksi 

osaksi muuta toimintaa

✤ suunnitelmien tarkennus 

asiakkaiden ideoiden poh-

jalta: asukastiedote ja kan-

salaisjournalismikokeilu

✤ jatkuva toiminnan dokumen-

tointi ja palautteen kerääminen

✤ osallistujat ovat keskeinen 

rooli viestintäsisältöjen tuotta-

misessa

✤ Takaisin vaiheeseen 3.

✤ alueelle syntyneet yh-

teistyöverkostot jäävät 

vaikuttamaan

✤ esimerkiksi radiohanke 

jatkaa toimintaansa 

hankkeen loppumisen 

jälkeenkin

Osallistujien viestintätaidot parantuvat ja myönteiset koke-

mukset omista kyvyistä vaikuttaa näkyvät lisääntyneenä ak-

tiivisuutena. Sähköinen viestintä saa erityisaseman vaikutta-

misen välineenä. Osallistujat esimerkiksi dokumentoivat han-

ketta kirjoittamalla artikkeleita, tuottamalla verkkosivuja, 

radio-ohjelmia ja hankkeen tiedonkulku toimii huomattavilta 

osin sähköpostilla ja www-sivujen välityksellä. Vuonna 2005 

hanke osallistuu kansainvälisen Kasvatuksella kohti kestävää 

kehitystä -konferenssin järjestelyihin.

Silmäys tuloksiin

Hankkeen antamista toimintamahdollisuuksista ja tuloksista 

tiedotetaan tehokkaasti. Parhaat ja kiinnostavimmat uutiset 

syntyvät asukkaiden, kasvattajien ja lasten omista tarpeista 

ja kokemuksista. Hankkeen viestintä hyödyntää osallistujien 

kokemuksia ja heidän tuottamia viestintäsisältöjä: muun mu-

assa näyttelyitä, julkaisuja, lehtikirjoituksia, radio-ohjelmia 

ja Internet-sisältöjä. Maahanmuuttajille on erityisen tärkeää, 

että tietoa on saatavilla myös heidän äidinkielellään. 

Viestintä prosessina

1

5
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taulukko 5 

2003 2004 2005 Yhteensä

Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma

Julkaisut, kpl 1 4 (+5*) 1 4** 5 8 16(+5*)

Näyttelyt, kpl 1 1 1–2 5 2–3 6 12

Tavoittaneet, henkeä 1000 2000 10 000 28 300 10 000 34 500 64 800

Tapahtumat, kpl 8 12 5 19 39

Kävijämäärä, henkeä 1790 2415 1840 6045

Juttuja mediassa 3 10 3 15 3 20 55

Internet-sivuja, kpl 1 2 1 2 1 2 2

Kasvattajien toteuttamia

Radio-ohjelmia 2 5 10 3 2 12

Lehtiartikkeleita 2 2 4 6 5 1 9

* erilaisia hanke-esitteitä

** lisäksi uusi painos vuonna 2003 tuotetusta ”Yhdessä ekoarkeen” -oppaasta

Näyttelyitä, radio-ohjelmia, asukastiedotteita, postikorttisar-

joja ja Internet-sisältöjä syntyi Ekoarjessa runsaasti monien 

taitavien käsien ansiosta. Näiden viestintäkokonaisuuksien 

tuottamisessa alueen asukkailla: lapsilla, nuorilla ja aikuisilla 

oli hyvin tärkeä rooli. Hankkeen työntekijöiden, asukaskoor-

dinaattorin ja alueellisen ympäristökasvattajan, rinnalla tai 

omatoimisesti he valmistivat useimmat Ekoarjen näkyvim-

mistä tuotoksista. 

Hankkeesta tiedottaminen oli eittämättä tehokasta. Tie-

dotusvälineet kiinnostuivat hankkeesta jopa yli odotusten 

ja tarttuivat hanakasti lähetettyihin tiedotteisiin. Mutta tieto 

kulki muitakin reittejä tavoittaen kiinnostuneita usein me-

diaa tehokkaammin. Erilaisissa tapahtumissa mukanaolo to-

dettiin hyväksi tavaksi kertoa hankkeesta paitsi yksittäisille 

ihmisille, myös alueen muille toimijatahoille. Tapahtumien 

avulla tieto hankkeen kehittelemistä uusista toimintamalleis-

ta levisi myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

Hankkeen osallistujilla oli keskeinen merkitys myös tie-

donkulussa. He levittivät tietoa hankkeesta niin suusta suu-

hun, erilaisten tiedotteiden kuin radio-ohjelmienkin avulla. 

Ennen kaikkea osallistujien innokkuudesta ansiosta heidän 

toimintansa tuloksista järjestettiin useita näyttelyitä ja myös 

julkaisuista monet syntyivät asukkaiden, lasten ja nuorten 

käsistä. Näin viestinnässä toteutui samalla luontevasti ym-

päristöasioihin tutustuminen osana tuotettavia viestintä-

kokonaisuuksia, samoin kuin ympäristövastuullisuudessa 

keskeiselle sijalle nostettujen osallistumisen taitojen ja ky-

kyjen oppiminen. 
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Syitä ja seurauksia – tutkittua tietoa 

Uusia ympäristöinnostamisen malleja tarjoavana hank-

keena Ekoarki halusi löytää vastauksia onnistuneen toi-

minnan taustalla oleviin motiiveihin ja arvoihin, sekä kerätä 

saatuja kokemuksia. Toisaalta halusimme avata mahdollisia 

teoreettisia näkökulmia koko yhteisöön kohdistuvan osallis-

tavan ja toimijalähtöisen ympäristövastuullisen elämäntavan 

edistämistyön perustalla. 

Näistä tarpeista syntyivät Asta Mustosen kasvatustieteen 

laitokselle tekemä pro gradu -työ ja hankkeen arviointira-

portti. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelumenetel-

mällä vuonna 2004. Tarkempia tietoja käytetyistä menetel-

mistä ja aineistonanalyysistä on Asta Mustonen pro gradus-

sa2. Seuraavassa esitellään tutkimuksen tuloksia, teoreetti-

sesta taustasta kerrotaan hieman enemmän luvussa ”Teoriaa 

Ekoarjen tueksi”.  

Mikä sai osallistumaan? Karttuivat ympäristö-
vaikuttamisen ja -kasvatuksen taidot? Heräsikö 
halu toimia ympäristön puolesta? Mihin oltiin 
tyytyväisiä? Mitä vielä toivottaisiin? 
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Ympäristön merkitys asukkaille

Millaisena asuinpaikkana Itä-Helsinkiä pidetään? 
Mitkä ovat alueen hyvä puolet? Entä varjoisat asiat? 
Millaisia merkityksiä lähiluontoon liitetään? 

Itä-Helsinkiä pidetään monin tavoin ongelmallisena alueena 

esimerkiksi suuren työttömyyden, rikollisuuden ja alhaisen 

tulotason vuoksi. Tämä on kuitenkin vain tilastoihin perustu-

va mielikuva, jota voisi kutsua kaupunginosan kiteytyneeksi 

merkitykseksi. Onneksi Itä-Helsinki on monenlaisten ihmis-

ten koti, myös niiden, jotka näkevät kaupunginosan hyvät 

puolet. Se selvisi Ekoarjessa. 

Ekoarki tavoittelee parempaa elinympäristöä. Kun havit-

telee parannusta, on hyvä kysyä, mitä mieltä alueen asuk-

kaat ovat omasta elinympäristöstään ylipäätään. Niinpä me 

kysyimme. Ympäristön merkityksiä asukkaille tarkasteltiin 

hankkeen arvioinnissa neljästä eri näkökulmasta: ympäris-

töpsykologisesta, ympäristöesteettisestä, ympäristösemi-

oottisesta sekä ihmisen luontosuhdetta kuvaavasta näkö-

kulmasta. 

Tutkimuksen mukaan Kivikon, Kontulan ja Myllynpuron 

asukkaat kokevat asuinalueensa antavan hyvät lähtökoh-

dat myönteisen luontosuhteen kehittymiselle. Asukkaiden 

mielestä alueen luonnonläheisyys on yksi tärkeimmistä sei-

koista, joka saa heidän alueensa tuntumaan hyvältä asuin-

paikalta. Viihtyisyyttä tuo mahdollisuus harrastaa luonnossa 

liikuntaa, sienestystä ja marjastusta. Luonto on asukkaille 

tärkeä myös mielenterveydellisesti; se tarjoaa henkireiän 

kaupungin arjessa.

”Tämmösessä köyhässä lähiössä ja maalta mistä oon… on 

tässä  iso puistoalue, jossa voi sienestää ja marjastaa… lä-

hellä on metsä ja meri.” 

Toisaalta alueen ympäristöpsykologinen merkitys ei ole yhtä 

positiivinen. Kuten Aura, Horelli ja Korpela (1997) toteavat, 

kaupungistumisessa on varjopuolensa, kuten alueellinen 

eriarvoisuus ja sopeutumisvaikeudet. Haastatellut asukkaat 

itsekin toteavat, että heidän asuinalueensa ovat ”köyhien 

ihmisten lähiöitä ja slummeja”. Tämä näkyy heidän mie-

lestään välinpitämättömyytenä ympäristöä kohtaan. Vaikka 

metsään liitettiin paljon myönteisiä mielikuvia, siihen liittyi 

myös kielteisiä tunteita, kuten pimeään aikaan kulkemisen 

pelkoa.  

”No slummi on aina slummi… näkyy rikkomisena, sotkemise-

na, töhrimisenä, piittaamattomuutena.”

Kolmanneksi tarkasteltiin asukkaiden lähiympäristössään 

kokemia ympäristöesteettisiä arvoja. Niitä ovat paitsi luon-

non kauneus, myös luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen 

sekä siisteys. Ympäristöesteettiset arvot olivat asukkaille tär-

keitä etenkin viihtyvyyden kannalta. Asukkaiden vastauksis-

ta oli luettavissa näkemys ympäristöestetiikasta moniarvoi-

sena kokonaisuutena, joka ei liity vain luonnon kauneuteen, 
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vaan on luonteeltaan myös sosiaalista. Toisaalta ympäristön 

esteettisillä arvoilla on yhteydet myös moraaliin; sitä mitä 

pidetään arvokkaana, ei haluta tuhota. (Eaton 1988).

”Luonto on mielenterveyden kannalta tärkeä ja viihtyvyys 

on alkanut enemmän kiinnostaa Ekoarki-hankkeen avulla… 

Ympäristön suhteen minulle merkitsee muiden huomioon ot-

taminen ja luonnon huomioon ottaminen.”

Neljäntenä näkökulmana oli ympäristösemioottinen lähes-

tymistapa, jota tarkasteltiin kiteytyneinä ja elävinä merki-

tyksinä (Stenros 2000). Kiteytyneisiin merkityksiin voi lukea 

mediassa esiintyvät ja tilastoihin perustuvat kuvaukset Itä-

Helsingin ongelmallisuudesta. Kielteisten kiteytyneiden mer-

kitysten vastapainoksi asukkaat onneksi liittävät alueeseensa 

myönteisiä eläviä merkityksiä. He muun muassa näkevät, että 

asukastoiminnalla voidaan nostaa ikävää alueen imagoa ja 

tätä kautta yhdessä toimimalla voidaan aluetta arvostusta 

kotiseutuna parantaa. Tämänkaltainen imagon kohottami-

nen asukastoimintaa aktivoimalla on eräänlainen kulttuuri-

nen vastavoima, joka antaa loistavia mahdollisuuksia luoda 

myönteisiä merkityksiä synnyttäviä kehiä kaupunkeihin. 

”Ennen en välittänyt mitä muut tekee… nyt asukkaat haluu 

nostaa imagoo… Pidetään taso sellasena et arvostetaan ym-

päristöö… yhdessä tekemällä. Toivotaan, ett saatais aluetta 

putsattua myös huumeista. Toivoisin, että saataisiin mukaan 

rohkeita ihmisiä, jotka jakaisivat tietonsa ja taitonsa alu-

een kehittämiseksi viihtyisämpään ja turvallisempaan suun-

taan.” 

Yhteenvetona asukkaiden antamista ympäristönmerkityk-

sistä voidaan todeta, että ne olivat samalla tulevaisuuteen 

suuntautuvia ja hyvin realistisia. Asukkaat tiedostavat asuin-

alueensa hyvät ja huonot puolet. He uskovat parempaan tu-

levaisuuteen ja luovat uusia rakentavia visioita kotiseudus-

taan, mutta eivät oleta kaiken muuttuvan itsestään; keinot 

pitää löytää yhdessä työskennellen. 

Samalla kun alueen kokonaiskuva asukastoiminnan ja 

kasvattajien näkökulmasta on haasteellinen, se on myös in-

nostava aluekokeiluille, kuten nyt Ekoarki-hankkeelle. Oleel-

lista onkin se, kuinka hyvin hankkeet onnistuvat ottamaan 

huomioon ne mielikuvat, jotka voimistavat ihmisten halua 

sitoutua oman asuinympäristönsä parantamiseen. 



66

”Kyllä se on ihan sen takii, että sosiaalisia kontakte-
ja pitää olla… Kyllä se on paljon tuonut semmosta 
elämänkokemusta lisää ja laajentanut näkökulmaa 
omiin asioihin.”

Asukkaiden ja kasvattajien osallistumisen syyt eroavat toi-

sistaan, mutta myös yhtäläisyyksiä löytyy. Erot selittyvät 

sillä, että kohderyhmät edustavat erialaista toimintaympä-

ristöä, vaikkakin toimivat samalla alueella. Kasvattajat ovat 

osallistuneet ammattilaisina, joiden toimintaympäristö on 

koulussa tai päiväkodissa. Asukkaat puolestaan osallistuivat 

vapaa-ajallaan. Molemmissa kohderyhmissä yhteisiä piirtei-

tä oli esimerkiksi yhteistyöhön, viestintään ja sosiaaliseen 

tukeen liittyvissä osallistumisen perusteissa. 

Asukkaille yleisimmäksi ja keskeisimmäksi syyksi osallis-

tua Ekoarki-hankkeeseen nousivat sosiaaliset syyt. Ryhmään 

kuuluminen ja saadut sosiaaliset kontaktit koettiin tärkeiksi 

sekä asukkaiden oman hyvinvoinnin kannalta että asukastoi-

minnan ja yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Haastatteluissa tuli esiin, että asukkaat olivat olleet mie-

lestään hyvin aktiivisia jo ennen Ekoarkea, vaikka he olivat 

työttömiä tai varhaiseläkkeellä. Kuitenkin tuli myös selväksi, 

että Ekoarki tarjosi heille sosiaalisesti tärkeää, heidän omia 

arvojaan tukevaa mielekästä toimintaa. Henkilökohtaisten 

syiden lisäksi asukkaat näkivät toiminnassa mahdollisuuden 

kehittää koko asuinaluetta Ekoarjen tuella. 

Ekoarjen tavoitteissa mainitaan, että asukkaiden osallis-

tumismotivaation myötä valmiudet ehkäistä ympäristöongel-

mien syntymisen lisäksi myös sosiaalisia ongelmia paranevat. 

Näin on tapahtunut ainakin Myllypurossa, jossa asukkaat 

ovat aktivoituneet paitsi siivoamaan ja kaunistamaan piho-

jaan myös huolehtimaan enemmän toisistaan ja lisäämään 

naapuriapua.

”Sosiaalisesti tärkee, saatiin ihmisiä mukaan ku siel o hirveen 

paljon yksinäisiä… sekä lapsiperheitä että vanhuksii… Nyt 

meillä toimii neljä kerhoo.” 

Ympäristövastuullisuuteen liittyvät osallistumisen syyt voi-

daan jakaa henkilökohtaisiin merkityksiin ja voimaantumi-

seen (vrt. Hungervolk ja Volk 1990; Cantell ja Koskinen 2004). 

Henkilökohtaisiin merkityksiin kuuluu esimerkiksi mahdol-

lisuus oppia ympäristöasioita omassa kerhossa. Toiset taas 

olivat lähteneet etsimään hankkeesta uutta näkökulmaa elä-

mälleen ja jotkut puolestaan näkivät Ekoarjen arvomaailman 

erinomaiseksi tavaksi toteuttaa omaa elämänkatsomustaan. 

Voimaantumisen tarve näkyi haluna toimia ympäristön 

puolesta ja saada vahvistusta omille näkemyksilleen samalla 

tavalla ajattelevasta ryhmästä. Myös hankkeen demokraatti-

nen toimintatapa ja toiminnan dynaamisuus olivat yksi syy 

osallistua. Asukkaiden mielestä Ekoarki-hankkeen toiminta-

tavan vahvuus on, että se ottaa huomioon osallistujien arvot 

sekä heidän toiveensa ja ideansa. He kuvasivat kokemuksiaan 

alueella ennen toimineista hankkeista, jotka olivat enemmän 

luottaneet ulkopuolisiin asiantuntijoihin kuin alueen asuk-

kaiden näkemyksiin omista tarpeistaan. Tämä koettiin suo-

rastaan loukkaavana. Muutenkin tunteista ja arvoista puhu-

minen on arka asia monelle. Ympäristöasioihin sitoutuneina 

ne voivat jopa herättää negatiivisia reaktioita.

”Olen pystynyt neuvomaan jätehuollossa… Että saatais kus-

tannuksii pienemmälle.”

”Se on tiimityön tapa… jokainen saa toteuttaa omaa itteensä.” 

”Se on koko minun elämän sisältö. Se on minun syvien arvojen 

mukaista toimintaa.”

Kasvattajien syitä osallistua Ekoarjen alueellisen ympäris-

tökasvattajan järjestämään toimintaan olivat kiinnostavat 

aiheet, halu kehittää itseään ja tarve kehittyä omassa työs-

sä. Kasvattajien keskuudessa asenteet ympäristöasioihin 

olivat myönteisiä, mutta he kaipasivat lisää keinoja toteut-

taa ympäristökasvatusta työssään. Osallistuminen merkitsi 

heille arvokkaan tuen saamista työlleen päivähoidossa ja 

Osallistumisen syyt ja potentiaaliset esteet
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Osallistumisen mahdolliset esteet

Asukkaat Kasvattajat

✤ Tieto ei mene läpi 

passiivisille asukkaille

✤ Ajan puute

✤ Sitoutumisen pelko

✤ Omaehtoinen toimin-

ta vielä uutta

kouluissa. Tämä tuki koettiin todella tärkeäksi, sillä eten-

kin koulujen opettajat tuntevat olevansa yksin ympäristö-

asioiden kanssa. 

Kasvattajien työtehtävät päivähoidossa tai koulussa edel-

lyttävät heiltä ympäristökasvatukseen kuuluvaa tieto-taitoa, 

jonka he kokevat vaatimuksiin nähden riittämättömäksi. Tu-

en antamisen tavoitteessaan hanke on siis onnistunut ja 

osallistujat toivovat sitä myös jatkossa. 

 

”No ihan sen takia, että ne on ollu kiinnostavia juttuja… ja 

sitten itsensä kehittämisen ja oman työn kannalta tärkeä. 

Saa ideoita työhön.” 

Mahdollisia esteitä toimintaan osallistumiselle olivat asuk-

kaiden mielestä sitoutumisen pelko, oma-aloitteisen toimin-

nan uutuus sekä tiedon heikko välittyminen passiivisille 

Osallistumisen syyt

Asukkaat Kasvattajat

Sosiaaliset syyt 

✤ ryhmään kuuluminen on tärkeää 

oman hyvinvoinnin kannalta ja 

tarjoaa mielekästä tekemistä

✤ edistää asukastoimintaa ja yhtei-

sön hyvinvointia

Kiinnostavat aiheet

✤ kädentaidot kuten luonnonmateri-

aali- ja kierrätysmateriaaliaskartelu 

✤ työkykyä ylläpitävä ekopäivä 

✤ mahdollisuus osallistua Aarrepuis-

ton suunnitteluun Vesalassa

Henkilökohtaiset merkitykset

✤ mahdollistaa henkilökohtaisen 

sijoituksen ympäristöasioihin

✤ antaa elämään uuden näkökulman

✤ tukee omaa elämänkatsomusta

Halu kehittää itseään

✤ omat tiedot ja taidot antaa  

ympäristökasvatusta koettiin  

riittämättömiksi

✤ kaivattiin tukea omalle ajattelulle 

ympäristöasioista

Voimaantuminen 

✤ halu toimia ympäristön puolesta

✤ tarve saada ryhmästä vahvistusta 

omille näkemyksille 

✤ toiminnan demokraattisuus ja dy-

naamisuus antaa mahdollisuuksia 

vaikuttaa

Halu ja tarve kehittyä työssä

✤ yhteistyö alueellisen ympäristö-

kasvattajan kanssa on rikkautta 

ja auttaa paremmin toteuttamaan 

ympäristökasvatuksen tavoitteita

✤ kursseilla keskustelut muiden 

kollegojen kanssa tärkeitä

asukkaille. Sitoutumisen pelon arveltiin 

olevan eräs keskeinen osallistumisen 

este. Haastateltujen asukkaiden mieles-

tä monet luulevat, että jos osallistuu 

kerran, on oltava aina läsnä ja joutuu 

töihin, kuten puheenjohtajan tai sihtee-

rin tehtäviin. Ryhmiin osallistumisen 

toivottiinkin olevan selkeästi vapaaeh-

toisuuteen ja omaehtoisuuteen perus-

tuvaa, jolloin osallistuminen voi olla 

vapaavalintaisesti pitkäaikaista sitou-

tumista tai spontaania reagointia. 

Suomessa on totuttu toimimaan vir-

kamiesjohtoisesti ja oma-aloitteisuu-

teen ja vapaaehtoisuuteen pohjautuva 

asukastoiminta on uutta, joten vastuunottaminen koettiin 

vieraaksi ja yhteisten tavoitteiden luominen nähtiin vaikeak-

si. Yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin sopeutuminen 

vie aikuisryhmissä oman aikansa, koska on niin monta oman 

arjen asiantuntijaa. 

Kasvattajat mainitsivat osallistumisen esteiksi ainoas-

taan ajan puutteen. Tällä he tarkoittivat, että he haluaisi-

vat osallistua enemmänkin, mutta eivät asu alueella ja siksi 

on vaikeaa osallistua tapahtumiin, jos ne eivät esimerkiksi 

ole työaikana. Aikapulaa aiheuttaa myös resurssien puute 

– sijaisia ei juuri voida palkata moniin kouluihin opettajien 

kouluttautumista varten. Tiedonkulkuun oltiin tyytyväisiä. 

Kasvattajat ihmettelivät vain sitä, mikseivät kaikki alueen 

päiväkodit ja koulut ole mukana näin hyvässä hankkeessa. 

Osallistuminen nähtiin ”todella helpoks, heti kun he on aloit-

tanut… se on rikkautta kaikille, että  tehdään yhteistyötä”.  
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Ympäristövastuulliset tunteet ja arvot

Asukkaat Kasvattajat

Luonnonarvot

✤ luonnosta huolehti-

minen

✤ luonnon lähellä on 

hyvä elää

✤ luonto on ilon aihe

Luonnonarvot 

✤ luonnosta huolehtiminen

✤ luonnosta kertominen lapsille, koska luonto 

on itselle tärkeä

Yhteiskunnalliset arvot

✤ säästäväisyys ja kier-

rättäminen; turhaa ei 

hankita

Ympäristöarvot

✤ kierrättäminen ja ostaminen kirpputoreilta

✤ arvojen välittäminen lapsille

Itse tehdyn arvostaminen kasvatuksessa

✤ vältetään turhaa ostamista ja sen sijaan teh-

dään itse raaka-ainevalinnat huomioon ottaen

✤ käytetään lasten kanssa askartelussa paljon 

luonnon- ja kierrätysmateriaaleja

”Se ekologisuus on semmonen aika hatara käsite.. 
mä en koskaan sillä lailla ajattele, onko minun teot 
ekologisia vai ei. Tämmösessä köyhässä lähiössä 
ja maalta mistä oon, ne on itsestään selviä asioi-
ta… säästäväisyys, kierrättäminen ja muut. Tässä 
on iso puistoalue, jossa voi sienestää ja marjastaa… 
on metsä lähellä ja meri.” 

Ihmiset toimivat pitkälti arvojensa mukaisesti. Otamme her-

kimmin vastaan tietoa, joka on omaa arvomaailmaa lähellä. 

Kasvattajien ja asukkaiden ympäristövastuullisen käyttäyty-

misen taustalla olevien arvojen ja tunteiden avaaminen oli 

erityisen mielenkiintoista. Arvojen kartoitus on tehty haas-

tateltujen jo osallistuttua Ekoarki-hankkeeseen, joten hank-

Ympäristövastuulliset tunteet ja arvot 

keeseen osallistumisella voi olla jonkinlaisia vaikutuksia 

tuloksiin. Todennäköisesti vaikutukset ovat kuitenkin melko 

vähäisiä, koska arvojen muuttuminen on aikaa vaativa, hidas 

prosessi. Voidaankin ajatella, että Ekoarki on mahdollisesti 

korostanut asukkaiden ja kasvattajien tiettyjen jo olemassa 

olevien tunteiden ja arvojen merkitystä, mutta haastattelu-

tutkimuksessa esille tulleet arvot ja tunteet ovat olleet ole-

massa jo ennen Ekoarkea. 

Tutkimuksessa ympäristövastuulliset tunteet ja arvot nä-

kyivät herkkyytenä sekä luonnonarvoille että ympäristölle. 

Ensimmäisenä kummankin kohderyhmän arvomaailman ku-

vauksissa nousivat esille luonnonarvot. Ne näkyivät muun 

muassa haluna huolehtia luonnosta sitä siistimällä. Asukkai-

den mielissä ympäristövastuulliset tunteet ja arvot kiinnit-
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tyvät vahvasti omaan asuinympäristöön. Asukkaat kokivat 

luonnontilaisen ympäristön läheisyydessä elämisen jokapäi-

väisen elämänilon aiheeksi. 

”No kyllähän niin paljon kun luonnontilassa saadaan pidettyä… 

antaa ihmiselle paremmat mahdollisuudet elää…” 

Osallistuminen Ekoarki-hankkeeseen antoi asukkaille mah-

dollisuuksia kehittää omaa asuinympäristöään. Kasvattajien 

vastauksissa puolestaan tuli esiin heidän työhönsä kuuluva 

arvokasvatus. Luonnon kunnioittamista eettisenä periaattee-

na haluttiin välittää myös omassa kasvatustyössä. 

”Maalla kasvaneena luonto merkitsee tosi paljon… liikun pal-

jon luonnossa… pitäis enemmän kunnioittaa luontoa… mekin 

(luokan kanssa) siivotaan roskista lähiympäristön metsää.”

Luontoon liitettiin myös yhteiskunnallisia arvoja, kuten sääs-

täväisyys ja kierrättäminen. Säästäväisyydessä vastaajien 

mielestä olennaista oli vanhan arvostaminen ja turhan os-

telun välttäminen. Kasvattajien kohdalla yhteiskunnallisiin-

kin arvoihin liittyi kasvatuksellisia näkökohtia, he kokivat 

niiden välittämisen lapsille tärkeäksi. Kasvattajat arvosti-

vat myös luonnon- ja kierrätysmateriaalien käyttöä työssä 

ja itse tekemistä turhan ostamisen sijaan. Lapsia haluttiin 

opettaa käyttämään luontoa sitä vahingoittamatta ja taiko-

maan vanhasta uutta.

”Yleensä kierrättämistä harrastan, ostan kirpputorilta vaattei-

ta… käytän kierrätysmateriaaleja ja pidän itse tekemisestä… 

näkyy työssä esimerkiksi askarteluissa.”
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”Retket lähiympäristöön, näyttelyiden rakentaminen 
ja taiteen eri muodot yhdistyvät ympäristötietou-
teen ja samalla saatiin kokemuksia yhdessä teke-
misestä ja siitä, että jokaisen teoilla on merkitystä.”  
Asta Mustonen, Ekoarjen arviointiraportti

Ekoarjen vaikuttavuutta arvioitiin tutkimuksessa osallistu-

van ympäristökasvatuksen mallin mukaisesti asenteiden, 

tietojen ja käyttäytymisen tasoilla. Aineistona arvioinnissa 

olivat hankkeeseen osallistuneiden asukkaiden ja kasvatta-

jien haastattelut, joissa kysyttiin heidän omaa käsitystään 

hankkeen vaikuttavuudesta. Tulokset ovat siis tutkimushen-

kilöiden omaan arviointiin perustuvia.  

Yhteistä tutkimushenkilöiden vastauksissa oli se, että 

vaikuttavuutta ilmeni kaikilla kolmella tasolla: asenteissa, 

tiedoissa ja käyttäytymisessä. Ekoarjen myötä asenteet ym-

päristöasioita kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi 

ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on kasvanut, kun 

omilla teoilla on huomattu olevan merkitystä. Tietojen ja 

taitojen osalta hankkeiden ympäristöneuvonta ja -koulutus 

sekä itse osallistuminen ovat rohkaisseet asukkaita ja kas-

vattajia muun muassa järjestämään jätehuoltoa tehokkaam-

maksi, lajittelemaan jätteet aiempaa paremmin, retkeilemään 

lähiluonnossa ja käyttämään luomuelintarvikkeita. Käyttäy-

tymisen tasolla on selkeitä eroja johtuen tutkimushenkilöi-

den erilaisesta taustasta. Asukkaat ovat havainneet muutosta 

omassa käyttäytymisessään suhteessa kulutustottumuksiin, 

osallistumiseen, itse tekemiseen ja viestintään. Lisääntynyt 

halu ja kyky tehdä yhteistyötä ja olla yhteydessä naapureihin 

näkyy esimerkiksi asukastoiminnan vilkastumisena. Kasvat-

tajille alueellinen ympäristökasvattaja oli ollut paitsi paljon 

kaivatun ympäristökasvatustiedon lähde, myös todellinen 

innostaja ympäristötietojen ja -taitojen käyttämiseen. Saa-

tu ympäristökasvatuksen tukimateriaalipaketti sai kiitosta. 

Myös lisääntynyt alueellinen yhteistyö ja keskustelut, joita 

kasvattajat kovasti arvostivat, olivat löytyneet alueellisen 

ympäristökasvattajan tuella. 

Oliko Ekoarjella vaikutusta – osallistujien oma arvio

Hyvästä palautteesta huolimatta myös toiveita haluttiin 

esittää. Molemmille hankkeille toivottiin jatkoa ja palkattuja 

henkilöitä toimintaa koordinoimaan kuten nytkin. Hankkei-

den toiminnan toivottiin laajenevan siten, että yhä useampi 

lähtisi mukaan toimintaan.

Seuraavassa kolmessa luvussa on käsitelty hieman syväl-

lisemmin jokaista Ekoarjen vaikuttavuuden tasoa. 
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Vaikutus asenteisiin osallistujien arvion mukaan

Asukkaat Kasvattajat

✤ Positiivisempi asenne 

kierrätykseen ja lajitte-

luun 

✤ Kiinnostus ympäristöasi-

oita kohtaan lisääntynyt

✤ Usko omiin vaikutusmah-

dollisuuksiin noussut

✤ Asenteet yksityiselämässä ja työssä 

muuttuneet myönteisimmiksi kierrä-

tystä ja luomuruokaa kohtaan

✤ Asenteet omia vaikutusmahdolli-

suuksia kohtaan muuttuneet myön-

teisemmiksi, kun on huomannut 

lastenkin mielipiteillä olleen vaiku-

tusta 

Vaikutus asenteisiin 

”Asenteet on muuttunu ympäristöö kohtaan… ennen en niin 

välittäny. Omalla esimerkillä oon saanu muutosta aikaan 

myös muille. Enää ei odoteta, ett joku tulis korjaamaan ros-

kat pois… tehdään ite. Käyttäytymiseni  on muuttunut siten, 

että roskiksia ei kuormiteta turhaan… taloissa käyttökelpoiset 

tavarat neuvon panemaan kierrätykseen tai muuten jakoon 

niitä tarvitseville.” 

Ekoarki-hankkeessa saadut kokemukset ovat osallistujien 

mukaan muuttaneet heidän asenteitaan ympäristöasioita 

kohtaan aiempaa myönteisemmiksi. Asenteiden muutok-

seen on vaikuttanut niin lisääntynyt tieto, etenkin oman 

käyttäytymisen ympäristövaikutusten ymmärtäminen ja ta-

loudellisten etujen huomaaminen, kuin myös myönteiset 

kokemukset omasta osaamisesta ja vaikutusmahdollisuuk-

sista.  Esimerkiksi kierrättäminen ja luomuruoan ostami-

nen tuntuvat mielekkäältä, kun tietää millaisia myönteisiä 

ympäristövaikutuksia niillä on verrattuna enemmän ympä-

ristöä kuormittaviin vaihtoehtoihin. Myös kiinnostus ympä-

ristöasioita kohtaan ylipäätään on lisääntynyt ja usko omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin kasvanut Ekoarjessa syntyneiden 

verkostojen, ryhmien ja niissä käytyjen keskustelujen sekä 

onnistuneiden vaikuttamiskokemusten kautta. Usko herät-

tää kiinnostusta ja innoittaa oppimaan uutta asioista, joihin 

kokee voivansa vaikuttaa, sekä olemaan mukana yhteisten 

asioiden hoitamisessa.  

Vaikutus tietoihin ja taitoihin

”Tietoo oon saanu paikoista, mihin voi lasten kanssa mennä. 

Askarteluun oon saanu vinkkejä, tuulikellot kierrätysmateri-

aalista… hengenravintoo, kun sai keskustella muiden saman 

alan ihmisten kanssa… kierrätysneuvoja kävi päiväkodissa 

vahvistamassa… luontopoluista sai myös vinkkejä… taide 

kuuluu ympäristöajatteluun ja sain siihen oppia Kehrälintu 

Silkkisiipi -koulutuksesta.”

”Kierrätyksestä on saatu ohjeita… lajittelu kiinnostaa… jäte-

huolto on ongelma  monessa kiinteistössä… kun saatais kus-

tannukset laskettua pystyttäis panostamaan muuhun.”

Asukkaat ja kasvattajat olivat oppineet hankkeen myötä eri-

laisia tietoja ja taitoja. Asukkaiden tiedot ja taidot jakautui-

vat yksilön ja yhteisön toimintamalleihin, kun taas kasvat-

tajilla kaikki saavutetut tiedot ja taidot olivat aina jossain 

määrin yhteisöllisiä, omassa ammatissa hyödynnettäviä. 

Asukkaille tiedon saaminen ekologisesta elämäntavas-

ta oli tärkeää. Keskeisiä tietoja ja taitoja he saivat etenkin 

koulutuksista ja ympäristöneuvonnasta. Asukkaat kokivat 

pystyvänsä hyödyntämään saatuja tietoja ja taitoja omassa 

arjessaan ja asukastoiminnassa muun muassa kierrätystä ja 

lajittelua tehostamalla. 

Kierrätys oli asukastoiminnassa myös taloudellinen kysy-

mys, sen onnistuminen säästi paitsi ympäristöä myös rahaa. 

Tämänkaltaiset opitut tiedot ja taidot näkyvät kuvauksissa 
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Vaikutus ympäristötietoihin ja  -taitoihin osallistujien arvion mukaan 

Asukkaat Kasvattajat

Ekologiaan liittyvät asiat     

✤ luonnosta huolehtiminen

✤ luonnon ja ihmisten huomioiminen        

Tiedot paikoista, joihin voi mennä tutustumaan

✤ tieto lasten lähiympäristöstä antanut lisää 

mahdollisuuksia siirtää opetusta ulos koulusta 

luonnontiedossa

Yksilölliset toimintamallit

✤ eräänlainen elämänkatsomus; oman ajan ja 

energian säästäminen 

✤ tietoa kierrätyksestä ja kustannusten säästä-

misestä jätehuollon hyvällä järjestämisellä

✤ tietoa luomuruuasta ja sen valmistuksesta

Vinkit 

✤ ekologiseen askarteluun

✤ luontopolun rakentamiseen 

✤ ympäristökansion kehittäminen

Yhteisön toimintamallit               

✤ ympäristön siistiminen

✤ jätteiden lajittelu

Kierrätystaidot

✤ jätteiden lajittelu

✤ kierrätysmateriaalin uudelleen käyttö

Taiteen menetelmät ympäristökasvatuksessa 

uusina koko yhteisöön kohdistuvina toimintamalleina. 

Lisäksi asukkaille oli tärkeää luonnosta huolehtiminen 

ja sen ohella myös ihmisten huomioiminen. Kolmanneksi 

yksi asukkaista mainitsi hyvin yksilöllisen toimintamallin, 

jota hän kutsui sielunekologiaksi. Sen hän kertoi tarkoitta-

van elämänkatsomusta, jossa omaa aikaa ja energiaa tulee 

säästää ja tarkoin miettiä, mihin niitä käyttää. Ekoarjen tar-

joama toiminta täydensi ja tuki tämänkaltaista yksilöllistä 

elämänkatsomusta. 

Kasvattajat näkivät hankkeen antaneen tietoja ja taitoja, 

jotka ovat suoraan hyödynnettävissä heidän työssään. Näitä 

olivat tiedot paikoista, joihin voi mennä lasten kanssa tutus-

tumaan, vinkit askarteluun, luontopolkujen rakentamiseen ja 

ympäristökansion kehittämiseen. Kasvattajat olivat huoman-

neet lähiympäristön merkityksen lapsille. Heitä kiinnostivat 

erityisesti luontokasvatukseen liittyvät ideat ja ympäristöys-

tävällisten menetelmien käyttö käsitöissä ja askartelussa. 

Taidoista kasvattajat mainitsivat kierrätystaitojen lisäksi tai-

teen menetelmien yhdistämisen ympäristöasioihin. Heidän 

hankkeelta saamansa ideat olivat rikastuttaneet myös koko 

työyhteisöä. Esimerkiksi kestävämpien materiaalien hankin-

taan sisustuksessa oltiin alettu kiinnittää huomiota. Tietojen 

lisääntyminen ympäristöasioista oli innostanut kasvattajia 

myös siten, että he ajattelivat enemmän ympäristöasioita 

kuin ennen ja pyrkivät laajentamaan tietämystään niistä. Kas-

vattajien saamista tiedoista ja taidoista hyötyvät siis paitsi 

he itse, myös lapset, vanhemmat ja kollegat työssä.

”Taidot eivät ole riittäviä… tukea tarvitaan, vinkkejä, projek-

teja, joihin voi osallistua luokan kanssa. Yritän tuoda luonnon 

merkityksen lapsille, lajitellaan koulussa paperit ja biojätteet 

ruokalassa… Tulee esille jutuissa, luonnontiedossa, kierrätys 

kiinnostaa lapsia… on ollut ympäristöprojekteja joka luokka-

asteella ja käytössä ympäristökansio (toivoo käyttöön tukea 

ja vinkkejä kehittää sitä).” 
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Vaikutus käyttäytymiseen osallistujien arvion mukaan

Asukkaat Kasvattajat

kulutustottumukset ovat muuttuneet siten, että ostetaan 

enemmän luomua ja kotimaista, jos hinta ei ole esteenä

alueellinen ympäristökasvattaja on innostanut kas-

vattajia käyttämään oppimiaan asioita rohkeammin 

työssään 

myös saatu tieto on antanut rohkeutta toimia työssä 

ympäristöä paremmin huomioiden 

tehdään mielellään itse alueellinen yhteistyö ja kommunikaatio lisääntyneet

arvostetaan yhteydenpitoa, jonka avulla kunkin osallistujan 

tiedot ja taidot tulevat yhteiseen jakoon

alueellisen ympäristökasvattajan jakama tukimateri-

aali saa kiitosta käytössä

asukastoiminta on vilkastunut ja toisista ihmisistä, kuten 

vanhuksista ja yksinäisistä huolehtiminen on lisääntynyt

Vaikutus käyttäytymiseen

”Ihailimme miljoonan ihmisen sekajätteitä hartaan hiljai-

suuden vallitessa ja ajatukset kääntyivät omaan roskapus-

sikäyttäytymiseen. Lajittelu tuli osaksi tietoista elämää mo-

nilla, varsinkin kun valkeni, että jätelasku kaatuu omalle 

kukkarolle.”

”On hauska lajitella kun tietää mihin kaikki menee… lajittelen 

paljon systemaattisemmin.”

Kasvattajien hankkeen toiminnassa saamat ympäristökasva-

tusideat näkyvät heidän työssään. Jokapäiväisessä toimin-

nassa otetaan paremmin kierrätys- ja lajitteluasiat sekä mate-

riaalivalinnat huomioon. Ekologisempaan suuntaan halutaan 

edetä, vaikka tiedostetaan myös puutteet. Kaikki toimipistei-

den työntekijät eivät ole yhtä sitoutuneita ympäristöasioihin. 

Myös vanhempien ja maahanmuuttajien mukaan saaminen 

on tavoitteena varsinkin asukaspuistossa. Yhteisissä tapah-

tumissa halutaan näyttää esimerkkiä siten, että käytetään 

pestäviä astioita tarjoilussa ja lajitellaan jätteet. 

”Tiedot ympäristöasioista ovat lisääntyneet ja ne ovat olleet 

apuna omassa päiväkodissa. Käyttäytymisen tasolla olen siir-

tänyt saamani tiedon suoraan työhön.” 

Kasvattajat olivat tiedostaneet, että heidän tulisi kiinnittää 

työssään huomiota erityisesti lapsuudessa kehittyvään ym-

päristöherkkyyteen. He olivatkin saaneet alueelliselta ympä-

ristökasvattajalta paljon vinkkejä luonnossa liikkumiseen ja 

toimimiseen. Kasvattajat olivat saaneet tukea omille ympä-

ristömyönteisille arvoilleen ja rohkeutta opettaa myös lapsia 

arvostamaan luontoa. Vesalan Aarrepuistohankkeeseen osal-

listunutta opettajaa innosti erityisesti lasten osallistaminen 

ja heidän ideoidensa kunnioittaminen.

Erittäin tärkeänä ympäristökasvatuksen menetelmänä kas-

vattajat pitivät kädentaitoja ja luovaa ilmaisua. Luonnon- 

ja kierrätysmateriaaliaskartelukurssit olivat hyvin kehuttu-

ja ja niitä toivottiin lisää. Kasvattajat kykenivät siirtämään 

näiltä kursseilta oppimansa asiat suoraan työhön. Taiteen 

käyttö menetelmänä sopii hyvin juuri tunne- ja arvokasva-

tukseen. 

Asukkaat kertoivat kiinnittävänsä aiempaa enemmän huo-

miota hankkimiensa tuotteiden ympäristövaikutuksiin ja 

käyttävänsä aiempaa enemmän kierrätyskeskusten palveluita 

ja kirpputoreja hankkiessaan tavaroita. He suosivat luomua 

ja kotimaisia tuotteita, jopa silloin kun niiden hinta oli jonkin 

verran tavanomaista korkeampi. Toisaalta, jos he poistivat 

jotain käytöstä, he veivät ne kierrätykseen. Kierrätys näh-

tiin myös asukastoiminnassa taloudellisena kysymyksenä. 

Hyvällä kierrättämisellä säästetään paitsi ympäristöä myös 
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tävään elämänasenteeseen ja erilaisiin innostamisen muotoi-

hin. Asukastyössä innoittajana toimi ekoarkikoordinaattori, 

joka mahdollisti toimintaryhmien toteutumisen sekä järjesti 

ekologiseen arkeen liittyvää koulutusta ja retkiä. Alueellinen 

ympäristökasvattaja innosti päivähoidon ja koulujen hen-

kilökuntaa tarjoamalla tukea ja keinoja ympäristökasvatuk-

seen. Yrittävä elämänasenne viittaa siihen, että osallistujat 

olivat alusta asti aktiivisia ja suunnittelivat toimintaa omis-

ta tarpeistaan käsin. Näin saatiin parhaiten käyttöön kaik-

kien ideat, tiedot ja taidot. Arviointitutkimuksen mukaan 

tämä lähestymistapa oli varsin hyödyllinen. Osallistujilla 

voidaan katsoa olleen uinuvaa ympäristöherkkyyttä, joka 

oikeanlaisella innoittamisella heräsi ruususen unestaan ja 

toimi oivana kasvualustana myös uuden ympäristötiedon 

omaksumiselle. 

Seuraavalla sivulla hankkeen vaikuttavuutta on kuvattu 

Asta Mustosen mallin avulla. Malli perustuu Koskisen (1999) 

osallistuvan ympäristökasvatuksen teoriaan. Taustamuuttu-

jina ovat osallistujien aikaisemmat kokemukset sekä asuin- 

tai työympäristö, jonka voi todeta olevan haasteellinen Itä-

Helsingissä. Koska ympäristön haasteellisuus luo epävar-

muutta, on Ekoarjen järjestämälle toiminnalle sosiaalinen 

tilaus. Hankkeissa toteutettu onnistunut innostaminen ja 

arvostaminen on antanut tukea sekä tietoja ja taitoja kehit-

tää toimintaa, asukkaiden osalta kohti parempaa ekologista 

arkea ja kasvattajien osalta kohti parempaa työkulttuuria. 

Ekologiseen arkeen kuuluu systemaattisempi kierrätys ja 

lajittelu, ympäristöystävällisemmät ostostottumukset sekä 

toisten ihmisten tukeminen sosiaalisesti. Parempaan työ-

kulttuuriin koulussa ja päivähoidossa kuuluu verkostoitu-

minen eli laajentunut alueellinen yhteistyö sekä lisääntynyt 

ekologisen arjen mukainen käytäntö kierrätyksessä, lajitte-

lussa ja hankinnoissa sekä ympäristökasvatuksen aseman 

vahvistuminen. 

Hankkeen vaikuttavuutta voidaan verrata osallistumisen 

syihin ja todeta, että osallistujien odotukset ovat varsin hy-

vin täyttyneet. Ryhmään kuuluminen ja osallistumisella saa-

rahaa. Tämän seikan ymmärtäminen oli paitsi parantanut 

lähiympäristön laatua myös lisännyt halua satsata muuhun 

asukastoimintaan. Myös kerhotoiminta oli lisännyt asukas-

toimintaa ylipäänsä ja motivoinut huolehtimaan naapureis-

ta. Ekoarjen toimintaryhmien lisäksi on syntynyt muutakin 

asukastoimintaa, muun muassa vanhusten sopparinki, jos-

sa talkootyöllä keitetään taloyhtiön ikäihmisille sopat niinä 

päivinä jolloin kaupungin ruokahuolto ei toimi. Ekologisesti 

kestävän toiminnan voidaan siis katsoa lisäävän myös sosi-

aalisesti kestävää toimintaa. Tämä havainto on yhteneväinen 

Ekoarki-hankkeen tavoitteen kanssa, jonka mukaan osaami-

nen ja tiedon lisääntyminen parantavat perheiden toiminta-

kykyä ja niukatkin resurssit kyetään käyttämään ekologisesti 

ja sosiaalisesti hyväksi.

”Tää on antanu mulle tilaisuuden toteuttaa omia unelmia… 

tykkään kouluttaa ja  sitä kautta on syntynyt uusia ihmissuh-

teita. Aikaisemmin ei kommunikoitu asukkaiden kanssa… tul-

laan totuutta tuomaan… tää on fiksua. Ihmisiä on kuunneltu 

mitä ne haluu tehä.” 

Uinuvan ympäristöherkkyyden katalyytti – 
Ekoarjen vaikuttavuus prosessina

”Innoittajan työ on ollut paljon esillä Kivikossa kuten lehdissä. 

Tietoa toiminnasta olen saanut ja toiveeni toiminnan suhteen 

ovat täyttyneet. Toivon edelleenkin samanlaista tukea kuin 

tähänkin asti eli mahdollisuuksia osallistua kursseille, tu-

tustumiskäynneille, opastusta askartelu- ja kierrätysmateri-

aalien käyttöön. Toiminta pitäisi saada vakituiseksi , on niin 

mahottoman hyvä juttu.” 

Vaikka Ekoarjen vaikuttavuuden tutkimus perustui suhteel-

lisen suppean osallistujajoukon omaan arvioon, tuli siinä 

esille hyvin samansuuntaisia asioita kuin mitä tutkijat ovat 

liittäneet vastuulliseen kuluttamiseen.

Hankkeen toimintatavan voidaan katsoa perustuvat yrit-
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vutettu mielekäs toiminta oli asukkaille tärkeää. Asukkai-

den ehdotukset huomioon ottavan toimintamallin ansiosta 

osallistujat pystyivät toteuttamaan omia toiveitaan ja ideoi-

maan toimintaa, jonka puitteissa heidän tietonsa ja taiton-

sa tulivat yhteiseen käyttöön ja saivat näin myös enemmän 

painoarvoa. 

Ryhmässä toimiessaan asukkaat ovat kokeneet voimaan-

tuneensa eli saaneensa tukea jo ennestään itselle tärkeille 

ympäristöasioille. Asukkaat ovat rohkeasti ja ennakkoluu-

lottomasti ottaneet kantaa asuinalueidensa jätehuoltoon, 

siisteyteen ja asukkaiden aktivoimiseen syrjäytymisen ja 

yksinäisyyden vähentämiseksi. Asukkaat pitävät hanketta 

onnistuneimpana alueella toimineista hankkeista ja toivovat 

sille jatkoa. He toivovat myös palkattua henkilöä hoitamaan 

toiminnan koordinointia, sillä he eivät usko pelkän vapaaeh-

toistyövoiman käyttöön. Erityistä tunnustusta sai innostavan 

ja asiantuntevan koordinaattorin työ. Lisäksi he toivoivat 

viestinnän tehostamista siten, että yhä useammat saisivat 

tietää toiminnasta. Erityisesti toivottiin mukaan enemmän 

maahanmuuttajia ja miehiä.

Kasvattajilla kiinnostus ympäristöasioihin on lisääntynyt 

entisestään sekä yksityiselämässä että työssä. Lisääntynyt 

tietotaito on antanut rohkeutta keskusteluun ja yhteistyöhön 

alueen koulujen ja päivähoidon yksiköiden kesken. Voidaan 

todeta, että sekä asukkaat että kasvattajat ovat muuttaneet 

toimintaansa aktiivisemmin ympäristönäkökohtia huomi-

oivaksi, toisin sanoen he ovat aiempaa ympäristövastuul-

lisempia. Vastauksista huokuu innostus ja usko hankkeen 

toimintaan, mikä on merkki siitä, että kestävän kehityksen 

periaatteet ovat alkaneet toimia osallistujien arjessa ja työssä 

suhteessa niin ekologiseen, sosiaaliseen kuin kulttuuriseen-

kin kestävyyteen. Kasvattajat toivoivat jatkoa onnistuneelle 

yhteistyölle alueellisen ympäristökasvattajan kanssa ja lisää 

samankaltaista toimintaa. Tukea ja ideoita kaivataan eten-

kin koulun ympäristökasvatuksen ja alueellisen yhteistyön 

koordinointiin. Toiveina olivat myös ympäristökansioiden 

kehittäminen sekä opettajan ja alueellisen ympäristökas-

vattajan yhteistunnit koulussa. Toiminta oli vastannut odo-

tuksia ja alueellista innoittajaa kiitettiin yhteistyöstä ja in-

nostavuudesta.

Uinuvan ympäristöherkkyyden katalyysi – Ekoarjen vaikuttavuus prosessina

Asukkaiden 

ja kasvattajien 

aikaisemmat  

kokemukset

Arjen uudet toimintamallit

Asukkaat mm. systemaattinen 

kierrätys, vaikuttamisen mallit 

ja sosiaaliset verkostot

Kasvattajat mm. 

verkostoituminen, ympäristö-

myönteisemmät valinnat ja 

alueellinen yhteistyö

Halu toimia 

ympäristön 

puolesta

INNOSTAMINEN

Ympäristövastuulliset

tiedot ja taidot

Ympäristövastuulliset

tunteet ja arvot
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Tämä luku esitteli Asta Mustosen hankkeesta tekemän ar-

viointitutkimuksen tuloksia. Kun lähdimme miettimään 

hankkeen arvioinnille asetettavia tavoitteita, oli hankkeesta 

jo lähes puolet takana päin. Olimme jo oppineet, millaista 

tietoa emme saa kirjallisten palautekyselyiden kautta, ha-

vainneet kohderyhmiemme erityispiirteitä ja huomanneet 

kiinnostavia asioita, joita halusimme kaivella paremmin nä-

kyviksi. 

Yleistettävyys ei ollut arvioinnin päällimmäisenä tavoit-

teena. Tärkeämpää oli sen sijaan saada tietoa Ekoarjen käyt-

tämien uusien toimintamallien mahdollisuuksista ja kehit-

tämistarpeista, kuten syvällistä tietoa osallistumisen syistä 

sekä hankkeen kyvystä luoda henkistä muutospotentiaalia 

ja kestävää kehitystä tukevia verkostoja niin alueellisesti 

kuin yli alue- ja ammattirajojen. Uudenlaisia osallistumisen 

ja ympäristövastuullisuuteen innoittamisen malleja tarjo-

avan hankkeen jatkuvuuden ja sovellettavuuden kannalta 

Pari sanaa arvioinnista 

keskeistä oli selvittää niitä prosesseja, joiden seurauksena 

ihmiset osallistuivat ja omaksuivat ympäristövastuullisem-

pia arjen käyttäytymismalleja. Prosessien ymmärtäminen 

on ehdoton edellytys hankkeen katalysoimien myönteisten 

muutosten siirtämiselle tulevaisuudessa toisiin hankkeisiin 

ja toisille alueille. 

Vaikka tulosten yleistettävyys ei ollut arvioinnin keskeisin 

päämäärä, tulosten vertailu teorioihin, aiempaan tutkimuk-

seen, saavutettuihin määrällisiin tuloksiin ja toiminnasta 

muilla tavoin kerättyyn palautteeseen tukee arvioinnissa 

rakentunutta kuvaa Ekoarjen onnistumisista ja kehittämistar-

peista. Lukijalle olemme halunneet tarjota mahdollisuuden 

arvioida kriittisesti hankkeen onnistumista niin laajasti kuin 

se yhdessä raportissa on mahdollista. Siksi raportista löytyy 

tietoa aiemmasta tutkimuksesta ja teoriasta, lukuisia suoria 

lainauksia ja kertomuksia osallistujilta ja myös niitä tylsem-

piä faktoja ja taulukoita määrällisistä tuloksista. 



Kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen hankkeen avulla.”Se on ehottomasti onnistunein projekti 
millä mittarilla vaan mitattuna. Vinku-
mista on kuultu paljon, tää ei vingu vaan 
tällä on vaikuttavuutta. Tää on tuonut 
sellasta paikallista hyvää ihmisille niinku 
ton kierrätyskeskuksen kaupan.”

Hankkeesta tehdyn arviointitutkimuksen mu-

kaan Ekoarki on vaikuttanut kestävän kehi-

tyksen ekologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin 

ulottuvuuksiin. Kestävän kehityksen taloudel-

liset näkökulmat ovat pääasiassa hankkeen ul-

kopuolella. Tosin niitäkin on sivuttu välillisesti: 

taloudelliset seikat liittyvät ekologisiin näkökoh-

tiin mm. kierrätyksessä ja lajittelussa, joiden 

hyvällä järjestämisellä voidaan säästää paitsi 

luonnonvaroja myös rahaa. Kuvio perustuu Asta 

Mustosen pro gradu -työhön.

Ekoarki ja alueen kestävä kehitys

Ekologinen

✤ luonnon ja ympäristön 

hoito

✤ ekologiset arkikäytän-

nöt kotona ja työssä  

✤ mahdollisuudet toimia 

ympäristönäkökohdat 

huomioon ottaen   

EKOARKI

Sosiaalinen

✤ demokraattisuus

✤ viihtyvyys

✤ uudet ihmissuhteet

✤ vapaaehtoinen sosiaa-

lityö

✤ uudet tiedot ja taidot 

Kulttuurinen

✤ uudet toimintamallit 

asukastoiminnassa ja  

kasvattajien työssä
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Asukkaat ovat alkaneet toimia aiempaa ekologisemmin ja 

kestävämmin suhteessaan omaan elinympäristöönsä ja 

luontoon. Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on lisäänty-

nyt, kun omilla teoilla on huomattu olevan merkitystä. Ak-

tiivisimmat asukkaat ovat ottaneet tehtäväkseen tiedottaa 

ympäristöasioista myös muille. Oman arvionsa mukaan he 

ovat onnistuneet levittämään tietoa siinä määrin, että myös 

muut asukkaat ovat kiinnostuneet ympäristön hoidosta ja 

siistivät ja kaunistavat pihojaan omaehtoisesti. Tiedon saa-

minen ekologisesta elämäntavasta3 oli asukkaille erityisen 

tärkeää. Ympäristöasiat ovat esillä päivittäin mediassa, mutta 

usein jää epäselväksi, kuinka yksittäinen ihminen tai yhteisö 

voi vaikuttaa ympäristön tilaan. Saatu tieto antoi mahdolli-

suuksia ymmärtää ja käsitellä monimutkaisia ympäristöasi-

oita oman arjen näkökulmasta. 

Alueellisen ympäristökasvattajan työllä on ollut vaikutus-

ta päivähoidon ja koulun ekologisempaan arkeen. Kasvatta-

jien kiinnostus ympäristöasioihin on lisääntynyt sekä yksi-

tyiselämässä että työssä ja he ovat huomanneet lähiympäris-

tön merkityksen lapsille. Lisääntynyt ympäristökasvatuksen 

osaaminen on antanut rohkeutta yhteistyöhön ja kokemusten 

vaihtoon alueen koulujen ja päivähoidon yksiköiden välillä. 

Kasvattajat näkevät hankkeen antaneen tietoja ja taitoja, jot-

ka ovat suoraan hyödynnettävissä heidän työssään. Heidän 

Ekologinen kestävyys

saamansa ideat ovat rikastuttaneet myös koko työyhteisöä. 

Esimerkiksi kestävämpien materiaalien hankintaan sisustuk-

sessa on alettu kiinnittää huomiota. Kasvattajien saamista 

tiedoista ja taidoista hyötyvät siis paitsi he itse myös lapset, 

vanhemmat ja kollegat työssä.

Asukkaiden ja kasvattajien lisäksi myös muut alueen työn-

tekijät ovat osallistuneet Ekoarjen toimintaan ja tapahtumiin 

ja saaneet vinkkejä ekologista valinnoista. Muun muassa 

alueen yhteistyöelinten kokouksissa ja isoissa tapahtumis-

sa on opittu käyttämään kestoastioita, vuokratarvikkeita ja 

hyödyntämään aineettomia huvituksia sekä monin muin ta-

voin tuettu vähäjätteisiä ja kestäviä valintoja. 

Ympäristön ekologinen kuormitus vähentyy lisääntyneen 

ympäristötietouden myötä, mutta myös Ekoarjen tarjoamien 

Kierrätys- ja yhteiskäyttöpalveluiden ansiosta. Hyvä tahto ja 

halu toimia ekologisemmin ei riitä, tarvitaan myös fyysisiä 

rakenteita ja mahdollisuuksia toimia halujen edellyttämällä 

tavalla. Ei voi hankkia vähän pakattuja tai lähellä tuotettuja 

elintarvikkeita, jos niitä ei ole tarjolla. Tai ei voi kierrättää, 

jos kierrätysjärjestelmiä ei ole olemassa. Ekoarjen yhteis-

käyttöpalvelut, kierrätysmyymälä askartelupörsseineen ja 

asukastaloille perustetut kierrätyspisteet tarjosivat, ja tar-

joavat hankkeen jälkeenkin, muutamia rakenteellisia käytän-

nönläheisiä lisämahdollisuuksia ekotekoihin. 
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Ekoarki on innoittanut ihmisiä kehittämään sosiaalisia 

verkostoja ja naapuriapua sekä antanut mahdollisuuksia 

toteuttaa kerhotoimintaa asukaslähtöisesti. Arviointitutki-

muksen mukaan sosiaaliset syyt olivat asukkaille tärkeimpiä 

syitä osallistua Ekoarki-hankkeeseen. Tämä oli ehkä hieman 

yllättävää siksi, että haastatellut asukkaat olivat mielestään 

olleet aktiivisia jo alueella aikaisemmin toimineissa hank-

keissa ja toisaalta sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ei 

ollut hankkeen ensisijainen tavoite. Kuitenkin Ekoarki oli 

selvästi merkinnyt heille sosiaalisesti tärkeää, asukkaiden 

omia arvoja tukevaa mielekästä toimintaa. Näyttäisi mah-

dolliselta, että haasteellinen elinympäristö herkistää ihmisiä 

luomaan yhteisöllisiä toimintamalleja, joita he tarvitsevat 

selviytyäkseen arjen haasteista. Tästä asukkaat kertoivat mo-

nia esimerkkejä: kuinka yhteistuumin on autettu yksinäisiä 

ja syrjäytyneitä sekä lapsiperheitä ja vanhuksia. Esimerkiksi 

yhteiskäyttömahdollisuus johti yhdessä taloyhtiössä taloyh-

tiön sisäisiin vapaaehtoisiin sosiaalisiin palveluihin; poraus-

ta ja pieniä kunnostustöitä tarjottiin talkooporukalla omassa 

taloyhtiössä vanhuksille ja muille apua tarvitseville. 

Asukkaat ovat huomanneet, kuinka heidän oma toimin-

tansa on parantanut koko alueen imagoa. Kyse voi olla lä-

hinnä mielikuvista, mutta alueella viihtymisen kannalta ja 

mielenterveydellisestä näkökulmasta tällä voi olla suurta 

merkitystä. Mielikuva vaikuttaa myös esimerkiksi siihen, mil-

laisia sosiaalisia ja kulttuurisia assosiaatioita alueella asuvat 

lapset saavat. Asukkaat haluavat katkaista asuinaluettaan lei-

manneen negatiivisuuden ja luoda alueesta positiivisempia 

visioita tulevaisuudessa. Ekoarki on antanut osallistuneille 

uskoa siihen, että asukkailla on mahdollisuuksia vaikuttaa 

oman elämänsä ja lähiympäristönsä laatuun. 

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että ekologinen ja sosi-

aalinen kestävyys on lisääntynyt ja vahvistunut alueella sekä 

asukkaiden että kasvattajien keskuudessa niin paljon, että 

hankkeiden toiminnalla on kantavuutta jatkossakin. Ennen 

kaikkea asukastoiminnan vilkastuminen on tuonut monille 

heidän kaipaamaansa sosiaalista tukea ja mielekästä toimin-

taa. Toisaalta on syytä muistaa, ettei innostus ja usko säily 

itsekseen vuosikausia ilman myönteistä palautetta.  

Ekoarki on antanut osallistujille tietoja ja taitoja, kuten 

kouluttajan taitoja, ympäristöosaamista ja viestintätaitoja, 

joilla on arvoa myös hankkeen ulkopuolella, esimerkiksi 

työmarkkinoilla. Toisaalta lisääntynyt usko omiin vaikutus-

mahdollisuuksiin on motivoinut osallistuneita hakeutumaan 

aktiivisesti työelämään, jopa kunnallisvaaliehdokkaiksi asti. 

Ei ehkä ole liian uskallettua sanoa, että muutamien kohdalla 

Ekoarki on antanut uskoa koko yhteiskuntaa kohtaan. Lisäksi 

Kierrätysmyymälä työllistää näillä näkymin muutaman hen-

gen hankkeen päätyttyäkin. 

Hankkeen myönteisten sosiaalisen vaikutusten voidaan 

katsoa vahvistavan käsitystä,  jonka mukaan kestävyyden 

eri näkökulmat ovat ennemminkin toisiaan täydentäviä, ei-

vät keskenään kilpailevia. 

Sosiaalinen kestävyys
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Hankkeella on ollut myös kulttuurista muutosvoimaa, 

sillä se on antanut osallistujille uskoa omien ideoiden 

kantavuuteen sekä innostusta ja kykyjä oman työn ja alueen 

kehityksen suunnan muuttamiseen. Kulttuurinen kestävyys 

liittyy sosiaaliseen innostamiseen ja sen myötävaikutuksella 

syntyneisiin uusiin toimintamalleihin niin tavallisten ihmis-

ten arjessa kuin kasvattajien työssäkin. Kulttuuria, johon 

nämä toimintamallit ammattikasvattajien työssä ja asukkai-

den arjessa kuuluvat, siirretään sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa. Asukkaiden tarpeista nousevat ja demokraattisessa 

hengessä toteutetut arjen innovaatiot ovat kulttuurisessa 

mielessä uusia toimintamalleja asukkaille, jotka aikaisem-

min odottivat, että joku ulkopuolinen taho tulee korjaamaan 

epätoivotun tilanteen. 

Päivähoidon ja koulujen osalta muuttunut kasvatuskult-

tuuri on lisännyt kommunikaatiota ja yhteistyöhalukkuutta. 

Olemassa olevaa tietoa jaetaan alueen toimijoiden kesken ja 

siten edistetään kestävän kehityksen omaksumista osaksi 

kasvatus- ja opetustyötä. Uutta toimintamallia edustaa myös 

se, että ympäristön hyödyntäminen myönteisessä mielessä 

opetuksessa on lisääntynyt. 

Kukaan ei tiedä tulevaisuuden haasteista, mutta jo nyt 

näkyvissä se, että totuttuihin toimintamalleihin ei voitane 

enää turvautua vaan on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti 

uskottava visioihin, joissa ihmiset omalla aktiivisuudellaan 

ja toistensa tuella selviävät vaikeistakin haasteista nyt ja 

tulevaisuudessa. Ekoarki on osaltaan ollut tässä tienraivaa-

jana.

Kulttuurinen kestävyys
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Urban II -ohjelman ja Ekoarjen tavoitteiden toteutuminen

Miten Ekoarjen ja Urban II -ohjelman tavoitteet koh-
tasivat? Kuinka ne täyttyivät Ekoarjen toiminnassa? 
Oliko jossain parantamisen paikkoja?

Seuraavassa on vastattu lyhyesti näihin kysymyksiin ja 

esitelty sekä Urban II -ohjelman että Ekoarjen laadulliset 

tavoitteet. Syvällisempiä vastauksia 

tavoitteiden toteutumiseen saa par-

haiten lukemalla koko raportin. Kuten 

sanottu, tämä luku on vain lyhyt kat-

saus asiaan. 

Helsingin ja Vantaan Urban II -ohjel-

man kohdealue on itäisellä pääkaupunkiseudulla. Ohjelma 

jakautuu kahteen toimintalinjaan. Yritystoiminnan ja työl-

lisyyden kehittämisen avulla parannetaan yritystoiminnan 

toimintaedellytyksiä ja edistetään työttömien työllistymis-

tä. Asukkaiden omatoimisuuden tukemisen toimintalinjan 

avulla kannustetaan asukkaita osallistumaan ympäristön 

laadun parantamiseen ja tietoyhteiskunnan taitojen kartut-

tamiseen sekä kulttuurielämän kehittämiseen. Lisäksi ke-

hitetään uusia yhteistyö- ja palvelumalleja osallisuuden li-

säämiseksi. Toimintalinjat jakautuvat 

edelleen tarkemmin rajattuihin osako-

konaisuuksiin, joilla on omat paino-

pisteensä alueen kestävän kehityksen 

edistämisessä.

Ekoarjen tavoitteet ovat Urban II 

-ohjelman toimintalinja 2.1. ”Asukkaiden osallistuminen ym-

päristön laadun ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen” mu-

kaiset. 

”EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelman ta-

voitteena on taantuvien kaupunkialueiden 

taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen 

sekä kestävän kehityksen edistäminen.” 
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Urban II -ohjelman toimintalinjan 2.1. tavoitteet 

✤ Alueen toiminnallisen monipuolisuuden, viihtyvyyden, toi-

mivuuden ja arvostuksen lisääminen

✤ Kaikkien asukkaiden osallistumisen lisääminen alueen ym-

päristön, palvelujärjestelmien ja kulttuurielämän kehittämi-

seen 

✤ Paikallisten aloitteiden tukeminen ja asukkaiden, alueellis-

ten kehittämistoimikuntien ja järjestöjen osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

✤ Uusien korkeatasoisten toimintamahdollisuuksien tarjoa-

minen alueen lapsille ja nuorille liikunta- ja kulttuuriharras-

tuksissa, esimerkiksi uusia ”urbaaneja” kaupunkikulttuurin 

muotoja kuten katutanssia, tietotekniikan ja multimedian 

käyttöä

✤ Pienten koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen

✤ Etnisten vähemmistöjen omaehtoisen kulttuuritoiminnan 

tukeminen

✤ Alueen virkistysalueiden ja liikuntamahdollisuuksien tuomi-

nen esiin alueen erityisetuna

✤ Viheralueiden kunnostaminen ja kevyen liikenteen reittien 

parantaminen

✤ Ympäristötietouden lisääminen ja ympäristöarvojen vaali-

minen erilaisilla lähiympäristöä parantavilla toimilla sekä 

ympäristön parantaminen liikkumisen esteitä kartoittamalla 

ja tekemällä suunnitelmia niiden poistamiseksi

✤ Yleisölle avoimien Internet-yhteyksin varustettujen tietoko-

neiden lisääminen, esimerkiksi tietotuvissa tai nettikahvi-

loissa, sekä matalan kynnyksen jalkautetun koulutuksen ja 

tietotekniikan käytön, ylläpidon ja hankinnan neuvonnan 

lisääminen

✤ Uuden tietotekniikan tulevaisuuden mahdollisuuksia de-

monstroivien kokeilujen, kuten alueportaalien ja tietover-

kossa palvelujen tarjoamisen, tukeminen sekä asukkaiden 

valmiuksien tukeminen erilaisten verkkopalvelujen käyttä-

miseen

✤ Yhteistyön tukeminen alueen järjestöjen, viranomaisten ja 

oppilaitosten kesken tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvista-

miseksi

Edellisen jatkoksi tavoitteisiin lisätään vielä ohjelman täyden-

nysosassa seuraavat näkökohdat: 

✤ alueelliset taiteilijat, omat kulttuuritapahtumat, ympäristö-

taide

✤ paikallisen ja poikkihallinnollisen tiedottamisen lisääminen

✤ erityisesti maahanmuuttajien tukeminen

✤ tilojen, laitteiden ja henkilöresurssien joustava yhteiskäyttö

✤ erityisesti vuosittain toistuviksi tarkoitettujen kulttuurita-

pahtumien tukeminen, lapset ja nuoret toimijoina eikä pel-

kästään yleisönä, myönteinen julkisuus tavoitteena 

✤ alueen luontoarvot, lasten, nuorten ja opettajien luonto- ja 

ympäristövalmiudet

✤ alueen palvelujen kehittäminen ja kokeilu verkossa

✤ hankkeissa työskentelevien kouluttaminen ja tuki
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Ekoarjen tavoitteet 

✤ Hanke monipuolistaa alueen toiminnallisuutta erityisesti 

ympäristötoiminnan suuntaan ja parantaa toiminnan ja 

mielenkiinnon suuntautumisen kautta elinympäristön 

tilaa.

✤ Kaikki toiminta lisää siihen osallistuvien ympäristötietoi-

suutta ja -osaamista. Asukkaiden osallistumismotivaatio 

ja -valmiudet paranevat, mikä ehkäisee sekä sosiaalisten 

että ympäristöongelmien syntymistä. 

✤ Lapset, nuoret ja aikuiset tutustuvat paremmin lähi-

ympäristöönsä, mikä lisää alueella viihtymistä. Lisäksi 

tutustutaan lähiympäristön suunnitteluun sekä omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin ja harjoitellaan vaikuttamista 

käytännössä.

✤ Tietämys oman asuinalueen tarjoamista mahdollisuuk-

sista sekä yleinen kuluttaja- ja ympäristötieto ja -taito 

lisääntyvät.

✤ Oman elinympäristön ja suomalaisen luonnon parempi 

tuntemus tukee maahanmuuttajien kotoutumista.

✤ Ympäristötietoisuus ja aktivoituminen osaltaan paran-

tavat työttömien työllistymismahdollisuuksia ja lisäävät 

kouluttautumishalukkuutta.

✤ Osaamisen ja tiedon lisääntymisen myötä perheiden toi-

mintakyky paranee, ja niukatkin resurssit kyetään käyt-

tämään hyväksi ekologisesti ja sosiaalisesti tehokkaalla 

tavalla. 

✤ Asukkaiden, koulujen, päiväkotien, nuorisotalojen ja 

perheiden välinen yhteistyö lisääntyy, mikä mahdollistaa 

hyvien ideoiden ja kokemusten jakamisen ja vakiintumi-

sen sekä osaltaan lisää alueella viihtymistä.

✤ Lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti nuorisotalojen, 

koulujen ja päiväkotien ympäristötoimintaan.

✤ Sähköisen viestinnän käyttötaidot ja niiden hyödyntämi-

nen vaikuttamisen välineenä lisääntyvät niin asukkaiden, 

kasvattajien kuin lastenkin keskuudessa.

✤ Toiminta jatkuu ohjelmakauden jälkeen ainakin joltakin 

osin ja jossain muodossa omalla tai kansallisella rahoi-

tuksella.

Ekoarki-hankkeen läpäisyperiaatteena oli edistää kestävää 

kehitystä alueella ja korostaa osallistumisen ja yhteistyön 

merkitystä. Toimintalinjan kaksi mukaan hankkeessa kannus-

tettiin asukkaita omatoimisuuteen ja osallistumiseen oman 

elinympäristönsä laadun parantamisessa ja omien tietoyh-

teiskunnan taitojen kartuttamisessa. 

Hankkeesta tehty vaikuttavuusarviointi osoitti, että alu-

een asukkaiden ja kasvattajien käsitys heidän vaikutusmah-

dollisuuksistaan on parantunut samalla kun heidän tieton-

sa, taitonsa ja valmiutensa toimia ympäristön hyväksi ovat 

kasvaneet. Tämä ympäristövastuullista käyttäytymistä edis-

tävä muutos ulottuu vielä lukemattomiin lapsiin ja nuoriin 

kasvattajien levittäessä uutta suhtautumistaan eteenpäin. 

Kasvattajien sekä lasten ja nuorten kanssa tehdyn työn vai-

kutukset tulevat näkymään vielä pitkällä tulevaisuudessa 

lasten kasvaessa ympäristöasiat huomioiviksi ja yhteiskun-

nan toimintaan osallistuviksi aikuisiksi.

Samanlainen tietojen ja taitojen kertautuminen oli havait-

tavissa myös asukkaiden osalta: saadun palautteen ja arvioin-

titutkimuksen mukaan asukkaiden motivaatio levittää uusia 

opittuja yhteisöllisiä toimintamalleja on vahva. Arviointi ja 

kerätty palaute osoitti myös, että sekä asukkaiden että kas-

vattajien rohkeus ympäristöasioiden käsittelyyn on kasva-

nut, ja kasvattajien valmiudet käyttää lähiympäristöä ope-

tuksessaan ovat parantuneet. Tämä tulee mitä todennäköi-

simmin lisäämään myös tulevaisuudessa alueella viihtymistä 

ja kiinnostusta omaan lähiympäristöön sekä halukkuutta 

vaikuttaa lähi- ja kaukaisemmankin ympäristön laatuun. 

Lähiympäristön tuntemusta alueen asukkaiden ja työnte-

kijöiden keskuudessa lisättiin Ekoarjessa sekä yksittäisten 

retkien ja koulutusten että erilaisten hankkeiden avulla. Esi-

merkkeinä voisi mainita Kivikon luonto- ja kulttuuripolun, 

asukasradio Kontulan alueesta kertovine radio-ohjelmineen, 

Aarrepuistoprojektin, Vesalan Aarteenetsijäntien ryhmän 

luistinratahankkeen sekä koulujen ja päiväkotien ympäris-

töohjelmatyön. Myös monet muut Ekoarjen toiminnot an-

toivat todellisen mahdollisuuden vaikuttaa lähiympäristön 
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tilaan. Lisäksi jotkut osallistujat innostuivat ja voimaantuivat 

hankkeen myötä niin, että hakeutuivat aktiivisesti mukaan 

muihin yhteisöihin ja jopa kunnallispolitiikkaan. Keskeistä 

onkin, että toiminnan ohella opittiin erilaisia tapoja ja väyliä 

vaikuttaa omaan elinympäristöönsä niin yksilön kuin ennen 

kaikkea yhteisön tasolla. Tämä osallistumisen tietotaito jää 

alueelle hankkeen loputtuakin. 

Hankkeen aikana kasvattajia koulutettiin lisäämään lasten 

ja nuorten osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja 

vuosittain päivitettävien ympäristöohjelmien suunnittelussa 

ja toteuttamisessa. Ympäristöohjelmia tehtiin hankealueella 

paljolti alueellisen ympäristökasvattajan ansiosta vuonna 

2003 neljässä, vuonna 2004 seitsemässä ja vuonna 2005 

kymmenessä koulussa ja päiväkodissa. Ympäristöohjelma-

työn käynnistäminen oli haastavaa, sillä koko työyhteisön 

sitouttaminen ja uudenlaisen työtavan läpilyöminen työ-

yhteisöön vie paljon aikaa. Uudessa hankeaikana käyttöön 

otetussa perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kuiten-

kin hankkeen kanssa yhteneväiset tavoitteet sekä ympäris-

töasioiden huomioimisessa että lasten ja nuorten osallisuu-

den lisäämisessä. Kaikki hankkeen tarjoama toiminta siis 

edesauttoi myös uusien opetussuunnitelmien konkretisoi-

mista kouluilla, vaikka varsinaisten ympäristöohjelmien to-

teutumiseen on vielä matkaa.

Ekoarjen ympäristöneuvonta jatkoi lapsille ja nuorille tar-

jottavaa iltapäivätoimintaa Urbanin varsinaisen iltapäivätoi-

mintahankkeen lopetettua vuoden 2005 keväällä. Ohjelmassa 

oli muun muassa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 

Lennu Liito-oravan ympäristökerhoja, vihreä draama- ja ym-

päristötaidekerhoja. Iltapäivätoiminnan rinnalle nousivat 

Ekoarjen loppumetreillä aamukerhot, joiden tarve tuntui ole-

van konkreettista. Ensimmäiseen Keinutien ala-asteella toteu-

tuneeseen aamukerhoon osallistuneiden lasten vanhemmat 

kiittelivät kovasti toimintaa. Kerho tarjosi heille turvallisen 

paikan, jonne tuoda pienet koululaiset töihin lähdettäessä, 

kun varsinainen koulupäivä ei ollut vielä alkanut.  
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Osallistujat lapsista aikuisiin saivat hankkeessa kokemuk-

sia erilaisista multimediataidoista, kuten videodokumenttien 

tekemisestä, radiojournalismista ja digitaalivalokuvaukses-

ta. Tietokoneen käyttötaitojen opettelu näiden toimintojen 

apuvälineenä oli hyvin olennaista. Lisäksi osallistujia kan-

nustettiin muilla keinoin tietokoneen käyttöön, esimerkiksi 

sähköpostiin sisäisessä viestinnässä. Voidaan siis olettaa 

myös heidän tietoyhteiskuntaan liittyvien taitojensa kart-

tuneen hankkeen aikana. Ekoarjen toimiston asettuminen 

asukastalo Kivenkololle mahdollisti myös kaikille asukkaille 

avoimen Internet-yhteyden hankkimisen. Avattu Internet-yh-

teys jäi asukastalolle hankkeen päätyttyä osana asukastalon 

perustoimintaa. 

Ekoarjessa syntyi uusia ja uudenlaisia yhteistyöverkos-

toja alueen toimijoiden välille. Näitä pysyviä yhteyksiä eri 

toimijatahojen välille luotiin muun muassa järjestämällä 

yhteistyössä kaikille avoimia tapahtumia ja toimintamahdol-

lisuuksia. Alueen tapahtumien järjestelijäverkosto on laaja, 

aktiivisista asukkaista leikkipuistoihin ja alueen kiinteistöyh-

tiöihin. Tapahtumat, kuten Ihana Kivikko -kyläjuhlat, jäävät 

varmasti elämään alueelle. Yhteistyö näkyi myös tilojen se-

kä koulutus- ja muiden resurssien käytössä. Toimintaryh-

mät kunnostivat ja ottivat aiempaa tehokkaampaan käyttöön 

omien taloyhtiöidensä asukastiloja, puutyöryhmä käytti Kei-

nutien koulun tiloja, radiokurssit sujuivat jouhevasti Urban 

TV:n asiantuntevalla opastuksella Kontupisteen tiloissa ja 

kouluttajia saatiin käyttöön myös muihin tilaisuuksiin edul-

lisesti alueen toisista hankkeista. 

Maahanmuuttajaväestön tavoittaminen ja heidän osaami-

sensa hyödyntäminen oli eräs Ekoarjen haasteista. Alueen 

koululaisista ja päiväkotilapsista noin kolmannes on maa-

hanmuuttajataustaisia, joten kaikki päiväkotien ja koulujen 

kanssa tehtävä työ koskettaa heitäkin. Asukastyön puolella 

toteutettiin erityisesti maahanmuuttajille järjestettyjä kou-

lutuksia yhteistyössä maahanmuuttajatyöhön erikoistunei-

den järjestöjen kanssa, kuten sieni- ja marjaretki Berde ry:n 

kanssa ja kutomakurssi yhdessä Kassandran ja Kivenkolon 

käsityöpajan kanssa. Luonnollisesti maahanmuuttajia oli mu-

kana myös perustoiminnassa, esimerkiksi ympäristökerhon 

retkillä. Eri kulttuuritaustojen tapoja ja perinteitä tuotiin 

vahvasti esille alueella järjestetyissä tapahtumissa. Esimer-

kiksi vuoden 2005 Ihana Kivikko -tapahtumaa markkinoitiin 

ekoetnofestivaalina.

Vaikka uusia osallistumistaitoja on saavutettu, ulkopuo-

linen tuki osallistumiselle ja vaikuttamiselle on kuitenkin 

todennäköisesti tarpeen jatkossakin. Osallistumista ei vielä 

ole tehty yhteiskunnassamme niin helpoksi, että pienet yh-

teisöt tai yksittäiset henkilöt jaksaisivat motivoitua yhdessä 

hankkeessa saaduilla myönteisillä kokemuksilla toimintaan 

vuosiksi eteenpäin. Mahdollisissa ja todennäköisissä vas-

toinkäymisissä tarvitaan ulkopuolista tukea. 

Ekoarki tuotti alueelle kestävään kehitykseen tarvittavia 

välineitä etenkin uusien sosiaalisten rakenteiden ja tietotai-

don muodossa, mutta myös joitakin fyysisiä rakenteita ym-

päristövastuullisemman käyttäytymisen mahdollistamiseksi. 

Lähikierrätysmyymälä sekä yhteiskäyttöpalvelut ovat tällai-

sia fyysisiä rakenteita, jotka helpottavat ympäristömyönteis-

ten valintojen tekemistä. Molemmat toiminnot jäävät alueelle 

vielä hankkeen päätyttyäkin. Välillisesti Ekoarki on vaikutta-

nut toki muidenkin vastaavien fyysisten rakenteiden synty-

miseen, kuten kiinteistöjen jätetilojen parannuksiin. 

Hankkeesta tehty vaikuttavuusarviointi kritisoi hankkeen 

maailmoja syleileviä laadullisia tavoitteita suhteessa käytet-

tävissä olevaan kolmen vuoden aikaan. Tätä kirjoitettaessa 

hankkeen aloittamisesta on vielä niin lyhyt aika, että voidaan 

ainoastaan sanoa hankkeen toiminnan ja saavutettujen tu-

losten olleen oikean suuntaisia tavoitteiden toteutumiselle. 

Voidaankin kysyä, olivatko laadulliset tavoitteet asetettu 

liian kauas tulevaisuuteen? Vai täyttivätkö ne paikkansa sel-

laisenaan määrällisten tavoitteiden tukena ja koko hankkeen 

johtotähtinä? 
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Alueen organisaatioista osallistui:

Kouluista 7/8

Päiväkodeista 14/18

Nuorisotaloista 6/6

Leikki- ja asukaspuistoista 6/6

Perhepäivähoitoyksiköistä 4 

Kaiken kaikkiaan yhteistyötä tehtiin noin  

75 organisaation kanssa 

taulukko 6 Ekoarki lukuina 2003–2005 

Tavoite Toteuma

Toimintaryhmät

Ryhmiä kpl/vuodessa 3–5 6–7

Osallistujia/vuodessa 20–60 145–246

Kurssit ja koulutukset

Kaikille avoimia koulutuksia 5 47

Osallistujia 145 1007

Koulutuksia ja tapaamisia kasvat-

tajille

23 34

Osallistujia 747

Kasvattajien toteuttamia työryh-

miä ja -pajoja

12 18

Ympäristökasvatus ja -neuvonta

Neuvontatunnit

✤ Tunteja 820 916

✤ Osallistujia 6954

Kasvattajien toteuttamia

✤ Tapahtumia/talkoita 25 30

✤ Retkiä 60 76

✤ Kestävän kehityksen ohjelmia 10 10

Ympäristökasvatushankkeita 5

Kierrätys- ja yhteiskäyttöpalvelut

Kierrätetty ilmaistavara, kpl 40 000 15 390

✤ Asiakkaita 4447

Myymälässä myytytavara, kpl 20 173

✤ Asiakkaita 7028

Lainauskertoja 199

Viestintä ja kokemusten jakaminen

Julkaisut, kpl 7 16 + 5 esitettä

Näyttelyt, kpl 4–6 12

✤ Tavoittaneet, henkeä 21 000 64 800

Tapahtumat, kpl 39

✤ Kävijämäärä 6045

Juttuja mediassa, kpl 9 55

Internetsivustoja, kpl 1 2

Kasvattajien toteuttamia

✤ Radio-ohjelmia 7 12

✤ Lehtijuttuja 11 9
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EKOARKI SYKSEN NÄKÖKULMASTA

→ Merike Niitepõld, Suomen Ympäristö-

kasvatuksen Seuran puheenjohtaja

Päällimmäinen ajatus hankkeesta on, että 

siitä on voinut olla ylpeä. Syksen puheen-

johtajana olen kuullut työntekijöidemme 

kertovan hankkeesta ohjausryhmässä, 

hallituksen kokouksissa ja myös monissa 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Joka ker-

ran on mieleen noussut ihmetys ja ihas-

tus siitä, miten arvokasta ja tuloksekasta 

työtä alueellinen ympäristökasvattaja on 

onnistunut tekemään. Se into, jolla ihmiset 

ovat mukana jännittävän monipuolisessa 

toiminnassa, on valloittava. Jopa kuulija 

innostuu ja saa pontta miettiä omaa ar-

keaan.

Tällaiselle työlle on selkeästi ollut tar-

vetta! Hankkeen asettamat tavoitteet ylit-

tyivät, koska ihmiset innostuivat ja sitou-

tuivat toimintaan ja synnyttivät sitä lisää. 

Tämä on varmasti osaltaan kannustanut 

myös työntekijöitä, jotka ovat jaksaneet 

vetää hanketta iloisesti ja tarmokkaasti 

– syntyi positiivinen noidankehä. Myös 

osallistujien palaute kertoo selvästi, että 

hanke on tavoittanut ihmiset.

Tärkeimpänä oppina hankkeesta nou-

see se, miten tärkeää on nähdä ihmiset, 

osallistua heidän arkeensa ja tukea heitä. 

Kivikossakin tehtiin paljon ympäristön hy-

väksi, mutta hankkeen myötä tämä työ 

tekijöineen sai huomiota ja kiitosta ja sitä 

kautta uutta energiaa. Olemmekin ruven-

neet puhumaan alueellisesta innostajasta 

– jostakusta, joka tarjoaa tukea ja hieman 

resursseja, mutta ennen kaikkea kannus-

taa ihmisiä toteuttamaan ideoitaan. In-

nostaja on ihminen, joka saa asukkaiden 

silmät loistamaan ja tuntemaan itsensä 

ja panoksensa lähiympäristöönsä arvok-

kaaksi.

Myös käytännölliset kysymykset hank-

keen pyörittämisessä ovat sujuneet mut-

kattomasti. Syksen palkkalistoilla ollut 

alueellinen ympäristökasvattaja istui eri 

toimistossa kuin järjestön muut työnte-

kijät. Kuitenkin hanke työntekijöineen oli 

selkeästi osa Syksen tiimiä. Työntekijät tu-

livat hyvin toimeen keskenään ja tukivat 

toisiaan työssään. Luonnollisesti työnteki-

jöillä oli myös paljon yhteisiä työtehtäviä 

aina kirjanpidosta sisällön kehittämiseen. 

Alueellinen ympäristökasvattaja ja väri-

käs, eläväinen hanke, toi varmasti lisäar-

voa Syksen normaaliin arkityöhön.

Vaikeinta Urban II -yhteisöaloiteohjel-

masta rahoitetussa hankkeessa on pienen 

järjestön näkökulmasta ollut takautuvasti 

haettava rahoitus. Kun maksatuksia ha-

ettiin monen kuukauden ajalta ja rahojen 

tilille saapuminen kesti useita kuukausia, 

aiheutti järjestön likviditeetti ja talousti-

lanne usein päänvaivaa hallitukselle ja 

työntekijöille. Onneksi tähänkin löytyi 

ratkaisu, kun hanke teknisesti yhdistettiin 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 

hankkeen kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli testata, mi-

ten ympäristökasvatusta voidaan parhai-

ten edistää paikallisesti. Syksen katto-or-

ganisaation alle haluttiin hyvää alueellista 

ja paikallista toimintaa, joka tavoittaa ih-

miset tehokkaasti. Tämä tavoite on saavu-

tettu Ekoarki-hankkeessa. On nähty, että 

paikallinen innostaja saa aikaan loistavia 

tuloksia. Syksen seuraava haaste on, mi-

ten tämä hyväksi havaittu malli saadaan 

laajempaa käyttöön.

Mitkä ovat ohjausryhmän näkö-

kulmasta hankkeen keskeiset 

tulokset ja saavutukset?

Mitkä seikat ohjausryhmä on kokenut  

hedelmällisinä tai hankalina Urban- 

ohjelman alaisuudessa toimimisessa?

”Toimia esimerkkinä miten kannuste-

taan aikuisia ja muutoinkin tehdään 

aikuisten parissa ympäristötyötä.”

”Hyvä, avoin ja suvaitsevainen ilma-

piiri on varmasti ollut ihan keskeinen 

tekijä tulosten takana.” ”Hedelmällistä on ollut mahdollisuus tehdä 

alueen hankkeiden välistä yhteistyötä ja 

nähdä sitä kautta alueen ongelmat ja mah-

dollisuudet kokonaisvaltaisemmin.”
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Ekoarjen antia

Urban II -ohjelman näkökulmasta

✤ ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen valmiudet  

lisääntyneet asukkaiden, kasvattajien ja alueen muiden 

työntekijöiden parissa

✤ on syntynyt uusia ja uudenlaisia asukkaiden, kasvattajien ja 

muiden toimijoiden verkostoja 

✤ asukkaiden ja kasvattajien välinen yhteistyö on lisääntynyt

✤ asukkaiden kokema viihtyisyys on kasvanut ja osallistumi-

nen yhteisten asioiden hoitoon on lisääntynyt

✤ pysyvää uutta asukastoimintaa: mm. kerhot, tapahtumat ja 

radiotyö

✤ uusi luonto- ja kulttuuripolku on lisännyt virkistysalueiden 

käyttöä ja tunnettuutta

✤ ympäristöohjelmatyö on lisääntynyt kouluissa, päiväkodeis-

sa ja muissa yhteisöissä

✤ pienten koululaisten ilta- ja aamupäivätoimintaa on  

kehitetty

✤ maahanmuuttajat ovat saaneet ympäristövastuullista  

kuluttamista tukevia tietotaitoja

✤ mahdollisuudet kestäviin kulutusvalintoihin ovat lisäänty-

neet: mm. yhteiskäyttö ja lähikierrätysmyymälä

 

Emo-organisaatioiden näkökulmasta

✤ kokemuksia ja malli alueelliseen ympäristökasvatustyöhön

✤ Suomessa toistaiseksi ainutlaatuisia kokemuksia aikuisten 

ympäristökasvatuksesta

✤ kokemuksia Kierrätyskeskuksen ympäristöneuvonnan kehit-

tämiseen

✤ Suomen tasolla ensimmäisiä kokemuksia maahanmuuttajiin 

kohdistuvasta ympäristövalistustyöstä

✤ kokemuksia hankehallinnosta - tulevaisuudessa keskeisellä 

sijalla Kierrätyskeskuksen ympäristötyössä

✤ kokemuksia Suomen ensimmäisestä lähikierrätys-

myymälästä

✤ uudet hyväksi todetut ympäristökasvatusmateriaalit

✤ uusia ympäristöneuvojia ja yhteistyökumppaneita

✤ uusia ympäristöohjelmia kouluille ja päiväkoteihin

Yhteistyökumppaneiden näkökulmasta 

✤ on antanut tietoja ja taitoja ymmärtää ekologisesti kestävää 

kehitystä oman alan näkökulmasta sekä käytännön työkalu-

ja sen toteuttamiseen

✤ on tuonut uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja  

toimintaideoita

✤ on tukenut heitä omien tavoitteiden saavuttamisessa

✤ lisäsi heidän tunnettavuuttaan uusien sidosryhmien  

keskuudessa

Kohderyhmien näkökulmasta

Kasvattajat 

✤ ympäristökasvatustaidot ja -motivaatio ovat kasvaneet

✤ pitkäjänteiselle ympäristöohjelmatyölle on saatu merkittä-

vää tukea

✤ apua ja ideoita uusien opetussuunnitelmien ja kestävän 

kehityksen opetusvelvollisuuksien toteuttamiseen

✤ on auttanut jaksamaan työssä

✤ uudet kasvattajien väliset verkostot antavat vertaistukea ja 

ideoita omaan työhön

Asukkaat 

✤ ovat voimaantuneet toimimaan ympäristövastuullisemmin

✤ yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidot ovat kasvaneet

✤ viihtyvyys alueella on lisääntynyt uusien sosiaalisten kon-

taktien ja mielekkään toiminnan johdosta

✤ uudenlainen toimintakulttuuri lisää valmiuksia ottaa vastuu-

ta omasta elämästä ja ympäristöntilan muutoksista, lähiym-

päristössä ja kauempanakin

Muut työntekijät ja yritykset

✤ taidot ja tiedot ottaa ympäristöasiat huomioon omassa 

työympäristössä ovat lisääntyneet

✤ suhtautuminen ympäristöasioihin on muuttunut myöntei-

semmäksi

✤ yritysten kohdalla vaikutukset kohdistuivat hyvin suppeaan 

joukkoon
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EKOARJEN HEDELMIÄ

→ kuvannut Unikko Lehtinen

Olen valtavan etuoikeutettu, koska mi-

nulla on kunnia kuvata asukkaana Eko-

arki-hankkeen tarinaa, joka on samalla 

Menestystarina. Ensimmäinen mieleen 

tuleva muisto ja menestyksen salaisuus 

on ollut hankkeen palkollisen eli Hannan 

asenne tai älykkyys tai miksi sitä nimite-

täänkin, heti alusta pitäen. Hän otti sel-

vää, ketä aktiivisia asukkaista alueella on. 

Haastatteli heidät, kyseli mikä toimii ja 

mikä ei, mitä on jo tehty ja mitä tehdään 

joka tapauksessa ja mitä haluttaisiin teh-

dä, jos se olisi mahdollista. Siitä kaikki 

siis alkoi.

Ekologisuus oli turhan hieno sana tän-

ne lähiöön; se ei sanonut juuri kenelle-

kään mitään.

Me ei ainakaan tunnistettu itseämme 

sellaisiksi, ennen kuin ajan myötä selvisi, 

että se on sitä, mitä jokainen maatalon 

emäntä on iät ja ajat aina pitänyt itsestään 

selvyytenä: että kaikki kiersi, mitään ei 

heitetty pois. Vie mennessäs, tuo tulles-

sas ja tee siellä ollessas. Ja sitä, että ruo-

ka tuotettiin ilman torjunta- ja lisäaineita 

lähellä ja se valmistettiin itse. Ja sitä, että 

käsitöitä puuhasteltiin. No juu, kyllähän 

me SITÄ osattiin.

Tästä kaikki alkoi fyysisesti. Panostim-

me aina kokouksissa ja kursseilla hyviin 

tarjoiluihin. Tarjolla oli luomukahvia ja 

itse leivottuja kasvisherkkuja luomutar-

vikkeista. Niiden tarjoilujen keskellä ke-

nenkään oli vaikea kieltäytyä yhteistyöstä 

tai myötämielisistä päätöksistä kainojen 

pyyntöjemme edessä. Tie menestykseen 

oli siis silattu luomuleivonnaisilla.

Sitten aloitettiin opiskelut. Ne tehtiin 

opintomatkojen muodossa. Ja matkusta-

maanhan me ollaan hyviä. Bussit olivat 

aina täynnä innostuneita, tiedonjanoisia 

matkalaisia.

Ikimuistoinen oli syysretki Hämeen-

kyröön Frantsilan kuuluisalle yrttitilalle. 

Turvesauna oli lämmitetty ihan meitä var-

ten ja pian olivat leidit lauteilla korviaan 

myöten mudassa. Nautimme maittavan 

kasvislounaan ja saimme kuunnella tilan 

omistajan ja sielun Virpi Raipala-Cormierin 

selostusta yrteistä ja aromaterapeuttisista 

tuoksuista. Osa kävi hieronnassakin. Pois 

lähtiessä kävimme vielä kauniissa Kehä-

kukan kahvilassa ostoksilla. 

Muista mielenkiintoisista kohteista 

tulee mieleen eittämättä retki luonnon-

kauniille… niin mille… no kaatopaikalle!! 

Se oli monelle mieliinpainuva elämys. 

Ihailimme miljoonan ihmisen sekajättei-

tä hartaan hiljaisuuden vallitessa ja aja-

tukset kääntyivät omaan roskapussikäyt-

täytymiseen. Lajittelu tuli osaksi tietoista 

elämää monilla, varsinkin kun valkeni, 

että jätelasku kaatuu omalle kukkarolle. 

Millään mystisillä verovaroilla sitä lystiä 

ei kuulemma rahoiteta.

Ettei hanke olisi pelkkää matkailua 

ja opiskelua, päätimme myös juhlia. 

Vietimme kaikki mahdolliset paikalliset 

juhlat aina kestoastioilla ja luomukahvil-

la varustettuina. Oli Halloweenia, Ihanaa 

Kivikkoa, Ihanaa Eurooppapäivää, Ihanaa 

Elämää, ihanaa… ties mitä.

Tiedottaminen on aina ollut Ekoar-

ki-hankkeessa tärkeällä sijalla. Siksi pe-

rustimme oikein radioaseman, Suomen 

luultavasti ainoan asukkaiden itsensä 

tuottaman ohjelmatarjonnan.

Sitten perustimme kaupan, Kierrä-

tyskeskuksen. Saimme avajaisiin hienon 

muotinäytöksen.

Pääsuunnittelija oli juuri täyttänyt 15 

vuotta. Muut olivat vähän nuorempia. 

Olemme hyvin ylpeitä Suomen ensimmäi-

sestä lähiökierrätyskeskuksesta.
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Katseet tulevaisuuteen
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Ympäristötekoja on kaikkialla

Ei ympäristöasioita tarvitse opetella elämästä erikseen. Joka 

ikinen päivä, olimme sitten työssä tai vapaalla, ostoksilla 

tai harrastamassa, teemme ympäristön kannalta merkittä-

viä valintoja. 

Tärkeää olisikin lisätä ymmärrystä siitä, ettei ekologisuus 

ole tuolla jossakin. Se on tässä ja nyt, mukana jokaisessa 

kahvihetkessä, työmatkassa ja aamupesussa. Ymmärrys, että 

jokainen tekomme on enemmän tai vähemmän myös ympä-

ristöteko, on yksi haastavimmista ja tavoiteltavimmista ym-

päristökasvatuksen ja -valistuksen päämääristä. Mitä tahansa 

teemmekin, voimme tehdä sen ympäristöasiat huomioiden. 

Ekologinen elämäntapa ei välttämättä tarkoita luopumista; 

se tarkoittaa muutosta ja uuden näkökulman avautumista, 

asioiden tekemistä hieman toisella tapaa. 

Voimme iloksemme todeta, että näinkin lyhyen hankkeen 

aikana tämän laajoja ekologis-yhteiskunnallisia vaikutus-

ketjuja edellyttävän ymmärryksen saavuttaminen on ollut 

mahdollista. Tässä onnistumisessa keskeistä oli kuunnella 

asiakkaitamme – asukkaita, lapsia, nuoria, mummoja, vaareja 

ja opettajia – ja löytää heidän puheestaan ne toiveet ja ide-

at, joiden avulla parhaiten ja helpoiten tuotaisiin ekologiset 

näkökulmat osaksi heidän elämäänsä. Kuuntelemisen lisäksi 

sana ekologisuus täytyy onnistua kääntämään arkikielelle. 

Olisi kuitenkin liian uskaliasta sanoa, että kaikki hankkeen 

toimintaan osallistuneet puntaroisivat automaattisesti kaik-

kien valintojensa ekologisia merkityksiä. Palautekyselyjen, 

-haastattelujen ja keskustelujen perusteella voidaan tode-

ta, että useissa vastauksissa näkyi halu toimia ympäristön 

kannalta myönteisesti, ja että Ekoarjessa oli opittu joitakin 

yksittäisiä aiempaa ekologisempia toimintamalleja. Mutta 

vain osa osasi puheessaan ja vastauksissaan yhdistää yksit-

täiset teot osaksi laajempaa ekologista viitekehystä. Oppi-

mista siis vielä riittää. 

Mitä opimme ja soisimme muidenkin tietoon

Asiakkaat tiedon ja taidon lähteinä 

Ekoarjen onnistumiset kertovat myös siitä, että hankkeen 

tarjoamat mahdollisuudet kohtasivat kohderyhmien todelli-

set tarpeet ja onnistuivat tuomaan heidän arkeensa toivottua 

lisäarvoa. Miten tässä onnistuttiin?

Ensinnäkin, vaikka Ekoarjen polttopiste on ekologisesti 

kestävän kehityksen edistämissä, ei se sulje pois mahdolli-

suutta samalla tyydyttää ihmisten muihin elämänalueisiin 

liittyviä tarpeita. Esimerkiksi toiminnan menetelmät ja kei-

not voidaan valita pitkälti muiden kuin ympäristöarvojen 

perusteella. Kun asukkaat selvästi kaipasivat sosiaalista vuo-

rovaikutusta ja halusivat aktivoida oman taloyhtiönsä tai 

naapurustonsa ihmisiä yhteisiin harrastuksiin, valittiin me-

netelmät sen mukaisesti: ryhmätoimintaa, yhteisiä tapahtu-

mia ja retkiä. Toiminnan sisältö toi ekologisuuden ja ympä-

ristökasvatukselliset arvot mukaan. Vastaavasti kasvattajat 

halusivat muun muassa oppia kädentaitoja ja saada apua pa-

kollisten opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamiseen. 

Ekoarki vastasi heille järjestämällä luonnonmateriaali- ja 

kierrätysaskartelukursseja sekä koulutuksia opetussuunni-

telmien kestävän kehityksen kokonaisuuden konkretisoimi-

sesta opetuksessa. 

Toiseksi, onnistuneeksi lähtökohdaksi osoittautui peri-

aate, jonka mukaan asukkaat, kasvattajat ja muut alueen 

työntekijät yrityksissä ja hankkeissa tietävät itse parhaiten, 

mistä ympäristöasioista he kaipaavat lisätietoja ja millai-

sia uusia ekologisia toimintamahdollisuuksia he tarvitsevat. 

Kuuntelemalla herkin korvin näitä ajatuksia, aluksi ujojakin 

kiinnostuksen ilmauksia, saatiin hankkeessa tuotettua toi-

mintaa, joka todella vastasi kohderyhmiemme tarpeita. Osal-

listujien ideoiden kuuleminen helpotti huomattavasti toimin-

nan markkinointia. Esimerkiksi kurssit myivät itse itsensä 

muutaman sähköpostiviestin, mainoksen ja suusta suuhun 

kulkevan tiedon ansiosta. Kallista lehtimainontaa tai aikaa 

vievää mainosten postitustyötä ei juurikaan tarvittu. 

Kolmanneksi, osallistujien kokemuksen ja osaamisen 
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hyödyntäminen koettiin palkitsevaksi niin osallistujien, 

hankkeen kuin tulevaisuudenkin näkökulmasta. Hankkeen 

toimintaan osallistui säännöllisesti useita satoja ihmisiä. 

Tällä joukolla oli valtavasti kokemusta, osaamista, tietoja 

ja taitoja, joista monet olivat merkityksellisiä myös Ekoar-

jen tavoitteiden kannalta. Asukkaat ja kasvattajat toimivat 

muun muassa kouluttajina ja osallistuivat ohjausryhmän 

toimintaan. Alueellisen osaamispotentiaalin hyödyntäminen 

oli hankkeen kannalta hyvin mielekästä. Sen lisäksi, että se 

palkitsi ihmisiä, se auttoi luomaan alueellisia osaamisverkos-

toja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä hankkeen toimintojen 

jatkuvuudelle, ja antoi mahdollisuuden hankkeen tausta-

organisaatioille ja muillekin tahoille oppia alueen hyvistä 

käytännöistä ja osaamisesta. 

Kaikki edellä mainitut seikat antoivat osallistujille tun-

teen, että heitä arvostettiin, heitä kuunneltiin ja heidät otet-

tiin vakavasti. He kokivat, että Ekoarjessa heidän mielipiteil-

lään ja tekemisillään oli merkitystä. Tämä olikin Ekoarjen 

vilpitön tarkoitus. Ympäristövastuullisen käyttäytymisen 

katsotaan yleensä edellyttävän voimaantumista. Arvoste-

tuksi tuleminen on puolestaan ensimmäisiä askelia tiellä 

voimaantumiseen. Kokemus omien mielipiteiden ja tekojen 

merkityksellisyydestä ja vaikuttavuudesta antaa uskoa ja 

motivoi toimimaan ympäristön puolesta. Aiemman tutkimuk-

sen lisäksi myös Ekoarjen vaikuttavuudesta tehty tutkimus 

vahvisti tätä käsitystä. 

Arvostus, mahdollisuus todella vaikuttaa ja Ekoarjen ym-

pärille onnistuneesti muodostunut vastaanottavainen ilma-

piiri helpottivat huomattavasti projektihenkilöstön työtä. 

Onnistunut vastuun jakaminen toiminnan kehittämisessä ja 

toteuttamisessa sai aikaiseksi sen, että osallistujat tekivät 

omaehtoisesti paljon asioita, jotka muuten olisivat jääneet 

projektityöntekijöille. Muun muassa yhteiskäytön ideointi 

ja sen pyörittäminen hoitui lähes täysin vapaaehtoisvoimin. 

Samoin viestintäsisältöjen tuottamisessa hyvin keskeises-

sä asemassa olivat kasvattajat, koululaiset ja asukkaat. He 

tuottavat hankkeelle muun muassa videoita, radio-ohjelmia 

ja aluetiedotteita. 

Myös hankkeen jatkuvuuden kannalta vastuun jakami-

nen osallistujille oli ensiarvoisen tärkeää. Vastuun jakami-

sessa käytetyt menetelmät olivat muun muassa ideoiden 

keräämiseksi järjestettyjä kokemustenvaihtotilaisuuksia ja 

osallistujien käyttämistä hankkeen kouluttajina. Kaikkien 

muiden saavutettujen etujen lisäksi tällainen työskentely-

tapa tarjosi asukkaille, kasvattajille ja alueen muille työnte-

kijöille luontevan tavan tutustua toisiinsa. Näin osallistuji-

en välille syntyi uusia ja uudenlaisia alueellisia verkostoja, 

joiden luomat siteet jäävät vahvistamaan alueen toimintaa 

tulevaisuudessakin. 
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Palkitsemisen keinot

Ekoarjen osallistujille taloudelliset seikat eivät olleet keskei-

simmässä asemassa. Toki maksuton koulutus, pienet rahal-

liset korvaukset tehdystä työstä ja saadut materiaalit olivat 

yksi syy osallistua, mutta varsinaiset motiivit osallistua ja 

toimia Ekoarjessa löytyivät muualta. 

Jo edellä mainitun arvostuksen saaminen oli varmasti 

yksi tärkeimpiä syitä, joka sai ihmiset osallistumaan sään-

nöllisesti Ekoarjen toimintaan. Arvostusta syntyi kuuntele-

misesta ja mahdollisuudesta todella vaikuttaa, mutta myös 

omien tekemisten ja uurastamisen näkyvyys mediassa ja 

muu julkisuus osoittautuivat hyväksi tavaksi palkita. Pos-

tikortit, lehtijutut, radio-ohjelmat ja näyttelyt kaikki olivat 

myös osallistujille innolla odotettuja ja ilolla vastaanotet-

tuja palkintoja, todisteita heidän työnsä arvostamisesta ja 

konkreettisia asioita, joiden kanssa voi omista saavutuksista 

kertoa myös muille.

Palautteen keruun eri menetelmät

Palaute mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Jos palaute jää 

saamatta, toimintaa on vaikea parantaa ja epäkohtiin puut-

tua. Palautteen vähäisyys ei anna aihetta tuudittautua aja-

tukseen, että kaikki toimisi moitteettomasti – pikemminkin 

kannattaa epäillä palautteenkeruun menetelmien sopivuutta. 

Tämä opittiin Ekoarjessakin.

Kirjalliset palautteet ovat oiva tapa kerätä palautetta, ajat-

telimme: muutama rasti ruutuun ja innokkaimmille pari li-

säriviä vapaille ajatuksille. Kasvattajien osalta kirjalliset pa-

lautteet toimivatkin hyvin, mutta toista oli asukkaiden kans-

sa. Vaikka palautelomakkeita jaettiin säännöllisesti retkien 

ja kurssien päätteeksi ja kaikki myös palautettiin, avoimiin 

kysymyksiin saatiin hyvin vähän vastauksia, ja moni oli jättä-

nyt osan monivalintakysymyksistä täyttämättä. Voi olla, että 

emme osanneet muotoilla kysymyksiä riittävän hyvin, mutta 

suullista palautetta kerättyämme epäilemme päällimmäisik-

si syiksi osallistujien tottumattomuutta vastata kirjallisiin 

kyselyihin ja ympäristöasioiden vierautta.

Hyväksi asukaspalautteen keräämisen muodoksi totesim-

me suulliset haastattelut, keskustelut sekä kokemustenvaih-

totilaisuudet. Suullinen palaute täydensi myös kasvattajilta 

jo melko kattavasti saatua monipuolista kirjallista palau-

tetta. 

Maahanmuuttajat ja ympäristövalistus

Maahanmuuttajien saaminen mukaan toimintaan ei onnistu 

ilman omaa pohdintaansa, lukuun ottamatta ehkä koulujen 

ja päiväkotien osalta tehtävää työtä. Tämä oli ainakin mei-

dän kokemuksemme. Ympäristövalistus ja -kasvatus ottavat 

Suomessa vasta ensiaskeliaan maahanmuuttajatyön parissa, 

joten valmiita malleja tai ideoita ei ollut helppoa löytää. Op-

pia kannatti ottaa muilla saroilla tehtävästä maahanmuut-

tajatyöstä. Yhteistyö asiaan vihkiytyneiden järjestöjen ja 

muiden tahojen kanssa osoittautui Ekoarjelle avaintekijäksi 



95

Yhteisöllinen toiminta yksilön  
valintojen rinnalle

”Yhteisö luo edellytykset yksilön muutokseen”, sanoo uus-

yhteisöllisyyttä tutkinut Riitta Kumpulainen (2004).  ”Aktii-

vinen kansalaisyhteiskunta on edellytys kestävän kehityk-

sen toteutumiselle”, toteavat puolestaan Riikka Paloniemi 

ja Sanna Koskinen (2005), jotka ovat analysoineet ympäris-

tövastuullisuutta oppimisprosessina. Toisaalta he jatkavat: 

”Yksittäistenkin kansalaisten valinnat vaikuttavat ja varsin-

kin useiden ihmisten useilla valinnoilla on merkitystä. Va-

linnat vaikuttavat niin ympäristöön kuin toimijaan itseensä, 

ja toiminta saa mielekkyytensä vaikuttavuuden kautta.” Ja 

edelleen päätyen siihen mistä aloitettiin: ”Pystyäkseen toimi-

maan ympäristövastuullisesti kansalaiset tarvitsevat kuiten-

kin uudenlaisia taitoja, joista monet ovat tehokkaimmillaan 

yhteisöjen jakamina toimintamalleina. Nämä taidot tulevat 

jatkuvasti tärkeämmäksi; samalla kun ympäristöongelmat 

monimutkaistuvat, monimutkaistuu ja moniarvoistuu myös 

se yhteisö, jonka pitäisi kyetä ongelmia ratkomaan.”

tavoitteiden saavuttamisessa monikulttuurisessa ympäristö-

työssä. Heiltä saimme vuosien kokemuksen ja markkinoinnin 

käyttöömme. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa 

Monik-hanke, Kassandran Moninaiset, maahanmuuttajia tun-

tevat asukkaat, Berde ry ja paikat, joissa maahanmuuttajat 

kokoontuvat.

Poikkihallinnollisuus ja -tieteellisyys  
lähtökohdaksi

Hankkeen myönteisten sosiaalisen vaikutusten voidaan 

katsoa vahvistavan käsitystä, jonka mukaan kestävyyden 

eri näkökulmat ovat toisiaan täydentäviä, eivät keskenään 

kilpailevia. Tulevaisuudessa voisi olla mielekästä panostaa 

hankkeisiin, jotka ovat jo lähtökohtaisesti poikkihallinnol-

lisia ja joiden tavoitteissa esimerkiksi sekä ekologisesti että 

sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäminen kulkevat ta-

saveroisesti rinnakkain. 
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Urban II -hankkeen haasteet ja opit  
emo-organisaatioille

Euroopan unionin rahoitusohjelmaksi Urban II -yhteisöaloi-

teohjelma on yksinkertaisimmasta päästä. Silti Urban II -

hankkeelta vaadittavat hallinnolliset kriteerit ja rahoituksen 

maksatus vähintään puoli vuotta takautuvasti ovat liikaa 

monelle pienelle hakijalle. Suomen Ympäristökasvatuksen 

Seurallekin, joka on valtakunnallinen järjestö, takautuvas-

ti maksettava rahoitus tuotti hyvin paljon ongelmia. Tästä 

syystä aluksi Seuran oma Alueellinen ympäristökasvattaja 

-hanke siirtyi Kierrätyskeskuksen sateenvarjon alle, osaksi 

Ekoarki-hanketta, ja Ympäristökasvatuksen Seura astui itse-

näisestä emo-organisaatiosta partnerin rooliin. 

Urbanin raportointiin ja kirjanpitoon liittyvät muodolli-

suudet vaativat oman osaamisensa ja aikansa. Liian vaati-

viksi emme niitä kuitenkaan Ekoarjessa kokeneet. Hankkeen 

suunnitteluvaiheessa oli hallinnolliseen työhön kuluva aika 

ja muut resurssit osattu ottaa huomioon. Tämä helpotti huo-

mattavasti työtä hankkeen ollessa käynnissä, ja kun uskalsi 

ja viitsi kysyä, niin Urbanin toimiston ystävälliseltä henkilö-

kunnalta löytyi aina vastaukset ongelmiin ja kysymyksiin.  

Olimme ajatelleet maksaa pientä palkkaa tietyistä hank-

keessa ja hankkeelle tehdyistä töistä, esimerkiksi ryhmänoh-

jaajille ja asukkaille, jotka kokoaisivat näyttelyitä ja muita 

materiaaleja. He kaikki tekivät tämän palkalliseksi ajatellun 

työn ohella myös paljon talkootyötä hankkeelle. Monessa 

tapauksessa palkanmaksu ei kuitenkaan onnistunut. Työt-

tömälle tai sairaseläkkeellä olevalle verotus ja toimeentulo 

saattoi mennä täysin sekaisin muutaman kympin palkasta. 

Jos joku hankkeelle vastaavaa työtä tekevä kuitenkin sai 

palkan samasta työstä, tuntui se osasta epäreilulta. Täytyisi 

Ekoarjessa on tietoisesti pyritty tuomaan yhteisöllinen nä-

kökulma ympäristökasvatukseen ja -valistukseen. Yksi syy 

tähän oli jo olemassa olevan yksilölle suunnatun ympäris-

tötiedon ja -materiaalien valtava määrä ja toisaalta se, että 

uskomme aktiiviseen kansalaisuuteen perustuvan yhteiskun-

nan olevan kestävän kehityksen edellytys globaalissa maail-

massa. Tutkimuksissa (mm. Paloniemi & Koskinen 2005) on 

myös todettu, että erityisesti omaa osallistumistaan vasta 

aloittelevat tarvitsevat tuekseen heidän puoliaan pitävän 

ja heitä tukevan kumppanin. Hankkeen työntekijöiden li-

säksi tällaisia kumppaneita Ekoarki halusi innoittaa alueen 

asukkaista ja kasvattajista. Uskoimme ja uskomme hankkeen 

päättyäkin, että parhaat 

kumppanit löytyvät lähel-

tä, naapureista ja omista 

kollegoista.  

Yhteisöllinen, alueelli-

siin verkostoihin perustu-

va ympäristöinnostamisen 

malli oli mielekäs valinta myös hankkeen luomien toiminto-

jen jatkuvuuden kannalta. Kuten jo edellä on todettu, syn-

tyneet verkostot asukkaiden, kasvattajien ja alueen muiden 

toimijoiden välillä – sekä myös ylialueelliset kontaktit muun 

muassa ympäristökeskukseen ja rakennusvirastoon – säilyvät 

mitä todennäköisimmin hankkeen loputtuakin muodossa tai 

toisessa. Nämä verkostot jäävät tueksi omalle ympäristöajat-

telulle ja jaksamiselle hankkeen loputtua. 

Yhteisöllisten toimintamallien ohella Ekoarki tarjoili myös 

mahdollisuuksia yksilölliseen osallistumiseen ja tietotaidon 

vahvistamiseen. Muun muassa järjestyt kurssit ja koulutuk-

set, ympäristöneuvonta ja -materiaalit sekä kierrätyspalvelut 

mahdollistavat myös yksilötason osallistumisen, ilman sen 

suurempaa sitoutumista yhteisölliseen toimintaan. Mutta 

pääpainoarvo toiminnassa oli yhteisöllisten mallien tukemi-

sessa, ja useat kursseista toimivat tukena uusille yhteisöllisil-

le malleille: muun muassa koulujen ympäristöohjelmatyölle 

tai taloyhtiön lajittelun tehostamiselle yhteistuumin. Ekoar-

jen kokemusten mukaan yhteisölliselle ympäristökasvatuk-

selliselle lähestymistavalle on tilausta (ks. esimerkiksi luku 

”Syitä ja seurauksia – tutkittua tietoa”).

”Osallistuminen yhteisten asioiden hoita-

miseen edellyttää osallisuuden tunnetta. 

Tarvitaan epävirallisia yhteisöjä, joissa 

kokemus arkisesta jäsenyydestä ja omas-

ta paikasta vahvistuvat.” (Sassi 2002.)
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EKOARKEA ARVOSTAEN ELI MITÄ OPIN EKOARJEN TARINASTA 

→ Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n koulutuspäällikkö

Hankkeen muodollisena johtajana, mutta 

en kuitenkaan aktiivisena toimijana pai-

kan päällä, olen oppinut monta asiaa:

1) Kaksi ihmistä yhdessä saa aikaiseksi 

paljon enemmän kuin kaksi ihmistä 

yksinään ja omin päin. Sen oikeastaan tie-

sinkin, mutten kumminkaan ollut tiedos-

tanut sitä niin hyvin, että alun perin olisin 

miettiä onko palkka ainoa tapa palkita: voitaisiinko paljon 

vapaaehtoistyötä tekeviä palkita avoimesti esimerkiksi tava-

ralla tai elokuvalipuilla? Tämä ei varmasti ole vain Urban II 

-ohjelman ongelma, vaan koskettaa yleisesti ruohonjuurita-

solla toimivia hankkeita. 

Omassa organisaatiossa näinkin ison hankkeen tehtävien 

jako sekä talouden ja osin myös hankkeen toteutumisen seu-

ranta oli haastavaa. Kun vastuita käytännön toteutuksessa ja 

kirjanpidossa oli hajautettu eri henkilöille organisaatiossa, 

tiedon kulkeminen eri tahojen välillä muodostui ratkaisevak-

si jouhevan toteuttamisen ja budjetissa pysymisen kannalta. 

Ongelmitta se ei sujunut Ekoarjessa. Tiedonkulku kaikista 

toteutuneista kuluista tai toiminnoista, kuten neuvontatun-

neista, ei ollut aina riittävän nopea suuntaan eikä toiseen, 

jotta tarvittaessa olisi voitu tehostaa esimerkiksi neuvonnan 

markkinointia tai kohdentaa säästyneitä kuluja uusin kohtei-

siin – ja säästytty töiden kasaantumiselta, harmaita hiuksia 

aiheuttavilta väärinkäsityksiltä ja viimehetken rutistuksilta. 

Samoista tiedonkulkuun ja vastuunjakoon liittyvistä ongel-

mista johtui myös Kierrätyskeskuksen kulutoteumien alijää-

mäisyys budjettiin nähden (ks. Liite 7). 

lähtenyt suunnittelemaan hankkeeseen 

kahta työntekijää – niin kuin tästä lähti-

en varmasti teen. Lämmin kiitos Summan 

Terhille, joka hankkeen valmisteluvaihees-

sa saatteli yhteen ja suorastaan saamaan 

toimistoon kaksi samanhenkistä hanketta 

yksine työntekijöineen. Ilman hänen viis-

auttaan ja kokemustaan Ekoarjen tulokset 

olisivat taatusti paljon mitättömämmät.

2) Voi hyvinkin olla niin, että tällaiselta 

alueelta, jota viranomaiset pitävät 

hiukan ongelmallisena, riskialttiina aluee-

na, jossa sosiaaliset ongelmat uhkaavat 

kasautua, löytyy enemmän kansalaisak-

tiivisuutta kuin konsaan ”hyväosaisten 

asuinalueilta”. Kukaties ihmisillä on ai-

kaa elää eikä vain työskennellä. Kukaties 

on pakko toimia jos aikoo selviytyä. Voi 

olla, että vaikka täällä toki passivoidu-

taan, kun liian syvälle on jouduttu, täällä 

elämä myös tarjoaa haasteita, ja siten 
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aktivoi riittävän voimautuneita asukkai-

ta toimintaan. Kukaties täältä lähdetään 

harvemmin mukaan politiikkaan, nous-

taan järjestöjen hallituksiin, laaditaan 

kansalaisaloitteita tai kirjoitetaan lehtiin, 

mutta kukaties täällä sittenkin toimitaan 

enemmän yhdessä muiden lähiseudun 

asukkaiden kanssa; tehdään kaikenlaista 

arkea helpottavaa ja myös toisista ihmi-

sistä välittävää työtä paljon enemmän 

kuin siellä, missä vain työ on elämää ja 

asuinalue näyttävästi nukkumiseen tar-

koitettu kulissi. Minusta jonkun sopisi 

tutkia, miten erilaiset sosioekonomiset 

alueet eroavat toisistaan kansalaisten 

aktiivisen toiminnan ja aktiivisuuden eri-

laisten muotojen suhteen.

3) Ihmisen ei tarvitse olla kovin kor-

kealla omassa norsunluutornissaan, 

kun hän ei enää näe, mitä kaikkea maa-

ilmassa tapahtuu. Niin kuin suorin jaloin 

kulkien ei näe ruohojen alla maan pintaa 

myöten juoksevaa hyönteistä, vaan sen 

nähdäkseen on vähintäänkin istuttava 

maahan ja vähän käänneltävä lehtiä, niin 

ei esimerkiksi kunnan ympäristöviran-

omainen toimistostaan ja kokouksistaan 

näe, mitä kaikkea ihmisten arjessa, asu-

kastaloilla ja kerrostalojen pihapiireissä 

ympäristöasioihin liittyen tapahtuu.  

Minusta Ekoarki-hankkeen yksi keskei-

nen rooli – ja keskeinen oppi – onkin ollut 

toimia ikään kuin vahvistava linssi, joka 

kokoaa kaikki pienet valonsäteet yhteen 

niin, että yhdessä ne tulevat kyllin kirk-

kaaksi valoksi myös ”yleisen tietoisuuden” 

silmien nähdä. Tässä työssä olisimme voi-

neet onnistua paremminkin, mutta aina-

kin osaamme jatkossa ponnistella tämän 

asian eteen vielä tarmokkaammin. Ja ehkä 

joku muukin oppii sen kanssamme.

4)Tarvitaan ympäristöarvostajia. Eh-

kä ihmisen tärkein henkinen tarve 

on kokea arvostusta. Tärkeää on myös 

kokea yhteenkuuluvuutta. Kumpaakin 

näistä perustavanlaatuisista tarpeista on 

Ekoarki-hanke onnistunut käsittääkseni 

varsin hyvin tyydyttämään. Ihmiset kyl-

lä toimivat, ja vielä enemmän he saavat 

aikaan, kun joku arvostaa sitä mitä he 

tekevät. Ja Ekoarki on arvostanut – itse 

asiassa monta kertaa on tuntunut, että 

meidän ei tarvitse tehdä mitään, kun 

alueen asukkaat tekevät kaiken meidän 

työmme hankkeen tavoitteiden toteutta-

miseksi: meidän ei tarvitse muuta kuin 

antaa arvoa sille mitä he tekevät!

Käytännössä tuo arvonanto on ollut 

pitkälti aidosti kiinnostunutta kuuntele-

mista ja kiittämistä, ideoiden ja innos-

tuksen jakamista ja levittämistä sekä 

vaatimatonta materiaalista apua, pieniä 

taloudellisia palkkioita suuresta työstä 

ja omien tietojen, taitojen ja kontaktien 

antamista toisten käyttöön. 

Hankkeen alussa oli alueellinen ympä-

ristökasvattaja Katja, sitten aloin nimittää 

asukkaiden kassa toimivaa Hannaa alu-

eelliseksi ympäristöinnostajaksi. Tänään 

olen varma sitä, että oikea nimitys ja roo-

li heille molemmille olisi ollut alueelliset 

ympäristöarvostajat. Vain arvostamalla 

toisia ihmisiä ja heidän työtään voidaan 

maailmaa parantaa – ja se todella para-

nee.

5) Luonnonvaroja säästeliäästi käyt-

tävää elämäntapaa arvostavana ja 

kohtuullisuuden sanomaa levittävänä 

maailmanparantajana minun on vaikea 

sanoa tätä, mutta pakko on: näkyväksi 

tekemiseen tarvitaan rekvisiittaa. Valitet-

tavasti mahdollisimman näyttävää rekvi-

siittaa. Ikävä kyllä näyttää siltä, että jos 

olet olemassa vain ihmisten arjessa ja 

nettisivuilla, et oikein ole vielä olemassa. 

Painotuotteet ja esineet vasta tuntuvat 

tekevän näkyväksi. Siihen asti kunnes 

tämä ristiriita on ratkaistu, joudun suo-

sittelemaan kaikille maailmanparantajille: 

kertokaa itsestänne paperilla, laittakaa 

kauniita kuvia mukaan.
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Mitä jää jäljelle Ekoarjesta? Mitkä toiminnot ovat 
juurtuneet alueelle? Millä taas ei ole elämisen mah-
dollisuuksia ilman ulkopuolista tukea? Mitä kaik-
kein eniten toivotaan? 

Hankkeen etenemisprosessi on kehä, joka kuitenkin sul-

keutuu osittain hankkeen päättyessä. Ekoarjen kohdalla 

vuoden 2005 kesä ja syksy olivat jäähyväisten jättöä hank-

keelle, risujen ja ruusujen keräämistä. Mutta toki myös hank-

keen hyvien palojen jatkuvuuden mahdollistamista osana 

normaalia elämää.

Vaikuttavuustutkimuksen ja muiden seurantamenetelmien 

mukaan hanke on onnistunut muuttamaan osallistuneiden 

asenteita ja toimintatapoja ympäristön kannalta myönteisem-

pään suuntaan, parantamaan alueella viihtyvyyttä ja lisäämään 

alueen toimijoiden välistä yhteistyötä sekä synnyttänyt uusia 

asukasverkostoja. Kuitenkin vaikuttavuustutkimuksen mukaan 

hankkeelle kaivataan jatkoa ja pysyvää asemaa. Voimaantumi-

nen ei myöskään ole pysyvä olotila. Riskinä on, että vuoden 

parin jälkeen asukkaiden ja kasvattajien innostus ja usko hiipuu, 

jos minkäänlaista ulkopuolista kannustusta ja tukea ei saada. 

”Olisi hyvä pohtia, minkälaisia käytäntöjä halutaan edistää, 

sillä niiden ylläpidon ja kehittämisen ei voi olettaa toteu-

tuvan pelkästään vapaaehtoisen vaihtuvan asukaskunnan 

varassa. Verkostojen koordinoimiseen tarvitaan myös yh-

teiskunnan kannustusta; taloudellista tukea ja koulutusta.” 

(Heine 1999.)

Vaikka yksittäisten hankkeiden vaikutus jää usein melko vä-

Ekoarjen jalanjälki Itä-Helsingissä
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Ekoarjen jalanjälki Itä-Helsingissä – mitä jää jäljelle vuoden 2005 jälkeen

Vahvuudet

✤ vahva innostuminen Ekoarjen asioista alueella

✤ uudet yhteistyöverkostot asukkailla, kasvattajilla ja alueen 

muiden toimijoiden välillä

✤ ympäristöosaamista ja vaikuttamistaitoja löytyy

✤ uusia ympäristömyönteisempiä toimintatapoja omaksuttu 

sekä työssä että vapaa-ajalla 

✤ luonnonläheinen ja -kaunis ympäristö

Heikkoudet

✤ vapaaehtoistyöhön perustuvan työn raskaus

✤ asukastyön henkilökemian sotkut

✤ ympäristömyönteisemmät valinnat vielä usein vaativat 

enemmän ponnisteluja kuin totutut käytännöt

✤ kouluissa, nuorisotaloilla ja päiväkodeissa henkilökunnan 

vaihtuvuus suhteellisen suurta ja työsuhteet määräaikaisia

Mahdollisuudet 

✤ ideoiden laajeneminen, muun muassa asukasaloitteiden ja 

kouluyhteistyön kautta

✤ alueellisen ympäristötyön vakiinnuttaminen osaksi viran-

omaistoimintaa tai toiminnan jatkuminen muun mahdollisen 

rahoituksen turvin

✤ yhä uusien ekologista elämäntapaa ja ympäristökasvatusta 

tukevien toimintamuotojen löytyminen

Uhat

✤ pienenkin tarvittavan rahoituksen ehtyminen

✤ vapaaehtoisten uupuminen

✤ koulu- ja päiväkotimaailmassa opetusresurssien vähentymi-

nen ja työntekijöiden uupuminen

✤ ympäristökasvatuksen jääminen toisarvoiseen asemaan 

muiden ongelmien takia

häiseksi, varsinkin jos asiaa tarkastellaan vuosien kuluttua, 

silti pienetkään askeleet eivät ole merkityksettömiä; yhteis-

kunnan tasolla ympäristöasioihin suhtautumisen uudistu-

minen rakentuu usein pienimuotoisen muutosten kautta 

(Paloniemi & Koskinen 2005).

Ympäristövastuullisuuden kannalta on tärkeää huoma-

ta, että toimintaympäristöt eivät ”vain ole”, vaan eri yksilöt 

tulkitsevat olosuhteita eri tavoin. Toiset näkevät arjessaan 

enemmän mahdollisuuksia ympäristövastuulliseen toimin-

taan, kun taas toisille maailma näyttäytyy enemmän rajoi-

tusten kautta. (Kyttä 2003). Ekoarki onnistui muuttamaan 

tätä tapaa katsoa elinympäristöään; monien mielissä mah-

dollisuudet ovat vallanneet tilaa rajoituksilta hankkeen ede-

tessä. Muun muassa oman pihapiirin viihtyisyyden koetaan 

lisääntyneen merkittävästi yhteisten ponnistusten ansiosta, 

ja alueen kasvattajat ovat oppineet huomaamaan, että koulun 

ja päiväkodin aidan takaa avautuu huikea ympäristökasva-

tuksen mahdollisuuksien kenttä. 
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Löytyikö Ekoarjesta oppeja, joita voidaan siirtää 
muualle? Millaisia voisivat olla Ekoarjen potentiaali-
set hyvät käytännöt? 

M ielestämme löytyi. Näitä ideoita haluamme tuoda myös 

tässä esille. Kukaan ei tiedä tulevaisuuden haasteis-

ta, mutta jo nyt näkyvissä on se, että totuttuihin toimin-

tamalleihin ei voitane enää turvautua vaan on rohkeasti ja 

ennakkoluulottomasti uskottava visioihin, joissa ihmiset 

omalla aktiivisuudella ja toistensa tuella selviävät vaikeis-

takin haasteista myös tulevaisuudessa. Hankkeella on ollut 

tässä tienraivaajan rooli ja toivomme tulosten myötä myös 

muiden tahojen innostuvan vastaavanlaisista ympäristökas-

vatushankkeista.

Lähtökohtana ei ollut mielestämme pelkästään keksiä 

pyörää uudelleen, toki siihenkin hiukan sotkeuduimme, vaan 

kehittää edelleen jo olemassa olevia toimintatapoja ympä-

ristökasvatuksessa sovellettaviksi ja paremmin kestävän 

kehityksen edistämistä tukeviksi. Hankkeiden taustatahot 

lähtevät levittämään näitä malleja edelleen omassa toimin-

nassaan. Ajatuksia on jo esitelty vuoden 2005 aikana Hel-

singin ympäristölautakunnalle, Viikin kansainvälisessä ym-

päristökasvatuskonferenssissa sekä alueellisissa ympäris-

tökasvatuksen kehittämistapahtumissa. Ekoarkea vastaavan 

työn tekeminen myös muilla alueilla on koettu tarpeelliseksi. 

Ensimmäinen askel Ekoarjessa syntyneiden mallien siirtämi-

sessä otettiin, kun hanke haki rahoitusta Vantaan Ekoarjelle 

Urban II -ohjelmasta vuodelle 2006. Ilok-

semme sen saimme. 

Seuraavassa väläyksiä siitä millaisia 

Ekoarjen mahdolliset hyvät käytännöt ja 

uudet toimintamallit ovat ja kuinka nii-

tä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää 

myös muualla. Valmiita sellaisenaan tuot-

teistavia ideoita nämä kaikki eivät vielä 

ole, mutta toivottavasti herättävät jo aja-

tuksia ja jatkomahdollisuuksia. 

Uudet toimintamallit ja uusia näkökulmia pyörään

Alueellinen ympäristöarvostaja 

Hankkeen perustoiminta on luonut mallin alueellisesta ym-

päristöinnostajasta, jonka tärkein tehtävä on arvostaa ja tu-

kea alueen kouluissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa yms. 

sekä asukasyhteisöissä tehtävää työtä. Hankkeesta tehdyn 

vaikuttavuusarvioinnin ja saadun palautteen perusteella on 

havaittu, että tällaiselle henkilölle on todella suuri tarve, jot-

ta asukasaktiivit ja ylityöllistetty kasvatusalan henkilökunta 

jaksavat tehdä arvokasta työtään ja kehittyä siinä edelleen.

Alueellisen ympäristöinnostajan malli tarjoaa tukea kou-

luille ja päiväkodeille asetettujen kasvavien ympäristökas-

vatukseen liittyvien vaatimusten ja samanaikaisesti niuk-

kenevien resurssien ristipaineeseen. Kestävän kehityksen 

kasvatus on uusien opetussuunnitelmien myötä tullut perus-

kouluissa pakolliseksi läpäisyaineeksi. Opettajien koulutus 

tarjoaa kuitenkin vain vähän eväitä kestävän kehityksen to-

teuttamiseen työyhteisöissä, eikä siihen ole myöskään varat-

tu erityistä työaikaa. Eväät ovat siis niukat ja tukea kaivataan. 

Asukkaat puolestaan tarvitsevat jonkun, joka rohkaisee ja 

arvostaa heidän toimintaansa ja löytää siitä ympäristönäkö-

kohtia. Suomessa ympäristökasvattajat ovat vasta hiljalleen 

heräämässä tavallisten aikuisten ihmisten tarpeisiin. Tähän 

alueellinen ympäristöinnostaja ja hankkeen toimintamallit 

tarjoavat erään valmiin ja hyväksi koetun ratkaisun.

Alueellinen ympäristöinnostaja on rajatulla alueella, 

esimerkiksi kunnassa tai kaupunginosassa, työskentelevä 

henkilö, jonka tehtävä on innostaa 

toimimaan ympäristön hyväksi ja ar-

vostaa toimintaa, jota jo muutenkin 

toteutettaisiin. Ekoarki-hankkeen kes-

keinen havainto on se, että esimerkik-

si asuinalueilla on paljon tavallisten 

asukkaiden järjestämää toimintaa, jo-

hon voi vaivatta lisätä mukaan ympä-

ristönäkökulman, ja sen avulla tuoda 

arvostusta ja uutta innostusta toimi-
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Asenteiden muutos ei tapahdu hetkessä, 

se on useiden vuosien sitkeän työn tulos. 

Helsingin ekologinen kestävyys on asen-

nemuutosprosessi, joka onnistuakseen 

vaatii tukea henkilöresurssien muodossa. 

Tämän on Ekoarki-hanke ansiokkaasti to-

distanut. Hyvin alkanutta työtä ei tulisi 

jättää kesken.

Siksi olisi syytä saada aikaan poliitti-

nen tahto ja tehdä hallintokuntien välistä 

yhteistyötä niin, että Ekoarki-innostajan 

toimintamalli saataisiin pysyvästi kau-

pungin rakenteisiin. Ekoarki-innostajat 

voidaan rinnastaa jo olemassa oleviin 

aluetaiteilijoihin, lähiöarkkitehteihin, lä-

hiöliikuttajiin ynnä muihin työntekijöihin, 

jotka tekevät ansiokasta, ennaltaehkäise-

vää työtä paremman elämän hyväksi.

Toiminnalle olisi saatava oma erillis-

rahoitus esimerkiksi sosiaalitoimen roo-

ALUEELLINEN EKOARKI-INNOSTAJA HELSINGIN KAUPUNGIN  

PYSYVÄKSI TOIMINTAMALLIKSI

→  Elina Nummi, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Suomen Ympäristökasvatuk-

sen Seuran hallituksen ja Ekoarjen ohjausryhmän jäsen 

joille. Alueellinen ympäristöinnostaja luo alueen erilaisis-

ta toimijoista uudenlaisia yhteistyöverkostoja, jotka nekin 

puolestaan tukevat vanhaa ja luovat uutta toimintaa. Innos-

tajan tärkeimmät työkalut ovat aika, kyky kuunnella ihmis-

ten tarpeita sekä luova ja avoin mieli. Muutoin hän pärjää 

vähilläkin resursseilla. 

Hanketta toteutettaessa huomattiin, että tavoitteiden saa-

vuttamisen kannalta kaikkein tärkeintä on kuunnella herkästi 

alueen eri toimijoiden tarpeita. Potentiaalisten osallistujien 

toiveita toteuttamalla saadaan aikaan juuri sellaista toimin-

taa, jota kaivataan, ja välitetään juuri sitä tietoa, jota tarvi-

taan. Koulut ja päiväkodit eivät usein ole valmiita sitoutu-

maan pitkiin projekteihin omien kiireidensä ja jatkuvasti 

kasvavien vaatimusten ja niukkenevien resurssien vuoksi. 

Sen sijaan kaikille avoin ja kiinnostuksen mukaan räätälöity 

toiminta sai hyvän vastaanoton. Alueellisen ympäristöinnos-

tajan on osattava soluttautua olemassa olevaan toimintaan 

ja pyrittävä tuomaan sinne kestävän kehityksen näkökulma, 

joka löytyy yleisesti ottaen kaikesta ihmisen toiminnasta. 

Tällöin toimijat saavat tehdä sitä, mitä he muutenkin tekisi-

vät ja saavat toimintaansa lisää mielekkyyttä ja ideoita. Tämä 

pätee sekä palkkatyöhön että vapaaehtoistyöhön. 

Hankkeen toteuttama alueellisen ympäristöinnostajan 

malli on saanut todella myönteistä palautetta. Etenkin kas-

vattajat toivoivat samantyyppistä toimintaa myös omille 

asuinalueilleen. Hanke on saanut yhteydenottoja ympäri 

maata, ja sen toimintaa on toivottu laajennettavan. Olisikin 

tärkeää, että asukasaktiivisuutta, osallisuutta ja koulujen ja 

päiväkotien ympäristökasvatustyötä voitaisiin tukea myös 

muualla alueellisen ympäristöinnostajan tyyppisellä mallilla. 

Keskeistä olisi saada malli osaksi perustoimintaa, esimerkiksi 

kehittämällä kuntien Agenda 21 -koordinaattoreiden toimen-

kuvaa. Myös vuorovaikutteista ympäristösuunnittelua tutki-

nut Rinkinen (2004) suosittelee alueellista koordinaattoria 

asukkaiden osallistumismahdollisuuksien ja omaan elinym-

päristöön vaikuttamisen lisäämiseksi. 

teliin. Alueellisia Ekoarki-innostajia tulisi 

saada kuhunkin sosiaalipiiriin asteittain 

lisäten. Ensin perustettaisiin hyvin alka-

neelle pilottialueelle pysyvä innostajan 

toimi ja siitä edeten niin, että koko kau-

punki olisi innostajien piirissä vuoteen 

2015 mennessä. 

Ekoarki-innostaja on korvaamaton, so-

siaalistava tuki koko väestölle, vauvasta 

vaariin. Ennaltaehkäisevä, neuvova ja in-

nostava toiminta on mielekästä ja tulee 

paljon halvemmaksi pitkällä aikavälillä 

kuin nykyinen jälkiä korjaava tapa toi-

mia.
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vastuullisia toimintamalleja. 

Kenen aika ja resurssit sitten riittävät moisen tukemi-

seen? Edellä mainittu alueellinen ympäristöinnostaja lie-

nee ideaalein vaihtoehto, mutta miksi eivät myös erilaiset 

Urban II -ohjelman Sateenkaari-hankkeen Asukastoiminnan 

kehittämisrahaston kaltaiset alueelliset rahastot tai järjestöt, 

kiinteistöyhtiöt, miehitetyt asukastalot tai lähiöasemat voisi 

ottaa roolia vastaavanlaisen, omaehtoisen asukaskerhotoi-

minnan organisoijina ja tukijoina. Luonnollisesti malli käy 

myös muiden kuin ekologisiin asioihin keskittyvien ryhmien 

tukemiseen, jolloin pääpaino olisi sosiaalisen hyvinvoinnin 

lisäämisessä ja ongelmien ehkäisyssä. Tietysti me Ekoarjessa 

suosittelemme mallia lämpimästi entistä ympäristövastuulli-

sempien elämäntapojen opetteluun; sosiaalinen lisäarvo saa-

vutetaan myös silloin. Vaikka yhdessä tehtävät ja opittavat 

asiat olisivat sisällöltään ekologisia, niin niiden tekeminen 

ryhmässä omaehtoisesti antaa avaimet myös sosiaalisen hy-

vinvoinnin lisäämiseen. 

Kun hanke nyt loppuu Helsingissä, mietin 

kuinka alueellisen ympäristöarvostajan 

työn saisi jatkumaan – samaan tapaan 

kun on olemassa aluearkkitehteja tai lä-

hiöliikuttajiakin. Oman alansa arvostajia 

toivottavasti hekin. Miksi minusta ym-

päristöarvostajan tulisi olla alueellinen? 

Koska kuten jo totesin, vain läheltä nä-

kee selvästi. Aidon arvostajan tulee olla 

kyllin lähellä toimijoita todella nähdäk-

seen, tuntea alue ja sen muut toimijat, 

jotta verkostojen solmiminen olisi mah-

dollista. Ympäristöasioiden edistäjien on 

tultava tarpeeksi lähelle ihmisten arkea 

arvostaakseen sen ekoarjeksi.

Hyvän arvostajan muotokuva:

✤ Aito kiinnostus ihmisiin ja ympäristöön

✤ Aidosti vahva itsearvostus, joka mah-

dollistaa myös muiden arvostamisen 

– on varaa antaa kunniaa ja voittoja 

toisillekin – etupäässä toisille.

✤ Kyky nähdä ympäristökytkennät siellä-

kin, missä ne eivät ole ilmeisiä – laaja 

ja selkeä näkemys ympäristön kokonai-

suudesta.

✤ Hallinnon tuntemus ja mahdollisimman 

laajat kontaktit eri hallinnonaloille.

✤ Iloinen ja ennakkoluuloton mieli.

✤ Runsaasti ihmissuhdetaitoja.

✤ Markkinoinnin ja viestinnän tajua.

Toimintaryhmiä aikuisille

Vapaan sivistystyön opintokeskukset ovat tukeneet myös 

aikuisten opintokerhoja vuosikausia, mutta idean kehittä-

minen edelleen ja sen soveltaminen ympäristökasvatukseen 

ja myös muihin tarkoituksiin olisi lämpimästi suositeltavaa. 

Tällaisena kokeiluna voidaan nähdä Ekoarjen asukkaiden 

toimintaryhmät. Keskeinen oivallus oli antaa ihmisille mah-

dollisuus tehdä mitä he muutenkin haluaisivat tehdä. Oppi-

minen seurasi tätä luonnollisena jatkumona. 

Luulimme, että asukkaiden sitouttaminen ryhmätoimin-

taan, jonka ytimessä ovat aiempaa ekologisemmat valinnat, 

olisi vaikeaa. Toisin kävi; ihmisillä on selvä halua toimia ja 

tehdä yhdessä, saada tietoa ja uusia kokemuksia, tutustua 

naapureihin ja tehdä vapaaehtoistyötä. Minimaalisella talo-

udellisella tuella ja parilla rohkaisevalla sanalla ja aidolla 

kiinnostuksella saadaan aikaan paljon myönteisiä asioita, 

muun muassa sosiaalista hyvinvointia ja uusia ympäristö-

ALUEELLINEN YMPÄRISTÖARVOSTAJA

→ Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n koulutuspäällikkö
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Yhteiskäyttö taloyhtiö- tai kiinteistökohtaiseksi 

Kansalaisjournalismi osallistumisen muotona

Kansalaisjournalismi osoittautui Ekoarjessa erinomaiseksi 

ympäristökasvatuksen ja vaikuttamisen taitojen opettelun 

tavaksi. Kansalaisjournalismikokeiluun lähdettiin keväällä 

2004 Ekoarjen, Suomen Mielenterveysseuran Uusyhteisölli-

syys -hankkeen ja muutaman aktiivisen asukkaan yhteisestä 

innostuksesta. Ajatuksena oli toimittaa paikallisia uutisia 

paikallisista ihmisistä ja tapahtumista, paikallisin voimin. 

Kaikille avoimien ideointi-iltamien jälkeen välineeksi valit-

tiin yksissä tuumin radio, joka ei aiemmin Suomessa ole ollut 

kansalaisjournalismin välineenä. 

Urban TV Kontulasta lähti hankkeeseen mukaan ja tarjosi 

radiotyönkursseja kaikille kiinnostuneille. Myös Lähiradio 

Karan kanssa tehtiin vilkasta yhteistyötä. Lisää hankkeen 

alkutaipaleesta ja taustoista voi lukea Uusyhteisöllisyys-

hankkeen loppuraportista ”Hienot maisemat ja paljon kave-

reita” (Kumpulainen 2004). Kokeilu tuotti Kontulaan oman 

asukasradion. Asukasradio toimi jo vuonna 2005 omillaan 

innokkaiden asukkaiden pyörittämänä ja sen toimintaa edis-

tämään on perustettu heidän toimestaan oma järjestö. Jär-

jestön avulla muun muassa rahoituksen hakeminen radio-

työhön on helpompaa. 

Kansalaisjournalismin idea ei ole Ekoarjen keksimä uusi 

toimintamalli, mutta haluamme tuoda sen esille myös ym-

päristökasvatuksen välineenä. Sekä kansalaisjournalismiin 

että ympäristökasvatukseen sisältyy vahvana pyrkimys lisätä 

kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttamiska-

navia yhteiskunnassa. Olisi sääli, jos Ekoarjen kaltaista kan-

salaisjournalismikokeilun onnistumista ei hyödynnettäisi 

ympäristökasvatuksessa myös muualla. 

Lisäksi Internet-maailman rantauduttua lähes jokaisen 

ulottuville, myös journalismi on saanut entistä helpommin 

lähestyttäviä muotoja. Ei välttämättä tarvita lehtiä, televisioi-

ta tai radiota, jotta saa oman äänensä kuuluviin. Esimerkiksi 

nettiradio voi olla yksi tapa aloittaa kansalaisjournalismiko-

Ekoarjessa erinomaiseksi yhteiskäytön muodoksi osoittautui 

talotoimikunnilla ja vastaavilla tahoilla yhteiskäytössä ole-

vat tavarat. Nämä tavarat voivat olla esimerkiksi astiastoja, 

pelejä, lehtiä ja työkaluja. Tarve yhteiskäyttöön on selvästi 

olemassa, ja useimmissa taloyhtiöissä esimerkiksi juhla-as-

tiastolle, porakoneelle tai kahvikalustolle on varmasti riit-

tävästi käyttäjäpotentiaalia. 

Rooli yhteiskäytön edistämisessä sopii hyvin esimerkiksi 

kiinteistöyhtiöille. Yhteiskäytöllä on sekä ekologisesti, talo-

udellisesti että asukkaiden viihtyvyyden kannalta myöntei-

siä vaikutuksia. Yhteiskäytön edistäminen vähentää suoraan 

taloyhtiöissä syntyvän jätteen määrää – astioiden kohdalla 

vaikutukset lienevät suurimmat – mutta se vaikuttaa myös 

välillisesti ympäristökuormituksen kevenemiseen, kun kaik-

kien ei tarvitse hankkia harvoin käytettäviä tavaroita omak-

seen. Samalla yhteiskäyttö voi toimia myös taloyhtiön tai 

kiinteistön imagoa kohottavasti, yhtenä saatavilla olevana 

lisäetuna asukkaille. Toisaalta se voi lisätä asukkaiden so-

siaalista vuorovaikutusta ja edelleen viihtyvyyttä ja halua 

huolehtia omasta asuinympäristöstä. Ekoarjessa esimerkik-

si kävi niin, että yhteiskäyttömahdollisuus johti taloyhtiön 

sisäisiin vapaaehtoisiin sosiaalisiin palveluihin; porausta ja 

pieniä kunnostustöitä tarjottiin talkooporukalla vanhuksille 

ja muille apua tarvitseville omassa taloyhtiössä. 

Vastuu yhteiskäytöstä voidaan jalkauttaa käyttäjille tai 

heidän edustajilleen: esimerkiksi hallitukselle, vuokralais- 

tai talotoimikunnille. Yhteiskäyttötavarat voisivat olla joko 

asukastiloissa kaikkien saatavilla tai sovitussa paikassa, josta 

ne varausta vastaan luovutetaan. Yhteiskäyttöön kannattaa 

sopia selvät säännöt ja korvausvastuut.

keilu. Joskin idea pääsee täysiin oikeuksiinsa vasta kun pe-

rinteisen median uutiskynnys ylittyy. Näin kävi Asukasradion 

tapauksessa suhteellisen vaivattomasti. 
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Aarteenetsijäntie 2–4:n talotoimikunnan 

kerhotalolla on askarteluhuone pienimuo-

toisten puu- ja metallitöiden tekoon. Vers-

taalla on monipuolinen valikoima työkalu-

ja ja -laitteita sekä pieni varasto erilaisia 

rakennustarpeita. Vuoden 2005 alussa ta-

lotoimikunta sai Ekoarjelta yhteiskäyttöön 

sähkötyökalusarjan. Kätevään kantosalk-

kuun pakattuun viisiosaiseen sähkötyöka-

lusarjaan kuuluu: iskuporakone, akkukäyt-

töinen ruuvinväännin, tasohiomakone, 

hiomalaikka ja pistosaha. Askarteluhuone 

on ollut asukkaitten ahkerassa käytössä 

ja myös sähkötyökalusalkkua on lainattu 

vilkkaasti. 

Kävi ilmi, että asukkaiden joukossa 

on monia iäkkäitä, sairaita ja yksinäisiä 

henkilöitä, jotka eivät osaa tai pysty teke-

mään kodin pientä remontointia – esimer-

kiksi huonekalujen kokoamista muuton 

jälkeen tai taulujen ja hyllyjen kiinnittä-

mistä seinille. Niinpä rakennustaitoiset 

talotoimikunnan remonttireiskat päättivät 

perustaa porukan, joka pyydettäessä an-

taa talkootyönä naapuriapua kodin pienis-

sä sisustus- ja rakennustöissä.

Naapuriapuna on: 

✤ koottu, rakennettu ja kiinnitetty sei-

nälle hyllyjä

✤ koottu pöytiä, tuoleja ja sänkyjä

✤ rakennettu ja kiinnitetty verhotankoja 

ja ikkunalautoja

✤ kiinnitetty ripustuskoukkuja amppe-

leille ynnä muita sellaisia kattoihin ja 

myös parvekkeille

On tehty myös sellaista, missä ei ole 

tarvittu sähkötyökaluja:

✤ avattu viemäritukoksia

✤ vaihdettu suihkuhanoja

✤ asennettu tv- ja videolaitteita sekä 

tietokoneita

✤ kiinnitetty kattovalaisimia

TYÖKALUPANKKI

→ Riitta Alenius, Aarteenetsijäntien toimintaryhmä
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rimmat kustannukset syntyvät retkien kuljetuskustannuk-

sista, toinen merkittävä kulu olivat erilaiset pääsymaksut ja 

luennoitsija- tai opaspalkkiot. Toki osallistujat ovat valmii-

ta maksamaan pieniä retkimaksuja, mutta eivät välttämättä 

kaikkia aiheutuvia kustannuksia.

Alueellisuus ja ideoiden kerääminen osallistujilta tuntui-

vat olevan keskeisiä tekijöitä onnistumisessa. Tokihan monet 

muutkin tahot järjestävät kaikille avoimia retkiä, esimerkiksi 

kaupungin ympäristö- ja rakennusvirastot – ja niiden suo-

sio ainakin Helsingissä on valtava. Mutta usein lähiöistä ei 

lähdetä esimerkiksi keskustasta starttaaville retkille omin 

päin, vaan näytti olevan tärkeää että tieto retkestä saatiin, 

ja retkelle lähdettiin alueelta. Ympäristötietouden lisäksi 

ympäristöretket tarjoavat sosiaalisesti mielekästä toimintaa 

ja mahdollisuuden osallistujien välisten verkostojen syn-

tymiseen. 

Opintoretkillä ympäristötietoutta

Kokemalla oppiminen sopii myös aikuisille. Samoin kuin 

kasvattajien ympäristökoulutuksen ja koko perheen vapaa-

ajan vieton yhdistäminen. Kuulostaa epäilyttävältä mutta 

voi onnistua hienosti. Ekoarjessa retkeiltiin tai tavattiin tie-

tyn ekoteeman ympärillä noin kerran kuukaudessa. Tämä 

aikuisten ympäristökerho syntyi osallistujien toiveesta ja 

se osoittautui erittäin tehokkaaksi tavaksi tavoittaa sekä 

asukkaita että kasvattajia. 

Ympäristötietoutta lisäävät retket, istutus- ja tavaranvaih-

topäivät saivat ihmiset liikkeelle ilman kallista lehtimainon-

taa tai aikaa vievää markkinointia. Muutama sähköpostiviesti 

ja ilmoitus asukastaloille, niin puskaradio hoiti loput: ym-

päristökerhon retket ja muut tapahtumat tavoittivat reilun 

kahden vuoden aikana yli 1000 asukasta ja kasvattajaa. Suu-
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Ekosisältöä tapahtumiin ja  
alueelliseen ajatteluun

Hyväksi käytännöksi vaikuttaa asukkaiden ja etenkin työn-

tekijöiden käytäntöihin osoittautui Ekoarjessa osallistumi-

nen erilaisten tapahtumien ja muiden yhteisten hankkeiden 

suunniteluun. Näin onnistuttiin tarjoamaan uusia aiempaa 

ekologisempia malleja toteuttaa hankkeita. Idea on saman-

tapainen kuin isoihin yleisötapahtumiin palvelujaan tarjoa-

valla Roskajoukolla, joka saa rahoituksena KTM:n Ilmaston-

muutoksen viestintäohjelmasta. Roskajoukko on yritysten 

ja julkisyhteisöjen muodostama yhteistyöprojekti, jonka 

tarkoituksena on vähentää kaatopaikoille päätyvän, hyö-

dyntämiseen kelpaavan huvijätteen määrää. Samaa ideaa 

voisi hyvin hyödyntää Ekoarjen tapaan myös pienemmässä 

mittakaavassa ja pienempiin tapahtumiin. 

Tapahtumien suunnitteluun olisi hyvä päästä mukaan jo 

varhaisessa vaiheessa. Silloin pienissä tapahtumissa on mah-

dollista vaikuttaa koko ohjelman sisältöön ja todella onnistua 

välttämään luonnonvarojen käyttöä, eikä vain keskittyä anta-

maan ohjeita jätteiden lajitteluun. Mikäli jätettä syntyy, sen 

oikea käsittely ja lajittelu on toki tärkeää, mutta ympäristön 

kannalta on vielä tehokkaampaa suunnitella itse tapahtuma 

niin ettei jätettä juurikaan muodostu. Pienissä tapahtumis-

sa esimerkiksi kestoastioiden käyttö on täysin mahdollista; 

200–300 muovimukin sarja riittää usein koko tapahtuman 

ajaksi ilman tiskausta. Ja runsaasti kertakäyttöistä tai lähes 

kertakäyttöistä krääsää tuottavat ohjelmat voidaan korvata 

ekologisemmilla, mutta varmasti yhtä hauskoilla vaihtoeh-

doilla. Oivia ekologisempia vaihtoehtoja vaikkapa lastenta-

pahtuman ohjelmaan ovat kasvomaalaus, romutaidepajat 

sekä erilaiset luonto- ja tehtäväradat. 

Edellä mainittu alueellinen ympäristöinnostaja olisi var-

masti tämänkin neuvontapalvelun tarjoajana yksi parhaista 

mahdollisista vaihtoehdoista, mutta myös paikalliset ympä-

ristöjärjestöt tai kierrätyskeskukset voisivat tarjota vastaavia 

palveluita esimerkiksi sopimusperusteisesti kuntien ja kau-

punkien rahoittamina. Jos alueella ei ole valmiina palvelua, 

josta yleisötapahtumiin sopivia astioita saa lainata, myös 

tällaisten yhteiskäyttöpalveluiden tarjoaminen voisi kuulua 

luontevasti neuvontaa antavalle taholle. 

Kierrätyslähimyymälä

Suomen ensimmäisen Helsingin Kivikossa sijaitsevan kier-

rätyslähimyymälän ajatuksena on saada käyttökelpoinen 

materiaali kiertoon mahdollisimman paikallisesti. Näin se on 

kaikkein ekologisinta ja toisaalta palvelee parhaiten kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevia. Paikallisessa kierrättämises-

sä tavaran kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi ja näin vältytään 

kuljettamisen negatiivisilta ympäristövaikutuksilta. Heikossa 

taloudellisessa asemassa olevien on monissa tutkimuksissa 

todettu liikkuvan hyvin vähän asuinalueensa ulkopuolelle, 

näin myös kierrätyspalveluiden tulisi sijaita heitä lähellä. 

Läheisyys tekee myös tavaran kierrättämisen helpommaksi 

ja näin se saadaan paremmin kiertoon. Sillä yhä valittavan 

usein itselle turha mutta vielä käyttökelpoinen tavara pää-

tyy sekajätteeseen, kun lähellä ei ole sille sopivaa kierrätys-

mahdollisuutta. 

Pienuudessa on toki omat ongelmansa. Pieneen toimiti-

laan mahtuu vain vähän isoja tavaroita, pienet tavarat kul-

kevat pääsääntöisesti maksutta ja pienellä hinnalla. Lisäksi 

valikoima on väistämättä suppea. Ongelmana on siis saada 

tulot riittämään vuokriin ja palkkoihin. Todennäköisesti Ki-

vikon kaltainen pieni myymälä tarvitsee aina jonkinnäköistä 

tukea. Kokeilu on tosin vasta alussa ja varmempia tuloksia 

idean toimivuudesta saadaan pikkuhiljaa. 

Osallistujat viestinnän tuottajina 

Monien tulevien hankkeiden voisi olla hyödyllistä miettiä, 

kuinka hyödyntää tulevia kohderyhmiään omassa viestin-

nässä ja tiedottamisessa totuttua enemmän.  Ekoarjessa 

osallistujat tuottivat monet hankkeen viestintäsisällöistä: 

esimerkiksi näyttelyitä, asukastiedotteita, radio-ohjelmia ja 

videoita. Tässä viestintämallissa oli monia etuja: se sitoutti 
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Pääkaupunkiseudun  
ympäristökoulutusyhteistyö 

Ympäristökasvatus kuuluu kaikille eikä oikeastaan kenelle-

kään. Niinpä pääkaupunkiseudullakin on useita ympäristö-

kasvatusta jollakin tavalla tukevia tahoja, jotka tiedottavat 

toiminnastaan kouluille ja päiväkodeille eri väyliä pitkin. 

Ympäristökasvatusta tukevien tahojen hajanaisuus vaikeut-

taa opettajien haastavaa työtä entisestään. Siispä yhteistyötä 

tulisi tiivistää ja täsmätiedotusta kehittää.

Hanke olikin aktiivisesti mukana kehittämässä Helsingin 

opetus-, ympäristö- ja sosiaalivirastojen sekä YTV:n, Kierrä-

tyskeskuksen ja Gardenian kanssa yhteistä Helsingissä jär-

jestettävän ympäristökasvatuskoulutuksen kokoavaa ”Ekoilu 

on vänkää!” -esitettä. Vuonna 2005 esitteen tiedot päätettiin 

liittää yhteen Pääkaupunkiseudun luontokoulujen kokoaman 

koulutuspaketin kanssa. Näin saatiin koko pääkaupunkiseu-

dun yhteinen vuosittain ilmestyvä ympäristökasvatuksen 

koulutuskalenteri. Tiedotus tehostui, ja opettajat löytävät nyt 

ympäristökasvatuskoulutukset entistä paremmin: monien eri 

tahojen tiedot on koottu yhteen pakettiin, joka säästetään 

kouluissa helpommin vastaisen varalle kuin yksittäiset kir-

jeet. Samalla yhteistyötahot ovat ryhtyneet koordinoimaan 

koulutusten järjestämistä päällekkäisyyksien välttämiseksi 

ja tiivistämään yhteistyötä esimerkiksi Vihreä lippu -koulu-

tusten osalta.

Osallistuminen oman elinympäristön  
kehittämiseen 

Ympäristökasvatuksessa yhtenä keskeisenä päämääränä on 

voimaannuttaa kaiken ikäisiä ihmisiä toimimaan aktiivises-

ti oman elinympäristönsä parantamiseksi. Ekoarjessa sekä 

aikuis- että lapsiryhmiä osallistui samoihin ympäristönpa-

rannushankkeisiin. Kaupunkisuunnitteluun vaikutettiin ra-

kennusviraston virallisia väyliä pitkin Vesalan Aarrepuiston 

perusparannussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Epävi-

rallisempia yhteyksiä käyttäen syntyi Kivikkoon oma luonto- 

ja kulttuuripolku, joka sekin sai asianosaisten virastojen hy-

väksynnän. Näistä molemmista on kerrottu enemmän luvussa 

Ympäristökasvatusprojektit – asiantuntijuus asuu alueella. 

Myös edellisessä kappaleessa mainittua 

radiohanketta voidaan pitää elinympä-

ristön kehittämishankkeena.

Vastaavia laajan osallistumisen, vai 

pitäisikö sanoa osallistamisen, malleja 

voitaisiin hyödyntää nykyistä huomat-

tavasti useammin. Kaupunkien ja kun-

tien virastot, mutta myös esimerkiksi 

taloyhtiöt, voisivat ottaa käyttöön esi-

osallistujia hankkeeseen, antoi heille uusia tietoja ja taitoja, 

loi uusia verkostoja alueelle sekä kevensi hanketyöntekijöi-

den työtaakkaa.  

Osallistujat viestinnän tuottajina -mallin onnistuminen 

edellyttää, että strategia valitaan jo hankkeen suunnitteluvai-

heessa. Se edellyttää luonnollisesti myös uudenlaista tapaa 

suhtautua viestintään. Esimerkiksi voisi olla suositeltavaa 

muodostaa viestintää varten oma tiimi, jossa myös osallis-

tujat ovat mukana. Yhteisistä pelisäännöistä, tiimin toimen-

kuvasta ja kokoonpanosta sopiminen kannattaa silti tehdä 

yhdessä ajan kanssa; liian nopea eteneminen ja sitoutumisen 

vaateet voi tuntua usein vapaaehtoistyötä tekevistä osallis-

tujista turhan aikaa vieviltä ja jopa pelottavilta.  

merkiksi Ekoarjen kokeilemia malleja hallinnassaan olevien 

ympäristöjen ja tilojen muutoksien suunnittelussa. Vastaavia 

osallistamishankkeita on toki tehtykin, mutta Ekoarjen ympä-

ristöparannushankkeiden osallistamismuodot ovat yksi lisä 

niiden vielä suhteellisen harvalukuiseen joukkoon. Loistavia 

esimerkkejä ovat muun muassa Vantaan kaupungin Urban II 

-hanke, josta voi lukea lisää julkaisusta ”Rivien väliin jäävät 

asukkaat – Hiljaisten ryhmien osallistaminen ympäristösuun-

nittelussa” (Rinkinen 2004), ja Kontulan keskuksen alueen 

uudistaminen Helsingin Urban II -alueella. 
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ideana oli edistää työssä jaksamista yhteisellä mukavalla te-

kemisellä. ”Tekeminen” puolestaan oli suunniteltu antamaan 

ideoita ympäristökasvatuksen toteuttamiseen omassa työs-

sä ja kestävämpien elämäntapojen omaksumiseen omassa 

elämässä. Päivillä oli erilaisia teemoja, joista suurimman 

suosion keräsivät erilaiset kierrätysmateriaaliaskartelut, ku-

ten tuulikellojen tekeminen ja paperimassatyöt. Päivät jär-

jestettiin pääsääntöisesti niin, että aamu- ja iltapäivällä oli 

sama ohjelma, joten osallistua saattoivat työajan puitteissa 

niin aamu- kuin iltavuorolai-

setkin. 

Ekotykypäivien mallia voi-

sivat sellaisenaan hyödyntää 

kaikki kasvattajien työkyky-

päiviä järjestävät tahot. Päi-

väkodit tai koulut voisivat 

myös järjestää niitä vasta-

vuoroisesti toisilleen, jolloin 

käytännön työssä saadut ko-

kemukset saataisiin tehok-

kaasti jakoon muillekin.

Ympäristökasvatus nyt! -seminaari

Ympäristökasvatus nyt! -seminaari on ensisijaisesti Helsingin 

päivähoitoväelle suunnattu ympäristökasvatuksen ajankoh-

taiskatsaus, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 

2003. Hanke osallistui aktiivisesti seminaarin muodon ja 

sisällön suunnitteluun yhdessä Helsingin ympäristökeskuk-

sen, rakennusviraston, YTV:n ja Gardenia-Helsingin kanssa. 

Seminaari on saanut erittäin hyvän vastaanoton kohdeylei-

sön keskuudessa ja siitä toivotaan vuosittaista tapahtumaa 

Gardeniaan. Jatkossa seminaari järjestettäneen edelleen vi-

rastoyhteistyönä. Vastaavanlaisten säännöllisesti järjestävi-

en päivähoitoväen yhteisten ympäristökasvatustapaamisten 

toteuttaminen myös kunnissa ja kaupungeissa olisi varmasti 

kokeilemisen arvoista.

Ekotykypäivät

Hanke kehitti yhteistyössä Kivikon-Kontulan-Kurkimäen päi-

vähoidon kanssa päivähoito- ja leikkipuistohenkilöstölle 

suunnattuja ekohenkisiä työhyvinvointipäiviä. Tykypäivien 
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✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

KANTARELLISATU

→ Unikko Lehtinen

Pienessä aurinkoisessa rinteessä asui 

ja eleli kantarelliperhe.

Ne olivat kauttaaltaan keltaisia. Oli isom-

pia kantarellejä  ja toiset vasta pieniä, 

mutta kantarellejä yhtä kaikki.

Ne viihtyivät oikein hyvin yhdessä. 

Niistä oli seuraa toisilleen, sillä ne olivat 

kovasti erilaisia, kuin sen mäen muut 

asukkaat; timoteit, mansikat, katajat, ja 

sammaleet. Ne kyllä pitivät naapureis-

taankin, mutta silti. Oli mukavaa, kun 

oli joku, jonka kanssa saattoi puhua siitä 

kuinka lakkia kutitti kun se kasvoi, tai 

kuinka rihmasto jaksoi. Tai kuinka madot 

vaivasivat.

Kantarelliperhe tiesi elävänsä rikasta 

elämää. Niillä oli puhdasta ilmaa ympäril-

lä. Heidän ympärillään oli paljon elämää; 

leppäkertut jahtasivat kirvoja, muura-

haiset olivat touhukkaita aamusta iltaan, 

huuhkaja huhuili kaiket yöt kuusen lat-

vassa. Kaikki olivat työn touhussa. Paitsi 

kantarellit. 

Ne kasvoivat hiljakseen  ja tarkkaili-

vat ympäristöään. Oli ihanaa olla ja antaa 

auringon paistaa. Silti kantarellit tiesivät  

että niistä oli paljon iloa ja hyötyä. Ne 

ilahduttivat löytäjänsä silmää ja maistui-

vat kerta kaikkiaan herkullisilta.

Voiko kauniimpaa osaa olla!

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Ympäristöasiaa aamu- ja iltapäiväkerhoissa
 

Hanke jatkoi Urban II -ohjelman pienten koululaisten iltapäi-

vätoiminnan kehittämishankkeen jalanjäljillä tarjoten kou-

luille ympäristökerhoja iltapäivätoimintaan. Uutena mukaan 

tuli myös tarpeelliseksi osoittautunut aamupäivätoiminta, 

johon lapset voivat osallistua ennen koulupäivän alkua. Kou-

luille tarjottiin Lennu Liito-oravan ympäristökerhoja ja vih-

reä draama -kerhoja. Kerran viikossa järjestettävät kerhot 

sopivat erityisen hyvin aamupäivätoimintaan, jonka tarve 

yleensä keskittyy kouluilla yhteen tai pariin aamuun, jolloin 

koulu alkaa tavallista myöhemmin.

Kerhotoiminta on mainio esimerkki siitä, kuinka ympä-

ristökasvatus ja muuten sosiaalisesti tarpeellinen toiminta 

voidaan mielekkäästi yhdistää. On tärkeää saada ympäristö-

kasvatus kiinteäksi osaksi kaikkea perustoimintaa, jota myös 

pienten koululaisten iltapäivätoiminta nykyisin on. Ympäris-

tökerhoja on toivottu paljon, paitsi kouluille, myös esimer-

kiksi leikkipuistoihin ja seurakuntien kerhoihin. Kerhoja voi-

vat toteuttaa käytännössä kaikki aamu- ja iltapäivätoimintaa 

järjestävät tahot, sillä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

on tuottanut Lennu Liito-oravan ympäristökerhosta yksityis-

kohtaisen ohjaajan materiaalin.



Tässä luvussa on esitelty Ekoarjen arvioinnissa ja Asta 

Mustosen hankkeesta tekemässä pro gradu -työssä käy-

tettyjä teorioita ja malleja. Teoriatausta luo mahdollisuuden 

ymmärtää ja analysoida aiempaa syvällisemmin Ekoarjen 

kaltaisten hankkeiden toimintaa, joka pyrkii ruohonjuuri-

tasolta sysäämään liikkeelle koko yhteisöä koskettavan ym-

päristöarvojen ja käyttäytymisen muutoksen. Ajatuksena on, 

että teoreettista viitekehystä voidaan jatkossa hyödyntää 

myös muiden vastaavanlaisten hankkeiden suunnittelussa 

ja arvioinnissa.  

Teoriaa Ekoarjen tueksi
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Osallistuvan ympäristökasvatuksen malli (Koskinen 1999)

Ekoarjesta tehdyn tutkimuksen ja hankkeen toiminta-aja-

tuksen taustalla vaikuttaa Sanna Koskisen (1999) osal-

listuvan ympäristökasvatuksen malli, jonka tavoitteena on 

aiempaa ympäristövastuullisempi kansalainen. Mallia täy-

dentävät muut ympäristökasvatuksen teoriat muun muassa 

Hungerfordin ja Volkin (1990), Palmerin (1998) sekä Jerosen 

ja Kaikkosen (2001) teoriat ja mallit ympäristövastuullisen 

käyttäytymisen kehittymisestä.

Koskisen mallin lähtökohtana on moniarvoinen yhteis-

kunta ja vahva demokratia. Moniarvoisessa yhteiskunnassa 

kansalaisilla ja kansalaisryhmillä on erilaisia ja keskenään 

ristiriitaisia arvoja, intressejä ja käsityksiä todellisuudesta. 

Näkemyksen mukaan ei ole olemassa yhtä objektiivisesti 

Osallistuvan ympäristökasvatuksen malli

määriteltyä yhteistä hyvää. Tästä seuraa, että kansalaisten on 

saatava osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskuste-

luun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. (Paldanius 1992.)

Osallistuvan ympäristökasvatuksen mallissa ympäristö-

vastuulliset tunteet ja arvot liittyvät toisiinsa. Ne saavat yk-

silöt tekemään valintoja ja vaikuttavat haluun toimia ympä-

ristön puolesta. Sekä tunteita että arvoja tarkastellaan mal-

lissa suhteessa luontoon ja yhteiskuntaan, sillä ihminen on 

osa luontoa, mutta samalla myös yhteiskunnan jäsen. Tällä 

kahtiajaolla vahvistetaan mallissa yhteiskunnallista, yhtei-

söllistä ja osallistuvaa puolta. Tärkeä lähtökohta tunteiden 

ja arvojen käsittelyyn ympäristökasvatuksessa on lisäksi 

ympäristöherkkyys, jolla viitataan ihmisten kokemusten ja 

Ympäristövastuulliset 
tunteet ja arvot

Käsitteelliset  
ja toiminnalliset 
kyvyt

Luonto

Yhteiskunta

Ekologia

Ympäristökysymykset

Yksilön ja yhteisön 
toimintamallit

Oma  
kokemus

Halu toimia & 
sitoutuminen 
ympäristövas-
tuullisuuteen

Ympäristö-
vastuullisempi 
kansalainen

Oma  
kokemus
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aistihavaintojen pohjalta luotuun tunnepitoiseen suhteeseen 

ympäristön kanssa. (Hungervolk ja  Volk 1990, Käpylä 1989, 

Wahlström 1995.) 

Ekoarjessa arvo- ja tunnekasvatus oli olennainen osa toi-

mintaa. Elämykset ja kokemukset, kuten retket sekä kaunii-

siin luontokohteisiin kuten Nuuksioon, että mahdollisesti ris-

tiriitaisia tunteita herättäviin kohteisiin, kuten Ämmässuon 

kaatopaikalle, olivat keskeisellä sijalla. Luontoon liittyviä 

tunteita käsiteltiin myös luovan ilmaisun kursseilla, jois-

sa itseilmaisun lähtökohtana oli herkistyminen luonnolle. 

Myönteiset kokemukset vaikuttamisesta ja yhteisten asioiden 

hoitamisesta puolestaan herkistävät osallistujia yhteiskun-

nalliselle osallistumiselle. Tavoitteena oli saada ihmiset ko-

kemaan, että he ovat osa yhteisöä ja pystyvät vaikuttamaan 

alueensa kehityksen suuntaan.

Tunteiden ja arvojen lisäksi haluun toimia ympäristövas-

tuullisesti vaikuttavat yksilön tiedot ja taidot, joita osallis-

tuvan ympäristökasvatuksen mallissa nimitetään käsitteel-

lisiksi ja toiminnallisiksi kyvyiksi. Mallissa niitä ei nähdä 

toisistaan erillään vaan saman asian eri puolina; ilman tai-

toa tiedolla ei ole paljon merkitystä ja taitoon sisältyy aina 

tietoa. (Karlsson & Riihelä 1995, Koskinen 1999.) Käsitteel-

liset ja toiminnalliset kyvyt jakautuvat kolmeen teemaan: 

ekologiaan, ympäristökysymyksiin sekä yksilön ja yhteisön 

toimintamalleihin. Toimintamallit ovat kykyjä toimia ympä-

ristövastuullisesti yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Osallistu-

minen on tärkeällä sijalla mallissa, sillä yhteisölliset ja yh-

teiskunnalliset toimintamallit saavat enemmän painoarvoa 

kuin yksilölliset. Edellä mainittuja kykyjä opitaan yhdessä 

toimimalla omaehtoisten kokemusten kautta. 

Tietojen ja taitojen omaksuminen toteutui Ekoarjessa 

toimien. Osallistumalla Ekoarjen järjestämiin tapahtumiin, 

koulutuksiin ja retkiin osallistujat oppivat uusia tietoja, tai-

toja ja toimintavalmiuksia ympäristövastuullisempaan elä-

mään. Ympäristövastuullisen käyttäytymisen näkökulmasta 

on tärkeää tulla kuulluksi ja saada vaikuttaa omiin asioihin. 

Sen avulla voimaannutaan vaikuttamaan laajemminkin yh-

teisiin asioihin. Ekoarjessa otettiin huomioon osallistujien 

toiveet ja aktivoitiin toimijoita itse vetämään esimerkiksi 

kerhoja ja retkiä. Hyviä esimerkkejä asukkaiden äänen kuu-

lemisesta ovat Kontulan Asukasradio ja Vesalan Aarrepuis-

ton suunnittelu.

Osallistuvan ympäristökasvatuksen mallin valinnan pe-

rusteena on sen huomattava yksinkertaisuus verrattuna 

moneen muuhun malliin. Lisäksi Koskisen malli sopii so-

vellettavaksi suomalaiseen yhteiskuntaan, joka nojaa mo-

niarvoiseen ja demokraattiseen näkemykseen. Osallistuvan 

ympäristökasvatuksen malli korostaa myös osallistumista 

ja toimintaa ympäristön puolesta, joka on Ekoarki-hankkeen 

yksi keskeinen päämäärä.
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Kun yhtenä Ekoarjen tavoittee-
na on ihmisten elinympäristön 
parantaminen ruohonjuurita-
son toiminnalla, on tärkeää 
ja perusteltua pohtia ihmisen 
suhdetta elinympäristöönsä eri 
tieteiden näkökulmista. 

Ympäristöpsykologinen  
näkökulma

Ympäristöpsykologia tutkii ihmisen 

ja hänen fyysis-sosiaalisen ympäris-

tönsä suhdetta. Yksilökeskeistä nä-

kökulmaa ympäristöön on korostettu 1960-luvulta, jolloin 

ympäristöongelmat tulivat yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Ympäristöpsykologian tavoitteena on muun muassa tuottaa 

ympäristönsuunnitteluun tietoa, joka edistää ihmislähei-

sempien ympäristöjen rakentamista (Aura, Horelli & Korpela 

1997). Ympäristöpsykologit kutsuvat yleisesti ihmisen elin-

ympäristöksi ympäristöä, johon sisältyvät fyysinen, sosiaa-

linen ja kulttuuriin liittyvä symbolinen ympäristö. Tutkijat 

korostavat, että erilaiset kulttuurihistorialliset ja yhteiskun-

nalliset tekijät vaikuttavat elinympäristöön ja että ihmisen ja 

ympäristön vuorovaikutus vaikuttaa yksilön toimintaan.

Ympäristöesteettinen näkökulma

Ympäristöestetiikan tehtävä on vastata kysymykseen ihmis-

yksilön ja maailman suhteesta. Tämä suhde vaikuttaa siihen, 

miten ympäristön käsite ymmärretään (Hero 1996). Sepän-

maa (1994) määrittelee ympäristöestetiikan alaksi koko ny-

kyisen moniulotteisen maailman tekoympäristöistä luon-

nontilaan. Berleantille (1995) ympäristöestetiikka ei käsit-

tele yksin rakennuksia ja paikkoja, vaan sen kiinnostuksen 

kohteina ovat myös olosuhteet, joissa ihmiset osallistuvat 

kokonaisvaltaisesti tilanteeseen. Ympäristön esteettisyys 

Minä ja ympäristö – näkökulmia yksilön ympäristösuhteeseen

on luonteeltaan sosiaalista – se, mitä 

pidetään kauniina, riippuu traditiois-

tamme. Ympäristön esteettisillä arvoil-

la on myös yhteydet moraaliin. Sitä mi-

tä pidetään esteettisesti arvokkaana, ei 

useinkaan haluta tuhota.

Ympäristösemioottinen  
näkökulma

Ympäristösemiotiikka on tieteenala, jo-

ka tutkii merkitysten antamista ympä-

ristölle ja niiden ilmaisemista.

Ympäristösemiotiikan laajasta tutki-

musalueesta Ekoarjen arvioinnissa on keskitytty tutkimaan 

rakennettua kaupunkiympäristöä. Rakennetussa kaupun-

kiympäristössä semiotiikan kannalta tärkeitä asioita ovat 

kulttuuriset merkitykset, joita ihmiset antavat kaupungeille 

tai niiden osille. Näistä kulttuurisista merkityksistä kerto-

vat mielikuvat, jotka ovat syntyneet aikojen kuluessa, joko 

opittuina tai koettuina asioina. Paikallinen mielikuva raken-

tuu paitsi talouden myös paikallisen historian ja kulttuurin 

osista, jotka muodostavat meille kaupunkikuvaa ja kaupunki-

identiteettiä. Tämä kuvan muodostuminen ei ole vain sattu-

manvaraista, vaan sitä voidaan tietoisesti ohjata ja kehittää. 

Muun muassa tiedotusvälineet vaikuttavat ihmisten ympä-

ristöä koskeviin mielikuviin.

Stenros (2000) käyttää merkityksistä kahta ilmausta: ki-

teytyneet ja elävät merkitykset. Kiteytyneet merkitykset ovat 

valmiiksi luotuja mielikuvia kaupungeista tai niiden osista. 

Elävät merkitykset hahmottavat sitä, kuinka löydämme kau-

pungin aidot merkitykset ja kaupunkisisällön monikerrok-

sellisuuden. Kulttuurilla on vastavoimaa luoda eläviä merki-

tyksiä kaupunkeihin. Tärkeää onkin saada alueiden asukkaat 

mukaan keskusteluun siitä, millaisen imagon he antaisivat 

asuinalueestaan, jos saisivat päättää. Muutos voi alkaa sel-

keistä tavoitteista ja realistisista mahdollisuuksista.
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Me ja ympäristö – yhteisöllisiä näkökulmia ympäristösuhteeseen

Osallisuus, osallistuminen ja voimaantuminen

Osallisuus ja osallistuminen ovat tälle ajalle ominaisia kä-

sitteitä. Osallisuus viittaa ihmisen kuulumiseen yhteiskun-

taan ja yhteisöön ja enemmänkin poliittiseen kulttuuriin 

kuin osallistuminen. Osallistumisen käsite liittyy konkreet-

tisempiin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin itse-

ään ja lähipiiriään koskevassa päätöksenteossa. (Bäcklund, 

Häkli & Schulman 2002.) Osallistumiselle on ominaista va-

paaehtoisuus ja omaehtoisuus. Osallistuminen voi olla pit-

käaikaista sitoutumista tai spontaania reagointia johonkin 

tavoitteeseen. 

Voimaantumisen käsite (empowerment) liitetään osallistu-

miseen. Käsitteen synonyyminä käytetään usein valtautumi-

sen käsitettä. Voimaantuminen yhdistetään kansalaisen val-

taan, itseluottamukseen, itsemääräämiseen ja kansalaisten 

itsensä harjoittamaan kontrolliin. Se liitetään myös sosiaa-

liseen tukeen ja ruohonjuuritason organisointiin. Voimaan-

tumisen tarkoituksena on saada kansalaiset täysivaltaisiksi 

esimerkiksi asukkaiksi, jotka kykenevät osallistumaan yh-

teiskunnan tarjoamiin osallistumismahdollisuuksiin. (Koski-

aho 2002.) Ekoarjelle osallistaminen ja osallistuminen olivat 

ympäristökasvatuksellisia keinoja kasvattaa sekä lapsista 

että aikuisista ympäristövastuullisempia kansalaisia.
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Yrittävä elämänasenne uuden  
kansalaisuuden rakentajana

Tulevaisuudessa ihmisten tulisi olla valmiita kohtaamaan yhä 

uusia haasteita, kuten ympäristöongelmia, ja toimimaan niis-

sä omin avuin. Yrittävään elämänasenteeseen kasvattaminen 

on rohkaisua kohdata muutoksia ja saada voiman tunnetta 

toimia kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. (Luukkainen 

& Wuorinen 2002). Yksilöllisyys ja yrittävä elämänasenne 

eivät sulje pois yhteisöllisyyttä, vaan ne toimivat pohjavi-

reenä ennakkoluulottomalle ja innostuneelle keskustelulle 

itse kullekin tärkeistä asioista tulevaisuudessa. Aloitteelli-

suuteen kuuluu, että työtä tehdään tarkoituksenmukaisesti 

ja vastuullisesti hyvää lopputulosta ajatellen. Opettajien 

työn kannalta tämä tarkoittaa lisää verkosto-osaamista ja 

kiinteämpää ja jatkuvampaa vuorovaikutusta koulujen ja päi-

väkotien ulkopuolisiin tahoihin kuten yrityksiin, hankkeisiin 

ja järjestöihin. (Luukkainen & Wuorinen 2002.)

Sosiokulttuurinen innostaminen

Muuttuvassa globaalissa maailmassa tarvitaan uudenlaista 

ajattelua siitä, mitä on hyvä elämä. Erään lähtökohdan tähän 

pohdintaan tuo sosiokulttuurinen innostaminen. Innostami-

sella on Hämäläisen ja Kurjen (1997) mukaan monia tehtäviä, 

joista ensimmäinen on luoda kriittinen visio ympäristöstä. 

Toiseksi on tärkeää innostaa ihmisiä muuttamaan todelli-

suutta, jos se ei ole hyvä tai sopiva. Näin luodaan uusia ar-

voja, jotka ylittävät pienet yksilölliset halumme. 

Tavoitteiden asettelun kautta ihmisiä innostetaan saa-

maan se, mikä heiltä puuttuu. Innostamisen avulla halutaan 

saada aikaan nykyistä laajempaa osallistumista kulttuurin 

kaikilla osa-alueilla. Innostamista voidaan kuvata monesta 

eri perspektiivistä. Se voi olla eräänlainen vapaa-ajan järjes-

tämisen metodi, kuten Ekoarjen retket. Tai se voi olla osallis-

tavan metodologian muoto, kuten Aarrepuiston suunnittelu 

yhdessä ammattisuunnittelijoiden, koululaisten ja asukkai-

den kanssa (vrt. Hämäläinen & Kurki 1997). 

Myös yhteenkuuluvuus luo innostusta. Yhteenkuuluvuut-

ta voidaan tarkastella hyvinvointia tuottavana tekijänä, ja 

yhteisyyttä yhtenä hyvinvointiarvona. Yksilö haluaa kuulua 

jäsenenä sosiaalisten suhteiden verkostoon, ja yhteenkuu-

luvuuden tunne vaikuttaa identiteettiin ja persoonallisuu-

teen. Nykyisen käsityksen mukaan johonkin sosiaaliseen 

yhteisöön kuulumisen tunnetta pidetään yksilön terveyden 

kannalta tärkeänä tekijänä. (Allardt 1985.)

Myös ryhmädynamiikan tuntemus on edellytys onnistu-

neelle innostamiselle. Aikuisryhmien muodostumisen alku-

vaiheeseen kuuluu usein innostus ja voimakkaat tunteet, 

siksi tavoitteiden määrittäminen ja tilannekartoitus ovat 

tärkeitä. Välitavoitteet voivat olla hyödyksi ja se, että pi-

detään yllä jatkuvaa keskustelua yhteisestä päämäärästä. 

Aikuisryhmiä muodostettaessa on kuitenkin tärkeää jättää 

riittävästi liikkumavaraa, joka motivoi ottamaan vastuuta ja 

innostaa luovuuteen.  

Hyvässä ryhmässä kaikkien toiveet otetaan huomioon 

samalla kun sovitaan vastuista. Uudet jäsenet tuovat uusia 

ajatuksia ja uutta energiaa, joten vastuuta kannattaa jakaa 

myös heille. Ryhmähenki säilyy hyvänä, kun jäsenten elä-

mänhistoria, tiedot, suhteet ja taidot ovat koko ryhmän käy-

tössä. (Konttinen 2000.)



Ekoarjen taustaa 
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”Nykyisin tiedossa olevien kestävyyskriteerien valos-
sa tulisi keskivertohelsinkiläisen aiheuttamaa bio-
fyysistä kokonaiskuormitusta vähentää 60–80 pro-
senttia nykyisestä ennen kuin voidaan sanoa Helsin-
gin olevan kestävän kehityksen kaupunki. Tehtävää 
voidaan nykytilanteessa pitää lähestulkoon monu-
mentaalisena, ja lienee myös selvää, että kestä-
vyystavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan 
kymmenien vuosien kehitysprosessin. Yleiseksi eko-
logisen kestävyyden reunaehdoksi on visiohahmo-
telmassa määritelty asukaskohtaisen kokonaiskuor-
mituksen väheneminen alle puoleen vuoteen 2040 
mennessä verrattuna vuoden 2000 tasoon. Tämän 
tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on sekä 
tuotteiden ja palveluiden tuotannon ekotehokkuu-
den huomattava lisääntyminen että materiaalisen 
kulutuksen väheneminen ja kulutusrakenteen muut-
tuminen. Nämä prosessit edellyttävät kulttuurin, 
arvojen ja elämäntavan huomattavaa muuttumis-
ta ja kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden 
vahvistumista.” 

→ Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelma

Kohti kestävän kehityksen yhteiskuntaa

Kestävän kehityksen määrittely

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueel-

lisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteis-

kunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisil-

le ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” 

→ Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1995

Kestävän kehityksen määrittelystä on käyty laajaa kansainvä-

listä keskustelua aina 1980-luvulta lähtien. Kansainväliseen 

tietoisuuteen kestävän kehityksen periaate levisi YK:n ympä-

ristön ja kehityksen maailmankomission eli ns. Brundtlandin 

komission vuonna 1987 julkaiseman raportin Our Common 

Future (Yhteinen tulevaisuutemme 1988) myötä. Yhä paljon 

siteerattu Komission kestävän kehityksen määritelmä on: 

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken 

tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyy-

dyttää omat tarpeensa. ”

Vuoden 1992 Rio de Janeiron YK:n ympäristö- ja kehitys-

konferenssi oli toinen merkittävä etappi kestävän kehityksen 

aatteen tiellä. Riossa hyväksyttiin muun muassa kansain-

välinen kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 21, 

jolla pyritään ekologiseen kestävyyteen sekä sitä edistävi-

en taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten 

luomiseen. Konferenssin jälkeen kestävästä kehityksestä tuli 

suosittu käsite, jota on käytetty eri yhteyksissä eri tavoin. 

Rion konferenssia seurasi syksyllä 2002 Johannesburgissa 

Etelä-Afrikassa järjestetty YK:n kestävän kehityksen huippu-

kokous. Valtionpäämiehet hyväksyivät kokouksessa poliitti-

sen julistuksen, jossa vahvistettiin sitoutuminen kestävään 

kehitykseen sekä painotettiin köyhyyden poiston merkitystä 

sekä luonnonvarojen suojelua ja säästävää käyttöä. Eräänä 

tärkeänä uutena teemana hyväksyttiin maailmanlaajuisten 

tuotanto- ja kulutustapojen muuttamisohjelma.

Euroopan unionin kestävän kehityksen strategia hyväksyt-

tiin Göteborgissa 2001. Se korostaa tarvetta talouden kasvun 

ja luonnonvarojen käytön 

lisääntymisen välisen yh-

teyden katkaisuun. EU:n  

kuudes ympäristöohjel-

ma ”Ympäristö 2010: Tu-

levaisuutemme valinta” 

hyväksyttiin 2002. Ohjel-

massa määritellyt tär-

keimmät haasteet liitty-

vät ilmastonmuutokseen, 

luonnon monimuotoisuu-

teen, ympäristöterveyteen 

sekä luonnonvarojen kes-

tävään käyttöön ja jäteky-

symykseen.
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Hallituksen vuonna 1998 ilmestyneen kestävän kehityksen 

ohjelman mukaan Suomi noudattaa kestävää kehitystä seu-

raavien periaatteiden mukaisesti: 

1) Ekologinen kestävä kehitys asettaa haasteita ilmastonmuu-

toksen hidastamiselle, biologisen monimuotoisuuden tur-

vaamiselle sekä luonnonvarojen kestävälle käytölle. Nä-

mä asiat eivät kuitenkaan ole vain Suomen hallituksen 

päämääriä vaan koko maapallon yhteisiä tavoitteita. Ta-

loudellisesti kestävä kehitys on sisällöltään ja laadultaan  

tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä 

velkaantumiseen tai luonnonvarojen hävittämiseen. Kun 

talous on kestävää  tuotteiden ja palveluiden hinnoissa 

näkyvät  niiden  koko elinkaaren aikaiset ympäristö- ja 

terveysvaikutukset.

2) Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys on keskeis-

tä hyvinvoinnin edellytysten siirtymisessä sukupolvelta 

toiselle. Kysymys sosiaalisesta kestävyydestä on jälleen 

maailmanlaajuinen, mutta Suomen mittakaavassa haastee-

na on vähentää työttömyyttä, syrjäytymistä ja sosiaalisten 

erojen kasvua.  

3) Kulttuurisesti haasteena on vahvistaa erilaisten kulttuuri-

en identiteettiä ja elinvoimaisuutta. Suomessa luonto ja 

metsät sekä vesistöt ovat kulttuurihistoriallisesti keskeisiä 

osia identiteettiämme, joten niiden vaaliminen on Suo-

messa tärkeää. (Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma 

1998)

Helsingin kaupunki sitoutui kestävän kehityksen tavoitteisiin 

vuonna 1995, kun kaupunginhallitus allekirjoitti Euroopan 

kaupunkien kestävän kehityksen asiakirjan, Aalborgin asia-

kirjan. Asiakirja pohjautuu YK:n Agenda 21 -toimintaohjel-

maan, ja sen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuivat laatimaan 

paikallisen toimintaohjelman kestävän kehityksen edistä-

miseksi. Helsingin Paikallisagenda 21 -prosessin tuloksena 

valtuusto hyväksyi 2002 Helsingin kestävän kehityksen toi-

mintaohjelman.

Kestävä kehitys peruskoulussa 

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa ympäristöasi-

oita käsitellään aihekokonaisuuksina. Kestävää kehitystä kos-

keva kokonaisuus on ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 

kestävästä tulevaisuudesta”. Sen keskeiset sisällöt ovat:

✤ ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä

✤ yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisen 

hyvinvoinnista

✤ ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa

✤ ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen 

toimintatavoissa, tuotteen elinkaari

✤ oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kulutta-

jan vaikuttamiskeinot

✤ toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toi-

minta (Opetushallitus 2004)

Opetushallituksen Kestävän kehityksen edistämisohjelman 

vuosille 2002–2004 tavoitteena on mm.

✤ syventää tietoisuutta kestävästä kehityksestä ihmiskunnan 

elinehtona

✤ luoda myönteisiä asenteita ja motivaatiota toimia kestävän 

kehityksen hyväksi 

✤ kartuttaa tietoa ja taitoa monimuotoisen luonnon sekä ter-

veellisen ja turvallisen ympäristön edistämiseksi

✤ taitoa kestävän elämäntavan edellyttämään arkipäivän toi-

mintaan 

✤ tarjota hyviä esimerkkejä käytännön koulutyöhön, opetuk-

seen ja ammatilliseen toimintaan

Helsingin vuonna 2005 ilmestyneen ekologisen kestävyy-

den ohjelman vuosille 2005–2008 laatimisen tärkein lähtö-

kohta on Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 

kirjattujen, ekologista ulottuvuutta koskevien tavoitteiden 

vauhdittaminen.
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Kestävä kehitys arjessa

Ihmiset elävät yhdyskunnissa, joten erääksi lähtökohdaksi 

tarkastella kestävää kehitystä tavallisen ihmisen näkökul-

masta voidaan ottaa kestävä yhdyskunta. Kestävän kehi-

tyksen eri ulottuvuudet ovat kietoutuneet toisiinsa, jossa 

ytimenä toimii yhdyskunnan ekologinen kestävyys. Kestä-

vässä yhdyskunnassa sopeudutaan luonnon reunaehtoihin ja 

tiedostetaan kaikkien oikeus energiaan ja luonnonvaroihin. 

Uusiutuvien energiamuotojen suosiminen, energiansäästö, 

kierrätys, joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen käyttö ja jät-

teiden ennaltaehkäisy ovat arkipäivää kestävässä yhdyskun-

nassa. Tärkeäksi sen toteutumisessa tulee ihmisten elämän-

muoto: kuinka asukkaat saavat elämyksiä esimerkiksi toisten 

ihmisten kanssa elämisestä, ei vain tavaroista ja kuluttami-

sesta. (Ojala 2000.) 

Vastuulliseen kuluttamiseen kuuluu myös ekotehokkuus. 

Sen mukaan luonnonvaroja säästetään parhaiten paranta-

malla tuotannon ja kulutuksen hyötysuhdetta siten, että 

vähemmästä materiaalista ja energiasta saadaan enemmän 

tuotteita ja palveluja. Tuottajien valintojen lisäksi kuluttajat 

voivat päivittäisillä hankinnoillaan ja elämäntavoillaan lisätä 

ekotehokkuutta. (Rissa 2001.)  

Kestävä yhdyskunta vaatii muutoksia elämäntavoissa ja 

asenteissa. Tällä hetkellä tavarakeskeinen omistaminen ja 

kuluttaminen ovat keskeisiä asioita teollisuusmaissa, mut-

ta ekotehokasta ja vastuullisempaa kuluttamista on myös 

havaittavissa. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan inno-

vaatioita, jotka ovat luonteeltaan paitsi taloudellisia myös 

sosiaalisia. 

Ympäristökasvatuksen käsite

Ympäristökasvatuksen synty sijoittuu jo 1960-luvulle. Suu-

rempaan tietoisuuteen käsite nousi kuitenkin vasta 1970- ja 

1980-luvuilla. Ympäristökasvatuksen yksittäisistä tavoitteis-

ta ja määritelmistä on yhä olemassa moninaisia käsityksiä. 

Sytnikin (Sytnik et al. 1985) mukaan ympäristökasvatuksen 

tavoitteena on 

✤ kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, 

sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuu-

desta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä

✤ mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, 

asenteiden ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön 

suojeluun ja parantamiseen sekä

✤ luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ym-

päristöön liittyviä toimintamalleja.

Näiden tavoitteiden kautta päästään ympäristövastuulliseen 

käyttäytymiseen, joka on yleisesti hyväksytty ympäristökas-

vatuksen päätavoitteeksi.

Wolffin (2004) mukaan ympäristökasvatuksella tarkoite-

taan  ”kaikilla kouluasteilla tapahtuvaa elinikäistä oppimis-

prosessia, jossa ihmiset tulevat tietoisiksi ympäristöstä ja 

ympäristökysymyksistä ja myös omista rooleistaan ympä-

ristön hoitajina ja säilyttäjinä”.

Kestävä kehitys päiväkodissa

Päiväkotien ympäristökasvatusta kestävän kehityksen suun-

taan ei ole ohjeistettu kovin tarkasti. Kuitenkin esimerkiksi 

Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmassa (2001) maini-

taan, että ympäristö- ja luonnontiedon opetukseen kuuluu 

kestävä kehitys, muun muassa jätteiden lajittelu ja kierrätys. 

Tavoitteena opetussuunnitelmassa on myös vastuullisuus:  

”lasta ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan 

siinä vastuullisesti”. Lisäksi mainitaan, että lapset voivat 

toimia luonnon ja ympäristön hyväksi.
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Urban II -yhteisöaloiteohjelma 2003–2006 

EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelman tavoitteena on taan-

tuvien kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen el-

vyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Urban-

ohjelman tulevaisuuden visiona ovat elinvoimaiset itäiset 

lähiöt tasapainoisella pääkaupunkiseudulla. Monipuolisella 

hankevalikoimalla ja alhaalta-ylös-lähestymistavalla lisätään 

ruohonjuuritason toimijoiden osallisuutta ja kumppanuutta 

alueen kehittämisessä. Urban-ohjelman toivotaan sysäävän 

alkuun myönteisen, itseään voimistavan kehityskulun, joka 

lisää alueen elinvoimaisuutta ja tasapainottaa pääkaupun-

kiseudun kehitystä. 

Ohjelma jakautuu kahteen toimintalinjaan. Ensimmäinen 

toimintalinja pyrkii yritystoiminnan ja työllisyyden kehit-

tämisen avulla parantamaan yritystoiminnan toimintaedel-

lytyksiä ja edistämään työttömien työllistymistä. Toisessa 

toimintalinjassa asukkaiden omatoimisuuden tukemisen 

avulla kannustetaan asukkaita osallistumaan ympäristön 

laadun parantamiseen ja tietoyhteiskunnan taitojen kartut-

tamiseen. Lisäksi kehitetään uusia yhteistyö- ja palvelumal-

leja osallisuuden lisäämiseksi. Ekoarki-hanke kuuluu toiseen 

toimintalinjaan.  

Toisella toimintalinjalla lisätään lähiöiden toiminnallis-

ta monipuolisuutta, viihtyvyyttä, toimivuutta ja arvostusta. 

Sillä lisätään myös asukkaiden terveyttä ja turvallisuutta ja 

lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksia ja hyvinvointia. 

Sillä tuetaan heikoimmassa asemassa olevien ryhmien sel-

viytymistä sekä edistetään eri maahanmuuttajaryhmien ja 

valtaväestön keskinäistä kanssakäymistä ja suvaitsevuutta. 

Lisäksi vahvistetaan hyvää hallintoa ohjelma-alueella tuke-

malla paikallisia aloitteita ja lisäämällä asukkaiden, alueel-

listen kehittämistoimikuntien ja järjestöjen osallistumista ja 

vaikutusmahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Siinä myös 

korostetaan alueen erityisvahvuutta, laajoja viheralueita. 

Alueen ympäristöarvoja vaalitaan erilaisilla lähiympäristöä 

parantavilla ympäristötietoutta lisäävillä toimilla.

Helsingin ja Vantaan Urban II -ohjelman kohdealue on itäi-

sellä pääkaupunkiseudulla. Ohjelma-aluetta voi luonnehtia 

ikääntyvän työväestön, pienituloisten lapsiperheiden ja maa-

hanmuuttajien asuinalueeksi. Väestön koulutustaso on pää-

kaupunkiseudun alhaisimpia ja työttömyysaste korkeimpia. 

Useissa alueellisia eroja mitanneissa tutkimuksissa ohjelma-

alue todetaan yhdeksi pääkaupunkiseudun vaikeimmista, 

kun tarkastellaan huono-osaisuuden eri tunnuslukuja kuten 

pitkäaikaistyöttömyyttä, alhaista tulotasoa, toimeentulotu-

en asiakkuutta, lastensuojelun asiakkuutta, sairastuvuutta 

ja rikollisuutta.

Asuinalueiden vahvuutena ovat luonnonläheisyys, moni-

puolinen asuntokanta ja asuntojen edullinen hintataso. Alu-

eella on laajoja virkistysalueita ja loistavia liikuntamahdolli-

suuksia. Viime vuosien korjausrakentaminen on kohottanut 

rakennuskannan kuntoa ja alueiden yleisilmettä. Julkiset 

palvelut ovat pääosin kunnossa. Alueella on myös paikoin 

vahvaa paikallisidentiteettiä ja aktiivista järjestötoimintaa. 

Asukkaat ovat kokeneet kaupunkien sitoutuneen alueen ke-

hittämiseen, mikä puolestaan on vahvistanut heidän tukeaan 

alkaneille kehityshankkeille. Järjestöjen toimintaan ei ole 

kuitenkaan voitu tarjota riittävästi toimintatiloja ja tukea. 

Pienten järjestöjen toiminta on hiipumassa, koska uusia 

nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä ei saada mukaan. Äänestys-

vilkkaus alueella on keskimääräistä heikompi.

Seudun viheralueet muodostavat pääkaupunkiseudulla 

ainutlaatuisen keskuspuistomaisen kokonaisuuden. Asuin-

alueiden sisällä olevat pienet puistot ja metsiköt ovat asuk-

kaiden arvostamia lähivirkistysalueita. Näiden alueiden kun-

nostuksessa ja hoidossa on paljon kehittämistarpeita. Kau-

punkien tavoitteena on, että kussakin kaupunginosassa olisi 

ainakin yksi korkeatasoinen puistoalue. Maaseudun ja kau-

pungin vuorovaikutus sisältää potentiaalia, joka tukeutuu 

ohjelma-alueen virkistysalueisiin ja kulttuurimiljööseen sekä 

niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Alueen täydennyskaa-

voitusta suunnitellaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaan. Laki velvoittaa ympäristövaikutusten arviointiin ja 

hyvien osallistumismahdollisuuksien järjestämiseen.

Pääosin ohjelma-alueen ympäristön tila on hyvä. Ohjel-
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ma-alueen ympäristön kannalta ongelmallisin alue on Myl-

lypuron Alakiventien entinen kaatopaikka, jonne kuljetettiin 

muun muassa kaasulaitoksen teollisuusjätteitä 1950-luvulla. 

Kaatopaikan päälle rakennettiin 1970-luvun lopulla asuinker-

rostaloja. Todetuista haitta-aineista merkittävimpiä ovat PAH 

ja PCB-yhdisteet, syanidi, raskasmetallit ja öljyt. Asukkaiden 

terveystarkastuksissa ei ole kuitenkaan ilmennyt sairauksia, 

jotka olisivat selvästi kaatopaikkasaasteiden aiheuttamia. 

Alueen maaperä on niin saastunut, että paikka ei sovellu 

pysyvään asumiseen. Alueelta joudutaan purkamaan kym-

menen kerrostaloa ja päiväkoti. 

Urban-ohjelma ei ole miltään osin ristiriidassa EU:n kestä-

vän kehityksen strategian kanssa. Strategiassa pidetään tär-

keimpinä ilmastonmuutoksen torjumista, kansanterveyteen 

mahdollisesti kohdistuvien uhkien torjumista, elintärkeisiin 

luonnonvaroihin kohdistuvien paineiden helpottamista, köy-

hyyden ja syrjäytymisen torjumista, väestön ikääntymisestä 

johtuvien tarpeiden huomioimista, liikenneruuhkien ja ym-

päristön pilaantumisen vähentämistä ja rikkaiden ja köyhi-

en alueiden välisten erojen pienentämistä. Urban-ohjelma 

tavoittelee keskeisiltä osin strategian eräitä osia, kuten alu-

eiden välisten kehityserojen kaventamista pääkaupunkiseu-

dun sisällä ja syrjäytymisen torjumista. 

Haasteellisia kysymyksiä ohjelmalle ovat ainakin etnisten 

ryhmien suhteet, julkisten palvelujen tulevaisuus, ympäris-

tökysymykset, kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden nosto 

ja verkostoituminen. Urban-ohjelmalla on erinomaiset mah-

dollisuudet luoda näkyvyyttä ja kokeilla uutta sekä kehittää 

olemassaolevaa, näihin kysymyksiin liittyvää osaamista, jolla 

voi olla merkitystä laajemminkin.



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on yleishyödyllinen 

yhteisö, jonka toiminnan tavoitteena on elinympäristön pa-

rantaminen jätteen määrää vähentämällä ja ympäristötietoi-

suutta lisäämällä. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminta-ajatuk-

sen keskeinen elementti on harjoittaa yleishyödyllistä toi-

mintaa lisäämällä erityisesti pääkaupunkiseudun väestön 

ja toimijoiden ympäristötietoisuutta. Tämän tavoitteen to-

teuttamiseksi Kierrätyskeskus tuottaa ja markkinoi neuvon-

tapalveluita ja koulutusta. Neuvonta- ja koulutustoiminnan 

asiakkaita ovat niin neuvontaa tarvitsevat yksittäiset ihmi-

set kuin neuvontaa ostavat organisaatiot. Kierrätyskeskus 

tuottaa omia ympäristöneuvontatapahtumia ja -materiaaleja 

resurssiensa mukaan. 

Kierrätyskeskuksen toimipisteistä löytyy edullisia ja käyt-

tökelpoisia tavaroita sekä saa tietoa ympäristöä tavanomaista 

vähemmän kuormittavista kulutustavoista. Kierrätyskeskus 

ottaa vastaan ja noutaa käyttökelpoisia vaatteita, astioita, 

kirjoja, huonekaluja, urheiluvälineitä yms. Lahjoitetut tava-

rat myydään tai annetaan eteenpäin. Saatavista tuloista osa 

käytetään ympäristöneuvontatapahtumiin, -koulutuksiin ja 

-materiaaleihin. 

Taustaorganisaatioiden tavoitteet

LUSIKKA JOKA SOPPAAN – HANKKEEN 

MERKITYS KIERRÄTYSKESKUKSELLE

→Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun  

Kierrätyskeskus Oy:n koulutuspäällikkö 

”Miksi te jaatte tavaraa ilmaiseksi kes-

kustassa? Eivät he, jotka sitä todella 

tarvitsisivat, käy täällä. He pysyvät 

kotikulmillaan.”

”Ihanaa kuulla, että onkin oikein kulut-

taa vähän. Sitä tuntee itsensä jotenkin 

niin huonoksi kun ei ole varaa kuluttaa, 

vaikka ei edes erityisesti haluaisikaan.”

Tämän kaltaiset asiakkailta ja työnte-

kijöiltä myymälöissä ja koulutuksissa 

kuullut kommentit, Kierrätyskeskuksen 

olemassaolon tarkoitus lisätä ihmisten 

ympäristötietoisuutta, Helsingin Urban II 

-alueella työskennelleiden tuttujen kerto-

mukset köyhyyteen ja vieraantumiseen 

liittyneistä sosiaalisista ongelmista alu-

eella – ja raadollisesti tietenkin se, että 

kerrankin oli tarjolla rahaa tehdä sitä mikä 

tärkeältä tuntuu: resursseja maailmanpa-

rannukseen ja ihmiskunnan pelastuksen 

edesauttamiseen. Siinä kai kaikessa yksin-

kertaisuudessaan ja monitahoisuudessaan 

ne voimat, jotka saivat Kierrätyskeskuk-

sen Ekoarki-hanketta suunnittelemaan ja 

toteuttamaan.

 

Köyhyydestä vapaaehtoiseen niukkuuteen

Köyhyyttä ei sovi romantisoida. Köyhyys 

on suuri uhka terveydelle ja ympäristö-

uhista merkittävimpiä. Tässä maailmassa 
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se on osoitus ja tulos epäoikeudenmukai-

suudesta. Vääryys. Itse valittu köyhyys, 

niukkuus, jossa keskitytään rahan ja ta-

varan haalimisen sijaan siihen mikä elä-

mässä on olennaista, voi olla romanttis-

takin. Kuinka sen joku jossain sanoikaan: 

yksinkertaisuudesta tulee elämään tiettyä 

koreilematonta eleganssia. Köyhyyttä on 

muutenkin montaa sorttia: on absoluut-

tista köyhyyttä, on suhteellista köyhyyttä 

ja on köyhyyden kokemusta ilman min-

käänlaista materiaalista puutetta. Kaikki 

ne tärvelevät ihmisen elämää. 

Kaikkea köyhyyttä voidaan kuitenkin 

lieventää ympäristötyöllä – niin kummal-

ta kuin se aluksi kuulostaakin. Ihminen 

on ympäristönsä osa, ja ihmisen todelli-

nen hyvinvointi on aina tulosta fyysisen, 

sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön 

hyvinvoinnista. Vähilläkin varoilla saa 

kohtuullisesti tyydytettyä perustarpeen-

sa, kun osaa tehdä asioita itse ja tuntee 

oman ympäristönsä tarjoamat sosiaaliset 

ja fyysiset mahdollisuudet. Osaaminen ja 

oman elämän hallinta lieventävät köyhyy-

den kokemusta. Kun siihen vielä liitetään 

tietoisuus siitä, että maailman, toisten 

kansojen ja tulevien sukupolvien kannalta 

materiaalisesti vaatimaton elämä on ar-

vokkainta ja kunniallisinta elämää, köy-

hyytensä kanssa on helpompi elää. Näin 

uskoimme hanketta suunnitellessamme ja 

aloittaessamme. Ja näin uskomme yhä.

Annettu ja kuitenkin oma

Tarve ympäristöhankkeelle nähtiin ulko-

puolelta – se tarve on nähty jo kaukana 

Brysselissä ohjelmaa, rahoitustyökalua 

rakennettaessa. Se nähtiin alueen Urban-

toimistossa ja ministeriössä ja Kierrätys-

keskuksessakin se nähtiin. Ja paikalliset 

asukkaat olivat nähneet sen ammoin en-

nen meitä.

Ekoarki on ulkopuolelta alueelle tuo-

tu hanke. Se on kuitenkin kunnioittanut 

alueen omaa toimintaa ja toimijoita he-

ti ensi hetkistään alkaen. Suurin kiitos 

siitä kuuluu hankkeen kahdelle viisaalle 

työntekijälle, Hannalle ja Katjalle. Vaikka 

heillä oli hankekauden alkaessa käsissään 

kaksikin toimintasuunnitelmaa, malttoivat 

he ensin tutustua alueen toimijoihin ja 

heidän tarpeisiinsa, ja vasta sen jälkeen 

alkoivat katsella toimintasuunnitelmiaan 

sillä silmällä, että kuinkas nämä lupauk-

set saataisiin toteutettua kaikkien muka-

na olevien tahojen yhteisten tavoitteiden 

kannalta parhaiten.

Ekoarki-hankkeella haluttiin lisätä alu-

een asukkaiden tietoisuutta oman toimin-

tansa ympäristöluonteesta, kaikista niistä 

sidoksista, joilla ihmisen arki kiinnittyy 

elinympäristöön. Haluttiin tukea sosiaa-

lisia verkostoja, parantaa elämän laatua, 

lisätä elämänhallintaa ja tukea tasa-arvoa. 

Haluttiin auttaa ihmisiä juurtumaan tuke-

vasti oman kotiseutunsa maaperään. Han-

ke ei näine tarkoitusperineen tullut tyh-

jälle kentälle; alueella oli paljon aktiivisia 

toimijoita, jotka toiminta sivusi myös ym-

päristöasioita. Meidän mielestämme oival-

lista ympäristötyötä tekevät ihmiset eivät 

aina itse olleet tulleet ajatelleeksi omaa 

toimintaansa ympäristötyönä – toiminnan 

tarkoitus saattoi olla jokin ihan muu, vaik-

kapa vähäosaisempien auttaminen, sääs-

täminen tai terveyden edistäminen. Näin 

hankkeen tehtäväksi jäi tehdä tietoiseksi 

ja kukaties hiukan systemaattisemmaksi 

se hyvä ympäristötyö, jota alueella teh-

tiin, sekä auttaa yhteistyökumppaneiden 

ja muiden resurssien löytämisessä.
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Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on maamme ainoa ym-

päristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemi-

seen erikoistunut järjestö. Toiminta jakautuu yhteiskunnal-

liseen vaikuttamiseen, ympäristökasvatuksen laadun kehit-

tämiseen ja kasvattajien ympäristökasvatustyön tukemiseen. 

Seura toimii alan tutkijoiden ja ympäristökasvatustyötä te-

kevien järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyöfoorumina. 

Seuran toiminta kattaa myös kestävän kehityksen sosiaalisen 

ulottuvuuden, sillä esimerkiksi osallisuus ja monikulttuuri-

suus ovat keskeisessä asemassa toiminnassa. Seura tekee 

työtä sen puolesta, että Suomessa yhä laajenevalla joukolla 

kasvattajia on halu ja edellytykset välittää lapsille ja nuorille 

kestävän kehityksen mukaiset tiedot, taidot ja asenteet. 

Alueellista näkökulmaa etsimässä – hankkeen 
merkitys Ympäristökasvatuksen Seuralle

Alueellinen ympäristökasvattaja Kivenkolossa -hankkeen 

suunnittelu lähti kahdenlaisista tarpeista. Taustaorganisaatio 

Suomen Ympäristökasvatuksen Seurassa on kannettu huol-

ta koulu- ja päiväkotimaailmasta. Kouluille ja päiväkodeille 

asetetaan yhteiskunnan taholta jatkuvasti uusia vaatimuksia 

toteuttaa arjessaan ja opetuksessaan kestävän kehityksen 

mukaisia arvoja, tietoa ja toimintaa, mutta opettajien ja mui-

den kasvattajien koulutuksessa / täydennyskoulutuksessa 

näitä asioita ei juuri korosteta. Kestävän kehityksen kasvatus 

on sisäänrakennettu opetussuunnitelmiin niin kutsuttuna 

aihekokonaisuutena, joten sen alan osaamiseen ei opettajia 

kannusteta myöskään palkkaeduilla. Toisaalta Seuralla oli 

tarvetta lähteä kehittämään omaa alueellista toimintaansa. 

Ympäristökasvatuksen Seurassa päädyttiin pohtimaan voi-

taisiinko projektirahoituksen turvin yhtäältä kehittää omaa 

alueellista organisaatiota, ja toisaalta auttaa ja kannustaa 

tietyn alueen kasvattajia monipuolistamaan kestävän kehi-

tyksen- ja ympäristökasvatuksen opetusta ja arjen toimintaa 

omassa työssään ja työyhteisössään. 

ALUETYÖN KEHITTÄMINEN SUOMEN 

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN SEURASSA

Ympäristökasvatuksen Seura on nuoreh-

ko järjestö, jonka jalkautuminen paikal-

listasolle hakee vasta muotoaan. Seuran 

hallituksen alaisen paikallistoiminnan 

kehittämisryhmän tavoitteena on…

… antaa jäsenistölle erilaisia osallistu-

mismahdollisuuksia… 

… joissa voi kehittää ympäristökasva-

tusosaamista ja lisätä ympäristökasva-

tustietoa 

… esimerkiksi vaihtamalla ja levittämäl-

lä hyviä ideoita. 

… päästä pois pääkaupunkikeskeisyy-

destä 

… lisäämällä Seuran tunnettuutta muu-

alla Suomessa. 

Näistä lähtökohdista kehitetään erilaisia 

malleja alueellisen toiminnan tukemi-

seksi. 
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KESKEISTÄ EKOARJESSA OLI: 

Asiakaslähtöinen ajattelu – asiakkaiden 

ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden 

kuuntelu ja toiminnan kehittäminen 

sen pohjalta

Ekologiset valinnat osana arkea – ympä-

ristönäkökulmien löytäminen olemassa 

olevasta 

Yhteistyön voima – hankkeen yksi tär-

kein työkalu

Myös rakenteita tarvitaan – myös yhteis-

kunnan fyysisten rakenteiden muutos 

on tärkeää – Ekoarjessa Kierrätyslähi-

myymälä ja yhteiskäyttöpalvelut olivat 

näitä fyysisiä askeleita kestävämpään 

yhteiskuntaan

Kierrätyskeskuksen Sateenvarjon alle

Alueellinen ympäristökasvattaja -hanke oli aluksi Ympäris-

tökasvatuksen Seuran oma Urban II -hanke. Melko pienenä 

järjestönä Seuralla oli kuitenkin alusta pitäen suuria ongel-

mia pyörittää EU-hanketta, jossa hankerahat maksetaan jäl-

kikäteen. Alueellinen ympäristökasvattaja -hanke aiheutti 

järjestölle jatkuvia likviditeettiongelmia. 

Vuodesta 2005 alkaen alueellinen ympäristökasvattaja 

on ollut osa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ekoar-

ki-hanketta ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seurasta tuli 

Ekoarki-hankkeen partneri. Siirtymä sujui vaivattomasti, kos-

ka hankkeilla oli alusta asti ollut yhteinen toimitila ja paljon 

sisällöllistä yhteistyötä. Myös Alueen toimijat, kasvattajat 

ja asukkaat olivat mieltäneet hankkeet yhdeksi hankkeeksi 

koko toiminta-ajan.  Yhdistäminen osoittautui hyväksi jär-

jestelyksi, ja se ratkaisi myös Ympäristökasvatuksen Seuran 

hankkeeseen liittyvät taloudelliset ongelmat.





Liitteet
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Faktoja Ekoarjen asukkaiden ikiomista toimintaryhmistä

Ryhmän nimi Toimintaidea Kokoontumispaikka Kuinka usein Osallistujamäärä/

kokoontumis-

kerta

Toiminnassa

Ihana Kasviskahvila Luomukasvisruokatietouden 

lisääminen ja Ekoarjen toiminnasta 

tiedottaminen, ihmisten tutustu-

minen

Kivikko asukastalo Kiven-

kolo

1 × viikossa n. 20 2003

Näppärät Näpit Tutustuminen naapureihin, ekoas-

kartelu, opintoretket,

näyttelyiden valmistaminen

Kontula Ostostie 5, talon-

yhtiön kerhotila

1 × viikossa n. 10 2004 alkaen

Myllypuron ompelu- 

ja askarteluryhmä

Mielekästä tekemistä asukkaille, 

käsityöt kierrätysmateriaaleista

Myllypuro Yläkiventie 2,  

taloyhtiön kerhotila

2 × viikossa 5–10 2003 alkaen

Kivikon käsityö-

ryhmä

Kierrätys- ja luonnonmateriaalien 

käytön opiskelu käsitöissä

Kivikko asukastalo Kiven-

kolo

1 × kuukaudessa 10–15 2003–2005

Radio- ja tiedotus-

ryhmä

Alueellinen viestintä ja vaikuttami-

sen taitojen opettelu

Vaihtelee, esim. asukastalot 

ja Kontupiste

1 × kuukaudessa 5–10 2003 alkaen

Karnevaaliryhmä Ohjelmien tuottaminen alueen ta-

pahtumiin ja muihin tilaisuuksiin, 

käytetyt materiaalit kierrätettyjä

Vaihtelee, esim. asukas-

puisto Kipinäpuisto Kivi-

kossa

epäsäännöllisen 

säännöllisesti  

n. 10 × vuodessa

5–30 2004 alkaen

Aarteenetsijäntien 

Aktiivit

Omaan elinympäristöön vaikutta-

minen, kierrätyshuoneen ylläpito

Vesala Aarteenetsijäntie 

2–4 taloyhtiön kerhotila

1–2 × kuukaudessa 10–20 2004 alkaen

Luomuruokapiiri 

Haruspurjo

Luomuruuan tilaus suoraan tuot-

tajilta ja tukuilta, kokemusten ja 

tietotaitojen vaihtaminen

Kivikko asukastalo Kiven-

kolo

1 × kuukaudessa n.10 2003 alkaen

Ekotiimi Ympäristötaitojen opettelu

mm. veden ja energian säästö, 

jätekysymykset ja ekologisemmat 

ostokset

Kivikko Nallin koulu n. 2 × kuukaudessa 9 2003

Puutyöryhmä Puutyöt – vanhan kunnostaminen 

ja entisöinti 

Kontula Keinutien  

ala-aste

2 × viikossa, 2 

kuukauden ajan

5–15 2005

Liite 1 Toimintaryhmät 2003–2005
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– suluissa osallistujamäärä

2003

✤ 2.–11.9. Enemmän vähällä -kurssi (4 × 3,5 tuntia) tietoa ekologisesta 

elämäntavasta ja Ekoarjen toimintaryhmistä (21)

✤  2.10. Opintoretki Frantsilan luomuyrttitilalle Hämeenkyröön (32)

2004

✤ Aikuisten ympäristökerho (11 retkeä, 293)

 11.3. Tähti ja pöllöretki 

 18.4. Kevätretki Viikkiin

 11.5. Ympäristötaideretki Harakkaan

 20.5. Karkalin tammilehto ja Hyrsylän mutka

 19.6. Aikamatka vanhaan Porvooseen

 1.9. Sieniretki Viikkiin 

 4.9. Sieniretki Nuuksioon

 7.9. Ämmässuon kaatopaikka

 16.10. Jousenretki Tammisaaren ja Hangon lintulahdille

 27.10. Uusix-verstaat

 20.11. Yliopiston Kasvitieteellinen puutarha

✤ 26.2. ja 4.3. Radiokoulutus maahanmuuttaja nuorille. Yhteistyössä: 

Kalliolan Nuoret ry:n Monik-hanke ja Urban TV (6)

✤ 4.3. Minästä toiseen -koulutus karnevaalityöryhmän toimintaan liitty-

en (10) 

✤ 25.3., 29.4. ja 6.5. Radio-ohjelmia tekemään -kurssi tiedotusryhmän 

toimintaan liittyen. Yhteistyössä: Urban TV (8)

✤ 3.5.–24.5. Kasvisruokakurssi. (4 × 3 h) Ekoarjen Ruokapiirin järjestä-

mä (15)

✤ 4.–7.10.,11.–15.10. Kudontakurssi maahanmuuttajille. Yhteistyössä: 

Kivenkolon käsityöpaja ja Kassandran Moninaiset-hanke (7)

✤ 13.10.–30.10. Vaatteiden uudistus -kurssi nuorille. (4 × 4 h) Yhteis-

työssä: Kivenkolon käsityöpaja (10)

✤ 3.11. Jaksaminen vapaaehtoistyössä -koulutus ryhmänohjaajille ja 

aktiiveille. Yhteistyössä: Suomen Mielenterveysseura ry (18)

✤ 25.11. Jätehuolto- ja kierrätyskoulutus (11)

✤ 16.9.–21.11.Haasteena Itä-Helsinki luentosarja. Ekoarki vastuussa 

kahdesta luentokerrasta. Yhteistyössä: Helsingin kaupungin Suomen-

kielisen työväenopiston itäinen alueopisto ja Helsingin Kaupungin-

osayhdistysten Liitto HELKA. (50)

2005

✤ Askartelu- ja käsityökurssit – vanhasta uutta ja ekomateriaaleista itse 

tehden (5 kurssia, 54): 

 5.3. Mosaiikkitekniikka 

 12.3. Uusiopaperikurssi 

 19.3. Pääsiäisaskartelua 

 2.4. Kahvipakettimateriaalina 

 14.5. Koruja 

✤ Aikuisten ympäristökerho (12 retkeä, 328):

 16.2. Kierrätyskoulutus osa II, YTV:n Kivikon jäteasemalla 

 21.2. Seurasaaren retki 

 13.3. Istutuspäivä 

 16.3. Ämmässuon kaatopaikka retki 

 17.4. Nuuksion retki 

 11.5. Annalan puutarhaan retki 

 29.5. Fiskarsiin 

 27.8. Labbyn luomutila

 17.9. Korkeasaari 

 24.9. Sieni- ja marjaretki 

 2.11. Inkun ideapaja 

 20.11. Kansallismuseo 

✤ Kesän opastetut kierrokset Kivikon luonto- ja kulttuuripolulle (3 

retkeä, 25): 

 8.6. Yhteistyössä: Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 20.6. ja 26.7.

✤ 19.5. Ryhmänohjaajien ja aktiivien tapaaminen (21)

✤ 8.9. Asukastoimintaan pientä rahoitusta -koulutus ja tapaaminen 

toimintaryhmien ohjaajille (15)

✤ 4.11.–9.12.Taidekerho kokoperheelle – kätteniloja kierrätysmateriaa-

lia hyödyntäen. (6 × 2 h, 83) Yhteistyössä: asukaspuisto Kipinäpuisto 

ja taitelija Pia Sinervo

Liite 2 Kurssit ja koulutukset 2003–2005

Kaikille avoimet kurssit, koulutukset ja kokemustenvaihtotilaisuudet
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2003

✤ 23.9. Syysseikkailu: Täti Vihreän puistokoulu (30)

✤ 9.10. Keskustelua kestävästä kehityksestä lounaan lomassa nuoriso-

talojen henkilökunnalle yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen kanssa 

(12)

✤ 14.10. Luonnolliset roolipuvut: viittoja ja kruunuja luonnonmateriaa-

leista (15)

✤ 3.11. Vihreä lippu -infokoulutus perhekeskus Rinkelissä (3)

✤ 4.11. Ekoverkkoko? Päivähoidon ekoverkkoidean esittely (5)

✤ 11.11. Kestävää kulutusta oppimaan Lennu Liito-oravan kanssa (5)

✤ 28.11. Ympäristökasvatus nyt! -seminaari Gardeniassa. Yhteistyössä 

Helsingin kaupunki (ympäristövirasto, rakennusvirasto), Gardenia-

Helsinki, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, YTV. (80)

2004

✤ 3.2. Nuorisotyöyksikön 11 Keke-herätyspäivä. Yhteistyössä Nuoriso-

asiainkeskuksen kanssa (30)

✤ 4.3. Minästä toiseen! -draamakoulutus karnevaalitunnelmaan virittäy-

tymiseksi (10)

✤ 16.3. Nuorisotyöyksikön 10 Keke-herätyspäivä. Yhteistyössä Nuori-

soasiainkeskuksen kanssa (25)

✤ 24.3. Majanrakennuskurssi Laakavuoren ala-asteen opettajille (20)

✤ 27.3. Kehrälintu silkkisiivestä Saahinkaisen samettiviittaan (28)

✤ 30.3. Näin teen hyvän retken -koulutus päiväkoti Portin henkilökun-

nalle (5)

✤ 13.4. Osallistumalla oppii! – kestävä kehitys uusissa opetussuunnitel-

missa (10)

✤ 28.4. Lennu Liito-oravan ympäristökerho -koulutus alueen seurakun-

takerhojen ohjaajille (10)

✤ 26.9. Vihreä lippu -starttikurssi nuorisotalo Valtissa (6)

✤ 5.10. Maakasvatustyöpaja (8) 

✤ 12.11. Ympäristökasvatus nyt! -seminaari Gardeniassa. Yhteistyössä 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja rakennusvirasto, Gardenia-

Helsinki, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, YTV (60)

✤ kuusi ekoaiheista tykypäivää Kivikon-Kurkimäen-Kontulan päivähoi-

toyksikön työntekijöille (24)

2005

✤ 16.2. Eläinten jäljillä, järjestäjänä Vantaan luontokoulu

✤ 1.3. Kekepläjäys Myllypuron ja Vuosaaren nuorisotyöntekijöille (25) 

✤ 8.3. Kekepläjäys Mellunkylän nuorisotyöntekijöille (22) 

✤ 15.3. Hiljainen hyönteinen (34) 

✤ 22.3. Matkalla maailman ääriin -matkakertomusilta Etelämantereelta 

(8)

✤ 16.4. Metsämyttyset -koulutus Vantaan luontokoululla (kurssille 

maksettu 2 hankealueen osallistujaa)

✤ 21.4. Vihreä lippu -koulujen ja -päiväkotien tapaaminen (15)

✤ 13.–15.6. Kansainvälinen Kasvatuksella kohti kestävää kehitystä 

-konferenssi, Viikki (263 henkeä 16 maasta)

✤ 1.– 2.10. Metsämörriohjaaja -koulutus Vantaan luontokoululla (kurs-

sille maksettu 2 hankealueen osallistujaa)

✤ 4.–5. 10. Ympäristökasvatusta teatterin keinoin (4)

✤ 21.10. Ympäristökasvatuksen teorioiden esittelyä nuorisotyönteki-

jöille nuorisokeskus Valtissa, (15)

✤ 27.10. Kulttuuriympäristö- ja arkkitehtuurikasvatus päiväkodeissa ja 

kouluissa (4)

✤ 17.11. Ekoarki-hankkeen jäähyväiset kasvattajille (4)

✤ 22.11. Koulutus lasten maapalloretki -materiaalista päiväkoti Kuovin 

henkilökunnalle (7)

✤ 25.11. Koulutus lasten maapalloretki -materiaalista päiväkoti Kurjen 

henkilökunnalle (5)

Kasvattajille järjestetyt koulutukset ja kokemustenvaihtotilaisuudet
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✤ 3.5. Kivikon siivoustalkoot. Toteuttajana, yhteistyössä Helsingin 

kaupungin rakennusvirasto (20)

✤ 5.6. Ihana Kivikko -koko perheen kyläjuhlat, osa Stadin Kansanjuhlia. 

Toteuttajana, yhteistyössä Kivikko-Seura, asukaspuisto Kipinäpuisto, 

seurakuntatalo Pyhä Jysäys, alueena asukkaat, Lähiöliikunta, MLL 

Kivikko, Kontulan Kiinteistöt (800) 

✤ 26.8. Taiteiden yö -koko perheen taideilta, Kipinäpuistossa. Toteut-

tajana, yhteistyössä asukaspuisto Kipinäpuisto, MLL Kivikko ja asuk-

kaat (300)

✤ 22.9. Hyvänolon-päivä Kipinäpuistossa. Toteuttajana, yhteistyössä 

asukaspuisto Kipinäpuisto (50)

✤ 1.11. Kivikon kierrätyskeskuksen avajaiset. Ohjelmassa mm. Ekoar-

jen nuorten MuotiStail-näytös. Toteuttajana, yhteistyössä Pääkaupun-

kiseudun Kierrätyskeskus (100)

✤ 4.11. Halloween-juhla Kipinäpuistossa. Toteuttajana, yhteistyössä 

asukaspuisto Kipinäpuisto, MLL Kivikko, Lähiöliikunta ja asukkaat 

(300)

✤ 7.–10.12. Joulukolo Kivenkolossa. Ekohenkistä jouluaskartelua. 

Toteuttaja (65)

2005

✤ 8.2. Laskiaistapahtuma Kipinäpuistossa. Toteuttajana, yhteistyössä 

asukaspuisto Kipinäpuisto (70)

✤ 8.3. Hyvänolon päivä Kipinäpuistossa. Toteuttajana, yhteistyössä 

asukaspuisto Kipinäpuisto (50)

✤ 2.5. Kivikon siivoustalkoot. Toteuttajana, yhteistyössä Helsingin 

kaupungin rakennusvirasto (20)

✤ 9.5. Eurooppa-päivä. Kierrätysfantasia-näytös, esitepöytä. Yhteistyös-

sä asukkaat, asukaspuisto Kipinäpuisto (30)

✤ 18.5. Eduskunnan ympäristöpäivä. Julisteita ja esitteitä jaossa, ympä-

ristökilpailu kansanedustajille. Yhteistyössä toteutettu (150)

✤ 19.5. Arviointiraportin julkistamistilaisuus. Toteuttaja (10)

✤ 24.5. Valtakunnalliset Vihreä lippu -juhlat. Toteuttaja, yhteistyössä 

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (120)

Liite 3 Tapahtumat, näyttelyt ja julkaisut 2003–2005

Tapahtumat, joihin Ekoarki on osallistunut. ”Toteuttajana” tarkoittaa 

sitä, että hanke on osallistunut tapahtuman suunnitteluun ja toteut-

tamiseen kokonaisuudessaan. Tapahtuman nimen perässä on koko 

tapahtuman osallistujamäärä, mikäli hankkeella on ollut merkittävä 

rooli tapahtuman toteuttajana, ja hankkeesta ohjelman tuottamiseen 

osallistuneiden henkilöiden määrä, jos hanke on vain osallistunut itse 

tapahtumaan.

2003

✤ 29.4. Ylipormestarin asukasilta Kontulassa. Esitepöytä (300)

✤ 9.5. Eurooppa-päivä Kontulan ostarilla. Eko-Enska ja Törky-Torsti 

-esitys, esitepöytä (20)

✤ 5.6. Ihana kesä -tapahtuma/avajaiset. Toteuttajana, yhteistyössä 

Kivikko-Seura, Kontulan Kiinteistöt, alueen asukkaat (200)

✤ 17.5. Kivikkotempaus. Toteuttajana, yhteistyössä Kipinäpuisto, Kon-

tulan Kiinteistöt, Lähiöliikunta (300)

✤ 30.8. Värikäs Itä-tapahtuma. Nukketeatteria, esittelypöytä (200)

✤ 28.9. Myllypuropäivät. Ympäristöneuvontaa, esittelypöytä. Laaja 

alueellinen yhteistyö (20)

✤ 31.10. Kivikon Halloween -juhlat. Toteuttajana, yhteistyössä Kipinä-

puisto, alueen asukkaat (150)

✤ 20.11. Lapsi kaupungissa -messut. Esitepöytä (600)

2004

✤ 22.2. Laskiaissunnuntain avoimet ovet asukastalo Kivenkolossa. 

Toteuttaja (40)

✤ 24.2. Päivähoidon laskiaistapahtuma Kipinäpuistossa. Toteuttajana, 

yhteistyössä asukaspuisto Kipinäpuisto, Lähiöliikunta (150)

✤ 29.3. Uudenmaan ympäristökeskuksen Ympäristökasvatuksen sidos-

ryhmäpäivä. Hankkeen esittelyä (40)

✤ 3.4. Laakavuoren ala-asteen majanrakennuspäivä Kivikon metsässä. 

Toteuttajana, yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusvirasto (160 

oppilasta, 30 vanhempaa ja 20 opettajaa). 

✤ 7.5. Eurooppa-päivä Kontulan ostari. Karnevaalikulkue, lasten esityk-

siä ja asukasterveiset, esittelypöytä. Yhteistyössä asukkaat, Seura-

kuntatalo Pyhä Jysäys, MLL Rinkeli (40)
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✤ 5.6. Ihana Kivikko -kyläjuhlat, osa Stadin kansanjuhlia. Toteuttajana, 

yhteistyössä: Kivikko-Seura, asukaspuisto Kipinäpuisto, seurakunta-

talo Pyhä Jysäys, alueen asukkaat, Lähiöliikunta, MLL Kivikko, Kontu-

lan Kiinteistöt (700)

✤ 21.8. Kontufestarit. Hanke-esittelyä Urban-teltalla. 

✤ 23.8. Hanke-esittely Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle 

(20)

✤ 25.8. Kivikon taiteiden yö -Kipinäpuistossa. Toteuttajana, yhteistyös-

sä asukaspuisto Kipinäpuisto, alueen asukkaat, Lähiöliikunta (100)

✤ 7.10. Hyvänolon päivä Kipinäpuistossa. Toteuttajana, yhteistyössä 

asukaspuisto Kipinäpuisto, (20)

✤ 10.10. Hankkeen esittelyä pohjoismaisille kasvattajille Kontupistees-

sä (30). 

✤ 17.10. Alueellisen ympäristökasvattajan mallin esittelyä Etelä-Karja-

lan ympäristökasvattajien tapaamisessa (12)

✤ 19.10. Alueellisen ympäristökasvattajan mallin esittelyä Kymenlaak-

son ympäristökasvattajien tapaamisessa (25)

✤ 29.10. Itä-Helsingin messut. Hanke-esittelyä, yhteistyössä Urban II 

-ohjelma. 

✤ 3.11. Halloween-juhlat Kipinäpuistossa (300)

✤ 16.11. Hankkeen esittelyä Ammattikorkeakoulu Laurean kestävän 

kehityksen opiskelijoille ja koulun vaihto-oppilaille (25)

✤ 12.–17.12. Joulupaja Kivenkolossa. Ekohenkistä jouluaskartelua. 

Toteuttaja, yhteistyössä Kivenkolon käsityöpaja. (155)

NÄYTTELYT

2003

✤ 16.12.2003–6.1.2004 Kenkä-enkeleitä ja kahvikuppi-Maria -näyttely 

Sanomatalon aulassa, (2000)

2004

✤ 12.1.–13.2. Ekoarki Kivikossa -valokuvanäyttely Kivikon sosiaali- ja 

terveysasema Kivitaskussa (500)

✤ 31.5.–13.6. Sekatavarakauppa – lasten ja nuorten kierrätysmateriaali-

taidetta Töölönlahden Happihuoneella (300).

✤ 17.6.–16.7. Ekoarki Kivikossa -valokuvanäyttely Ruoholahden metro-

asemalla (25 000) 

✤ 1.10.–29.10. Ekoarki Kivikossa -valokuvanäyttely Myllypuron lähiö-

asemalla (500)

✤ 16.12.2004–6.1.2005 Jättiläisen joulukoristeet -näyttely Sanomatalon 

aulassa, (2000)

2005

✤ 23.2.–22.3. Ekoarki-näyttely Ruoholahden metroasemalla (25 000)

✤ 22.3.–19.4. Asukkaiden kierrätyskäsitöitä esillä Kierrätyskeskuksen 

Kivikon myymälässä (1000) 

✤ 1.8.–31.8. Ekoarki ja Näppärät Näpit Kontulan kirjastossa (3000)

✤ 1.–31.10. Ekoarki ja Näppärät Näpit Kierrätyskeskuksen Lönnrotinka-

dun myymälässä (2500)

✤ 23.–30.10. Vastuuviikon vesinäyttely Mikaelinkirkolla, yhteistyössä 

Mellunkylän seurakunnan kanssa (1000)

✤ 1.–31.12. Ekoarki ja Näppärät Näpit Kierrätyskeskuksen Tikkurilan 

myymälässä (2000)

JULKAISUT

2003

✤ Lennun pulmapolku, ympäristöaiheinen rastipolku esikoulu- ja ala-

asteikäisille. Internetissä pdf-muodossa Kierrätyskeskuksen sivuilla 

✤ Yhdessä ekoarkeen -materiaali, antaa tietoja ekologisesta elämänta-

vasta sekä sisältää vinkkejä ekoarkeen, asukkaiden toimintaryhmän 

perustamisohjeet ja Kivikko, Kontula, Myllypuro -alueen ekokatalogin 

✤ Ekoilu on Vänkää! Helsingissä järjestettävän ympäristökasvatuskoulu-

tuksen kokoava vihkonen. Julkaistu Helsingin opetus-, ympäristö- ja 

sosiaalivirastojen sekä YTV:n, Kierrätyskeskuksen ja Gardenian kans-

sa yhteistyössä 

✤ Lennu liito-oravan ympäristökerho -iltapäiväkerho 1–2 luokkalaisille, 

osat 1 ja 2. Taitto ja 200 kpl painos jaettavaksi alueen kasvattajille
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Lisäksi esitteet:

✤ yleishanke-esite

✤ 1. ympäristöneuvontapalvelut: yleisesite, 2.ympäristöneuvontapalve-

lut: koulut, oppilaitokset, päiväkodit ja nuorisotilat sekä 3. ympäris-

töneuvontapalvelut: järjestöt ja asukkaat (suomeksi ja englanniksi)

✤ Sinustako toimintaryhmän ohjaaja -esite

2004

✤ Kontulan Asukasradion ohjelmat syksy 2004 – kevät 2005. CD-tallen-

ne. Ohjelmat löytyvät myös internetistä www.kontu.la –> Asukasra-

dio. Lisäksi lähetyksiä Lähiradio Karassa.

✤ Ihanan Kasviskahvilan reseptit vihko. Asukas ja ryhmänojaaja Unikko 

Lehtisen kokoamia reseptejä Ekoarjen syksyn 2003 Ihanan Kasvis-

kahvilan menusta.

✤ Yhdessä ekoarkeen -materiaali, päivitys ja uusi 4-väripainos. Myös 

internetissä pdf-muodossa Kierrätyskeskuksen sivuilla

✤ Kontulan kivat ja epismestat -juliste- ja postikorttisarja. Keinutien 

ala-asteen 5.-luokkalaisten näkemyksiä mielipaikoista ja epämielipai-

koista. 

2005

✤ Muista Käyttäytyä -kierrätyksen lyhytoppimäärä. DVD-tallenne  

markkinointi ja opetuskäyttöön. Asukkaiden kuvaama. Yhteistyössä 

Urban TV

✤ Kivikon luonto- ja kulttuuripolun opas. 4-värijulkaisu. Myös inter-

netissä pdf-muodossa Kierrätyskeskuksen ja Helsingin kaupungin 

ympäristökeskuksen sivuilla

✤ Englanninkielinen hanke-esite

✤ Ekoarki-postikorttisarjat, englanninkielinen ja suomenkielinen

✤ Hankkeiden arviointiraportti. Internetissä pdf-muodossa hankkeen 

sivuilla

✤ Lasten maapalloretki päiväkodeille -ympäristökasvatusmateriaalin 

kokeiluversio

✤ Loppuraportti
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Päivämäärä ja media Aihe

2003

14.5. Itä-Helsingin Uutiset Juttu Eurooppa-päivästä otsikolla: ”Törky-Torsti juhlisti Eurooppa-päivää Kontulassa” 

(”Törky-Torsti ja Eko-Enska” on Kierrätyskeskuksen esitys)

28.5. Helsingin Uutiset Juttu alueellisesta ympäristökasvattajasta otsikolla: ”Ympäristöasiat osaksi arkea –  

Itä-Helsinki sai alueellisen ympäristökasvattajan”

11.6. Itä-Helsingin Uutiset Juttu Ihana Kesä -tapahtumasta otsikolla: ”Kivikon kesä tapahtumassa ekovalistusta ja 

kulttuuria”

9.5. Yle, Kulttuuriuutiset TV 1 Juttu Kontulan Eurooppa-päivän tapahtumasta 

16.5. Radio Helsinki, Unelmien kaupunki Suora haastatteluohjelma uusista Urban hankkeista klo 11.00–12.30

19.5. Radio Vega Haastattelu Ekoarki-hankkeesta, ulos n. klo 15.30

28.8. Ylenaikainen kontaktilähetys Suoraohjelma, jossa kuuntelijat saivat esittää kysymyksiä. Aiheena miten helsinkiläi-

nen voi vaikuttaa ympäristönsä tilaan. klo 11.45–12.45

10.9. Itä-Helsingin Uutiset Juttu Ekoarkihankkeesta, erityisesti asukkaiden toimintaryhmistä otsikolla: ”Ekoarki-

hanke tukee asukkaiden omia ympäristötekoja”

7.12. Helsingin Sanomat Juttu Myllypuron Valon voimaa-hankkeesta otsikolla: ”Valopyörät syttyivät Myllypuron 

parvekkeille”. Ompelu- ja askarteluryhmä muodosti Valon voimaa-hankkeen ”ydinpo-

rukan”

Ympäristökasvatus-lehti 3/2003 Hanke-esittely

Ympäristökasvatus-lehti 4/2003 Juttu otsikolla ”Monikulttuurista ekologista arkea Itä-Helsingissä”

2004

21.2. Alueuutiset yli puolensivun juttu otsikolla ”Urban II:n arki näyttäytyy ekologisena ja lapsiläheise-

nä”, jossa Urban II -ohjelman esimerkiksi oli nostettu Ekoarki-hanke

10.3. Alueuutiset Juttu alueellisesta ympäristökasvattajasta otsikolla ”Ympäristökasvattaja neuvoo 

luontoa ajatellen”

7.4. Helsingin Uutiset Juttu Laakavuoren koulun majapäivästä otsikolla ”Kivikon robinsonit pystyttivät 20 

majaa metsään”

21.4. Kirkko ja kaupunki no. 15 yli puolensivun juttu otsikolla ”Kivikossa on innostuttu ekoarjesta”

21.5. Radio Vega (101,1) haastattelu Ekoarki-hankkeesta, ulos klo 7.30–9.30 välisenä aikana,  

muutaman minuutin

24.5. Uutislehti 100 juttu otsikolla ”Vihreä lippu päiväkoti mukaan puistosuunnitteluun”

31.5. Helsingin Sanomat juttu otsikolla ”Vesalan asukkaat ideoimaan Aarrepuiston suunnittelua”  

1.6. Helsingin Sanomat juttu otsikolla ”Kivikossa vietetään uutta kyläjuhlaa”

2.6. Helsingin uutiset jutut otsikoilla ”Muumimamma piipahtaa Kivikon kyläjuhlissa”, ”Laakavuoren päiväkoti 

mukana Aarrepuiston suunnittelussa” sekä ”Happihuoneella muistetaan lapsia”

Liite 4 Näkyvyys mediassa 2003–2005
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Päivämäärä ja media Aihe

9.6. Helsingin Uutiset juttu otsikolla ”Kipinäpuistossa juhlittiin aurinkoisesti ja ekologisesti”  

(tiivistelmäsivulla 3. kuva ja otsikko ”Kyläjuhla kohotti Kivikko-henkeä”)

13.6. Helsingin Uutiset Juttu otsikolla ”Asukkaat ideoivat Aarrepuiston peruskorjausta maastolenkillä”

11.8. Helsingin Uutiset Juttu Itä-Helsinki -luentosarjasta otsikolla ”Työväenopisto satsaa syvälliseen sivistyk-

seen”

1.9. Alueuutiset iso juttu otsikolla ”Taiteiden yö valtasi myös Kivikon – Tekemisen iloa ympäristön 

ehdoilla”

5.9. Helsingin Uutiset Juttu Haasteena Itä-Helsinki luentosarjasta otsikolla ”Lehmät katosivat Itä-Helsingistä, 

mutta mitä sen jälkeen?”

27.12. Helsingin Sanomat Kuvallinen juttu menopalstalla näyttelystä otsikolla ”Jättiläisen joulukoristeita”

2005 

28.2. Metro lehti HKL tiedotussivu juttu näyttelystä ”Ympäristötietoa Ruoholahden metroasemalla”

Europa, Euroopan komission Suomen 

edustuston lehti 2/2005

Juttu otsikolla ”Ekoarkea Kivikossa”

6.3. Helsingin Uutiset Juttu otsikolla ”Ekoarki näyttäytyy Ruoholahden metroasemalla”

17.3. Helsingin Sanomat Juttu otsikolla ”Vesalalaiset jäädyttivät oman luistinradan talkoovoimin”

23.3. Helsingin Uutiset Juttu otsikolla ”Talotoimikunnat tekivät talkoilla luistinradan Vesalaan”

24.3. Metro lehti Juttu otsikolla ”Kontulan Asukasradion ohjelmaa eetteriin”

26.3. Helsingin Sanomat Juttu otsikolla ”Asukkaat perustivat oman radiokanavan Kontulassa”

27.3. Yle Radio Suomi Päivän peili -ohjelma. Ohjelma Kontulan Asukasradiosta klo 17.30–17.55

30.3. Helsingin Uutiset Juttu otsikolla ”Kontulalaiset tekevät radio-ohjelmaa vapaaehtoisvoimin”

31.3. Televisio Yle 2 Uudenmaan uutiset. Uutinen Kontulan Asukasradiosta klo 17.50

1.6. Helsingin Uutiset Juttu Kivikon uudesta luonto- ja kulttuuripolusta otsikolla ”Luonto- ja kulttuuripolku 

avataan Kivikon kyläjuhlilla”

8.6. Helsingin Uutiset Juttu otsikolla ”Kivikon Kyläjuhla starttasi kesäloman vieton”, Ekoarjen yhteistyötapah-

tuma

13.6. Kaupunkilehti Kymppi Juttu otsikolla ”Kivikon metsässä havisee menneisyys”. Juttu Kivikon uudesta luonto- ja 

kulttuuripolusta

11.6. Helsingin Sanomat Juttu Kivikon luonto- ja kulttuuripolusta

21.7. Radio Metro FM Aamun ohjelmassa asiaa Kivikon luonto- ja kulttuuripolusta, haastattelu 8.45 alkaen

6.8. Alueuutiset Juttu Kivikon kierrätysmyymälästä otsikolla ”Tavara kiertämään edullisin hinnoin”

9.11. Helsingin Uutiset Juttu Halloween-juhlasta otsikolla ”Viikatemiehiä ja katkenneita sormia”

Ympäristökasvatus-lehti 2/2005 Juttu hankkeesta tehdystä arvioinnista otsikolla ”Tulevaisuuden tekijöitä Kivikossa”

Asukas-lehti 4/2005 Juttu otsikolla ”Haluaisitko sinäkin asuinseudullesi ekoelämän tietotaitotoimiston?”

24.11. Kaupunkilehti Vartti Juttu ruokapiiristä otsikolla ”Ruokapiiri ostaa kinkut kimpassa”
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Koulut: Keinutien ala-asteen koulu, Kontulan ala-asteen koulu, Laakavuo-

ren ala-asteen koulu, Myllypuron ala-asteen koulu, Vesalan ala-asteen 

koulu, Myllypuron yläasteen koulu, Vesalan yläasteen koulu 

Päiväkodit: Päiväkoti Neulanen, Päiväkoti Haikara, Päiväkoti Jousi, Päivä-

koti Kivilinna, Päiväkoti Kuovi, Päiväkoti Kurki, Päiväkoti Nalli, Päiväkoti 

Portti, Päiväkoti Ruuti, Keskuspäiväkoti Sakara, Päiväkoti Kontula, Päivä-

koti Laakavuori, Päiväkoti Lammikko, Päiväkoti Pihapirtti 

Leikki- ja asukaspuistot: Leikkipuisto Kiikku, Asukaspuisto Kipinäpuisto, 

Kulttuuripuisto Kurkimäki, Asukaspuisto Myllynsiipi, Kontulan asukas-

puisto, Leikkipuisto Lampi 

Nuorisotalot: Kivikon nuorisotalo, Kurkimäen kerhohuoneisto, Laaka-

vuoren kumppanuustalo, Toimintakeskus Noste, Vesalan nuoristotalo, 

Myllypuron nuorisotalo 

Perhepäivähoito: Mellunmäen perhepäivähoito, Myllypuron perhepäivä-

hoito, Perhepäivähoito Kontula-Kurkimäki-Kivikko, Vesalan perhepäivä-

hoito

Mellunkylän seurakunta

MLL Myllypuro ja Kivikko

Kivikko-Seura ry

Kontula-Seura ry 

KISU, Kivikon yhteiskerhotilojen suunnitteluryhmä

Kivikon perhepiste 

Kestovaippayhdistys ry

Vantaan luontokoulun Lähiluonto-hanke

Uudenmaan Martat

Itä-Helsingin Martat

Avain-projekti 

Monik-hanke, Kalliolan Nuoret ry

Varhaisen Tuen -hanke

Luonto-Liitto ry 

Hyötykasviyhdistys ry 

Urban TV ja Radio

Itä-Helsingin yrityspiste

Lähiradio Kara

Kontulan lähiöasema

Myllypuron lähiöasema 

YTV, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Gardenia 

Kontulan Kiinteistöt

Myllypuron Kiinteistöt

Vesalan Kiinteistöt 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Helsingin kaupungin opetusvirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Helsingin suomenkielisen työväenopisto

HELKA, Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry

Suomen Mielenterveysseura ry

Berde ry

Moninaiset-hanke, Kassandra ry

Vihreä Lippu -ohjelma

 

Lisäksi lukuisat yksityiset alueen asukkaat ovat tehneet Ekoarjen 

kanssa yhteistyötä. 

Liite 5 Ekoarjen yhteistyötahoja 
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Ohjausryhmä 

✤ valvoo ja ohjaa hanketta hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi

✤ tarkistaa hankesuunnitelmaa rahoituspäätöksen puitteissa

✤ käsittelee henkilövalinnat, konsulttisopimukset ja suuremmat han-

kinnat

✤ käsittelee kaikki hankkeesta ulospäin lähtevät paperit, maksatusha-

kemukset, hankeraportit mahdollisuuksien mukaan tiedotteet

✤ käsittelee epäselvissä tapauksissa (esim. kilpailutustilanteissa) mak-

satukseen esitettävät kustannukset

✤ käsittelee jatkoajan ja jatkorahoituksen hakemisen

✤ osallistuu tiedotuksen suunnitteluun

✤ voi esittää hankkeen keskeyttämistä

Hankkeen ohjausryhmän tehtävä on ennen kaikkea auttaa, ohjata  

ja valvoa. Ekoarki-hankkeen ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa  

vuodessa. 

Ohjausryhmän jäsenet

Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2003–2005

Juha Kujala, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2003–2005

Marjut Joensuu, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2003

Heli-Maija Asikainen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2004

Matti Hirvonen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2004

Jaana Hiltunen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2005

Merike Niitepold, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2005

Kaisa Pajanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2003–2005

Asta Kuosmanen, Marttaliitto ry 2003–2005

Riitta Salasto, Uudenmaan ympäristökeskus 2003–2005

Jukka-Pekka Sorjonen, Urban II -hallinto 2003–2004

Titta Reunanen, Urban II -hallinto 2005

Elina Nummi, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2003–2005

Sari Jay, Kivikko-seura ry 2003–2005

Riitta Alenius, Aarteenetsijäntie 2–4 talotoimikunnan puheenjohtaja 

2004–2005

sekä Ekoarjen projektityöntekijät

Hanna Lilja, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2003–2005

Katja Viberg, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2003–2005  

(tammi–elokuu)

Laura Järvilehto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2005  

(elo–joulukuu)

Liite 6 Ohjausryhmän toimenkuva ja kokoonpano
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Liite 7 Budjetti, toteutuneet kulut ja käytetyt resurssit 

 2003–2005 budjetti, euroa

toteutuneet 

kulut, euroa

toteutuneet kulut,  

prosentteina budjetista

palkka ja henkilöstösivukulut 274 889 238 466 87

aineet, tarvikkeet, toimistokulut 24 200 23 337 96

vuokrakulut 30 820 14 435 47

palvelujen ostot 48 854 42 200 86

koneet ja laitteet 3 350 3 595 107

matkakulut 8 590 5 187 60

muut kulut 16 600 7 309 44

luontaissuoritukset 1 744 1 736 100

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 409 047 336 265 82

Muut käytetyt resurssit: 

✤ 2 osa-aikaista hanketyöntekijää 30 tuntia/viikko

✤ Kierrätyskeskuksen vakiohenkilökunnan työtunteja 1227 tuntia

✤ Paikallisten asukkaiden ja erilaisten asiantuntijoiden palveluja noin 950 tuntia

✤ Kierrätyskeskuksen ympäristöneuvojien työpanosta noin 916 tuntia

✤ Osaprojektien toteuttamiseen projektityöntekijöitä noin 9 kuukauden ajan

✤ Kierrätyskeskuksen työllistettyjen työntekijöiden työpanosta 

Hankkeen tulot kursseista ja retkistä: 1415,50 euroa 
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Liite 8 Urban II -ohjelman läpäisyperiaatteiden toteutuminen ja 
indikaattoritiedot 2003–2005

Ekoarki toi asukastalo Kivenkololle laajakaistan ja asukaskäyttöön 

maksuttoman Internet-yhteyden, joka jäi hankkeen päättyä osaksi ta-

lon vakiopalveluita. Lisäksi osallistujat ovat hankkeen myötä oppineet 

monia sähköisen viestinnän ja multimedian taitoja, jotka hyödyttävät 

heitä jatkossakin. Hankkeen läsnäolo asukastalon toimistossa antoi 

myös säännöllisyyttä talon aukioloaikoihin ja asiakaspalveluun. Toi-

miston vuokraaminen koettiin asukkaiden keskuudessa hyväksi toi-

mintamalliksi tulevaisuudessakin. 

Kestävä kaupunkikehitys oli hankkeessa kaiken läpikulkeva pe-

riaate. Toimintaryhmien, ympäristöneuvonnan, ympäristökasvatus-

hankkeiden, tuotettujen materiaalien ja viestinnän sisältö tuki aina 

ekologisesti kestävää kehitystä. Aktiivinen asukaslähtöinen toiminta 

ja mukava yhdessä tekeminen lisäsivät myös sosiaalista hyvinvointia 

ja viihtymistä alueella. 

Monikulttuurisuus ja tasa-arvo pyrittiin ottamaan huomioon kai-

kessa toiminnassa. Ympäristöasiat tuntuvat kiinnostavan enemmän 

naisia kuin miehiä. Tämä monissa tutkimuksissa todettu asia, osoit-

tautui todeksi myös Ekoarjessa ja lisäksi miehiä kiinnostavaan käy-

tännön toimintaan (esim. korjaus- ja kunnostustyöt) oli alueella huo-

nommat puitteet kuin perinteisesti naisia kiinnostavalle toiminnalle 

(esim. ompelu- ja käsityöt). Muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä mu-

kana olleista on keskimäärin 16 prosenttia  Maahanmuuttajaväestön 

tavoittaminen vaatii erityisiä toimia ja erityisesti heidän tarpeiden 

huomioon ottamista. 

Hankkeen toteutuksessa käytettyjä malleja voidaan jatkossa hyö-

dyntää myös muualla (ks. luku Uudet toimintamallit ja uusia näkökul-

mia pyörään). Ekologisen tietotaidon vahvistumisen lisäksi hankkeen 

kautta ruohonjuuritason toimijat pääsivät joustavasti toteuttamaan 

omia toiveitaan ja tarpeitaan EU:n Urban II- ohjelman rahoituksen 

avulla. Kun ryhmien olemassaolo ja toiminta perustui lähes täysin 

alueelliseen ruohonjuuritason osaamiseen, näemme mahdollisena ja 

toivomme, että hankkeen kautta paikallinen asukasosaaminen on vä-

littynyt, ja myös tulevaisuudessa välittyy, viranomaisille ja muiden 

asukkaiden tietoon ja käyttöön. 

SEURANTAINDIKAATTORIT TOIMINTALINJALLE 2  

✤  katso hankkeen omat seurantaindikaattorit: luku ”Urban II-ohjelman 

ja Ekoarjen tavoitteiden toteutuminen” taulukko 6

A. TUOTOKSET

✤  Tehtyjen ympäristöparannusaloitteiden lukumäärä: 3 (vuosittain 

Kivikon siivoustalkoot, Kivikon luonto- ja kulttuuripolku, luistinrata 

Vesalaan asukkaiden toimesta)

✤  Tietoyhteiskunnan kehittämishankkeiden määrä: 3 (nettiyhteys 

asukkaiden käyttöön asukastalo Kivenkololle, Keinutien mielipaikka-

projekti, kansalaisjournalismikokeilun radiotyö)

✤  IT-koulutus- ja opastustilaisuuksien määrä: 7 ( 5 radiokoulutusta, 

joulukalenteri- ja mielipaikkahankkeet)

✤  Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevien hankkeiden lukumää-

rä: kaikki alueellisen ympäristökasvattajan toiminta

✤  Uusia palvelumalleja kehittävien toimien määrä: 13 (ks. luku uudet 

toimintamallit)

✤  Asukasaloitteesta lähteneiden ympäristönparannushankkeiden luku-

määrä: 3 (Kivikon siivoustalkoot, Kivikon luonto- ja kulttuuripolku, 

luistinrata Vesalaan asukkaiden toimesta)

B. TULOKSET

✤  Ympäristöparannushankkeiden lukumäärä: kaikki toiminta tähtää 

ympäristöparannuksiin 

✤  Yleisölle avoimien internet-yhteyksien määrä: 1

✤  Tietoyhteiskuntakoulutukseen osallistuvien määrä: 150–200

✤  Tietoyhteiskuntakoulutukseen osallistuvien ulkomaalaistaustaisten 

määrä: 15 %

✤  Uusien palvelumallien määrä: 13

✤  Toimeentulotukiasiakkaiden osuuden vähentyminen:  

C. VAIKUTUS

✤  Projektin päätyttyä jatkuvien uusien palvelumallien määrä 7–8

✤  Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukeviin hankkeisiin osallistujat 

yli 10 000 

✤  Alueen uusista palvelumalleista hyötyvien asukkaiden määrä tuhansia
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Tausta

Lea Huttusen Ekoarki-hankkeelle laatima selvitys Urban II -alueen yri-

tysten ympäristöneuvontatarpeista valmistui 1.11.2005.

Neuvonta- ja koulutustarpeen kartoittamiseksi oltiin yhteydessä 

reiluun kahteenkymmeneen organisaatioon ja heidän edustajaansa. Li-

säksi yrittäjille suunnattua ympäristöneuvonnan esitettä jaettiin noin 

sata kappaletta Kurkimäen teollisuusalueelle, Puhoksen ostoskeskuk-

sen liikkeisiin ja Itäkeskuksen alueen kahviloihin ja ravintoloihin.

 

Tulokset

Monissa yrityksissä ja kauppakeskuksissa todettiin lajittelun toimi-

van suhteellisen tehokkaasti. Yrittäjät näyttävät ymmärtävän hyvin 

lainsäädännön vaatimukset. Suuremmissa yrityksissä lajiteltiin pah-

vin, muun pakkausjätteen ja biojätteen lisäksi myös energiajae. Jä-

tealan yritykset ja Paperinkeräys Oy ovat antaneet alueen yrityksille 

jäteneuvontaa ja sen on todettu vähentäneen sekajätteen määrää. 

Energiankulutuksen osalta ongelmallista on se, että energiamaksut 

sisältyvät usein tilojen vuokraan, eikä taloudellista kannustinta sääs-

tämiseen ole. Yritykset esimerkiksi pitävät sydäntalvellakin ulko-ovia 

jatkuvasti auki.

Joissakin yrityksissä ympäristöasiat, etenkin kierrätys ja jätehuol-

to, nähtiin taloudellisesti kannattavina sijoituksina, joihin yritykset 

olivat sitoutuneet. Näissä edelläkävijäyrityksissä ympäristökriteerit 

otettiin huomioon myös hankinnoissa. Lisäksi osa erään alueella toi-

mivan kauppaketjun liikkeistä oli mukana TEKES:n jätteen synnyn 

ehkäisy -kokeilussa. Toisissa yrityksissä todettiin jätehuollossa ja 

muissakin ympäristöasioissa olevan vielä parantamisen varaa. 

Yritykset toivoivat neuvontaa ja koulutusta seuraavista aiheista:

✤  ostoskeskuksen jätehuolto ja -lajittelu

✤  yritysten ongelma- ja erityisjätteet

✤  toimistojen ja kauppojen ympäristöohjeet

✤  energiansäästö

✤  jätteen synnyn ehkäisy ja jätehuollon kehitysnäkymät 

✤  lajittelun ja kierrätyksen hyödyt 

Haastatellut tahot olivat sitä mieltä, että yrittäjiä tai yritysten hen-

kilökuntaa voi olla hyvin vaikeaa saada tulemaan vapaaehtoisiin ja 

ylimääräisiin tilaisuuksiin. Pienyrittäjillä on sen verran paljon työtä, 

ettei heiltä liikene aikaa eikä intoa mihinkään ylimääräiseen. Toisaalta 

saamamme palautteen perusteella isoilla yrityksillä nämä asiat hoi-

tuvat usein omasta takaa. Kaikesta huolimatta potentiaalisia neuvon-

nan kohteita voisivat siis kuitenkin olla alueen pienyritykset, joilla 

ei ole aikaa tai rahaa paneutua ympäristösäädösten muutoksiin. Roi-

hupellon ja Herttoniemen alueella toimii suhteellisen paljon tällaisia 

pienyrityksiä, joilla on tarvetta neuvontaan erityisesti jätehuoltoon 

liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa kannattaisi järjestää viranomais-

ten kanssa yhteistyössä tai tuoden esiin viranomaisvaatimusten aihe-

uttamat muutospaineet. 

Paitsi alueellisesti, neuvontatarvetta voi tarkastella toimialoittain. 

YTV:n kokemuksen mukaan monissa  ravintoloissa, kaupoissa ja suur-

keittiöissä on biojätteen lajittelun suhteen parannettavaa. Näitä tahoja 

kannattaisi lähestyä joko omien alakohtaisten kattojärjestöjensä kaut-

ta tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin. Varsinkin maahanmuutta-

jat vaikuttivat kiinnostuneilta tällaisesta neuvonnasta. 

Selvityksen perusteella yrityksiin ei kannata ottaa suoraan yh-

teyttä vaan lähestyä niitä aluksi muita kanavia pitkin. Vain harvat 

yritykset palasivat yhteydenottojen perusteella asiaan kyselläkseen 

ympäristöneuvonnasta tarkemmin. Niiden palautteet saatiin kauppi-

asyhdistysten, Itä-Helsingin yrityspisteen ja huoltoyhtiöiden välityk-

sellä, jotka kartoittivat ympäristökoulutuksen ja -neuvonnan tarvetta 

omilta yritysasiakkailtaan. Tiedotti neuvonnasta sitten mitä kautta 

tahansa, erityisen tärkeää on tietää etukäteen neuvonnan painopis-

teet ja kertoa selkeästi neuvonnan yrityksille tuottamista mahdolli-

sista hyödyistä. 

Yrittäjäjärjestöt ja -verkostot ovat periaatteessa kiinnostuneita 

toimimaan viestintäkanavina omiin yrityksiinsä päin myös ympäristö-

neuvonnassa. Parhaat tulokset saavutettaisiin todennäköisesti henki-

lökohtaisten yhteydenottojen kautta. Myös järjestöjen ja verkostojen 

kokouksissa ja koulutuksissa voisi esitellä neuvonnan mahdollisuuk-

sia ja pitää yleisiä neuvontaluentoja. Halutessaan järjestöjen jäsenet 

Liite 9 Yritysneuvonnan tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoitustyön tiivistelmä



143

voisivat tilata neuvojan paikalle omaan yritykseensä räätälöidympää 

koulusta varten. Toinen hyvä keino yritysten tavoittamiseen ovat 

niiden omat kiinteistöyhtiöt, joilla on valtaa puuttua yrittäjien LVI- 

ja jätehuoltoon. 

Selvityksen yhteydessä tuli esille, että yritykset kokivat tarvitse-

vansa lajitteluneuvontaa suhteellisen vähän, koska jäteyritykset teke-

vät sitä jo tehokkaasti. Sen sijaan energiansäästö, ympäristöohjeisiin 

liittyvä koulutus ja jätteen synnyn ehkäisy voisivat olla tulevaisuu-

dessa merkittäviä neuvonta-aiheita, koska niillä yritys voi saavuttaa 

hyötyä itselleen. 

Isommat neuvontatilaisuudet onnistuvat vain, jos alueen yrittäjät 

tuntevat yhteenkuuluvuutta. Tällöin he myös haluavat ja uskaltavat 

keskustella isommissa tilaisuuksissa. Mahdollisuus vapaaseen kes-

kusteluun voi tuottaa lisätietoa heidän tarpeistaan ja saada heidät 

kommunikoimaan näistä aiheista myös keskenään. 

Suurin haaste yritysten ympäristöneuvonnassa on sen hyötyjen 

selkeä esittäminen. Tutkittua tietoa yritysten ympäristötoiminnan 

hyödyistä todella tarvitaan. 

Lisätietoja selvityksestä:  

Minna Auravuo, tiedottaja, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

minna.auravuo@kierratyskeskus.fi
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Liite 10 Summary in English

Fruits of Labour from the Ekoarki Project of the Metro-

politan Area Recycling Center Ltd (Pääkaupunkiseudun 

Kierrätyskeskus Oy) and the Finnish Association for Envi-

ronmental Education (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura 

ry) in 2003–2005 

The Urban II Community Initiative of the European Union 

presented the Metropolitan Area Recycling Center Ltd and 

the Finnish Association for Environmental Education with 

an opportunity to search for new means for promoting envi-

ronmental responsibility from a communal perspective. This 

report outlines the story of Ekoarki and its achievements.

The objective of the Ekoarki project was to promote sus-

tainable development by increasing awareness of an eco-

logical way of life, by supporting environmental education 

and by providing opportunities for the active contribution 

to environmental sustainability. The project comprised five 

core areas: action groups; courses and training events aimed 

at increasing knowledge and practical skills relating to envi-

ronmental issues; environmental education and advice; re-

cycling and sharing services; and communication promoting 

the project and the exchanging of experiences.

Voluntary Action Groups of Residents

The themes chosen by each group varied from making handi-

crafts to producing radio broadcasts, and methods ranged 

from lectures to practical action. The common denominator 

between all the themes was the appreciation of ecological 

values and the pursuit of changing one’s lifestyle and imme-

diate surroundings for the better. Handicrafts groups used 

recycled materials, the food group bought organic products 

straight from the farmer and the group comprising residents 

of the Aarteenetsijäntie estate made changes to their imme-

diate environment. Ekoarki supported the groups by helping 

Abstract

EKOARKI – Organic Pastries and a Carnival Atmosphere

them to plan their activities, acquire materials and by com-

municating information.

The action groups succeeded beyond expectations. Six to 

seven groups were in action each year and hundreds of local 

residents participated. Having time for the residents, engag-

ing in genuine discussions, showing interest and putting 

the customers first were essential factors contributing to 

the success. The success also reflects that the opportuni-

ties presented by the action groups corresponded to the 

residents’ needs.

Versatile Courses and Training Events

Training was provided to both residents and educators with 

the aim of increasing environmental knowledge and skills. 

The courses that were aimed at the residents focused on 

increasing their knowledge of their natural and cultural en-

vironment, waste management, ways in which they could 

influence their immediate surroundings and how to recycle 

and reuse materials. Regional networks were also established 

and training was provided to support the work of the volun-

teers. Examples of training events include the environmen-

tal club for adults, which was one of the big success stories 

of the project. In just over two years the club organised 26 

excursions and events, and pulled in a total of over 600 resi-

dents and educators. 

Two kinds of courses and meetings were offered to the 

educators: events that were open to all educators and ex-

clusive courses tailored for specific groups of colleagues. 

Revolutionary operating models were created on this front 

as well. Theme events that focused on ecological well-being 

were organised for nursery school and playground person-

nel. The idea was to improve work motivation through doing 

things together while also educating the participants about 
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future. A report was produced at the end of 2005 assessing 

the needs for environmental consultancy services and edu-

cation in the enterprises operating within the Urban II area 

in Helsinki. The report indicates that advice would be par-

ticularly welcome on special and hazardous waste, environ-

mental guidelines, reducing the amount of waste generated 

and saving energy.

Various environmental education projects were launched 

involving groups of children, young people and adults alike. 

The projects were aimed at promoting a more active role for 

residents, increasing the number of ways in which children 

and young people can contribute, and learning means for 

making a difference.  

The overriding objective of all educational activities was 

to make environmental education a structured, permanent 

fixture in the way that schools, nurseries and other educa-

tional institutions operate. Results were positive, despite the 

challenge of making an entire working community commit 

themselves to such activities. At the start of the project two 

schools and one nursery reported having an environmental 

programme, where by 2005 environmental programmes were 

already used in 10 institutions.

Recycling and Sharing

The contribution of the Metropolitan Area Recycling Center 

Ltd resulted in the opening of Finland’s first ever local store 

for recycled goods, which makes recycling and the result-

ing low prices more approachable for local consumers. In 

addition to conventional sale products, the store operates a 

swap shop lends out household items and supplies handi-

crafts materials for free. 

Sharing was promoted in many different ways. The com-

munal areas of residential buildings were supplied with 

tableware, tools, books and magazines that the residents 

could borrow. The project’s own library also lent out mate-

rials relating to a sustainable way of life and environmental 

education.

environmental issues. 

The set targets were exceeded in relation to the courses 

and training events as well. Almost 2,000 local residents and 

educators took part in the environmental training events. 

The single biggest training event in the project was the in-

ternational conference on ’Sustainable Development through 

Education’, which was organised jointly by various educa-

tion and environmental associations and pulled in a total of 

263 participants from 16 different countries. The success of 

the training events was down to the regional networks and 

cooperation in organising the courses.

Environmental Education and Advice from the Cradle  

to the Grave

Children, young people and adults alike were given infor-

mation and advice about the environmental implications of 

their actions. The requirements of environmental consul-

tancy services targeted at enterprises were also assessed. 

In addition, educators and residents were successfully en-

couraged to set up programmes for sustainable develop-

ment and projects for environmental education, and to take 

an active role in improving their own living environment. 

Various kinds of information leaflets and teaching material 

were also produced. 

Children’s nurseries, schools, youth clubs, housing as-

sociations, enterprises, associations and event organisers 

could invite an environmental consultant or a regional envi-

ronmental educator to speak to their organisations. Advice 

was given on the ABC’s of a sustainable way of life, recycling 

and sorting, environmental programmes, ecological handi-

crafts and planning environmental theme days for schools, 

for example. A total of 916 hours of advice was given during 

the project, and its audience comprised 6954 residents and 

commuters in the Urban II area. 

Enterprises did not receive much in the way of environ-

mental consultancy services, but many doors were opened 

towards the end of the project making this possible in the 
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The feedback received on the recycling and sharing ac-

tivities was highly positive. The magazines, for example, 

were popular, and the communal dinner sets and skis were 

frequently used. Recycling and sharing are efficient ways of 

reducing waste and environmental loading in a cost-effective 

manner.  For example, a dinner set for 40 people, used com-

munally in a housing association, is expected to have helped 

reduce waste by over 2,500 individual pieces of tableware, 

as the need to buy disposable dinner sets was eliminated. 

Estimates indicate that the volume of goods recycled as a 

result of the project accounted for a reduction of approxi-

mately 40,000-50,000 kilograms in the amount of waste that 

ends up in landfill sites.

Communication and Exchange of Experiences

The project gave rise to a multitude of exhibitions, radio 

broadcasts, postcard collections, web pages and publica-

tions. The residents played a major role in producing the 

communications. 

The exhibitions were taken to places that provided the 

best exposure: libraries, underground stations, recycling cen-

tres, community centres and the busiest parts of Helsinki’s 

city centre. The ’Shoe Angels and Coffee Cup Mary’ (‘Kenkä-

enkeleitä ja kahvikuppi-Maria’) nativity scene exhibition, for 

example, comprised handicrafts produced by pupils aged 

between 7 and 9 from the Kontula primary school. The exhi-

bitions were repeated 12 times, and according to estimates, 

over 65,000 pairs of eyes rested on one or the other of the 

exhibitions organised in connection with the project during 

the three-year period. 

Various publications were produced to provide reference 

material for the project and to communicate achievements. 

All in all, a total of 16 publications of various forms rang-

ing from radio broadcasts to video tapes and environmen-

tal teaching materials were released during the project. The 

project also gave rise to a multitude of cheerful pieces of 

environmental news. The majority of the stories appeared in 

local papers, but some were sufficiently newsworthy to make 

the television and national media as well. The hottest news 

stories were generated as a result of the innovative ideas of 

local residents. A total of over 50 news stories relating to 

the project were published in various media.

Public events also played a key role in the project. Ekoa-

rki was represented at thirty of the area’s public events dur-

ing the three-year period: at the ’Wonderful Kivikko’ (‘Ihana 

Kivikko’) and at Kivikko’s ’Night of the Arts’ (‘Taiteiden Yö’) 

events, for example. Advice was given on how to organ-

ise events in a more environmentally friendly way, and the 

events also served as a good channel for promoting local 

cooperation. 

Achievements of the Ekoarki Project and Sustainable  

Development in the Area

In light of the review on the effectiveness of the project, 

Ekoarki can be said to have succeeded in its objectives both 

quantitatively and qualitatively. The effects of the project 

could be seen on three levels: in attitudes, knowledge and 

skills, and behaviours. The participants’ interest in envi-

ronmental issues and ecologically sustainable consumer 

behaviour increased and attitudes became more positive. 

Moreover, the participants’ faith in their own power to make 

a difference was strengthened. 

According to the residents themselves, they have changed 

their consumer behaviours towards a more environmentally 

friendly direction following on from the advice that they 

were given on recycling and food production, for example. 

The new forms of participation and the participants’ faith in 

their own power to make a difference also contributed to the 

increased activity amongst the residents. The educators felt 

that the advice they were given and the resulting enthusiasm 

have given them more courage to add a more environmen-

tally orientated approach to their work. Regional cooperation 

amongst the educators has also increased.

The evaluation revealed that the residents’ primary mo-
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tive for participation in the project was a social one. Being 

part of a group and engaging in social interaction were con-

sidered important both from the perspective of the resi-

dents’ own well-being and the well-being of the community. 

Moreover, the project brought inspiring activities, esteem 

and substance to the residents’ lives. The educators were 

lacking means of implementing environmental education in 

their work. For them, the reasons for participation included 

the fascinating subject matter, the wish to better themselves 

and the need to grow in their work. Listening to the partici-

pants and using their views as the basis for activities was 

considered a particular strength of the project.

In addition to the residents and the educators, the other 

people working in the area also participated in the activities 

and received information on ecologically sustainable solu-

tions that can be implemented in working life. Environmental 

loading decreased not only as a result of the increase in en-

vironmental awareness but also thanks to the recycling and 

sharing services provided in connection with the project. The 

recycling store with its handicrafts exchange as well as the 

communal dinner sets and other items available for sharing 

in housing associations will continue to provide opportuni-

ties for ecological practice even after the project. 

In addition to ecological sustainability, the project encour-

aged participants to develop social networks and to engage 

in cooperation with their neighbours as well as presenting 

opportunities for designing the activities with the interests 

of the residents in mind. The residents felt that their own 

actions had helped to improve the image of the entire area. 

As much as this may be more a case of mental images, it may 

be significant in terms of the appeal of the area. 

The project also made a difference on a cultural level. It 

gave the participants faith, enthusiasm and skills for chang-

ing the direction their own work and area are heading. The 

everyday innovations that arose from the needs of the resi-

dents and were carried out in the spirit of democracy were 

new experiences for the residents. The new educational cul-

ture implemented in the schools and nurseries increased mo-

tivation for participation. The existing environmental knowl-

edge is now distributed between the organisations operating 

in the area, with the aim of making sustainable development 

a permanent aspect of education and teaching. 

The objective of the project was to search for new means 

of promoting environmental responsibility on a community 

level and to further develop operating models that are al-

ready in place for implementing environmental education. 

Several new potential operational models were created. One 

of them is the so-called regional environmental motivator 

model. A regional environmental motivator is a person who 

is charged with encouraging the entire community to pro-

mote environmental friendliness and rewarding local actions 

that promote sustainable development. There appears to be 

extremely high demand for environmental motivators both 

within the area involved in the project and elsewhere.
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