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Tänk globalt – planera regionalt – agera lokalt.

INNEHÅLL

Miljön en del av vår vardag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Förhållandet till miljön skapas redan som barn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Påverkan i samhället som en del av miljöfostran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Den lokala agendan till hjälp för att utföra arbetet för miljöfostran .  .  . 6
Varje enskild är en miljöfostrare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Nationella strategier och program styr regionerna och kommunerna .  .  . 8
Målet att förstärka arbetet för regional miljöfostran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Samarbete en resurs för att genomföra strategin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Målgruppen både vuxna och barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Strategins mål och åtgärder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Organisation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Utbildning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Påverkan i samhället  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Känd och övergripande miljöfostran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Förhållandet till miljön  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Medierna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Tidtabell och uppföljning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Bilaga
Sammansättningen av paraplygruppens organisationer år 2009
Planeringsgruppen för Satakunta
Arbetsgruppen för Egentliga Finland
Källor

REDAKTION

Paraplygruppen för samarbetet för miljöfostran i Sydvästra Finland

ÖVERSÄTTNING

Transla

FOTON

Fotograferna angivna i samband med fotografierna. Pärmfoto Inka Ohtonen.

LAYOUT

Reklambyrå Dimmi

PAPPER

Galerie Volume

TRYCKERI

Multiprint

Miljön en del av vår vardag • 3

Foto: Karin Smeds/Gorilla

M I L J Ö N E N D E L AV V Å R VA R D A G
Miljöfostran förstärker de strukturer på vilka en bra livsmiljö och ett
hållbart levnadssätt byggs upp för framtiden. Betydelsen av en hållbar
utveckling och miljöfostran har erkänts i flera dokument som styr
statens och kommunernas förvaltning. Nu är det dags att utveckla
det regionala arbetet för miljöfostran och dess organisation.
Paraplygruppen för samarbetet för miljöfostran i Sydvästra Finland
har verkat allt sedan år 2008. Den viktigaste frågan i gruppens första handlingsprogram har varit att göra upp en strategi för miljöfostran, vilken nu har blivit färdig. Strategins mål är att förstärka
miljöfostrans roll, att öka kompetensen för miljöfostran samt att
etablera verksamheten i båda landskapen och trygga resurserna
för verksamheten.
Utkastet till strategin har haft en omfattande remissbehandling i
kommunerna, i de regionala organisationerna, läroanstalterna och
organisationerna. Inalles kom det 35 kommentarer, och de vidareutvecklade alla strategin. Paraplyarbetsgruppen och en redaktionskommitté med tre personer färdigställde strategin
utifrån kommentarerna.
Utgångspunkten för att genomföra miljöfostran varierar i Egentliga Finland och Satakunta och landskapens
aktörer av många slag intar en viktig ställning då den
verkställs. Strategin strävar inte efter att förenhetliga
verksamheten, utan att utveckla och utöka den, att bilda
nätverk samt att utbyta information och erfarenheter. En
mångfasetterad miljöfostran är en rikedom! Landskapens
särdrag och accentueringar för fram hur övergripande
miljöfostran är och gör den mångfaldigare.
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För att målen ska nås förutsätts samarbete och utfästelse till ansvar. Syftet är att regionens organisationer, såsom skolorna, dagvården, kommunernas ämbetsverk, landskapsförbunden
och andra involverade ska inta strategin
för miljöfostran som en del i sina egna
handlingsprogram och -planer. Paraplygruppen verkar som ett regionalt stöd för
att målen ska nås.
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Merja Haliseva-Soila
ordförande
Paraplygruppen för samarbetet för
miljöfostran i Sydvästra Finland

F Ö R H Å L L A N D E T T I L L M I L J Ö N S K A PA S
REDAN SOM BARN
Miljöfostran (fostran till en hållbar utveckling) är en pedagogisk
verksamhet avsedd för alla åldrar, vars mål är att främja en ändring
av individernas och samhällenas värden, färdigheter och handlingssätt i enlighet med en hållbar utveckling.
Ett empatiskt förhållande till miljön, förmågan att lägga märke till
förändringar som sker i omgivningen, förmågan att tillägna sig och
behandla den kunskap som erhålls från miljön samt viljan att verka
med ansvar utgör en grund för ett hållbart utnyttjande av miljön.
Förhållande till miljön utformas alltid då man har att göra med miljön. Iakttagelserna förenas med erfarenheterna och bildar ett empatiskt förhållande till miljön. Förhållandet kallas miljökänslighet.
Dess rötter finns i barndomen.

Miljöfostran begränsar ej,
utan möjliggör.
Miljöfostran kan vara
naturfostran,
fostran till internationalism
och konsumentfostran.
De olika aspekterna är
likvärdiga.

Foto: Jutta Kuure

Genom miljöfostran lär sig barn, ungdomar och vuxna att se förhållandena med växelverkan mellan människan och naturen. Förutom
upplevelser behövs det kunskap och färdighet. Det är viktigt att lära
sig känna förbindelsen mellan de egna handlingarna och miljökonsekvenserna. På så sätt uppstår en miljömedvetenhet - en vilja och
verksamhet som uppstått av den inställning som bildats av kunskapen om miljön och gentemot miljön. Endast en miljö som människan själv erfarit som viktig får henne att verka för miljön. Målet
för miljöfostran och -utbildningen är att även utveckla färdigheter
för att aktivt delta i och påverka frågor som berör naturmiljön och
människans livsmiljö.

Påverkan i samhället som en del av
miljöfostran
I en deltagande miljöfostran framhävs deltagande, samhällelig påverkan och verksamhet för miljön. Det väsentliga är erfarenheten
om att en människa faktiskt kan åstadkomma förändringar i sitt
liv och sin miljö. Sådana erfarenheter av påverkan och deltagande
ökar människornas erfarenhet av deras egen förmåga att påverka
i samhället.
Då samhället förändras behövs det flera medel och kanaler för miljöfostran. Tillvägagångssätten av nytt slag förutsätter tänkande i
nya banor, innovationer, framtidsinriktad forskning - visioner om
hurdan vi vill att världen ska vara om decennier.
Den traditionella naturfostran är en stöttepelare på vilken man kan
bygga upp det nya. Utöver naturfostran måste man också stödja sig
på den lokala identiteten, kulturhistorien och en medborgarverksamhet i många former och föra fram miljöfostran som en metod
för påverkan i samhället.

Deltagandet är människans
frivilliga verksamhet på eget
initiativ, oberoende av yttre
institutioners uppfattningar och
ett sätt att uttrycka åsikter för
att förändra förhållandena.
Deltagande betyder att
impulsen till verksamheten
kommer utifrån individen,
varvid individen deltar med
stöd av en extern motivation..
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Tänk globalt - planera regionalt agera lokalt!
Agenda 21 är ett handlingsprogram för en hållbar utveckling,
vilket antogs av 180 stater vid
FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro år 1992.
Agenda är på svenska en
föredragningslista. Talet 21
hänvisar till århundradet.

Den lokala agendan till hjälp då
miljöfostran genomförs
Miljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 lanserade för världen ett
nytt sätt att hantera miljöfrågorna. Verksamheten Agenda 21 kom till,
där frågorna behandlas som en helhet ur den hållbara utvecklingens
synvinkel, och där man omfattande deltar i planeringen och genomförandet. Verksamheten för en lokal agenda lämpar sig naturligt för
att genomföra miljöfostran. Det mest fungerande exemplet på detta
är skolornas och daghemmens miljöprogram Grön flagg.
Agenda 21 har skapat en verksamhetskultur av nytt slag. Den lokala agendan har varit ett bra sätt att få medborgarna och andra
aktörer att delta i den samhälleliga planeringen och utvecklingen.
Det lönar sig inte att glömma goda, fungerande rutiner, därför bör
den lokala agendan återupplivas som en process.

Va r j e e n s k i l d ä r e n m i l j ö f o s t r a re

Miljöfostran eller fostran till en
hållbar utveckling?
Fostran till en hållbar utveckling
och miljöfostran är parallella
begrepp på svenska. Deras mål är
de samma, men det kan förekomma skillnader i betoningarna.
Användningen av begreppet
fostran till en hållbar utveckling
för mera tydligt fram alla
dimensioner för en hållbar
utveckling (den ekologiska,
kulturella, sociala, ekonomiska).
Då begreppet miljöfostran
används, betonas speciellt den
ekologiska dimensionen.
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De vuxna har en betydande roll för att ansvaret för miljön ska uppstå hos barnen och de unga. Föräldrarna uppfostrar barnen hemma, småbarnfostrarna och lärarna inom dagvården och i skolorna.
De vuxna beslutsfattarna skapar den ram inom vilken barnen och
ungdomarna lever och gör sina val. Näringslivet, medierna och reklamen bär ansvaret för hurdan världsbild som uppstår för barnet
av konsumtionen. Då de vuxnas miljömedvetenhet och -ansvar förstärks, kan de också verka som fostrare och styra barn och unga till
ett miljöansvarigt medborgarskap.
Det får inte ligga enbart på konsumenternas skuldror att göra val
med miljöansvar, för ofta är det svårt att gestalta möjligheterna för
ett val. En ändring av attityderna och handlingssätten förutsätter
strukturella förändringar, i vilka de politiska beslutsfattarna och
samhällets olika aktörer deltar för att solidariskt göra valen och
tillhandahålla möjligheterna för valen. Det behövs också nya involverade i samarbetet.
Av tradition har fostrare från skolorna, daghemmen och ungdomsväsendet, aktörer på det kulturella området samt organisationerna
på området för miljö och uppfostran varit med i samarbetet för
miljöfostran. För att miljöfostran ska uppfattas som en angelägenhet för alla, bör även andra aktörer fås med i samarbetet, liksom
tjänsteinnehavare på olika områden, församlingarnas tjänstemän,
företrädare för företagen och speciellt politiska beslutsfattare.

Foto: Rodeo
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Foto: Minna Uusiniitty-Kivimäki

Man måste vårda och värna
om närmiljön.
Slottertalko för Verttuunjärven
kunnostus- ja virkistys ry.

D E N AT I O N E L L A S T R AT E G I E R N A O C H
PROGRAMMEN STYR REGIONERNA OCH
KOMMUNERNA
Miljöfostrans roll har förstärkts och dess betydelse är erkänd även
bland beslutsfattare och kommunala aktörer. I de dokument som
styr den statliga och kommunala förvaltningen omnämns allt oftare vikten av en hållbar utveckling och/eller miljöfostran som en
del av småbarnsfostran samt den grundläggande utbildningen och
yrkesutbildningen.
Följande dokument verkar också som underlag för denna strategi
för miljöfostran i Sydvästra Finland.

Foto: Jarmo Perttula

Det dokument Strategi för fostran och utbildning som främjar hållbar utveckling och dess verkställighetsplan 2006-2014
skapar den riksomfattande ramen för miljöfostran och ställer betydande utmaningar för utvecklandet av samarbete på det regionala
och lokala planet. Strategin och verkställighetsplanen har i sin helhet intagits i det omfattande dokumentet Finlands strategi för
hållbar utveckling – På väg mot hållbara val, som godkändes
år 2006. Utbildningsministeriets dokument Främjandet av hållbar
utveckling 2005-2014, följer i sina mål samma linjer, till största delen med koncentration på att främja skolornas och läroanstalternas
arbete för en hållbar utveckling.
Miljöfostran ha också lyfts fram i den nya ungdomslagen (72/2006)
samt Rådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006), där ett av mest centrala målen är att förbättra
förhållandena för de ungas uppväxt och levnad med värdet respekt
för miljön och livet som utgångspunkt.
Eleverna i internationella lägerskolan hos
Meriporin ympäristötieteiden lukio
undersöker vattnets kvalitet.
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I Sydvästra Finlands miljöstrategi och miljöprogram 20062012 har ökad miljöfostran och främjandet av miljömedvetenheten
samt ökad växelverkan och ökat samarbete i miljöfrågor lyfts fram
som ett tyngdpunktsområde. Även landskapsprogrammen för Satakunta och Egentliga Finland fäster uppmärksamhet på att utöka
miljöfostran.

M å l e t a t t f ö r s t ä r k a d e t re g i o n a l a
arbetet för miljöfostran
År 2008 tillsattes Paraplygruppen för samarbete för miljöfostran i Sydvästra Finland för att göra miljöfostran mera känd och
för att söka nya resurser för att genomföra miljöfostran. I paraplygruppen samlades aktörer som på eget håll kan främja miljöfostran.
Paraplygruppen har inrättats för åren 2008-2012 och dess styrande
dokument är Sydvästra Finlands miljöprogram 2006-2012.
Den viktigaste uppgiften för paraplygruppen har varit att göra upp
en regional strategi för miljöfostran. Med hjälp av strategin vill man
identifiera diversiteten inom miljöfostran, öka den lokala kompetensen samt få en större enhetlighet i den regionala effektiviteten
och resurser för själva verksamheten. Målet är att regionens organisationer, såsom skolorna, dagvården, kommunernas ämbetsverk,
landskapsförbunden och andra involverade ska inta strategin för
miljöfostran som en del i sina egna handlingsprogram och -planer.

S a m a r b e t e e n re s u r s f ö r a t t g e n o m f ö r a
strategin
Målen och åtgärderna för strategin för miljöfostran bearbetades i
Satakunta och Egentliga Finland med landskapen som utgångspunkt.
I Satakunta svarade en planeringsgrupp på landskapsnivå för planeringen. Dess huvudlinjer utformades av resultatet av det arbetsseminarium för landskapet som ordnades 6.5.2009. För Egentliga
Finlands del svarade en mindre arbetsgrupp för planeringen och den
hade sammansatts av de centrala aktörerna och involverade för miljöfostran i landskapet (arbetsgruppernas sammansättningar i bilaga).
Landskapen betonade i sitt planeringsbehov sina egna behov och å
andra sidan även sina styrkefaktorer för att uppnå målen. Genom att
förena landskapens sätt att nalkas uppgiften fick man en miljöstrategi som innehållsmässigt är på bred bas, vilken beaktar landskapens
särdrag och samtidigt framhåller ett täckande samarbete.

Målgruppen både vuxna och barn
Den förstärkta rollen för miljöfostran för med sig både utmaningar
och möjligheter. För att målen ska nås förutsätts det på många håll
att man aktivt tillägnar sig de saker som är förenade med en hållbar
utveckling och kontinuerligt lär sig nytt. Utbildningen har i själva verket en viktig uppgift för att främja en hållbar utveckling. Med hjälp
av utbildning får människorna färdigheter att förverkliga ett hållbart
levnadssätt i de olika skedena av den egna livscykeln och i sina olika
roller som medborgare, arbetare, beslutsfattare och fostrare.
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VISION 2016

S T R AT E G I N S M Å L O C H Å T G Ä R D E R

• Miljöfostran är en praktisk
verksamhet, som berör alla
ålders- och befolkningsgrupper.
• I strategierna, programmen och
verksamheten för kommunerna i
Sydvästra Finland, de regionala
organisationerna och andra
samfunden har man utfäst sig till
miljöfostran.
• Aktörerna på området
samarbetar över gränserna för
regionerna och organisationerna.
• Metoderna för miljöfostran
utgörs av etablerade rutiner för
deltagande och påverkan.

MÅL 1
O R G A N I S AT I O N
I Satakunta och Egentliga Finland verkar i vartdera landskapet
en permanent organisation av kunniga med insikter i miljökunskap och miljöfostran.
Strategin för en hållbar utveckling och utbildning och dess verkställighetsplan för åren 2006 - 2014 ställer upp mål och åtgärdsförslag
bl.a. för att utveckla lokala nätverk för miljöfostran och inrätta permanenta centraler för en hållbar utveckling i landskapen.

Foto: Hanna Numminen

I Egentliga Finland har allt sedan år 1997 verkat ett Agendakontor
och ett centralt mål för det har varit att förstärka miljömedvetenhet
och -fostran. År 2008 sammanslogs Egentliga Finlands agendakontor
och energibyrån och Valonia - Servicecenter för hållbar utveckling
och energi - inrättades. Valonia verkar bl.a. som en serviceorganisation för miljöfostran. I Satakunta har miljöfostran främjats genom
olika slags projekt, men där har ingen organisation utsetts med
permanent verksamhet, i vilken främjandet av miljömedvetenhet
och -fostran ingår.
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A N S VA R I G A O C H
S A M A R B E T S PA RT E R

En sommardag som en säl.
SATAVESI-programmets fototävling 2008
inspirerade bland annat Kari Valtonen.

Ansvariga parter
NMT i Egentliga Finland,
Satakuntaförbundet, Egentliga Finlands
förbund, kommunerna, Åbo universitet

Samarbetsparter
Kommunernas organisationer på
närings-, trafik-, miljö-, kultur-, undervisnings- och naturresursområdena,
medborgarorganisationerna,
högskolorna.

Å t g ä rd
Å t g ä rd e r n a i S a t a k u n t a
• Organisationerna på miljöområdet i Satakunta kommer sinsemellan överens om sättet att i samarbete genomföra koordineringen på
landskapsplanet. Man skisserar upp de befintliga resurserna, omfördelar arbetsuppgifterna och ordnar med två eller tre heltidsanställda
koordinatorer från olika områden på landskapsnivå.

• Samarbetet och bildandet av nätverk mellan de nuvarande aktörerna och involverade intensifieras med beaktande av den regionala
täckningen.
• En permanent koordinering inleds eventuellt med hjälp av ett
projekt.

Foto: Pyhäjärvi-instituutti

• Egentliga Finlands Agenda 21-modell utnyttjas och utvecklas så
den passar förhållandena i Satakunta.

Å t g ä rd e r n a i E g e n t l i g a F i n l a n d
• Valonias verksamhet tryggas som ett kompetenscentrum för miljöfostran i Egentliga Finland genom att göra dess tjänster i regionen mer kända.

Barnen har sin egen uppfattning om
naturen och dess liv.

• Samarbetet och bildandet av nätverk mellan de nuvarande aktörerna och involverade intensifieras med beaktande av den regionala
täckningen.
Miljön en del av vår vardag • 11

MÅL 2
Foto: Tuulikki Kiilo

UTBILDNING

Utbildningen och informationen som hänför sig till miljöfostran är etablerad och ingår i läroplanerna på de olika skolstadierna. De olika verksamhetsställena och arbetsgemenskaperna, såsom skolorna, daghemmen och kontoren har ett
fungerande miljöhanteringssystem, som styr de anställda
till en verksamhet som är förenlig med en hållbar utveckling.
Grön flagg eller någon annan yttre symbol innehas av 30 %
av landskapets skolor och daghem.
Ett systematiskt främjande av en hållbar utveckling förutsätter ett
program för en hållbar utveckling eller något annat motsvarande
dokument av dagvården, skolorna och de andra läroanstalterna.
Miljöprogrammet Grön flagg samt skolornas och läroanstalternas
miljöcertifikat är praktiska verktyg, som underlättar arbetet för en
hållbar utveckling. År 2010 fanns det i Egentliga Finland 34 daghem och skolor som deltog i Grön flagg, i Satakunta 9. Uppmuntran
behövs i båda landskapen. Det kommer endast litet nya deltagare
eller inga alls varje år. Endast några läroanstalter i Egentliga Finland
och Satakunta har ett miljöcertifikat.

Ansvaret för miljön innebär
individens eller samfundets
strävan efter att verka på bästa
möjliga sätt med avseende på
miljön enligt de möjligheter som
det egna kunnandet och miljön
erbjuder.
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Foto: Tuulikki Kiilo

En övergripande miljöfostran förutsätter att det utöver programarbetet för en hållbar utveckling behövs miljöfostran i många former.
Samarbetet och bildandet av nätverk mellan läroanstalterna och
organisationerna är viktigt. Genom samarbete exempelvis med återvinningscentralerna, naturumen och centralerna för reparationsbyggande kan inlärningsmiljöerna utvidgas.

Ansvaret för miljön innebär individens eller samfundets strävan efter

Å t g ä rd

A N S VA R I G A O C H
S A M A R B E T S PA RT E R

• Småbarnsfostran, skolor och läroanstalter uppmuntras att delta i
programmet Grön flagg och/eller i miljöcertifikatet genom att utöka
utbildningen och rådgivningen, genom att erbjuda stödpersoner samt
genom att demonstrera goda rutiner och verksamhetsmodeller.

Ansvariga parter

• Kommunerna uppmuntras att bekosta daghemmens och skolornas deltagaravgifter i Grön flagg och genom att öka informationen
om de kostnadsinbesparingar som ett genomförande av programmet får till stånd.
• Informationen till skolorna utökas om lokala miljöfrågor och skolorna uppmuntras att begagna miljön som innehåll i undervisningen
i alla läroämnen, till exempel i matematik och konstämnen.
• Vuxenutbildningen utvecklas och utökas genom att miljöfrågorna
integreras i de olika yrkesutbildningarna och i andra utbildningar.
Kompletterande utbildning inom miljöområdet ordnas för lärare
och andra fostrare.
• Utbildning erbjuds och informationen utökas för beslutsfattarna.
• Stödet och utbildningen som siktar till ett programarbete för en
hållbar utveckling utökas och fungerande exempel presenteras.
• De befintliga informationscentrumen (t.ex. naturumen, återvinningscentralerna och centralerna för reparationsbyggande) utnyttjas som
kanaler för miljöfostran och tillsammans med centralerna genomförs
exempelvis utställningar, publikationer och undervisningspaket.

Direktörerna för skol- och kulturväsendet,
landskapens koordinatorer för miljöfostran, det öppna universitetets samarbetsnätverk, Åbo ärkestifts miljökommission,
Åbo universitet

Samarbetsparter
De skolor och daghem som är med i programmet Grön flagg, undervisningsväsendet, socialväsendet
De kommunala tjänsteinnehavare som
ansvarar för avfallshantering, vatten och
energi och övriga involverade, kommunens
beslutsfattare, föreningarna,
organisationerna
SATAVESI- och Pro Skärgårdshavetprogrammen
Forststyrelsen, naturumen
Naturbruksområdets och kulturområdets
organisationer
Utbildnings- och forskningsorganisationerna

• Församlingarna uppmuntras till att införa ett eget miljösystem
för kyrkan.
• Olika temaår inom miljöfostran arrangeras och utnyttjas.
• Forskningen i miljöfostran utökas genom att samarbeta med de
olika utbildningsorganisationerna.

Kokning och användning av rödmylla.
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MÅL 3
PÅVERKAN I SAMHÄLLET

Miljömedvetenhet betyder
att man är medveten om
miljöaspekterna och att de
beaktas då man fattar beslut
och gör val.

De samhälleliga förhållandena och attitydklimatet i kommunerna är sådana att det är lätt för invånarna att delta i kommunplaneringen och göra val enligt en hållbar utveckling.

Foto: Tuulikki Kiilo

Finlands lagstiftning ger en fast grund för medborgarna att delta och
påverka. Enligt grundlagen bär var och en ansvar för naturen och
dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna skall
verka för att var och en tillförsäkras en sund och att var och en har
möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.
Kommunallagen säger att fullmäktige skall se till att kommunens invånare och de som utnyttjar kommunens tjänster har förutsättningar
att delta i och påverka kommunens verksamhet. I markanvändningsoch bygglagen och i miljövårdslagen konstateras att lagens mål är
att tillförsäkra medborgarna en möjlighet att delta i beredningen
av ärenden och påverka beslutsfattande om miljön.

Medborgarsamhället innebär
frivilligt organiserad verksamhet
och institutioner som inte är en
del av den offentliga sektorn.
Det betyder också olika slag av
föreningar och rörelser, såsom
medborgarorganisationer, idrottssällskap, affärsföretag och
religiösa samfund och familjer.

Medborgarsamhället behöver aktiva medborgare som deltar och
önskar verka till förmån för de gemensamma angelägenheterna.
Av aktiviteten uppkommer delaktighet, en känsla av att man hör
till någon gemenskap, och att de egna handlingarna är av betydelse. En deltagande miljöfostran för barn och ungdomar stöder
medborgarsamhället. I praktiken är det ett samarbete som sträcker
sig utanför skolan t.ex. i ungdomsparlament eller byalag och arbete
med konkreta miljöfrågor. Den brist på resurser och värdesättning
för miljöfostran som lärarna upplever, den komplicerade samhällsplaneringen och det långsamma verkställandet av planerna försvårar
ännu ungdomarnas deltagande. Botemedlen för dessa utmaningar
är att förändra verksamhetskulturen och attityderna samt att förstärka lärarnas och tjänstemännens kunnande.

Diskussion om vattenvård på
SuomiAreena sommaren 2008.
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Å t g ä rd
• Fungerande rutiner görs kända och nya metoder utvecklas med vilkas
hjälp medborgarna kan delta i kommunplaneringen eller mer lokalt i
byplaneringen. Praxis presenteras vid olika tillfällen och via nätet.
• En miljöansvarig konsumtion främjas. Till exempel görs utbudet
av och möjligheten att använda närproducerade och ekologiska
produkter och Rättvis handels produkter kända.
• Kontakter mellan de olika partiernas distriktsorganisationer skapas
och informationstillfällen och kurser ordnas för dem. En medborgarenkät utarbetas för önskemålen och målen som hänför sig till
ämnen för en hållbar utveckling före kommunalvalet.
• Processen för en lokal agenda förnyas och utvecklas som ett verktyg för deltagande och beslutsfattarnas deltagande i arbetet med
den lokala agendan utökas.

A N S VA R I G A O C H
S A M A R B E T S PA RT E R
Ansvariga parter

• De ungas deltagande i kommunplaneringen stöds via olika arbetsgrupper och samarbetet mellan ungdomarna och beslutsfattarna intensifieras genom att ökade forum för ungdomen, såsom
Ungdomsparlamenten.

Koordinatorerna för miljöfostran på riksnivå, kommunernas centralämbetsverk.
Ungdomsväsendet, landskapens förbund,
by- och invånarverksamheten.

Samarbetsparter
De regionala koordinatorerna,
samarbetsnätverken, föreningarna,
organisationerna, regionkommunerna,
de kommunala tjänsteinnehavarna,
de politiska distriktsorganisationerna.
SATAVESI- och Pro Skärgårdshavetprogrammen
Naturresursområdets organisationer

Foto: Minna Uusiniitty-Kivimäi

Medierna
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MÅL 4
K Ä N D O C H Ö V E R G R I PA N D E
MILJÖFOSTRAN
Flera olika aktörer identifierar möjligheterna för miljöfostran
i deras arbete. Miljöfostrans metoder är etablerade och man
kan utnyttja dem för att tillägna sig ett miljöansvarigt levnadssätt, såsom i en hållbar konsumtion, energiförbrukning
och i andra vardagliga val.

Värdesättningen av gamla byggnader
och färdigheterna i reparationsbyggande bevaras inte av sig själva.
Genom kurser och arbetsdemonstrationer lärs detta ut handgripligt.
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Foto: Tuulikki Kiilo

Foto: Tuulikki Kiilo

Miljöfostran uppfattas oftast endast som naturfostran, men i själva
verket är det en mycket övergripande verksamhet, till vilken alla
dimensioner av en hållbar utveckling hänför sig - den ekologiska,
sociala, kulturella och ekonomiska. De ekologiskt hållbara valen vid
köp av varor och tjänster, inom energiförbrukningen samt avfallshanteringen och återvinningen hör till målen för miljöfostran. Kunskapen om kulturmiljön och -arvet och värnandet om dessa hör också
till miljöfostran, liksom de globala aspekterna. Många olika parter
och aktörer utför miljöfostran i sitt arbete redan nu. Miljöfostran
främjas då man känner igen detta.

Å t g ä rd
• Nätverk av nytt slag sammanställs, vilka gör det möjligt för s.k. små
och kunniga (till exempel föreningar och aktionsgrupper) att komma
med i verksamheten och att utnyttja deras kunnande.
• Exempel på fungerande modeller för miljöfostran och beslut som
fattats av kommunerna om miljöfostran presenteras vid olika möten, seminarier och vid andra tillfällen.
• Miljöfostran och dess verksamhetsmetoder förs till olika sammankomster och evenemang, såsom mässor eller evenemang för
Kulturhuvudstaden 2011 och man ser till att miljöfostran klart tas
upp vid dessa.
• Samarbete med andra aktörer inom miljöfostran utförs genom
att man till exempel arrangerar gemensamma evenemang eller
presentationer.

A N S VA R I G A O C H
S A M A R B E T S PA RT E R
Ansvariga parter
Landskapens koordinatorer för miljöfostran, miljö- och planläggningskontoren,
organisationerna, skolorna och läroverken,
församlingarna, NTM-centralerna.

Samarbetsparter
Samfunden och organisationerna som
utför arbete för miljöfostran.
SATAVESI- och Pro Skärgårdshavetprogrammen
Kulturhuvudstaden 2011
Barnens byggverkstad på byggnadskulturgården Toivos gårdsplan i Björneborg.
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Foto Minna Uusiniitty-Kivimäki

MÅL 5
FÖRHÅLLANDET TILL MILJÖN
Barnens, ungdomarnas och de vuxnas förhållande till naturen
och miljön har förstärkts och den egna närmiljön uppfattas
som viktig. Verksamheten av dem som meddelar natur- och
miljöutbildning täcker hela Sydvästra Finland.

Miljökänslighet betyder förmåga
att iaktta och ha känsla för
miljön samt de förändringar som
där sker. Miljökänslighet är ett
känslomässigt förhållande till
miljön, vilket bygger på
individens erfarenheter och
iakttagelser samt empati
gentemot miljön.

18 • Miljön en del av vår vardag

En uppgift för miljöfostran är att väcka och förstärka förhållandet till
miljön genom att erbjuda möjligheter till positiva erfarenheter och
upplevelser av naturen. Det krävs självupplevda erfarenheter för att
miljökänsligheten ska vakna och ett ansvar för miljön ska uppkomma.
Exempelvis skogen upplevs som skyddande endast om man vet vad
skogen är, vad där finns och vad man kan uppleva där.
Förmågan att avläsa miljön hör också samman med miljökänsligheten: förmågan att förstå förhållandena orsak-följd, vilka påverkar
mekanismerna för både naturekonomin och samhällets beslutsfattande. Det är väsentligt att väcka människorna till insikt om att alla
verksamheter är miljöverkningar, antingen positiva eller negativa.

Foto: Hanna Numminen

Å t g ä rd
• Antalet sådana parter som tillhandahåller natur- och miljöutbildning
i Egentliga Finland och Satakunta utökas. Ett nätverk av regionala
natur- och miljöskolor utvecklas, vilket erbjuder tjänster av många
slag, såsom tjänster av en ambulerande naturskollärare. Existensen
för de nuvarande natur- och miljöskolorna tryggas.
• Skolelevernas rätt att uppleva den egna närmiljön tryggas genom
att inta de lokala värdefulla miljöobjekten i läroplanen. Undervisningspaket om dem produktifieras genom att utnyttja den kunskap
som tagits fram genom inventeringar och utredningar i samband
med markanvändningen.
• Utvecklingen av ett socialt miljöförhållande förstärks genom att erbjuda
möjligheter till verksamhet inom en gemenskap, såsom vid talkoverksamhet och jippon som ansluter sig till vården av närområdena.
• Ett individuellt, ökat miljöansvar främjas genom att distribuera goda
rutiner och handlingssätt vid vardagens val av olika slag till exempel
förknippade med att dämpa klimatförändringen.

A N S VA R I G A O C H
S A M A R B E T S PA RT E R
Ansvariga parter
Landskapens koordinatorer för miljöfostran,
kommunernas undervisnings- och kulturväsen, organisationerna på miljö-, idrottsoch kulturområdet, naturskolorna, naturvårdsorganisationerna, församlingarna

Samarbetsparter
Kommunernas undervisnings- och kulturväsen, regionens natur- och miljöskolor,
organisationerna, museerna, de olika
organisationerna för serviceproducenterna
och företagarna, forskningsinstituten
SATAVESI- och Pro Skärgårdshavetprogrammen
Naturresursområdets organisationer

• Utbudet av olika slag av naturutflykter avsedda för klubbar och
familjer samt handledd verksamhet för barn under sommarloven.
Miljöfostran tillhandhålls för de klubbar som redan finns, såsom
Mannerheims barnskyddsförbunds familjeklubbar och församlingarnas klubbar.
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Foto: Hanna Numminen

MÅL 6
MEDIERNA
Samarbetet mellan medierna och miljöfostrarna och andra
aktörer på miljöområdet är omfattande. Miljökunskapen tas
upp i medierna mångsidigt och populariserat.
Alla människor omges av ett ständigt informationsflöde. Den
elektroniska informationsförmedlingen har förändrat i synnerhet
”informationslandskapet” för barn och ungdomar till en ständigt
föränderlig mosaik. Enligt forskningen följer man med olika medier
sammanlagt sju och en halv timme i dygnet. Största delen av denna tid upptas av televisionen. För 10-24-åringar har tyngdpunkten
flyttats till att utnyttja digitala medier. Tidningar läses ändå cirka en
halv timme per dag.
Med tanke på främjandet av en hållbar utveckling är det av väsentlig vikt att miljöns tillstånd, den mänskliga verksamheten, miljökonsekvenserna och ansvaren för miljön tas upp i medierna. Det
material som tillhandahålls för medierna av de olika aktörerna inom
miljöfostran utgör en nödvändig del av helheten.

Miljökunskap meddelas vid olika
evenemang för allmänheten.
Diskussionen med en sakkunnig
ger impulser.
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Å t g ä rd
• Den regionala tillgången till information i anslutning till miljön
underlättas genom att popularisera forskningsrön och föra fram
god praxis. Information tillhandahålls till exempel på webben, som
publikationer, som guidningar och evenemang.
• Aktörerna inom miljöområdet uppmuntras att producera innehåll
till mediernas förfogande genom att arrangera utbildning i miljökommunikation tillsammans med medieprofessionella. Växelverkan
mellan medierna och miljöområdets aktörer främjas.

Ansvariga parter
Landskapens koordinatorer,
kommunernas bildnings- och miljöväsen,
den öppna högskolans samarbetsnätverk,
NTM-centralen

Samarbetsparter
Medierna, redaktörerna, aktörerna
på miljöområdet, utbildningsorganisationerna, skolorna

Foto: Tuija Kailaste

• Man uppmuntrar till att värdesätta miljön genom att erbjuda utbildning i medborgarjournalism vid läroanstalterna inom det fria
bildningsarbetet samt genom att ordna en temavecka i skolorna för
att sprida miljöforskning och -kunskap i landskapet.

S A M A R B E T S PA RT E R
O C H A N S VA R I G A
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T I D TA B E L L O C H U P P F Ö L J N I N G
Strategin Miljön en del av vår vardag införs under år 2010. Den
kommer att styra arbetet för miljöfostran för de kommunala och
regionala organisationerna. Paraplygruppen ser till att regionens
kommuner och andra involverade tar strategin som en del av de
egna verksamhetsplanerna och därigenom deltar i att uppnå målen. Strategin kommer också att verka som ett stöd då ansökningar
för miljöfostran görs. Målet är att årligen starta 1-2 nya projekt för
miljöfostran, vilka uppnår strategins mål.
Genom att publicera en verksamhetsrapport varje år följer man upp
resultaten av verksamheten. Vid uppföljningen redogörs för i vilken
omfattning de olika parterna har beaktat åtgärderna i strategin för
miljöfostran och vilka slag av projekt för miljöfostran som startats
och genomförts. Landskapens koordinatorer för miljöfostran svarar
för uppföljningen tillsammans med Paraplygruppen.
Även genom de andra programmen följer man upp hur strategin
för miljöfostran genomförs. I strategin har inte intagits indikatorer
som beskriver hur den genomförts, utan man följer upp hur sakerna
framskrider som en del av landskapsprogrammen och det reviderade
miljöprogrammet för Sydvästra Finland 2007-2013 följer man upp
hur sakerna framskrider.
Uppdateringen av strategin inleds år 2015.
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BILAGA
Paraplygruppens sammansättning år 2009
Haavi - Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry (Föreningen för miljöfostran i Egentliga Finland rf)
Loimaa regionkommuns ungdomsväsen, Loimaa stad, Ungdomstjänsterna, Senu
Sydvästra Finlands Skogscentral
Sydvästra Finlands miljöcentral och SATAVESI-programmet
Björneborgs stad, Meri-Porin ympäristötieteiden lukio (Meri-Pori gymnasium för miljövetenskaper)
Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto (Pyhäjärvinejdens miljökontor)
Raumo stad
Åbo universitet, Satakunnan ympäristökoulu (Satakunta miljöskola)
Skärgårdshavets naturskola, Finlands skärgårdsbokning Ab Kompassi
Satakunta naturvårdsdistrikt
Satakuntaförbundet
Satakunnan museo (Satakunta museum)
Satakunnan 4H-piiri (Satakunta 4H-distrikt)
Åbo yrkeshögskola, Teknik, miljö och ekonomi
Turun arkkihiippakunnan ympäristötoimikunta (Åbo ärkestifts miljökommission), Martin seurakunta (Martins församling)
Åbo universitet/Institutionen för lärarutbildning i Raumo, Sataoppi
VALONIA – Servicecenter för hållbar energi och energi i Egentliga Finland
Egentliga Finlands förbund

Planeringsgruppen i Satakunta
Annas Savola, Satakuntaförbundet
Carita Tulkki, Satakunnan museo (Satakunta museum)
Johanna Thessler, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto (Pyhäjärvinejdens miljökontor)
Kari Ylikoski, Nakkila kommuns miljöväsen
Laura Puolamäki, Åbo universitet, Satakunnan ympäristökoulu (Satakunta miljöskola)
Minna Uusiniitty-Kivimäki, Sydvästra Finlands miljöcentral, SATAVESI-programmet
I arbetsseminariet i Satakunta deltog 31 personer, vilka representerade kommunerna, museerna, organisationerna,
näringslivet, aktionsgrupperna, stats- och regionförvaltningen, byarna, försvarsmakten, länet, utbildningsarrangörerna
och forskningsorganisationerna.

Arbetsgruppen i Egentliga Finland
Eila Martikainen, Åbo universitet, Lärarutbildningen
Jaana Itälä-Laine, Valonia
Lotta Hagman, Skärgårdshavets naturskola, Finlands skärgårdsbokning Ab Kompassi
Merja Haliseva-Soila, Sydvästra Finlands miljöcentral
Satu Puhakka-Nuolemo, Seurakummun päiväkoti, Åbo (Seurakumpu daghem)
Sinikka Koponen-Laiho, Pemar stad, miljöväsendet
Sirpa Halonen, Åbo yrkeshögskola, utbildningsprogrammet för en hållbar utveckling
Susanna Auvinen, Valonia
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Cantell, Hannele (red.) Ympäristökasvatuksen käsikirja (Hanbok i miljöfostran), PK-Kustannus, Juva 2004.
Puolamäki, L: Perintönä ympäristö (Miljön som ett arv), i verket: Venäläinen, P (red.) Kulttuuriympäristö ja oppiminen (Kulturmiljön
och inlärningen). Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2008.
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Miljön en del av vår vardag • 23

Kuva: EtunimiFoto:
Sukunimi
Rodeo

U t g i v a re
NTM-centralen i Egentliga Finland

R e d a k t ö re r
Jaana Itälä-Laine, tfn 050 554 6145
Laura Puolamäki, tfn 040 574 0749
Merja Haliseva-Soila, tfn 040 728 9740

