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Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu Toteuma

1. Kasvattajien
tukeminen
ympäristökasvatustyössä

• Vuoden 2018 Pirkanmaan
ympäristökasvatuspäivien toteutus
yhteistyössä Pirkanmaan
Seikkailukasvatuksen alueverkoston
kanssa
• Levitämme olemassa olevia toimivia
käytäntöjä ja malleja PYYn
tiedotuskanavien kautta
• Pirkanmaalaisten julkishallinnon
edustajien ja vaikuttajien
ympäristökasvatustietoisuuden
lisääminen
• PYRSTÖn jäsenten aktiivinen
osallistuminen ympäristöalan
tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä
PYY:n toiminnan esittely eri
tilaisuuksissa

Lokakuu
2018

Pirkanmaan vuoden 2018 ympäristökasvatuspäiviä suunnittelemaan palkattiin
osa-aikainen työntekijä syksyllä 2017 . 101 polkua luontoon- tapahtuma eli
Pirkanmaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksen aluepäivät järjestettiin lokakuussa
2018 Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla.

vuosi 2018

• Tiedotuskanavia on käytetty aktiivisesti.

vuosi 2018

• Pyrstö on osallistunut vaalivaikuttamisen työryhmään sekä antanut Pyöreän
Pöydän- järjestöjen kanssa yhteisen lausunnon varhaiskasvatuslain
luonnokseen.

vuosi 2018

• Pyrstöläiset osallistuivat vuoden 2018 aikana PYY:tä/Pyrstöä edustaen
seuraaviin tapahtumiin, missä markkinoivat PYY:tä ja verkostoituivat:
• Ympäristötorit (5 kpl)
• Ympäristökasvatuksen Pyöreän pöydän- kokoukset 2 kpl
• Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen videotapaamiset 2 kpl
• Vaalivaikuttamisen työryhmän kokoontuminen
• Ympäristöilta maaliskuussa Nokian Mammat Ry:lle
• Pirkanmaan ympäristökasvatussuunnitelmaa laativan työryhmän
tapaamiset 4 kpl
• Hämeen ja Pirkanmaan Ely-keskuksien sekä Vanajavesikeskuksen
järjestämä ympäristöhankkeiden kokoontumisajo – tapahtuma
•

2.
Verkostoituminen
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3. Tiedottaminen ja
viestintä

• Laajennetaan jatkuvasti
Pirkanmaalaista
ympäristökasvatuksen verkostoa

vuosi 2018

• Pidämme ajan tasalla
pirkanmaalaisten
ympäristökasvatuksen toimijoiden
listaa, joka on PYRSTÖn käytettävissä
• PYRSTÖ ja Pirkanmaan
ympäristökasvatus ry tehostavat
yhteistyötään
• Ympäristökasvatuksen kalenterin ja
nettisivujen pitäminen ajantasalla

vuosi 2018

•

vuosi 2018

PYYllä käytössä monikanavainen
viestintä sähköpostilistan, PYY:n
nettisivujen, twitterin sekä PYY:n
facebook-sivuston kautta.
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PYYn sähköpostilistalla oli vuoden 2018 alussa 123 nimeä ja listalta poistettiin
vuoden alussa . Keväällä 2018 EU:n tietolainsuojan uudistuessa lista käytiin
uudestaan läpi ja listalle pääsyä uudistettiin. Tällä hetkellä listalle päästäkseen
täytyy täyttää lomake Pirkanmaan ympäristökasvatuksen kotisivuilla. Listalla on
tällä hetkellä 154 nimeä.
Pirkanmaan ympäristökasvatustoimijoita on kontaktoitu Pirkanmaan
ympäristökasvatussuunnitelmaa tehtäessä ja kuntien ja kaupunkien osalta
saimme kerättyä kontaktilistan 101 polkua luontoon- tapahtumaa järjestettäessä.

Kevät 2018

Pyrstön avulla Pirkanmaan ympäristökasvatus ry. jätti vuoden 2018 aikana
lukuisia hankehakemuksia.

vuosi 2018

Palkatun osa-aikaisen hankekoordinaattorin avulla nettisivut on pidetty
ajantasalla ja Facebookin kautta on pystytty tiedottamaan ajankohtaisista
asioista.
PYY on tiedottanut jäsenistöään sähköpostitse vuoden 2018 aikana 6 kertaa.
Aktiivisin Some-kanava PYYllä on ollut Facebook, jonka kautta on viestitty
aktiivisesti lähes viikoittain.

