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Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu Toteuma

1. Kasvattajien
tukeminen
ympäristö-kasvatu
styössä

● Vuoden 2018 Pirkanmaan
ympäristökasvatuspäivien järjestelyt
aloitettava

syyskuu
2017

● Pirkanmaalaisten julkishallinnon
edustajien ja vaikuttajien
ympäristökasvatustietoisuuden
lisääminen (PYY järjestää oman
koulutustilaisuuden päättäjille)

vuosi 2017

2.
Verkostoituminen

● PYRSTÖn jäsenten aktiivinen
vuosi 2017
osallistuminen ympäristöalan
tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä
PYY:n toiminnan esittely eri
tilaisuuksissa esim. PYYläiset
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan
vuoden 2017 Ulos-Ut-Out
-tapahtumaan
● Laajennetaan jatkuvasti
vuosi 2017
Pirkanmaalaista
ympäristökasvatuksen verkostoa
● Pidämme ajan tasalla
pirkanmaalaisten

vuosi 2017

Pirkanmaan vuoden 2018 ympäristökasvatuspäiviä suunnittelemaan palkattiin
osa-aikainen työntekijä syksyllä 2017 ELY-keskukselta saadun hankerahoituksen
turvin. Kasvatuspäivien suunnittelu lähti hyvään käyntiin yhdessä
Seikkailukasvattajien kanssa jo vuoden 2017 puolella ja itse kasvatuspäivät
toteutetaan syksyllä 2018 Nuorisokeskus Marttisissa.
● Pyrstö oli aktiivisesti mukana Pirkanmaan ympäristöohjelman laadinnassa ja
Pyrstön lausunto ohjelmaluonnoksesta huomioitiin hyvin lopullisessa
ympäristöohjelmassa.
● Kestävyys- ja ympäristökasvatuksen edistäminen Pirkanmaalla / alan
professuurin toimenkuvan rakentaminen – Työpaja pidettiin 17.8 2017
Niihamassa. Paikalla oli edustajia Pyrstön lisäksi Tampereen teknilliseltä
yliopistolta, Tampereen yliopistolta, Tampereen ammattikorkeakoululta sekä
Ekokumppanit Oy:ltä. Mukaan oli kutsuttu muitakin korkeakoulujen ja PYY:n
edustajia sekä Tampereen kaupungin, ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja
alueen yritysten edustajia, jotka kiinnostuksestaan huolimatta eivät päässeet
osallistumaan.
● Pyrstöläiset osallistuivat vuoden 2017 aikana PYY:tä/Pyrstöä edustaen
seuraaviin tapahtumiin, missä markkinoivat PYY:tä ja verkostoituivat:
● 22.11.2017 Alueellisten ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostojen
videotapaaminen
● 14.12.2017 SIRENE-seminaari. Niina Mykrä ohjasi työpajaa ja Minna
Puurula osallistui seminaariin.

Uudet aktiiviset jäsenet
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3. Tiedottaminen ja
viestintä

ympäristökasvatuksen
toimijoiden listaa
● Ympäristökasvatuksen vuosikellon
laadinta PYYn nettisivuille
●

PYYllä käytössä monikanavainen
viestintä sähköpostilistan, PYY:n
nettisivujen, twitterin sekä PYY:n
facebook-sivuston kautta.
● PYYlle oma minimessuosasto
Ulos-Ut-Out -tapahtumaan

syksy 2017

Nettisivujen kalenteriin lisätty ajankohtaisia tapahtumia sitä mukaa kuin niistä on
hankekoordinaattorille tiedotettu.

vuosi 2017

Syksyllä 2017 aloittanut osa-aikainen työntekijä on lisännyt PYY:n
twitter-aktiivisuutta huomattavasti ja perustanut PYY:lle myös omat
Facebook-sivut sekä Instagram-tilin syksyn 2017 aikana.

kesä 2017

Pyrstöllä oli oma messuständi vuoden suurimmassa
ympäristökasvatustapahtumassa Ulos-Ut-Out 5.-6.6.2017, minkä yhteydessä
Pyrstöläiset pääsivät kertomana pirkanmaalaisesta ympäristökasvatustoiminnasta
muille ympäristökasvattajille

