Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry
Toimintakertomus 2015
Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu alueellinen toimija,
jonka tavoitteena on edistää ja lisätä ympäristökasvatusta (kestävän kehityksen kasvatusta) VarsinaisSuomessa. Haavi on Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n (Sykse) aluetason jäsenyhdistys.
Haavin tavoitteena on vahvistaa ympäristökasvatuksen asemaa Varsinais-Suomessa. Haavi edistää paikallista lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatustoimintaa, vahvistaa ympäristökasvattajien välistä
yhteistyötä ja herättää keskustelua. Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten ympäristötietämystä Varsinais-Suomessa mm. kehittämällä ja tukemalla luonto- ja ympäristökoulutoimintaa.
Vuosi 2015 oli Haavin 10-vuotis juhlavuosi ja sitä vietettiin teemalla ”Yhteistyö”.

TOIMINTA
Ympäristökasvatustoiminnan edistäminen ja tukeminen
Haavin koulutukset
Haavi järjesti vuonna 2015 luontokursseja keväällä ja syksyllä. Kurssit olivat osa Valonialta tilattua koulutuspakettia. (Valonian tekemää koulutustarjousta, jonka Haavin hallitus hyväksyi.).
- keväällä järjestettiin koko kansan villiyrttikävelyitä kaksi kertaa, kouluttajana toimi Susanna Auvinen. Kävelyihin osallistui yhteensä 52 henkilöä.
- Haavi tarjosi opettajille kolmea ympäristökasvatuskoulutusta, mutta vähäisen osallistujamäärän
vuoksi kaksi jouduttiin perumaan. Haavin ympäristökasvatuskoulutukseen osallistui noin 10 opettajaa.
- Tammikuussa käynnistynyt Ekotiimi kokosi yhteen 10 kotitaloutta. Ekotiimi kokoontui kerran kuukaudessa kesäkuuhun asti.
- Haavi järjesti yhteistyössä Pyöreän Pöydän järjestöjen kanssa ViherVillityksen Ruissalon Kasvitieteellisen puutarhan alueella poikkeuksellisesti syksyllä 4.10. Järjestöjä ja muita tahoja tapahtuman
suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kymmenkunta. Paikalla oli päivän aikana kävijöitä noin 200.
Kevään ja syksyn jäsenillat
Haavi järjestää perinteisesti jäsentapaamisia sekä syys- että kevätkokouksen yhteydessä mielenkiintoisten aiheiden tiimoilta. Syyskokous järjestetään Klubi-illan merkeissä ja kevätkokous Haavi Auki! tapahtuman merkeissä
Kevätkokouksen Haavi Auki! -teemana oli Koulumetsäopas ja sen käyttö opetuksessa. Aiheeseen tutustuttiin Ulla Haapasen ja Susanna Auvisen johdolla. Paikalla oli noin 10 Haavin jäsentä. Keskustelu oli
vilkasta. Mukana olleet opettajat kertoivat omakohtaisia kokemuksiaan oppaan käytöstä.
Syyskokouksen Klubi-illassa tutustuttiin Metsästä mikroskooppiin -hankkeeseen, johon johdatteli Nina
Ruuska. Hankkeen aikana koululaiset saivat tutustua mm. yliopiston tutkimushuoneisiin sekä laitteisiin.
Kokoukseen osallistuneita oli noin 15.

Ympäristökasvatuksen aseman vahvistaminen Varsinais-Suomessa
Haavin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Haavi osallistui Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen laatimalla omat toimenpidesitoumuksensa. Haavin yhteiskuntasitoumus on: Ympäristökasvatustiedon levittäminen, jossa Haavi sitoutuu lisäämään ympäristökasvatuksen osaamista Varsinais-Suomessa järjestämällä koulutusta ja tapahtumia
kasvattajille sekä ylläpitämällä ja kehittämällä Haavin verkkosivuja. Mittareina ovat koulutus- ym. tilaisuuksien määrä ja nettisivujen kävijämäärä.
Vuoden aikana kehiteltiin hankesuunnitelmaa: Uusilla Poluilla – ekosysteemit maaseutuelinkeinojen
voimavarana. Hankeryhmä jatkaa hankkeen kehittelyä.
Haavi haki rahoitusta myös Wihurisäätiöltä ja Turku Energialta, joista jälkimmäinen suhtautui tukirahoitukseen myönteisesti. Keskustelut yhteistyöstä käynnistyvät vuonna 2016.
Haavin edustaja osallistui jäsenenä Lounais-Suomen alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmään sekä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran hallitukseen.

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN
Haavin toimintaa suunnitellaan ja kehitetään voimassa olevien kansallisten ja alueellisten ympäristökasvatusta ohjaavien asiakirjojen pohjalta. Varsinais-Suomessa ohjaavana asiakirjana on: Ympäristö osaksi arkea
- Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016.
Haavin Sateenvarjoryhmän edustaja Susanna Auvinen osallistui syksyllä 2015 käynnistettyyn Ympäristökasvatusstrategian päivitykseen. Varsinainen päivitystyö tehdään vuonna 2016.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Haavin viestintää kehitettiin vuonna 2015. Vanhasta Verkko-listasta luovuttiin ja tilalle kehitettiin Face book
-sivusto. Jäsentiedotteita laadittiin vuonna 2015 kolme kappaletta. Ajankohtaisista ympäristökasvatuksen
asioista tiedotettiin jäsenten sähköpostilistan välityksellä.
Ulkoista viestintää olivat tiedotteet sekä yhteydenpito oppilaitoksiin, hallintoon ja järjestöihin.
Haavin omat verkkosivut toimivat syyskuuhun asti ja ovat sen jälkeen olleet uudelleen kehittelyn alla ja
toiminnasta viestitettiinkin tarkemmin jäsentiedotteissa, Valonian kuukausitiedotteessa sekä facebookin
kautta
Haavin jäsenet saivat Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Ympäristökasvatus-lehden ja neljä verkkolehteä.

HALLINTO JA TALOUS
Haavin toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontui vuonna 2015 kahdeksan kertaa. Sääntömääräiset kokoukset pidettiin ajallaan.
Haavin puheenjohtajana vuonna 2015 toimi Raija Salmi. Varsinaisia jäseniä olivat: Lotta Hagman (varapu-

heenjohtaja), Jaana Itälä-Laine (taloudenhoitaja), Susanna Auvinen, Ulla Haapanen, Leena Majaniemi, Nina
Puistovaara, Tove Holm, Jonna Vesterinen, varajäsen: Sanna Paloposki (16.4 saakka). Toiminnantarkastajana toimi Jussi Välimäki. Hänen varahenkilönään oli Mervi Tiensuu-Tsiopoulos.
Vuoden 2015 kirjanpitäjäpalvelut ostettiin Tilipalvelu Aila Kopralta.
Vuoden 2015 lopussa Haavilla oli 60 jäsentä. Yhteisöjäseniä oli yhdeksän. Kannatusjäseniä Haavilla ei ollut.
Kannatusjäsenten hankkiminen tehostuu vuonna 2016.
Haavin pääasialliset tulot koostuvat jäsenmaksutuloista ja Syksen vuosittaisesta avustuksesta. Itämeritalon
luomupiirin rahaliikenne kulki Haavin tilin kautta vuonna 2015. Vuoden lopussa Itämeritalon luomupiiri
lakkautettiin. Vuoden 2015 tilikauden tulos oli 3067,95 € alijäämäinen.
Valonia siirtyi vuoden 2015 alussa Turun kaupungin alaisuudesta Varsinais-Suomen liiton alaiseksi. Tästä
johtuen Haavi teki ympäristökasvatuksen yhteistyö- ja palvelusopimuksen Varsinais-Suomen liiton/Valonian
kanssa.

YHTEISTYÖ
Haavi teki aktiivisesti yhteistyötä yhteistyökumppaneittensa kanssa, joita olivat:
- Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
- Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
- Luonto- ja ympäristökoulujen verkosto Lyke
- Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen Sateenvarjoryhmä
- Alueen oppilaitokset, koulut ja päiväkodit
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Suomen ympäristöopisto SYKLI
- Alueen järjestöt (Pyöreä pöytä)
- Turun biologinen museo
- Tammenterhon luontokoulu
- Turun yliopisto

