Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
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.

TAVOITTEET
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 luonto- ja ympäristökoulutoimintaa.
Vuonna 2016 yhdistyksen kymmenvuotisjuhlakausi jatkuu alueellisen yhteistyön merkeissä.

TEHTÄVÄT
Ympäristökasvatustoiminnan edistäminen ja tukeminen
Tehdään yhdessä!
Haavin tehtävänä on saada ympäristökasvatustyötä tekevät tahot, esimerkiksi järjestöt, tietoisiksi toisistaan ja yhdistämään voimavarojaan ympäristökasvatuksen hyödyksi. Haavi järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia sekä tuo ympäristökasvattajat Pyöreän pöydän ympärille. Tarkoituksena on vahvistaa ympäristökasvatusosaamista, lisätä yhteistyötä sekä tarjota ympäristökasvattajille mahdollisuus yhteiseen
keskusteluun ja vertaistukeen. Yhteistyö muodostaa Haavin keskeisen voimavaran.

Haavi järjestää:
- Luontokursseja, tutustumisretkiä ja eriaiheisia luontokävelyjä kaikelle kansalle
- Avoimia hallituksen kokouksia ja teematapaamisia ajankohtaisista aiheista
- Haavi Auki! -jäsentapaamisia
- Klubi-iltoja ja paneelikeskusteluita
- Pyöreän pöydän järjestötapaamisia

Haavi osallistuu myös muiden ympäristökasvatustapahtumiin, kuten Syksen järjestämiin valtakunnallisiin ympäristökasvatuspäiviin. Vuonna 2016 Haavi on aktiivisesti mukana vuonna 2017 Turussa järjestettävän ympäristökasvatustapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa.
Lisätään ympäristökasvatuksen osaamista!
Haavi järjestää ympäristökasvattajille koulutuksia yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja kokoaa selkeitä ympäristökasvatuksen materiaalikokonaisuuksia eri oppiaineiden tueksi. Tarkoituksena on tuoda
ympäristökasvatus osaksi kaikkea arjen toimintaa. Materiaalikokonaisuudet ja opetuspaketit kootaan
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
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Haavi tarjoaa:
- Koulutuksia ympäristökasvatusmenetelmien soveltamisesta opetukseen
- Koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristökasvatuksen
soveltamisesta uudessa opetussuunnitelmassa
- Erilaisia materiaalikokonaisuuksia

Ympäristökasvatuksen aseman vahvistaminen Varsinais-Suomessa
Otetaan kantaa!
Haavi pyrkii vahvistamaan ympäristökasvatuksen asemaa ja tunnettavuutta Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on nostaa esille ympäristökasvatuksen merkitys lasten, nuorten ja aikuisten ympäristövastuullisuuteen kasvamisessa. Haavi herättää keskustelua ajankohtaisista ympäristökasvatuksen asioista,
ottaa kantaa eri asioihin sekä toimii aktiivisesti alueellisissa ja valtakunnallisissa ympäristökasvatuksen
työryhmissä, kuten Lounais-Suomen Sateenvarjoryhmässä ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran
työryhmissä.

Haavi tuo keskusteluun:
- Ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen
- Ympäristökasvatuksen koulun toiminnassa koulun uusissa
opetussuunnitelmissa

Lasten ja nuorten ympäristötietoisuuden herättäminen/lisääminen
Haavin tavoitteena on lisätä ympäristö- ja luontokoulutoimintaa Varsinais-Suomessa. Alueen luonto- ja
ympäristökoulutoiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

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.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Haavi tiedottaa toiminnastaan ja ajankohtaisista ympäristökasvatuksen asioista yhdistyksen verkkosivuilla
(www.haavi.org), Haavin facebookissa (Haavi, Varsinais-Suomen Ympäristökasvatus) ja Valonian verkkosivuilla (www.valonia.fi). Ulkoista viestintää ovat myös tiedotteet, lausunnot sekä yhteydenpito oppilaitoksiin, hallintoon ja järjestöihin.
Jäsenilleen Haavi tiedottaa toiminnastaan lisäksi jäsenistön sähköpostilistan sekä kolme-neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Jäsentiedotteen kautta. Haavin jäsenet saavat myös Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Ympäristökasvatus-lehden, joka on ympäristökasvatuksen merkittävin tiedotuskanava maassamme ja
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kattaa sisällöltään kaikki kestävän kehityksen osa-alueet. Haavilla on mahdollisuus tiedottaa toiminnastaan
myös Ympäristökasvatus-lehdessä. Haavilla on käytössä vuonna 2015 päivitetty esite.

HALLINTO JA TALOUS
Haavin toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Puheenjohtaja ja erovuoroiset hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa. Haavin hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Niihin voi osallistua myös etäyhteydellä, Haavin toiminnan tukena käytetään alan opiskelijoita harjoittelijoina.
Haavin talous koostuu yksilö- ja yhteisöjäsenien sekä kannatusjäsenien vuosimaksuista, Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran tuesta ja koulutus- ym. palvelumaksuista. Jäsenhankintaan panostetaan vuosittain
muun muassa olemalla esillä tapahtumissa ja esittelemällä Haavia ryhmille. Haavi voi myös hakea hankerahoitusta toimintansa lisäämiseksi. Vuoden 2016 talousarvio on erillisenä liitteenä.
Valonian luomupiirin maksut kulkevat Haavin kirjanpidon kautta. Haavi hoitaa tilaukset ja maksut sekä tilittää ne eteenpäin. Haavin jäsenet voivat osallistua luomupiirin tilauslistalle.

YHTEISTYÖ
Haavin keskeisimmät yhteistyökumppanit:
- Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
- Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
- Luonto- ja ympäristökoulujen verkosto Lyke
- Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen Sateenvarjoryhmä
- Alueen korkeakoulut, oppilaitokset, koulut ja päiväkodit
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Suomen ympäristöopisto SYKLI
- Alueen järjestöt (Pyöreä pöytä)
Varsinais-Suomen Pyöreä pöytä
Varsinais-Suomen Pyöreä pöytä on ympäristökasvatustyötä tekevien järjestöjen yhteinen kokoontumisfoorumi, joka kehitettiin vuonna 2007. Pyöreän pöydän yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa ympäristökasvatuksen saralla sekä antaa resursseja yhteiselle tekemiselle. Pyöreän pöydän yhteistoiminnan
kautta järjestöt saavat myös enemmän näkyvyyttä. Pyöreä pöytä -foorumi järjestää vuosittain mm. perheille ja lapsille suunnatun ViherVillitys-tapahtuman.
Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen Sateenvarjoryhmä
Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmän tehtävänä on toimia ympäristökasvatuksen alueellisena suunnittelu- ja edistämisryhmänä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Sateenvarjoryhmässä on edustajia maakunnallisista ja paikallisista organisaatioista. Haavi osallistuu ryhmän toimintaan.
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