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OHJELMA

Keskiviikko 10.2. Vapaaehtoistyö ympäristön hyvinvoinnin edistäjänä
Seminaarissa
esitellään
ympäristöluotsauksen toimintamallia sekä kuullaan eri
toimijoiden
ajatuksia
ja
kokemuksia
vapaaehtoistoimintaan liittyen. Tavoitteena
on saada ympäristö-luotsaus käyttöön eri
puolilla Suomea sekä valmentaa uusia
luotsikouluttajia.
Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäinen
päivä on kehittäjäpäivä, jossa esitellään
ympäristöluotsausta yleisellä tasolla sekä
kuullaan
eri
toimijoiden
ajatuksia
vapaaehtoistoimintaan
ja
sen
toimintamuodon kehittämiseen liittyen.
Ideoidaan ja tehdään uusia avauksia, opitaan
toinen tosiltamme! Toisen päivän aikana
paneudutaan
tarkemmin
ympäristöluotsikoulutuksen sisältöön, koulutusten
järjestämiseen ja rahoitukseen sekä hyviin
käytäntöihin.

Tilaisuus soveltuu kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita hyödyntämään ympäristöluotsausta omassa toiminnassaan, toimimaan
luotsikoulutusten vetäjinä tai oppimaan lisää
vapaaehtoisten kanssa työskentelemisestä.

9:00

Tervetulokahvit ja ilmoittautuminen

9:30

Tilaisuuden avaus

Paula Yliselä, toiminnanjohtaja ja Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, Maaseudun Sivistysliitto

9:45

Ympäristöluotsi, mikä se on?

Reeta Rönkkö, Kristiina Ljokkoi ja Kaisa Kervinen, ympäristöluotsikouluttajat, Maaseudun Sivistysliitto

10:15

Vapaaehtoisten motivointi ympäristötyöhön

Puheenvuoroja ja lopuksi paneelikeskustelu
- Kummit luonnon puolesta, Minttu Perttula, Metsähallitus
- Sukupolvelta toiselle ja takaisin – vapaaehtoiset kulttuuriympäristökasvattajina,
Ilana Rimón, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
- Kylän identiteetti ja kyläympäristön hoito vapaaehtoisvoimin, Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry
- Porukan paikat ja yhteiset ympäristöt, Jonina Vaahtolammi, Kotiseutuliitto

12:00

Lounas (omakustanteinen)

13:00

Monikulttuurisuuden edistäminen ympäristötyön avulla

Puheenvuoroja ja lopuksi paneelikeskustelu
- Turvapaikkana museo – turvapaikanhakijanuorten aktivointi, Riika Huitti-Malka, Helinä Rautavaaran museo
- Yhdenvertaisen luotsikoulutuksen järjestäminen, Outi Salonlahti, Kulttuuria kaikille –palvelu
- Ympäristöluotsaus kotouttamisen keinona, Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto

14:45

Yhteenveto päivän puheenvuoroista ja keskusteluista, evästykset seuraavaan päivään

15:00

Opastettu tutustuminen Lapinlahden vanhan sairaalan alueeseen ja historiaan
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Torstai 11.2. Koulutuspäivä
9:00

Päivän avaus

9:10

Ympäristöluotsikoulutuksen sisältö ja teemat

9:40

Ympäristötaide ympäristösivistyksenä – esimerkkejä ympäristötaideprojekteista

10:00

Kokemuksia ympäristöluotsikoulutukseen osallistumisesta

10:30

Kokemuksia ympäristöluotsien kotisatamana toimimisesta

11:00

Aistimatka maisemaan ja itseen

Reeta Rönkkö, Kristiina Ljokkoi ja Kaisa Kervinen, ympäristöluotsikouluttajat, MSL
Anu Miettinen, ympäristötaiteen läänintaiteilija, Uusimaa

Paneelikeskustelu, mukana paneelissa ympäristöluotsikoulutuksiin osallistuneita
Paneelikeskustelu, mukana ympäristöluotsikoulutusten järjestäjiä (Varkaus, Jyväskylä, Joensuu)
Tanssitaiteilija Helena Ratinen

12:00

Lounas (omakustanteinen)

13:00

Luotsikoulutusten järjestäminen omalle paikkakunnalle

Lyhyt alustus (Maaseudun Sivistysliitto), jonka jälkeen Learning Cafe
Teemoina: yhteistyökumppanit, rahoitus, kotisataman rooli, viestintä
Iltapäiväkahvit

14:15

Käytännön esimerkkejä ja hyviä kokemuksia luotsauksista

15:30

Loppuyhteenveto ja askelmerkit jatkoon

16:00

Seminaarin päätös

Lyhyt alustus (Maaseudun Sivistysliitto), jonka jälkeen Learning Cafe
Teemoina omat luotsausideat ja niiden vieminen käytäntöön

Koulutus
on
osallistujille
ilmainen,
mahdolliset matka- ja majoituskulut
jokainen osallistuja maksaa itse. Järjestäjä
tarjoaa aamukahvit 10.2. ja iltapäiväkahvit
11.2., ruokailut ovat omakustanteisia.
Lounasmahdollisuus
Lapinlahdessa
(keittolounas) tai lähialueen ravintoloissa.
Ilmoittautumiset 1.2.2016 mennessä
reeta.ronkko@msl.fi tai puh. 050 326 7889.
Voit vapaasti valita osallistutko molempiin
päiviin
tai
vain
jompaankumpaan.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, jos
osallistut vain toiseen päivään. Paikkoja on
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa!

