
Osallistujaviesti 15.3.2022 

Hei Vihreä lippu -osallistujat! 

Aurinkoista kevään alkua! Tässä viestissä: 

• Raporttien palautuspäivä 15.4. 

• Kehittämisprojektin kuulumiset 

• Vielä ehtii 22.3. tapaamiseen: Ympäristöraati – miten innostaa lapsia ja nuoria siihen? 

• Webinaari kiertotaloudesta, ympäristökasvatuksesta ja kuntien roolista 29.3. 

 
Raporttien palautuspäivä 15.4. 
 
Jos projektinne päättyy tänä keväänä, muistattehan palauttaa raporttinne 15.4. mennessä osoitteeseen 
vihrealippu@feesuomi.fi. Voitte jatkaa toimintaanne vielä raportin palauttamisen jälkeen, eli kaiken ei 
tarvitse olla raporttia kirjoittaessa tehtynä.  
 
Jos olette palauttamassa vähintään kolmannen projektinne raporttia, voitte nyt hakea ns. kestävälle tasolle. 
Tietoa kestävästä tasosta ja ohjeet hakemiseen löytyvät Vihreän lipun osallistujasivuilta (tunnus: 
VLosallistujat ja salasana: Suppersopper – huom. vain ohjelman osallistujien käyttöön).  
 
 
Kehittämisprojektin kuulumiset 
 
Vihreän lipun kehittämisprojektissa pohditaan parhaillaan isoja päätöksiä ja työstetään erilaisia 
ratkaisumalleja. Kehittämistyömme sisältöjä ohjaavat vahvasti teidän Vihreä lippu -toimijoiden toiveet ja 
kokemukset. Lisäksi haluamme varmistaa, että Vihreä lippu -ohjelma on mahdollisimman vaikuttava. 
Toisaalta kehittämistoimenpiteiden toteutusta ja aikataulua rajaa väistämättä myös budjetti.  
 
Tutustu uusimpiin tietoihin kehittämisprojektista nettisivuillamme, ja anna meille palautetta tai ideoita! 
 
 

Vielä ehtii Vihreä lippu -tapaamiseen: Ympäristöraati – miten innostaa lapsia ja nuoria siihen? 

Oletko pohtinut, miten löytää uusia jäseniä ympäristöraatiin? Tai miten ylläpitää innostusta 

raatitoiminnassa? Tule juttelemaan aiheesta ja vaihtamaan ideoita yhdessä muiden opettajien ja 

kasvattajien kanssa! Järjestämme tapaamisen osallistujien toiveesta – kiitos ideasta! 

Ajankohta: ti 22.3. klo 15-16 teamsissa. Ilmoittaudu mukaan täällä. 

 

Webinaari kiertotaloudesta ja ympäristökasvatuksesta 

Vihreä lippu on mukana järjestämässä Suomen Ympäristökeskus SYKE:n kanssa webinaaria kiertotaloudesta 
ja ympäristökasvatuksesta. Webinaari tarjoaa konkreettista opastusta siitä, kuinka koko kuntaa koskevat 
kiertotalousopetuslinjaukset on saatu vietyä läpi kunnissa esimerkkinä muille.  
 
Tervetuloa kuulolle! Webinaarista kannattaa vinkata myös esim. omalle esihenkilölle tai oman kunnan 
kasvatus- ja ympäristöpuolelle. 
 
Ajankohta: ti 29.3. klo 14-15.30 etänä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä. 



 
 
Aurinkoisin terveisin, 
Monika ja Petra Vihreä lippu -toimistolta 
 
*****  
Tämä viesti on lähetetty Vihreä lippu -osallistujien listalle. Jos haluat poistua listalta, lähetä viestiä osoitteeseen vihrealippu@feesuomi.fi. Kerro 
viestissä yksikkösi (koulu, päiväkoti, tms.) nimi.  
P.S. Olethan huomannut Ajankohtaista ympäristökasvatuksesta -uutiskirjeen? Se tulee kaikille Vihreä lippu -yhteyshenkilöille noin kerran 
kuukaudessa ja sisältää kiinnostavimmat materiaalit, tapahtumat ja toimintavinkit koko alalta! Jos olet uutiskirjeen tilaaja, mutta et löydä kirjettä 
inboxistasi, vilkaise roskapostiin.  

  

 
 


