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Mitä hyviä toimintatapoja on jo käytössä? Lyhyt kuvaus hyväksi 
todetusta käytännöstä ja kuka tai ketkä ovat toimijoita. 

Ydinasiana yhteistyö eri tahojen kesken
Hyvä tiedotus esim. eri mahdollisuuksista kaikille (toimijat/asukkaat)
Luontopolut 
Eri asiantuntijoiden kunnioitus, kuunnellaan kaikkia
Kouluttaminen ja tiedottaminen /hyödyistä tiedottaminen
Oman tiedon jakaminen
Osaa perustella omia valintoja ja päätöksiä muille
Lapsilla luonto on huomioitu melko hyvin, joissain kouluissa paremmin toisissa huonommin
Työikäisillä oma aktiivisuus vaikuttaa, tyhypäivät luontoaiheisia
Ikääntyneillä asiat huonoiten – erilaisia kampanjoita, palveluita
Vapaaehtoistoiminta erityisesti ikääntyneiden parissa
Tutkimustieto a on 



Mitä uutta halutaan? Kuvataan ryhmän mielestä tärkeimmät 
kehittämistarpeet.

Kaavoitus määrittelee monta asiaa – huomio jo tähän
Hyvän tiedotuksen lisääminen

Asennemuutos, tilaa kaikille ja kaikenlaisille toiminnoille 
Ei liian tekninen tai hoidettu ympäristö,
Tietopankki, jaetaan hyviä käytäntöjä kaikille

Asennemuutos, tietoa kaikille ei vain asiantuntijoille
Voiko asioita perustella muilla asioilla kuin rahalla (esim. lapset, tulevaisuus)
Tutkittua tieto lisää ja käytäntöön siirtäminen

Resepti terveysmetsään
Opsiin eri kouluasteilla luontolähtöiset menetelmät



Miten uuteen päästään ja kenen toimesta? Kuvataan lyhyesti tarvittavat 
kehittämistoimenpiteet ja niiden mahdolliset vastuutahot.

Huomioidaan asiat jo kaavoituksessa
Yhteistyö eri tahojen kesken, miten sitä saadaan lisää: 

• jalkautuminen ihmisten joukkoon, asukastilaisuudet 
• Asukasryhmän osallistaminen viherympäristön hoitoon
• Asukkaiden kuuleminen eri vaiheissa (esim. suunnittelu)

Kriteerit sopimuksissa – edellytetään esim. hoivapalveluiden kilpailutussopimuksessa



• Tiedon levittäminen esim. Viherympäristöliitto voisi koota tietoa
• Kouluttaminen ja tiedon levittäminen kaikille 
• Taloudelliset hyödyt perustelua varten (tutkimukset)
• Sääntöjen purku
• Vaikutetaan asenteisiin 
• tiedottaminen



Ryhmän valitsema ydinasia, joka esitetään muille. Mitä 
työpajan aihealueen näkökulmasta tulisi kehittää ja miten?

Tiedotus ja asennemuutos
• Tietoa hyvistä käytännöistä sekä tutkimuksista levitetään tehokkaammin
• Tietopankki esim. Viherympäristöliitto voisi koota tietoa
• Kouluttaminen ja tiedon levittäminen kaikille (sosiaali- ja terveydenhuolto, 

päättäjät, kaupunkisuunnittelu jne. ) – käytännön esimerkkinä 
luontolähtöiset menetelmät opetussuunnitelmassa

• Palveluiden kilpailutusten edellytyksenä että asiat on huomioitu 
sopimuksessa.

”Säännösten valta”
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