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Ryhmä kolme, ”muut”



Mikä oli parasta, mitä kuulin?

Se, että kaikki olivat päässeet hyvin alkuun. KSL:n kehittämistyö kuulosti todella vaikuttavalta ja monipuoliselta.

Se, että ekososiaalisen sivistyksen ja kestävyyden edistäminen on käynnissä tavalla tai toisella kaikissa organisaatioissa. 

Eritavoin oli tartuttu aiheeseen. Useita eri menetelmiä ja toimintatapoja käytetty mikä on rikkaus ja tuo monipuolisesti esiin 
mahdollisuudet kehittää ekososiaalisen sivistyksen teemoja

Oli mukava kuulla, että ekososiaalisen elämän asioita on edistetty oppilaitoksissa niin monin eri keinoin.

Parasta oli se, miten paljon vapaan sivistystyön toimijat nyt tekevät ekososiaalisen sivistyksen hyväksi. Keinot ovat monenlaisia 
ja asiaa lähestytään monenlaisista, kiinnostavista suunnista.

Kaikki esitykset olivat tosi kiinnostavia. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka monella tavalla ja monesta näkökulmasta aihetta 
on lähestytty. Kaikkien kohdalla huomasi, että asiaan oli perehdytty ja että tulevaisuudessa varmasti löytyy intoa kehittää 
hommia vielä eteenpäin.

Monella tämä koulutus ja projekti tuntuu olleen hyvä sysäys lähteä viemään kestävän kehityksen ja laajemmin ekososiaalisen 
sivistyksen teemoja eteenpäin omissa organisaatioissa. Monella tuntui olevan fokus jo tulevaisuudessa, eli asian työstö ei jää 
vain tähän. Kiitos erittäin antoisasta ja ajatuksia (ja toimintaa!) herättäneestä koulutuksesta!

- Strategiassa       - s-postikysely: arvioi nykytila
- työpaja: miten voidaan kehittää?
- Webinaari - tarinateatteri
- Toimintaympäristöanalyysityökalu
- Toimintasuunnitelma   - tulevaisuustyöpaja
- Voimalähteiset verkkoryhmät    - keke ryhmä



Mitä olisin tehnyt eri lailla, sen perustella mitä 
kuulin tänään? eli mitä opin tänään?

Aion viedä kestävyyttä ja ekososiaalista sivistystä eteenpäin eri toiminnoissamme: hankkeiden kautta, keke-ohjelmamme 
kautta, koulutuksiin ja palveluihimme integroiden.

Työ jatkuu ja se vielä alussa.

Kestävän elämän suunnitelman oppilaitoksellemme, joka kattaa myös järjestöjen koulutuksen tuen.

Aion jatkaa työparini ja työryhmämme kanssa aloittamiemme teemojen parissa. Tavoitteena on saada OKKA-säätion
kestävän kehityksen sertifikaatin hakuprosessi käyntiin mahdollisimman pian. Jatkossa toivoisin, että ekologian teemat 
näkyisivät selkeämmin myös kurssiohjelmassamme.

Edelleen viemme ekososiaalisen sivistyksen oppeja käytäntöön monissa erilaisissa koulutuksissa, henkilöstölle ja 
jäsenjärjestöille, se on meillä läpileikkaava teema, jota pitää pitää yhä enemmän keskiössä. Pitää selkeyttää sen sisältö 
konkreettisiksi asioiksi vielä paremmin kaikille. 

Jalkauttaa ekososiaalisen sivistyksen läpileikkaavasti kaikkeen toimintaan ja kaikkiin toimintaa raamittaviin asiakirjoihin.

Pitää kestävän kehityksen työryhmän toimintaa aktiivisena ja päivittää sen toiminalle säännöllisesti eritasoisia 
tavoitteita.



Mitä aion tehdä tulevaisuudessa? tärkeintä

Kokeiluissa voi lähteä kehittämään omaa toimintaa hyvin monella tavalla, tärkeintä on se, että toimitaan ja tartutaan johonkin. En 
siis olisi muuttanut omaa kokeilua, mutta on hienoa nähdä myös muita kokeiluja.

Olisimme voineet rohkeammin tarttua toiminnallisten menetelmien käyttöön verkossa

Olen aika tyytyväinen työhömme, koska se tukee oppilaitoksemme kehittämistä. Mutta olisi olut hienoa päästä tekemään myös 
mittareita.

Omassakin opistossa olisi voitu järjestää työpaja tai luento ekososiaalisen sivistyksen teemoista, ehkä sitä kautta omaa 
henkilökuntaa olisi saatu sitoutettua mukaan vielä paremmin. Pidän tämän mielessä kun pohdimme seuraavia askelia omassa 
opistossa!

Oma koulutus olisi toki mieluiten toteutettu lähiversiona, jos se olisi ollut mahdollista. Mutta nyt ei ollut. Opin, että pienin askelin 
monilla eri rintamilla eteneminen on varmasti hyvä keino edistää ekososiaalista sivistystä, niin pienissä kuin isoissakin 
organisaatioissa. 

Olisin käyttänyt enemmän yhteisöllisiä, toiminnallisia menetelmiä, mutta se ei ollut mahdollista koronapandemian takia.

Olisimme voineet ottaa sisällön suunnittelijoiden sitouttamisen yhdeksi päätavoitteeksi, mutta emme toisaalta voineet arvata, 
että juuri heidän mukaan saamisensa osoittautuisi haasteeksi.



KIITOS! 


