kasvatustoiminnan johtaja. Ryhmät käyttivät kehittämisrahaa ohjelmapalveluiden
ostamisen lisäksi kuljetuskustannuksiin ja tilavuokriin.
Kehittämisrahaa vastaava käytäntö luontokouluissa muualla Suomessa on kummiryhmätoiminta. Kouluilla ja päivähoitoryhmillä on mahdollisuus hakea vuosittain
luontokoulun kummiryhmäksi, mikä tarkoittaa 4–6 luontokoulukäyntiä vuosittain /
ryhmä. Ajankohdat ja sisällöt sovitaan etukäteen ohjelmien sisältökuvausten perusteella. Kummiryhmätoiminta perustuu useimmiten kunnan ja luontokoulun välisiin
ostopalvelusopimuksiin. Raisiossa erikoisuutena on vuosittain jokaisen peruskoululuokan osallistuminen luontokoulutoimintaan. Kummankin käytännön etuna on
kytkentä opetussuunnitelmaan, tarpeeksi ajoissa toteutettu etukäteissuunnittelu,
elämyksellinen tekemällä oppiminen, rahoituksen varmistaminen, toiminnan turvaaminen sekä opettajan oheistuotteena saama koulutus ja opetusmateriaalit.

5.4

Ohjelman sisältö opettajan, ryhmän
ja oppilaan kannalta
Luokan luontokoulupäivän järjestäminen vaatii opettajalta normaalia enemmän valmistelua ja yhteydenpitoa luontokoulun sekä vanhempien kanssa. Siihen tulee varata
aikaa. Ohjelmaan tutustumiseen voi sisältyä käynti maastossa tai luontokouluyrittäjän tiloissa sekä opetusmateriaaliin, menetelmiin, välineisiin ja tehtäviin tutustumista.
Opettajan on oltava selvillä ohjelman turvallisuudesta ja ohjeista, jotka ryhmälle
annetaan. Mutta opettajan vaivannäkö palkitaan. Hän saa käyttöönsä uusia menetelmiä ja opetusmateriaaleja. Luokan ryhmäytymisen solmut voivat aueta maastossa.
Luontokoulupäivä voi tukea opetusta ja toimia opettajan yksilöllisenä täydennyskoulutuksena. Retkitaidot karttuvat samoin kotiseudun tai kunnan tuntemus. Sama
pätee myös koulunkäyntiavustajiin.
Kun opettaja päättää viedä luokkansa opiskelemaan koulunseinien ulkopuolelle,
on yhtenä tavoitteena yleensä oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmän yhteistoiminnan parantaminen. Jo valmistautuminen retkelle voi parantaa luokkahenkeä,
kun tutustutaan etukäteen tulevaan maastoon ja uusiin ihmisiin, jotka vastaavat
ohjelmasta. Se tarjoaa vaihtelua rutiineihin. Opettajan tärkein tehtävä on välittää
tieto ryhmästä ja mahdollisista erityistarpeista luontokoulupäivän vetäjälle kuten
sairaudet, allergiat, liikuntarajoitteet, henkilökohtaiset opetussuunnitelmat yms.
Maastossa ryhmän sisäiset rakenteet voivat
muokkaantua uudelleen, kun kaikki oppilaat
ovat uuden edessä. Johdon voikin ottaa se,
joka osaa tehdä tulen eikä luokan pomottaja.
Maastossa jakaudutaan usein pienryhmiin.
Opettaja voi halutessaan vaikuttaa tapaan, jolla se tehdään. Ohjelmassa edetään heikoimpien ehdoilla. On tärkeää, että kaikki ryhmän
jäsenet voivat osallistua toteutukseen ja että
tilanne pysyy hallinnassa. Oppilaiden on tärkeä noudattaa turvallisuusohjeita. Maatilalla
vierailulla on tärkeää kuunnella, mitä eläinten kanssa voi tehdä ja mitä ei.
Lapsille ja nuorille toiminta yhdessä aikuisten kanssa voi avata uusia oivaltamisen,
pärjäämisen ja selviytymisen näköaloja. Teke-
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mällä oppiminen on elinikäistä oppimista. Ohjelmien alussa on osuus, jossa herätellään aistit vireiksi näkemään, kuulemaan ja haistamaan. Voidaan tunnustella erilaisia
pintoja ja luupitella. Aidossa ympäristössä voi itse tutkia havaitsemiaan ilmiöitä
eri välineillä. Kaikki asioihin vaikuttavat tekijät ovat näkösällä kun ne vain oppii
huomaamaan. Tämä luo perustaa luonnon toiminnan ja sen hyvinvoinnin ehtojen
ymmärtämiselle. Luontokouluopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle uusia taitoja
sekä keinoja vaikuttaa itse asioihin ja ymmärtää oman toiminnan seurauksia. Kartan
lukeminen ja tulenteon oppiminen parantavat retkitaitoja. Vuoren valloitus voi antaa
jollekin lähtemättömän kokemuksen jaksamisesta taipaleella. Yhdessä vietettyjen
iloisten hetkien tunnelmat voivat säilyä muistoina läpi elämän ja luoda perustaa
rakkaudelle luontoa kohtaan. Esikoululaisen kokemukset voivat palautua mieleen
vielä lukiossakin. Taitava opettaja osaa hyödyntää oppilaan kokemuksia, kun samaa
teemaa puidaan opetuksessa useaan kertaan eri luokka-asteilla.

5.5

Luontokouluyrittäjän rooli ohjelman toteuttamisessa

Heidi Hintikka Hakolan tilalta on opettanut
lukuisat ryhmät tuntemaan kotimaiset viljat ja
maitotuotteet. Omatekoinen spaghetti maistui.

Eräopas Pentti Korhosen erä- ja retkitaitoja
halusivat oppia niin oppilaat kuin opettajat.
Jääsaunan rakentamista Multamäen rantaan.

Eero Sysmäläinen päreen vuolussa Haapalan
koululla. Pärekopanteko ja nuotanveto ovat
perinnetaitoja, joita monet haluavat oppia.
Hän toi Lankamaan kyläseuran luontokoulutyöhön mukaan.

LH Lift Oy:n perustaja Paavo Viikki teki yrityksen ympäristöohjelmaan mittavan kehittämistyön ja www-sivut. Yhteistyökumppanina toimi historian ja yrittäjyyskasvatuksen opettaja
Kari Perälä Sydän-Laukaan yläasteelta.

Luontokouluyrittäjä välittää omalla ohjelmallaan luontokoulun arvomaailmaa ja kestävän kehityksen päätavoitetta tuleville sukupolville. Oman panoksensa antaminen
tulevaisuuden rakentamista varten voi antaa suurta tyydytystä. Arkinen työ voi olla
myös yksinäistä. Asiakasryhmät tuovat väriä elämään. Ohjelman vetäjä saa osuudestaan usein välitöntä palautetta, joka voi olla tärkeä kannustin omalle jaksamiselle ja
avaa ovia uusille ideoille. Luontokouluyrittäjä vastaa ohjelman toteutuksesta ja sen
turvallisuudesta. Hän avaa kotinsa tai työpaikkansa oven vierasryhmälle tai vie heitä
tuntemaansa maastoon. Hän antaa oman persoonansa ja osaamisensa peliin. Hän toimii
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oppaana, esittelee välineitä ja opastaa niiden käytössä. Hän palvelee asiakasta ja järjestää ohjelman usein sivuelinkeinonaan saaden siitä maksun. Useat luontokouluohjelman
toteuttajat toimivat omassa ammatissaan vailla ammattikasvattajajan pätevyyttä. Ohjelman on siksi kääntänyt tai tulkinnut ympäristökasvatuskielelle sen rakentamisvaiheessa ympäristökasvattaja, joka vastaa myös opetusmateriaaleista ja tehtävistä. Tätä
on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.7 ohjelman tuotteistaminen.
Luontokouluyrittäjällä on yhteyksiä oman alansa ja kylänsä tai kunnan sidosryhmiin, joista vieraileva ryhmä voi saada ohjelman yhteydessä hyödyllistä tietoa. Leirikoulutoiminta voi toimia yhteydenluojana myös toisinpäin. Yrittäjä voi löytää uusia
yhteistyökumppaneita, mikäli ohjelmavastuussa on useampia yrittäjiä.
Yhteistoiminta ammatillisen koulutuksen kanssa
Työssä oppiminen ja käytännön harjoittelu ovat jatkuvasti lisääntyneet ammatillisessa opetuksessa. Luontokoulun toimintamuodot ja verkoston eri ammattialojen
edustajat tarjoavat ammatillisen opiskelun
kanssa monia yhteistyömahdollisuuksia.
Luontokoulun ja oppilaitoksen kesken sovitaan opiskelujakson tavoitteista, sisällöistä ja ohjaamisesta. Se vie aikaa. Molemminpuolinen hyöty on tärkein kannustin. Harjoittelijoille ja opinnäytetöiden
tekijöille luontokoulusisältöjen suunnit- Vehniän kylä sai luontopolun Himman ulkoilureitin varrelle, kun Jyväskylän yliopiston varhaiskastelu ja toteutus antaa mahdollisuuden vatuksen esiopetuksen pätevöitymisopiskelijat
oman ammattitaidon kartuttamiseen. He Pirkko Hirvi ja Jaana Reinikka suunnittelivat
saavat käytännön jaksoja teorian lomaan. opinnäytetyönään kunnan nimikkolajeista rastit
sinne.Aiheena oli oppimisvalmiuksien ja ajatteluYmpäristökasvatussisältöjä ja menetelmiä taitojen ohjaaminen.
voi muokata eri oppiaineiden ja eri –ikäisten ryhmien näkökulmista. Luontokouluyrittäjä voi puolestaan hyötyä opiskelevan
sukupolven taidoista ja päivittää osaamistaan uusimmalla tiedolla.

5.6

Ohjelma kodin ja koulun yhteistyön kannalta

Haapalan kyläseurasta Tommi Rantanen, Eino Hannikainen ja Ossi Kiiveri kehittivät puheenjohtaja
Paavo Viikin kanssa luontokoulutoimintaa yhdessä koulun kanssa. Haapajärven kunnostaminen on
kylän yhteinen ponnistus. Moni sai kokeilla lumikenkäilyä Haapavuoren päälle kiivetessään.

Oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan luontokouluohjelmiin. Koulun opettajat huolehtivat yhteydenpidosta luontokoulun ja asiakasryhmän kotiväen kanssa.
Luontokoulu tarjoaa tiedotuskirjepohjan koteihin, ohjeet varusteista, opasteet paikalle
sekä tiedot luontokoulupäivän tai leirikoulun turvallisuudesta. Mikäli vanhemmat ha-
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luavat, voi ohjelman tarjoava luontokouluyrittäjä tulla etukäteen koululle tapaamaan
ryhmää. Tämä voi olla tarpeen erityisesti maastopainotteisten leirikoulujen järjestämisessä.
Vanhemmille mukanaolo lapsen luontokoulupäivässä tarjoaa luontevan mahdollisuuden nähdä lapsensa toimintaa ryhmässä, tutustumismahdollisuuden opettajaan ja
lapsen luokkatovereihin sekä muihin vanhempiin. Vanhemmilla voi olla myös osaamista, jota he voivat halutessaan tarjota yhteiseen käyttöön. Vanhemmat ovat osallistuneet
mm. kuljetuksiin, toimineet apuemäntinä, hankkineet pilkkikisapalkintoja, piirtäneet
karttoja atk:lla, avustaneet ryhmän lumikenkien kiinnittämisessä ja toimineet halutessaan pienryhmän oppaana. Usein maastossa vanhemmille palautuvat mieleen myös
omat varhaiset luontokokemukset, jotka voivat rikastaa yhteistä hetkeä. Vanhemmat
pääsevät tutustumaan uusiin retkimaastoihin ja ihmisiin. Kaikki tämä voi parantaa
luokkahenkeä ja yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä sekä vanhempien kesken. Näkeviä silmiä ei myöskään koskaan ole liikaa ryhmän turvallisuuden valvomisessa.
Koulumaailmassa luontokoulutoiminta voi tukea toisellakin tavalla kodin ja koulun yhteistyötä. Koulujen vanhempainyhdistykset ovat tehneet talkoita yhdessä koulun- ja kunnanväen kanssa.
Luontokoulu voi olla pihatalkoissa mukana
ideoinnissa ja käytännön työssä sekä luomalla
materiaaleja ja -ohjelmia pihaympäristöön
mm. luonnon seurantaan, ruokintapaikkoihin,
sään seurantaan, luontopolkuja jne. Laukaan
kirkonkylän ala-asteen vanhempainryhmä tuki
talkoilla koulun pihan elävöittämistä. Luontokoulu oli mukana maastopainotteisen oppimisympäristön kehittämisessä.

5.7

Luontokoulutoiminta järjestöjen kannalta

Kuvassa Laukaan 4H:n toiminnanjohtaja AnneMari Räty ja Lankamaan kummikoululaisia. Laukaan
4H-yhdistys osallistui kalaleirikoulun järjestämiseen pajutyöpajalla. Yhdistys on panostanut viime
vuosina ympäristökasvatuksen kehittämiseen, mikä
näkyy valtakunnallisilla nettisivuilla.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha
Hänninen opastaa retkikurssilaisia fasaanin
käsittelyssä. Juha Hänninen kiersi kouluilla
tuoden mukanaan lähialueen metsästysseurojen väkeä.

Luonto- ja ympäristöalan järjestöillä on valistustehtäviä, joihin luontokoulutoiminta
voi tarjota väylän. Laukaan Riistanhoitoyhdistys ry liittyi tältä pohjalta ohjelmillaan
luontokouluverkostoon. Eläinten jälkien tunnistaminen, riistanhoitotyö ja metsästyskoirien koulutus innostivat oppilaita käytännön läheisyydellään. Kyliltä löytyi innokkaita nuoren metsästäjän alkuja. Riistanhoitoyhdistyksen osaamista ja yhteistyötä
metsästysseurojen kanssa hyödynnettiin mm. retkikursseilla. Luontokoulu voi tarjota
partio-ohjaajille koulutusta ja välineistöä.
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6

Luontokouluohjelman tuotteistaminen

Sararannan viikarit pussittamassa sipulia myyntiin Hakolan tilalla. Isäntä Juha Hintikka on antanut
merkittävän panoksen luontokoulun asiakaspalvelussa ja www-sivujen kehittämisessä mm. tarjoamalla apua sivujen rakentamisessa muille verkoston jäsenille yhdessä vaimonsa Heidi Hintikan
kanssa. Hän kantoi myös osuuskunnasta vetovastuuta sen loppuun saakka.

6.1

Valmennusta luontokouluohjelman järjestäjille
Elävin osa luontokoulusta on tarjolla olevien ohjelmien monipuolinen kirjo. Teemat
vaihtelevat metallityöpajasta erävaellukseen. Luontokouluideoita voi tulla laidasta
laitaan eri ammatinharjoittajalta tai maanomistajilta. Ohjelma rakennetaan siten, että
aluksi toiminnanvetäjä / projektipäällikkö tutustuu henkilön tai yrityksen toiminnan
historiaan, tiloihin, välineisiin ja maastoon. Alkuhaastattelun punaisena lankana toimi ensimmäisen koulutusohjelman runko. Tavoitteena on hahmottaa ohjelmateeman
käyttömahdollisuuksia luontokoulun eri toimintamuodoissa.
Ovien avaaminen ja oman perhe-elämän ja työn sovittaminen luontokoululaisten
tarpeisiin vaatii ohjelmasta vastaavalta yrittäjältä joka toteutuskerta erityisiä järjestelyjä ja ponnistuksia. Ryhmän ikätaso ja tietojen ja taitojen omaksumiskyky on
mietittävä. Käytännössä asiat konkretisoituvat ensimmäisten kokeiluryhmien kanssa.
Silloin mietitään ohjelman tavoitteita ja ryhmän toiminnan edellyttämiä etukäteisjärjestelyjä paikan päällä.Valmistautumiseen voi sisältyä myös tapaamisia mm. ryhmän
opettajien kanssa. Projektipäällikkö valmisteli yhteisen suunnittelun pohjalta ensimmäiset ohjelmarungot ja niiden opetusmateriaalit sekä palautelomakkeen ohjelman
kehittämistä varten. Ohjelmaan pyritään sisällyttämään ryhmälle lopuksi annettava
muisto kiitokseksi. Sen tehtävä on toimia myös markkinointivälineenä.
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Luontokouluidea ohjelmaksi
Ohjelman järjestäjän nimi tai yrityksen nimi:
1. Luontokouluohjelman nimi (tai työnimi) ja luontokoulutavoite: yksi ohjelma / lomake
2.
		
		
		
		

Ohjelman kuvaus:
Kerro lyhyesti niin kuin asiakkaalle, mitä ohjelman aikana tapahtuu, ohjelman kesto, kuka johtaa (
mm. luonnehdinta oppaan kokemuksesta), missä toteutetaan, maaston ja maiseman luonnehdinta, 		
toteutettavuus eri vuodenaikoina, fyysinen rasittavuus, vaatimus aikaisemmasta kokemuksesta, 		
onnistuuko liikuntarajoitteiselle henkilölle

3. Kuinka monta henkilöä voi kerrallaan osallistua ohjelmaan:
		 minimi ja maksimi, mahdollinen ikäsuositus (alaikäraja)
4. Milloin ohjelmapalvelun voi saada:
		 jatkuvasti ympäri vuoden vai tiettynä vuodenaikana
5. Missä luontokouluohjelma toteutetaan, kuinka kauan kestää, milloin ohjelma alkaa, 		
		 minne ja milloin palataan
		 (mahdollisesta reitistä karttaliite)
6. Tarvittavat varusteet: 								
		 kerro lyhyesti, mitä varusteita saa ohjelman toteuttajalta, mitä asiakas itse ottaa mukaan 			
		 (mahdolliset suojavarusteet)
7. Kuvaus pakettiin mahdollisesti kuuluvasta ruokailusta tai sitä tarjoavasta 			
		 yhteistyötahosta:
		 ateria, välipala, missä, omat ruokailuvälineet vai talon puolesta
8. Kuvaus pakettiin mahdollisesti kuuluvasta majoituksesta tai sitä tarjoavasta 			
		 yhteistyötahosta:
		 montako henkilöä yhteensä, hlömäärä/huone, majoitustilat, vuodevaatteet, sauna
Majoitukseen liitettävät mahdolliset oheispalvelut tai toimintamahdollisuudet
9. Lyhyt kuvaus kulkuyhteyksistä tai kuljetuspalveluja tarjoavista yrityksistä
10. Ohjelmaan liitettäviä muita ohjelmapalveluista, omia tai yhteistyötahojen tarjoamia:
11. Mieti esitettä varten 3–4 kuvakohdetta, jotka kuvaisivat toimintasi omaperäisyyttä. 		
		 Muista eri vuodenaikojen mahdollisuudet.
12. Muisto käynnistä- markkinoinnin väline.				
13. Palautteen kerääminen ja käsittely sekä kehittäminen.
Luontokouluohjelman alustava karkea hinnoittelu, oma arvio
Mieti, mistä kaikista asioista ohjelmapalvelun hinta koostuu euroa / hlö / tunti tai vrk tai tapahtuma
Erittele hinnat erilaisille ryhmille esim. lapsiryhmät, aikuiset, eläkeläiset
Listaa kaikki tarvikkeet ja välineet (muista jälkihuolto ja vuokrattavat välineet)
Hankintamatkat (km / ohjelman toteutus) 		
Listaa markkinointikulut (esite, tiedotus, puhelin-, postitus, yms.)
Muilta ostettavat palvelut 		
Hinta omalle työajalle ja valmistautumisajalle 		
Tuotteen kokonaishinta
euroa/ hlö:

euroa/hlö
euroa / hlö
euroa / hlö
euroa/hlö
euroa /h
euroa/ ryhmä:

Mahdollisesti tarjoamiesi oheispalveluiden hinta		
ateriat ja välipalat
majoitus

euroa/hlö

sauna
vapaa-ajan toiminta
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Luontokoulun ohjelmatoimitus
Laukaan luontokoulu/yrittäjä yhteystiedot
Ohjelman nimi:
Ryhmätiedot:
			

Nimi, pvm, klo, yhteyshenkilö, montako lasta (tytöt/pojat), ikätaso
Montako aikuista (vanhempia, avustajia)
Erityistä huomioitavaa (allergiat, sairaudet, rajoitteet, HOPS)

Tavoitteet:

Oppimistavoitteet (2–3 kpl)
Tekemiseen liittyvä tavoite
Eläytymistavoite
Kohde-, selviytymis- tai varustetavoite
Ryhmäkohtainen tavoite
Globaalitavoite / käyttäytymisen muutokseen liittyvä tavoite

Toteutus:
			

Vastuujako / tiedottaminen koteihin, ruokailut, majoitus, kuljetukset, ohjelmat,
varasuunnitelma
Yrittäjän vastuulla olevat asiat
Koulun/ ryhmänvetäjän vastuulla olevat asiat

Turvallisuus:

Kohdemaastoon liittyvät asiat, varusteluettelo, ensiapuvälineistö,
vakuutusasiat, koteihin tiedottaminen, hygienia (WC, käsienpesu,
ruokailuvälineet, jätehuolto)

			

Aikataulutettu ohjelma: Vastuuhenkilö, tarvittavat varusteet
Varustelista oppilaalle:
			
			

Yksilöity pukeutumisohje alusvaatteista päähän
Mukana tarvittavat varusteet
Peseytyminen ja hygienia

Muisto vierailusta
			

Käyntikortti, itse tehty käyttöesine tms. markkinointia edistävä
(ryhmälle räätälöity). 				

Palautteen kerääminen

Menetelmä ikätasosta riippuen

Tarjoushinta:
Toimitusehdot:
			

Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet: (mm toiminta-, varuste- ja 			
turvallisuusohjeiden noudattaminen, asiakkaan oma vakuutusturva)

Maksutapa ja –ehdot:
			

(Viitesiirto 14 vrk tai käteinen, ei ennakkomaksua)
Tarjous on voimassa [pvm] asti.

Leikkimielisen karhunkierroksen isäntä karhuvouti Mikko Muurikainen Syvävuorella. Mikon miniä Satu Muurikainen piirsi ohjelmaan runovärityskirjan piirroshahmoilla. Reitillä seurataan karhun kaatamia kantoja ja kynsimisjälkiä puiden rungoilla.
Ohjelmassa joutuu tekemään kuperkeikan mikäli erehtyy sanomaan ”karhu”. Juoni
tulee karhunmetsästyksen perinteestä jossa piti kiertoilmaisuilla esim. otso, mesikämmen, kouko jne. erehdyttää nalle jäljiltä.
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6.2

Ohjelman turvallisuussuunnitelmat

Lastentarhanopettaja Sanna Saranpää on
hetkeksi järjestänyt Sararannan viikariryhmänsä
kuuntelemaan, mitä Hakolan tilan isäntäväellä
on kerrottavaa maatilavierailun onnistumiseksi.

Vuonna 1995 toukokuussa luontokoulun ohjaaja
Kristiina Schubin joutui ambulanssikyytiin ison
kaapin kaaduttua hänen päälleen. Onneksi
selvittiin säikähdyksellä.

Ohjelmien turvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää liikutaanhan miltei
aina asiakkaalle tuntemattomassa maastossa. Usein ollaan tekemisissä tulen kanssa ja
tarvitaan puukkoja tms. välineitä. Maatiloilla turvallisen liikkumisen varmistaminen
on ensiarvoisen tärkeää ollaanhan eläinten kanssa tekemisisssä, on lantavarastoja ja
muita varastointitioloja
Kuluttajavirasto valvoo Suomessa elämyspalveluja tuottavien yritysten ohjelmien
turvallisuutta. Jokaisella luontokouluohjelmalla on oma turvallisuussuunnitelma.
Suunnitelmien pohjamateriaali valmisteltiin projektin aikana keskitetysti luontokoulutoimistossa erikseen kiinteille tapahtumapaikoille ja erikseen maasto-ohjelmiin.
Käytännön valvonnasta vastaavat kunnan terveystarkastajat (liitteenä 7). Ohjelman
järjestävä yrittäjä vastaa siitä, että hänen omat yrittäjyyteen liittyvät vakuutusasiansa
ovat kunnossa. Ne tarkistetaan ennen ohjelman käyttöönottoa. Turvallisuussuunnitelman pohjalta laaditaan tarjoukseen ohjelman liitteeksi etukäteisohjeistus jokaista
ryhmää varten erikseen. Tapaturmatilanteita varten on olemassa pelisäännöt vastuiden ja tiedotuksen osalta. Jokaisella luontokouluohjelman järjestäjällä on tiedossa
kaikki yleiset hälytysnumerot sekä ajo-ohjeet viranomaisille pelastustilanteita varten.

Kriisitiedottaminen
Luontokoulutapahtuman järjestäjän puolesta ensisijassa ohjaaja tiedottaa
tapahtuneesta vahingosta seuraavassa järjestyksessä:
1. Tarvittaessa ensiapu- ja muu hälytysviranomainen
2. Luontokoulun vastuuhenkilö/toiminnanjohtaja
3. Omaiset
4. Muut asianosaiset
Ulkoinen tiedotus:
tiedottamisesta julkiselle sanalle ja viranomaisille vastaa 				
luontokoulun vastuuhenkilö / toiminnanjohtaja
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Luontokoulutoimijat ensiapukurssilla LH Lift Oy:n kokoustiloissa. Verkoston jäsen ensiapuopettaja
Anne Riissasen räätälöi kurssin. Kokoustila oli ahkerassa käytössä ohjausryhmän ja osuuskunnan kokoustiloina. Tehtaan isäntä ja puheenjohtajana toiminut Paavo Viikki istuu pöydän päässä.
Vasemmalta Vesa Liimtainen, Tommi Rantanen, Heidi ja Juha Hintikka, Kalevi Heikkinen, Paavo
Viikki, Anne Rissanen, Sirpa Rutanen, Tero Eskonen, Eero Sysmäläinen ja Ossi Kiiveri.
6.3

Mitoituskartoitus
Luontokouluyrittäjän kiinnostuksen ylläpitäminen ja kehittämisinto riippuu asiakkailta saadusta palautteesta, työn määrästä siitä saatuun korvaukseen nähden sekä
asiakasmääristä. Ohjelman kokeiluvaiheen jälkeen yrittäjältä kysyttiin tiheyttä, jolla
hänellä on mahdollisuus ottaa ryhmiä vastaan kuukausittain. Samassa yhteydessä
tarkistetaan hinnoittelu- ja turvallisuusasiat. Mitoitustietoa tarvittiin markkinointia
sekä toiminnan yhteisen rahoituspohjan laatimista varten.
LAUKAAN LUONTOKOULUN KAPASITEETTI JA YRITTÄJÄ KOHTAINEN
TULOSTAVOITE vuodelle 2004
Luontokouluyrittäjä

Yrittäjän
Luontokoulukapasiteetti päiviä / -ryhmiä
(10 kuukauden
ajalle)

Päivän / ryhmän
keskimääräinen hinta
(sis. osuuskunta
osuuden)

Tulostavoite
vuodelle 2004

Eero Sysmäläinen *

2 ryhmää / vk

72

150

10800 9 kuukauden ajalle

Eskosen tila
Hakolan tila
Heikkilän tila
Jari Niskanen *
Mikko Muurikainen
Nurmipirtti Ky
Ossin market

2 ryhmää / kk
2 ryhmää / vk
2 ryhmää / kk
1 ryhmä / kk
2 ryhmää / vk
1 ryhmä / kk
3 ryhmää / vk

18
72
18
9
72
9
108

210
168
168
70
210
150
60

3780
12096
3024
630
15120
1350
6480 10 kuukauden ajalle

Paavo Viikki
Simunan matkailutila *

2 ryhmää / vk
1 ryhmä / kk

72
9

70
210

5040
1890 11 kuukauden ajalle

Vesa Liimatainen
Äijälän Seudun osuuskunta *
Eija Syrjälä

2 ryhmää / vk
1 ryhmä / kk
3 ryhmää / vk

72
9
80

100
100
168

YHTEENSÄ

620

7200
900
13440
81750

* Yrittäjät eivät ilmoittaneet tarkkaa kävijämäärä haastattelussa, mutta arvio heidän kapasiteetista nykyisen toiminnan valossa.
Ryhmien määrä vuodessa on laskettu 9 kuukauden mukaan eli 2 ryhmää / vk x 4 viikkoa / kk x 9 kk = 72 ryhmää / vuodessa.
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6.4

Markkinointisuunnitelma
Luontokoulu voi tarjota yrittäjälle mahdollisuuden markkinoida osaamistaan. Verkostosta voi löytyä hyviä yhteistyökumppaneita, partnereita. Yrittäjäkohtaisen markkinointisuunnitelman laatimisessa käytettiin hyväksi jyväskyläläisen Tiimiakatemian
kolmen opiskelijan muodostamaa yritystä ja TATTIS- menetelmää (© Matti Kuosmanen, Paula Raatikainen, Tomi Ropponen 2002). Menetelmä perustuu henkilökohtaiseen haastatteluun ja tutustumiseen toimintaan paikan päällä. Jokaisen yrittäjän
markkinointiin liittyvät osa-alueet koottiin kuudelle markkinointihyrrätaululle ja
niistä koottiin yhteenveto yhteiseen käyttöön.
Hyrräaineiston pohjalta kootaan yrittäjäkohtainen markkinointisuunnitelma. Siinä
kuvataan yritysidea, käytettävissä olevat resurssit, ohjelmat lapsiryhmille, yrityksille.

Yrittäjäkohtaisen markkinointisuunnitelman runko
(© Matti Kuosmanen, Paula Raatikainen, Tomi Ropponen 2002)

Miksi teemme sitä mitä teemme
Tuotteet

Yleiset ominaisuudet
Ohjelman sisältökuvaus osa-alueittain

Mahdolliset kilpailijat
Kenelle haluamme kertoa luontokoulusta
• Päiväkoti
• Ala-aste
• Yritysvieraat
• Matkailijat
Sidosryhmät
• Omistaja/vuokran antaja
• Alan yhteistyökumppani esim. kalastuskunta
• Kyläläiset
• Luontokoulu
• Rahoittajat
• Muut toiminnalliset yhteistyökumppanit
Vaikutuskeinot / viestintäkanavat ( millä välineillä kerromme)
• Päiväkodit ja ala-asteet
• Omat internet-sivut
• Puskaradio
• Kerhotoiminta
• Materiaalit ja tuotteet
• Messut ja muut tapahtumat
• Vanhemmat
• Opettajat
Kävijöille luotava kuva
Selvitettäviä asioita jatkon kannalta
• Esim. kuljetusten hinnat
• Yhteistyömahdollisuudet erilaisten tapahtumien järjestäjien kanssa eri vuoden aikoina
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6.5

Palautejärjestelmä
Luontokouluohjelmien toimivuutta ja asiakastyytyväisyyttä arvioidaan ohjelmakohtaisella palautejärjestelmällä. Joka toteutuskerrasta pyydetään ryhmältä palautetta
joko keskustellen tai kirjallisesti palautelomakkeelle joka on jo tarjouksen liitteenä.
Ryhmältä pyydetään palautetta ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, toteutuksesta,
varusteista ja turvallisuudesta. Kertynyttä tietoa pohditaan ja siitä iloitaan yhdessä
annetaanpa palaute suoraan luontokouluyrittäjälle tai luontokoulun asiakaspalvelun
kautta. Sen mukaan toimintaa vahvistetaan tai parannetaan.
Palauteaineisto tallennetaan dokumenteiksi. Sitä käydään läpi kootusti verkostokokoontumisissa koulutustarpeiden kartoittamista varten sekä laatujärjestelmän rakentamista varten. Asiakaskunnalle voidaan tehdä ajoittain asiakastyytyväisyyskysely.

6.6

Hinnoittelu
Luontokouluohjelmien hinnoittelun pohjaksi kartoitettiin projektin aikana Suomessa
toimivien luontokoulujen hintatasoa. Vuoden 2000 tilanteen mukaan Suomessa toimivien luontokoulujen lyhytkestoisten ohjelmien maksut lapsi- ja nuorisoryhmille olivat
25 € / tunti / ryhmä ja aikuisryhmille 50 € / tunti / ryhmä. Sopiva ryhmän koko on
10–18 henkilöä ohjelmasta ja ohjaajamäärästä riippuen. Maastoretki yöpymisineen oli
yli 8 tuntia kestävistä reissuista 18 € / tunti / ohjaaja, ruokailukustannukset maastossa
6–8 € / vrk / henkilö. Osa luontokouluista oli vapautettu arvonlisävelvollisuudesta
opetustoiminnan vuoksi. Hinnoittelua saattoi alentaa myös osittainen kuntarahoitus.
Laukaassa puolipäiväohjelman hinnaksi tuli 13–17 € / oppilas ilman kuljetuskustannuksia ja oheispalveluja. Laukaassa ohjelman hinnoittelua varten luotiin ohje
kustannusten kartoittamista varten.
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7

Markkinoinnilla Keski-Suomen tyhjiötä
täyttämään
Luonto-opetuksen kaupalliset markkinat ovat heikosti kehittyneet Keski-Suomessa.
Erityisen haasteen markkinoinnille luo toiminnan uutuus. Sanalle luontokoulu tai
ympäristökasvatus ei ole olemassa riittävästi kokemusperäistä vastinetta. Luontoretket, luonto-opastus ja elämykset luonnossa ovat suurelle yleisölle tutumpia termejä.
Ympäristökasvatus on osa kuntien ympäristönsuojelua ja opetussuunnitelmatyötä.
Ympäristökasvatusta luontokouluksi puettuna ei kuitenkaan mielletä kunnan perustehtäväksi. Kunnan erikoistumisvalinta on Peurungan matkailukeskuksen kehittäminen. Laukaan luontokouluna tunnettu toiminta tukee maaseudun yrittäjyyttä ja
kylien reittihankkeita ja siten luontomatkailun kehittämistä. Tätä ei kuitenkaan vielä
nähdä kunnassa. Ensimmäiseksi tärkein kohdejoukko markkinoinnissa on siksi saada
kuntahallinto ja päättäjät näkemään luontokoulu uudenlaisena ympäristöpotitiikkana ja kunnan keskeisenä kestävän kehityksen imagotekijänä.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
myönsi Laukaan luontokoululle ympäristökasvatuksen Ruusu-palkinnon 25.10.2002 ensimmäisenä Suomessa toimivista luontokouluista.
Tunnustuspalkinto myönnetään tahoille, jotka
ovat toimineet pitkäjänteisesti, uutta luovasti ja
ympäristökasvatuksen mahdollistaen. Perustelu
oli seuraava:
Luontokouluverkosto on uusi toimintamalli, joka
perustuu laajalle yhteistyölle paikallisten toimijoiden kanssa.
7.1

Sijoittuminen markkinoilla ja kilpailutilanne
Suomessa toimii useita varsin paljon toisistaan poikkeavia luontokouluja ja ympäristökouluja. Tarjonnan painopiste on Etelä-Suomessa. Luontokoulujen ylläpitäjänä voi
olla kunta, järjestö, säätiö tai vakiintunut ostopalvelutoiminta kunnan ja järjestön tms.
kanssa.
Laukaan malli erottuu palvelurakenteeltaan maakunnan muista toimijoista, joiden
palvelut on rakennettu kiinteän toimipisteen ympärille. Jyväskylän maalaiskunnan
luontokoulu (nyk. Jyväskylän luontokoulu) palvelee kunnan omia ympäristökasvatustarpeita kiertävä luontokouluopettaja-periaatteella. Piispala Kannonkoskella on
valtakunnallinen leirikoulu- ja nuorisotoimintakeskus, jolla on oma ympäristökoulu. Piispala sekä Konneveden kurssikeskus Hiekkaharju keskittyvät kurssi-, leiri- ja
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kokoustoimintaan. Lyhyempiä ohjelmapalveluja tarjoavat Ympäristökeskus Kammi
(Jyväskylä), joka toimi kaupunkiympäristöön rakennettuna näyttelytilana sekä yliopiston luontomuseo Harjulla, joka esittelee Keski-Suomen luonnonhistoriaa sekä
eläin-ja kasvilajistoa. Kuvataidekoulu Jyväskylässä tarjoaa rakennettuun ympäristöön
liittyvää ympäristökasvatusopetusta. Käsityömuseon alainen käsityökoulu ammentaa
ympäristökasvatussisältöjä käden taitoihin. Leivonmäen kansallispuistohankkeessa
on kehitetty leirikoulutoimintaa varten rahoitusmallia. Metsähallitus järjestää luonto-opastusta kohteillaan Pyhä-Häkissä ja Salamajärven kansallispuistoissa. Lisäksi
Keski-Suomessa toimii seikkailupalveluja, erilaisia luontoaktiviteetteja ja luontomatkailuohjelmia tarjoavia yrityksiä, joiden ohjelmat voivat soveltua koulujen käyttöön.
Laukaan toiminta ei palveluillaan kilpaile suoraan luonto-opetusta ja ohjelmia
tarjoavien ympäristökasvatustoimijoiden kanssa. Se voi hyötyä luontoaktiviteetteihin
j a elämyspalveluihin suuntautuneen matkailun ja hyvinvointipalvelujen kehittämisestä. Alueella voidaan luonnehtia olevan markkinatyhjiö, johon voidaan vaikuttaa
aktiivisen tarjonnan kautta.
Keski Suomen ympäristökasvatuksen toimijoita
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
• Nuorisokeskus Piispala
• Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Saarijärven luonnonvarainstituutti
• Kivikauden kylä / Saarijärven museo
• Pyhä-Häkin kansallispuisto
• Salamajärven kansallispuisto
• Sydän-Suomen Luonto Oy
• Viitasaaren yläaste
• Saarijärven keskuskoulu
Äänekosken seutukunta
• Hiekkaharjun kartano Konnevesi
• Keski-Suomen opisto Suolahti
• Kovalanmäen koulu Äänekoski
• Koulunmäen koulu Äänekoski
Keuruun seutukunta
• Keurusselän
luonnonystävät ry
• Keuruun Ekokylä
• Oittaan Punainen Aitta,
Mirja Räty Petäjävesi
Jämsän seutukunta
• Isojärven kansallispuisto
• Jämsän seudun koulutuskeskus
puutarha-alan oppilaitos
• Lahden koulu, Vihreä lippu

Joutsan seutukunta
• Leivonmäen kansallispuisto
• Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry
• Joutsan-Luhangan yläaste, Vihreä lippu

Toimijat nimetty Keski-Suomen ympäristökasvatuksen verkkosivuston ja keskustelujen pohjalta kesäkuussa 2009. Lisäksi aihepiirin yhteydessä työskentelevät muun muassa useat kulttuurin
ja museoalan toimijat, luontomatkailuyritykset, ympäristövastuulliset yritykset, kierrätysalan toimijat sekä kansalaisjärjestöt.

Maakunnallisia toimijoita
• Keski-Suomen ympäristökeskus
• Metsähallitus Länsi-Suomen luontopalvelut
• Keski-Suomen museo
• Keski-Suomen luontomuseo
• Kuntien ympäristönsuojeluvastaavat
• Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
• Keski-Suomen 4 H- piiri alajärjestöineen
• Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri
ja paikallisjärjestöt
• Aluearkkitehdit ympäri maakuntaa
• Jyväskylän yliopiston opettajainkoulutuslaitos
• Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen yksikkö
• Jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötieteiden laitos
• Maakunnan kulttuuriympäristö -ryhmä (MAKU)
• Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistyspalvelut
• Keski-Suomen liitto
• Keski-Suomen TE-keskus
• Keski-Suomen maaseutukeskus
• Keski-Suomen Energiatoimisto
Jyväskylän seutukunta
• Jyväskylän luontokoulu
• Suomen Latu, metsämörritoiminta
• Mustankorkea Oy
• JE-energia, Jyväskylän kaupunki,
tekopohjavesialue Vuontee
• Vattenfall Oy
• Japa ry
• Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry
• Jyväskylän Repu ry
• Jyväskylän Maan ystävät ry (Jymy)
• Nuorten Akatemia / Ilmari-ilmastolähettiläät /
Note-palvelu
• Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry
• Laukaan luontokouluverkosto, Hakolan tila
• Vattipajat, Laukaan kunta
• SER-Väentupa ry
• Kallioplanetaario Nyrölä
• Viitaniemen yläaste ja lukio
• Pupuhuhdan koulu, ympäristösertifikaatti
• Palokan yläkoulu
• Jokelan koulu, Vihreä lippu
• Puuppolan koulu, Vihreä lippu
• Vaajakummun koulu, Vihreä lippu
• Äijälän koulu, Vihreä lippu
• Laurinkylän yläaste, Laukaa
• Muuramen lukio
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7.2

Markkinoinnin työkalu
Markkinoinnin perussuunnitelman rakentamiseksi luontokoululla on ollut käytettävissään oma työkalu, jonka avulla on kuvattu markkinointitoimet. Markkina-analyysi on sisällytetty liiketoimintasuunnitelmaan. Kehittämisprojektien aikana yhteistä
markkinointia, verkoston sisäistä markkinointia sekä kartoitettu luontokouluyrittäjäkohtaisia kanavia- ja keinoja. Jälkimmäistä on kuvattu kappaleessa 6.4.

Markkinoinnin profiili – työkalun sisältö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Markkinatutkimukset
Strategia
Sanomamäärittely
Kampanjointi
Messut, seminaarit
Projektimuotoinen erillisrahoitettu toiminta
Yritysprofiili
Esittelyaineisto
Palautejärjestelmä ja sidosryhmähallintajärjestelmä
Tiedottaminen ajankohtaisista asioista
Rahoittajat ja sponsorointi

Luontokoulun markkinoinnin perussuunnitelman sisältörunko, jonka pohjalta on vähitellen toteutettu erilaisia toimenpiteitä. Varsinainen markkina-analyysi on sisällytetty liiketoimintasuunnitelmaan (kappale 8.3)
7.3

Yrityskuva ja tuotekuva
Luontokoulun yrityskuva ja tuotekuva perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin.
Keskeisiä periaatteita ovat elinkaariajattelu sekä kokonaistaloudellisuus. Yhtenäistä yritys- ja tuotekuvaa varten luotiin toiminta-ajatusta kuvaava logo sekä yritystunnuksilla merkityt tuotekansiot sekä asiakirja-aineisto (tarjoukset, kirjepohjat,
kirjekuoret,laskut, käyntikortit, opasteet eri tilaisuuksiin). Luontokouluverkoston
yhtenäistä viestintää, johon toiminta perustuu, on kuvattu tarkemmin kappaleessa
sisäinen markkinointi.
			

Sanomamäärittely

Kuntataso
Toiminta perustuu Laukaan kunnanvaltuuston kehittämisstrategiaan luontomatkailun
edistämiseksi, kunnan ympäristönsuojelun edistämiseen, opetustoimintaan sekä kestävän kehityksen ohjelmaan (Paikallisagenda 21).
Kylätaso
Toiminta kumpuaa luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä kyläyhteisöjen voimavaroista,
monimuotoisuudesta ja arvokkaista luontokohteista sekä luonnonvaroista.
Yritystaso
Toiminta perustuu maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä
yrittäjien arvoihin ja osaamiseen.
Tuotetaso
Palvelut perustuvat kestävän kehityksen periaatteisiin sekä opetussuunnitelmien toteuttamiseen.
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7.4

Markkinointi- ja tuotestrategia
– tavoitteena ympärivuotinen toiminta
Keskeinen markkinointitavoite on saada toiminnalle ympärivuotista näkyvyyttä. Se
voi toteutua vain ottamalla käyttöön kaikki toimintamuodot ja verkoston voimavarat.
Niiden varaan rakennettu tapahtumakalenteri, johon sisältyy koulutusta, luontokoulupäiviä ja leirikouluja, näyttelyitä jne, tuo esiin toiminnan monipuolisuuden ja
tarjoaa sille uusiutumismahdollisuuksia, mikä herättää yleistä mielenkiintoa.
Markkinointia toteutetaan alkuvaiheessa oman kunnan alueella ja jatkossa täyttämällä Keski-Suomen ”tyhjiötä” sekä käyttämällä tehokkaasti hyväksi verkostoja:
koulujen ja päivähoidon yhdyshenkilöverkostot, Keski-Suomen ympäristökeskuksen
ympäristökasvatusverkosto, Suomen luontokoulujen verkosto, luontokouluyrittäjien ja kyläseurojen verkostot, seudulliset matkailuorganisaatiot, ympäristöimagoon
panostavat yritykset. Yhteistyön rakentaminen ja vakiinnuttaminen Peurungan seudun matkailuorganisaation kanssa on avainasia. Markkinointi ja myynti hoidetaan
pääsääntöisesti luontokoulun omana toimintana. Asiakasohjaukseen panostetaan
osana markkinointia.
Tuotestrategia
Eri toimintamuotojen ohjelmapalvelut ja luontokoulumateriaalit perustuvat laajalla
yhteistyöllä ja osaamisella toteutettuun tuotekehittelyyn, josta vastaavat Laukaan
kunnan luontokouluhenkilöstö ja yhteistyöhallintokunnat sekä paikalliset luontokouluyrittäjät ja kyläseurat. Tarjolla olevat toimintapäivä- ja leirikouluohjelmat perustuvat opetussuunnitelmiin. Kaikissa palveluissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä.
Tuotekehittelyssä panostetaan yhteissuunnitteluun koulujen ja päivähoitoyksiköiden
sekä ammatillisen koulutuksen ja tutkimuksen kanssa. Erilaisia tuotteita voidaan
kehittää myös projekteina.

Lumikenkäilijät Multamäessä pöllön jäljillä.

Sararannan Viikarit pilkkiretkellä opettelemassa kairausta. Erityislastentarhanopettaja Leena Nurminen neuvoo.

Luontokoulun ohjelmatarjonnan päätavoite on ympärivuotisuus. Markkinointi tähtäimessä ovat koulut
ja päiväkodit n. 80 km säteellä ja reilun tunnin ajomatkan päässä Laukaasta. Näille tarjotaan luontokoulupäiviä tai leirikouluja.
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7.5

Markkinointikeinoista
Tiedottaminen
Tiedottaminen on osa markkinointia. Se perustuu tiedotussuunnitelmaan, jossa kuvataan pelisäännöt ja viestintäkanavat. Päävastuu tiedottamisesta on toiminnanvetäjällä
siksi, että viestinnällä on oma yrityskuvaan liittyvä valistuksellinen tehtävänsä.
Parhaita markkinointikeinoja ovat toimittajien luontokoulutapahtumista uutisoimat lehtijutut. Kiinteimpiä yhteistyökumppaneita ovat paikallislehti Laukaa-Konnevesi, maakuntalehti Keskisuomalainen sekä Maaseudun tulevaisuus Alan lehdissä
tai sidosryhmien tiedotteissa leviää tieto hyvin kohderyhmässä, joka on jo käyttänyt
vastaavia palveluja tai on sellaisista kiinnostunut. Opettaja-lehti kokoaa syksyisin
leirikouluja esittelevän teemanumeron. Luontokoulusta kertovia juttuja voi tarjota
ympäristö-, kasvatus- ja matkailualan lehtiin.
Käytännössä tapahtuma-ja koulutustiedotteet saavuttivat mediassa suuriman näkyvyyden yli maakuntarajojen. Esimerkiksi kivikauden kädentaito- ja ruoanvalmistuskurssit kiinnostivat mediaa laidasta laitaan. Toiminnalla on selvästi innovatiivisia
ulottuvuuksia, joka kiinnostaa mediaa.
Tiedotuspisteet ja muut tiedotuskanavat
Asiakasryhmien kiinnostusta herätetään jakamalla seinäjulisteita ja esitteitä yleisille ilmoitustauluille kaupoissa, odotustiloissa ja erilaisissa asiakasryhmien kokoontumistiloissa. Tapahtumatiedotusta varten voi sopia kiinteitä logolla varustettuja
tiedotuspisteitä, joiden ylläpitäjät vastaavat jakelusta. Tapahtumamarkkinoinnissa
suurena apuna on ollut esim. koulujen ja päivähoidon verkostot, jotka ovat liittäneet
sähköpostitse lähetetyn materiaalin ilmoitustauluilleen sekä kylien ilmoitustauluille.
Maakuntalehti Keskisuomalainen julkaisee paikkakuntakohtaista Menoksi-tapahtumakalenteria, jota voi hyödyntää maksutta. Paikallislehtien ilmoituspalstat ovat
luettuja ja luotettavia tiedotuskanavia.
Luontokoulutoimintaa voi tarjota mukaan oheispalveluna matkailuyrittäjien
markkinointirenkaisiin. Keski-Suomen matkailupalvelun yhdyshenkilöiden kanssa
tarvitaan jatkuvaa tiedottamista, tapaamisia, ”ilmojen ennakointia”. Nettilinkitys
tai mainosjakelu yhteistyössä luontoalan tai vastaavan matkailuyrityksen kanssa
voi olla edullinen väylä tavoittaa esimerkiksi yritykset, jotka etsivät henkilöstölleen
toiminta- ja virkistyspäiväkohteita.
Internetsivujen asiakaslaskuriin on mahdollista liittää markkinointia palvelevaa
alueellista seurantatietoa.
Netissä on hyödynnettävissä lasten ja nuorten omat viestintäkeinot ja heitä voi
haastaa niiden kautta mukaan toimintaan ympäristön hyväksi.

Ympäristökasvatuksen Ruusu-tunnustus sai luontokoulun markkinointityöryhmän toimintaan:
Laukaan luontokoulu oli yhtäkkiä aamu- ja iltauutisissa radiossa ja televisiossa sekä maan
sanomalehdissä. Vihtavuoren 4B- luokka karhunkierroksella karhuvouti Mikko Muurikaisen ja
eräopas Pentti Korhosen opastuksella.
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Laukaan luontokoulun tiedotussuunnitelma
Tiedotusvälineet
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

Paikallislehti
Laukaa-Konnevesi / kuukausiteemat, tapahtumat, koulutukset yms.
Maakuntalehti Keskisuomalainen
kuukausiteemat, tapahtumat, koulutukset jne.
Ammattilehdet, erityislehdet
toiminnan esittelyä
Tapahtumista tiedottaminen ja tietoiskujen tarjoaminen tiedotusvälineisiin
(lehdet, radio,TV), tutkimuslaitoksiin, rahoittajille jne.

Internetin ja verkostojen hyväksikäyttö
1.
		
2.
		
3.
		
		
		
4.
		
5.
		

Luontokoulun oman yrittäjäverkoston, kyläseurojen ja kummikoulujen ja
päiväkotien sekä kirjastojen tiedotuspisteet
Koulujen ja päivähoidon ympäristöverkostot: Laukaa, Keski-Suomi, 		
valtakunnalliset verkostot
Keski-Suomen ympäristökeskuksen verkostojen hyväksikäyttö,
yhteiset tutustumisretket luontokouluihin, luontokeskuksiin yms.
seminaarit, koulutustilaisuudet, ympäristökasvatuksen lehti kouluille (KOULU),
asiakaslehti Fiksu
Yhteistyö muiden luontokoulujen kanssa: Keski-Suomen luontokouluverkosto,
valtakunnallinen luontokouluverkosto
Uusien verkostojen luominen: kylätoimikunnat, järjestöt, seurat, yhdistykset,
yritykset

Tapahtumat ja tiedotusmateriaalit
1.
		
2.
		
3.
4.
5.
6.

Luontokoulun omat kotisivut: kehittämishankkeet, ajankohtaisasiat, 		
tapahtumatiedotus, palaute
Osallistuminen kehittämishanketta tukeviin tapahtumiin, messuihin,
seminaareihin
Esitteet, julkaisut
Logon tunnetuksi tekeminen
Yleisötilaisuuksien järjestäminen säännöllisesti toistuvasti
Hitto Hitonpojan tavaramerkin hyödyntäminen ja tuotteistaminen

Kivikauden kädentaito- ja ruoanvalmistuskurssit ylittivät median uutiskynnyksen laidasta
laitaan. Taitoja opittiin eräopaskouluttaja,
tietokirjailija Turkka Aaltosen opastuksella.
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Esittelyaineistot
Esiteaineisto perustuu yhtenäiseen ulkoasuun. Eri toimijoiden esitteiden sisältökuvauksille pyritään luomaan yhtenäinen muoto. Ne ovat saatavilla sekä nettisivuilla
että paperiversiona. Yleisesite tiedottaa järjestettävästä toiminnasta ja tukee imagon
luomista ja yhteyden ottamista. Palveluesite tarjoaa asiakkaalle riittävät tiedot oman
alustavan ohjelmakokonaisuuden hahmottamiseen. Sen tehtävä on toimia pohjana
esisuunnittelulle ja tarjouslaskennalle. Luontokoululle ja yrittäjille luodaan omia
kohde-esitteitä eri asiakasryhmien tarpeisiin. Lisäksi esiterepertuaarissa voi olla julisteita, esitekansiotaskuja, esittelytauluja.
Oman kaikista ohjelmista kertovan LEIRIKOULUESITTEEN sekä hinnaston kokoaminen on koettu tärkeimmäksi markkinointikeinoksi kunnassa. Ohjelmakortit
ja hinnasto on koottu luontokoulun omille nettisivuille. Ne ovat julkaisun lopussa
liitteenä 3/1–20.
Jokaiselle ohjelmalle on oma tuotekansio, johon kirjataan ylös toteutuneita asiakasryhmien ohjelmia aikajärjestyksessä referenssitiedoiksi. Tarjouskansiossa on mallipohjat, hinnasto, tarjousliitteet, tarjousasiakirjat ja suojakannet asiakkaalle. Vuosikertomusta varten luodaan oma konsepti. Vierailutilanteita varten kootaan tapauskohtaisesti erillinen esittelymateriaalikansio ja jaettavan materiaalin setti. Lisäksi tarvitaan
verkoston toimijoiden käyttöön yhtenäistä toiminnan esittely- ja koulutusmateriaalia.
Kampanjointi
Kouluille ja päivähoidolle suunnattu markkinointi rytmitetään niiden vuotuiseen
toimintasuunnitteluun eli elo–syyskuuhun ja joulu–tammikuuhun sekä toukokuuhun. Suoria asiakaskontakteja voidaan luoda tietoiskutyyppisillä esittelykäynneillä
eri asteen oppilaitoksessa niiden yhdyshenkilöiden kanssa sovittuina ajankohtina.
Koulutustapahtumat ja yleisöretket saavuttavat monipuolisesti erilaisia ammattiryhmiä, opettajat mukaan lukien. Tapahtumamarkkinointi perustuu tapahtumakalenterin toistuviin teemapäiviin ja viikkoihin. Tapahtumien järjestämisessä hyödynnetään kestävän kehityksen teemapäiviä sekä erilaisia ympäristöalan valtakunnallisia
kampanjoita esim. nuukuusvikko, energiansäästöviikko. Vuodenaikojen vaihtelut
tarjoavat ajankohtaisaiheita teematapahtumien järjestämiseen. Koulutustapahtumat
kootaan vuosikalenteriin.
Markkinoinnissa hyödynnetään yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Esittelytilaisuuksia tarjoutuu ympäristöön, matkailuun, vapaa-aikaan sekä kasvatusalaan
liittyvien tapahtumien yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset paikalliset ja maakunnalliset messut. Messutapahtumia varten voidaan luoda oma toimintakonsepti
ja budjetointi. Näyttelytoimintaa varten on syytä varautua noin vuodella etukäteen
(tilavaraukset ja materiaalit).
Jokainen onnistunut koulutus, hanke, kehittämis- tai palveluprojekti markkinoi
julkistamisellaan luontokoulua myönteisellä tavalla esim. uusi luontopolku, näyttely,
materiaalin julkaisutilaisuudet, järvikunnostus yms. Näihin varaudutaan projektikohtaisessa toiminta- ja taloussuunnittelussa.

Tapahtumakalenteri
Pvm
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nimi

järjestäjä		

paikka		

lisätietoja

Yritysprofiili
Yrityskuva
Ympäristö-, matkailu- ja kasvatusalan tapahtumat sekä luontokoulun yhteistoimintaverkon / sidosryhmien järjestämät tilaisuudet ovat otollisia luontokoulun tunnetuksi
tekemisessä.
Tuote- ja tuoteryhmätaso
Kampanjointi ajoitetaan koulujen ja päivähoidon toimintasuunnitelmien valmisteluvaiheeseen, elo-syyskuu ja joulu-tammikuu sekä toukokuu. Kampanjointi valmistellaan
palveluverkkoon kuuluvien yrittäjien kanssa.
Tapahtumamarkkinointi
Ympäristönsuojelun, kestävän kehityksen ja luontoliikunnan teemapäivät ja viikot sekä
vuodenaikojen vaihtelusta ja ajankohtaisilmiöistä nousevat teematapahtumat ja muut
luontokoulun omat koulutustapahtumat.
Myyntikiertue
Tietoiskutyyppisillä esittelykäynneillä eri asteen oppilaitoksissa ja päivähoitoyksiköissä
yhdyshenkilöiden kanssa sovittuina ajankohtina luodaan suoria asiakaskontakteja.
Sisäinen markkinointi
Luontokouluverkoston jatkuva kehittäminen ja ylläpito edellyttää säännöllisiä koulutusja verkostotapahtumia tiedon välittämiseksi sekä verkoston, yhteydenpidon ja palvelujen
kehittämiseksi.
Välittäjät ja muut palveluorganisaatiot
Luontokoulupalveluja ei suoraan alisteta välitettäviksi (markkinointi ja myynti) muille
toimijoille kuten esimerkiksi seudullisille matkailuorganisaatiolle ja yrityksille. Kuitenkin
tiedottamisella pyritään helpottamaan asiakkaiden ohjaamista tarvittaessa Laukaan luontokoulupalvelujen käyttäjiksi. Luontokoulupalveluita voidaan tarvittaessa kytkeä muihin
palvelutuotteisiin alihankintana

Laukaan luontokoululla oli lapsiperheille suunnattu kivikausiteemainen työpaja Asuntomessuilla
2003. Työpajan toiminnasta vastasi eräopas Pentti Korhonen yhdessä neljän nuoren kanssa.
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Internetin ja pedanetin hyödyntäminen

Internet on tämän päivän koululaisten käyttämä tiedotusväline. Luokkaretkikohteita
valittaessa opettajat ja oppilaat etsivät tietoa netistä. Se on myös keskeinen väline viestintään ajankohtaisista tapahtumista. Useat koulut raportoivat luontokoulukäynneistään omilla pedanet-sivuillaan. Sivujen seuranta ja linkittäminen luontokoulusivustoon
vaatii oman resurssinsa. Tätä markkinoinnin osa-aluetta halutaan kehittää jatkossa.
Projektivuosien aikana siihen ei jäänyt aikaa.
Hakolan tila pystyi kehittämään toimintaansa jo Luontokoulu -projektin aikana tavalla, joka tavoittaa laajan asiakaskunnan. Jokaisen ryhmän vierailusta otetaan kuvia,
joista muutamat liitetään ryhmän luvalla nettiin. Kuvamateriaalia ja kertomusta voi
käyttää jatkossa luokan opetuksessa tapahtumien kertaamiseen, se toimii viestinä koteihin ja antaa muille tarjousta pyytäville asiakkaille havainnollisen kuvan tapahtumista. Omavaraistilan
sivuilla kerrotaan
myös eläinten hoidosta ja perheen arjesta. Lapset rakastuvat vierailukäynnillä tilan eläimiin
ja niiden elämää voi
seurata jälkeenpäin
netistä. Televisiokin
kiinnostui Hakolan
tilan toiminnasta ja
heistä tehtiin oma
juttusarja Olli Monosen toimittamana
Pikku Kakkoseen.
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7.6

Asiakasryhmien tavoittaminen
Keski-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2006 koolle kutsuman ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (KYKY) ansiosta
Keski-Suomen työlle on luotu omat sivut
(www.ksymparistokasvatus.fi).
Sivustoille voi tarjota tietoa alan
koulutuksista, tapahtumista, materiaaleista. Keski-Suomen ympäristökeskus
koordinoi ympäristökasvatustyötä koko
valtion ympäristöhallinnossa. Myös päätökset ympäristöministeriön vuosittaisista
avustuksista ympäristövalistukseen ja
-kasvatukseen tehdään Keski-Suomen
ympäristökeskuksessa.
WWW. YMPÄRISTÖ.FI/KSU >MINÄ JA YMPÄRISTÖ >YMPÄRISTÖKASVATUS

Keski-Suomen /Suomen koulujen ja päivähoidon tavoittaminen
Keski-Suomen ympäristökeskus tiedottaa aktiivisesti sähköpostitse koulujen, päivähoidon ja kuntien ympäristöverkostoja valtakunnallisista ympäristökasvatustapahtumista, koulutuksista ja materiaaleista. Viestintä tavoittaa useimmat Keski-Suomen
koulut ja päiväkodit sekä alan toimijat. Laukaa sijaitsee melko keskellä Keski-Suomea
noin tunnin ajomatkan etäisyydellä maakunnan perimmästäkin kolkasta. Onnistuneet leirikoulut ja luontokoulupäivät leviävät puskaradiossa nopeasti. Opettajat
tavoitetaan tehokkaimmin täydennyskoulutuksen sekä harjoittelijatoiminnan kautta.
Opettajien täydennyskoulutukseen on Laukaassa toimivia tiloja esim. Multamäessä.
Koulutoimen seutuyhteistyö avaa uusia kanavia. Esimerkiksi Jyvässeudulla on perusopetuksen piirissä n. 19000 oppilasta ja 2000 opettajaa. Koulu- ja päivähoitopiirien
laajentuminen yli kuntarajojen voi avata uusia mahdollisuuksia ympäristökasvatuksen kehittämiselle opetussuunnitelmien ja projektien kautta. Se voi muuttaa myös
esimerkiksi koulukuljetusten logistiikkaa ja alentaa kustannuksia, mikä poistaisi
yhden merkittävän esteen luontokoulupalvelujen käytölle. Kuntien koulutoimenjohtajat järjestävät tapaamisia, joihin voi tarjota alustavia toiminnan esittelyjä. Kuntien
sosiaaliosiaalijohtajilla sekä päivähoitoväellä on vastaavia alueellisia kokoontumisia,
joihin voi tarjoutua esittelemään toimintaa.
Markkinointitavoitteena on pitkäaikaisten ostopalvelusopimusten solmiminen
kuntien kanssa ensin toimintapäivistä, sitten leirikouluista. Vaihtokouluperiaate
kaupungin ja maaseutukoulujen leirikoulujen toteuttamisessa on toimiva yhteistyömuoto. Tämä toimii mm. Haapalan koulun ja Jyväskylän normaalikoulun kesken.
Asiakkaat vauvasta vaariin - yhteistyö vapaa-aikatoimen kanssa
Kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimella on monia ulkoiluun ja tapahtumiin liittyvää
seudullista yhteistoimintaa mm. ulkoilukartat, ulkoilureittien kehittäminen, tiedotus
järjestö- ja leiritoiminnasta, kansalaisopiston kursseista ja kirjaston näyttelyistä. Järjestöjen tiedot kootaan tapahtumakalenteriin. Laukaassa kunnan vapaa-aikatoimi,
VATTI, on kehittänyt palvelujaan yhä enemmän siten, että ne saavuttavat jokaisen
laukaalaisen. Yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.
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Esimerkki Laukaan vapaa-aikatoimen pysyvästä
markkinointi-ja tiedotustoiminnasta:
Vattiesite jaetaan Laukaassa joka talouteen syksyisin, talvisin ja keväällä. Siihen kootaan
tiedot vapaa-aikapalveluista, nuorisopalveluista, kirjastoista, tilapalveluista, kansalaisopiston
koulutuspalveluista, retkistä ja tapahtumista. Jakelusta vastaa nuorten retkitoimikunta.
Leiriesite jaetaan Laukaassa kouluille joka luokkaan, Jyväs- ja Ääneseudulla kouluille,
sosiaali- ja vapaa-aikatoimeen. Kesäleirien ja luontokoulun yhteismarkkinointi tietylle
kohderyhmälle on tuottanut hyvän tuloksen.
Paikallislehti Laukaa–Konnevesi -lehden vattipalsta tarjoaa mahdollisuuden tiedottaa
tapahtumista.
Järjestöesite (ei kata kaikkia järjestöjä) uusitaan vuosittain, jaetaan mukana oleville järjestöille, kouluihin, virastoihin, sinne missä ihmiset liikkuvat Peurunka, Lasilandia ym. Siihen on
mahdollista liittää tietoa luontokouluverkoston jäsenistä.

Jyväskylän kaupungin perhepäivähoitajien 70 hengen
yhteisretki keväällä 2002 Eskosen tilalla.

Tero Eskonen ja Valkolan koululaisia karhunkynsimäjäljillä.

Maatilakohteista on pulaa Jyvässeudulla. Eniten kysyntää on keväisin ja alkusyksystä, jolloin tiloilla on
työkiireitä. Puskaradio toimii. Eskosen tila lähti mukaan luontokouluohjelmakehittelyyn vanhaisäntä
Esa Eskosen aloitteesta. Sukupolvenvaihdoksen myötä Tero Eskonen jatkoi isänsä jalanjäljissä.

Retkikurssi syksystä kevääseen järjestettiin kahdesti v. 2002 ja v. 2003. Ensimmäiselle kurssille
ilmoittautui 40 osanottajaa, joten ryhmä jaettiin kahtia. Laukaalaisia oli kurssilaisista vain 7 henkilöä.
Kauimmaiset osanottajat tulivat Joutsasta. Toisella kurssilla (16 osanottajaa) ei ollut enää yhtään
laukaalaista. Kuvassa vuoden 2003 kurssi Kuusaan laavulla luontokuvaustauolla. Vasemmalla ”ope”
luontokuvaaja Jonni Saari.
84
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7.7

Luontokouluverkoston sisäinen markkinointi

Toiminnan käynnistyttyä syntyi verkoston jäsenten kesken itsestään tarve tutustua muidenkin tarjoamiin luontokouluohjelmiin. Tutustumisiltojen aikana luontokouluväki tutustui järjestelyihin, joita
ohjelmasta vastaava joutui tekemään ryhmää varten sekä testasi ohjelmaa pääpiirteittäin. Luontokouluverkosto opintomatkalla Jurmossa Arto Stenroosin opastuksella syksyllä 2003. Osanottajat
oikealta vasemmalle: Markku Hokkanen, Pentti Korhonen, Jorma Pitkänen, Arto Stenroos, Maija ja
Eero Sysmäläinen, Heidi ja Juha Hintikka sekä Kirsti Makkonen.

Luontokouluväen yhteinen ideointi, kokemusten vaihto ja kannustus sekä toinen
toiseltaan oppiminen ovat verkoston sisäistä markkinointia. Toiminnanvetäjä kutsuu
väen koolle tarpeen mukaan vuoroin vieraissa -periaatteella. Yhteiset tapaamiset
lujittavat verkoston yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä tuntemusta. Ne toimivat myös
osana jatkuvan parantamisen menettelyjä. Yhdessä suunnitellaan koulutusta, opintomatkoja sekä yhteistä virkistäymistä.
Verkoston sisäisen toiminnan periaatteet ovat tasavertaisuus, luottamus, keskinäinen tuntemus, avoimuus, jatkuva kehittäminen, taloudellisuus sekä sitoutuminen
kestävän kehityksen pyrkimyksiin. Jokaisen jäsenen on tärkeää omaksua yhteiset
palveluperiaatteet yhtenäisen yrityskuvan vuoks. Niitä ovat: aito kiinnostus asiakkaan tarpeisiin, asiakasohjaus, tiedusteluihin vastaaminen viipymättä, tiedonsaanti
ja tilauskäytäntö ”yhden luukun periaatteella”. Verkostoon liittyvää uutta jäsentä
varten on tarjolla materiaali - Tervetuloa luontokouluverkostoon –opas. Edellämaittujen asioiden lisäksi siinä kuvataan markkinointia, toimintaa kriisitilanteissa sekä
annetaan ohjeet asiakaspalvelusta. Tiedot asiakkaan oikeuksista, turvallisuusohjeista
sekä jokamiehen oikeuksista on koottu myös verkkosivuille.
Verkoston sisäinen tiedonvälitys perustuu toiminnanvetäjän tiedotuskirjeisiin.
Tiedotteessa kerrotaan avoimesti luontokoulutoiminnan ajankohtaisasioista, liiketoiminnasta, toimintaohjeista, tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Kirje pyritään vähitellen muuttamaan nettisivujen intranet-osioksi, johon vain verkoston jäsenillä on
mahdollista kirjautua sisään. Ajatuksena on myös kehittää kirje vähitellen luontokoululehdeksi, joka tavoittaa verkoston lisäksi laajemman sidosryhmän ja joka on
avoin käyttäjien ja muiden sidosryhmien esimerkiksi kylien ja koulujen tuottamalle
aineistolle. Lehdestä voidaan julkaista myös verkkoversio. Julkaisukuluja pyritään
osin kattamaan ilmoitustuloilla.
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8

Toiminnan tuotteistaminen ja
liiketoiminnan järjestäminen
8.1

Sopivan yritysmuodon hakeminen
Laukaan koulutoimi sai TE-keskuksen maaseutuosaston EMOTR-rahoista jatkorahoituksen luontokoulun ohjelmapalvelujen rakentamista ja toimintamallin toimeenpanoa varten v. 2001–2003. Kunta ilmoitti osallistumisensa ehdoksi sen, että projektin
kehittämisvaiheen jälkeen toiminnan ylläpitäjänä pitää olla jokin muu taho kuin
kunta. Siitä syntyi tavoite muuttaa toiminta kuntavetoisesta yritysvetoiseksi ja etsiä
sopiva yhtiömuoto. Toisaalta oli tarve laajentaa markkinointia vähintään maakunnalliseksi. Yrityksen liiketalouden rahoituspohja haluttiin luoda sellaiseksi, että toiminta voi vähitellen voimistua tulemaan toimeen omillaan eikä ole sidoksissa yhden
kunnan resursseihin.
Verkostosta valittiin työryhmä valmistelemaan yritysmuodon valintaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Työryhmä esitti osuuskuntaa sopivimmaksi ja edullisimmaksi
yritysmuodoksi, kun vertailtiin vaihtoehtoja järjestön, osakeyhtiön tai säätiön välillä.
Osuuskuntatoiminta oli monille yrittäjille tuttua, koska Äijälän seudun osuuskunta oli
mukana luontokouluverkostossa. Se tuottaa matkailu- ja ohjelmapalveluja, vuokraa
välineistöä ja tiloja sekä tuottaa erilaisia maaseudun oheispalveluja.
Osuuskunta sopii yritysmuodoksi, kun
• Yrityksellä on kiinteä toiminnallinen yhteys jäseniinsä. Luontokoulun toiminnassa on erityisesti kysymys eri osapuolten osaamisen, palvelujen yhdistämisestä,
ketjuttamisesta ja ohjauksesta sekä koordinoinnista yhtenäisiksi tuotteiksi, niiden
markkinoimisesta, myynnin ja liiketoiminnan tehostamisesta ja tavoitteellisten
palvelujen hankkimisesta.
Laukaan luontokoulun
ohjelmapalvelujen
kehittämishanke nro
4755

• Kyseessä on eri osapuolten yhteistoiminta. Yhteistyö toteuttaa jäsentensä, so.
maaseudun yrittäjien ja asiantuntijoiden, oppilaitosten ja Laukaan kunnan, toimintaan osoittamia intressejä. Luontokoulu yhdistää organisaatioita ja henkilöjäseniä.
Luontokoulutoiminta on verkostomuotoista hajautettujen resurssien käyttämistä
laadukkaiden oppimisympäristöjen ja asiakaspalvelujen tuottamiseksi ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi, maaseudun elävöittämiseksi ja
osaavan henkilöstön hankkimiseksi ja maaseudun asiantuntijoiden ja yrittäjien
joustavaksi työllistämiseksi.
• Yritys ei vaadi suuria pääomasijoituksia. Luontokoulu käyttää varsin pitkälle
olemassa olevia kiinteitä rakenteita (esim. tilat ja toimintaympäristöt). Investointitarpeet ovat pieniä ja käyttöpääoman suurin kuluerä on henkilökulut.
• Osuuskunnan jäsenenä on runsaasti itsenäisiä yrittäjähenkisiä asiantuntijoita ja
maaseudun pienyrittäjiä (esim. maatilat).
Henkilöjäsenten kannalta osuuskunta muoto tarjoaa:
• Työsuhteen ja yrittämisen edut yhdessä
• Mahdollisuuden säilyttää työttömyysturva
• Pienet riskit
• Selkeästi rajattu taloudellinen vastuu
• Tilaisuus harjaantua yrittäjänä tai asiantuntijasta yrittäjäksi
• Yhteistoiminta ja verkostoitumisen edut
• Itsenäisyys ja yhteisön tuki yhdessä
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Yritysmuotojen vertailua luontokoulutoiminnan järjestämiseksi
Yritysmuoto			
Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli yksityisyritys
ns. toiminimi

Oma pääoma		

Palkanmaksu ja voitonjako

Ei pakollinen.

Ei voi maksaa palkkaa omistajalle. Tulos on yrittäjän
palkkaa. Varoja voidaan
nostaa negatiivisesta omasta
pääomasta seuraa sen koron
verottaminen.

Maatalousyrittäjä

Ei pakollinen.

Ei voi maksaa palkkaa omistajalle.

Avoin yhtiö

Ei pakollinen.

Palkkaa voidaan maksaa yhtiömiehille. Varoja voidaan
nostaa käypään arvoon.
Negatiivinen oma pääoma aiheuttaa koron verottamisen.

Kommandiittiyhtiö

Vastuunalaisten yhtiömiesten
osalta ei pakollinen, äänettömien sijoitettava rahaa tai
omaisuutta.

Palkkaa voidaan maksaa. Varoja voidaan nostaa käypään
arvoon. Negatiivinen oma
pääoma aiheuttaa koron verottamisen.

Osakeyhtiö

Vähintään n. 2 500 €:n arvosta rahaa tai omaisuutta.

Palkkaa voidaan maksaa.
Osinkoa voidaan jakaa vapaan
oman pääoman rajoissa.

Osuuskunta

Vaihtelee jäsenmäärän
mukaan.

Palkkaa voidaan maksaa.
Osuuskorkoa ja ylijäämän
palautusta vapaan oman pääoman rajoissa vararahastoinnin jälkeen.

Rekisteröity yhdistys

Yritysmuoto			
Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli yksityisyritys
ns. toiminimi

Ei ole.

Tuloverotus		

Palkkaa voidaan maksaa, ei
voitonjakoa yleishyödyllisissä
yhdistyksissä.
Varallisuusverotus

Tulo lisätään yrittäjän muihin
tuloihin. Pääomatuloa 20 %
nettovarallisuudesta ja ed.
eli 12 kk:n palkoista. Loput
ansiotuloa.

Verotetaan yrittäjän varallisuutena.

Maatalousyrittäjä

Kuten yksityisyrityksessä.

Verotetaan yrittäjän varallisuutena.

Avoin yhtiö

Tulon jako sovitusti. Pääomatuloa 20 % yhtiömiehen
osuutta vastaavasta nettovarallisuudesta ja edellisten 12
kk:n palkoista. Loput ansiotuloa.

Verotetaan yhtiömiesten
varallisuutena.

Kommandiittiyhtiö

Verotetaan yhtiömiesten
tulona yhtiöosuuksien suhteessa. Pääomatuloa 20 %
yhtiömiehen osuutta vastaavasta nettovarallisuudesta,
loput ansiotuloa. Verotetaan
yhtiömiesten varallisuutena.

Verotetaan yhtiömiesten
varallisuutena.

Osakeyhtiö

Yhtiö maksaa 26 % verotettavasta tulosta. Vero huomioidaan vähentävänä osingonsaajan verotuksessa.

Ei varallisuusverotusta.

Osuuskunta

Osuuskunta maksaa 26 %
verotettavasta tulosta.

Ei varallisuusverotusta.

Rekisteröity yhdistys

Yleishyödylliseksi katsottava
yhdistys ei maksa tuloveroa.

Ei varallisuusverotusta.
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8.2

Toimialan ja liikeidean määrittäminen
Luontokoulutoiminnan perustehtävä määriteltiin verkoston koko toimintaa palvelevaksi. Luontokoulun perustehtävä on tukea opetussuunnitelmien ympäristökasvatuksen toteuttamista tarjoamalla ohjelmapalveluja, koulutusta ja opetusmateriaaleja sekä
kehittämällä oppimismenetelmiä. Elinikäisen oppimisen periaatteen kautta toiminta
avautuu myös virallisen opetusjärjestelmän ulkopuolelle. Palveluja tarjotaan vauvasta
vaariin. Perusvaltuutus toiminnalle tulee kuntalain kestävän kehityksen edistämisvelvoitteesta, opetussuunnitelmien ympäristökasvatuksesta sekä laista kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (KYHL), missä kunnalle on annettu ympäristökasvatuksen-,
valistuksen ja koulutuksen tehtävät

Toimiala
Ylläpitämällä luontokoulutoimistoa osuuskunnan
tarkoituksena ja toimialana on:
1. toteuttaa varhaiskasvatuksen ja muiden opetusalan
opetussuunnitelmien opetus- ja kasvatustehtäviä suunnittelemalla, tuottamalla ja välittämällä osuuskunnan jäsenten luontokoulupalveluita ja järjestää kehittämistyötä,
konsultointia sekä koulutusta ja työssäoppimista.
2. harjoittaa jäsenten ammatin ja taloudenpidon tukemiseksi luontokoulupalvelua ja maaseudun kehittämistä
siten, että pääosin jäsenet suorittavat työn työntekijöinä
ja ammatinharjoittajina sekä hoitaa jäsenten tarvitsemia
toimistopalveluita ja hankintoja.

Formaali oppimisympäristö:
Oppilaitokset, opetussuunnitelmat
Nonformaali oppimisympäristö:
Kerhot, kurssit
Täydennyskoulutus, lisäkoulutus, järjestöjen koulutus
Viranomaiset, hallinto, kirkko, työelämä
Informaali oppimisympäristö
Media, perhe, kaverit, netti, kirjasto, messut, tapahtumat

Luontokoulu voi toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa eri tavoin. Luontokoulun
perustehtävä on tukea virallista opetusjärjestelmää ja opetussuunnitelmien
ympäristökasvatuksen toteuttamista.
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Liikeidea:
Luontokoulu tuottaa peruspalveluna maksullisia opetussuunnitelmien mukaisia luontokouluohjelmia, jotka suunnitellaan ja toimitetaan asiakkaalle keskitetysti tilaajakohtaisina
kokonaisuuksina verkostoon kuuluvien luontokouluyrittäjien
palveluita hyödyntäen. Toimintamalli perustuu asiakkaan
näkökulmasta ns. yhden tilauksen ja laskun periaatteeseen.
Ohjelmia toteutetaan laukaalaisissa luonto- ja ympäristökohteissa, luontokouluyrittäjien sekä tilaajien tai kummikoulujen tiloissa ja lähiympäristössä.
Luontokoulu järjestää erityispalveluina muita
maksullisia yleisötapahtumia sekä suunnittelee, toteuttaa ja
arvioi tilaus- tai erillisrahoitettuna työnä luontokoulutoimintaa
tukevia ympäristö- ja kehityshankkeita, koulutusta sekä työssäoppimista.
Luontokoulun asiakkaita ovat ennen kaikkea Laukaan ja
lähiseutukuntien oppilaitokset ja päivähoidon yksiköt. Luontokoulu tuottaa palveluja myös muille yritys- ja kunta-asiakkaille
sekä erilaisille harraste- ja erityisryhmille.

Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö:
1. Yritystoiminnan kuvaus
		 • perustajat, yritysnimi, toimiala, liikeidea, tavoitteet
2. Markkina-analyysi
		 • markkinatilanne, asiakkaiden analysointi, kilpailutilanne, riskit, 		
			 hinnoittelu, SWOT-analyysi
3. Toiminnan aloittaminen
		 • tarvittava pääoma, käyttöomaisuus, tuotannontekijöiden saatavuus, 		
			 asiakasprosessien kuvaus
4. Markkinointisuunnitelma ja -strategia
5. Tuotteen/palvelun kehittäminen, tavoitteet ja palautejärjestelmä
6. Strategiset pääsuunnat
		 • kilpailuedun kuvaaminen ja hyödyntäminen, 				
			 sijoittuminen markkinoilla, markkinoiden kehittäminen
		 • hinta, laatutaso, imago
7. Yrityksen organisaatio, omistus ja ulkoisten palvelujen käyttö
8. Yrityksen toiminnan arviointi ja ennustaminen
		 • vaikuttavat alkuinvestoinnit ja niiden rahoitus
		 • tulosbudjetti
		 • rahoitussuunnitelma
		 • tuloslaskelman malli

Liiketoimintasuunnitelmaa valmisteli Tommi Rantanen yhdessä luontokouluyrittäjistä kostuvan
työryhmän kanssa. Mukana olivat Paavo Viikki, Juha Hintikka, Ossi Kiiveri ja Eero Sysmäläinen.
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8.3

Liiketoiminnan suunnittelu ja asiakasryhmät
Alkava osuuskuntatoiminta haluttiin perustaa liiketaloudellisesti kestävälle pohjalle
ja suunnitella hyvin. Liiketoimintasuunnitelmasta haluttiin toimiva ja sen tuli perustua
todelliseen tietoon. Asiakirjaa tarvitaan avustusten hakuun ja kaikkiin yritystoiminnan aloittamiseen liittyvien asiakirjojen hankkimista varten.
Kilpailutilanne ja riskit analysoitiin. Luotiin visio. Kaikki asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvät tapahtumat määriteltiin ja palasteltiin osiinsa. Työn
tuntihinnan määrittämistä varten eriteltiin kaikki todelliset kustannukset. Sama erittely tehtiin ohjelmien tuotehinnoittelua varten. Taloudellisen tilanteen kokonaisarviointia varten tehtiin tarkat laskelmat käytettävissä olevista myynnillä laskutettavista
työtunneista vuositasolla. Samalla tiedostettiin, että alkuvaiheessa vain lähtökohtatiedot ovat selkeitä, muut numerot ovat suunnitelmia ja tavoitteita.

Laatinut Tommi Rantanen

Asiakkaat ryhmiteltiin myyntitavoitteita varten. Keskeisimmän asiakasryhmän
muodostavat ala-asteen luokat esiopetus, opettajien koulutus sekä yleisölle avoin
kurssitoiminta ja retket.

Asiakasryhmät liiketoimintasuunnitelmassa
• Päivähoito
• Esi- ja alkuopetus (1–2 lk)
• Perusopetus (3–6 lk)
• Perusopetus ja erikoiskurssi (7–9 lk)
• Toisen asteen perusopetus (lukio ja ammatillinen koulutus) ja
erikoiskurssiopinnot sekä työssäoppiminen
• Kolmannen asteen ammatillisen koulutuksen erikoistumisvalintaopinnot ja
työssäoppiminen
• Ammattihenkilöstö (ympäristö- ja kasvatusalat)
• Luontoretkeily, perhe- ja elämysmatkailu
• Työhyvinvointi- ja kuntoutusasiakkaat
• Ympäristötoimi, ympäristölupa-asiakkaat, ympäristöselvityksiä ja
ympäristövaikutusten arviointi yms tarvitsevat asiakkaat.
• Kunnan kestävän kehityksen toiminta
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Luontokoulutoiminnan tehtävien kuvaus liiketoimintasuunnitelmassa

Asiakasprosessit
Kehitystoiminta ja markkinointiprosessit
• Tuotekehitys, työssäoppiminen ja muu kehitystoiminta 						
(tarveselvitys, resurssisuunnittelu, projektin johtaminen, tuotteen ja osaamisen kehittäminen)

• Jatkuva laadun parantaminen
(laadunvarmistustoimet, laatutiedostot, auditointi)

• Markkinoiden edistäminen 								
(markkina- ja tarveselvitykset, asiakassuhdetyö, imagomarkkinointi)

• Markkinointi
(sanoman määrittely, aineiston tuottaminen, kohdemarkkinointi, tiedottaminen)

• Sisäinen markkinointi ja koulutus
Ulkoiset palveluprosessit
• Asiakasohjaus
(neuvonta, suunnittelu, web-palvelu)

• Myynti
(esisuunnittelu, tarjouslaskenta ja -käsittely, varaukset ja tilausvahvistus)

• Varasto
(tarvikehankinta, oma käyttö ja lainaus, ylläpito ja huolto)

• Toimitus
(toiminnallinen suunnittelu, hankinnat ja kohdevalmistelut, toteutus, asiakaspalaute)

• Palvelun päättäminen
(korjaavat toimet, raportointi, seuranta)

Sisäiset palveluprosessit
• Sisäinen laskenta
(budjetointi, suoriteraportointi ja –laskenta, toimijaosuuksien tulouttaminen, toimintojen 			
jaksottainen tuloslaskelma- ja kustannuspaikkaseuranta kirjanpidosta, palkanlaskenta)

• Rahaliikenne
(asiakaslaskutus, maksuliikenne)

• Talous- ja kirjanpitopalvelut
(tulo- ja menokirjaus, neuvonta, verotus, tilinpäätös)

• Asiakirjahallinta
• Tiedottaminen
Verkostojohtamisen prosessit
• Strateginen suunnittelu
(pitkäntähtäimen suunnittelu ja vuosisuunnitelmat)

• Sopimustoiminta
(palvelu- ja toimeksiantosopimukset sekä työsuhdeasiat)

• Resurssiohjaus ja rahoitus
• Verkoston ylläpito, ohjaus ja kehittäminen
• Laatujärjestelmäasiat
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8.4

Markkinatutkimukset ja kilpailutilanne
Laukaassa perustava ympäristökasvatuksen tilannekartoitus toteutettiin v. 1997 kunnan koulujen ja päivähoidon verkostoinnin yhteydessä. Opettajien tarpeita on kartoitettu VESO-koulutuksen v. 1996 sekä Katso ympärillesi -näyttelyn v. 1998 yhteydessä.
Kunnan kouluilta kysyttiin kahden kokemusvuoden jälkeen luontokouluohjelmien
käytöstä ja kehittämistarpeista v. 2003. Toivotuimpia olivat puolipäivä- ja kokopäiväohjelmat. Maastossa tapahtuvaa opetusta haluttiin lisätä. Yliyön leirikouluille
on myös kysyntää. Teemoista kiinnostavimmat olivat luonto- ja maisemaohjelmat,
maatilakäynnit, luontoaktiviteetit, yritysten ympäristöasiat sekä lainaustoiminta,
opetusmateriaalit ja täydennyskoulutus.
Markkinatutkimusta, jolla kartoitetaan luontokoulutoiminnan kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta lähikunnissa / Keski-Suomen kuntien alueella, ei toteutettu
toiminnan kokeiluvaiheessa. Toteutuksen yhteydessä voitaisiin kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia opetuksen kehittämishankkeiden esim. lukioiden yrittäjyyskasvatuksen kanssa.
Kun asiakas tutkii Keski-Suomen tarjoamia leirikouluvaihtoehtoja, on tarpeen selvittää, millä perusteella hän valitsee lopullisen kohteensa. Apuna käytetään asiakastyytyväisyys- sekä yritys- ja tuotekuvatutkimuksia, joista saadaan selville asiakkaan
todelliset valinta- ja ostokriteerit (esim. saatavuus, turvallisuus, joustavuus, hinnoittelu yms). Tutkimukset nähtiin tarpeellisiksi toteuttaa vasta toiminnan vakiintumisen
yhteydessä.
Kilpailutilanne
Laukaan luontokoulu on saavuttanut useampivuotisen jäntevän ja omaperäisen
kehittämistyön avulla mahdollisuuden muodostua maakunnallisesti merkittäväksi luontokouluksi. Toimintamalli on herättänyt valtakunnallistakin mielenkiintoa.
Maakunnallisesti kilpailutilanne on suotuisa luontokoulupalvelujen tarjonnan ja
toimijoiden lisäämiselle. Jyväskylän läheisyys, merkittävät luontokohteet ja verkoston
tuoma palvelurakenteiden monipuolisuus ja joustavuus ovat todellisia kilpailuetuja.
Maakunnan muiden toimijoiden palvelurakenteet ja sisällöt poikkeavat Laukaan
mallista. Ne perustuvat kiinteän toimipisteen ympärille. Piispalan ja Hiekkaharjun
toiminnassa painottuvat kokous-, kurssi- ja leiritoiminta. Piispala on opetusministeriön tukema valtakunnallinen leirikoulu- ja nuorisotoimintakeskus. Harjun luontomuseo esittelee Keski-Suomen luonnonhistoriaa sekä eläin-ja kasvilajistoa. Palvelujensa
suhteen Laukaan toiminta ei nykytilanteessa suoraan kilpaile luonto-opetusta ja ohjelmia palveluihinsa sisällyttäneiden organisaatioiden kanssa. Sen sijaan se voi hyötyä
luontoaktiviteetteihin ja elämyspalveluihin suuntautuneen matkailun kehittämisestä.

Kehittämistyössä merkittävää kilpailuetua on muodostunut seuraavista tekijöistä:
• Palvelujen (puoli- ja kokopäiväohjelmien) hyvä saavutettavuus kasvukeskusalueen 		
läheisyydessä
• Verkostoperiaatteella tapahtuva ohjelmatuotanto ja asiantuntijapalvelut sekä 		
maaseudun yrittäjien, kylien, asiakkaiden ja sidosryhmien joustava yhteistoimintamalli
• Asiakasohjaukseen ja opetussuunnitelmiin tukeutuvat monipuoliset ja arvokkaisiin 		
luonto- ja ympäristökohteisiin sijoittuvat asiantuntevat luontokouluohjelmat
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Riskit
Suurimman markkinariskin aiheuttaa luontokoulupalvelujen kysynnän vaihtelu vuodenajoittain. Luonto-ohjelmien kysyntä on koulujen retkiperinteestä johtuen painottunut loppukevääseen. Jatkossa koulun ulkopuolisen opetuksen lisääntyminen
ja oppimisympäristö –käsitteen laajentuminen jakaa palvelutarvetta tasaisemmin
ympäri vuoden. Siitä huolimatta koulunpidon perinteen oletetaan aiheuttavan kuormituspiikkejä ja alikuormitusta.
Markkinoiden aktiivisuutta säätelevät korkeat kuljetuskustannukset matkojen
pituuteen nähden sekä koulujen ja päivähoidon yksiköiden käytössä olevat niukat
retkimäärärahat. Niitä joudutaan täydentämään erilaisin varainkeruutempauksin.
Niukat määrärahat vaikuttavat palvelusisältöjen valintaan ja hinnoitteluun
Kunnilla on jatkuvia talouden säästötarpeita. Kouluverkostoa harvennetaan valtakunnallisesti. Esimerkiksi Laukaan kunnan oma kysyntä ei tuota riittävää tulorahoitusta pysyvien palvelurakenteiden ylläpitoon. Riskit kohdistuvat siten kannattavan
liiketalouden perustaan, riittävään liikevaihtoon ja liiketulokseen.
Riskiä voidaan poistaa merkittävästi markkinoinnilla ja vaikuttamalla kysynnän
rahoitukseen. Luontokoulu tarvitsee repertuaarinsa kaikkia toimintamuotoja ja niiden aktiivista markkinointia erilaisille asiakasryhmille ympäri vuoden. Tämä koskee
myös kunnan yhteistyötoimialoja ja niiden luontokoulutoimintaan osoittamia korvamerkittyjä määrärahoja riittävän pitkäjänteisillä ostopalvelusopimuksilla. Erityisesti
tarvitaan yhteissuunnittelua koulu-. päivähoito- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Lisäksi
toiminnan asiakasmaalin tulee olla Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa.
SWOT-analyysi
Vahvuudet
• Osaava ja monipuolinen palvelutuottajien 		
verkosto
• Arvokkaat ja monipuoliset luontokohteet
• Toteutuskelpoinen sekä laaja ja 			
mielenkiintoinen luontokouluohjelmisto
• Matala, kevyt ja joustava organisaatio
• Alhaiset kiinteät kustannukset
• Palvelusisältöjen hyvä ammatillinen osaaminen

Heikkoudet
• Oma pääoma liiketoiminnan aloittamiseen
puuttuu, riippuvuus ulkoisesta 		
rahoituksesta
• Toiminnanvetäjä resurssi ja rahoitus
puuttuu markkinoinnin kehittämiseen
• Nykyinen asiakaskunta suppea
• Liiketoimintaosaamisen puutteet
• Palvelurakenteet eivät vakiintuneet

Mahdollisuudet
• Maakunnallinen markkina-aukko 			
luontokoulupalvelujen tarjonnassa
• Kuuluminen Keski-Suomen 			
kasvukeskusalueeseen
• Koulutoimen ja päivähoidon seudullinen 		
yhteistyö
• Kehittyvä valtakunnallinen ja Keski-Suomen 		
ympäristökasvatustyö ja edustus 			
Keski-Suomen ympäristökasvatuksen 		
yhteistyöryhmässä
• Leirikoulupalvelujen liittäminen Peurungan 		
matkailukeskustoimintaan
• Toimiva asiantuntija- ja sidosryhmäverkosto
• Yhteistyömahdollisuudet ammatillisen 		
koulutuksen sekä tutkimuksen kanssa
• Yhteistyö kylien ja kyläyhdistysten kanssa
• Yhteistyömahdollisuudet kestävän 			
kehitykseen ja ympäristöimagoon panostavien
yritysten kanssa
• Uuden EU-ohjelmakauden tarjoamat 		
kehittämisrahat ja 				
hankeyhteistyömahdollisuuset
• Runsaasti vielä hyödyntämättömiä 			
ohjelmakohteita sekä paikallisia 			
luonto-, ympäristö- sekä osaajaresursseja

Uhat
• Ympäristökasvattajataitoista 		
toiminnanvetäjä- resurssia ei ole turvattu
• Rahoitussuunnitelmaa toiminnan 		
vakiinnuttamiseksi ei ole olemassa
• Vuodenaikaan liittyvät kysynnän ajalliset
ja määrälliset vaihtelut voivat muodostua
liikevaihdon ja kuormituksen kannalta
epäedullisiksi
• Asiakaskunnan rajallinen maksukykyisyys
voi vaikeuttaa kannattavaa hinnoittelua
• Kuntien palvelukysynnän rahoituksen
riittävyyttä ja jatkuvuutta koskeva 		
epävarmuus, säästöpyrkimykset
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8.5

Luontokoulupalvelujen hinnoittelusta
ja laadun varmistamisesta
		 Luontokoulutoimiston ohjelmatarjouksen hinnanmuodostus
		 koostuu seuraavista kulueristä:
		 1. Tilauksen välittömät ostopalvelukulut 						
			 (ohjelma- ja oheispalvelut, tarvikkeet, tilat ja varusteet)
		 2. Luontokoulutoimiston välittömät suunnittelun henkilökulut
		 3. Luontokoulutoimiston välittömät varaus- ja toimituskulut
		 4. Luontokoulutoimiston välittömät ohjaus- ja asiantuntijatyön henkilökulut
		 5. Luontokoulutoimiston välilliset tuotekehitys, asiakasohjaus, markkinointi, 		
			 vakuutus-, investointi- ja muut hallinnolliset kulut
		 6. Arvonlisävero

Palvelujen hinnoittelu perustuu toiminnan todellisiin kustannuksiin. Hinnat ovat
kilpailukykyisiä muihin koulujen perinteisesti toteuttamiin opintomatkoihin ja retkiin nähden. Hinta-laatusuhteen tulee houkutella käyttäjät pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin.
Asiakkaan näkökulmasta luontokoulutoimisto toimii yhden tarjouksen ja laskun
periaatteella. Luontokoulutoimiston osuutta katetaan lisäämällä laskuun asiakasmaksua 10–20 %. Yrityksiä koskevan verolain mukaan nettomääräisiin kuluihin lisätään
arvonlisäveroa 22%. Hintaan eivät sisälly kuljetuskustannukset ja muut mahdolliset
oheispalvelukulut.
Luontokoulutoimiston 10 % sisältää

Osuuskunnan 20 % sisältää

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarjouksenteon ja ohjelmasuunnitelman asiakkaalle
ajo-ohjeet, turvallisuussuunnitelman, palautelomakkeen
opetusmateriaalit ryhmälle
asiakkaan laskutuksen ja kirjanpitokulut
markkinointikulut
sisäisen yhteydenpidon suunnittelu- ja materiaalikulut

rekisteröintikuIut
hallinnonhoito
kirjanpito
pankki-ja tilinhoitomaksut
tietoverkkopalvelut (nettisivut)
toimisto käyttömenot
vastuuvakuutus
markkinointiaineisto
työtilan ja työvälineiden käyttövastikkeet
sisältää myös marginaaliveron

Laadun varmistaminen
Keskeisin laadunvarmistus perustuu valtakunnallisten luontokoulukriteerien mukaiseen pedagogisesti pätevään toiminnanvetäjään, ympäristökasvattajaan, joka vastaa
asiakaspalvelusta, tiedotuksesta sekä ohjelmien kehittämisestä yhdessä verkoston
toimijoiden kanssa. Yrittäjien ohjelmia on tarpeen auditoida sopivin väliajoin. Tavoitteena on rakentaa toiminnalle oma laatujärjestelmä.
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