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Vihreä lippu -edistäjäyhteistyö 

 

Vihreä lippu -edistäjäyhteystyön tarkoituksena on levittää alueellista tietoisuutta Vihreä lippu  

-ohjelmasta ympäristökasvatuksen välineenä sekä tarjota edistäjätahoille tukea, tietoa ja 

materiaaleja tämän viestinviemisen tueksi. 

 

Mitä alueellinen edistäjä tekee? 

Alueellinen edistäjä viestii Vihreä lippu -ohjelmasta alueellaan, toiminnassaan ja verkostoissaan 

esim. pitämällä toimipisteessään esillä Vihreä lippu -julistetta, jakamalla Vihreä lippu -esitteitä, ja 

kertomalla Vihreästä lipusta soveltuvissa koulutuksissaan ja tapaamisissaan sekä omilla 

verkkosivuillaan ja muissa viestintäkanavissaan. 

Lisäksi alueellinen edistäjä voi resurssiensa salliessa pyrkiä vaikuttamaan Vihreän lipun 

toimintaedellytysten parantamiseen alueellaan, tarjota Vihreä lippu -koulutusta alueellaan 

sijaitseville toimijoille ja/tai tukea Vihreä lippu -osallistujien alueellista verkostoitumista esim. 

järjestämällä tapaamisia alueensa Vihreä lippu -osallistujille. 

 

Miten FEE Suomi tukee edistäjää? 

FEE Suomi pitää alueellisen edistäjän ajan tasalla Vihreän lipun ajankohtaisista asioista  

(mm. Vihreä lippu -uutiskirje, ajankohtaiset Vihreä lippu -kuulumiset aina lukukausien alussa, 

tiedot myönnetyistä lipusta ja kestävälle tasolle siirretyistä osallistujista) 

FEE Suomi tarjoaa edistäjän käyttöön seuraavat materiaalit: 

• Tunnukset Vihreän lipun osallistujasivuille: osallistujasivujen materiaalit 

• Ajantasaiset Vihreä lippu -info/starttikoulutusmateriaalit 

• Vihreän lipun markkinointimateriaalia, mm. Vihreä lippu -esitteitä ja seinäjulisteet sekä 

materiaalia kuntamarkkinointiin 

• Ympäristökasvatus-teemalehden postitettuna 

Lisäksi FEE Suomi tarjoaa edistäjälle tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan: 

• Edistäjän toiminta-alueen Vihreä lippu -osallistujien ajantasaiset yhteyshenkilötiedot, 

mikäli edistäjä tarjoaa alueensa Vihreä lippu -osallistujille kokemustenvaihtotapaamisia, 

koulutusta ym. palveluita 

• Edistäjien välisiä kokemustenvaihto- & kehittämistapaamisia 

• Tiedotus- ja järjestelyapua Vihreä lippu -toimintaa tukeviin tapahtumiin ja koulutuksiin 

• Tiedotusapua muihin edistäjän järjestämiin ympäristökasvatustapahtumiin ja koulutuksiin 

• Ympäristökasvatus-lehden ylipainosta sekä muita FEE Suomen tuottamia painettuja 

ympäristökasvatusmateriaaleja 
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Palkkiot Vihreä lippu -koulutuksista 

Viestinnällinen yhteistyö tapahtuu edistäjätahon oman toiminnan puitteissa, eikä siitä makseta 

korvausta. FEE Suomi voi kuitenkin maksaa edistäjätaholle palkkion alueelliseen Vihreä lippu  

-osallistujahankintaan tähtäävien koulutusten tai infotilaisuuksien järjestämisestä, mikäli muu taho 

(esim. kunta) ei rahoita toimintaa. FEE Suomen tukemien markkinointitilaisuuksien / koulutusten 

järjestämisestä sovitaan aina erikseen. 

Koulu tai päiväkoti voi tilata edistäjältä myös oman yksityisen Vihreä lippu -infokoulutuksen tai  

-starttikoulutuksen, mikäli edistäjä tarjoaa Vihreä lippu -koulutusta alueellaan. Edistäjätaho voi 

tarjota tilauskoulutuksia alueellaan joko maksutta (esim. kunnan tukemana) tai maksua vastaan, 

jolloin koulutuspalkkio laskutetaan suoraan tilaajalta Vihreä lippu -ohjelman koulutushinnaston* 

mukaan. 

 

* Koulutushinnasto 1.11.2019: 

• 1,5 tunnin Vihreä lippu -infokoulutus 120 € + matkakulut 

• 2 tunnin starttikoulutus 150 € + matkakulut 

• 3 tunnin starttikoulutus 200 € + matkakulut 

 

Tiedotamme mahdollisista muutoksista koulutushinnastoon ja muuhun edistäjäyhteistyöhön 

edistäjille sähköpostitse. 


