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Toiminnanjohtaja Taavi Forssell
- Liiton toimiston johtaminen, 
sidosryhmäyhteistyö, talous ja toiminta, 
hallinto, sopimukset, esihenkilötyö, 
hallitus ja työryhmät, julkaisu-, 
koulutus- ja hanketoiminta

Viestintäkoordinaattori Tiia Naskali
- Liiton sisäinen ja ulkoinen 
viestintä, kirjakauppa, 
julkaisutoiminta, työryhmät

Tapahtumakoordinaattori Heidi Ovaska
- Liiton tapahtumat, koulutukset ja 
muuta tilaisuudet sekä jäsenpalvelut, 
mm. jäsenrekisterit, ilmoittautumiset, 
kyselyt, laskutus, muu tuki. Työryhmät.

VY-lehden päätoimittaja Liisa Hyttinen
- Viherympäristö-lehden toimitustyö, 
linjat yhdessä toimituskunnan, tiimin ja 
tj:n kanssa, kirjoittajat, lehden 
kasaaminen, tilaukset, palkkiot, 
verkkosivut



Kohti entistä vaikuttavampaa toimintaa

-toiminta-ajatus taustalla

Vihreän ympäristön asialla

Viherympäristöliitto kokoaa alan toimijat työskentelemään yhdessä 
vihreän ja toimivan ympäristön puolesta

Aiemmalla strategiakaudella:
Toimimme kaikille terveellisen, viihtyisän ja turvallisen rakennetun ympäristön ja maiseman 

puolesta. Mahdollistamme hyvän luontosuhteen rakentumista.

Viherympäristöliitto kattojärjestönä yhdistää (viher)alan toimijat verkostoksi. Liitto kokoaa, jakaa sekä 
kehittää käytäntöjä. Tavoitteena on edistää laatua ja kestävää kehitystä. 



Kohti entistä vaikuttavampaa toimintaa

Visio ohjaajana

VYL on sinivihreän(ruskean) ympäristön valtakunnallisesti tunnustettu 
asiantuntija ja kestävän toiminnan suunnannäyttäjä / edistäjä

Edellinen strategiakausi

Strategiakauden lopussa VYL on alan auktoriteetti ja aktiivinen imagon rakentaja. VYL on alan 
yhteen sitova toimija, joka ohjaa ja luo alan toimintatapoja, edistää laatua ja sitouttaa 

kestävään toimintaan. 



Kohti entistä vaikuttavampaa toimintaa

Arvot pelisääntöinä

Yhteistyö(hakuisuus)

- Yhdistys tarjoaa alustan verkostoitumiseen jäsenjärjestöjen ja 
sidosryhmien kesken

- Pyrimme hyödyntämään jäsenistön ja sidosryhmien osaamista

- Yhdessä olemme vahvempia

Tuloksellisuus, Tavoitteellisuus

- Kaikelle toiminnalle määritellään tavoitteet ja mittarit niiden 
seuraamiseen

- Laaditaan yksityiskohtaisemmat toimintasuunnitelmat, tehtäville 
tarkemmat aikataulut ja tavoitteet sekä seurataan tavoitteiden ja 
aikataulujen toteutumista

- Haluamme saada aikaan mitattavia tuloksia



Tulevaisuusorientoituneisuus

- Pyrimme tunnistamaan ja ennakoimaan alan toimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia

- Autamme jäsenyhdistyksiä näkemään muutosten merkityksen omassa 
toimintaympäristössään

- Toimimme muutoksen ajurina

Läpinäkyvyys

- Ajamme kaikkien jäsenjärjestöjen etua

- Avointa päätöksentekoa ja tiedonvaihtoa

- Olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle



Ydintehtävät ja tavoitteet

Jäsenpalvelut

- Olemme alan kattojärjestö, jonka tavoitteena… Olemme mukana 
kehittämässä jäsenjärjestöjen toimintaa

Keskustelualustojen tarjoaminen, keskustelufoorumin tarjoaminen

Kehitysverkoston tarjoaminen

- Tarjoamme alustan verkostoitumiseen ja yhteistyöhön, ala ja 
sidosryhmät

Toimintaympäristöön vaikuttaminen

- Vaikkapa MRL/KRL

Kestävään toimintaan kannustaminen, kestävän toiminnan 
mahdollistaminen

Kestävään toimintaan sitouttaminen



Ydintehtävien toteutus käytännössä, esimerkiksi:
Tarpeet –> työryhmätyöskentely -> julkaisu -> kestävän toiminnan edistämistä alalla

https://kauppa.vyl.fi/
https://www.vyl.fi/

https://kauppa.vyl.fi/
https://www.vyl.fi/


https://www.vyl.fi/viherpaivat/
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