
   

 

 

 

Kestävän elämän uutiskirje 3/2021 

Kestävän elämän Riihimäki (KERI) on verkosto, jossa jaetaan tietoa ekologisesti kestävästä elämäntavasta, 

kokoonnutaan teeman merkeissä ja ideoidaan toimintaa. Verkosto jatkaa ja laajentaa Ekoarki-toimintaa. 

Verkostoon voivat liittyä kaikki riihimäkeläiset seurat, yhdistykset ja yksityishenkilöt – lisätietoja 

liittymisestä löydät täältä. Verkoston toiminta muodostuu osallistujien näköiseksi yhdessä ideoimalla, 

tekemällä ja toimimalla!  

 

Osallistava budjetointi käynnistyi jälleen! 

Osallistuvassa budjetoinnissa ideoidaan, päätetään ja tehdään yhdessä Riihimäestä entistä parempi ja 

toimivampi kotipaikka. Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa, josta syksyllä 2021 

jaetaan 100 000 euroa. Ideahaku on käynnissä 24.10 saakka, jonka jälkeen ehdotusten toteutuskelpoisuutta 

arvioidaan ja ne työstetään suunnitelmiksi. Äänestämään riihimäkeläiset pääsevät tammikuussa, 10.-

31.1.2022.  

Katso lisätietoja ja osallistu osallistumisalustalla 

osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/! 

 

 

Kestävän liikkumisen suunnitelma 

Riihimäellä on laadittu kestävän liikkumisen suunnitelma, johon myös kaupunkilaiset ovat osallistuneet. 

Suunnitelmassa nostetut toimenpiteet edistävät kestäviä liikkumismuotoja sekä kaupungin sisäisissä että 

kaupungin ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa.  

Suunnitelman laatimisen yhteydessä on perustettu kestävän liikkumisen asukasraati, jonka jäseniltä 

kerätään ideoita ja ajatuksia siitä, miten Riihimäestä saadaan kestävän liikkumisen edelläkävijä. 

Lisätietoja: vastaava liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén, anna-maija.jamsen@riihimaki.fi  

 

Riihilatu vuokraa välineitä 

Kirjaston ollessa remontissa ja liikuntavälinelainauksen tauolla kannattaa hyödyntää Riihiladun 

välinevuokrausta. Riihiladulla on laaja valikoima vuokrattavia urheilu- ja retkeilyvälineitä, kuten lumikenkiä, 

rinkkoja ja kaasugrilli.  

Lisätietoja Riihiladun sivuilta https://www.riihilatu.fi/valinevuokraus/  
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Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia 

 Reilun kaupan viikko 25.-31.10. kertoo, että ”Pienillä teoilla on reilu 

vaikutus”. Hyppää mukaan Reilumpaan maailmaan ja lue lisää: 

https://reilukauppa.fi/kampanjat/reilun-kaupan-viikko/   

 Porraspäivät 1.-7.11. kannustaa valitsemaan portaat hissin sijaan. Pieni 

hengästyminen piristää päivää! Lue lisää: https://porraspaivat.fi/  

 Älä osta mitään –päivä 26.11. muistuttaa, että jokaisella ostamallamme esineellä ja elintarvikkeella 

on tausta ja elinkaari. Kokeile ostolakkoa yhden päivän ajan ja huomioi mainosten vaikutus 

ostokäyttäytymiseesi. Täältä voit katsoa vinkkilistaa, mitä kaikkea voisit tehdä ostamisen sijaan: 

http://alaosta.fi/101-ideaa/   

 

Kestävän elämän askel - syksy 

Ilman viiletessä alkaa jälleen Suomessa lämmityskausi ja koleilla syyskeleillä todella lämpöä kaipaammekin. 

Kannattaa kuitenkin miettiä, onko järkevää nostaa koko kodin lämpötilaa vai voisiko vain tiettyjen 

huoneiden lämpötilaa säätää korkeammaksi tai lämpimän tunteen saavuttaa vaikka villasukilla ja 

teekupposella?  

Sammuta laitteet ja valot, kun niitä ei tarvita. Energiansäästö on arkisia asumiseen, liikkumiseen ja 

kuluttamiseen liittyviä oivalluksia ja järkevää energiankulutusta tukevien asumis- ja käyttötottumusten 

omaksumista.  

Katso tästä Ekotuen myyttivideosta, kannattaako valoja sammutella. 

Lue lisää kuluttajien energianeuvonnasta Motivan sivuilta.  

 

Värikästä syksyä! 

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu 

Kuva: Riihimäen pienvesiselvitys, 

Kunausojan haara 
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