
   

 

 

 

Kestävän elämän uutiskirje 4/2021 

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!  

 

Kestävän arjen motivaatioprofiilit on selvitetty – kuka sinä olet? 

Maailmanlaajuinen tavoite pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen on vaikea, mutta edelleen 

mahdollisuuksien rajoissa. Suomalaisille ilmastokriisin pysäyttäminen on yksi tärkeimmistä asioista 

tulevaisuudessa, kertoo alkuvuodesta julkaistu Sitran Tulevaisuusbarometri. Viiden tulevaisuudessa 

tärkeimmän asian joukkoon nousi myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen. 

Sitran Kestävän arjen motivaatioprofiilit -selvityksen mukaan suomalaisia motivoivat kestäviin 

elämäntapoihin hyvin erilaiset asiat, kuten ajansäästö, arjen pienet ilot tai lähiluonnon vaaliminen. Mikä 

sinua motivoi? Kuka näistä seitsemästä sinä koet olevasi: Kunnianhimoinen elämysten metsästäjä, 

Omapäinen perinteiden arvostaja, Seuraileva suunnanetsijä, Iloisen arjen pyörittäjä, Säästäväinen 

suunnittelija, Hyvinvoinnin ja luonnon vaalija vai Tinkimätön arkivihreä? 

Sitran selvitys: Mikä motivoi suomalaisia 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen? 

 

Älylaitteiden ostopäätökseen ei vaikuta luonnonvarojen hupeneminen 

Suomen ympäristökeskus teki haastattelututkimuksen kuluttajien älypuhelinten ostopäätöksistä. 

Tärkeimmät ostoon vaikuttavat tekijät olivat tekninen suorituskyky, käyttöjärjestelmä, brändi ja hinta. Sen 

sijaan metallien louhinnan ja käytön ympäristövaikutukset eivät ohjaa älylaitteiden ostopäätöksiä. 

Kuitenkin haastatteluissa selvisi, että useat kuluttajat kyselivät mm. laitteen elinkaaresta ja 

korjattavuudesta. Myös kiinnostus käytettyihin puhelimiin vaikuttaa kasvaneen. Lue lisää Suomen 

ympäristökeskuksen uutisesta. 

 

https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas-riihimaki/kestava-elama-ja-ekoarki/
https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas-riihimaki/kestava-elama-ja-ekoarki/
https://www.sitra.fi/uutiset/mika-motivoi-suomalaisia-15-asteen-ilmastotavoitteeseen/
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Alypuhelimia_vaihdetaan_parin_vuoden_val(61802)
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Alypuhelimia_vaihdetaan_parin_vuoden_val(61802)


   

Lisää uutisia voit katsoa FISU-verkoston sivuilta 

Riihimäki kuuluu Finnish Sustainable Communities (FISU) –

edelläkävijäkuntaverkostoon, jonka jäsenet tavoittelevat 

päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta. FISU-verkoston kuntien ajankohtaisesta 

resurssiviisaustyöstä voit lukea lisää täältä: https://www.fisunetwork.fi/fi-FI/Ajankohtaista  

 

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia 

 Joulu tulla jolkottelee! Myös joulunaikaan kohtuus on avainsana ekologisuuteen. Juhlantuntu ei 

vaadi ylitsepursuavaa yltäkylläisyyttä ruokapöydässä, lahjoissa kuin koristelussakaan. Tunnelma 

nousee sisältä, ei ulkoisista puitteista: "Jos hyvän mielen paketois, se kaikkein paras lahja ois." 

Tutusti ekologisen joulun mahdollisuuksiin: Kotilieden ekologinen joulu, Suomen Luonnon 

vähemmän kuluttavaa joulua, Marttojen ilmastoystävällinen joulu 

 Vegaanihaaste starttaa tammikuussa. Kokeile kasvisruokaa ja poimi vinkit vegaaniruokiin: 

https://vegaanihaaste.fi/  

 Pihabongaus on Suomen suurin lintutapahtuma. Siinä tarkkaillaan lintuja tunnin ajan ja ilmoitetaan 

havainnoista. Tuloksista saadaan arvokasta tietoa maamme talvisen linnuston muutoksista. Kurkkaa 

lisätietoja ja osallistu BirdLifen sivuilla. 

 

Kestävän elämän askel - talvi 

Talvi on punaposkien ja lumileikkien aikaa. Ilmastonmuutoksen myötä Suomen lämpötilat nousevat ja sade 

piiskaa maatamme entistä useammin vetenä lumen sijaan. Ennusteiden mukaan juuri talvet tulevat 

muuttumaan kesiä voimakkaammin. Protect Our Winters –yhteisö on koonnut polun talvien pelastamiseen. 

Kulje sinäkin osasi polusta ja suojele lumisia talvia. Voit esimerkiksi vaikuttaa politiikkaan, elää 

yksinkertaisemmin tai äänestää lompakollasi suosimalla ympäristöystävällisiä tuotteita ja yrityksiä. Jokainen 

voi osallistua tavallaan – ryhdytään tekoihin lumisten talvien puolesta! 

 

Riemukasta talvea! 

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu  

Kuva: Korttionmäki, Teppo Häyhä 

https://www.fisunetwork.fi/fi-FI/Ajankohtaista
https://kotiliesi.fi/juhlat/joulu/ekologinen-joulu/
https://suomenluonto.fi/uutiset/vahemman-kuluttavaa-joulua/
https://suomenluonto.fi/uutiset/vahemman-kuluttavaa-joulua/
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/ilmastoystavallinen-joulu/
https://vegaanihaaste.fi/
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/
https://www.protectourwinters.fi/polku-talvien-pelastamiseen/

