Ekoarjen uutiskirje 3/2016
Ekoarkityö on Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön koordinoima yhteistyömuoto kaupungin ja
yhdistysten, seurojen ja järjestöjen välillä. Ekoarkityö tuo
esille vastuullisen kuluttajan ekologisia toimintamalleja
ja hankkii ja välittää Ekoarki-tietoa eteenpäin. Työn
tavoitteena on jakaa positiivisin keinoin tietoa riihimäkeläisille ympäristövastuullisesta kulutuksesta ja
elämäntavasta. Ekoarkea koskevissa asioissa voi olla yhteydessä ympäristöasiantuntijaan
salka.orivuori@riihimaki.fi tai 019 758 4162.

Vuoden 2015 ympäristöraportti ja tiivistelmä
Vuoden 2015 ympäristöraportti ja erityisesti kuntalaisille
suunnattu
raportin
tiivistelmä
ovat
luettavissa
ympäristönsuojeluyksikön verkkosivuilla.
Ympäristöraportti
esittelee
Riihimäen
kaupungin
ympäristöpolitiikan
toteuttamista
vuonna
2015.
Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan erilaisten
mittareiden avulla. Raportin tiivistelmään on lisäksi koottu
vinkkejä, miten jokainen kuntalainen voi omalta osaltaan
tehdä ympäristötietoisia valintoja arjessaan.

Tervetuloa kompostointikurssille 6.9. klo 18
Kompostointi on helppo, ympäristöystävällinen ja edullinen tapa käsitellä ja hyödyntää biojätteet.
Kompostista saa ravinteikasta multaa puutarhaan, ja kompostoimalla voi säästää jätehuoltokustannuksissa.
Ekokaari-lehden toimituskunta järjestää lehden 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikille avoimen
kompostointikurssin tiistaina 6.9. klo 18 Riihimäen Kierrätyskeskuksessa (Sakonkatu 4 A). Ilmoittaudu
viimeistään maanantaina 29.8. salka.orivuori(at)riihimaki.fi. Tervetuloa!

Liikkujan viikko 16.-22.9.
Riihimäen kaupunki osallistuu Euroopan unionin laajuiseen
Liikkujan viikkoon, jota vietetään 16.9.-22.9.2016. Liikkujan
viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia liikkumisvalintoja ja
niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävä
liikkuminen edistää hyvinvointia ja terveyttä, vähentää ruuhkia ja
ruuhkissa kuluvaa aikaa sekä vähentää ilmansaasteita ja melua
ja julkisen tilan kulutusta.
Riihimäen kaupunki edistää liikkujan viikolla kestävää liikkumista
muun muassa viestinnällä ja tiedotuksella, kaikille avoimella
liikkumiseen kannustavalla kuvasuunnistuksella sekä Auton
vapaapäivän tapahtumalla 22.9. Tarkempia tietoja Liikkujan
viikon tapahtumista Riihimäellä luvassa syyskuun alussa.

Keskustelutilaisuus Reilusta kaupasta 26.10.
Reilun kaupan viikkoa vietetään lokakuussa viikolla 43.
Riihimäen Reilun kaupan edistämistyöryhmä järjestää
keskustelutilaisuuden Reilusta kaupasta keskiviikkona 26.10
klo 17.30 kirjastossa Samuli Parosen salissa.
Tilaisuudessa Jatta Makkula Reilu kauppa ry:stä kertoo
Reilusta kaupasta, sen merkityksestä sekä ilmastonmuutoksen
vaikutuksista
kahvinviljelijöiden
elämään.
Ilmoittaudu
viimeistään 19.10 salka.orivuori(at)riihimaki.fi. Tervetuloa!
Kuvaaja: Sean Hawkey

Muita tulevia teemaviikkoja:
-

Hävikkiviikko 29.8.-4.9. https://havikkiviikko.wordpress.com/ Hävikkiviikko-kampanjan tavoitteena
on kannustaa kaikkia ruokahävikin vähentämiseen ja ruuan arvostuksen lisäämiseen.

-

Energiansäästöviikko 10.-16.10. http://www.energiansaastoviikko.fi/

Arjen ekoteko
Fiksusti töihin
Työmatkaliikunta on mukavaa ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi henkilöauton vaihtaminen
polkupyörään, kävelyyn tai joukkoliikenteeseen vähentää ilmastopäästöjä, meluhaittoja ja muita
ympäristövaikutuksia. Autoilun vähentäminen on myös taloudellisesti järkevää. Nykyään henkilöautoja
kuitenkin käytetään entistä enemmän myös lyhyillä 1-3 kilometrin matkoilla, jotka soveltuvat erityisen hyvin
pyöräilyyn ja kävelyyn. Myös vapaa-ajan matkoilla kannattaa suosia kevyttä ja joukkoliikennettä!
Lisätietoa fiksusta työmatkaliikenteestä ja viisaan liikkumisen vinkkejä: www.fiksustitoihin.fi

Hyvää syksyä!
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö

