Ekoarjen uutiskirje 4/2016
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.

Vastaa Ekokaari-lehden lukijakyselyyn
Ekokaari-lehden lukijakyselyssä pyydetään lukijoiden palautetta Ekokaari-lehdestä ja toiveita lehden
sisällöstä. Vastaajien kesken arvotaan luontoaiheisia kirjapalkintoja. Jo 20 vuoden ajan ilmestynyt Ekokaarilehti on Riihimäen, Hausjärven ja Lopen ympäristöasioista kertova lehti, joka jaetaan näiden kuntien alueella
jokaiseen kotiin.
Vastauksia kyselyyn toivotaan 12.12.2016 mennessä. Sähköiseen kyselyyn pääset vastaamaan tästä ja
viimeisin lehti on luettavissa Ekokaari-lehden verkkosivuilla osoitteesta www.riihimaki.fi/ekokaari-lehti.

Ideoita Riihimäen kehittämiseen
Riihimäen kaupunki kerää toiveita kaupungin kehittämiseksi erilaisista lähteistä tekeillä olevaa Riihimäkistrategiaa varten. Mitä sinun mielestäsi Riihimäki tarvitsee? Ideoita Riihimäen kehittämiseen voi antaa
sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/uusi-riihimakistrategia/ideoita/

Luonnon talviseuranta
Talviseuranta kutsuu havainnoimaan talven etenemistä tarkkailemalla
lumen ja jään muutoksia sekä talvella esiintyviä eläinlajeja. Havainnot
kerätään tutkimuskäyttöön, ja kampanjaan osallistumalla voit auttaa
tutkimaan ilmastonmuutoksen vaikutusta pohjoiseen talveen. Lue lisää
http://talviseuranta.fi/
Talviseuranta sopii myös
mainiosti osaksi opetusta. Talvisia
havainnointiretkiä tai lumen ja jään havainnointia voi tehdä yhdessä luokan
tai ryhmän kanssa. Talviseuranta tarjoaa myös konkreettisen tulokulman
ilmasto-opetukseen. Lajeihin ja lumen ja jään ilmiöihin voi tutustua myös
luokassa ennen tai jälkeen ulkona tapahtuvan havainnoinnin. Materiaalia
opetuskäyttöön löytyy osoitteesta http://talviseuranta.fi/opetuksessa/

Ilmastotreenistä vinkkejä ilmastoystävälliseen arkeen
Yhteensä kuusi perhettä Helsingissä ja Vantaalla tutustuivat
Ilmastokatu-hankkeen personal trainer –kokeilussa kuukauden
ajan
oman
arkensa
ilmastovaikutuksiin
ja
testasivat
ilmastoystävällistä arkea. Testissä olivat muun muassa taitto- ja
kuormapyörät ja lukuisia muita ilmastoystävällisiä toimintatapoja,
tuotteita ja palveluita. Katso ja lue miten treeni sujui ja kokeile
itsekin!

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan marraskuussa
Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa vuonna 2015 Pariisissa neuvoteltu kansainvälinen ilmastosopimus
astui voimaan lokakuussa 2016, kun riittävä määrä maailman valtioita oli allekirjoittanut sopimuksen. Suomi
allekirjoitti sopimuksen marraskuussa 2016. Sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman
maat ovat kertoneet olevansa valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pariisin sopimuksen mukaan
tavoitteena on pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen asteeseen.
Selvitysten mukaan Pariisin sopimuksen yhteydessä ilmoitetut päästövähennystoimet rajoittaisivat lämpötilan
nousun arviolta 2,7 asteeseen, joten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan merkittäviä lisätoimia.
Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita jatkettiin marraskuussa 2016 Marrakeshissa, jossa tärkeimpänä
tavoitteena oli vauhdittaa ilmastosopimuksen toimeenpanoa.

Kulutuksemme jäljet näkyvät kehitysmaissa
Maailman luonnonsäätiö WWF:n julkaiseman Living Planet 2016 -raportin mukaan maapallon elinympäristöt
köyhtyvät ja katoavat hälyttävällä vauhdilla. Länsimaisen kulutuksen jäljet näkyvät erityisesti kehitysmaissa.
Yli 40 vuoden ajan ihmisten luonnonvarojen kulutus on ylittänyt maapallon uusiutumiskyvyn. Tällä hetkellä
kulutamme globaalisti 1,6-kertaisesti maapallon luonnonvarat vuosittain. Lue lisää Living Planet 2016 raportista

Arjen ekoteko
Vietä ekologinen ja Reilu joulu!
-

Suosi jouluisia kasvisruokia ja arvioi ruoan määrä oikein, jotta ruokaa ei menisi jätteeksi. Vinkkejä
ruoantähteiden hyödyntämiseen ruoanlaitossa löytyy muun muassa Marttojen verkkosivuilta
Valitse joulupöytään Reilun kaupan herkkuja, kuten Reilun kaupan suklaata, Reilun kaupan
hedelmiä ja Reilun kaupan pähkinöitä
Älä osta turhakkeita, vältä krääsää ja suosi kestäviä ja hyödyllisiä lahjoja sekä aineettomia lahjoja.
Vinkkejä aineettomista lahjoista löytyy muun muassa täältä: http://www.annajotainmuuta.fi/
Vähennä jätettä käyttämällä esimerkiksi lahjanauhat ja -paperit uudestaan tai paketoi ekologisesti
sanomalehteen ja koristele itse.
Huomioi energiatehokkuus ja turvallisuus jouluvalaistuksessa, lisätietoa: Motivan vinkit

Mukavaa joulua ja talvea!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö

