Ekoarjen uutiskirje 1/2015
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 vs. ympäristöasiantuntijaan
aino.voutilainen@riihimaki.fi tai 019 758 4164.

Riihimäki – Reilu kaupunki
Reilun kaupan kaupunki on arvonimi niille kaupungeille,
jotka haluavat edistää hankinnoillaan kestävää kehitystä
ja reilua kauppaa. Reilu kauppa ry myönsi tämän
arvonimen Riihimäen kaupungille vuonna 2012.
Reilun kaupan kaupunkina Riihimäen kaupunki on
sitoutunut muun muassa tarjoamaan omissa virallisissa
tilaisuuksissaan reilusti tuotettua kahvia ja teetä sekä
tiedottamaan
Reilusta
kaupasta
asukkailleen.
Kaupungissa toimii myös kannatusryhmä, jonka tehtävä
on ideoida toimintaa ja miettiä keinoja reilun kaupan
tunnettavuuden lisäämiseksi. Kannatusryhmässä ovat
edustettuna kaupungin lisäksi Riihimäen Martat,
Riihimäen seurakunta, Riihimäen Vihreät ja Riihimäen
kierrätyskeskus.

Kivaa, hyvää ja kestävää –asukasilta järjestettiin
15.4.2015 yhteistyössä Riihimäen kaupungin, EkoArkiryhmän ja sen jäsenyhdistysten, Riihimäen Reilun
kaupan kannatusryhmän, Reilu kauppa ry:n sekä Eetti
ry:n kanssa.

Myös muut yhteisöt ovat tervetulleita kannatusryhmän toimintaan. Mukaan voi tulla aktiiviseksi jäseneksi
tai vaikkapa ideoimaan tapahtumia. Seuraava kokous järjestetään 12.11.2015 klo 14.30 Kierrätyskeskuksella – tervetuloa mukaan!
Lue lisää Riihimäestä Reilun kaupan kaupunkina täältä

Oletko sinä Reilu?
Käyttääkö teidän seuranne, yhdistyksenne tai järjestönne Reilun kaupan tuotteita
toimintansa kahvituksissa tai tilaisuuksissa? Jos vastaus on kyllä, tuothan sen myös
kannatusryhmän tietoon – yhdistysten mukaan saaminen on osa Reilun kaupungin
aktiivista toimintaa ja tietoa käytetään Reilun kaupan raportoinnissa Reilun
kaupungin arvonimen säilyttämiseksi.

Tulevia tapahtumia
Hävikkiviikko 7.-13.9.
Hävikkiviikolla kiinnitetään huomiota ruokahävikkiin ja kannustetaan
vähentämään hävikin määrää tuotannon ja kulutuksen kaikissa eri vaiheissa.
Teemaviikkoa vietetään nyt kolmatta kertaa ja aihe on saanut osakseen yhä
enemmän huomiota.
Ruokahävikin vähentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin useissa kunnissa
mm. kouluruokailun ylijäämäruuan myynnillä. Riihimäellä ylijäämäruokaa
myytiin kokeiluluontoisesti Eteläisellä ja Pohjolanrinteen kouluilla 12.1.29.5.2015 ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kaupunki päätti jatkaa
ylijäämäruuan myyntiä 17.8. alkaen toistaiseksi Pohjolanrinteen ja
Harjunrinteen kouluilla sekä lukiolla.
Lue lisää Hävikkiviikosta ja poimi hyvät vinkit ja materiaalit viestintämateriaalista hävikin pienentämiseksi.
Voit esimerkiksi haastaa oman yhteisösi ruokajätteen vähentämiseen ja ideoida maistuvia
jämäruokareseptejä!

Liikkujan viikko 16.-22.9.
Kansainvälistä Euroopan liikkujan viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla
erilaiset kulkumuodot eri matkoilla. Viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan
omia, arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja
yhteiskuntaan. Viikon aikana vietetään monelle jo tutuksi tulleita päiviä:
kimppakyytipäivä 17.9., etätyöpäivä 18.9. ja auton vapaapäivä 22.9.
Lue lisää..

Arjen ekoteko
Kuljetko työ- tai harrastematkasi autolla, mutta toivoisit pienentäväsi hiilijalanjälkeäsi? Onko autossasi
ylimääräistä tilaa kanssamatkustajalle? Kokeile kimppakyytiä! Kimppakyydeistä voitte sopia omassa
yhteisössänne, työ- tai harrasteporukan kesken, naapurustossa tai vapaasta paikasta voit ilmoittaa
Internetissä erilaisilla kimppakyytien järjestämiseen keskittyneillä sivuilla. Voit tarjota sekä
vastaanottaa kyytejä esimerkiksi Facebookin kimppakyyti-sivulla tai vierailemalla sivuilla kyydit.net ja
greenriders.fi. Kimppakyydit säästävät luontoa ja rahaa ja sitä kautta voi tutustua myös uusiin ihmisiin!

Lämpimin syysterveisin,
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö

