Kestävän elämän uutiskirje 3/2020
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!

Miian ja KERI-hankkeen tervehdys
Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanke päättyi elokuun lopussa. Kahdeksaan kuukauteen on
mahtunut muun muassa Riihimäen kestävien palveluiden kartoittamista, tavaralainaamon suunnittelua sekä
verkostotyön edistämistä. Kestäviä palveluita tunnistettiin hankkeen aikana lähes 70 palvelua ja KERIverkostoon saatiin yli 40 uutta toimijaa. Tässä joukossa on voimaa!
Valtavasti on siis ehtinyt tapahtua mutta varmasti vielä paljon
edessä. Luotan, että kestävän elämäntavan verkostotyö vahvistuu
entisestään, kestäviä palveluita alkaa Riihimäellä nousta kuin sieniä
sateella ja pian huomataan, että kierto- ja jakamistaloudesta on
tullut uusi normaali!
KERI-hankkeen projektikoordinaattorina haluan kiittää kaikkia
yhteistyöstä ja toivottaa kaikille oikein mukavaa syksyä
kestävämpien valintojen parissa! Allekirjoittanut suuntaa
ensitöikseen metsään nauttimaan kauniista suomalaisesta
luonnosta ja luonnon antimista.
Rentouttavaa syksyä toivottaa Miia Herzon

Verkostotapaamisen terveiset ja miten tästä eteenpäin
Keskiviikkona 12.8. järjestettiin kestävän elämän tapaaminen Ö-talon pihalla omenapuiden katveessa. Suuri
kiitos kaikille osallistujille!
Tapaamisessa esiteltiin Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanketta ja keskusteltiin kestävistä
elämäntavoista sekä vauhditettiin Ekoarki-yhteisöön pohjautuvaa kestävän elämän verkostoa. Verkostomme
nimi on jatkossa Kestävän elämän Riihimäki eli KERI. Kaikki verkostoon kuuluvat voivat järjestää tämän
teeman ja nimen alla tapaamisia ja tempauksia, se on avoin kaikille kestävää elämäntapaa tukeville jutuille!
Tapaamisessa tuli esille muun muassa toive yhdessä tekemisestä ja tapaamisista eri teemojen parissa.
Kaikissa tapaamisissa luonnollisesti huomioidaan koronarajoitukset ja turvallisuus, joten varaudutaan
verkkotapaamiseen tai tapaamaan ulkona. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana ideoimassa tai
järjestämässä tapaamista, laita viestiä tai soittele: jenni.takala@riihimaki.fi, 050 380 9865.

Riihimäen ympäristösitoumusten tilannekatsaus
Riihimäki kuuluu resurssiviisauden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon, joka tavoittelee päästöttömyyttä,
jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta. Riihimäki on myös yksi kymmenestä Circwaste-edelläkävijäkunnasta,
jotka toimivat jätteen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.
Riihimäen ympäristötekoja ja ympäristöpolitiikan toteutumista seurataan vuosittain ympäristöraportissa ja sen
tiivistelmässä, jossa annetaan myös vinkkejä ekologiseen elämään. Vuoden 2019 ympäristöraportti on
ilmestynyt kesäkuussa 2020 ja tiivistelmä ilmestyy tämän syksyn aikana. Kaikki ympäristöraportit ja
tiivistelmät löytyvät verkkosivuiltamme.
Uusiutuvan energian osuus Riihimäen kaupungin julkisten rakennusten energiasta on 66 %. Sähkö on
kokonaisuudessaan uusiutuvaa ja lämmityksestä valtaosa kaukolämpöä, joka tuotetaan jätteitä
käsittelemällä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet, mutta vähenemä on hidasta. Luonnonvaroja
kulutetaan liikaa, noin nelinkertaisesti kestävään tasoon verrattuna.
Kaupunkirakenne on tiivis ja yli 90% kaupunkilaisista asuu pyöräilymatkan päässä keskustasta ja
asemanseudusta. Joukkoliikenteen käyttömäärät ovat kasvaneet. Silti autojen määrä Riihimäellä kasvaa
vuosi vuodelta.
Päästöttömyyteen, jätteettömyyteen ja kestävällä tasolla olevaan kulutukseen on vielä matkaa ja paljon
tehtävää meillä kaikilla. Jokaisen panos on tärkeä ja jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa, myös tiedon
jakaminen ja hyvien esimerkkien kertominen on todella tärkeää!

Suomen ympäristökeskuksen kokoaman tiedon perusteella Riihimäen päästökehitys on oikean suuntaista,
mutta hidasta.

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia


Hävikkiviikko 7.-13.9.2020. Tänä vuonna teemana on ”ruokahävikki arjessa – keinot ruokahävikin
vähentämiseen”. Lue lisää ja ota vinkit käyttöön!



Liikkujan viikkoa vietetään 16.-22.9.2020. Tänä vuonna teemana on päästötön liikkuminen ja
Riihimäen joukkoliikenne on koko viikon ilmainen! Kampanjavideosta sekä kampanjasivuilta löydät
lisää tietoa liikkujan viikon teemoista.



Kansalaisopiston luento kestävästä kehityksestä 7.10.2020. Tule kuulemaan, onko yhden
ihmisen teoilla merkitystä ja miten arkea voi muuttaa kestävämmäksi. Ilmoittaudu täällä!



Vaarallisen jätteen keräyskierros Riihimäellä lauantaina 17.10. Katso lisätietoja Kiertokapulan
sivuilta.

Kestävän elämän askel - syksy
Kestävän ruuan perusta on tietoinen
ekologisempi valinta kaupassa ja lautasella.
Suosi satokauden kasviksia ja kestävästi
pyydettyä kalaa, painota lähiseudun tuotteita ja
nauti itse kasvatetusta tai poimitusta sadosta.
Syyskuussa kotimaiset omenat hehkuvat
punaposkisina, kurpitsa oranssina ja puolukat
tummanpunaisina. Keräilijän geeniperimä tuo
hyvää mieltä metsässä samoilijalle, kun poimit
kulkiessasi puolukoita suoraan suuhun tai
ruokasieniä kassin täyteen.
Lisätietoja:
https://www.martat.fi/marttakoulu/sesonginruoka-aineet/
https://satokausi.fi/satokausikalenteri/

Aurinkoista syksyä!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu

Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) –hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki –ohjelmasta.

