Kestävän elämän uutiskirje 4/2020
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!

Riihimäen ympäristöraportin tiivistelmässä tietoa
ja vinkkejä
Vuosittain julkaistava Riihimäen ympäristöraportti kertoo
ajankohtaisen tilanteen ympäristöpolitiikan toteutumisesta sekä
kuvaa mittarein Riihimäen tilannetta. Ympäristöraportista
julkaistaan myös tiivistelmä, joka on suunnattu kaupunkilaisille.
Siinä on keskeiset asiat ympäristöraportista sekä vinkkejä
ympäristövastuulliseen elämään. Tuoreimman ympäristöraportin ja
tiivistelmän löydät nettisivuiltamme:
https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas-riihimaki/
Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Jenni Takala,
jenni.takala@riihimaki.fi, 050 380 9865

Harjunrinteen koululla edistetään kestävää kehitystä Erasmus+ -rahoituksen avulla
Harjunrinteen koulu sai Erasmus+ -rahoitusta kahteen hankkeeseen: Sustainability Connects Europe
”Scope” –hanke on kaksivuotinen ja Augmented Reality Enhanced Toolkit for Sustainable Education
”ARTse” –hanke kolmevuotinen. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 90 000 €.
Rahoitusta saaneista hankkeista Scope lähestyy kestävää kehitystä eri näkökulmista, ja siinä perehdytään
esimerkiksi kiertotalouteen, ilmastoasioihin ja lähiruokaan. ”Tavoitteena on muuttaa oppilaiden käytöstä
enemmän ympäristöä huomioivaksi. Konkreettisia tekoja ovat esimerkiksi hyönteishotellien ja kompostorien
rakentaminen. Yksi tavoite osallistuville kouluille on joko hankkia tai ylläpitää Vihreä lippu -sertifikaatti”.
Hankkeen kumppanikoulut ovat Portugalista, Turkista, Sloveniasta, Espanjasta ja Hollannista.
ARTse-hankkeen lähtökohta on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030. Hankkeessa
kehitetään tapoja opettaa kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden saavuttamista lisätyn todellisuuden
keinoin. ”Tämä on meille luonteva tapa lähestyä asiaa, ja nivoutuu hyvin yhteen robotiikan opetuksen
kanssa”. Hankkeen kumppanikoulut ovat Maltalta ja Italiasta. Lisäksi kroatialainen yritys avustaa tarvittavien
sovellusten tekemisessä.
Lisätietoja: Vesa Vanhanen, vesa.vanhanen@riihimaki.fi, 019 758 4553

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia


Aineettomat joululahjat voivat olla monenlaisia: lahjoitus toisen
puolesta hyvään tarkoitukseen, palveluja tai elämyksiä. Vinkkejä ja
ideoita voit katsoa esimerkiksi täältä:
https://www.hsy.fi/annajotainmuuta
https://www.pelastakaalapset.fi/toivekauppa/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuotteet/Vaikuttavat%20lahjat



Kinkkutemppu kokoaa jälleen kinkun paistorasvat ja kierrättää ne
uusiutuvaksi dieseliksi. Voit viedä rasvat keräyspisteisiin 18.12.2020 –
8.1.2021. Muistathan pakata rasvan nestekartonkipakkaukseen.
Ohjeet ja keräyspisteet löytyvät täältä: https://www.kinkkutemppu.com/



Vegaanihaasteeseen osallistujat pääsevät tammikuun ajan
kokeilemaan kasvisruokareseptejä ja saavat myös vinkkejä ja tietoa. Reseptejä ja lisätietoja löydät
tapahtuman sivuilta: https://vegaanihaaste.fi/



Pihabongaus on BirdLifen järjestämä Suomen suurin lintutapahtuma, joka järjestetään 30.31.1.2021. Jokainen voi tarkkailla lintuja ja ilmoittaa havaintojaan, jolloin saadaan arvokasta tietoa
talvisen linnuston muutoksista. Lisätietoja: https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/

Kestävän elämän askel - talvi
Voit vaikuttaa monen ihmisen elämään omilla valinnoillasi. Valitse vastuullisesti, mitä sitten ostatkin.
Suunnannäyttäjänä toimii Reilu Kauppa, jonka tuotteista suosituimpia ovat kahvi, suklaa ja ruusut. Jokaisen
tuotantoketjussa tulee saada elämiseen riittävä palkka työstään ja tuotantoketjun olosuhteiden tulisi taata
ihmisoikeudet ja ympäristövastuullisuus. Reilun kaupan sertifiointi takaa ihmisoikeudet, ympäristövastuullisen
tuotantotavan sekä tarjoaa tukea ja koulutusta tuottajille perheineen.
Myös suoraan lähiseudun tuottajilta ostaminen on hyvä tapa varmistaa, että tuotanto-olosuhteet ovat
vastuulliset. Reko-rinki (lyhenne sanoista ”rejäl konsumtion” eli reilua kuluttamista) tarjoaa tuotteita suoraan
tuottajilta kuluttajille ilman välikäsiä. Näin kuluttajat voivat myös kysyä tuotteiden tuotanto-oloista sekä
varmistua alkuperästä.
Lisätietoja:
https://reilukauppa.fi/meista/mika-on-reilu-kauppa/
https://aitojamakuja.fi/reko/
Reko Riihimäki –facebook-ryhmä

Mukavaa talvea!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu
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