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Me Lapissa haluamme 

osallistua maailman-

laajuiseen ilmastotyöhön ja 

luonnon monimuotoisuuden 

tukemiseen. Satsaamalla 

ilmasto- ja ympäristötyöhön 

voimme rakentaa vihre-

ämpää ja vastuullisempaa 

tulevaisuutta esim. uusien 

innovaatioiden ja 

liiketoimintamallien myötä.

EU:n vihreää viikkoa 

vietetään taas touko-

kesäkuun vaihteessa. 

Euroopan laajuisena 

teemana on Green Deal –

Make it real. Meidän 

teemamme vuonna 2022 on 

Lapin vihreä siirtymä –

Tehemä yhessä.

Teemme Lapissa jo hyvää 

työtä vihreän siirtymän 

saralla. Viime vuoden 

tempauksiin voit tutustua 

täällä.

Nostetaan yhdessä Lapin, 

Suomen ja Euroopan 

tietoisuutta Lapissa 

toimivista ratkaisuista, ja 

jo tehdyistä toimista 

vihreän siirtymän 

edistämiseksi!

Lisätietoa:  Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto

Kestävän kehityksen asiantuntija

hanna-leena.pesonen@lapinliitto.fi
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https://arcticsmartness.fi/lapin-vihrea-viikko-2021/


Tiesitkö, että Lapin vihreä viikko järjestetään 

EU Green Week:n innoittamana?

Tänä vuonna Euroopan laajuinen teema on EU Green Deal – Make It Real. Green Deal on 

kasvustrategia, jossa talouskasvu perustuu uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen ja 

päästöttömiin tuotantotapoihin, -prosesseihin ja logistiikkaan.

Mitä?

Osallistumalla Lapin vihreään viikkoon sinulla on mahdollisuus kertoa organisaatiosi tai 

yrityksesi tapahtumista, onnistumisista, hyvistä käytänteistä ja käytännön teoista sekä 

tavoitteista ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ja luonnon elinvoimaisuuden 

tukemiseksi. Nyt on hyvä hetki saada lisänäkyvyyttä näille tärkeille toimille ja 

innostaa siten myös toisia!

Mikä käy Lapin vihreän viikon tapahtumaksi?

Viime vuonna esimerkiksi Kemissä tarjottiin ilmaisia joukkoliikenteen vuoroja ja otettiin 

Roska päivässä –haaste vastaan, MLL:n Lapin piirin Kässäkerhossa kierrätys-

materiaalista taiteiltiin upeita asusteita, lisäksi tietoa jaettiin mm. Mothers in Business 

Rovaniemen toimesta. Osaksi Lapin vihreän viikkoa sopivat erilaiset tilaisuudet ja 

viestit, joilla edistetään vihreää siirtymää tai jotka nostavat esiin ilmasto- ja luontotekoja 

meillä Lapissa. Osallistua voi järjestämällä vaikkapa webinaarin, työpajan, dialogin tai 

talkoot, viestintäkampanjan tai näyttelyn – mitä ikinä keksittekin!

Kuka voi osallistua?

Vihreä siirtymä koskettaa meitä kaikkia. Siksi kutsumme kaikki osallistumaan – kunnat  

ja kaupungit, yritykset, yhdistykset ja järjestöt, oppilaitokset ja koululuokat, 

seurakunnat, virastot, harrasteseurat ja muut yhteisöt tai vaikka kaveriporukat!

Miten osallistua?

Jaamme tapahtumasi ilosanomaa, jos kerrot siitä meille 20.5.2022 mennessä, 

osoitteeseen sanni.bjorklund@lapinliitto.fi. Kirjoita otsikkokenttään Lapin vihreä viikko ja 

liitä mukaan vapaamuotoinen kuvaus tapahtumasta seuraavin tiedoin: tapahtuman 

nimi, aika ja paikka, pieni kuvaus, järjestäjän nimi ja yhteystiedot sekä mahdolliset 

somekanavat, jossa tapahtumasta viestitään. Kun käytät tapahtumasi viestinnässä 

tunnisteita #Lapinvihreäviikko, #LapinGreenDeal ja #tehemäyhessä, jaamme 

postauksiasi myös Twitterissä ja Linkedinissä. Tervetuloa mukaan toimimaan!
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