
Lapin vihreä
viikko 2021
       24.– 30.5.2021

Kaikki Lapin alueen toimijat mukaan!

EU Green Week
-tapahtumaviikon
teema vuonna 2021:
”Tavoitteena
saasteettomuus –
terveemmät ihmiset,
terveempi ympäristö”

Lappi on alue, jossa ilmanlaatu on 
tutkitusti maailman parasta. 
Juomavetemme on puhdasta ja 
maaperä on tervettä.

Miten säilytämme puhtaan ilman, 
veden ja maaperän elinvoimaises-
sa Lapissa myös tulevaisuudessa?

Nyt meillä on mahdollisuus 
kertoa hyvistä kestävän 
kehityksen käytänteistä ja 
toimintamalleista ainutlaatui-
sessa maakunnassamme!

Saastuminen on maailman-
laajuinen ongelma, joka vaikuttaa
hengittämäämme ilmaan,
juomaamme veteen ja maahan,
jossa kasvatamme ruokamme.

Saastuminen on suurin
ympäristöstä johtuva tekijä, joka
aiheuttaa sairauksia ja ennen-
aikaisia kuolemia. Se heikentää 
biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemien toimintaa.
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Projektipäällikkö,
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Kerro, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa teidän 
toiminnassanne
Lapin vihreällä viikolla organisaatiollasi, yritykselläsi tai yhteisölläsi on mahdollisuus esitellä ja markkinoida teidän hyväksi 
havaitsemianne käytänteitä, tuotteita tai strategioita nollapäästötavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

On kiinnostavaa kuulla myös mahdollisista pullonkauloista tavoitteiden saavuttamisessa!

Tuo esiin pieniä ja suuria lappilaisia tekoja,
toimintamalleja ja tuotteita
Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa teidän toiminnassanne. Mitä tarpeita teidän organisaatiossanne on aktivoida tai toteuttaa 
vihreän siirtymän toimenpiteitä? 

Nyt on hyvä hetki nostaa esiin kaikkia niitä mahtavia ideoita, tuotteita ja toimintamalleja, joita Lapissa tehdään 
saasteettoman huomisen puolesta. Lapin vihreään viikkoon osallistuminen on myös hyvä keino kertoa alueellisesti, 
miten hienoa työtä olette tehneet.

Järjestä oma vihreän viikon tapahtumasi 
Lapin vihreän viikon oheistapahtumiksi sopivat erilaiset tilaisuudet laidasta laitaan: etätapahtuma verkossa, 
somekampanja, virtuaalinen ohjattu kierros, esitys, näyttely tai videosarja. 

Tapahtumia voi järjestää Lapin vihreän viikon aikana 24.–30.5.2021.

Osallistumaan kutsutaan kaikki alueelliset toimijat: oppilaitokset, yritykset, yhteisöt, yhdistykset, kaupungit, kunnat, 
klusterit ja muut alueelliset toimijat. 

Järjestäkää oma tilaisuutenne tai yhdistäkää voimanne yhteistyökumppaninne kanssa – tehemä yhessä!

Ilmoita oheistapahtuma meille, me kerromme 
siitä muille
Mikäli haluat lisänäkyvyyttä tapahtumallesi, ilmoita siitä meille ja jaamme tietoa tapahtumasta verkostoissamme osana 
Lapin vihreää viikkoa.

Ilmoita tapahtumastasi Lapin liittoon osoitteeseen arcticsmartness@lapinliitto.fi perjantaihin 14.5.2021 mennessä. 

Liitä mukaan vapaamuotoinen tapahtumaohjelma seuraavin tiedoin: tapahtuman nimi, aika ja paikka/kanava, pieni 
kuvaus tapahtumasta, kenelle erityisesti suunnattu, järjestäjän nimi ja yhteystiedot sekä mahdolliset some-kanavat.

Tehemä yhessä kestävää tulevaisuutta!

Lisätietoa tapahtumasta:

EU Green Weekin eli EU:n vihreän viikon alueellisia kumppanitapahtumia järjestetään touko-
kesäkuussa eri puolilla Eurooppaa

Lapin vihreää viikkoa vietetään 24.–30.5.2021

Lappi maakuntana haluaa tänäkin vuonna osallistua Euroopan laajuisiin vihreiden toimien talkoisiin 
järjestämällä Lapin vihreän viikon.

Vihreään viikkoon voi osallistua omalla oheistapahtumalla jonka voi ilmoittaa osaksi maakunnallista 
vihreää viikkoa. Oheistapahtuma tarjoaa näkyvyyttä ja uusia verkostoitumisen väyliä.

https://arcticsmartness.fi/lapin-vihrea-viikko-2021/ #lapinvihreäviikko


