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Kestävä kehitys

Vihjeitä klubeille kestävän 

kehityksen toteuttamisesta  

kaudella 2021 - 2022



Me ylikulutamme

• maailman ylikulutuspäivä oli elokuun alussa

• suomalaiset käyttivät maapallon antimet huhtikuun alussa



Meidän panoksemme

• vaikutamme ympäristöön arkirutiiniemme kautta

• lionit ja klubit voivat olla tien näyttäjinä ja opastajina

• tarvitsemme nykyistä enemmän alan tietoa ja osaamista



Meidän panoksemme

• olemme luvanneet julistuksenomaisesti luovuttaa 

isänmaamme onnellisempana tuleville sukupolville

• onnistumme nivouttamalla normaaliin Lions-työhön

• webinaarikokouskäytäntö on kestävää kehitystä

• klubissa olisi oltava henkilö, joka ottaisi tämän 

asiakokonaisuuden omakseen



Käytännön ehdotuksia

A. klubikokouksiin esitelmiä (ulkopuolisia ja omia jäseniä)

B. klubivierailut yrityksiin, laitoksiin, kierrätyskeskuksiin, 

kirpputoreille yms.

C. aktiviteettikohteet

D. tutustuminen uutispoimintoihin N-piirin ”Kohti kestävää 

kehitystä”- nettisivuilla



Esitelmiä klubikokouksiin

• oman klubin jäseniä, jotka työskentelevät millä tahansa 

kestävän kehityksen, ympäristön, rakentamisen, 

teollisuuden yms. alueella

• viranomaisia, asiantuntijoita, tutkijoita

• ulkopuolisia ammattihenkilöitä eri alueilta kuten kunnat, 

yritykset, hallinto, metsänhoitoyhdistykset, Pro Agria-

neuvojat, Luonnonvarakeskus yms.



Vierailukohteita

• kaatopaikat, lajittelukeskukset, maa-aines- ja 

rakennusjätekeräyskohteet, kirpputorit, autohajottamot, 

autokorjaamot, konekorjaamot, kierrätyskeskukset, 

voimalaitokset ( vesi-, tuuli- hake- yms.), kauppojen ja 

kauppakeskusten pakkaus- ja jätepuristamot

• Vantaan Energian polttolaitokset, jätteenpolttolaitokset, 

kuntien ja yritysten lämpö- ja sähkölaitokset, Nesteen 

bioenergialaitokset, vaarallisten jätteiden tuhoamislaitokset



Vierailukohteita

• ruokakiertoa harjoittavat suurkeittiöt ja kaupat, vaate- ja 

tekstiilikaupat, korjausompelimot

• rakennusliikkeet, maatilat, puutavaran kuljetusliikkeet

• polttopuun tuottajat, aurinkopaneelien valmistajat ja 

asentajat, maalämpöputkistojen rakentajat

• lautatarhat, energian tuotantolaitokset, jätteiden keräily-, 

kierrätys- ja lajitteluyritykset, kompostointi ym.



Aktiviteettikohteita

• puiden istuttaminen ja siihen liittyvä oheistoiminta

• paikalliset metsänhoitoyhdistykset

• ideariihi kehiin!



Kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja

• luonnon aineiden valmistus: puuhiili, terva, kimrööki

• vedenottamojen puhtaan veden turvaaminen

• pohjaveden laadun turvaaminen

• kemikaalien kuljetusten turvaaminen (laiva, juna, auto)

• paperin ja kartongin kerääminen

• vesi-WC:n tuotosten oikea sijoittaminen



Seurattavia nettisivuja

• Suomen Luonnonsuojelu

• Ympäristöministeriö

• Suomen ympäristökeskus

• Suomen YK-liitto

• Luonnonvarakeskus Luke

• UFF

• Metsäntutkimuslaitos

• Metsähallitus

• Maa- ja metsätalousministeriö

• Pro Agria

• WWF



Kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä

• ostaako uutta vai korjatako vanhaa?

• korjaaminen ja remontointi antaa kotimaista työtä!

• kuluttaako rahaa vai materiaalia?

• säästääkö työtä vai luonnonvaroja?

• raha ei lopu, mutta leipä voi loppua

• luontoa pitää säästää, ei ihmistyötä



Kiitos


