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Havaittua
• Sosiaalisiinkin innovaatioihin pitää investoida

• Kestävän kehityksen arvostajia ja tukijoita
• Osallisuutta ei voi ulkoistaa
• Asukastiloja tarvitaan, vapaita kohtaamispaikkoja
• Vertaistuki ja verkottuminen tärkeää: kuntien sisällä 

(ympäristö ja osallisuus), kuntien välillä, kuntien ja 
muiden toimijoiden välillä, muiden toimijoiden kesken



Keke-helmi: Lakanakäsipyyhkeet pyy
päiväkodeissa
• Perhepäiväkoti Artun idea: vanhoista lakanoista• Perhepäiväkoti Artun idea: vanhoista lakanoista 

ommellut käsipyyhkeet --> hygieeninen, ei jätettä 
/ vähemmän pyykkiä

• Otettu laajempaan käyttöön hyvät kokemukset• Otettu laajempaan käyttöön, hyvät kokemukset
• Koko Hgin tasolla säästäisi 100-360 000 e/vuosi
• Laaja käyttöönotto suunnitteilla sos.virastossa



Keke-helmi: Kasvatuksen uudet verkostot
TUKIRYHMÄ

YMPÄRISTÖKESKUS
• Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Vyyhti, Vantaa   

Espoon kestävän kehityksen kasvatuksen malli

Villa Elfvik Julia 2030 (2009-11)

KIERRÄTYSKESKUS

Espoon kestävän kehityksen kasvatuksen malli
• Leikkipuistojen LeEko-työryhmä, Helsinki
• Ekotukihenkilömallin kehittäminen      

Neuvotteluryhmä NEUVOKKAAT
(SUKO, SUVA, SDU, tukipalvelut) 4V (2008-11)

KIERRÄTYSKESKUS

Sisäiset kouluttajat SISUKKAAT

Toimintaryhmä TOIMEKKAAT

Motiva ym.

MUUT ASIANTUNTIJAT

Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 5

Sisäiset kouluttajat SISUKKAAT

TUKIPALVELUT

Kaikki yksiköt Kaikki yksiköt Kaikki yksiköt Kaikki yksiköt Kaikki yksiköt

Jokaisessa yksikössä 1-2 ekotukihenkilöä

TUKIPALVELUT



Keke‐ohjelman
suunnittelulleTyökaluja
on monta
lähtökohtaa!

Kestävä
kulutus ja
hankinnat

Työkaluja 
kasvatuksen 
keke-työhön hankinnat

VaikuttaminenKulttuuriperintö ja 
monikulttuurisuus

• Keke koulussa -esite
• Kestävän kehityksen opas

keke työhön

Energian
säästäminen

Turvallisuus Veden
säästäminen

• Kestävän kehityksen opas 
kouluille ja päiväkodeille, 
kirjanen leikkipuistoille 

--> Keke-ohjelmat

Lähi‐
ympäristö

Kestävät
ruoka‐ Yhteisöllisyysympäristö
valinnat

Yhteisöllisyys

Jätteen 
synnyn

Luontosuhde
j ly y

ehkäisy ja
kierrätys

ja luonnossa
oppiminen



Keke-helmi: 
A k lli k l iAsukasosallisuus vuokrataloissa

• Asukaskerhoille starttipaketti• Asukaskerhoille starttipaketti
• Asukaslähtöiset 

pihakatselmukset ja 
pihasuunnitelmatpihasuunnitelmat

• Asukasaktiivien vertaistuki

Asukastoiminta 

* lisää turvallisuuden 
tunnetta ja huolenpitoa 
*vähentää vaihtuvuutta 

ja siitä johtuvaa 
remontoinnin tarvetta



Työkaluja vuokrataloyhtiöiden keke-työhön

• Kestävän asumisen  työkalupakki
• --> Ympäristö- ja asukas-

lli k t l k tosallisuuskatselmukset
• --> Ympäristö- tai keke-ohjelmat
• Viestintämateriaalit



Asukastyön keke-helmiä: mm. osallistava 
kaupunkisuunnittelu ja maahanmuuttajien keke työkaupunkisuunnittelu ja maahanmuuttajien keke-työ

• Wiki-Vermo
• Meidän Hakunila
• Korson kaikki kasvotKorson kaikki kasvot

• Naapurikahvilat, 
terveystapahtuma, y p ,
lähiruokakurssit, 
ympäristöretki 
Heurekaan, ompelu-
ja tuunauskurssitja tuunauskurssit...

• Selkokieliset 
materiaalit



Keke-helmi: 
K i ikä ö j ki ä iKunnan viraston monikäyttö ja kierrätyssisustus

• Espoon tapaamispaikkatoimintaEspoon tapaamispaikkatoiminta
• Neuvotteluhuoneesta kierrätystavaralla 

lapsiystävällinen ja viihtyisä
• Varustus hiukan yli 100 euroa



Menetelmiä • yhteisöllisyydenMenetelmiä, 
työkaluja ja 
osaamista

y yy
• kestävän kehityksen
• elinympäristön viihtyisyyden ja 

turvallisuuden ja
Yht i t ö k t t!osaamista • kestävän ja ympäristövastuullisen 

elämäntavan edistämiseen
Yhteistyö: verkostot!



4V: Välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin –
Yh i ölli j h ä li ä i öYhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Etelä Suomen EAKR ohjelma• Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, 
toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen 
kehittäminen 1.4.2008 - 31.3.2011

Kokonaisbudjetti 
• 1 892 436 euroa 
• 70% EU:n ja valtion rahaa, 30% kunnilta0% U ja a t o a aa, 30% u ta

• Toteuttajat Helsinki, Espoo ja Vantaa, päätoteuttaja 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

• Yhteistyö mm. kuntien vuokrataloyhtiöiden kanssa
• Toiminta pilottikaupunginosissa 
• Pääsuunnitteluryhmät

T t k t k t ö k t l t• Teemat: kasvatus, asukastyö, vuokratalot



Kierrätyskeskus toimijana
Q i kTi ™ j

y j

• Työllistämistuki ja myynti perusta: 
neuvontaa koulutusta lainausta

QuickTime™ ja
 pakkauksen purkuohjelma

tarvitaan elokuvan katselemiseen.

neuvontaa, koulutusta, lainausta, 
korjausta, tuunausta ja redesignia

• Esim. HSY:n tilauksesta 1700 h 
neuvontaa/vuosi kasvajille janeuvontaa/vuosi kasvajille ja 
kasvattajille

• Joustava hankeorganisaatio

QuickTime™ ja
 pakkauksen purkuohjelma

tarvitaan elokuvan katselemiseen.

QuickTime™ ja
 pakkauksen purkuohjelma

tarvitaan elokuvan katselemiseen.



Millaista on kestävä kehitys?

• Otetaan toinen leikkiin
• Autetaan kavereita ja luontoa
• Ei kiusata eläimiä
• Otetaan kaveri mukaan kyytiin, jos ajaa yksin autolla
• Käydään bussilla y
• Ei heitetä roskia 
• Ei tuhota, vaikka ampuminen

Vantaalaisen Korson päiväkodin 
eskareiden vastauksia.


