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Ratkais jaRatkaisuja
lähellä, yhdessä

4. POHJOISMAINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
KONFERENSSI ITÄMEREN ALUEELLA
• esittelee kestäviä käytännön ratkaisuja

• inspiroi osallistujia paikallisiin ratkaisuihin yhdessä muiden  
sidosryhmien kanssa

• muutoksen välttämättömyyden tekeminen näkyväksi.

• tuo yhteen paikallisia, alueellisia ja kansallisia tahoja, 
tavoitteena 500 osallistujaa

• ajankohta: 31.1. – 2.2. Turku 2011, ajankohta: 31.1. 2.2. Turku 2011, 

• kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

• Suomen Pohjoismaisen Ministerineuvoston puheenjohtajakauden 
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Järjestäjätahot ja 
kansallinen ohjausryhmäkansallinen ohjausryhmä

Ratkaisuja lähellä, yhdessä konferenssi / Stella Aaltonen / 1.6.2010



Konferenssin 
teematteemat

Sisäinen paloIlmasto  energiaIlmasto, energia

Yhdyskuntasuunnittelu, 
kä ttö

Itämeri
maankäyttö
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Pohjoismainen kulttuuri, innovaatiot, 
luova oppimisympäristö, kestävä johtaminen



Sivutapahtumat
TAVOITTEENA JÄLJEN JÄTTÄMINEN TAPAHTUMASTA 
JA OSALLISTUTTAA ERI TOIMIJOITA

•Studia Generalia sarja syksyllä 2010, keväällä 2011 (TY, ÅA, 
Itämeritalo)
•Luomuruokatoimittajien linkittäminen, markkinointi 
(Yhteistyössä LounaFood & Valonia)(Yhteistyössä LounaFood & Valonia)
•Kansalaisten aktivointikampanja käynnissä (Lahtinen & 
Mantere)
•Näyttely paikallisista käytännön ratkaisuista asukkaille 
(Valonia)
Pohjoismainen Innovaatiokilpailu (Suomen kuntaliitto)
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Pohjoismainen Innovaatiokilpailu (Suomen kuntaliitto)
•Turun kouluissa teematapahtumat/viikot syksyllä 2010



Konferenssijärjestelyjen 
tavoitteet ja periaatteetj p

MAHDOLLISIMMAN PIENI HIILIJALANJÄLKIMAHDOLLISIMMAN PIENI HIILIJALANJÄLKI
• liikkumistarpeen minimointi – kokouspaikka, palvelut ja hotellit 
lähellä

• vähäpäästöinen matkustaminen tavoitteena (laiva, juna) 

• tarjoilut käyttäen paikallisia tuotteita ja ympäristövastuullisia      tarjoilut käyttäen paikallisia tuotteita ja ympäristövastuullisia      
palveluntarjoajia

• kertakäyttötuotteiden käyttäminen minimoidaan 

• hankitaan vain tuotteita/materiaaleja, joita voidaan käyttää 
konferenssin jälkeen
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• paikallinen näkyvyys; Turussa ja turkulaisille



Isäntäkaupunki Turku

•Turulla suomalaisittain pitkä perinne 
kestävän kehityksen työssä
•Ympäristö- ja kestävän kehityksen 
ohjelmat säännöllisesti vuodesta 1992, 
ympäristötilinpäätökset vuodesta 2000 y p p
ja nyt tekeillä ensimmäinen kestävän 
kehityksen budjetti
•Kaupunkiseudun kunnilla laaja ja Kaupunkiseudun kunnilla laaja ja 
järjestelmällinen keke- yhteistyö 
(Valonia) vuodesta 1996
•Konferenssin pääpaikkana Turun Konferenssin pääpaikkana Turun 
kaupunginteatteri keskellä kaupunkia 
• Turku on vuonna 2011
myös Euroopan kulttuuripääkaupunki

Ratkaisuja lähellä, yhdessä konferenssi / Stella Aaltonen / 1.6.2010

myös Euroopan kulttuuripääkaupunki



Mitä konferenssi 
tarkoittaa Turulle?

TURKU 

• näkyy paitsi isäntäkaupunkina, myös lukuisten vierailukohteiden 
kautta tapahtuman aikana

 hd lli d  t t t  h ii  kä tä töihi  tätä t  • saa mahdollisuuden tutustua hyviin käytäntöihin, tätä varten 
paikallinen osallistuminen konferenssiin tärkeää (huom. 
Simultaanitulkkauksien rooli!)

• saa vauhditettua/vahvistettua paikallisia kestävän 
kehityksen/ilmastonmuutoksen ehkäisyn prosesseja

•innostaa ystävyys- ja kumppanuuskaupunkeja osallistumaan ja tuo 
uutta sisältöä yhteistyöhön

tii i tää l lli t  ht i t ötä 
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• tiivistää alueellista yhteistyötä 
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Kiitokset ja tervetuloa 
mukaan konferenssiin 
www.ratkaisuja2011.fij
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