Pohjois-Karjalan biosfäärialue

Unescon kestävän kehityksen
yhteistoiminta-alue
Kestävän kehityksen kumppanuusverkosto
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Mukana toimijoita, jotka ovat toimivat jo kestävästi
ja haluavat kehittyä siinä yhä paremmiksi
Tarkoituksena on auttaa toimijoita löytämään omat
vahvuudet, jäsentämään niitä ja tavoitteellisesti
kehittämään omaa toimintaa

•

Tavoitteena tarjota vertaistukea ja käytännöntukea,
kannustaa esimerkkien kautta yhä
kunnianhimoisempiin ponnistuksiin, jakaa uusia
ideoita, tuoda yhteisten toimien kautta
näkyvyyttä

•

Käytännöntukea saadaan erilaisten
kehityshankkeiden kautta

Kumppanuusverkosto

Kumppanuusverkosto
Taustatyö (Työvaliokunnassa)
• Tvk, toiset kumppanit ja itse voi ehdottaa uutta jäsentä
• Tvk keskustelee ehdokkaan kestävän kehityksen profiilista sekä
toiminnan yleisestä/alueellisesta/paikallisesta merkityksestä
• Sovitaan neuvotteluista ja neuvottelijasta

Neuvottelut: koordinaattori ja toimija
• Käydään läpi ja kirjataan keke-vahvuudet ja tavoitteet

Valmistelu hyväksyttäväksi
• Tvk käy läpi hakijan profiilin ja tavoitteet
-> hakemus hyväksytään, hakemukseen pyydetään
täydennystä tai hakemus hylätään

Julkistaminen
• Tiedotus toimijalle ja ulospäin
• Logon käyttö ja laatta

Sopimusten tarkistus ja
uusiminen

Osaksi verkostoa tuleminen ja yhteistyö, jolla on yhdessä sovitut tavoitteet

Kumppanuusverkosto
•
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Omien vahvuuksien
tunnistaminen kaikilla
kestävän kehityksen osaalueilla ja omien
tavoitteiden asettaminen
Kirjataan myös
yhteistyön muotoja
seuraaville muutamille
vuosille

Kestävän kehityksen osa-alueet
Ympäristö
- Ympäristöohjelma (tms.)
- Energiankulutuksen seuranta
- Jätehuolto
- Kasvihuonekaasuvaikutukset
- Ympäristönhoito

Talous
Paikallistalouden
hyödyntäminen
Paikallinen työllistävyys

Kulttuuri
Ympäristötietoisuus
Paikalliskulttuurin vaaliminen ja
edistäminen
Sosiaalinen
Yhteistyöverkostot ja
paikallisyhteisöt
Kansainvälisyys ja
monikulttuurisuus
Erityisryhmät

Vahvuudet

Tavoitteet

Luonnonmukainen viljely, ECEAT
(Suomen
luontomatkailuyhdistys),
kierrätys ja suljettu kierto
(jätteiden hyödyntäminen
omassa toiminnassa)
Perinnebiotoopit

Perinnebiotooppien säilyttäminen,
jätevesijärjestelmä paremmin haltuun
ottamalla käyttöön kuivakäymälöitä

Ostetaan tuotteet ja raaka-aineet
mahdollisimman läheltä, omalta
paikkakunnalta. Tuotteiden
kotimaisuusaste 99,5 % (kahvi
0,5 %)

Kotimaisuusasteen säilyttäminen, suositaan
vielä enemmän pientuottajia raaka-aineiden
hankinnassa (esim. pienjuustolat ja oluet)

Karjalaisuus ja kanteleen soitto,
XX suojelualue kyläkulttuurin
vaaliminen (esim. XX)

XX kulttuuriperinnön vaaliminen ja
tietoisuuden lisääminen

XX tuoteperhe, kansainväliset
asiakkaat

Kansainvälistyminen, monikulttuurisuuden
hyväksyminen omalla esimerkillä

Kumppanuusverkosto
”Biosfäärialuetoiminnan kautta on päässyt mukaan
kansainvälisiin hankkeisiin”

Kestävän kehityksen
pilotointi- ja
tutustumiskohde –
aurinkosähköä ja
mikrovesivoimala Erä-Eeron
luona

”Kaikkea arvoa ei voi mitata rahalla, Äksyille Ämmille tärkeää on myös
imago, näkyvyys ja toisaalta luonnonmonimuotoisuuden edistäminen”
”Kun mukana toiminnassa on laaja kirjo erilaisia toimijoita
kunnista yrityksiin, kestävyyttä pääsee katsomaan monesta eri
näkökulmasta ja oma ymmärrys laajenee”

Yhteistyö on lisännyt kestävän kehityksen osaamista
ja ymmärrystä Kareliassa. On myös ymmärretty, että
moni olemassa oleva toiminta onkin itseasiassa jo
biosfäärialuetoimintaa!

Kiitos!
www.kareliabiosphere.fi
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