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Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare

Kestävän Kehityksen Viikko – maaseutu edelläkävijänä



Maaseudun toimijat osana kestävän siirtymän ratkaisua.
Landsbygdens aktörer som en del av lösningen för en hållbar övergång

• Maaseudun toimijoita osallistetaan verkostohankkeeseen käytännön kautta, 
monistamalla kestävän kehityksen viikko – mallia.  Edistetään kestävän 
maaseudun mahdollisuuksia ja uusia innovaatiota.

• Landsbygdens aktörer involveras i nätverksprojektet genom konkreta handlingar
genom Hållbarhetsveckan – modellen. Hållbarhetsveckan lyfter och främjar
landsbygdens möjligheter och nya innovationer för ett hållbart levnadssätt.

• Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten 
maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi.

• Nätverksprojektet förverkligas av SLF, Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finlands Byar 
och Åbo Akademi.
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Tuetaan maaseudun asukkaiden roolia kestävyyssirtymässä
Främja landsbygdsinvånarnas delaktighet i Hållbarhetsövergången 

• Edistetään dialogia ja luodaan 
kanavia, joissa voidaan käydä laaja-
alaista keskustelua 
kestävyyskysymyksistä 
maaseutualueiden näkökulmasta.

• Edistetään maaseudun asukkaiden ja 
yhteisöjen mahdollisuuksia arjen 
kestäviin ratkaisuihin tuottamalla ja 
levittämällä tietoa maaseudulle 
soveltuvista ratkaisuista. 

• Främja dialog och skapa kanaler i 
vilka man kan förverkliga bred 
dialog i hållbarhetsfrågor ur 
landsbygdens synvinkel.

• Främja möjligheter för att 
landsbygdens invånare och 
samhällen ska kunna förverkliga 
hållbara lösningar genom att 
producera och distribuera 
information för lösningar som 
lämpar sig för landsbygden. 
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Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Nora Backlund

nora.backlund@slf.fi

+358 (0)44 079 7079

maaseutupolitiikka.fi 

landsbygdspolitik.fi 
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Mikä Kestävän Kehityksen Viikko?

• Toimintamalli ja tapahtumaviikko joka
monipuolisesti tuo esille eri yhteisöjen, 
yritysten, kuntien ym. kestävyystoimia, kerää
kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia
tapahtumia. 

• En verksamhetsmodell och evenemangvecka 
som på ett mångsidigt sätt synliggör 
organisationers, företags, kommuners etc. 
hållbarhetsaktiviteter, samlar lokala 
evenemang kring hållbar utveckling. 
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Kestävän kehityksen viikko /Hållbarhetsveckan

26.9.-2.10.2022

• Kainuu

• Kymenlaakso

• Pohjanmaa

• Pirkanmaa

• Satakunta

• Uusimaa

• Varsinais-Suomi
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Toteutus

• Tapahtuman järjestäjä rekisteröi
tapahtuman
kestavankehityksenviikko.fi sivuston
kautta.
• Jokaiselle maakunnalle löytyy oma sivu

• Valtakunnallisia/verkossa tapahtuvia
kootaan pääsivulle. 

• Evenemang registreras via 
hallbarhetsveckan.fi 
• Varje region har en undersida 

• Nationella/digitala evenemang samlas på 
huvudsidan
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Osallistuminen
Deltagande

• Kaiken kokoiset toimijat on 
tervetulleita mukaan. 

• Tapahtuman järjestäjälle
osallistuminen on maksutonta
(oman tapahtuman kuluista kukin
järjestäjä vastaa itse).

• Tapahtuma saa näkyvyyttä osana
suurempaa kokonaisuuttaa (oman
kohderyhmän saavuttamiseksi

• Hållbarhetsveckan välkomnar 
både små och stora aktörer att 
skapa aktiviteter som en del av en 
större helhet. 
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Mitä voi järjestää? 
Vad kan man ordna?

• Keskustelutilaisuus, kurssi, 
työpaja, seminaari, avointen 
ovien tilaisuus, näyttely, 
luento, retki, kirja-
/vaatevaihtopäivät.

• En kampanj, kurs, cykelutfärd, 
öppet hus, utställning, 
föreläsning, verkstad, 
diskussion, bokbytardag.
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Kestävän kehityksen viikko mahdollistaa:

• Suuret ja pienet toimijat koottuna yhteisen 
teeman äärelle. 

• Små och större aktörer samlade kring
gemensamt tema. 

• Monipuolisesti ohjelmaa jossa käsitellään
ekologista, taloudellista ja sosiaalista
kestävyyttä.

• Mångsidigt med program som berör 
ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. 
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Tule mukaan!

Yhdessä tuodaan esille kestävän kehityksen 
teemaa ja hyviä esimerkkejä maaseudun 

kestävästä toiminnasta laajemmalle yleisölle, 
sekä levitetään tietoa hyvistä 

kestävyysratkaisuista.

Tillsammans kan vi belysa hållbarhetstemat
och föra fram goda exempel på

hållbarhetslösningar på landsbygden för en 
bredare publik. 
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Paikallinen koordinointi:

• Kymenlaakso – Kymmenedalen
• Kymenlaakson Kylät

• Uusimaa – Nyland 
• Uudenmaan Kylät - Nylands Byar

• Varsinais-Suomi – Egentliga Finland
• Varsinais Suomen Kylät – Egentliga Finlands Byar

• Satakunta
• SataKylät

• Pirkanmaa – Birkaland
• PirkanKylät

• Kainuu – Kajanaland
• Kainuun Nuotta
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Tervetuloa mukaan toteuttamaan

vuoden 2022 Kestävän kehityksen viikkoa! 

Välkommen med och skapa 
Hållbarhetsveckan 2022!

kestavankehityksenviikko.fi

hallbarhetsveckan.fi 
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