Flyerkorttipakka

Flyer & innostaa ideoimaawn omaa aktiviteetti-ideaa; koko 50% todellisesta

5 erilaista etupuolta:

Tiedätkö, miten
taloyhtiösi tai
yrityksesi voi toimia
vesien hyväksi?

Kor tti 1/5

Voisitteko tehdä liikkumiseen, ruokailuun tai
lahjojen antamiseen liittyviä valintoja, jotka
vähentävät toimintanne vesistövaikutuksia?
Entä toteuttaa vapaaehtoistyötä tai tiedotus
kampanjan?
Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa
vesien tilaan omissa toimintapiireissämme.
Katso vinkit ja liitä organisaatiosi
Itämerihaasteen kumppaniverkostoon:
› itamerihaaste.net/verkostomme/liity_mukaan

Paljonko sinä
tuotat levää
Itämereen?

Kor tti 2/5

Tiedätkö, millaista ruokaa syömällä
voit vähentää omaa ravinnejalan
jälkeäsi ? Tai mitkä vapaaajanharrastukset
vaikuttavat korostuneesti Itämeren tilaan?
Itämerilaskuri kertoo sinulle, miten
voit vähentää ravinnepäästöjäsi mereen.
Omilla valinnoillasi voit vaikuttaa.
› johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri
Yhdessä ympäristötekoja: John Nurmisen säätiö
ja Leijonat puhtaiden vesien puolesta -hanke.

Yhdessä ympäristötekoja:
Itämerihaaste ja Leijonat puhtaiden
vesien puolesta -hanke.

Seilaatko siististi?

Kor tti 3/5

Ethän jättänyt
jälkeäsi?

Kor tti 4/5

Tiedätkö, miten sinä voit vesillä liikkuessasi
vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin?
Entä millaisia ympäristöystävällisiä ratkaisuja
voit tehdä ennen kuin työnnät paattisi vesille?
Ympäristöystävällinen vesilläliikkuminen on
meidän jokaisen vastuulla.
› pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa

Muistitko luonnossa liikkuessasi, että maahan
heitetty roska on myös vesistön taakka?
Ja tiesithän, kauanko muovinen makkarapaketin
kuori säilyy luonnossa? Ikuisesti.
Roskattoman retkeilyn periaate on yksinker
tainen: retkeilijästä ei jää jälkeäkään luontoon.
› luontoon.fi/roskatonretkeily

Yhdessä ympäristötekoja:
Pidä saaristo siistinä ry ja Leijonat
puhtaiden vesien puolesta -hanke.

Yhdessä ympäristötekoja:
Metsähallituksen luontopalvelut
ja Leijonat puhtaiden vesien
puolesta -hanke.

Tiedätkö,
mikä on osaamisesi
parasta ennen päivä?

Kor tti 5/5

Ei sellaista olekaan! Osaamisen kierrättäminen
on kiertotaloutta parhaimmillaan. Koskaan ei
ole liian myöhäistä tai aikaista kierrättää omaa
osaamistaan tai aloittaa uuden oppimista yli
sukupolvirajojen.
Leijonat puhtaiden vesien puolesta hanke
haastaa kokeneet leijonat ja nuoret leot
toimimaan yhdessä maapallomme puolesta.
› puhtaatvedet.lions.fi/tule-mukaan
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Hei sinä!
Sinustako
vesileijona?
Yksi asia on vaikeaa
maailmassa ilman
puhdasta vettä. Elämä.
Siksi Suomen Lions-liitto ja me,
Suomen yli 20 000 leijonaa ja
leoa, toteutamme vuosina 2018
–2020 ympäristöministeriön
rahoittaman hallituksen kärkihankkeen Leijonat puhtaan
veden puolesta.
· Teemme vesitekoja
yhdessä vanhojen ja uusien
kumppanien kanssa.
· Ideoimme ja toteutamme vesien
tilaa parantavia ratkaisuja
aktiviteettikilpailussa.
· Teemme yhteistyötä
oppilaitosten kanssa.
· Rakennamme vesileijonien
verkostoa.
Lähde messiin ja haasta
muutkin mukaan, tämä hanke
on vasta alkusoittoa!

› puhtaatvedet.lions.fi

Projektipäällikkö Karoliina
Vilander, P. 044 0900912,
karoliina.vilander@lions.fi
Ei tehdä lisää paperiroskaa!
Kun olet lukenut kortin, laita hyvä
kiertämään ja kortti eteenpäin.

