JÄSENKIRJE 1/2013

Hyvä Ekokumppanit Klubin jäsen!
Ekokumppanit Klubi täyttää tänä vuonna kunniakkaat 10 vuotta. Matkan varrelle on mahtunut
monenlaista toimintaa ja myös toiminnan mallia. Samalla ympäröivä maailma ja Klubin
toimintaympäristö ovat muuttuneet. Juhlavuosi on komea saavutus ja samalla sopiva hetki pohtia
vakavasti mikä Klubin merkitys nykyisin on, mikä se voisi olla ja millä tavoin sitä kohti lähdetään
pyrkimään.
Klubin tulevan toiminnan suunnan ja toimintamallin suunnittelun pohjana ovat jäsenten toiveet ja
näkemykset. Olemme tehneet jo yritysjäsenille suunnattua tiedustelua asiasta osana Yritysvastuu
valtiksi -kampanjaa. Nyt kartoitamme henkilö- ja yhteisöjäsenten vastauksia internet-kyselyn kautta:
Kysely henkilöjäsenille löytyy osoitteesta: http://goo.gl/OOrdx
Kysely Yhdistysjäsenille löytyy osoitteesta: http://goo.gl/euGJp
Tulosten käsittelyn helpottamiseksi otamme vastauksia vain tämän sähköisen lomakkeen kautta,
toivottavasti pystytte täyttämään sen verkossa.
Tulevaisuuden hahmottelun lisäksi kevään aikana järjestetään Klubi-iltoja. Tiistaina 9.4. vietetään
Kaupunkiviljelyiltaa Dodon kanssa sekä 16.4. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen
kokoamaa Mökkiläisten ympäristöiltaa osana valtakunnallisen jätevesiviikon ohjelmaa. Lisäksi
kannattaa katsastaa yhteistyökumppaniemme vinkit, luvassa paljon hyvää toimintaa, tervetuloa
mukaan!
Aurinkoisia keväthankia!
Matti Pollari
Ekokumppanit Klubin hallituksen puheenjohtaja

Kaupunkiviljelyilta tiistaina 9.4.2013 klo 18-20
Ympäristötietokeskus Moreenia, Valssipadonraitti 3, 33100 Tampere
Kaupunkiviljely on mielenkiintoinen keino edistää hajautettua ja vähemmän öljystä riippuvaista
lähiruoantuotantoa. Parhaimmillaan se parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä ja vaikkapa talonyhtiön
yhteisöllisyyttä yhteisen mielekkään tekemisen kautta. Viljelystä on saatu hyviä kokemuksia
pääkaupunkiseudulla ja Klubi haluaa yhdessä ympäristöjärjestö Dodon kanssa edistää asian
rantautumista myös Tampereelle. Tilaisuudessa Dodon kaupunkiviljelyasiantuntija kertoo Helsingin
uudesta kaupunkiviljelyliikkeestä. Pohditaan yhdessä erityisesti kerrostalopihaviljelyn mahdollisuuksia
ja haasteita sekä vaihdetaan kokemuksia. Tapaaminen tarjoaa samalla neuvoja, miten asiaa voi
lähteä edistämään omassa talonyhtiössä.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu, ennakkoilmoittautumiset ja lisätiedot mieluiten sähköpostitse 5.4.
mennessä. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, tervetuloa mukaan!
Matti Pollari
040 800 7800
Matti.pollari@tampere.fi
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Kesämökkiläisten ympäristöilta Moreeniassa 16.4.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja Ekokumppanit klubi järjestävät yhteistyössä
kesämökkiläisten ympäristöillan. Tilaisuus on yksi valtakunnallisen jätevesiviikon tapahtuma
Pirkanmaalla. Tilaisuus järjestetään ympäristötietokeskus Moreeniassa ti 16.4. klo 18-20.
Kahvitarjoilu klo 17.45. Moreenia löytyy sähkölaitoksen voimalaitosrakennuksesta patosillalta
osoitteesta Valssipadonraitti 3.
Mökkiläisten ympäristöillan ohjelma
ti 16.4. klo 18-20 (kahvitarjoilu klo 17.45), Moreenia, Valssipadonraitti 3
Talousveden tutkiminen ja vesikaivon huolto
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Mökin pesuvesien käsittelyvaihtoehdot
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Mökkiläisen kuivakäymäläratkaisut
Käymäläseura Huussi ry
Kesämökin jätehuolto
Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Tervetuloa!

Ekokumppanit ry:n klubikirje kulkee sähköpostilla ekologisemmin
Suurin osa jäsenistämme saa klubikirjeensä jo sähköisesti, mutta muutama kymmenen tulee jäsenille
edelleen perinteisellä postilla kirjeenä. Saat klubikirjeesi sähköpostilla nopeammin ja
ympäristöystävällisemmin, jos ilmoitat meille sähköpostiosoitteesi Ekokumppanit Klubin ry:n
sähköpostiin klubi@ekokumppanit.fi.

Omaehtoiseen ympäristönsuojeluun voi nyt hakea avustusta
Yhteisöt tai yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön
Tampereen kaupungilta. Avustuskohteina voivat olla hankkeet, jotka edistävät ympäristönsuojelua,
luonnon monimuotoisuutta sekä lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä. Osa avustuksista
kohdennetaan ilmastotyötä tukeviin hankkeisiin, jotka voivat olla kasvihuonekaasupäästöjä
vähentäviä tai edistävät asukkaiden toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Avustusta haetaan lomakkeella, joita saa palvelupiste Frenckellistä, Frenckellinaukio 2 B ja
internetistä www.tampere.fi/ymparistojaluonto/avustukset. Lomakkeessa on tarkemmat tiedot
hakemuksen tekemisestä. Hakuaikaa on 22.3.2013 saakka.
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Nokian työväenopistossa maksuttomia luentoja ympäristöaiheista
•

Sähköttömän jätevesipuhdistamon valinta- ja asennuskurssi.
Nokian työväenopisto, lehteriluokka, Souranderinkatu 13
la. 9.3.2013, klo 13.00-16.30, maksuton luento.

•

Ekopuutarhurin kevät

Yhteistyökumppanimme tiedottavat

Nokian työväenopisto, lehteriluokka, Souranderinkatu 13
ti. 9.4.2013, klo 17.30 -20.15, maksuton luento.

Earth Hour –tapahtumassa 23.3. kynttiläuintia musiikkiesityksen lomassa
Pyynikin uimahallissa
Tampereen kaupunki ja Tampereen liikuntapalvelut osallistuvat Earth Houriin
tarjoamalla Pyynikin uusitussa uimahallissa kynttiläuinnin lauantaina 23.3. kello 20.0022.00. Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut tarjoavat samassa paikassa
musiikkiesityksiä kello 20.30 - 21.30. Tilaisuus alkaa Duo Hurmeen laulannalla ja jatkuu
Laura Moision esityksellä. Kynttiläuinti on maksuton.
Myös Särkänniemi Oy osallistuu Earth Houriin sammuttamalla Tornadon ja Näsinneulan
näköalatasanteen valot klo 20.30 - 21.30 väliseksi ajaksi. Tampere-talo puolestaan
sammuttaa julkisivuvalot, mainosvalot talon ulkoseinältä sekä piha-alue valotolpat.
Kauppakeskuksetkin ovat Tampereella mukana: Koskikeskus ja Hervannan Duo ovat
jo ehtineet ilmoittaa osallistuvansa Earth Hourin viettoon.
Earth Hour on WWF:n ideoima maailman suurin ympäristötapahtuma, jossa ihmiset eri
puolilla maapalloa sammuttelevat valoja ilmaistakseen huolensa ilmastonmuutoksesta.

Hämeenpuiston Kyläraitti –tapahtuma tuo maaseudun Tampereelle 8.6.2013
Ekokumppanit Oy:n vetämän Ystäväkylä-hanke pääponnistuksena järjestämä
Hämeenpuiston Kyläraitti –tapahtuma tuo Pirkanmaan maaseudun parhaita paloja
keskelle kaupungin keskustaa.
Pääosassa ovat maakunnan aktiiviset kylät, joiden pisteillä tarjolla kylien näköistä
puuhaa ja toimintaa, pelejä, leikkejä, työnäytöksiä, omia tuotteita ja muita erikoisuuksia.
Kylien pisteiden alla esittäytyvät myös paikalliset pientuottajat ja yrittäjät eli luvassa on
laadukasta lähiruokaa sekä erilaisia muita lähituotteita ja -palveluita, tervetuloa
maistelemaan ja kokeilemaan.
Kyläraitti nousee puistoon lauantaina 8.6.2013 klo 11:00-20:00, kannattaa laittaa
päivämäärä kalenteriiin ja aloittaa kesä katsomalla mitä kaikkea hyvää läheltä löytyy!
www.ystavakyla.fi
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