
KANSALAISKORTTI TEE SE YHDESSÄ 
-KANSALAINEN

Sinun vaikutuksesi
Vaikutat kaupunkiym

päristöön vähentäm
ällä jätettä 

vaihtoehtoisten tuotanto- ja kulutuskäytäntöjen 
avulla ja sosiaalisiin ryhm

iin lisääm
ällä taitoja, 

yhteisön yhteenkuuluvuutta ja om
istajuuden 

tunnetta.

Sinun haasteesi 
Saatat tarvita rakennustaitoja sekä neuvoja 
koordinointiin ja kestävän liiketoim

intam
allin 

kehittäm
iseen. H

ae laitoksilta taloudellista ja in-
frastruktuuritukea esittäm

ällä m
itattavissa olevaa 

näyttöä vaikutuksestasi.

M
itä teet

Työskentelet epävirallisissa ryhm
issä tai 

voittoa tavoittelem
attom

issa organisaatioissa 
vaihtoehtoisten käytäntöjen toteuttam

iseksi, 
tietojen, resurssien ja taitojen jakam

iseksi sekä 
tietoisuuden lisääm

iseksi.

Kuka olet
N

autit yhteistyöstä pitkäaikaisissa hankkeissa 
ryhm

ässä, joka jakaa arvosi vaihtoehtoisten 
tuotanto- ja kulutuskäytäntöjen ja suljetun 
kierron aikaansaam

iseksi rakennus- ja 
elintarvikejärjestelm

issä sekä järjestelm
ien välillä.

KANSALAISKORTTI

Sinun vaikutuksesi
Vaikutat kaupunkiym

päristöön vaikuttam
alla 

kaupunkisuunnitteluun ja sosiaalisiin ryhm
iin 

edistäm
ällä yhteisöllisistä asioista kiinnostuneita 

ryhm
iä ja lisääm

ällä heidän tietäm
ystään ja 

tietoisuuttaan.

Sinun haasteesi 
Saatat joutua harkitsem

aan hankkeiden taloudellista 
kestävyyttä, jos ne ovat säännöllisiä, ja tarvita 
fasilitaattorien apua verkostoitum

iseen. O
ta yhteyttä 

paikallisiin instituutioihin saadaksesi tukea hankkeid-
en toteuttam

isessa.

M
itä teet

O
sallistut yhteistyössä tilapäisiin yhteisesti 

luotuihin ja tuotettuihin projekteihin, joita 
fasilitaattorit edistävät vastatakseen yhteisöllisiin 
kysym

yksiin, lisätäkseen tietoisuutta ja edistääkseen 
vaihtoehtoisia tapoja käyttää resursseja.

Kuka olet
Nautit yhteistyöstä lyhyeksi ajaksi m

uodostetuissa 
ryhm

issä, jotka perustuvat yhteisiin arvoihin ja 
huolenaiheisiin ym

päristö- ja yhteiskunnallisista 
asioista (kuten julkisen m

aan käyttö) ja rakennetun 
ym

päristön hallinnollisista puutteista.

STRATEGINEN 
KANSALAINEN

KANSALAISKORTTI

Sinun vaikutuksesi
Vaikutat kaupunkiym

päristöön vähentäm
ällä 

jätteiden ja resurssien kulutusta, sosiaalisiin 
ryhm

iin osallistum
alla paikallisyhteisön toim

intaan 
ja henkilökohtaiseen talouteesi säästäm

ällä rahaa 
ja tilaa.

Sinun haasteesi 
Palveluntarjoajana saatat joutua rakentam

aan 
taitoja palvelun toteuttam

iseksi ja hoitam
iseksi. 

Etsi taloudellista tukea sen kehittäm
iseen. Palvelun 

toim
ittajana saatat joutua rakentam

aan uskot-
tavuutta ja luottam

usta.

M
itä teet

O
sallistut yhteistyöhön täyttääksesi yhteisölliset 

tarpeet jakam
alla resursseja, kuten tavaroita ja 

tietoa, tuote-, rakennus- ja liikkuvuusjärjestelm
ien 

tilojen (palvelujen ja virtuaalisten alustojen/
verkkojen) kautta.

N
autit nykyisten kulutustottum

usten korvaam
isesta 

jakam
alla ja vaihtam

alla käytäntöjä ryhm
issä 

m
aksim

oidaksesi resurssien käytön.

JAKAMISKANSALAINEN

Kuka olet

KANSALAISKORTTI

Sinun vaikutuksesi
Vaikutat kaupunkiym

päristöön vähentäm
ällä 

m
ateriaalien kulutusta, sosiaalisiin ryhm

iin 
kansalaisvaikuttam

isen, taitojen kehittäm
isen 

ja sosiaalisen osallisuuden kautta sekä 
paikallistalouteen säästäm

ällä rahaa ja luom
alla 

työpaikkoja.

Sinun haasteesi 
Palveluntarjoajana sinun on ehkä 
m

onipuolistettava palvelua kehittääksesi kestävän 
liiketoim

intam
allin ulkoisen tuen turvin. Rakenna 

vakaita kum
ppanuuksia paikallisesti ja jaa 

kokem
uksia m

aailm
anlaajuisesti.

M
itä teet

Sitoudut korvaam
aan nykyiset tuotanto- ja 

kulutuskäyttäytym
iset tuotejärjestelm

ässä 
ekologisella suunnittelulla, om

atoim
isella 

tuotannolla ja korjauskäytännöillä palveluiden ja 
tiedonvaihtoverkostojen avulla.

Kuka olet
N

autit om
atoim

isesta tuotannosta ja tavaroiden 
käyttöiän pidentäm

isestä käyttäm
ällä palveluja, 

jotka tarjoavat tilaa, laitteita ja tukea sekä 
lisääm

ällä osaam
istasi verkostoitum

alla ja 
siirtäm

ällä tietoa.

TEE SE ITSE 
-KANSALAINEN

KANSALAISKORTTI

Sinun haasteesi 

Sinun vaikutuksesi
Vaikutat ym

päristöön tarjoam
alla tietoa ja näyttöä 

ym
päristö- ja yhteiskunnallisista kysym

yksistä 
sekä yhteiskunnallisiin ryhm

iin kansalaistoim
innan 

kautta, lisäten kiinnostusta ja tietoisuutta kestävää 
kehitystä kohtaan.

Saatat joutua m
onipuolistam

aan osallistum
ista, 

tarkastelem
aan kestävän kehityksen sosiaalisia ja 

teknisiä puolia ja käsittelem
ään jännitteitä perintei-

sen akateem
isen tieteen kanssa.

M
itä teet

O
sallistut aloitteisiin, kuten kansalaistiede- ja 

tiedekauppahankkeisiin, joita kansalaiset edistävät 
tai johtavat instituutioiden tuella ja joissa osallistujat 
osallistuvat tiedon tuottam

iseen kerääm
ällä ja 

jakam
alla tietoja.

Kuka olet
N

autit tiedon kerääm
isestä ja jakam

isesta 
tietäm

yksen lisääm
iseksi, jotta voit parantaa 

ym
m

ärrystä sinua kiinnostavista ym
päristö- ja 

yhteiskuntakysym
yksistä, lisätä tietoisuutta ja 

puolustaa kestävän kehityksen m
uutoksia.

ANTURIKANSALAINEN

KANSALAISKORTTI

Sinun vaikutuksesi
Vaikutat kaupunkiym

päristöön parantam
alla 

resurssien käyttöä ja vähentäm
ällä jätteiden 

m
äärää, sosiaalisiin ryhm

iin edistäm
ällä taitoja, 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja om
atoim

isuutta 
sekä paikallistalouteen luom

alla työpaikkoja.

Sinun haasteesi 
Saatat joutua luom

aan kum
ppanuuksia ja vakaita 

toim
itusketjuverkostoja kestävien liiketoim

intam
a-

llien rakentam
iseksi. Investoi taitojen kehittäm

iseen 
ja tiedonvaihtoon ja yritä päästä käsiksi infrastruk-
tuureihin ja taloudelliseen tukeen. 

M
itä teet

O
sallistut vaihtoehtoisten toim

intatapojen 
edistäm

iseen tuottam
alla tai kuluttam

alla ruokaa 
ja tuotteita sekä tarjoam

alla tai tilaam
alla 

palveluita, jotka vähentävät resurssien käyttöä ja 
välttävät hävikkiä tuotannossa ja kulutuksessa.

Kuka olet
N

autit kestävistä eläm
äntavoista ja pyrit 

edistäm
ään m

uutoksia vakiintuneisiin 
tuotanto- ja kulutustapoihin, joita paikalliset 
yritykset ja organisaatiot edistävät tuotteiden ja 
elintarvikkeiden alalla.

NOLLAHÄVIKKIKANSALAINEN

KANSALAISKORTTI

Sinun vaikutuksesi
Vaikutat kaupunkiym

päristöön vähentäm
ällä 

jätteen syntym
istä ja raaka-aineiden kysyntää 

ja henkilökohtaiseen talouteen säästäm
ällä ja 

tuotoilla, jotka saat vuokraam
alla tai asettam

alla 
vuokralle.

Sinun haasteesi 
Lainanantajana sinun on ehkä rakennettava 
uskottavuutta ja otettava käyttöön suojavakuutus. 
Palveluntarjoajana saatat tarvita infrastruktuuria 
ja tukea, taitojen kehittäm

istä ja kestävää liiketo-
im

intam
allia.

M
itä teet

Edistät hyödyllisyyspainotteisia kulutuskäytäntöjä, 
joiden avulla voit tyydyttää tuotteiden, tilojen 
ja kulkuvälineiden tarpeesi om

istam
atta niitä 

vuokraam
alla ne tai asettam

alle ne vuokralle.

Kuka olet
N

autit tuotteiden, tilojen ja kulkuneuvojen 
vuokraam

isesta ja vuokralle asettam
isesta 

vältelläksesi tarpeetonta om
istam

ista ja 
kasvattaaksesi käyttöarvoa sam

alla, kun käsittelet 
elinkustannusten nousua.

HYÖDYLLISYYSPAINOTTEINEN 
KANSALAINEN

KANSALAISKORTTIESITE
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