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Tässä ensimmäisessä uutiskirjeessä esittelemme projektiamme ja sen kehittämisessä mukana olevia 

kumppaneita! 

 
Aloitetaan esittelemällä projektikoordinaattori Tampereen yliopisto (TAU)! Tässä haastattelussa TAU 

kertoo mistä idea projektiin syntyi, ja mitkä ovat projektin seuraavat askeleet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Miksi GreenerAge on tärkeä?” 

 
Saavuttaaksemme pyrkimyksemme ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 2050 mennessä kansalaisten 

käyttäytymisen on muututtava kestävämmäksi ja terveellisemmäksi. Seniorikansalaiset ovat 

erinomaisessa asemassa edistääkseen vihreämpää tulevaisuutta. GreenerAge haluaa auttaa tässä 

tavoitteessa tarjoamalla sopivia työkaluja osaamisen ja taitojen kehittämiseen. 

 
“Mitä tavoittelemme?” 

 
Tavoitteenamme on tarjota saavutettava ja inklusiivinen digitaalinen alusta kattavalla sisällöllä. 

Alustan tarkoituksena on edistää tiedonvaihtoa (esimerkiksi toisilta oppimista) hauskanpidon ohella.  

 
 
 

Olemme kaikki vastuussa planeetastamme.  

 
Yli 55-vuotiailla on paljon annettavaa 

planeetan pelastamiseksi: heidän 

arvokkaimmat voimavaransa ovat: AIKA ja 

KYPSYYS.
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Usein heidän lapsensa ovat muuttaneet pois 

kotoa. Osa heistä on varhaiseläkkeellä ja osa 

eläkeläisiä. Heillä on elämänkokemusta tai 

jopa asiantuntemusta. Kaiken kaikkiaan, heillä 

on erinomainen asema edistää merkittävästi 

ympäristöystävällisempää tulevaisuutta 

yksilöllisesti tai vapaaehtoistoimijana. 

 
GreenerAge tarjoaa heille taitoja, osaamista ja 

työkaluja! 

 
 

 
GreenerAge on Erasmus+ projekti, jossa kehitetään oppimisalusta, joka tähtää +55-vuotiaiden 

aikuisten ympäristö- ja ilmastomuutosasioiden osaamisen ja lukutaidon lisäämiseen sekä digitaalisten 

taitojen kehittämiseen.  

 

TULOKSET 
 

Parantuneiden digitaalisten taitojen lisäksi GreenerAge antaa +55-vuotiaille mahdollisuuden:  

 
• Omaksua terveellisempiä tapoja 

• Edistää aktiivisempaa kansalaisuutta muiden EU-maiden kansalaisten kanssa,  

• Edistää sukupolvien välistä yhteistyötä,  

• Vaikuttaa perheenjäsenten, naapureiden ja ystävien ympäristöystävällisempien tapojen ja 
käyttäytymisen omaksumiseen.  

 
Projektin tuloksena tarjoamme kaikille saataville: kattavan ja helposti omaksuttavan tiivistelmän 

ympäristönlukutaidosta, digitaalisen interaktiivisen oppimisalustan, käsikirjan kouluttajille sekä 

toimintatapasuosituksia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misericórdia de Seia tukee GreenerAge 

yhteistyötä vanhempien aikuisten ja 

hoitajien kanssa Portugalissa 
 

Tällä hetkellä ja tulevien kahden vuoden aikana 

Santa Casa da Misericórdia de Seian 

ammattilaiset ja asiakkaat osallistuvat SHINEn 

kutsusta GreenerAgeen edistääkseen yhdessä 

yli 55-vuotiaiden aikuisen sitoutumista ja 

koulutusta ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 

ympäristövaikutusten vähentämiseen heidän 

jokapäiväisessä elämässään. 

 
 
 
 
 

 
Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr (Koordinaattori) 

on Suomen toiseksi suurin yliopisto, joka syntyi entisen Tampereen 

yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistyessä vuoden 

2019 alussa. Tampereen korkeakouluyhteisö vastaa strategisesti 

valittuihin globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin monitieteisen ja 

poikkitieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen, kehityksen ja 

innovaatioiden avulla.  

 

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH on voittoa 

tavoittelematon instituutti, joka keskittyy soveltavaan sosiaaliseen 

tutkimukseen, suunnitteluun ja politikkaa koskeviin ohjeistuksiin. 

ISIS on erikoistunut muun muassa kansalaistoiminnan, 

(aikuis)koulutuksen ja ikääntymisen aloille ja osallistuu 

asiantuntemuksellaan osallistavaan tutkimukseen eurooppalaisissa ja 

alueellisissa hankkeissa. Yhdessä kohderyhmien kanssa ISIS pyrkii 

edistämään itsensä puolustamista ja jakamaan työkaluja 

ympäristönsä muokkaamiseen heidän tarpeidensa mukaan.  

 

SHINE 2Europe on portugalilainen PK-yritys jonka tavoitteena on 

edistää osallistavia yhteisöjä kaikille kansalaisille tarjoamalla 

tutkimusta ja tukea teknologiatietoisten, terveellisten ja 

osallistavien ratkaisujen käyttöönotolle. Yritys edistää aktiivista 

verkostoitumista eri sidosryhmien ja maiden välillä sekä kehittää 

hankkeita esimerkiksi tasa-arvon, osallisuuden, eettisen 

käyttäytymisen ja ympäristövastuun alueilla.  

 

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments BV keskittyy 

älykkäiden, terveiden ja ikäystävällisten ympäristöjen 

toteuttamiseen paikallisella ja kansallisella tasolla Euroopassa. 

AFEdemy tarjoaa tutkimusta, koulutusta, neuvontaa ja 

verkostoitumista.  

Laboratory of Architecture 60+ (LAB 60+) on ensimmäinen 

puolalainen tutkimuskeskus, joka käyttää innovatiivista 

lähestymistapaa ikääntyvän yhteiskunnan suunnitteluun. LAB60+ 

on osa yleissopimusta, jonka tavoitteena on keskittyä 

väestönmuutokseen. Sopimuksen tavoitteena on koota yhteen eri 

viranomaistahot sekä yksilöt, ketkä toimivat yhteistyössä näyttöön 

perustuvien ratkaisujen hyödyntämisessä aktiivisen ja terveen 

ikääntymisen edistämiseksi.  

 

 

 

 

 

MITÄ TÄHÄN MENNESSÄ ON TEHTY?  

GreenerAgea esiteltiin toisessa 

Regeneration of Cities-kongressissa 
 

Cities- kongressi 

järjestettiin Łódźissa, Puolassa 7. - 8. 

kesäkuuta. GreenerAgea ja sen 

yhteiskunnallisia vaikutuksia esitteli 

 

KEITÄ ME OLEMME? 

 

 
The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. 
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