
 

  
 
 

 

 

Erasmus+ Projekti: GreenerAge -  

Ilmasto- ja ympäristöosaavia 55+ kansalaisia  

(Joulukuu 2021 - Helmikuu 2024) 

 

Mitä hankkeella halutaan saavuttaa? 

EU on sitoutunut siirtymään ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä. 

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kansalaiset tekevät kestäviä muutoksia 

käyttäytymisessään kohti kestävämpiä ja terveellisempiä tapoja. Perustavanlaatuinen 

kulttuurinen muutos on välttämätöntä ilmastoneutraalin yhteiskunnan luomiseksi.  

Seniorikansalaisilla on paljon annettavaa planeetan pelastamiseksi: Heidän arvokkaimmat 

voimavaransa ovat kokemus ja aika. Usein heidän lapsensa ovat muuttaneet pois kotoa. Osa 

heistä on varhaiseläkkeellä ja osa eläkeläisiä. Heillä on elämänkokemusta ja asiantuntemusta. 

Kaiken kaikkiaan, he ovat erinomaisessa asemassa edistämään merkittävästi 

ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. Seniorien on mahdollista edistää 

ympäristöystävällistä tulevaisuutta omissa arjen valinnoissaan tai osana yhteisöä, esimerkiksi 

perheen ystävien tai naapurien kanssa, myös osallistuminen vapaaehtoistyöhön, kuten 

ilmastonsuojelu ja ympäristöhankkeisiin on mahdollista.  

Erasmus+ -projekti GreenerAge haluaa auttaa heitä laajentamaan osaamistaan ja taitojaan ja 

tarjota sopivia työkaluja. 

Mitä teemme? 

GreenerAge keskittyy kehittämään digitaalista oppimisalustaa, josta kiinnostuneet ihmiset 

löytävät tietoa, ideoita ja käytännön työkaluja ilmasto- ja ympäristönsuojelutoimintaansa. 

Tämä sisältää esimerkiksi laskimet, jotka mittaavat yksilöllistä jalanjälkeä ympäristön 

saastuttamiseen liittyen, mutta myös kädenjäljen, joka näyttää meille, mitä teemme kestävän 

elämäntavan eteen. Leikkiset elementit, kuten tietokilpailut ja videot, tekevät osallistumisesta 

myös viihdyttävää. 

Lisäksi tuotamme kokoelman mielenkiintoisia faktoja ja lukuja ympäristökasvatukseen, 

käsikirjan työpajojen toteuttamiseen sekä kokoelman hyviä käytäntöjä suosituksineen 

päättäjille. Kaikki materiaalit ovat käytettävissä ilmaiseksi. 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

 

Miten työskentelemme? 

Edellä mainittuja tuloksia kehitetään yhdessä 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden 

kanssa. Oppimisalustan käytön lisäksi heidän tietonsa ja kokemuksensa otetaan huomioon 

alustan kehityksessä. Yhteensä 75–100 kansalaista viidestä osallistuvasta maasta on ollut 

aktiivisesti mukana hankkeessa.  

Haastatteluissa kysymme osallistujilta heidän asenteistaan ja käyttäytymisestään, mitkä 

muutokset tuntuvat heidän mielestään järkeviltä ja mitä tukea he tarvitsevat muutoksen 

tekemiseen. Työpajoissa käsittelemme yksittäisiä kysymyksiä syvällisesti ja keskustelemme 

työmme tuloksista mukana olevien kansalaisten kanssa. Esimerkiksi digitaalisen 

oppimisalustan kehitysversiota testataan paikallisten työryhmien jäsenten toimesta ennen 

sen viimeistelyä. 

Vuoden 2023 lopussa järjestetään julkinen asiantuntijatilaisuus, jossa esitellään työn tulokset 

ja kokemuksia. Tilaisuudessa keskustellaan konkreettisista yksittäisistä toimintavaiheista ja 

suosituksista poliittisille päättäjille, jotta mahdollisimman moni hyötyisi yhdessä kehitetyistä 

materiaaleista. 

Projektitahot 

• Suomi: Tampereen yliopisto (Euroopan koordinonti) 

• Alankomaat: AFEdemy, Gouda 

• Puola: Fundacja Laboratorium Architektury 60+, Bylom 

• Portugali: SHINE 2Europe, Coimbra 

• Saksa: ISIS Institute for Social Infrastructure gGmbH 

 

Ota yhteyttä  

Raul Castaño-Rosa, Tampere University 

Email: raul.castanodelarosa@tuni.fi 

 

Lisätietoja 

https://greenerage.eu 
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