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Näyttelyt / Utställningar
Tältä alasivulta löydät listausta Uudellamaan ympäristövastuullisuutta lisäävistä näyttelyistä. Listaukseen on otettu
mukaan vain ns. pysyviä näyttelyitä eli vaihtuvammista näyttelyistä pyydetään tiedottamaan toimijoiden omilla sivuilla.
Kalasatamassa Ympäristökoululla on luokkahuone, jossa on yläaste/lukioikäisille suunnattu kestävän kulutuksen
näyttely. Luokkaan voi varata näyttelyopastuksen (pääkaupunkiseudun kasvaville ja kasvattajille maksuton), tilassa voi
samalla pitää myös oman oppitunnin tms. / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
Villa Elfvikin luontotalossa on esillä kiertäviä ympäristö- ja luontoaiheisia näyttelyitä.
Helsingin Energian Energiakeskuksessa voi tutustua kodinkonenäyttelyyn.
Luonto-Liiton lainattava näyttely Monimuotoisen metsän taika / Luonto-Liitto
Villa Elfvikin luontotalon lainattavat näyttelyt

Utställningar
På denna sida hittar du en förteckning över utställningar som ökar miljöansvaret i Nyland. Förteckningar upptar endast
s.k. permanenta utställning, dvs. aktörerna ombes informera om växlande utställningar på sina egna webbplatser.
I Ekenäs naturum kan du bekanta dig med den västnyländska skärgårdens natur och uppleva dess karakteristiska drag. I
naturumet finns det växlande utställningar, och det arrangeras olika evenemang. / Ekenäs skärgårds nationalpark
Finlands naturcentrum Haltia är ett nytt naturcentrum som samlar hela Finlands natur under ett tak. Byggnaden, dess
lokaler och de fina utställningarna gör att du upplever naturen på riktigt nära håll, inpå bara kroppen. Hela Finlands natur
finns nu i huvudstadsregionen!

Kannustekampanjat / Kampanjer
På denna sida hittar du en förteckning över sporrande kampanjer i Nyland vars syfte är att öka miljöansvaret
Itämerihaaste
HSY:n Anna jotain muuta -sivustolta löytyy runsaasti tavaraa ja parempia lahjavinkkejä moneen makuun.
Kiitos kun lajittelet -sivustolta löydät käteviä lajitteluvinkkejä ja -videoita sekä tietoa siitä, mitä lajitellulle biojätteelle
tapahtuu. / HSY
Eettisesti epäkunnossa –kampanja: Tiedottaa kulutuselektroniikan valmistamiseen liittyvistä ongelmista / Make IT fair hanke
Ilmastolupaus-kampanja - Testaa ilmastoasenteesi, anna ilmastolupaus ja herätä keskustelua kotikunnassasi tekemällä
ilmastoaloite. / Luonto-Liitto
Ilmastotalkoot – Suomen suurin ilmastokampanja / Demos Helsinki
Pytty-kampanja: Tietoa siitä, mitä pyttyyn ei sovi laittaa / Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Pytty-kampanjen / Vatten- och avloppsverksföreningen VVY

