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KLIMATBREV TILL
SKOLELEVER
I klimatbrevet till skolelever berättar vi för skolelever i olika åldrar vad allt som
Kyrkslätts kommun gör för att stävja klimatförändringen.

INFORMATION
FÖR OLIKA
SKOLSTADIER:

I Kyrkslätt utförs aktivt klimatarbete
Klimatförändringen betyder höjning av jordens
medeltemperatur. Den har skadliga inverkningar,
så som extrem hetta, torka, störtregn och
stormar.
Till all lycka kan man stävja klimatförändringen på
många olika sätt. Också Kyrkslätts kommun
arbetar kontinuerligt för att få bukt med
växthusgasutsläppen som är skadliga för klimatet.
Klimatbrevet till skolelever är avsett för
skolelever i Kyrkslätt i olika åldrar. I detta brev
berättar vi hurdant klimatarbete man utför i
Kyrkslätt. Dessutom ger vi skoleleverna tips på
klimatåtgärder i vardagen.

Till elever i åk 1–3
Till elever i åk 4–6
Till elever i åk 7–9
Till gymnasister

P.S. Du kan bra också läsa
klimatbreven för de övriga
skolstadierna. Kom ihåg att också
bekanta dig med
klimatarbetsordboken, som du
hittar i slutet av klimatbrevet.

Till elever i åk 1–3
Jordens klimat uppvärms häftigt. Din hemkommun Kyrkslätt kämpar mot
klimatförändringen. I Kyrkslätt har man redan länge utfört klimatarbete för att minska
utsläppen som är skadliga för klimatet. Man kan utföra klimatarbete på många olika sätt,
och alla kan delta i det.

Vad gör Kyrkslätt för att bromsa
klimatförändringen?
Nya byggnader, så som skolor, är klimatsmarta
byggnader. I dem kan man till exempel
producera förnybar energi. Skiner solen på er
skolas tak? Skulle man där kunna producera
solenergi?
Vi renoverar byggnader för att ta vara på
värmen. Är innetemperaturen i er skola lämplig
eller är det kanske för hett?
I framtiden skaffar vi elbilar till vårt förfogande.
Även skolskjutsarna kan snart vara
klimatvänliga!
Vi minskar matsvinnet och ökar återvinningen.
Har er skola redan en våg som mäter
bioavfallet?

Vilka alla utför klimatarbete?

Vad kan jag göra?

Klimatförändringen påverkar vårt
gemensamma jordklot, varför alla ska delta i
klimatarbetet. Det största ansvaret ligger
ändå på beslutsfattarna och företagsledarna.

Vad skulle du tycka om en cykelresa eller
läckra morotsplättar? När man cyklar
eller promenerar uppstår inga utsläpp i
motsats till när man kör bil. Vegetarisk
mat är klimatvänligare än köttmat. Val i
vardagen är klimatgärningar!

Finland har tillsammans med andra länder
ingått klimatavtal. De styr vår verksamhet
mot en klimatvänlig framtid. Klimatarbetet
är samarbete mellan oss alla!

Du kan också diskutera klimatarbetet i
skolan, hemma och med kompisarna.

Till elever i åk 4–6
Med klimatarbete avses åtgärder för att stävja klimatförändringen. Man kan utföra
klimatarbete på många olika sätt, och alla kan delta i det. Mycket klimatarbete har visst
redan utförts! Till exempel statschefer har undertecknat ett klimatavtal, företag har
övergått till att använda förnybar energi, och många finländare fattar klimatvänliga
beslut i vardagen. Också i Kyrkslätts kommun arbetar man för att minska
koldioxidutsläppen, som är skadliga för klimatet.

Vad gör Kyrkslätt för att bromsa klimatförändringen?
Vi övergår från fossil till förnybar energi. Genom att till exempel installera
solpaneler på taket på en kommunal fastighet producerar vi själva förnybar
energi! Också på skolornas tak kan man installera solpaneler, och då kan eleverna
följa produktionen av solenergi under de olika årstiderna. Dessutom renoverar vi
byggnader där värmen går till spillo. Också med små gärningar kan man uppnå
stora energibesparingar!
Trafiken är den största utsläppskällan i Kyrkslätt. Kyrkslätt byggs så att
kollektivtrafiken tjänar så många som möjligt. Man förbättrar gång- och
cykelvägar. I framtiden skaffar vi lågutsläppsbilar så som elbilar till kommunen.
Vi minskar matsvinnet och ökar återvinningen. I skolorna, daghemmen och på
vårdanstalterna strävar vi efter att ingen mat hamnar i soporna. Soporna sorteras
till de rätta sopkärlen.

Visste du?
Redan över 14 miljoner människor ute i
världen har deltagit i skolelevernas
klimatstrejk, och klimatstrejker har
ordnats
i
7500
olika
städer.
Ungdomarnas klimatrörelse började
när den 15-åriga Greta Thunberg från
Sverige började tillsammans med andra
unga klimataktivister demonstrera för
klimatet framför Sveriges riksdag varje
fredag år 2018.

Vad kan jag göra?
Smaka på ny vegetarisk mat och ät
alltid upp maten på tallriken
Ta korta sträckor med cykel eller till
fots
Köp ett återvunnet plagg eller låna av
en kompis
Ta reda på med vilka energiformer ditt
hus uppvärms
Läs en nyhet om klimatförändringen
Prata hemma, i skolan eller med
kompisarna om klimatarbetet

Till elever i åk 7–9
Fem fakta om Kyrkslätts klimatarbete
1. Kyrkslätt har förbundit sig till klimatmålen.
Senast år 2030 minskas utsläppen i
Kyrkslätt med 80 procent jämfört med nivån
år 2007.
2. Kyrkslätts klimatarbete styrs av en plan på
över 30 klimatåtgärder, genom vilka målet
att minska utsläppen 2030 uppnås.
3. De mest centrala åtgärderna i Kyrkslätts
klimatarbete gäller energiförbrukningen i
byggnaderna. På kommunens byggnader
installeras till exempel solpaneler och
värmepumpar, och byggnadernas
energieffektivitet förbättras.
4. Vi strävar efter att beakta
klimatförändringen i allt kommunalt
beslutsfattande och all kommunal
verksamhet. Till exempel när vi planerar nya
bostadsområden försöker vi säkerställa att
området är lättillgängligt med
kollektivtrafikmedel.
5. Vi förbereder oss också för klimatrisker, så
som extrem hetta och störtregn.

Visste
du?
Esimerkkejä

80%
2030

Åtgärdsplan för
hållbar energi
och ett hållbart
klimat

Energieffektivitet
och hållbar
energi
Hållbar
samhällsstruktur

Anpassningsåtgärder

Klimattips till elever i åk 7–9
SECAP-toimenpiteistä

Kyrkslätt är enligt vissa beräkningar Finlands
grönaste kommun. Utsläppen per invånare i
Kyrkslätt är i genomsnitt mindre än i
kommuner av samma storlek i allmänhet.
Också i jämförelsen av kommunerna i Nyland
är
Kyrkslätts
utsläpp
mindre
än
genomsnittet.
De största orsakerna till utsläpp i Kyrkslätt är
vägtrafiken och byggnadsuppvärmningen.

Var och en kan genom val i vardagen påverka
sina personliga utsläpp. Åker du med cykel eller
moped, äter du animalisk eller vegetarisk mat?
Utöver konkreta gärningar är det viktigt att
diskutera de känslor som klimatförändringen
ger upphov till. Klimatuppvärmningen kan vara
skrämmande, men det är bra att komma ihåg att
avgörandena är i våra händer, och vi arbetar
kontinuerligt för att stävja klimatförändringen!

Till gymnasister
Kyrkslätt siktar på
kolneutralitetet

I planen har skrivits in både
stävjande av
klimatförändringen och
åtgärder som främjar
anpassning till den.

Kyrkslätt är sedan år 2017 en
del av nätverket Kolneutrala
kommuner. Därmed är
kommunens mål att senast år
2030 minska utsläppen med 80
procent jämfört med nivån år
2007. Kyrkslätt är också en del
av det internationella
klimatavtalet mellan europeiska
stadsdirektörer.

Kommunens centralaste
verktyg för stävjande av
klimatförändringen är
förbättring av fastigheternas
energieffektivitet, ökning av
produktionen av förnybar
energi och planering av
hållbar samhällsstruktur. I
Kyrkslätt satsar man
dessutom på miljöfostran.

Hur uppnås kommunens
klimatmål? Kyrkslätts kommun
har en egen åtgärdsplan för
hållbar energi och ett hållbart
klimat. I planen har antecknats
över 30 åtgärder med vilka
Kyrkslätt når målet gällande
minskning av utsläpp före år
2030.

Åtgärder för att anpassa sig
efter klimatförändringen
avser sätt med vilka
kommunen bereder sig på de
skadliga följderna av
klimatförändringen, så som
extrem hetta, torka, störtregn
och stormar.

Kommunerna som en del av
nationellt och
internationellt
klimatarbete

Kyrkslätts klimatarbete styrs av
olika nationella och
internationella
klimatförbindelser. Till exempel
Parisavtalet, Europeiska
unionens mål för minskning av
utsläppen och Finlands
kolneutralitetsmål fastställer
ramarna för det kommunala
klimatarbetet. I kommunerna gör
man många konkreta
klimatåtgärder för att faktiskt
åstadkomma
utsläppsminskningar.
Kommunen kan direkt påverka
utsläppen bara genom
fastigheter och funktioner i dess
ägo.De övriga
utsläppsminskningarna i området
sker tack vare kommuninvånarna
och företagen. Därför är vars och
ens insats i klimatarbetet viktig!

Esimerkkejä SECAP-toimenpiteistä
Kyrkslätts utsläppsfördelning

Klimattips till gymnasister

Cirka hälften av Kyrkslätts växthusgasutsläpp
uppstår i vägtrafiken. Cirka en tredjedel av
utsläppen
uppstår
från
byggnadsuppvärmningen, det vill säga fjärr-, el- och
oljeuppvärmning och andra uppvärmningsformer. Konsumtionselen orsakar drygt 10
procent av utsläppen. Jordbrukets utsläpp är
cirka två procent. Industrins utsläpp ingår inte i
den kommunala utsläppskalkylen.

Genom att styra dina konsumtions- och
beteendevanor åt klimatvänligt håll kan du
minska dina personliga utsläpp, men vad annat
kan du göra? Genom att diskutera klimatfrågor
hemma eller i skolan, genom att publicera
tankar om klimatförändringen på sociala
medier eller genom att delta i evenemang med
klimattema kan du få nya perspektiv på
klimatarbetet. Kamratstöd och aktion hjälper
ofta mot de negativa känslor som
klimatförändringen ger upphov till.

KLIMATARBETSORDBOK
Anpassningsåtgärder.
Klimatförändringen kan inte helt
stoppas, så man måste anpassa
sig efter dess skadliga
konsekvenser. I kommunen
anpassar man sig efter
klimatförändringen genom att
bl.a. trygga vattendistributionen,
utveckla dagvattensystemet och
förebygga elavbrott.
Energieffektivitet. Förbättring av
byggnadernas och tjänsternas
energieffektivitet minskar
koldioxidutsläppen, minskar
energiförbrukningen och
producerar kostnadsbesparingar.
Klimatförändring. Jordens årliga
medeltemperatur stiger, det vill
säga klimatet uppvärms.
Uppvärmningen har allvarliga
konsekvenser för vår livsmiljö
och orsakar klimatrisker.
Klimatförändringen är ett
vetenskapligt påvisat fenomen.

Klimatpolitik. Klimatpolitik görs
såväl på kommunal, regional som
statlig nivå och internationellt.
1,5 grader Celsius har fastställts
som övre gräns för höjning av
medeltemperaturen.

Kolneutralitet. Kyrkslätt siktar
på kolneutralitet. Detta innebär
att koldioxid produceras så
mycket som kan bindas från
atmosfären till kolsänkor, så som
skogar.

Klimatrisk. En risk som orsakas
av konsekvenserna av
klimatförändringen. Bland annat
extrema väderfenomen, så som
torka, störtregn och stormar, ger
upphov till risker. Man
förbereder sig för risker med
anpassningsåtgärder.

Utsläppsminskning. Mätare för
minskning av växthusgaser som
värmer upp klimatet. Kommuner
och stater har egna
utsläppsminskningsmål, och
framskridandet av dem följs upp
med hjälp av årliga
utsläppsminskningar.

Koldioxidutsläpp. Koldioxid
(CO2) är den skadligaste
växthusgasen för klimatet.
Koldioxid uppstår i all
förbränning – till exempel när
man bränner fossila bränslen och
i en motor i en
förbränningsmotorbil.

KONTAKTUPPGIFTER
Väckte klimatbrevet till skolelever frågor
om kommunens klimatarbete? Har du
tankar om främjande av klimatarbetet?
Ta modigt kontakt:
klimatkoordinator
Vera Järvenreuna
Ervastvägen 2
PB 20
02401 Kyrkslätt
tfn 044 7674461
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Kyrkslätts kommuns klimatsidor:
https://www.kyrkslatt.fi/klimatarbete-ikyrkslatt
Mer information om kommunernas
utsläpp:
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
Lärarens klimatguide:
https://lararensklimatguide.fi/

