
 

”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Arktisella alueella”  
-toimijaverkostotyöpaja ke 28.10.2020 
 

Linkki: https://us02web.zoom.us/j/88190914228  
Meeting ID: 881 9091 4228 
 

Ohjelma:  
 

8.45 Virtuaaliset aloituskahvit  

9.00 Tervetuloa  

9.05 Esittäytymiskierros  

9.30 Maistiaisia arktisen alueen hankkeista  

 ACAF: Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security, Jaana Sorvali, 

Luonnonvarakeskus  

 ArcticHubs: Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and 

sustainable development of industrial and cultural Arctic “hubs”, Pasi Rautio, 

Luonnonvarakeskus  

 JustNorth: Toward Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and 

Societies, Tanja Joona, Lapin yliopisto/Arktinen keskus 

 ARCTISEN: Culturally Sensitive Tourism in the Arctic, Outi Kugapi, Lapin yliopisto 

 CHARTER: Drivers and feedbacks of changes in Arctic terrestrial biodiversity, Sirpa Rasmus, 

Lapin yliopisto 

 CLIMINI: Porotalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen - miten ilmastonmuutoksen 

haitalliset vaikutukset voidaan minimoida?, Sirpa Rasmus, Lapin yliopisto 

10.05 Tauko  

10.15 Ryhmäkeskustelujen osio  

Ohjeistuksen jälkeen jakaudutaan pienempiin ryhmiin kuulemaan hanke-esittelyjä ja 

keskustelemaan. Ryhmät muodostettu ilmoittautumislomakkeen toiveiden pohjalta.      

Ryhmien teemat: 

 ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon arktisella alueella  

 kestävä matkailu 

 ruokaturva, ruoka-ala, maatalous, porotalous 

 riskien hallinta, sosiaalinen kestävyys, vihreä talous  
 

https://us02web.zoom.us/j/88190914228


Pohdintakysymykset 

 millaisia onnistumisia teeman hanketyössä on 

 millaisia haasteita teeman hanketyössä on  

 miten teeman edistämisessä voisi päästä eteenpäin, mitä puuttuu, mitä vielä tarvittaisiin 

 mitä tukea ACAF-hankkeelta toivottaisiin 

11.15 Ryhmäkeskustelujen yhteenveto ja keskustelua jatkon yhteistyöstä  

11.40 Työpajan yhteenveto  

11.45 Työpaja päättyy  

12.00 Lähtö yhteiselle lounaalle Arktikumiin Rovaniemellä (lounas omakustanteinen) 

 

Hanke-esittelyt: Jos haluat esitellä ryhmäkeskusteluosiossa omaa hankettasi tai organisaation 

toimintaa, niin pyydämme lähettämään esittelykalvot (1-4 kpl) viimeistään ma 26.10. sähköpostitse 

osoitteeseen riitta.savikko@luke.fi. Mielellämme julkaisisimme hanke-esittelykalvonne verkkosivulla 

https://www.acaf.fi tapahtuman yhteydessä pdf-muodossa, jos annatte siihen luvan. 

Ohjeet zoom-ohjelman käyttöön suomeksi ja englanniksi liitteessä, liitteessä myös teknisen avun 

puhelinnumero.  

 

Tapahtuman järjestää “Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security (ACAF)”-hanke. 

Tämän ”Arktinen kumppanuusverkosto ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ruokaturvan 

vahvistamisessa” –hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälistä arktisten toimijoiden yhteistyötä, 

rakentaa kumppanuusverkostoja, laatia uusia ilmastokestävyyden työkaluja ja ratkaisuja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä koostaa ilmastokestävyyttä kuvaavia tunnuslukuja. 

Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, rahoittaa ulkoministeriö ja monitoroi maa- ja 

metsätalousministeriö. Lisätietoja https://www.acaf.fi/. 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

toivottavat 

Jaana Sorvali, Seija Tuulentie, Rainer Peltola ja Riitta Savikko Luonnonvarakeskuksesta 
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