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Green Belt

Green Belt kulkee 

Euroopassa myötäillen 

entistä rautaesiripun linjaa.
Tämä Pohjois-Euroopasta 

Mustanmeren eteläpuolelle 

asti ulottuva vyöhyke on 

yhteensä yli 12 500 km 

pitkä ja se kattaa 24 

maata.

Missä?

Green Belt Connecting People 4



5Green Belt Connecting People



Green Belt kansainvälisesti 

ja paikallisesti

Green Belt on jaettu 

neljään osaan:

Fennoskandia

Baltia

Keski-

Eurooppa

Balkan

Fennoskandian Green 

Belt kulkee Norjan, 

Suomen ja Venäjän 

yhteistä raja-aluetta 

pitkin. Näin ollen 

Virolahti, kuten koko 

itäisen Suomen 

rajaseutu, on osa tätä 

ainutlaatuista vihreää 

vyöhykettä.

Green Belt liittää 

Itä-Suomen 

laajempaan 

kansainväliseen 

kokonaisuuteen.
Paikallisilla Green Belt

-toimilla vaikutetaan 

siis omalta osaltaan 

myös koko 

kansainvälisen vihreän 

vyöhykkeen 

tilanteeseen.
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Virolahden kunnan hankkeessa 

perustettiin Virolahdelle sekä 

Venäjälle Johannekseen Green 

Belt –keskukset.

Modernit 

nykyteknologiaa 

hyödyntävät 

keskukset 

tarjoavat 

mahdollisuuden 

oppia luonnosta ja 

ympäristöstä.
Keskuksia voidaan 

hyödyntää myös 

ympäristöaiheisiin 

koulutuksiin, 

aktiviteetteihin tai 

tapahtumiin.

Hankkeen tavoitteena oli 

lisäksi edistää 

ympäristötietoisuutta, 

paikallisten toimijoiden 

luontomatkailuosaamista 

sekä lisätä Venäjän ja 

Suomen välistä 

matkailua.

Itävallan Windhaag bei

Freistadtissa sijaitsee vuonna 

2015 rakennettu Euroopan 

ensimmäinen Green Belt –keskus.
Kuusi vuotta myöhemmin 

perustettu Virolahden keskus on 

siis luokassaan Euroopan toinen.
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Vihreän vyöhykkeen toiminnassa 

yhteistyö yli rajojen on keskeisessä 

roolissa. Yhteistyötä tehdään myös 

kansallisella ja paikallisella tasolla, niin 

Suomessa kuin muissakin Green Belt –

maissa.

Green Belt -yhteistyö

Esimerkiksi jo aiemmin alkanut 

Virolahden ja Johanneksen välinen 

yhteistyö on Green Belt

-hankkeen myötä vahvistunut ja 

saanut konkreettisen muodon.

Yhteistyömahdollisuuksia on runsaasti: Eri maiden 

paikkakuntien omat kyläyhdistykset, matkailuyritykset 

tai muut toimijat voivat järjestää esimerkiksi yhteisiä 

tapahtumia, työpajoja, koulutustilaisuuksia tai 

matkoja Green Belt –teemaa hyödyntäen. Rahoitusta 

voi hakea muun muassa paikallisilta Leader-ryhmiltä.

Eurooppalaisuus värittää vahvasti vihreää 

vyöhykettä. Green Belt avaakin erinomaiset 

kansainväliset yhteistyömahdollisuudet 

Fennoskandian lisäksi niin Baltian, Keski-

Euroopan kuin Balkaninkin maihin!
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Inspiraatiota yhteisten 

Green Belt -toimien 

aiheiksi voi ammentaa 

esimerkiksi maiden 

kulttuurien ja 

luontoympäristön 

erityispiirteistä, eroista 

ja samankaltaisuuksista.

Virolahden ja Johanneksen kaltainen 

yhteistyö on esimerkki siitä, miten Green 

Belt –teeman mahdollisuuksia voidaan 

hyödyntää yhdessä.

Muita aktiivisia Green Belt

–paikkakuntia ovat muun 

muassa Haidmühle

Saksassa, Leopoldschlag

Itävallassa sekä Peja

Kosovossa. Myös 

esimerkiksi Puola ja 

Montenegro ovat 

aktiivisesti toiminnassa 

mukana.

Yhteistyöllään alueet 

voivat edistää 

matkailua, kestävän 

kehityksen 

toteutumista sekä 

tietoisuuden 

levittämistä 

vihreästä 

vyöhykkeestä.

Kun omissa 

markkinointimateriaaleissa 

esitellään myös 

yhteistyökumppania, molemmat 

seudut hyötyvät.
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Leader Sepra

Leader Sepra
Sepra on yhdistys, joka kehittää 

aluettaan asukaslähtöisesti ja luo 

edellytyksiä elinvoimaisuudelle sekä 

työllistymiselle. Sepra tukee erityisesti 

uutta luovaa ja yhteistyöhön perustu-

vaa paikallista toimintaa. Työkaluina 

ovat aktivointi, neuvonta sekä EU-

osarahoitteinen hankerahoitus.

Kehittämistyöllä halutaan lisätä hanke-

osaamista alueella sekä tukea kansain-

välistymistä. Toiminnan painopiste on 

eteläisen Kymenlaakson (Pyhtää, 

Kotka, Hamina, Miehikkälä ja 

Virolahti) maaseutualueilla, mutta 

kehittämistä toteutetaan myös saaris-

tossa sekä kaupunkikeskustoissa.

Kalatalouden osalta toimitaan koko 

Suomenlahden rannikon kattavalla 

alueella.

Sepralta saa tukea
Leader-tukea Sepra myöntää alueen 

maaseudulla sijaitseville mikroyrityksille 

sekä yhdistyksille. Leader-rahoitusta 

voi hakea yleishyödylliseen kehittämis-

tai investointihankkeeseen sekä 

yrityshankkeeseen. Tukea voi saada 

hankkeesta riippuen 20–100 % 

kuluista. Leader-rahoitusta voivat 

hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 

henkilötyövuotta työllistävät 

yritykset, oppilaitokset ja säätiöt.

Rahoitettavien hankkeiden tulee 

vastata Leader-ryhmän 

kehittämisstrategian tavoitteita.

Tukea voi saada niin paikalliseen 

alueelliseen kuin kansainväliseenkin 

hanketoimintaan.

ED Kymenlaakso
Sepra toimii myös Kymenlaakson 

alueen ED- tietopisteenä. Europe 

Direct -pisteet toimivat Euroopan 

komission, Euroopan parlamentin ja 

EU:n neuvoston paikallisina 

yhteyspisteinä ja tekevät yhteistyötä 

muiden sidosryhmien kanssa. Euroopan 

laajuisesti verkostossa on yhteensä yli 

400 pistettä.

ED -pisteissä voi vierailla paikan päällä, 

mutta ne vastaavat kysymyksiin myös 

sähköpostitse, puhelimitse tai 

sosiaalisen median kanavilla. Pisteet 

ovat mukana järjestämässä paikallisia 

EU-aiheisia yleisötapahtumia, 

keskustelutilaisuuksia ja seminaareja.
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Green Belt yritykseni/

yhdistykseni toiminnassa

Green Belt –teemaa voi 

hyödyntää oman yrityksen tai 

yhdistyksen toiminnassa 

monella tapaa. Erilaiset 
kulttuuriin ja luontoon 

liittyvät toiminnot liittyvät 

luonnollisesti vihreään 

vyöhykkeeseen. Virolahden 
Green Belt –keskus voi myös 

toimia monenlaisen 

tapahtuman ja aktiviteetin 

pitopaikkana.

Seuraaville sivuille on koottu 

ideoita, joita voivat vapaasti 

käyttää niin kyläyhdistykset, 

matkailuyritykset kuin kaikki 

muutkin seudun toimijat. Green 

Belt –teeman hyödyntäminen ja 

sen mainitseminen omassa 

toiminnassa vahvistaa vihreän 

vyöhykkeen asemaa ja edistää sen 

säilymistä tänä ainutlaatuisena 

historiallisena muistomerkkinä ja 

tärkeänä ekologisena verkostona.
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Tapahtumat…
• Kulttuuritapahtumat, 

esim.
kansallispukupäivät, 

kansantanssinäytökset

• Kansainvälinen Green 

Belt –päivä vuosittain 

välillä 18.9 – 24.9
• Teemapäivät

Luentotilaisuudet…
• Aiheita esim.

ilmasto, uhanalaisten 

lajien 

elinympäristöjen 

turvaaminen

Näyttelyt…
• Valokuvanäyttelyt

• Näyttely seudun 

matkailukohteista

• Näyttely seudun 

kylistä, voisi sisältää 

myös esim. luentoja ja 

tarinoita kylien 

vaiheista

• Itämereen liittyvä 

näyttely

Aktiviteetit…
• Opastetut pyöräretket 

kiertäen seudun 

luonto- ja 

kulttuurinähtävyyksiä

• Eri kohderyhmille 

suunnatut opastetut 

luontoretket, 

melontaretket, 

kalastusretket, 

veneretket…

• Green Belt –teemaiset 

matkapaketit
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Kurssit…
• Ruoanlaittokurssit, 

esim. villiyrtit, 

paikallinen ruoka, 

ilmastoystävällinen 

ruoka

• Valokuvauskurssit, 

luonnon 

valokuvaaminen/

videoiminen

Luontoon ja kulttuuriin 

kytkeytyvien 

harrastuspiirien toiminta…
• Lintuharrastajat

• Perhosharrastajat

• Metsästysseurat

• Jooga

Koulutustilaisuudet…
• Elinkeinonharjoittajille 

esim. luomukurssit, 

kestävä metsä- ja 

maatalous

Virkistyspäivät Green 

Belt –teemalla…
• Ala-aste, yläaste, lukio

• Yritysten ja seurojen 

virkistyspäivät

Tässä siis muutamia 

esimerkkejä, vain 

mielikuvitus on rajana!
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Jotta Green Belt

saataisiin 

vakiinnutettua 

kiinteäksi osaksi 

seutua, on erittäin 

tärkeää saattaa 

Green Belt -termi 

ihmisten 

tietoisuuteen.

Oma yritys/yhdistys voi viestiä vihreän vyöhykkeen 

olemassaolosta ja tarkoituksesta asiakkailleen

• suullisesti

• verkkosivuillaan

• sosiaalisen median kanavissaan

• erilaisin materiaalein, kuten kyltein tai esittein

Siten tieto aiheesta leviää niin paikallisten kuin 

matkailijoidenkin keskuuteen!

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluaisit 

käyttää Virolahden Green Belt

-keskusta tapahtumassasi/toiminnassasi 

tai jos sinulla on kysyttävää Green 

Belt –aiheesta!

https://www.visitvirolahti.fi/

www.bunkkerimuseo.fi
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Green Belt -tapahtuman järjestämisen 

ABC
Tässä muutamia vinkkejä 

Green Belt -tapahtuman 

järjestämiseen:

1. Päätä tapahtumasi aihe ja tavoite. Muista, että 
tapahtuman tulee liittyä vihreään vyöhykkeeseen ja olla 

linjassa sen konseptin kanssa. Onko tavoitteena lisätä tietoa 

vihreästä vyöhykkeestä yleensä vaiko nostaa esille esim.
rajaseudun tiettyjä kulttuuriin tai luontoon liittyviä 

piirteitä?

2. Rajaa tapahtumasi kohderyhmä. Vertaa: lapsiperheet vs.
matkailuyrittäjät? Paikallinen vai kansainvälinen yleisö? 

Varmista, että tapahtumasi sisältö soveltuu valitsemallesi 

kohderyhmälle eli räätälöi tarpeen mukaan.
3. Päätä tapahtumasi ajankohta ja päivämäärä. Huomioi 

seudun muut tapahtumat ja vältä mahdolliset 

päällekkäisyydet tai vaihtoehtoisesti yhdistä tapahtumat, 

mikäli ne ovat molemmat Green Belt –teemaisia.
4. Valitse tapahtumaasi soveltuva pitopaikka. Muista, että 

paikan täytyy sijaita vihreällä vyöhykkeellä. Huomioi 

kulkuyhteydet.
5. Määritä tapahtumasi sisältö. Mitä kaikkea ohjelmaa 

tapahtumassa on? Esim. aktiviteetit, näyttely, opastettu 

kierros, ruoka…Muista, että ohjelmassa täytyy tulla esiin 

Green Belt, esim. opastuksissa, muissa puheenvuoroissa, 

näytöksissä tai vaikka sisällytettynä aktiviteettiin.

6. Hanki yhteistyökumppanit, esim. kunta, 
yritykset, järjestöt. Yhteistyökumppaneiden 

tulee olla mukana vihreässä vyöhykkeessä niin 

fyysisesti kuin henkisesti.
7. Listaa tapahtumaasi tarvittavat resurssit. Listaa 

ja hanki kaikki tarvikkeet, materiaalit, henkilöt, 

budjetti (tulot ja menot) sekä varaa pitopaikka 

ja tarvittavat palvelut ajoissa.
Kannattaa tehdä lista, johon laittaa ylös kaikki 

resurssit, vastuujaot ja tärkeät 

päivämäärät, jotta pysyt ajan tasalla. 
Huolellinen suunnittelu ja valmistelu takaavat 

sujuvan tapahtuman!

8. Tiedota tapahtumastasi niin yleisöä kuin 

yhteistyökumppaneita omilla 

verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa (muista 

käyttää Green Belt -hashtageja!), lehdissä, 

esitteissä, ilmoitustauluilla, radiossa tai TV:ssä.
Kutsu ihmiset tapahtumaasi! Kutsu paikalle 

myös lehdistö. Muista lisäksi tiedottaa 

paikalliselle Green Belt -koordinaattorille, jotta 

tapahtumasi linkittyy osaksi koko Green Belt

–toimintaa.
9. Tapahtuman jälkeen kiitä kävijöitä ja 

yhteistyökumppaneita. Pohdi yhdessä 

työryhmäsi kanssa, missä onnistuttiin ja mitä 

voisi ensi kerralla tehdä paremmin. Asiat 
kannattaa kirjata ylös loppuraporttiin tulevia 

tapahtumia varten.  Jonkinlainen tiivistelmä 

kannattaa lähettää myös paikalliselle Green Belt

-koordinaattorille, sillä tästä on vihreän 

vyöhykkeen kehittämistä ajatellen kiinnostava 

tietää, millainen tapahtumasi oli ja miten se 

onnistui.
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Kestävä kehitys 

yritykseni/yhdistykseni toiminnassa

Vihreän vyöhykkeen ytimeen kuuluu 

vahvasti kestävä kehitys. Näin ollen 
tämän osa-alueen huomiointi on 

vihreällä vyöhykkeellä sijaitsevien 

seutujen kohdalla erityisen tärkeää, 

ehkä jopa oletettavaa.

Tärkeä perusta kestävän 

kehityksen edistymiselle on 

kasvatus. Kouluissa Green 
Belt voisi tulla esiin 

biologian, maantieteen, 

historian tai yhteiskuntaopin 

oppitunneilla yhtenä 

aihealueena.

Kestävä kehitys 

jakautuu

• ekologiseen

• taloudelliseen

• sosiaaliseen ja 

• kulttuuriseen

kestävyyteen.

Seuraavalla sivulla on muutamia konkreettisia 

kysymyksiä, joiden avulla yritykset, 

yhdistykset ja muut seudun toimijat voivat 

pohtia oman toimintansa kestävyyttä!
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• Lajittelemmeko ja kierrätämmekö jätteemme? Myös muovit? 

Päätyvätkö pienelektroniikka- ja ongelmajätteemme 

jäteasemille?

• Paljon toimintamme kuluttaa sähköä ja vettä? Entä ympäröivää 

maastoa?

• Onko järjestämissämme tapahtumissa otettu huomioon 

kierrätys, jätehuolto tai ympäristön kuluminen?

• Onko käytössämme olevat materiaalit ekologisesti ja 

vastuullisesti tuotettuja? Voisimmeko korvata muoviset 

tarvikkeemme johonkin toiseen materiaaliin sen jälkeen, kun ne 

ovat käyttöikänsä päässä?

• Ovatko investointimme niin taloudellisesti kuin ekologisesti 

kestäviä?

• Olemmeko määrittäneet yrityksemme/yhdistyksemme arvot?

• Näkyykö toimintamme ulospäin sellaisenaan, avoimesti ja 

läpinäkyvästi?

• Kunnioittaako ja tukeeko toimintamme paikallista kulttuuria?

• Tukeeko toimintamme paikallistaloutta ja paikallisten 

työllistymistä?

• Hyödynnämmekö toiminnassamme paikallisia tuotteita ja 

palveluja?

• Onko toiminnassamme huomioitu esteettömyys ja 

tasavertaisuus?
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Tutustu aiheeseen lisää:

https://europeangreenbelt.org/

https://www.visitvirolahti.fi/green-belt/

http://www.greenbeltcenter.eu/

Business Finlandin kestävän matkailun 

periaatteet:

Itävallan Green Belt Center:

Virolahden Green Belt –keskus:

Virallinen Euroopan vihreän vyöhykkeen sivusto:

Green Belt Connecting People / Visit Virolahti

Visit Virolahti

Visit Virolahti

https://www.visitvirolahti.fi/

www.bunkkerimuseo.fi
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https://www.businessfinland.fi/suomal

aisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-

edistaminen/vastuullisuus/kestavan-

matkailun-periaatteet

Yhteystiedot:

https://europeangreenbelt.org/
https://www.visitvirolahti.fi/green-belt/
http://www.greenbeltcenter.eu/
https://www.visitvirolahti.fi/
http://www.bunkkerimuseo.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet

