
 

Webinaari, 10. elokuuta,  

klo 9.00 – 12.00 (suomen aikaa) 

Korjaamisen ja kestävän 

kuluttamisen 

kohtaamispaikat 
Lisää webinaarista norden.se 

OHJELMA 

Moderaattori*: Helena Godotter Karlberg 

9.00 – 9.15  Aloitus 
Webinaarin esittely. Helena Godotter Karlberg, 

moderaattori, toivottaa tervetulleeksi ja antaa 

puheenvuoron projektipäällikkö Jan Kemille. 

Käytännön ohjeita simultaanitulkkauksesta ja 

chatt-toiminnosta.  

Osallistujat*: Jan Kemi, Lars Hallberg 

9.15 – 10.10   Folkverkstan-hanke esittelee hankkeen työvälineitä 
Luennon aikana on mahdollisuus tutustua monivuotiseen EU-hankkeeseen Folkverkstan, saada 

tarkempaa tietoa siitä, kuulla sen antamista kokemuksista ja inspiroitua aiheesta. Hankkeen verkko-

opas esitellään; opas antaa laajan kuvan siitä, miten tiedon jakaminen korjaamisen ja kestävän 

kuluttamisen kohtaamispaikoista voi toimia. Materiaali on tarkoitettu lähinnä kunnallisten 

organisaatioiden julkiseen toimintaan Ruotsissa ja Suomessa. Oppaan on toteuttanut Interreg 

Pohjoinen-hanke Folkverkstan, josta Föreningen Norden Norrbotten vastaa yhteistyössä Pohjola-

Nordenin kanssa.   

Osallistujat*: Jan Kemi, Lars Hallberg, Ulf Renlund 

10.10 – 10.15   Tauko 

10.15 – 10.55   Luento – Kuka korjaa kiertotaloudessa? 
Monet ovat samaa mieltä siitä, että meidän on panostettava yhä enemmän kiertotalouteen mutta 

harvemmin kysytään, keillä toimijoilla on vastuu käyttämistämme tavaroista ja kenellä on oikeus 

korjata niitä. Tässä luennossa kerrotaan ”oikeus-korjaamiseen”-liikkeestä ja siitä, minkälainen rooli 

korjaamisen ja uusiokäytön kohtaamispaikoilla voi olla. 

Luennoitsija: Karin Bradley, Yhteiskuntasuunnittelu- ja ympäristöinstituutin dosentti, Tukholman 

Kuninkaallinen Tekninen Korkeakoulu. Hän tekee tutkimusta kestävästä muutoksesta ja on mukana 

Mistra Sustainable Consumption-tutkimusohjelmassa.  

10.55 – 11.00   Tauko 

11.00 – 11.45   Paneelikeskustelu – Korjaa, kunnosta, kierrätä! 
Miten me kaikki voimme vaikuttaa paremman, kestävämmän yhteiskunnan luomiseen? 

Paneelikeskustelussa pohditaan uusiokäyttöä ja korjaamista ja miten inspiroida kestävämpään 

kuluttamiseen ja elämäntapaan.  

Osallistujat*: Karin Bradley, Bertil Björk, Outi Lohi, Yvonne Stålnacke, Jussi Tomberg 

11.45 – 12.00   Yhteenveto ja pohdintaa 
Webinaaari päättyy aamupäivän yhteenvetoon ja tulevaisuuden pohdintaan.  

Osallistujat*: Lars Hallberg, Jan Kemi 

 

Osallistujat*  
Bertil Björk - luovan kohtaamispaikan Stapelbädden (STPLN) ja kulttuurihautomon stpln:lab toiminnanjohtaja 

Malmössa. Ollut toimittajana ja on mm. Cykelköket-toiminnan alullepanija, hän kuuluu Folkverkstan-hankkeen 

kehittämisverkostoon.  

https://norden.se/projekt-folkverkstan/webinaari-suomeksi/
https://stpln.org/


Jan Kemi – projektipäällikkö, Folkverkstan-hanke, Föreningen Norden Norrbotten. Jan Kemillä on runsaan 30 

vuoden kokemus erilaisten toimintatarpeiden ratkaisujen luomisessa, esim. kun on kyse digitalisoinnista, 

työprosesseista ja kestävästä yhteiskuntakehityksestä. Hän viihtyy parhaiten tekniikan, ihmisen ja toiminnan 

rajamaailmassa, ja haluaa auttaa kehittämään niin julkista sektoria, elinkeinoelämää kuin kansalaisyhteiskuntaa.  

Jussi Tomberg – Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelutoiminnan kestävän kehityksen kehittämisopettaja. 

Ilmastolukio-hankkeen hankekoordinaattori. Olen työskennellyt biologian ja maantiedon parissa ja ollut 20 vuotta 

opettajana Laanilan keskiasteella ja lukiossa. Kestävän kehityksen opettajana olen ollut Oulun kaupungilla 

vuodesta 2007. Motto: Maailman pelastamisen pitää olla myös hauskaa.  

Lars Hallberg – mukana Föreningen Norden Norrbottenin hallituksessa, joka on Folkverkstan-hankkeen 

toteuttaja. Hän on aiemmin työskennellyt Ruotsin Radiossa (SR) ja ollut lehtorina Luulajan Teknisessä 

Yliopistossa (LTU), jossa hän oli ”Mediat, äänitekniikka ja elämystuotanto”-osaston perustamisen päällikkö. Lars 

on myös vastannut demokratiahankkeesta, jonka teemana oli mediat Ukrainassa, Espanjassa ja Ruotsissa.  

Karin Bradley - Yhteiskuntasuunnittelu- ja ympäristöinstituutin dosentti, Tukholman Kuninkaallinen Tekninen 

Korkeakoulu. Hän tekee tutkimusta kestävästä muutoksesta ja on mukana Mistra Sustainable Consumption-

tutkimusohjelmassa. 

Outi Lohi – Oulu-opiston rehtori, mukana Folkverkstan-hankeen ohjausryhmässä.  Olen rehtorina Suomen 

kolmanneksi vanhimmassa ja neljänneksi suurimmassa kansalaisopistossa ja toimintaideologiaamme kuuluu 

olennaisena osana mm. asiat, jotka käsittelevät taloutta, uudistamista, muotoilua ja kierrätystä inhimillisen 

elinikäisen oppimisen tukemiseksi. Oulu-opistossa edistämme hyvinvointia ja mahdollistamme omalta osaltamme 

sen, että kansalaisyhteiskunta toimii koko Oulun alueella. Monet asiat ovat mahdollisia, kun teemme yhteistyötä.  

Ulf Renlund – Bodenin puolustusmuseon museointendentti ja toiminnanjohtaja ja edustaa yhtä Folkverkstan-

hankkeessa mukana olevista kunnista.   

Yvonne Stålnacke – maakäräjäneuvos Norrbottenissa 7 vuotta, kunnanneuvos 11 vuotta. Nyt Luleå Miljöresurs 

AB:n (Lumire) jäsen ja minulla on luottamustehtäviä kirkossa, paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Olen ollut 

töissä SSAB:llä.  

Chatt 
Henrik Skarevik, Pohjola-Norden. Kuuluu Folkverkstan-hankkeen työryhmään. Huolehtii webinaarin chatt-

toiminnasta Zoomissa.  

Koordinaattori 
Pia Jägstrand, Föreningen Norden Norrbotten. Kuuluu Folkverkstan-hankkeen työryhmään. Webinaarin 

koordinaattori.  

Moderaattori*  
Helena Godotter Karlberg – ollut toimittajana lehdistön, radion ja television parissa ja työskentelee 

säännöllisesti luennoitsijana, työpajavetäjänä ja moderaattorina. Hänellä on kokemusta projektipäällikkönä ja 

liiketoiminnan kehittäjänä muotoilun , viestinnän ja paikkainnovaation parissa. Hän on SVID:n, Stiftelsen Svensk 

Industridesign (Ruotsin teollisuusmuotoilun säätiö), hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Svenska Designsällskapet-

seurassa.  

Tekniikka 
Thomas Lindmark, Informaatio- ja turvallisuusvastaava Norrbottens Kommuner-etujärjestössä. Huolehtii 

webinaarin tekniikasta.  

 

Webinaari – Järjestäjä: Föreningen Norden Norrbotten yhteistyössä Norrbottenin kuntien ja Pohjola-Nordenin 

kanssa. Folkverkstan-hankkeesta vastaa Föreningen Norden Norrbotten yhdessä Pohjola-Nordenin kanssa. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun, Haaparannan, Bodenin ja Luulajan kuntien sekä Studiefrämjandet 

Norrbottenin ja Oulu-opiston kanssa. Folkverkstan-hankkeen rahoittajana toimii EU:n aluekehitysrahastosta 

rahoitusta saava Interreg Pohjoinen yhdessä Pohjoiskalot/in neuvoston sekä eri alueiden ja kuntien kanssa. 

Hanke alkoi 1.2.2020 ja päättyy 30.9.2022. 

https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://www.ouka.fi/oulu/kekepolku/etusivu
https://norden.se/norrbotten/
https://www.kth.se/profile/bradley
https://www.kth.se/profile/bradley
https://www.sustainableconsumption.se/
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto/yhteystiedot
https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/forsvarsmuseum-boden
https://www.lumire.se/
https://www.lumire.se/
https://www.lumire.se/
https://pohjola-norden.fi/suomeksi/folkverkstan_2020_2022/
https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://www.platsinnovation.nu/
https://svid.se/
https://svid.se/
https://svid.se/vad-vi-gor/natverk-samarbetspartner/svenska-designsallskapet/
https://www.norrbottenskommuner.se/
https://norden.se/projekt-folkverkstan/webinaari-suomeksi/
https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://www.pohjola-norden.fi/suomeksi/folkverkstan_2020_2022/
https://www.interregnord.com/fi/
https://www.interregnord.com/fi/

