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Ensimmäinen Cittaslow-kaupunki Suomeen: 

Kristiinankaupunki on nyt Cittaslow eli virallisesti leppoisa  

Kristiinankaupunki on valittu ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Cittaslow-kaupunkien 

kansainväliseen verkostoon. Cittaslow-verkostoon kuuluu alle 50 000 asukkaan kaupunkeja, jotka 

panostavat tietoisesti hyvän elämän edistämiseen ja kestävään kehitykseen.  Arvostetun statuksen 

saavuttamiseksi arvioidaan 55 erilaista kriteeriä – vieraanvaraisuudesta ja lähiruoan tuotannosta 

kaupunkisuunnitteluun ja etätyön mahdollisuuksiin. Kristiinankaupungin jäsenyydestä päätti 

tänään Cittaslown kansainvälinen koordinointikomitea Italiassa, Pollicassa.  

Cittaslow-liikkeen filosofia perustuu koko yhteisön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvään elämään 

ekologisuutta ja perinteitä vaalien. Cittaslow on perustettu Italiassa vuonna 1999, ja ennen tätä 

päivää jäsenyys on myönnetty 141 kaupungille 23 maassa.   

Kristiinankaupunki on kuudes pohjoismainen Cittaslow-kaupunki. Aiemmin jäsenyyden ovat 

saavuttaneet Norjan Sokndal, Eidsskog ja Levanger, Ruotsin Falköping sekä Tanskan Svendborg. 

Kristiinankaupungissa Cittaslow-jäsenyys on osa asukkaiden kanssa yhdessä työstettyä kaupungin 

strategiaa. 

”Olemme ylpeitä voidessamme kantaa Suomen ja Kristiinankaupungin mainetta ja kunniaa Cittaslow 

-verkostossa. Tämä on todella upea tunnustus meille.  Hakemuksessamme painottuivat muun 

muassa Vanhan Kaupungin historialliset, hyvin säilytetyt ja idylliset puutalokorttelit”, kertoo 

kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr. 

Arviointiprosessissa käytiin läpi kuusi eri osa-aluetta: ympäristö, infrastruktuuri, vieraanvaraisuus, 

kaupunkisuunnittelu, paikallinen tuotanto ja tuotteet sekä sitoutuneisuus Cittaslow-filosofiaan.  

Cittaslow korostaa kiireetöntä elämää, ainutlaatuisuutta ja paikallisuuden kunnioittamista sekä 

inhimillisiä, ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja.  



”Meille Cittaslow on paitsi tunnustus Kristiinankaupungin hengestä ja elämänlaadusta myös 

merkittävä askel kaupunkimme kehittämisessä. Jäsenyys on voimavara muun muassa uusien 

asukkaiden, työpaikkojen ja matkailijoiden houkuttelemisessa. Leppoisa elämä jatkuu, mutta niin 

tekee myös kehitys”, hymyilee Riitta El-Nemr.  

”Haluamme erityisesti tukea asukkaidemme hyvinvointia modernin teknologian yhdistämisellä 

hyvään elämään. Tärkeätä on myös koota ja jakaa kokemuksia muiden verkoston kaupunkien 

kanssa”, pohtii El-Nemr. 

 

Tiedotustilaisuus 14.4.2011 Kristiinankaupungissa 

 

Kristiinankaupunki järjestää Cittaslow-jäsenyydestä ja sen taustoista tiedotustilaisuuden ensi viikon 

torstaina 14.4.2011 klo 13-14. Tilaisuus pidetään osoitteessa Kauppahuone Corner, Itäinen Pitkäkatu 

53-55, Kristiinankaupunki. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa press@ground.fi. Ilmoittautuessa 

voi myös esittää mahdollisia toiveita yksittäisistä haastatteluista tai vierailukohteista.  

 

Lisätietoja: 

Riitta El-Nemr, kaupunginjohtaja, Kristiinankaupunki, 040-5300408, email: riitta.el-nemr@krs.fi 

Ulf Grindgärds, Cittaslow-yhteyshenkilö, 044-3206566, email: grindgards@gmail.com 

 

Cittaslow-verkostoon voi tutustua osoitteessa www.cittaslow.net.  
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