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Talous ja hallinto

• Valonia siirtyi vuoden 2015 alussa Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen. Uuden ohjelmakauden 
alussa koottiin ohjausryhmä, johon kuuluu jäseniä kunnista, alueen organisaatioista ja 
korkeakouluista sekä yrityksistä. Ohjausryhmän kokoonpano löytyy Valonian nettisivuilta: 
http://www.valonia.fi/fi/valonia/mika-valonia/organisaatio

• Valonia toimii liitossa erillisrahoitteisena projektiorganisaationa. Vuosibudjetti koostuu kuntien 
osallistumismaksuista, hankerahoituksesta sekä ostopalveluista. Kuntien osallistumismaksu toimii 
hankkeiden perusmaksuosuutena. Suurempien hankekokonaisuuksien hakemiseksi Valonia 
vahvistaa perusmaksuosuutta lisäämällä ostopalveluiden osuutta toiminnassaan. 

• Vuonna 2015 hankkeita oli vähän. Rahoitusosuudet olivat:

– Kunnat noin 45 %

– Yritykset ja muut tahot noin 15 %

– Valtion ja EU:n tuki noin 20 %

– Ostopalvelut noin 20 %

• Henkilökunnan määrä putosi puolella vuodesta 2014. Vuonna 2015 työntekijöitä oli 14. Valonian 
työntekijät löytyvät: http://www.valonia.fi/fi/valonia/yhteystiedot/henkilosto

http://www.valonia.fi/fi/valonia/mika-valonia/organisaatio
http://www.valonia.fi/fi/valonia/yhteystiedot/henkilosto


Ohjelma2020 vuosille 2015 – 2020

• Valonian uusi ohjelmakausi käynnistyi tammikuussa 2015. 

• Ohjaavana asiakirjana toimii Ohjelma 2020 – Varsinais-Suomi 
kestävän kehityksen edelläkävijäksi 

– Toimeenpano-ohjelman avulla toteutetaan valtion ja alueellisen tason 
keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita.

– Järjestyksessään viides alueellinen kestävän kehityksen ohjelma.

• Ohjelma sisältää viisi painopistealuetta

1. Julkinen sektori edelläkävijänä

2. Vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys

3. Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet

4. Osallistuva ja vastuullinen asuminen

5. Laajapohjainen ympäristönlukutaito

• Vuonna 2015 pääpaino oli painopistealueissa: Julkinen sektori 
edelläkävijänä ja Osallistuva ja vastuullinen asuminen

• Ohjelma2020:n kautta Valonia toteuttaa myös Maakuntastrategian 
tavoitteita.



OHJELMA2020 painopistealueet ja toimijat



Vuosikertomus painopistealueittain 

2015



1. Julkinen sektori edelläkävijänä

Energia- ja ilmastotyö

• Energianeuvontaa toteutettiin pääosin perusrahoituksella

– Neuvontatilaisuuksia eri tahoille järjestettiin 28. Osallistujia oli yhteensä noin 500.

– Henkilökohtaista energianeuvontaa annettiin lisäksi noin 20 asukkaalle.

• Maakunnallinen energiaryhmä kokoontui kolme kertaa

– Käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja toteutettiin neuvontatilaisuuksia yhteistyössä 
kuntien ja yhdistysten kanssa. 

– Välitettiin infomateriaalia. 

• Energianeuvonnan viestintää tehtiin tasaisesti läpi vuoden

– Yhteensä 16 lehti- ja radiojuttua sekä haastattelua, 2 blogikirjoitusta, 9 Ekovinkkiä 
ja 2 lehti-ilmoitusta.

• Valonia osallistui Motivan valtakunnalliseen kuluttajien energianeuvonnan 
hankkeeseen. Valonia antoi puhelinneuvontaa ja vastasi neuvontaportaalin 
kysymyksiin. Budjettiosuus hankkeessa oli 1440 euroa. 

• Valonian energianeuvoja toimii valtakunnallisessa energianeuvojien 
verkostossa



• Valonian perustehtäviin kuuluu kuntien ilmastotyön tukeminen, seuranta ja ohjaus

• Energia-asiantuntija osallistui Someron ilmasto-ohjelman valmistelutyöryhmään

– Ohjelma hyväksyttiin kesällä 2015

• Valonia toimi aktiivisesti kuntien ilmastokampanjan verkostossa ja osallistui mm. 
Kuntaliiton järjestämään työpajaan: Kuntien ja maakuntien ilmastotyö yhä 
vaikuttavammaksi – mutta miten?

• Valonia viestii alueellisesti kuntien energiatehokkuussopimuksista ja oli mukana Kuntien 
energiatehokkuussopimus (KETS) -yhdyshenkilötapaamisessa marraskuussa

• Lisäksi kuntien kanssa suunnitellaan aktiivisesti uusia hankkeita vahvan tarvelähtöisesti.

1. Julkinen sektori edelläkävijänä

Energia- ja ilmastotyö



1. Julkinen sektori edelläkävijänä

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 
LIO 2015

• Toteutettiin Liikenneviraston ja yhteistyökumppaneiden rahoittamana vuonna 2015, 
budjetti oli 162 500 €

– Liikennevirasto (59 %), Varsinais-Suomen liitto, Turun seudun joukkoliikenne Föli, Turun kaupunki, 
Valonia, Pöytyän ja Ruskon kunnat sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu LiikU ry. 

• Tavoitteena toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmaa 
2012–2015, jossa on määritetty liikkumisen ohjauksen kärkitoimenpiteet ja -kohderyhmät. 
Valonian Liikkumisen ohjaus -työ tukee myös Varsinais-Suomen jatkuvaa 
liikennejärjestelmätyötä. 

• Joukkoliikenteen edistäminen

– Seudullinen Työbussaile2-kampanja päättyi helmikuussa 2015. 

• Kampanja muutti asenteita ja vaikutti kulkutapavalintoihin. Kokemukset bussimatkustamisesta sekä 
kampanjasta olivat pääosin positiivisia, kehittämisehdotuksia tuli runsaasti ja palaute oli 
paneutunutta. 

• Kulkutavoissa saavutettiin hienoinen muutos parempaan: 35 % vastaajista muutti 
kulkutottumuksiaan kestävämmiksi pääsääntöisen kulkutapansa osalta ja 20 % vastaajista jatkoi 
bussin käyttöä. 

– Seudullista joukkoliikennettä edistettiin tukemalla Fölin markkinointia ja myyntiä liikkuvalla 
myyntipistetyöllä sekä markkinoinnin suunnittelulla. 

• Fölin liikkuvalla myyntipisteellä vierailtiin kuntien toimipisteissä ja tapahtumissa. Myyntipiste tavoitti 
noin 2400 kuntalaista. 



1. Julkinen sektori edelläkävijänä

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 
LIO 2015 

• Kuntien ja yritysten liikkumisen ohjaus

– Ruskon kunnalle toteutettiin joukkoliikennekysely, jonka taustana oli tarve lisätä joukkoliikenteen käyttöastetta ja 
selvittää halukkuutta käyttää kutsupohjaisia joukkoliikennepalveluita. Kehitysehdotuksissa nousi esiin mm. 
joukkoliikenteen vuorotiheyteen ja saavutettavuuteen liittyviä tarpeita. 

– Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja rakennettiin kunnan toimesta Lietoon, Naantaliin ja Raisioon. 

– Työmatkasetelin käyttöä edistävän Ympäristö Nyt -haasteen lippulaivatyöpaikaksi saatiin Turku Energia.

– Liedossa sijaitsevalle Avantin työpaikka-alueelle tehtiin selvitys alueen joukkoliikennetarpeista liittyen postin tuloon 
alueelle. Tiedot kerättiin haastattelemalla Liedon kunnan kanssa valittujen yritysten johtohenkilöstöä. 

• Valonia osallistui asiantuntijana kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kokouksiin. Lisäksi 
osallistuttiin seudullisiin ja maakunnallisiin liikkumisen ohjauksen aihepiiriä käsitteleviin työryhmiin 
ja työpajoihin. 

• Liikkumisen ohjaukseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana noin 70, 
osallistujia oli kaikkiaan  noin 7200.

– Tapahtumia olivat: Kansallinen Pyöräilyviikko, Pyörällä töihin -kilpailu, Euroopan Liikkujan viikko, 
Koulumatkaliikuntakampanja ja Kansallinen Etätyöpäivä.

• Mediakampanjoilla ja viestinnällä Liikkumisen ohjaus -hanke tavoitti useita tuhansia. Keskeisimmät 
median kanavat olivat perinteinen media ja verkkoviestintä sekä sosiaalinen media. 



• Vuonna 2015 käynnistettiin kuntien hankkijoille tarkoitetun kolmepäiväisen 
hankintavalmennuskokonaisuuden suunnittelu

• Ensimmäiset valmennuspäivät järjestettiin marras-joulukuussa Paimiossa, 
Turussa ja Mynämäellä. Osallistujia oli noin 60, 16 eri kunnasta.

– Hankintavalmennukset järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-
asiamiehen, Ju-Ha Consulting Oy:n, Turun amk:n ja Turun kaupungin kanssa.

– Haettu tuloksetta rahoitusta EAKR:stä ja Maakunnan kehittämisrahasta.

• Valonia osallistui Turun kaupungin Ekotukikoulutusten suunnitteluun ja 
järjestelyihin

– Koulutettu 102 Turun kaupungin ekotukihenkilöä.

1. Julkinen sektori edelläkävijänä

Kestävän kehityksen koulutuksia



1. Julkinen sektori edelläkävijänä

Jätevesiyhteistyö kuntien ja yritysten kanssa

• Kuntien ja yritysten jätevesiyhteistyötä tehdään erillisrahoituksella, jota rahoittavat mukana 
olevat kunnat ja yritykset. Vuosittainen budjetti on  71 000 €.  Jätevesiyhteistyössä on 
mukana 16 kuntaa: 

– Aura, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, 
Pyhäranta, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 

• Haja-asutuksen jätevesineuvontaa annettiin kuntalaisille erilaisissa tilaisuuksissa, 
kuntatapahtumissa ja puhelimitse koko vuoden. Lisäksi Valonia osallistui Paraisten 
ympäristömessujen järjestämiseen kesäkuussa. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa oli yhteensä 
noin 250 osallistujaa

• Jätevesinäytteenottoa jatkettiin. Kymmenestä puhdistamosta otettiin 30 näytettä. Tulokset 
on julkaistu Valonian nettisivuilla

• Valonia laati Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja hyödyntämissuunnitelman 
ostopalveluna

• Vesihuoltoyhteistyön tukena toimiva kuntien viranhaltijoista ja alan asiantuntijoista koottu 
Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä kokoontui vuonna 2015 kaksi kertaa.



1. Julkinen sektori edelläkävijänä

Ympäristökasvatus ja -koulutus

• Valonian ympäristökasvatustyötä rahoitettiin vuonna 2015 
perusrahalla sekä ostopalveluista.

• Pääpaino oli opettajien ja kasvattajien koulutuksissa sekä Vihreä 
lippu -koulujen ja päiväkotien tukemisessa. 

– Valonia järjesti Vihreään lippuun liittyvän starttikoulutuksen 
koulujen ja päivähoidon opettajille sekä 
kokemustenvaihtotilaisuuden päivähoidolle. 

– Tapahtumissa oli noin 30 kasvattajaa.

• Valonian luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kautta tavoitettiin 
noin 900 lasta.



2. Vastuullinen yritystoiminta ja vihreä yrittäjyys

FISS -Teollisten symbioosien alueellinen 
edistäminen Varsinais-Suomessa

• FISS-hanke käynnistyi syyskuussa 2015. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun. EU-rahoitteista
hanketta koordinoi Turun amk. Valonia ja Turku Science Park toimivat hankekumppaneina. 
Valonian osuus budjetista on 42 118 €. 

• FISS on Sitran ja Motivan kehittämä toimintamalli. Päätoimenpiteitä ovat yrityskäynnit ja 
-kontaktoinnit, yrityksille järjestettävät työpajat ja Synergie-tietokannan käyttöönotto. 
Kohderyhmien aktivointi ja työpajat ovat Valonian vastuulla.

• Vuonna 2015 tehtiin 16 yrityskäyntiä Varsinais-Suomessa. Hanketoimijoilla on käytössään 
Synergie-tietokanta resurssitietojen keräämiseksi yhteen paikkaan ja symbioosien löytymisen 
helpottamiseksi

• Valonialla on päävastuu myös viestinnässä. Käytössä monia viestinnän väyliä, mm. Twitter 
@VS_FISS, juttusarja Y-lehdessä, www.teollisetsymbioosit.fi, uutiskirje, Uusiouutisten blogiväylä

– Mediaosumia vuodelle 2015 kertyi 15 kpl.

https://twitter.com/FISS_VS?lang=fi
http://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/12276/Yritysten+tiiviimm%C3%A4ll%C3%A4+yhteisty%C3%B6ll%C3%A4+sivuvirrat+saadaan+hy%C3%B6tyk%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://www.teollisetsymbioosit.fi/


2. Vastuullinen yritystoiminta ja vihreä yrittäjyys

FISS Varsinais-Suomi -yrityskäynnit



• Vuonna 2010 alkanut koko Varsinais-Suomen kattava energianeuvontahanke, EETU –
energiasta maakunnan etu, päättyi helmikuussa 2015. 

• Tavoitteena oli parantaa varsinaissuomalaisten mikro- ja PK-yritysten ja jossain määrin 
myös kuntien toimintaedellytyksiä lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian 
käyttöönottoa.

• Vuodesta 2013 lähtien yrityskäynnit ja neuvonta alkoivat johtaa konkreettisiin tuloksiin,  
energiatehokkuussopimuksiin ja energiainvestointeihin. 

• Helmikuussa 2015 järjestettiin Liedossa kuntien yrittäjille ja viranhaltijoille hankkeen 
loppuseminaari, johon osallistui noin 50 henkilöä.

• Lisätietoja EETU-hankkeesta Valonian nettisivuilla

2. Vastuullinen yritystoiminta ja vihreä yrittäjyys

EETU -energiasta maakunnan etu



• PK-yritysten Ympäristötekokilpailu

– Ympäristöteko 2015 -kilpailun teemana oli resurssiviisaus. Voittajana palkittiin 
taivassalolainen yrittäjä Johanna K. Design, jonka pääasiallisena tuotteena ovat 
lelut. Lelut ovat noin 80-prosenttisesti kierrätetyistä materiaaleista. Suurin osa 
materiaalista tulee lähialueen yrityksiltä. Tärkeitä tekijöitä ovat 
ympäristöystävällisyyden lisäksi käsityön laatu, kotimaisuus ja kestävyys.

• Yritysten ympäristövastaavien Y-Klubi

– Y-klubi-tapaamisia oli kolme. Lisäksi järjestettiin yrityskäyntejä Uudenkaupungin 
Sybimariin, Laitilan Khimaira Oy:n sekä Vantaan Energian jätteenpolttolaitokseen.

• Yhteistyötä Ympäristöjohtamisen yhdistyksen (YJY) ja eGreenetin kanssa 
jatkettiin

• Lisäksi valmisteltiin Ekokompassi-toiminnan lanseeraamista Varsinais-
Suomeen ja avustettiin yrityksiä energia-asioissa.

2. Vastuullinen yritystoiminta ja vihreä yrittäjyys

Yritysyhteistyö



• Yhteistyö Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa

– PLEEC – Planning for Energy Efficient Cities -hankkeessa valmisteltiin 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaa (Energy Efficiency Action Plan) Turulle. 
Suunnitelma valmistuu tammi-helmikuu 2016.

– CARPE ESSENCE -hankkeen tavoitteena on luoda monikansallinen kestävän 
kaupunkisuunnittelun opintokokonaisuus. Skanssi-työpaja marraskuussa 2015.

• EAKR-rahoitusta haettiin kunnissa olevien hukkatilojen hyötykäyttöjen 
pilotointiin, ei saanut rahoitusta

• Lisäksi suunniteltiin vastaavaa LEADER-hanketta Somerolle, mutta toiminta 
käynnistyikin paikallisen yrittäjän voimin

• PASSI – Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen -hankkeelle haettiin 
LEADER-rahoitusta Jokivarsikumppaneilta. Jokivarsikumppaneiden päätös on 
myönteinen. Virallinen päätös tulee vuoden 2016 keväällä. 

3. Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet

Kestävä yhdyskuntasuunnittelu



4. Osallistuva ja vastuullinen asuminen 

Virtavesien kunnostushanke

• Virtavesien kunnostushanke jatkui koko vuoden. Budjetti oli noin 76 000 euroa.

• Rahoittajina toimivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, SLL:n EKOenergia, 
Saaristomerensuojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja paikalliset 
kalastusalueet.

• Hankkeessa toteutettiin mm. vesiluonnon selvityksiä

– Perniönjoen ja Asteljoen purojen kunnostustarvekartoitus

– Purilanjoen vesistön kunnostustarveselvitys

– Virtavesikunnostuskohteiden seuranta 

– Paimion Karhunojan automaattinen vedenlaadun seuranta 

• Virtavesien sähkökoekalastuksia tehtiin Someron Painionjärven puroilla ja Aurajoen 
vesistössä

• Virtavesikunnostuksia toteutettiin Kuninkojan, Paimionjoen, Uskelanjoen ja Kiskonjoen 
vesistöissä. Kolme kaikille avointa kunnostustalkoota ja viidet talkoot ympäristöalan 
opiskelijoille.



4. Osallistuva ja vastuullinen asuminen 

Virtavesien kunnostushanke

• Muut virtavesitapahtumat ja -tilaisuudet 

 Saaristomeri2015, Valtakunnallinen vesistökunnostusverkoston seminaari, retki Uudenmaan 
vesiensuojelukohteille,  lasten puroretki, Paimion seudun vesistöt -tilaisuus, 
sähkökoekalastusnäytös Aurajoen Nautelankoskella, Virtavesien tila hyväksi -seminaari 
kuntien viranomaisille, alan asiantuntijoille ja vesienhoidon kanssa työskenteleville 
syyskuussa 2015 sekä useita luentoja virtavesistä ja virtavesikunnostuksista 
vesiensuojeluaiheisissa tapahtumissa. Luentoja on pidetty myös oppilaitoksille.

– Tapahtumissa, tilaisuuksissa, talkoissa, luennoissa yht. noin 300 osallistujaa.

• Toiminnasta viestitettiin laajasti

– Valonian nettisivuilla, Valonian uutiskirjeessä, Twitterissä, Facebookissa ja Vesistöjen äärellä -
blogissa. 

– Useita sanomalehtijuttua: Turun Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Turkulainen, Turun 
Tienoo, Rannikkoseutu, Kunnallislehti, Uudenkaupungin Sanomat, Kaupunkiuutiset. 

– Lisäksi annettu haastatteluja radioon: YLE Turku.  



4. Osallistuva ja vastuullinen asuminen 

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla 
HAKKU2015

• Kiinteistökohtainen neuvontahanke pääsi käyntiin huhtikuussa, kun saatiin myönteinen 
rahoituspäätös. HAKKU2015-hanke jatkuu kesäkuuhun 2016. Kokonaisbudjetti on 100 000 
euroa. Rahoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 100 %

• Hankealueina ovat Auran ja Vehmaan kunnat sekä Liedon Tarvasjoen kuntaosa.

• Lisäksi neuvontakäyntejä on tehty myös muihin jätevesiyhteistyössä oleviin kuntiin 
asukkaiden pyynnöstä

• Neuvontaa on markkinoitu tapahtumissa: Minifarmi-messut UKI, Hyvää Vehmaalta -
kesätapahtuma, Turun Messut, Laurin Markkinat Mynämäellä

• Kiinteistökäyntejä on tehty 57. Lisäksi on annettu puhelinneuvontaa

– Hankkeen tuloksellisuuteen on vaikuttanut hallituksen linjaus haja-asutuksen jätevesien käsittelyn 
lievennyksistä. Kiinteistönomistajat ovat odottavalla kannalla ja järjestelmien saneeraukset ovat 
hidastuneet

• Vuosina 2011–2014 Valonia on tavoittanut vastaavissa hankkeissa yhteensä reilut 4500 
kiinteistönomistajaa.

• Viestintä

– Suorakirjeitä postitettu asukkaille 263 kpl sekä jaettu postilaatikkoihin 539 kpl, lehtimainoksia 5 kpl 
paikallislehdissä, kirjoitus Varsinais-Suomen liiton blogissa heinäkuussa



4. Osallistuva ja vastuullinen asuminen 

Kestävä kuluttaminen

• Ekotiimi on ryhmä perheitä, jotka perehtyvät omiin kulutustottumuksiinsa ja 
niiden vähentämiseen. Varsinais-Suomen ensimmäinen Ekotiimi aloitti 
toimintansa tammikuussa 2015.

• Tiimi kokoontui noin kerran kuussa keskustelemaan energiankulutuksesta, 
jätteiden vähentämisestä, liikkumisesta ja ostostavoista. Tavoitteena oli 
pienentää omaa ekologista jalanjälkeään.

– Tiimiin kuului noin 10 kotitaloutta Kaarinasta, Turusta ja Liedosta. 

• Valonia ja ympäristökasvatusyhdistys Haavi järjestivät kaksi Villiyrttikävelyä 
touko- ja kesäkuussa. Kävelyiden tarkoituksena on tutustutaan tavallisimpiin 
kaupunkiluonnossa tavattaviin kasveihin ja niiden käyttötapoihin ruuanlaitossa, 
rohdoksena ja askartelumateriaalina.

– Villiyrttikävelyihin osallistui yhteensä 52.



5. Laajapohjainen ympäristönlukutaito

Ympäristökasvatuksen verkostot

• ViherVillitys-perhetapahtuma järjestettiin vuonna 2015 poikkeuksellisesti 
syksyllä Ruissalon Kasvitieteellisessä puutarhassa. Tapahtuman järjesti 
Pyöreän Pöydän järjestöt ja muut toimijat

– Mukana olivat: Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys, Varsinais-Suomen 
luonnonsuojelupiiri, Luonto Liitto, Turun Kivikerho, Turun 4H, Turun luonnonsuojeluyhdistys, 
Tammenterhon luontokoulu, Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Valonia. 

– Kävijöitä tapahtumassa oli noin 200.

• Valonia kuuluu useihin valtakunnallisiin ja alueellisiin 
ympäristökasvatusverkostoihin ja toimii alueellisissa verkostoissa asioiden 
valmistelijana sekä kokoonkutsujana

– Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyön Sateenvarjoryhmä kokoontui vuoden 
aikana 3 kertaa, Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys kokoontui 8 kertaa.

• Vuonna 2015 Ympäristökasvatusyhdistys Haavi osti Valonialta 
ympäristökasvatuksen asiantuntijapalveluita. Sen avulla vahvistettiin 
alueellista ympäristökasvatuksen toimintaa ja järjestettiin tapahtumia.



5. Laajapohjainen ympäristönlukutaito

Jokirapu Varsinais-Suomessa

• Valonia sai 5000 euron hankerahoituksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
kalatalouden edistämismäärärahoista Varsinais-Suomen jokirapujen 
kartoittamista varten.

• Kesän ja syksyn aikana kerättiin tietoa jokirapukantojen esiintymisestä 
kirjallisuudesta, koeravustuspöytäkirjoista, raporteista, tutkimusjulkaisuista, 
opinnäytetöistä ja istutuspöytäkirjoista. 

• Lisäksi toteutettiin koeravustuksia kahden vesistön alueella (Aurajoki & Hepojoki)

• Saatujen tulosten pohjalta on aloitettu paikkatietoaineiston luominen

• Hanke saatetaan loppuun keväällä 2016, jolloin mm. valmistuu opinnäytetyö 
Turun ammattikorkeakoulun kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelmaan.

• Hankkeen tulosten perusteella voidaan laatia jokirapukantojen hoitosuunnitelmia 
ja perustaa jokiravun suojelualueita, joilla voidaan turvata jokirapukantojen 
monimuotoisuuden säilyminen. 



Nettisivut, uutiskirje, mediaosumat, Ekovinkit

Valonian viestintä lukuina

• Valonian uudet nettisivut julkaistiin toukokuun lopussa www.valonia.fi

– Google Analyticsin mukaan joulukuun puoliväliin mennessä sivuilla on ollut n. 11 000 
käyttäjää (users)

• Valonian uusi uutiskirjeformaatti (Postiviidakko-ohjelma) luotiin vuoden alussa

– Uutiskirje toimitetaan kahden kuukauden välein, vuoden aikana lähetettiin 6 kpl, n. 
500 vastaanottajaa/uutiskirje. Esimerkkinä Joulukuun 2015 uutiskirje

– Lisäksi Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostolle oma uutiskirjepohja, 
vuoden aikana lähetettiin yksi uutiskirje, vastaanottajia n. 200. Lisäksi lähetetty eri 
hankkeiden uutiskirjeet: Työbussaile2 (MailChimp), FISS (s.posti+liite). 

• Mediaosumia oman seurannan mukaan 290 kpl 

– Ekovinkit: 53 kpl http://www.valonia.fi/fi/valonia/viestinta/viikon-ekovinkki

http://www.valonia.fi/
http://valonia.mailpv.net/archive/show/1033949
http://www.valonia.fi/fi/valonia/viestinta/viikon-ekovinkki


Sosiaalinen media

Valonian viestintä lukuina

• Blogikirjoitukset: 

– Varsinais-Suomi-blogi 8 kpl http://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi

– Vesistöjen äärellä -blogi 15 kpl https://vesistojenaarella.wordpress.com/

• Facebook

– Valonia: sivutykkäyksiä 1169 kpl (3.1.2015: 1029) www.facebook.com/valonia.fi

– Työbussaile: sivutykkäyksiä 1028 kpl (3.1.2015: 674) www.facebook.com/tyobussaile

– Työpyöräile: sivutykkäyksiä 1188 kpl (3.1.2015: 1127) www.facebook.com/tyopyoraile

– Pieniä tekoja: sivutykkäyksiä 978 kpl (3.1.2015: 927) www.facebook.com/pieniatekoja

• Twitter: 863 seuraajaa, 1659 twiittiä (1.12.2015)
https://twitter.com/Valonia_keskus

• Instagram: 99 seuraajaa, 33 julkaisua 
www.instagram.com/valoniakeskus/

• LinkedIn: 98 seuraajaa, 6 julkaisua 
www.linkedin.com/company/valonia_2

http://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi
https://vesistojenaarella.wordpress.com/
http://www.facebook.com/valonia.fi
http://www.facebook.com/tyobussaile
http://www.facebook.com/tyopyoraile
http://www.facebook.com/pieniatekoja
https://twitter.com/Valonia_keskus
http://www.instagram.com/valoniakeskus/
http://www.linkedin.com/company/valonia_2


Toimenpiteet teemoittain Varsinais-Suomen 
kunnissa



• Suomen energiatoimistojen edustaja ManagEnergy-verkostossa

• PLEEC ja ESSENCE -hankkeen verkostot ja tapaamiset

• Puolan elinkeinoministeriön delegaation vierailun järjestely heinäkuussa 2015

• PPP-seminaariesitys Puolassa ministeriön kutsumana marraskuussa 2015

• LOURA-koulutus energia- ja vesiteemasta Brysselissä marraskuussa 2015

• Baltic Sea Comission –tapaaminen Vaasassa toukokuussa 2015

• Lisäksi Valonia oli mukana kansainvälisissä hankevalmisteluissa

– Horizon2020-hakemuksen (DIVERSE) valmistelu yhteistyössä Mecklenburg-
Vorpommernin kanssa  ei saanut rahoitusta.

– CB-hankehakemuksen valmistelu (WATERA) päähakijana  ei saanut rahoitusta.

– BSR-hankehakemusten valmistelu, Turun amk, Mälardalenin energiatoimisto  eivät 
saaneet rahoitusta.

Kansainvälinen toiminta



Anne Ahtiainen, johtava energia-asiantuntija

Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö

Reetta Taponen, viestintävastaava

Anni Eerola, projektisuunnittelija

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija

Marja Tommola, projektisuunnittelija

Mikko Koskinen, projektisuunnittelija

Hanna Sarkki, vesiasiantuntija

Jarkko Leka, vesiasiantuntija

Janne Tolonen, projektisuunnittelija

Liisa Harjula, energianeuvoja

Susanna Auvinen, ympäristökouluttaja

Peetu Juuti, siviilipalvelusmies

Henkilökunta

Martin Brandt, asiantuntija, 1/2015

Pirjo Rinne, ympäristökasvatuksen koordinaattori 
1/2015

Ville Pyylampi, viestintäpäällikkö 1-4/2015

Riikka Leskinen, asiantuntija, 1-4/2015

Jussi Heikkinen, vesiasiantuntija 1-4/2015

Minna Kivilähde, jätevesineuvoja 5-10/2015

Harjoittelijat:

Päivi Kotitalo, virtavesien kunnostus

Elmo Laakso, virtavesien kunnostus

Hanna-Leena Intovuori, liikkumisen ohjaus

Hanna Töykkälä,  hankintavalmennus



Ota yhteyttä 

etunimi.sukunimi@valonia.fi

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen 
ja energia-asioiden palvelukeskus

www.valonia.fi


