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JOHDANTO
VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
tarjoaa asiantuntija-apua ja palveluita kestävän kehityksen eri osa-alueilla. Toimintaa
ohjaavana asiakirjana on: Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin – Varsinais-Suomen
kestävän kehityksen ohjelma 2011–2014. Valonian osallistujakuntia vuonna 2011 olivat
kaikki Varsinais-Suomen kunnat.
Vuonna 2011 Valonia kehitti toimintaansa sekä suunnittelun että viestinnän osalta.
Kehittämistyön pohjalla oli Maija Palomäen opinnäytetyönään tekemä Valonian toiminnan Kehittämis- ja arviointitutkimus, joka julkaistiin keväällä 2011. Tutkimuksen pohjalta Valonia kehitti toimintaansa kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon mm. eri hankkeita
yhdistävät temaattiset tekijät.
Valonian johtoryhmää täydennettiin vuoden aikana uusilla kuntajäsenillä. Lisäksi koottiin kuntien eri tahoista yhteyshenkilöitä, jotta viestintää kuntiin päin pystytään tehostamaan. Johtoryhmä (liite 3) kokoontui Itämeritalossa vuoden aikana neljä kertaa.
Valonian toiminta jakaantuu peruspalveluihin ja hanketoimintaan. Hankkeet antavat
runsaasti lisäresursseja peruspalveluiden kehittämiseen ja laajentamiseen. Vuonna
2011 käynnissä olevien hankkeiden eteneminen on esitelty lyhyesti luvussa 5. Hankkeiden järjestämästä toiminnasta, kuten erilaisista tapahtumista, kerrotaan toimintakertomuksen muissa luvuissa tarkemmin.
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1. Valonian asiantuntijapalvelut
Valonian asiantuntipalveluita ovat mm. erilaisten ohjelmien ja strategioiden sekä selvitysten
suunnittelu ja toteuttaminen. Valonian edustajat toimivat asiantuntijana erilaisissa alueellisissa
ja paikallisissa työryhmissä, kuten energiatehokkuustyöryhmissä tai hankevalmistelutyöryhmissä. Asiantuntijapalvelut konkretisoituvat eri hankkeiden kautta, mm. jätevesineuvontapalvelut
liittyvät vesiensuojeluhankkeisiin.

1.1. alueelliset strategiat ja ohjelmat
Maakunnan ilmastostrategia julkistettiin tammikuussa 2011 yhdessä Varsinais-Suomen
energia-strategian kanssa. Strategioiden tiivistelmistä on koottu yhteisjulkaisu VarsinaisSuomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 – Luotsi. Tiivistelmää jaettiin alueen kuntiin ja
muille toimijoille. Molemmat strategiat ja tiivistelmä ovat saatavilla sähköisinä julkaisuina Valonian, Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen nettisivuilla.
Yhteisjulkaisu Luotsi on toiminut kunnille hyvänä ohjenuorana, josta löytyy eri tason toimenpiteitä omiin ohjelmiin vietäväksi. Kunnissa onkin herännyt kiinnostus myös seudullisten ilmasto- ja energiasuunnitelmien laatimiseen sekä kuntien omien ilmasto- ja
ympäristöohjelmien tekoon. Valonia on mukana auttamassa alueen kuntia ilmastonmuutosasioiden eteenpäin viemisessä mm. asiantuntijakäynnein.
Eetu-hankkeen puitteissa teetettiin koko Varsinais-Suomen kattava Energia- ja päästötase, joka kilpailutettiin ja laadittiin pääasiassa vuoden 2011 puolella. Taseesta selviää,
paljonko Varsinais-Suomessa kuluu energiaa, miten sitä tuotetaan, sekä millaisia kasvihuonekaasupäästöjä varsinaissuomalaiset aiheuttavat. Taseen julkistamistilaisuus järjestettiin Liedon kunnantalolla alkuvuonna 2012.
Energia-asiantuntija Anne Ahtiainen laati selvityksen Energiatehokkuussopimukset
Varsinais-Suomen kunnissa, jossa selvitettiin kuntien esteitä, hidasteita ja avun tarpeita
energiasopimusten toteuttamisessa. Selvitystä hyödynnetään tulevien palveluiden kehittämisessä.

energiatohtorit
työssään Energiansäästöviikolla lokakuussa 2011.
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Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 2012–2015 -ehdotus valmistui
osana Valonian toteuttamaa Liikkumisen ohjaus -hanketta loppuvuonna 2011. Toimenpidesuunnitelman työstäminen viedään päätökseen vuoden 2012 alkupuolella. Toimenpidesuunnitelma
toiminee jatkossa apuna Turun kaupunkiseudun ja maakunnan liikkumisen ohjaukseen liittyvien
päätösten valmistelussa. Ehdotuksessa on käsitelty liikkumisen ohjauksen järjestämisen vaihtoehtoja maakunnassa sekä määritetty liikkumisen ohjauksen kärkitoimenpiteitä lähivuosille.

1.2. kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja
suunnitelmat
Valonia toimii Vihreä lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä. Syyskuussa järjestettiin kaksikielinen Vihreä lippu -starttikoulutus kouluille, päivähoidolle sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnalle. Lisäksi Valonia vieraili teeman puitteissa mm. päiväkodeissa ja vanhempainilloissa ja
tiedotti ohjelmasta alueellisesti. Valonian edistäjä osallistui myös Vihreän lipun käyttöoikeuden
myöntävän toimikunnan toimintaan. Vihreässä lipussa oli vuonna 2011 mukana 17 koulua ja 18
päivähoitoyksikköä Varsinais-Suomesta.
Vuonna 2011 Vihreän lipun käyttöoikeuden saivat
Koulut
Kotimäen koulu, kestävä taso
Kuparivuoren koulu, kestävä taso
Laurin koulu
Paimion lukio, kestävä taso
Pyhän koulu, esikoulu ja Pajunkissan päiväkoti, kestävä taso
Turun ammattiopistosäätiö
Turun kristillinen päivähoitoyksikkö Karitsa ry
Turun normaalikoulu, kestävä taso
Vånö skola, kestävä taso
Väinö Aaltosen koulu

Kunta
Kaarina
Naantali
Salo
Paimio
Kaarina
Turku
Turku
Turku
Länsi-Turunmaa
Turku

Päiväkodit
Daghemmet Skogsgläntan
Kaarinan perhepäivähoidon VL-team, kestävä taso
Lasten päiväkoti Raadelman Omppula, kestävä taso
Meri-Halikon päivähoitokeskus, kestävä taso
Päiväkoti Järvikoto, kestävä taso
Päiväkoti Merilintu, kestävä taso
Päiväkoti Verkavekarat
Rauvolan päiväkoti, kestävä taso
Seurakummun päiväkoti, kestävä taso

Kunta
Kaarina
Kaarina
Masku
Salo
Lieto
Uusikaupunki
Kaarina
Kaarina
Turku

Valonia toteutti vuonna 2011 viisi työpaikkojen liikkumissuunnitelmapilottia osana kestävän
liikkumisen hankkeita. Suunnitelmien pohjaksi laadittiin työmatkaliikkumiskyselyt, analysoitiin
kyselyn tuloksia ja laadittiin toimenpide-ehdotukset. Liikkumissuunnitelmat tehtiin Turun Yliopistolliselle keskussairaalalle, Raisio-konsernin Raision tehtaalle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Kohteissa järjestettiin vähintään kaksi henkilökuntatilaisuutta työn aikana. Lisäksi selvitykset laadittiin kahdelle teollisuusalueelle. Tulokset julkaistaan Valonian internetsivuilla.
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1.3. asiantuntijana alueellisissa ja
paikallisissa työryhmissä
Ilmastoystävällisen ruuan teemaa pohdittiin vuoden alussa alkaneessa yhteistyössä, jossa on
mukana Hiilineutraali kunta -hanke, varsinaissuomalaiset HINKU-kunnat Mynämäki ja Uusikaupunki, vähittäistavarakauppiaat ja hankkijat, sekä Valonian Kelaa!-hanke. Yhteistyössä tavoitteena on paitsi kuntien ruokapalveluiden kehittäminen, myös päivittäistavarakauppojen ilmastoystävällisyys ja uudet asiakaskampanjat.
Valonia on mukana Salon ilmasto- ja ympäristöohjelman työryhmässä. Kaupungin energiatehokkuussuunnitelman ja ilmasto-ohjelman toimeenpanemiseksi suunnitellaan sisäisen viestinnän
kampanjaa, joka toteutetaan vuoden 2012 aikana. Valonia on suunnittelussa mukana ja osallistuu myös käytännön toteutukseen.
Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyöfoorumina toimiva Sateenvarjoryhmä toteutti
Rauman kaupungin kanssa Lähellä-tapahtuman, jossa jalkautettiin Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa erilaisten tapahtumapisteiden ja viestinnän avulla. Valonian edustaja toimii
Sateenvarjoryhmässä asioiden valmistelijana ja sihteerinä. Ryhmän tukena on ympäristökasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuva laaja kommenttirinki, jossa on kaikkiaan 80
edustajaa. Sateenvarjoryhmä kokoontui vuonna 2011 viisi kertaa. (liite 2)

Muita paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia yhteistyö- ja ohjausryhmiä, joihin Valonian
asiantuntijoita on osallistunut vuoden 2011 aikana:
- Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman koordinointiryhmä
- Kestävä paikallinen kuljetusratkaisu – Turun kaupunkiseutu -hankkeen ohjausryhmä
- Turun kaupungin energiansäästötyöryhmä
- Salon ilmasto- ja ympäristöryhmä
- Salon ympäristökasvatustyöryhmä YmpäristöÄmpäristö
- Alueelliset vesistötyöryhmät ja Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä
(Pro Saaristomeri -ohjelma ja Varsinais-Suomen ELY-keskus)
- Ympäristötietoisuus- ja kasvatus -ryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja VarsinaisSuomen ELY-keskus)
- Varsin Hyvä Ry:n ohjausryhmä
- Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusohjelman neuvottelukunta
- Ammattiopisto Livian neuvottelukunta
- Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa -ohjausryhmä
- Suomen energiatoimistojen verkosto
- EPOMM-PLUS -ohjelman hankkeen kansallinen ohjausryhmä (toimi alkuvuoteen 2011,
jonka jälkeen muutettiin Viisaan liikkumisen työryhmäksi. VILI-ryhmässä lähinnä
ministeriöiden edustajia.)
- Vihreä Lippu -toimikunta
- Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeen (HSY) ohjausryhmä

Valonia on edelleen mukana Kuivakäymäläseura Huussi ry:n Sambian huussikummitoiminnassa.
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1.4. kuntakierrokset
Valonia järjesti vuonna 2011 kuntakierrokset kahteentoista varsinaissuomalaiseen kuntaan. Kuntakierroksilla esiteltiin kuntien viranhaltijoille ja johtohenkilöstölle Valonian toimintaa ja palveluja sekä kerrottiin kunnan energiansäästömahdollisuuksista ja ilmastotyön yhdistämisestä kunnan
ohjelmiin, erityisesti käytännön toimintaan. Kouluissa ja päiväkodeissa vierailtiin Vihreä lippu
-ympäristöohjelman merkeissä. Keväällä vierailtiin Marttilassa, Koskella tl, Pöytyällä, Loimaalla,
Oripäässä ja Somerolla. Syksyn kunnat olivat Tarvasjoki, Aura, Sauvo, Paimio, Kaarina ja Lieto.
Kevään kuntakierroksella käytiin muun muassa tapaamassa kuntien ruokapalveluhenkilöstöä
sekä tiedottamassa kuntien jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuuksista päätöksentekotasolla.
Ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin yhteensä kolme tilaisuutta eri kunnissa. Kiinnostus ilmastoystävällisestä ruoasta on selkeästi lisääntynyt. Tilaisuuksiin osallistuikin runsaasti keittiöhenkilöstöä.
Kuntakierrosten yhteydessä järjestettiin lisäksi Loimaalla ja Somerolla kaksi pk-yrityksille suunnattua kahvitilaisuutta, jossa keskusteltiin mm. minkälaisia työkaluja ammattilaiset voivat hyödyntää materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämiseksi ja miten yrityksen logistiikkatoimintoja
voisi tehostaa sekä samalla säästää sekä aikaa, rahaa että ympäristöä.

1.5. jätevesineuvonta kunnissa
Kirstu – Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke alkoi
vuonna 2010. Hankkeessa toteutettiin ensimmäiset kolme jätevesisuunnitelmaa valituilla pilottialueilla. Hanketta markkinoitiin monien tiedotusvälineiden kautta. Hankkeeseen kilpailutettuna
suunnittelijana toimii Pihakaivo Oy. Hanketta rahoittavat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, LänsiTurunmaan ja Naantalin kaupungit, Saaristomeren Suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Turunmaan Saaristosäätiö.
Myös Valonian jätevesisivujen kautta haettiin paljon tietoa jätevesineuvonnasta. Sivuilla vieraili
vuoden aikana yhteensä noin 27 000 kävijää. Valonian jätevesisivut ovat vakiinnuttaneet paikkansa tärkeänä tietokanavana haja-asutuksen jätevesien käsittelystä tietoa hakeville.

Jätevesien seuranta
Valonian haja-asutuksen jätevesijärjestelmien pitkän aikavälin seuranta jatkui MINWA-hankkeen
rahoittamana näytteenottona. Vuoden aikana puhdistetun jäteveden näytteitä haettiin 39 kohteesta 266. Seurannassa oli pienpuhdistamojen lisäksi myös maasuodattamoja.
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1.6. muu asiantuntijatoiminta
Valonian edustajat ovat olleet mukana aktiivisesti Kuntaliiton koordinoimassa valtakunnallisessa
ilmastotyössä seuraten käynnissä olevia ilmastohankkeita sekä osallistuen erilaisiin seminaareihin ja työpajoihin. Yhteistyötä on tehty myös HINKU-kuntien kanssa.
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkosto V-S LIVE aloitti lokakuussa 2011. Verkoston
sähköpostilistalle voivat liittyä kaikki viisaan liikkumisen teemoista kiinnostuneet. Verkostosta
saa käyttöönsä uusimmat työkalut ja viimeisimmät parhaat käytännöt mm. kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen edistämiseen. V-S LIVE:n kautta saa myös tietoa ajankohtaisista seminaareista,
kampanjoista ja tapahtumista ja se saattaa yhteen liikkumisen ohjaukseen liittyvien asioiden parissa työskenteleviä eri alojen toimijoita maakunnassa.
EETU-hanke muodostaa yhdessä muiden alueella toimivien energianeuvojien kanssa neuvojaverkoston, jonka sisällä vaihdetaan tietoja energia-alan ajankohtaisista asioista. Verkostoon kuuluvat Eetun neuvojien lisäksi mm. Metsäkeskus Lounais-Suomi, Prizztech Oy ja Pro Agria Satakunta. Yhteistyön ansiosta osaaminen neuvojien keskuudessa on tavallista laaja-alaisempaa.
Valonia on antanut pyynnöstä lausunnon seuraavista asiakirjoista:
Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma vuosille 2010–2013
-	Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035
-	Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020

2. kestävän kehityksen palvelut ja
työkalut
Valonian toiminta-alueen laajennuttua vuonna 2011 kestävän kehityksen palveluita on kehitetty
enemmän kohdennetusti. Yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on ollut erilaisten palvelupakettien tuottaminen ja tuotteistaminen, jotta kuntien eri tahot voivat käyttää palveluja myös itsenäisesti. Varsin suuri osa Valonian palveluista on edelleen sellaisia palvelukokonaisuuksia, joissa
sekä suunnittelu että toteutus tulevat samassa paketissa. Näitä ovat esimerkiksi koulutukset ja
kurssit sekä erilaiset teematapahtumat.
Kaikkiaan erilaisia koulutuksia ja tapahtumia järjestettiin vuonna 2011 noin 300. Koulutukset ja
tapahtumat on koottu liitteessä 3. Luvussa 2 koulutukset ja tapahtumat on esitelty kohderyhmittäin.
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2.1. kuntien ja yritysten työntekijät
Koulutukset, kurssit, seminaarit ja teematyöpajat
Turun kaupunki käynnisti vuoden 2011 syksyllä Ekotukihenkilökoulutukset. Koulutusten tarkoituksena on saada työpaikoille Ekotukihenkilöitä, jotka voivat opastaa muita työntekijöitä toimintatapojen muutoksessa. Turun Ekotukitoiminta on osa kestävän kehityksen budjetointia ja liittyy
Turun Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttamiseen. Valonia osallistui koulutusten suunnitteluun ja vastasi pääosin sisällön toteutuksesta. Koulutuksia pidettiin syksyllä yhteensä 12.
Talo- ja valohuolto – säädöt ja säästöt -yhteistyöpäivä kunnille ja yrityksille järjestettiin tammikuussa Paimiossa. Päivä oli tarkoitettu kiinteistöjen hoidosta ja valaistuksesta sekä niihin liittyvistä hankinnoista vastaaville henkilöille ja alan yrityksille. Päivän aikana saatiin uusinta tietoa valoalasta ja kiinteistönhoidon toimenpiteillä saavutettavista säästöistä. Lisäksi kuultiin esimerkkejä
siitä, minkälaisia toimenpiteitä eri kunnissa on tehty ja minkälaisia tuloksia saatu. Tilaisuudessa
oli noin 50 osallistujaa.

ratkaisujen markkinat
oli osa pohjoismaista Ratkaisuja lähellä, yhdessä 2011-konferenssia.
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Helmikuussa järjestettiin Turussa Kestävän logistiikan seminaari. Seminaariin oli kutsuttu laaja
joukko logistiikan, liikenteen ja kaavoituksen asiantuntijoita varsinaissuomalaisista kunnista, oppilaitoksista, työpaikoista ja yrityksistä. Paikalla oli myös asiantuntijoita ESLogC-hankkeesta ja
LIMOWA logistiikkakeskusklusterista sekä muista logistiikan kehitysorganisaatioista ympäri EteläSuomea. Seminaarissa tuotiin kattavasti esille asioita logistiikan mahdollisuuksista ja kehitysnäkymistä. Osallistujia oli 120.
Lokakuussa Valonia järjesti Raisiossa kuntien ilmastotapaamisen yhdessä Kuntaliiton kanssa. Seminaarissa esiteltiin käynnissä olevien hankkeiden tuloksia ja esimerkkejä varsinaissuomalaisten kuntien ilmastotyöstä. Seminaareja on tarkoitus järjestää vuosittain, todennäköisesti pieninä
ryhmätapaamisina kuntien eri henkilöstöryhmille, kuten ympäristö- ja teknisen sektorin henkilöstölle. Ilmastotapaamiseen osallistui 35 henkilöä.
Maaliskuussa Valonia osallistui valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen seminaarin ja verkostotapaamisen järjestämiseen. Turkuun kokoontui yli 80 liikkumisen ohjauksen parissa työskentelevää ammattilaista pohtimaan tehokkaita tapoja Liikkujan viikon kampanjointiin sekä kuulemaan
uusimmat terveiset liikkumisen ohjaustyöstä Suomessa ja Ruotsissa. Tapahtuma oli osa Motiva
Oy:n koordinoimaa EPOMM-PLUS-hanketta.
Tammikuussa järjestettiin jätevesialan toimijoille perinteinen laivaseminaari: Jätevedestä voimavaraksi. Seminaarissa luotiin katsaus haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn ajankohtaiseen
tilanteeseen ja pohdittiin lietteen hyötykäyttömahdollisuuksien edistämistä. Seminaarissa kerrottiin MINWA hankkeen tekemistä lieteselvityksistä sekä ajankohtaisista pienpuhdistamoiden
puhdistustuloksista ja tulvasuojelun haasteista. Risteilylle osallistui 95 henkeä.

Muut tapahtumat
Ratkaisujen markkinat
Itämeren kaupunkien liitto (UBC) koordinoi Pohjoismaisen kestävän kehityksen konferenssin
Ratkaisuja lähellä, yhdessä 2011, joka järjestettiin Turussa tammi-helmikuun vaihteessa. Valonia osallistui konferenssin suunnitteluun mm. järjestämällä oheistapahtuman Ratkaisujen markkinat, joka kokosi yhteen kiinnostavia ratkaisuja, innovaatioita ja yrityksiä Suomesta ja ympäri
Pohjoismaita. Tapahtumassa oli noin 40 toimijaa esittelemässä ratkaisujaan ja yli 1000 vierasta
tutustumassa, verkostoitumassa ja keskustelemassa. Lisäksi tapahtumassa oli tanssi- ja akrobatiaesityksiä sekä juontajana taikuri Pete Poskiparta.
Ravintoloiden lähiruokayhteistyö
Turun yliopiston LounaFood-hankkeen kanssa vuonna 2010 aloitetun Ravintoloiden lähiruokayhteistyön tavoitteena oli saada turkulaisten ravintoloiden ruokalistalle lähi- ja luomutuotteista
sekä sesonginmukaisista raaka-aineista koostettu vaihtoehto. Yhteistyö huipentui helmikuun
alussa järjestetyssä Ratkaisuja-konferenssissa, kun lähiruokamenut julkistettiin ensimmäistä kertaa yhdeksässä turkulaisessa ravintolassa. Konferenssivieraat saivat kunnian olla ensimmäisiä
lähiruokamenuasiakkaita. Ravintolayhteistyö jatkuu edelleen.
Ympäristötekokilpailu 2011
Vuoden 2011 ympäristötekokilpailun teemana oli energiatehokkuus. Varsinais-Suomessa toimiville pk-yrityksille suunnatussa kilpailussa etsittiin yrityksiä, jotka ovat huomattavasti vähentäneet tai tehostaneet omaa energiankäyttöään. Kilpailuun osallistui 17 yritystä, joista ympäristötekokilpailun raati palkitsi kaksi. Kilpailu järjestettiin Valonian, Varsinais-Suomen Yrittäjien ja
Viestintäharju Oy:n yhteistyönä.
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Hak Metal Oy on pystynyt viimeisen vuoden aikana pudottamaan energiankulutuksensa
tuotettua yksikköä kohden 20 prosenttiin rakennuttamalla Raisioon uuden energiatehokkaan tehdashallin sekä ottamalla käyttöön kaksi tuotantorobottia.
Salossa toimiva lämmöneristelevyjä valmistava Finnfoam Oy on kymmenen viime vuoden aikana tehostanut energiankäyttöään suurin harppauksin ja kykenee vuonna 2011
valmistamaan samalla energiamäärällä 56 prosenttia enemmän tuotteita kuin vuonna
2001.
Logistiikkatilaisuus Liedossa
Valonia ja Liedon kunta järjestivät Avanti–Tuulissuo–Littoinen (ATL)-alueen logistiikka- ja työmatkaliikkumisselvityksen tulosten esittelytilaisuuden sekä infotilaisuuden kestävästä logistiikasta
yhteistyössä VR Transpointin kanssa tammikuussa 2011. Tilaisuudessa esiteltiin Valonian tekemän logistiikka- ja työmatkaliikkumisselvityksen tuloksia sekä kerrottiin kestävän logistiikan ratkaisujen organisoimisesta ATL-alueella. Selvitystyö laadittiin syksyllä 2010 ja sen kohteena olivat
kaikki alueen 200 yritystä. Selvityksen tulosten perusteella aloitettiin Renkaita vedessä – erillisprojekti keväällä 2011.
Renkaita vedessä
Renkaita vedessä -projektin puitteissa järjestettiin kolme tilaisuutta Avanti–Tuulissuo–Littoinen
-teollisuusalueella. Tilaisuuksissa pohdittiin projektin sisältämien yhteistyömahdollisuuksien
käynnistämistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rullaa-hankkeen ja Turun amk:n kestävän kehityksen koulutusohjelman kanssa.

Elokuun tilaisuudessa esiteltiin Renkaita vedessä -projektia. Yhteistyöiltapäivässä kerrottiin
projektin hyödyistä alueen yrityksille, pyrittiin saamaan yrityksiä osallistumaan projektiin sekä
ideoimaan siinä käsiteltäviä aiheita. Paikalla oli yksitoista eri yrityksen edustajaa. Tilaisuudessa
päätettiin kokeilla vartioinnin yhteisjärjestämistä ATL-alueella. Projektissa tehtyjen yrityshaastattelujen tulosten perusteella yritykset olivat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä vartioinnin
lisäksi myös pakettikuljetuksissa.
Lokakuun info- ja keskustelutilaisuudessa kuultiin esityksiä vartiointialan erikoisliikkeiltä ISS Securityltä, Securitakselta ja Turvatiimiltä. Tilaisuudessa esiteltiin myös yhteisjärjestämiseen liittyvän
vartiointiringin tuomia etuja yrityksille (kustannussäästöjä sekä positiivisia ympäristövaikutuksia). Paikalla oli edustajia 13 eri yrityksestä. Onnistuneen tilaisuuden jälkeen 24 yritystä osallistui
yhteishankintakokeiluun, jonka tulok-sena saadaan mahdollisesti muodostettua vartiointirinki.
Marraskuussa Valonian EETU-hanke ja Renkaita vedessä -projekti järjestivät yhteistyössä Volvo Truck Centerin kanssa asiantuntijatilaisuuden ATL-alueen yrityksille sähkön hankinnasta sekä
energiatehokkuusasioista. Tilaisuudessa olivat paikalla asiantuntijoina Skapat Energia Oy, Gaia
Consulting, Savumax Oy sekä Hak Metal Oy. Tilaisuudessa kuultiin esityksiä mm. Volvo Truck
Centerin energiaratkaisuista, energiankäytön säästämisestä energiatehokkuusratkaisuilla sekä
Liedon kunnan energiatehokkuustyöstä yritysten näkökulmasta.
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Pyörällä töihin -kilpailu
Pyörällä töihin -kilpailu järjestettiin toukokuussa neljännentoista kerran. Kilpailu järjestettiin toistamiseen yhteistyössä Itämeren Alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa. Esiin nostettiin pyöräilyn
vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille.
Ennen kilpailuviikkoa järjestettiin Pyöränpumppaustempaukset Loimaalla Valonian kunta-kierroksen yhteydessä ja Turussa Vähätorilla valtakunnallisena Pyörällä töihin -päivänä. Pyöräilijät
saivat ilmaisen pumppauksen ja ketjujen rasvauksen. Samalla jaettiin myös Parasta Peffalle -satulansuojia kiitoksena kestävästä liikkumisesta.
Pyörällä töihin -kilpailu lukuina:
-	Kilpailuun osallistui 274 varsinaissuomalaista yritystä, toimipistettä ja osastoa.
-	Työntekijöitä kilpailuun osallistui 2 149.
-	Kilpailuun osallistui työpaikkoja 19 kunnasta.
-	Koulujen sarjaan ilmoittautui yksi koulu: Saarniston koulu Uudestakaupungista.
-	Kävellen ja muita moottorittomia kulkupelejä käyttäen kuljettiin 76 152 kilometriä
vuonna 2011.
-	Koko Pyörällä töihin -kilpailuhistorian aikana on poljettu yhteensä 1 057 749 km.
Oman sarjansa voittaneet työpaikat sekä kuntasarjan voittanut kunta saivat kunniakirjan. Voittajatyöpaikkojen kilpailuun osallistuneiden työntekijöiden kesken arvottiin Nummen Pyörä Oy:n
lahjoittamat lahjakortit polkupyöränhuoltoon. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin muita
liikunnallisia palkintoja. Kuntasarjan voittajaksi tuli 12-kertainen voittaja Naantali. Toiseksi tuli
Turku ja kolmanneksi Raisio.

2.2. perheet, opettajat ja
muut kasvattajat
Koulutukset, kurssit, seminaarit ja teematyöpajat
Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivää vietettiin huhtikuussa Nautelankoskella Liedossa.
Päivän aiheena oli kulttuuriperintö. Aamupäivä koostui asiantuntijaluennoista ja iltapäivä konkreettisista yhdistysten järjestämistä työpajoista. Osallistujat olivat päivähoidon ja peruskoulujen
henkilökuntaa, järjestöjen edustajia ja ympäristöalan opiskelijoita. Osallistujia oli yhteensä 70.
Ekoteko! – nuoret Itämeren äärellä -hankkeessa luotiin draamapedagogisia ympäristökasvatuksellisia ohjelmia Itämeriteemalla. Menetelmiä esiteltiin opettajille, nuorisotyöntekijöille ja muille kiinnostuneille Ekoteko!-koulutuksessa Lasten ja nuorten ympäristöviikolla 2.11. Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa Turussa. Koulutuksessa oli 8 osallistujaa.

Muut tapahtumat
Pakkasmyllerrys
Helmikuussa järjestetty koko perheen Pakkasmyllerrys tarjosi perheille yhteistä aikaa talvisten
luontotehtävien ja leikkien parissa. Kaiturin tilalla Maskussa pääsi tutustumaan tilan kotieläimiin,
taiteilemaan lumiveistoksia, harjoittelemaan jousiammuntaa, seikkailemaan metsästyshenkisel-
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lä luontopolulla ja kokeilemaan rekiajelua. Tapahtuman järjestivät Valonian Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi -hanke, MLL:n Varsinais-Suomen piirin Isä -hanke
ja Maskun paikallisyhdistykset. Tapahtumaan osallistui arviolta 400 kävijää.
ViherVillitys
Koko perheen kesätapahtumat järjestettiin kesäkuun puolivälissä Sauvon koulukeskuksessa ja
Yläneen Luontokapinetissa. Valonia keskittyi Sauvon tapahtuman järjestämiseen. Yläneläiset järjestivät tapahtuman lähes itsenäisesti. Ympäristökasvatusmenetelmät -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin ollut aktivoida paikalliset yhdistykset yhteistoimintaan.
ViherVillityksessä jokainen järjestelyihin osallistunut taho järjesti oman lapsille ja aikuisille suunnatun toimintapisteensä, joka soveltui yhdistyksen perustoimintaan. Sauvossa perheet saivat
mm. kokeilla teatterin improvisaatioleikkejä, tutustua luonnonkasvien käyttöön ruuanlaitossa,
tunnistaa vieraskasveja, laskea oman ekologisen jalanjälkensä ja harjoittaa arjen ensiaputaitoja.
Osallistujia tapahtumassa oli noin sata.

2.3. lapset ja nuoret
Koulutukset, kurssit, seminaarit ja teematyöpajat
Tammikuussa alkoi yhteistyö Naantalin alueellisten nuorisopalvelujen FRII-hankkeen kanssa. Valonian rooli oli luontokoulutoiminnan jatkaminen entisessä Lumikon luontokoulun tiloissa Raisiossa. Luontokouluohjelmien lisäksi suunniteltiin ja toteutettiin Naantalin ja Raision yläasteille
kestävän kulutuksen teemalla ympäristökoulutuspäivä. Koulukiertue tapahtui helmi-maaliskuun
aikana. Kiertueen materiaali löytyy jatkossakin Valonian materiaalipankista. Valonian ympäristökouluttaja järjesti Raision Friissä kuusi luontokoulupäivää. Lisäksi ympäristökouluttaja osallistui
Friin organisoiman liikkuvan nuorisotalon Mopiili-bussin ympäristöaiheisen materiaalin tuotantoon.
Loimaalla järjestettiin nuorille kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kursseja, joiden tavoitteena oli tarjota tietoa kestävistä arjen valinnoista ja konkreettisia taitoja opitun tiedon soveltamiseksi omassa elämässään. Kursseja ja työpajoja järjestettiin maalis-toukokuussa Loimaan
Citynuokkarilla. Kaikki suunnitellut kurssit eivät toteutuneet vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Luontoemon kauneussalonki -kurssilla tehtiin luonnosta löytyvistä rohdoskasveista ihon puhdistusaineita, saippuaa, hiusväriä ja voiteita. Lisäksi nuorille kerrottiin luonnonmukaisen ihonhoidon eduista, erityisesti siitä, kuinka se kunnioittaa sekä ihmistä että luontoa.
Geokätköily tutuksi -kurssilla tutustuttiin ensin geokätköilyyn ja gps-laitteen käyttöön. Sen jälkeen lähdettiin etsimään harjoituskätköjä lähiympäristöstä. Kurssin vetäjä oli Suomen Ladusta.
Luontoemon ruokaherkut -kurssilla kurkistettiin luontoemon ruokakaappiin ja tehtiin ilmastolle
ystävällistä ruokaa, kasvispitsaa, ja jälkiruoaksi kotijäätelöä. Yksinkertaisilla arkipäiväisillä valinnoilla ruokakaupassa ja keittiössä on helppo vaikuttaa ympäristön kuormitukseen.
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Ekoteko! – nuoret Itämeren äärellä -hankkeessa järjestettiin Itämeriaiheisia draamapedagogisia
työpajoja nuorille kouluissa, harrastusryhmissä ja nuorisotaloissa ympäri Varsinais-Suomea. Lisäksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulutoimintaan työstettiin oma Ekoteko-pakki,
josta järjestettiin koulutuksia henkilökunnalle ja isosille Kaarinassa ja Naantalissa. Vuonna 2011
järjestettiin 20 työpajaa Loimaalla, Maskussa, Nousiaisissa, Ruskolla, Salossa ja Turussa. Draamapajoihin osallistui yhteensä 350 lasta ja nuorta.
Syksyllä tehtiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Velho-hankkeen kanssa vesiaiheisia opetuspäiviä kouluille. Mukana oli neljä alakoulua: Velkuan koulu, Teijon koulu Salosta, Seikelän koulu Maskusta ja Häntälän koulu Somerolta. Päivä toteutettiin koulun lähellä sijaitsevan
järven, joen tai meren rannalla. Pakettiin kuului veden laadun tutkimista, eliökartoitusta sekä
veden kiertokulkuun perehtymistä. Kiertueen jälkeen opetusmateriaali julkaistiin ELY-keskuksen
sivuilla, josta se on kaikkien halukkaiden ladattavissa. Opetuspäiviä oli yhteensä neljä.

Muut tapahtumat
Aika matka -näytelmä
Loimaan Teatterissa valmistettiin lasten ja nuorten Aika matka -niminen näytelmä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston 1. vuosikurssin mediaassistenttiopiskelijat osallistuivat näytelmän dokumentoimiseen ja mm. käsiohjelma tehtiin sähköisenä.
Lasten ja nuorten ympäristöviikko
Lasten ja nuorten ympäristöviikko järjestettiin loka-marraskuun vaihteessa. Viikon aikana ympäristöasiat tuotiin esiin taiteen siivin Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden innoittamana.
Ympäristöviikon tapahtumia järjestettiin Turussa, Paimiossa ja Salossa.
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman ohjelmassa Turussa oli mm. paneelikeskustelu omista
ekoteoista, näyttely lasten töistä, koulutus opettajille ja nuorisotyöntekijöille sekä Itämeripajoja.
Paimiossa kouluja, päiväkoteja ja yhdistyksiä osallistui runsaasti ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelmassa oli mm. jatulintarhan istutus kukkasipuleista, linnunpönttöjen rakentamista isien ja lasten voimin, kuvataide- ja askarteluprojekteja kouluissa ja päiväkodeissa, valokuvauskilpailu, disko, roskienkeräyskampanja ja näyttelyitä.
Salon nuorisopalvelut ja Leikkivallankumous-hanke järjestivät nuorisotaloissa luonnontuntemukseen, lähiympäristöön, omiin juuriin ja mediataitoihin liittyviä pajoja nuorille osana Salon
POLKU-toimintaa.

Viikon monipuoliseen ohjelmaan osallistui yli 1700 lasta ja nuorta Turussa, Paimiossa ja Salossa.
Kouluja, päiväkoteja ja muita toimijoita innostettiin myös muualla Varsinais-Suomessa järjestämään omia taiteen siivittämiä tapahtumia.
Ilman autoa kouluun -tempaus
Kansainvälisenä Autottomana päivänä järjestettiin Ilman autoa kouluun -tempaus Kaarinassa
Piispanlähteen alakoululla. Tapahtumassa jaettiin koululaisille satulansuojia ja neuvottiin liikku-
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maan kestävämmin. Valonia myös haastoi kaikki varsinaissuomalaiset koulut järjestämään 22.9.
Ilman autoa kouluun -päivän. Tarkoituksena oli, että vanhemmat saattaisivat lapsensa kouluun
kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Isommat oppilaat tulisivat kouluun lihasvoimin tai joukkoliikenteellä. Tärkeintä oli jättää auto tai mopo kotiin ja vähentää täten saattoliikenteen aiheuttamia vaaratilanteita koulun ympäristössä sekä liikenteen päästöjä. Kouluille tiedotettiin myös
ns. kävelevästä koulubussista, joka tarkoittaa, että vanhemmat saattavat kävellen kouluun oman
lapsensa lisäksi muutaman muun lapsen.

2.3. kuntalaiset
Koulutukset, kurssit, seminaarit ja teematyöpajat
Valonia oli mukana järjestämässä Osuuskuntakoulutuksia osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista vesihuollon järjestämisessä. Kuntakoulutuksia järjestettiin Laitilassa, Liedossa ja Salossa.
Osallistujia oli yhteensä 66. Käsiteltyjä aiheita olivat mm. vesihuollon toteuttaminen yhdessä, yhteisen vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen, osuuskunnan ylläpito, huolto ja talouden hoito.
Valonia järjesti Jätevesijärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen haja‐asutusalueelle -koulutuksen suunnittelijoille ja suunnittelijoiksi pyrkiville. Mukana oli luennoitsijoina Erkki Santala Suomen ympäristökeskuksesta, Raini Kiukas Huussi ry:stä, Heikki Pietilä Hys Oy:stä ja Petri Lankila
Hajavesihuolto HVH Oy:stä. Aiheina olivat mm. suunnittelijan ja urakoitsijan pätevyysvaatimukset ja vastuukysymykset, kuivakäymälän suunnittelu ja rakentaminen sisätiloihin sekä maasuodattamon rakentaminen.
MINWA-hanke ja Varsinais-Suomen omakotiyhdistys järjesti keväällä kuusi iltatilaisuutta: Omakotiasujan jätevesi- ja energiahuoltoillat, eri puolilla Varsinais-Suomea. Tilaisuudet olivat tarkoitettu pientalojen energiatehokkuusasioista ja/tai jätevesijärjestelmän uudistamisesta kiinnostuneille, remontoijille ja uudisrakentajille. Illan aikana käytiin läpi uutta hajajätevesiasetusta,
haja-asutusalueilla asuvan omakotitalouden jätevesijärjestelmän uudistamista, eri järjestelmiä,
tukimahdollisuuksia ja kustannuksia. Omakotiliiton energia-asiantuntija kertoi kiinteistöjen energian käytöstä, rakentamismääräyksistä ja energiatodistuksista. Muita aiheita ovat mm. lämmitysjärjestelmät ja talotekniikka, uusiutuva energia sekä omat energiansäästön keinot.
Wattitalkoissa koulutettiin vapaaehtoisia henkilöitä mm. käyttämään sähkönkulutuksen seurannan työkaluja ja asettamaan itselleen säästötavoitteita. Lisäksi koulutettavia kannustettiin ja ohjattiin kertomaan näiden työkalujen käytöstä omassa ystävä- ja tuttavapiirissään. Koulutusiltoja
oli neljä ja niihin osallistui 16 henkilöä taustaryhmineen. Koulutus toteutettiin Adato Energian
koordinoimassa Wattitalkoot-hankkeessa. Turku Energia oli mukana alueellisena toimijana ja
rahoittajana. Valonia osallistui koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä huolehti vapaaehtoisten verkoston ylläpidosta ja tiedotuksesta.
Toukokuussa järjestettiin Maskussa Eetu-hankkeen tiimoilta kaikille avoin tuulivoimailta. Tilaisuuteen osallistui 40 asiasta kiinnostunutta kuulijaa.
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Muut tapahtumat
Tuunauspajat
Kevään 2011 aikana Valonian Taidepyöriä ja Pyörätaitelijoita -hankkeessa järjestettiin yhdeksän
maksutonta lapsille ja aikuisille suunnattua pajapäivää. Tuunauspajoissa uuden ulkoasun saivat
sekä pyörät, rullalaudat että potkulaudat. Ensimmäisessä pajassa koristeltiin myös pyörätuoli ja
rollaattori. Tuunatut pyörät saattoi tuoda näytille Taidepyöräkavalkadiin 27.4.
Tuunauspajat järjestettiin Linnan Pajalla Ilpoisissa, Turun Ekotorilla, Majanummen monitoimitalolla Varissuolla ja Recykkelissä Kärsämäen kaupunginosassa. Linnan Pajalla keksittiin tuunaajien
ehdoton suosikki, pitsisabluuna, jonka avulla syntyi kuvioita useampaankin lokasuojaan. Aktiivisina yhteistyökumppaneina pajojen toteuttamisessa olivat kuvataiteilija Jukka Hyytiäinen, Linnan Paja sekä TurQHCFixedRiders-fiksipyöräyhdistys.
Taidepyörätapahtumat
Taidepyöriä ja pyörätaiteilijoita -hanke huipentui 27.4. järjestettyihin Taidepyörätapahtumiin.
Ohjelmassa oli Taidepyöräkavalkadi esteettömyyden hengessä, Taidepyörät liikkeellä -tapahtuma, huutokauppa sekä maksuton dinosaurushevibändi Sauruxien konsertti. Huutokaupassa
kaupan kohteina olivat hankkeen gummitaiteilijoiden tuunaamat Taidepyörät. Helkama Oy oli
lahjoittanut taiteilijoiden käsiin kuusi Jopoa ja Pyöräpalvelu Berggren Le Prince -fiksipyörän runkosetin. Ostajia pyörille ei valitettavasti löytynyt hankkeen aikana, joten Valonia hankki omistukseensa kaksi Taidepyörää. Varat lahjoitetaan turkulaisille lastenkodeille. Tapahtumapäivän
jälkeen Taidepyörät olivat esillä Turun Messuilla elokuussa 2011 muotinäytöksen tapaan ja Lääkärikeskus Pulssin näyteikkunassa Turun keskustassa heinä-syyskuun ajan.

taidepyöriä ja pyörätaiteilijoita -hankkeen
Tuunauspajoissa tuunattiin
mm. pyöriä ja rullalautoja.
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Taidepyöriä ja Pyörätaiteilijoita -hankkeen Gummitaiteilijoina olivat: kuvataiteilijat Saara Ekström, Jukka Hyytiäinen ja Benjamin Orlow, taiteilijaryhmä IC-98, kuvanveistäjät Ann Sundholm
ja Mika Natri sekä työryhmä Heini Aho ja Sebastian Ziegler.

Tuhat valintaa vuodessa
Tuhat valintaa vuodessa -kampanjaan 2010–2011 osallistui 10 henkilöä, jotka kaikki olivat vuoden aikana seuranneet liikkumistaan vähintään neljä kuukautta. Seurannan avulla ihmisten
oli helpompi valita ympäristön kannalta parempia liikkumistapoja. Kampanjan pääpalkintoina
arvot-tiin hemmottelulahjakortteja sekä kahden hengen lahjakortteja Ruissalon kylpylään sekä
bonuksena kaikkien osallistuneiden kesken kahden hengen kylpylälippu Holiday Club Caribiaan.
Kampanja järjestettiin kolmannen ja samalla viimeisen kerran.
Marketti- ja kauppakeskustapahtumat
Toukokuussa järjestettiin ostoskorikiertue kahdessa rautakaupassa: Someron K-Raudassa sekä
Forssan Rautiassa. Tapahtumilla haluttiin tavoittaa rakentajia ja remontoijia. Teemoina olivat
muun muassa lämmitysjärjestelmät, valaistus, matalaenergiarakentaminen, rakentamisen jätteet ja energiansäästö. Paikalla oli paitsi Valonian ja paikallisen jätehuoltoyhtiön esittelijät, myös
esimerkiksi ikkunoiden, eristeiden ja lämmitysjärjestelmien esittelijöitä sekä kaupan omien energiansäästötuotteiden esittelyä. Tapahtumassa tavoitettiin haastavia kohderyhmiä, ja vastaanotto
oli positiivinen.
Lokakuussa Valonia osallistui Salon Kauppakeskus Plazan ja Turun Kauppakeskus Skanssin ympäristöpäiviin. Lisäksi Valonia osallistui Kauppakeskus Skanssissa sijaitsevan Yhteispalvelupiste
Monitorin vihreään päivään. Teemoina tapahtumissa olivat energiansäästö ja lamppuvalinnat,
kestävä liikkuminen ja joukkoliikenne sekä vesiensuojelu.
Elämystehdas
Valonian Kelaa!-hankkeen päätöstapahtuma oli 16.4. järjestetty Elämystehdas. Tapahtumalla haluttiin korostaa todellista elämänlaatua tarjoamalla ihmisille toimintaa, yhdessä tekemistä ja uudenlaisia elämyksiä. Tapahtuman teemana olikin jo tutuksi tullut slogan: Riemu ei vaadi roinaa.
Tapahtumassa vieraili lähes pari tuhatta kävijää. Järjestelyapua tapahtumaan saatiin ammattikorkeakoulun opiskelijoilta, jotka toimivat tapahtuman talkooapuna.

Elämystehtaassa oli kymmeniä erilaisia työpajoja, kuten capoeiraa, itämaisia ja kuubalaisia tansseja, tiedepajoja, leijanrakennusta, monenlaisia kädentaitoja, luonnonkosmetiikkaa, parcouria,
teatteria, sirkusta jne. Lisäksi tapahtumassa oli kirjojen, lelujen ja levyjen vaihtotori sekä erilaisia
esityksiä. Tapahtumapaikkana toimi loistavasti vanha tehdaskiinteistö Manilla, joka oli koristeltu
Kelaa!-hankkeen materiaaleilla.
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Kala nimeltä Lahna
Kala nimeltä Lahna -tilaisuus järjestettiin Puhdasta vettä kansalle ja kaloille -näyttelyn markkinoinnin tueksi. Tilaisuudessa yleisö sai maistella herkullisia vajaasti hyödynnetyistä kaloista
tehtyjä alkupaloja sekä kuunnella mielenkiintoisia alustuksia. Vajaasti hyödynnettävistä kaloista esillä oli lahna, särki, säynävä, suutari ja pasuri. Alkupaloina tarjoiltiin kalapullia, savusärkilevitettä saaristolaisleivällä ja marinoitua särkeä. Alkupalat valmistivat ja tarjoilivat Naantalin
ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja cateringalan opiskelijat. Lisäksi tapahtumassa kuunneltiin
mielenkiintoisia tietoiskuja särkikalojen hyödyntämisestä, kalan ravitsemuksellisesta arvosta ja
arkipäivän vesiensuojelusta. Erityistä kiinnostusta herätti kalan oikeaoppisen fileoinnin esittely.
Tilaisuus houkutteli Valonian näyttelytilan täyteen vieraita. Vieraiden joukossa oli ilahduttavan
paljon vanhempia ja keski-ikäisiä miehiä, eli kohderyhmää, jota on yleensä vaikea tavoittaa. Osallistujia oli yli 170.
Energiansäästöviikko
Energiansäästöviikko toteutettiin pääosin Energiaklinikkateemalla Valonian näyttelytilassa. Viikon aikana kävijöillä oli mahdollisuus tehdä Sähkötohtori-testi ja erilaisia energiankäytön pikatestejä Valonian energiatohtoreiden opastuksella. Viikolla esiteltiin uudet etäluettavat mittarit ja
lainattavat sähköntarkkailumittarit. Uutuutena näyttelyssä oli laaja valikoima erilaisia lamppuja
hehkulampun tilalle. Jokaisena päivänä klinikalle oli kutsuttu eri kohderyhmiä, mm. taloyhtiöiden edustajia ja Turun kaupungin ekotukihenkilöitä. Yhteistyökumppanina oli Turku Energia.
Liikkujan viikko ja kansallinen etätyöpäivä
Liikkujan viikolla syyskuussa Turussa kampanjoitiin ensimmäistä kertaa järjestetyn kansallisen
etätyöpäivän teemoilla. Valonia osallistui kampanjaan laatimalla ”Mehevän etätyöpäivän reseptin työnälkäisille” ja tempaisemalla 16.9. aamutakkisillaan Turun päärautatieaseman puistossa.
Tempauksen avulla tuotiin esille etätyön tekemisen hyviä puolia, kuten päästöjen ja ruuhkien
vähentymistä, ajan säästöä ja työhyvinvoinnin lisääntymistä.

etätyöpäivänä 16.9.2011
nähtiin valonialaisia aamutakeissaan etätyössä Turun
rautatieasemalla.
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Etätyökampanja oli Suomen ympäristökeskuksen ja Microsoftin yhteistyöhanke, jonka suojelijana toimi ympäristöministeri Ville Niinistö. Ensimmäiseen kansalliseen etätyöpäivään ilmoittautui
mukaan peräti 10 300 työntekijää, joiden työmatkaa säästyi yli 386 000 kilometrin ja 8 300 tunnin verran. Hiilidioksidipäästöjä vältettiin yhden päivän aikana yli 50 tonnia.
Aura Street Market
Liikkujan viikolla ripustettiin tienpäällisbanderollit Turun kävelykadulle sekä kaupungin sisäänajoväylien ylle kannustamaan jättämään oman auton kotiin. Valonia osallistui Liikkujan viikolla
Vanhan Suurtorin alueella järjestettyyn Aura Street Market -tapahtumaan. Tällöin Valoniassa oli
mahdollisuus merkitä karttaan liikenteen vaaranpaikkoja, keskustella Turun seudun liikenteestä
sekä vaihtaa vanhat kirjansa toisiin kirjanvaihtotorilla. Vastaavanlainen keskustelutilaisuus järjestettiin Kaarinan kaupungintalolla Autottomana päivänä Valonian kuntakierroksen yhteydessä.
Konvehtitaivas
Tammikuussa Valonia toteutti paimiolaisten yhdistysten kanssa taideprojektin Konvehtitaivas.
Projektin aikana Paimion kirjastoon tehtiin suklaakonvehtien muovisista sisärasioista ja suklaakarkkien paperikääreistä ympäristötaideteos yhteistyössä turkulaisen kuvataiteilijan Minna
Maija Lappalaisen kanssa. Ympäristötaideteos toteutettiin Paimion kirjastoon, jossa teos juhlisti
koko vuoden 150-vuotiasta Paimion kirjastoa. Projektissa haluttiin lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja osallistumista. Taideprojektin teemana oli kulutus.

2.4. näyttelyt ja materiaalipaketit
Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttelykokonaisuutta kehitettiin edelleen. Näyttelyn perusteemoja ovat kestävä kuluttaminen, ruokavalinnat, kodin sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus,
valaistus, ilmastonmuutos, kestävä liikkuminen sekä energiatehokas rakentaminen. Näyttely tarjoaa kävijöille konkreettisia vinkkejä, selkeää tietoa sekä inspiraatiota omaan arkeen.
Huhtikuun alussa Valonian näyttelyssä avattiin uusi teemakokonaisuus ja olemassa olevia osioita
myös täydennettiin muun muassa pienellä kauppaosiolla. Teemana kevään ja kesän ajan oli mökkeily. Näyttelyssä puhuttiin muun muassa mökin energia-asioista, vesiensuojelusta, peseytymisestä ja pesuaineista sekä sesonki- ja lähiruuasta. Näyttely oli auki aina syyskuun alkuun saakka.
Maaliskuussa toteutettiin myös kiertävä mökkinäyttely Raision kirjastossa. Näyttelyssä kerrottiin
miten voisi mökkeillä niin, että ympäristö kuormittuisi mahdollisimman vähän. Näyttelyn yhteydessä toteutettiin ekologisen mökkeilyn teemapäivä.
Viime vuoden laajin näyttely oli MINWA-hankkeen suunnittelema ja toteuttama vesinäyttely Puhdasta vettä kansalle ja kaloille. Näyttelyssä keskityttiin tuomaan esille
vesiensuojelun teemoja ja varsinkin liittämään haja-asutuksen jätevesien käsittely suurempaan vesiensuojelun
viitekehykseen. Näyttelyyn tutustui useita koululaisryhmiä.
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Kauan työn alla olleet kiertävät näyttelyt ja materiaalipaketit valmistuivat kesällä 2011. Kiertävät
näyttelyt ja materiaalipaketit lähtivät heti syksyllä kierrokselle ja ovat olleet siitä asti ahkerasti
lainassa. Näyttelyt sisältävät muun muassa julisteita ja sermejä, havainnollisia materiaaleja, tehtäviä, jaettavaa materiaalia, erilaista rekvisiittaa sekä tapahtumakonsepteja ja -ohjeistusta.
Vuonna 2011 valmistuneiden kiertävien näyttelyiden ja materiaalipakettien aiheita:
Ruoan tarinalaatikot: ruoan hiilijalanjälki, hukkaruoka, jauhelihan elinkaari, kasvisruoka
Sesonkiruoka
-	Ruoan piilovesi
-	Hyvä meininki -animaatio hukkaruoasta
Matkapuhelinmatka – kännykän elinkaarinäyttely
Lomalla keskellä luontoa
Vihreä Draama toimintapaketti
Luontoemon kauneussalonki – ohjeita luonnonkosmetiikan valmistukseen
Veden kiertokulku – Peli ja tehtäviä veden kulutukseen liittyen
-	Energianäyttely, aiheena lämmitysvaihtoehdot sekä kodin energiankäyttö ja -säästö

Energianäyttely kiersi vuoden aikana yhdeksässä kirjastossa, lähinnä Terho-pisteissä. Kirjastojen
kävijämäärään suhteutettuna näyttelyyn tutustui arviolta yli 1900 kirjastossa kävijää. Energianäyttelyyn saivat tutustua Mynämäen, Ruskon, Laitilan, Maskun/Lemun, Tarvasjoen, Naantalin,
Paimion ja Kaarinan/Piikkiön kirjastojen kävijät. Energianäyttely on osa Voimaa-hanketta.

3. viestintä ja tiedottaminen
Valonian viestinnän tarve on lisääntynyt sekä muuttanut muotoaan viime vuosina. Muuttuneeseen tarpeeseen perustettiin vuonna 2011 viestintätiimi. Jokainen henkilö Valoniassa tekee viestintää, mutta viestintätiimin tehtävänä on täydentää osaamista ja lisätä viestintäkapasiteettia
organisaation sisällä. Tiimi vastaa pääosin ulkoisesta viestinnästä. Tiimin työntekijöillä on viestinnän erityisosaamista, joten nyt Valoniassa voidaan toteuttaa enemmän taittotöitä ja sähköisten
viestintävälineiden sisällön päivitystä, yksityiskohtaisempaa hankkeiden viestinnän suunnittelua
ja lisäksi graafista suunnittelua. Vuoden aikana Valoniassa toteutettiin runsaasti ja monipuolista
viestintää sekä viestinnän materiaaleja.

3.1. tiedotteet, tiedotelehdet ja esitteet
Sähköpostitse lähetettävä Valonian Kuukausitiedote kertoo Valonian tapahtumista, koulutuksista
sekä sidosryhmiä kiinnostavista uutisista. Tiedote ilmestyi vuoden 2011 aikana yksitoista kertaa.
Lehden vastaanottajakuntaa laajennettiin useaan otteeseen vuoden aikana.
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Riemu ei vaadi roinaa – Työkaluja ja näkökulmia tapahtumien järjestämiseen -julkaisu tarjoaa
esimerkkejä hyvistä käytännöistä tapahtumien järjestämiselle. Julkaisussa esitellään neljätoista
erilaista toimintamallia ja kerrotaan tarkemmin niiden toteuttamisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Valoniassa tuotettiin vuoden aikana muitakin painoviestinnän materiaaleja, kuten esitteitä, flyereitä, julisteita, näyttelymateriaaleja ja roll uppeja. Tässä muutamia esimerkkejä: Elämystehdas-tapahtuman kaikki mainos- ja infomateriaalit, Puhdasta vettä kansalle ja kaloille -näyttelyn
materiaalit, ympäristökasvatuksen materiaalipaketit, eri hankkeiden ja Valonian roll upit. Painettujen viestintämateriaalien kohdalla on mietitty aina sen käyttötarve ja mahdollisuutta toteuttaa
materiaali sähköisenä versiona. Painotuotteiden lisäksi Valoniassa tuotettiin vuonna 2011 useita
sähköisiä julkaisuja.
MINWA-hankkeessa julkaistiin joulukuussa Pienpuhdistamon huolto-opas. Sähköisessä muodossa julkaistu opas avustaa pienpuhdistamoiden omistajia puhdistamon omatoimisessa huollossa
ja ylläpidossa. Näin varmistetaan puhdistamon mahdollisimman pitkä ja toimiva käyttöikä. Oppaassa kerrotaan asiat, jotka jokaisen pienpuhdistamon omistajan tulisi vähintään tietää laitteestaan, sen toiminnasta, huollosta sekä yleisimmistä vikatilanteista. Opas toteutettiin Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijan Laura Poskiparran opinnäytetyön pohjalta.

3.2. verkkosivut, tietopankit
ja sosiaalinen media
Vuonna 2011 päivitettiin ja uudistettiin Valonian verkkosivujen teemasivuja ajankohtaisemmiksi
ja kohderyhmiä palvelevimmiksi. Etusivun päivitysten vaihtuvuutta lisättiin entisestään, jotta sivustot toimivat ajankohtaisena viestinnän väylänä. Valonian verkkosivut ja sosiaalinen media on
yhdistetty vastaamaan tämän päivän viestintää.
Minwa-hankkeen oma verkkosivusto jatkoi toimintaansa osoitteessa minwa.info. Sivustolla jaetaan jäteveden käsittelyyn ja tutkimukseen liittyvää tietoutta sekä uutis- ja tapahtumatietoa.
Sivusto palvelee suomeksi, viroksi ja englanniksi.
Pieniä tekoja – Suuria vaikutuksia -kampanjan sisällöltään laaja ja innovatiivinen verkkosivusto
www.pieniatekoja.fi jatkoi toimintaa vuonna 2011. Vuoden mittaan etsittiin uusia tapoja saada
sivustolle lisää kävijöitä.
Valonian verkkosivuston yhteydessä ylläpidettiin myös vuonna 2011 teemakohtaisia alasivustoja. Näitä olivat Pieniä tekoja -sivuston lisäksi www.valonia.fi/jatevesi -jätevesisivusto ja Kelaa!hankkeen sivusto (www.kelaahanke.fi).
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Valonia lähti mukaan sosiaaliseen mediaan vuonna 2009. Vuoden 2011 aikana Facebookin käyttöä tiedotuksessa tehostettiin edelleen. Vuodenvaihteessa 2011–2012 Valonian Facebook-sivulla
oli jo 538 tykkääjää. Pieniä tekoja – Suuria vaikutuksia -kampanjan Facebook-sivuilla oli vuodenvaihteessa noin 710 tykkääjää. Elämystehdas-tapahtumaan varten luoduilla tapahtumasivuilla
ilmoittautui mukaan yli 250 henkilöä. Facebookissa tiedotettiin erityisesti Valonian järjestämistä
tapahtumista, kampanjoista ja tempauksista, mutta myös muista kestävän kehityksen asioista.
NEAT 2.0 -hankkeen myötä aloitettiin mikroblogipalvelu Twitterin testaus loppukesällä 2011.
Vuoden loppuun mennessä Valonia oli lähettänyt yli 100 viestiä (eli ”tweettiä”) ja saanut 19 vakituista seuraajaa. Valonia puolestaan seurasi 28 Twitterin käyttäjää. Twitter- ja Facebook-sivut
linkitettiin toisiinsa, jotta päivitykset näkyvät molemmissa. Valoniassa testattiin vuoden 2011
aikana pienen mittakaavan videoviestinnän ja sosiaalisen median yhdistämistä Elämystehdastapahtuman ja Valonian joulutapahtumien markkinoinnin yhteydessä.

3.3. terhopisteet ja ekovinkit
Terho-pisteet eli kestävän kehityksen infopisteet sijaitsevat kuntien kirjastoissa, yhteispalvelupisteissä ja muutamissa oppilaitoksissa. Vuonna 2011 Terho-pisteitä oli 22 kunnassa yhteensä 46
kappaletta. Infopisteiden ylläpitoa hoiti Valonia yhdessä kunkin pisteen yhteyshenkilön kanssa.
Keväällä Terho-pisteisiin jaettavaksi lähetetty materiaali koostui pääasiassa Valonian omiin tapahtumiin liittyvistä julisteista ja esitteistä, jotka liittyivät Elämystehtaaseen, Taidepyöräpäivään
ja Pyörällä töihin kilpailuun. Lisäksi Terhopisteitä käytettiin kiertävien näyttelyiden foorumina.
Ekovinkkien julkaisemiseen osallistui vuoden aikana 15 paikallislehteä, 4 paikallisradiota ja 2 nettisivustoa. Viikoittain julkaistut, eri yhteistyötahojen laatimat vinkit opastivat lukijoita ja kuuntelijoita ottamaan ympäristöasiat ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioon jokapäiväisessä
elämässä kotona ja työpaikoilla. Ekovinkkejä julkaistiin vuonna 2011 Valonian oman seurannan
mukaan 105 (liite 4). Ekovinkkejä julkaisevien lehtien yhteislevikki on 165 000.

3.4. näkyvyys mediassa
Valonia oli vuoden aikana hyvin näkyvillä eri medioissa. Valonian oman seurannan mukaan mediaosumia oli vuonna 2011 peräti 449 (liite 4), kun vuonna 2010 niitä oli 396. Valoniaa tuotiin esiin eri hankkeiden ja tapahtumien viestinnässä näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi.
Säännöllisesti julkaistavien Valonian Ekovinkkien lisäksi laajaa mediahuomiota saivat mm. Elämystehdas-tapahtuma, pyörien tuunauspajat ja Kansallinen etätyöpäivä.
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valonian henkilökunnan
ulkoista ja sisäistä viestintää
pyrittiin parantamaan uusin
keinoin.

3.5. sisäinen viestintä
Valonian sisäistä viestintää kehitettiin vuonna 2011 lisäämällä Valonian tapahtumien ja kampanjatiedotuksen ja toteutuksen ohjeistusta. Ohjeistusten pohjana käytettiin Valonialle kertynyttä
käytännön kokemusta ja tilaisuuksista saatua palautetta. Yhteisiä palavereita lisättiin ajankohtaisten, kaikkia koskevien asioiden viestittämiseksi. Vuonna 2011 kuukausipalaverien yhteydessä aloitettiin käynnissä olevien hankkeiden esittely, jotta Valonian henkilökunta olisi paremmin
perillä toistensa tekemisistä. Tämän tarkoituksena on Valonian palveluiden parantaminen esimerkiksi yleisötapahtumissa.

4. opinnäytetyöt
Valonia tarjoaa vuosittain opiskelijoille ajankohtaisia ympäristöaiheita opinnäytetyötä varten.
Vuonna 2011 valmistui kolme opinnäytetyötä ja yksi kandidaattitutkielma.
Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävien liikkumismuotojen käytön edistämiseksi laadittiin Turun yliopistollisen keskussairaalan Turun yksikölle. Työn teki lopputyönään Severi Hokkeri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Työmatkaliikkumissuunnitelmassa etsittiin ratkaisuja, joiden avulla saavutetaan kustannussäästöjä, parannetaan työntekijöiden terveyttä ja tehokkuutta, vähennetään sekä liikenteen päästöjä
ympäristöön että TYKS:n ruuhkaisten parkkipaikka-alueiden ongelmakohtia.
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Suunnitelma sisälsi myös kustannusvertailun nykytilanteen ja liikkumissuunnitelman mukaisen
tilanteen välillä. Työntekijöiden nykyisten kulkutapojen ja motiivien selvittämiseksi laadittiin
henkilöliikkumiskysely, johon vastasi 1 053 tyksiläistä (vastausprosentti 23). Selvityksen tulokset
ja toimenpide-ehdotukset ovat saatavissa Valonian Internetsivuilta soitteesta www.valonia.fi/
rullaa – Rullaa-hankkeen toimenpiteet.
Keväällä 2011 valmistui Taina Mustosen kandidaatintutkielma Kestävän liikkumisen edistäminen
työpaikalla – Työnantajan ohjauskeinot. Mustosen tutkielmassa tarkastellaan, miten työnantaja
voi kehittää kestävää työmatkaliikkumista työpaikallaan. Työssä selvennetään konkreettisia toimenpiteitä ja muutoksia, joita työnantaja voi toteuttaa työpaikalla sen jälkeen, kun työmatkaliikkumisen nykytila on arvioitu esimerkiksi henkilöliikkumiskyselyn tai yleisemmän arvioinnin kautta. Liikennejärjestelmä on vuorovaikutuksessa maankäytön kanssa, joten kaupunkiliikennettä ja
sen kehittämistä tarkastellaan lisäksi maankäytön ja toimintojen sijoittumisen näkökulmasta.
Kymppi-hankkeessa toteutettiin opinnäytetyö Ekotehokkuus osana yritysten toimintaa: Energiaja materiaalitehokkuuden kehittämistarve Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Varsinais-Suomen alueen pk-yritysten energia- ja materiaalitehokkuustoimenpiteiden kehittämistarpeita ja nykytilaa. Opinnäytetyön teki Pilvi Korhonen Laurea
ammattikorkeakoulun Liiketalouden koulutusohjelmasta.
Lisäksi julkaistiin Turun amk:n kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelija Maija Palomäen
opinnäytetyö Kestävän kehityksen toiminnan arvioiminen – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian kehittävä arviointi. Tutkimuksessa selvitettiin
lähinnä Valonian tunnettavuutta maakunnassa sekä roolia alueellisena kestävän kehityksen toimijana. Varsinainen tutkimus suoritettiin vuoden 2010 aikana.

5. hanketoiminta vuonna 2011
5.1. materiaalitehokkuus ja kestävä
kuluttaminen
KELAA! Kestävä kulutus ja elämänlaatu
Kelaa! -hankkeessa kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjottiin konkreettisia vaihtoehtoja keventää omaa ekologista selkäreppuaan. Hankkeessa haluttiin vahvistaa pk-yritysten verkostoitumista sekä edistää materiaalitehokkuuden, kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä. Kelaa! -hankkeessa myös edistettiin julkisten hankintojen kestävyyttä ja ekotehokkuutta.
Kevään 2011 aikana hankkeen puitteissa järjestettiin kymmeniä tapahtumia eri teemoista. Tapahtumilla tavoitettiin tuhansia kuntalaisia, yrittäjiä ja kuntien edustajia eri puolilta VarsinaisSuomea ja Forssan seutua. Kelaa!-hanke näkyi lehdissä, internetissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Hankkeen suurimmat tapahtumat olivat Ratkaisujen markkinat 1.2. sekä Elämystehdas 16.4.
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Kelaa!-hankkeen päätoteuttaja: Valonia, partnerit: Lahden seudun ympäristöpalvelut
Kesto: 3/2008-6/2011
Päärahoittaja: Etelä-Suomen aluekehitysrahasto (EAKR)
Valonian paikalliset rahoittajat (toimivat myös yhteistyökumppaneina): Turun Seudun Jätehuolto, Rouskis Oy, Loimi-Hämeen jätehuolto, Turku Energia ja Turun amk

Kymppi – Ympäristöystävällisiä palvelukäytäntöjä yrityksille
Kymppi-hankkeessa autetaan pk-yrityksiä kehittämään toimintaansa ja palveluitaan ympäristöystävällisemmiksi sekä parannetaan pk-yrityksille suunnatun ympäristöasioihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta. Ympäristöasioiden parantunut hallinta voi
johtaa paitsi kustannussäästöihin yritystoiminnassa, myös uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin
ja asiakkaisiin. Hankkeessa luodaan työkaluja ja materiaaleja yritysten käyttöön sekä lisätään
yritysten välistä verkottumista ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Uusia toimintatapoja yritysten
ja eri oppilaitosten kanssa luodaan yhteistyössä YES-keskuksen kanssa. Lisäksi järjestetään seminaareja ja tapahtumia sekä toteutetaan pilottiprojekti.
Kymppi-hanke toimii koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhminä ovat pienet ja keskisuuret
yritykset sekä yritysneuvontaverkostot, jotka toimivat luontevana väylänä pk-yrityksille heidän
hakiessaan muuta neuvontaa ja palveluita. Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen muut organisaatiot sekä kuluttajat.
Vuoden 2011 aikana on hankkeessa kartoitettu pk-yrityksiin liittyvää ympäristötoimintaa Varsinais-Suomessa. Pääpaino on ollut kartoittaa olemassa olevia yrityksille suunnattuja ympäristöarviointityökaluja ja olemassa olevien ympäristöohjelmien hyödyntämismahdollisuuksia
(Ecostart, Ekokompassi). Lisäksi kartoitettiin sekä Varsinais-Suomessa että kansallisella tasolla
toimivia yrityksiä, kehittämiskeskuksia, hankkeita ja organisaatioita, jotka edistävät pk-yritysten
vastuullisuutta.
Henkilökohtaisten haastattelujen avulla selvitettiin Varsinais-Suomen alueella toimivien yritysneuvojien tietoisuutta ympäristöasioista sekä heidän mahdollisuuksiaan neuvoa yrityksiä em.
asioissa ja täydennyskoulutustarvetta. Syksyllä toteutettiin yritysten ekotehokkuuteen liittyvä
opinnäytetyö.

Kymppi -hankkeen päätoteuttaja: Lahden kaupungin Ympäristöpalvelut, partnerit: Valonia, Hyvinkään Hyria koulutus ja Hämeenlinnan kaupunki
Kesto: 1/2011–12/2013
Päärahoittaja: Etelä-Suomen aluekehitysrahasto (EAKR)
Valonian paikallisrahoittaja: Turku Energia Oy
Yhteistyökumppaneita: Turku Energia Oy, Varsinais-Suomen yrittäjät, EGreenNet – hanke, Valonian EETU-hanke, Turun Yrittäjät, Yes-Keskus, Potkuri ja Nuori yrittäjyys Ry
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5.2. ilmastonmuutos
Ilmustop-hanke
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen – ILMUSTOP -hankkeessa toteutettiin osaltaan Varsinais-Suomen liiton maakuntaohjelmaa ja laadittiin valtioneuvoston edellyttämää maakunnallista ilmastostrategiaa vuoteen 2020. Tavoitteena oli saada koko maakuntaan
ilmastonmuutoksen hillitsemiselle myönteinen ilmapiiri; laatia mahdollisimman käytännönläheinen, muutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista käsittelevä ilmastostrategia sekä sitouttaa
koko maakunta ohjelman toteuttamiseen. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen
TE-keskuksessa (vuodesta 2010 alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskus) tehtävän Energiastrategian
kanssa.
Maakunnan ilmastostrategia julkistettiin tammikuussa 2011 yhdessä Varsinais-Suomen Energiastrategian kanssa. Strategioiden tiivistelmistä on koottu yhteisjulkaisu Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 – Luotsi. Molemmat strategiat ja tiivistelmä ovat saatavilla sähköisinä julkaisuna Valonian, Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen nettisivuilla. Tiivistelmää
jaettiin alueen kuntiin ja muille toimijoille.

IlmuStop-hankkeen päätoteuttaja: Valonia
Kesto: 1/2009-4/2011
Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto, maakunnan kehittämisraha
Pääyhteistyökumppanit: ELY-keskuksen Energiastrategiaprojekti

5.3. energiansäästö ja -tehokkuus,
uusiutuvat energianlähteet
Voimaa Varsinais-Suomesta
Voimaa Varsinais-Suomesta -energianeuvontahankkeessa oli kolme pääteemaa: Kotitalouksien
energianeuvonta, lämmitysjärjestelmät sekä matalaenergiarakentaminen. Hanke oli osa TEM:n
ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010–2011. Hankkeen aikana
tehtiin yhteistyötä niin paikallisten, alueellisten kuin valtakunnallisten toimijoiden kanssa.
Vuonna 2011 järjestettiin 28 neuvonta- ja infotilaisuutta sekä osallistuttiin kolmille messuille.
Asiakaskontakteja oli 1015. Lisäksi neuvontaa annettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Neuvonnan ja tapahtumien tueksi laadittu kiertävä näyttely oli esillä 9 kirjastossa ja siihen tutustui yli
1900 henkilöä. Myös Valonian tiloissa olevan näyttelyn energiaosiota päivitettiin ja tarkistettiin
mm. lamppujen osalta. Energia-aiheisia ekovinkkejä laadittiin vuoden aikana 13 ja muita juttuja
tiedotusvälineissä oli 21.
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Voimaa-hankkeen päätoteuttaja: Valonia
Kesto: 1/2010–11/2011
Päärahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Yhteistyökumppaneita: Turku Energia Oy (toimi myös rahoittajana), Varsinais-Suomen Martat,
omakotiyhdistykset

EETU – Energiasta maakunnan etu
EETU – energiasta maakunnan etu -hankkeen tavoitteena on maaseudun kuntien, yritysten ja
yhteisöjen toimintaedellytysten parantuminen energiakustannusten pienenemisen ja fossiilisten energialähteiden käytön vähentämisen ansiosta. Tähän pyritään maakuntaan luodun energianeuvojaverkoston avulla. Kohderyhmänä ovat ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset,
aloittavat yrittäjät sekä yritystoimintamuotojensa monipuolistamista suunnittelevat yrittäjät,
mutta myös esim. kuntien kiinteistöt ja muut julkiset laitokset.
EETU-hanke jakautuu kuuteen osahankkeeseen, jotka toimivat pääsääntöisesti kukin omassa
seutukunnassaan. Neuvojien yhteystiedot löytyvät hankkeen kotisivulta osoitteesta: www.valonia.fi/eetu. Hankkeen koordinoinnista vastaa Valonia. Valonian EETU järjesti 2011 toukokuussa
tuulivoimaillan Maskutalolla, jonne tuli 40 kuulijaa. Lisäksi osahankkeen puitteissa osallistuttiin
erilaisiin tilaisuuksiin kuten omakoti- ja pienkiinteistöyhdistysten energiailtoihin ja tapahtumiin
kuten Pre Game Turku, Saaristorakentamisen mahdollisuudet ja Paimenenmäen maalaismarkkinat. Kokonaisuudessaan osahankkeen tavoittama henkilömäärä on 160.
EETU-hankkeen päätoteuttaja: Valonia
Osatoteuttajat: Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus, Yrityskolmio, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turun seudun yrityspalvelukeskus, Potkuri, Ukipolis Oy ja Yrityssalo Oy
Kesto: 3/2010–12/2013
Päärahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Wattitalkoot
Wattitalkoot olivat Adato Energian, Turku Energian ja Valonian yhteistyöhanke, jossa haettiin
ratkaisuja energiatehokkuusneuvonnan käytännön haasteisiin uudella yhteistyömallilla. Hankkeeseen haettiin vapaaehtoisia henkilöitä, jotka käyttivät olemassa olevia työkaluja sähkönkulutuksen seurantaan: sähkönkäyttöraporttia, sähkötohtori nettilaskuria ja erilaisia esitteitä. Vapaaehtoiset ohjaajat koulutettiin käyttämään näitä työkaluja, asettamaan itselleen säästötavoitteet
ja auttamaan muita vapaaehtoisia tekemään saman.
Hanke toteutettiin alkuvuodesta ja siihen osallistui 16 henkilöä taustaryhmineen. Saatuja kokemuksia hyödynnetään nykyisten työkalujen käyttökelpoisuuden kehittämiseen ja sähköyhtiöiden
viestinnän suunnitteluun.
Wattitalkoot-hankkeen toteuttivat yhteistyössä: Valonia, Adato Energia Oy ja Turku Energia Oy
Kesto: 11/2010–4/2011
Rahoittajat ja yhteistyökumppanit: Stek, Energiateollisuus ry, Turku Energia Oy ja Adato Energia
Oy
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5.4. kestävä liikkuminen ja
logistiikka
RULLAA – Kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa
Rullaa-hankkeessa tehostetaan pk-yritysten logistisia ratkaisuja sekä edistetään kestävää työ- ja
virkamatkaliikkumista Varsinais-Suomessa. Hankkeen teemoina ovat:
Logistiikka- ja työpaikkakeskittymän saavutettavuus kestävin kulkumuodoin
Yhteistyö ja yhteishankinnat logistiikka- ja teollisuusalueella
City-logistiikka
Teemoja toteutetaan hankkeen pilottikohteissa, joihin laaditaan räätälöidysti kestävän logistiikan
ja työmatkaliikkumisen selvitykset vuosien 2009–2012 välisenä aikana. Projektin pilottikohteet
ovat:
Nordic ID Oy Salosta (viivakoodien lukulaitteita valmistava yritys)
Avanti–Tuulissuo–Littoinen logistiikka- ja teollisuusalue Liedosta
Kärsämäen, Runosmäen, Urusvuoren sekä LogiCityn työpaikka-alueet Turusta
Lounafood/Lähiruoka-aloite
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)
Vuonna 2011 Rullaa-hankkeessa keskityttiin pilottikohteiden kehitystoimenpiteiden laadintaan,
tiedotukseen sekä tulosten raportointiin. Osa pilottikohteille laadituista selvityksistä valmistuivat
vuoden 2011 aikana. Selvitykset kestävän henkilöliikenteen ratkaisuista LogiCityn alueelle sekä
kaupunkialueen lähiruokakuljetuksista valmistuvat vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 järjestettiin yksi iso logistiikkaseminaari sekä neljä kestävän logistiikan ja kaksi kestävän liikkumisen infoja yhteistyötilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 300 kävijää. Rullaa-hankkeen toimenpiteet liittyivät arviolta 300 yrityksen toimintaan Varsinais-Suomessa.
Rullaa-hankkeen päätoteuttaja: Teknologiakeskus TechVilla, partnerit: Valonia, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Laurea – ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK),
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Kesto: 1/2009–9/2012
Rahoittaja: Etelä-Suomen aluekehitysrahastosta (EAKR)
Valonian pääyhteistyökumppani: Liedon kunta

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2010–2011
Liikkumisen ohjaus -hankkeen tavoitteena oli liikkumisen ohjauksen vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa ja kestävien kulkumuotojen käytön lisääminen. Hankkeessa laadittiin VarsinaisSuomen liikkumisen ohjauksen toimintasuunnitelma palvelukeskustoiminnan aloittamiseksi,
perustettiin maakunnallinen liikkumisen ohjauksen verkosto, järjestettiin liikkumisen ohjauksen
seminaari, tehtiin liikkumissuunnitelmia pilottiyrityksiin ja -työpaikoille, markkinoitiin työsuhdematkalippua työpaikkapilottien osana sekä toteutettiin monipuolista viisaan liikkumisen kansalaiskampanjointia.
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Hankkeessa valmistui kandidaatin tutkielma työnantajan ohjauskeinoista kestävän liikenteen
edistämiseen ja tuotettiin liikkumisen ohjauksen tueksi materiaalia kuten satulansuojia ja kirjallista opastusmateriaalia.
Liikkumisen ohjaus -hankkeen päätoteuttaja: Valonia
Kesto: 9/2010–12/2011
Päärahoittajat: LVM, Liikennevirasto
Yhteistyökumppanit: Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen ELY-keskus (toimivat myös rahoittajina), Kaarinan kaupunki, Raision kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Mynämäen kunta

Taidepyöriä ja Pyörätaiteilijoita
Hanke oli osa Turun kaupungin kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ohjelmaa. Sen tavoitteena oli
hillitä ilmastonmuutosta edistämällä materiaalitehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista liikennekulttuuria. Hankkeessa järjestettiin keväällä 2011 moottorittomien menopelien tuunauspajoja, Taidepyöräkavalkadi, Taidepyörät liikkeelle -tapahtuma ja Taidepyörähuutokauppa sekä
lasten konsertti.
Hankkeeseen kutsuttiin varsinaissuomalaisia taiteilijoita Gummitaiteilijoiksi eli tuunaamaan
huutokaupattavia polkupyöriä. Mukana olivat kuvataiteilijat Saara Ekström, Jukka Hyytiäinen ja
Benjamin Orlow, taiteilijaryhmä IC-98, kuvanveistäjät Ann Sundholm ja Mika Natri sekä työryhmä Heini Aho ja Sebastian Ziegler. Helkama Oy lahjoitti taiteilijoiden tuunattaviksi kuusi Jopoa ja
turkulainen Pyöräpalvelu Berggren Le Prince -fiksipyörän runkosetin. Hankkeen tapahtumissa oli
mukana myös kaksi Pyärängummia, kestävän liikkumisen edistämisestä kiinnostunutta päättäjää.
Taidepyörät ovat yhä myynnissä ja niistä saadut varat lahjoitetaan turkulaisille lastenkodeille.
Taidepyöriä ja Pyörätaiteilijoita -hankkeen päätoteuttaja: Valonia
Kesto: 1/2011–6/2011
Rahoittaja: Turku 2011 – säätiö
Yhteistyökumppaneita: Turun kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimet, Gummitaiteilijat, Helkama
Oy, Berggren Oy, Linnan Paja, Recykkeli

5.5. Vesihuolto ja vesiensuojelu
Minwa – Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated
Areas
Minwa-hanketta toteutetaan yhteistyössä Suomen ja Viron välillä. Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta jätevesien käsittelystä sekä lisätään kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen välillä. Hanke
rahoitetaan EU:n Central Baltic Interreg IV A Programme 2007–2013 -rahoitusohjelmasta. Pääpartnerina toimii Turun ammattikorkeakoulu. Valonia toimii hankkeessa asiantuntijaorganisaationa.
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Vuosi 2011 on ollut monella tapaa vaikea jätevesineuvonnan parissa työskenteleville. Alkuvuodesta kiivaan väittelyn alla ollut hajajätevesiasetus muuttui eduskuntakäsittelyn jälkeen. Asetuksen muutos oli vähäinen, pääasiassa jo vanhassa asetuksessakin mukana olleita kohtuullistamismahdollisuuksia tuotiin selkeämmin esille ja puhdistusvaatimuksia alennettiin.
Tilanne kentällä on ollut koko vuoden aikana hiljainen. Jätevesijärjestelmien ja suunnitelmien tekeminen on vähentynyt dramaattisesti. Ainoana valonpilkahduksen on ollut lisääntynyt kiinnostus osuuskuntatoimintaan vesihuollon järjestämisen keinona. Valonia olikin aktiivisesti mukana
järjestämässä koulutuksia osuuskunnille. Muita tapahtumia olivat vesinäyttely: Puhdasta vettä
kansalle ja kaloille sekä Kala nimeltä Lahna -tilaisuus.
Minwa-hankkeen päätoteuttaja: Turun amk, partnerit: Valonia
Kesto: 1/2009–4/2012
Päärahoittaja: EU:n Central Baltic Interreg IVA –ohjelma
Yritysyhteistyökumppanit: Biolan Oy, Clewer Oy, FANN Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Oy,
Hajavesihuolto LHR Oy, Jita Oy, KWH Pipe Oy, Nordkalk Oy, Uponor Suomi Oy sekä Wavin-Labko
Oy (toimivat myös rahoittajina).
Muut yhteistyökumppanit: Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Omakotiliitto ry. Turun yliopiston
täydennyskoulutuskeskus, Järvamaan kunta, Tarton yliopisto/Türi Kolledž, aqua consult baltic,
OÜ Türi Vesi 			
Osallistujakunnat vuonna 2011: Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Marttila,
Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa (osallistumismaksu jätevesiyhteistyöhön)

Kirstu – Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke
Kirstu tukee rahallisesti viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien vakituisten asuntojen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmäsuunnitelmien tekemistä Naantalin Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla sekä Saaristomeren biosfäärialueella Länsi-Turunmaan (aiemmin Länsi-Turunmaa) ja Kemiönsaaren kuntien saaristoalueilla. Valonia hallinnoi Kirstua ja on kilpailuttanut
suunnittelijan tekemään hankkeessa toteutettavat kiinteistökohtaiset jätevesisuunnitelmat.
Kirstu-hankkeessa tehtiin vuonna 2011 viiden kiinteistön jätevesijärjestelmäsuunnitelma. Kolme
kiinteistöistä sijaitse Korppoossa ja kaksi Rymättylässä. Tehtyjen suunnitelmien määrä on vähäinen erityisesti siihen nähden, että hankkeesta tiedotettiin aktiivisesti keväällä ja kesällä lehdissä,
markkinoilla, kuntien internetsivuilla ja Kemiönsaaren kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan
yhteydessä. Loppuvuonna 2011 Kirstun hankeryhmä teki päätöksen laskea jätevesijärjestelmäsuunnitelman hintaa 100 euroon per kiinteistö. Hanke kustantaa täten valtaosan suunnitelman
hinnasta.
Kirstu-hankkeen päätoteuttaja: Valonia
Kesto: 5/2010-10/2012
Rahoittajat ja yhteistyökumppanit: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomeren suojelurahasto, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turunmaan Saaristosäätiö, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Naantalin kaupunki
Muut yhteistyökumppanit: Suomen PihaKaivo Oy
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Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hanke
Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeessa annettiin Salon ja Someron kaupunkien
sekä Sauvon ja Kemiönsaaren kuntien haja-asutusalueilla vakituisesti asuville sekä loma-asukkaille kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Kiinteistökäynnit olivat kiinteistönomistajille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Valonia vastasi hankkeen toteutuksesta Salossa, Sauvossa sekä Kemiönsaaressa. Länsi-Someron jätevesiosuuskunta vastasi neuvonnan toteuttamisesta Somerolla.
Hanke oli osa ympäristöministeriön rahoittamaa jätevesineuvonnan kehittämishanketta, jossa
kerättiin kokemuksia kiinteistökohtaisen neuvonnan toteuttamisesta ja tehokkuudesta.
Hankkeessa annettiin yleisneuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse, jätevesi-illoissa, kesätapahtumissa ja erinäisissä muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa. Jätevesineuvontaa annettiin
huhtikuusta lokakuun loppuun. Valonia palkkasi hankkeeseen kolme jätevesineuvojaa Saloon,
yhden Sauvoon ja yhden Kemiönsaarelle. Somerolla jätevesineuvonnasta vastasi kolme LänsiSomeron jätevesiosuuskunnan henkilöä ja lisäksi yksi henkilö ostopalveluna. Jätevesineuvonta
toteutettiin Kemiönsaarella kaksikielisenä.
Hanke sai alueella hyvin positiivisen vastaanoton. Valonian jätevesineuvojat tekivät kaikkiaan
765 kiinteistökäyntiä. Neuvontapisteitä oli 44 kpl, joissa kävi yhteensä 492 henkilöä. Yleisötilaisuuksia järjestettiin 13, joihin osallistui 167 henkilöä. Muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa
oli paikalla 181 henkilöä. Viestintä oli laajaa; lehtiartikkeleita julkaistiin 23, radiojuttuja neljä ja
yksi tv-uutinen. Myös Valonian jätevesisivujen kautta haettiin paljon tietoa pilottihankkeesta.
Pilot-hankkeen päätoteuttaja: Valonia, Someron kaupungin osalta Länsi-Someron jätevesiosuuskunta
Kesto: 2/2011–1/2012
Päärahoittaja: Ympäristöministeriö
Yhteistyökumppanit: Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Natur och Miljö, Länsi-Someron
jätevesiosuuskunta ja pilottialueen kunnat.

5.6. ympäristökasvatus
Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi
-hanke
Ympäristökasvatusmenetelmät-hankkeen tarkoituksena oli lisätä järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostaa paikallista väestöä, etenkin nuoria, osallistumaan oman alueensa
järjestötoimintaan sekä lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä.
Vuoden 2011 aikana saatiin hankkeen toimintaan mukaan uusia yhdistyksiä. Yhdistysten yhteistyötä ja verkottumista edistettiin mm. tapahtumien järjestämisellä, työpajoilla ja neuvontatilaisuuksilla. Vuoden aikana toteutettiin Paimion kirjastoon ympäristötaideteos, järjestettiin Maskussa, Yläneellä ja Sauvossa yleisötapahtumat ja Liedossa koulutuspäivä ympäristökasvatuksen
alalla toimiville. Lisäksi osallistuttiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin, Perheiden taiteiden yöhön ja valtakunnallisen kalastuspäivän koululaistapahtumaan. Hankkeen yhdistysten yhteistyöfoorumina toimiva Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto Pyöreä Pöytä
kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Pyöreän Pöydän kokoonpano on liitteessä 2.
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Menetelmähankkeen päätoteuttaja: Valonia
Kesto: 10/2009-12/2011
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 maaseu-turahasto
Muut rahoittajat: Ålandsbanken, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Pidä Saa-risto Siistinä
Ry, Tietoteema Oy, Oripään vesi Oy, Suomen kasviöljykierrätys Oy, Metsänhoitoyhdistys Lounametsä, Maataloustuottajien Varsinais-Suomen liitto, Ympäristökasvatusyhdistys Haavi Ry
Yhteistyökumppaneita: Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto Pyöreä Pöytä (liite 3), Paikalliset 4H-yhdistykset, MLL:n paikallisyhdistykset

Loimotus ja Loimotus 2 – Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan ympäristökasvatuksen keinoin nuorisotyössä Loimaan
seudulla ja Varsinais-Suomessa
Loimotus-hankkeiden tarkoituksena on soveltaa toimintaan ympäristökasvatuksen keinoja, joiden avulla kohderyhmään kuuluvia nuoria (13–20-vuotiaat) innostetaan pohtimaan kestäviä
kulutustapoja ja elämänarvoja. Hankkeessa tarjotaan erilaisia menetelmiä kestävän kehityksen
ymmärtämiseen ja toteuttamiseen, jotta nuoret voivat itse päättää, mikä heitä eniten kiinnostaa.
Vuonna 2011 osallistuttiin kestävän kehityksen mukaisen näytelmän tekoon yhteistyössä Loimaan Teatterin kanssa ja järjestettiin kestävän kehityksen kursseja nuorille Loimaan Citynuokkarilla sekä ympäristöaiheista ohjelmaa lasten kesäleirillä. Syyskuussa osallistuttiin Sinua varten
-harrastemessuille. Syksyllä alettiin koota ympäristöasioista kiinnostuneiden nuorten suunnitteluryhmää. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui keväällä kaksi kertaa ja syksyllä kerran (liite 3).
Loimotus-hankkeiden päätoteuttaja: Valonia
Kesto: 9/2010–9/2012
Päärahoittaja: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistyspalvelut
Yhteistyökumppaneita: Loimaan kaupungin nuorisotoimi, Loimaan teatteri, Loimaan ammattija aikuisopisto

Ekoteko! – nuoret Itämeren äärellä
Ekoteko! – nuoret Itämeren äärellä -hankkeessa yhdistettiin draamapedagogiikkaa ympäristökasvatukseen. Ekoteko!-hankkeessa järjestettiin Itämeriaiheisia draamapedagogisia työpajoja
nuorille kouluissa, harrastusryhmissä ja nuorisotaloissa ympäri Varsinais-Suomea. Lisäksi rippikoulutoimintaan työstettiin oma Ekoteko-pakki, josta järjestettiin koulutuksia henkilökunnalle ja
isosille.
Hanke huipentui 30.10.–4.11. Lasten ja nuorten ympäristöviikon tapahtumiin Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimmassa Turussa. Ohjelmassa oli mm. paneelikeskustelu omista ekoteoista, näyttely lasten töistä, koulutus opettajille ja nuorisotyöntekijöille sekä Itämeripajoja. Vuonna 2011
järjestettiin 20 työpajaa Loimaalla, Maskussa, Nousiaisissa, Ruskolla, Salossa ja Turussa sekä viisi koulutusta Kaarinassa, Naantalissa ja Turussa. Lisäksi osallistuttiin kahteen lapsille ja nuorille
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suunnattuun tapahtumaan. Vuonna 2011 hankkeen toimintaan osallistui yli 2300 lasta, nuorta
ja aikuista.
Valonia vastasi hankkeen ympäristökasvatuksellisesta osaamisesta sekä hankkeen tiedotuksesta
ja markkinoinnista alueellisesti. Hanke oli osa Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.
Ekoteko-hankkeen päätoteuttaja: PerformanceSirkusyhdistys ry
Kesto: 1/2010–12/2011
Päärahoittaja: Turku 2011 -säätiö
Muut rahoittajat ja osatoteuttajat: Valonia, Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä, Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskus

NEAT 2.0 New Environmental Awareness Tools
NEAT 2.0 -hankkeessa kehitettiin internetsivustoja ja sosiaalisen median hyödyntämistä Pietarin kaupungin ympäristökomitean ja suomalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeen aikana
tutustuttiin syvällisemmin sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien käyttöön, testattiin
yhtä uutta sosiaalisen median välinettä ja arvioitiin niiden tehokkuutta ympäristötietoisuuden
edistämisessä. Suomalaisille ja venäläisille 12–16-vuotiaille nuorille järjestettiin Pelasta Itämeri
– Tartu kynään -sarjakuvakilpailu, johon saatiin 180 työtä. Kilpailun voitti Olga Ostapenko koulu
466 Pietarista ja toiseksi tuli Karoliina Nieminen Kaarinan lukiosta. Suomalaiset kolme parasta
palkittiin Elämystehdas-tapahtumassa Turussa.
Toisen ja korkea-asteen opiskelijoille Suomessa ja Venäjällä suunnattuun Yhteinen Itämeremme
-peliohjelmointikilpailuun saatiin kaksi työtä, toinen Suomesta ja toinen Pietarista. Osallistujien
kesken jaettiin toinen palkinto ja työt käännettiin venäjäksi, suomeksi ja ruotsiksi. Kilpailutöitä
käytetään hankekumppanien nettisivuilla ympäristötietoisuuden edistämisessä ja nuorempien
kohderyhmien houkuttelemisessa. Lisäksi sivustoja kehitettiin hakukoneiden kannalta paremmin
löydettäviksi.
NEAT-hankkeen päätoteuttaja: Itämeren kaupunkien liitto (UBC)
Kesto: 10/2010–3/2012
Rahoittaja: Ympäristönsuojelun yhteistyöohjelma Pietarin ja suomalaisten kaupunkien välillä
Muut rahoittajat ja osatoteuttajat: Pietarin kaupunki, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Kotkan
kaupunki ja Valonia.
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Liitteet

Liite 1.
Valonian henkilökunta vuonna 2010

Anne Ahtiainen, johtava energia-asiantuntija, maakunnalliset energiasuunnitelmat,
ilmastonmuutos, taloushallinto
Susanna Auvinen, ympäristökasvattaja, ympäristökasvatuskoulutukset, luontokoulutoiminta
Liisa Harjula, energianeuvoja, energiansäästökoulutukset ja neuvonta, ilmastonmuutos,
kuntien energiatehokkuussopimukset
Jussi Heikkinen, projektisuunnittelija, Minwa-hanke
Sanna Hovirinta, projektityöntekijä, Minwa-hanke (1.6.–31.12.2011)
Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö, kestävän kehityksen alueellinen suunnittelu ja kehittäminen,
ympäristökasvatus ja -koulutus, henkilöstöhallinto
Jarkko Leka, vesiasiantuntija, vesiensuojeluhankkeet (7.3.2011 alkaen)
Riikka Leskinen, projektipäällikkö, Kelaa!-hanke, Kymppi-hanke (äitiyslomalla 14.10.2011 alkaen)
Anne Myllyaho, projektityöntekijä, viestintä, Kelaa!-hanke
Taina Mustonen, projektityöntekijä, kestävä liikkuminen (1.10.2011 alkaen)
Helena Nikkanen, ympäristöneuvoja, ympäristötietoisuus ja tapahtumat
Antti Numminen, energianeuvoja, EETU-hanke (3.1.2011 alkaen)
Jari Patronen, projektikoordinaattori, Kymppi-hanke (10.10.2011 alkaen, Riikka Leskisen
äitiyslomasijainen)
Juuso Pulli, projektikoordinaattori, Rullaa-hanke
Ville Pyylampi, tiedottaja, Kelaa-hanke, Valonian viestintäsuunnittelu (vanhempainlomalla
1.8.2011 alkaen)
Pirjo Rinne, ympäristökasvatuksen koordinaattori, ympäristökasvatus ja -tiedotus, Loimotus-hanke
Hanna Sarkki, vesiasiantuntija, jätevesineuvonnan Pilot-hanke
Heidi Seiko-Ahlström, projektikoordinaattori, ympäristökasvatus, Ympäristökasvatusmenetelmä-hanke
Reetta Taponen, projektityöntekijä, viestintä, Kelaa-hanke (24.1.2011 alkaen)
Martina Uotinen, projektikoordinaattori, Ympäristökasvatusmenetelmät –hanke, Kymppi-hanke
Paula Väisänen, kestävän kehityksen koordinaattori, kestävä liikkuminen ja liikkumisen ohjaus
Jätevesineuvonnan pilottihankkeen neuvojat:
Tommi Sisto, ympäristötekniikan insinööri (11.4.–4.10.2011)
Lea Törmä, luonnontieteiden kandidaatti (18.4.–31.10.2011)
Laura Ahtiainen, ympäristösuunnittelija (26.4.–31.10.2011)
Jonna Malinen, ympäristöteknologian insinööri (18.4.–31.10.2011)
Heidi Ekholm, MSc Environmental Science (University of London) (26.4.–31.10.2011)
Projektiharjoittelijat:
Niko Dufva, Satakunnan amk, logistiikan koulutusohjelma, projektiharjoittelija, Rullaa-hanke,
kyselytutkimus ja opinnäytetyö (16.8.2010–21.1.2011)
Severi Hokkeri, Lappeenrannan Teknillinen yliopisto, tuotantotalouden linja, projektiharjoittelija,
Rullaa-hanke, kyselytutkimus ja opinnäytetyö (14.12.2010–31.5.2011)
Taina Mustonen, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntamaantiede, projektisihteeriharjoittelija,
Rullaa- ja Liikkumisen ohjauksen hanke, Pyörällä töihin -kilpailu, tapahtumat,
työmatkaliikkumiskyselyt ja kandidaatintutkielma (1.1.–31.7.2011)
Sanna Hovirinta, Turun ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen koulutusohjelma,
jätevesineuvonta (1.4.–31.5.2011)
Anniina Tupitsa, Turun ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen koulutusohjelma,
ympäristökasvatus (1.4.–31.5.2011)
Marja Tommola, Työ- ja elinkeinotoimiston työelämävalmennus, projektityöntekijä,
Kestävän arjen avaimet näyttely, kehittäminen ja opastus (21.2.–20.5.2011)
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Liite 2.
Valonian julkaisut vuonna 2011
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Liite 3
Johtoryhmä, hankkeiden ohjausryhmät ja teemaryhmät
Valonian Johtoryhmä:
Mikko Jokinen, pj. /Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki
Jarkko Virtanen/Risto Veivo, Turun kaupunki
Ari Korhonen, Raision kaupunki/Rauli Lumio, Maskun kunta
Seija Niskala, Loimaan kaupunki/Mika Joki, Auran kunta
Pirkko Paranko, Salon kaupunki/Jari J. Laiho, Salon kaupunki/Timo Klemelä, Somero
Carl-Sture Österman, Länsi-Turunmaa /Lars Nummelin, Kemiönsaaren kunta
Jouko Antola, Uudenkaupungin kaupunki
Risto Vaittinen, Oy Turku Energia Ab
Markku Lehtokari, Turun Seudun Jätehuolto Oy
Henri Wibom, Varsinais-Suomen yrittäjät ry
Kirsi Kärpijoki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Juha Kääriä/Sirpa Halonen Turun amk
Heikki Saarento/Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitto
Kelaa-hankkeen ohjausryhmä:
Päivi Mikkola, pj. /Cati Huhta, Turun Seudun Jätehuolto Oy
Anne Ahtiainen/Jaana Itälä-Laine Valonia
Merja Haliseva-Soila/Risto Saarinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Juha-Pekka Harju/Riitta Hämäläinen, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto,
Sanna Kantonen, Päijät-Hämeen liitto,
Tuula-Marja Kosonen/Pauliina Lautiainen Turun kaupunki/hankinta- ja logistiikkakeskus
Riikka Leskinen, Valonia
Minna Niemelä/Mikko Merisaari Turku Energia Oy
Irma Tolonen/Mervi Virtanen Lahden Seudun Ympäristöpalvelut
Jaana Turpeinen, Rouskis Oy/Elviira Hakkarainen, Loimi-Hämeen Jätehuolto
Kymppi-hankkeen ohjausryhmä:
Kari Porra, pj. Lahden seudun ympäristöpalvelut (LSYP)
Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki (sijaisena Riku Moisio)
Anne Meronen LSYP
Petri Veijalainen, Suomen maakuntien EU-yksikkö
Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto
Ulla Kananen, LSYP
Tuija Aarnikoivu, LSYP
Markku Loiskekoski, Hyria Oy
Maija Venäläinen, Hyria Oy
Juulia Tuominen, Hyria Oy
Sara Syyrakki, Hämeenlinnan kaupunki
Ulla-Maija Liski, Hämeen Ely keskus
Riikka Leskinen, Valonia (äitiyslomasijaisena Jari Patronen)
Martina Uotinen, Valonia
Ilmustop-hankkeen ohjausryhmä:
Timo Vuorisalo, pj. Turun yliopisto
Anna-Leena Seppälä, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Anne Ahtiainen, Valonia
Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
Niina Jääskeläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
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Tuula Halttunen, Varsinais-Suomen liitto
Jorma Hanhiala/Piia Alvesalo, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Turku
Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Caj Karlsson, Neste Oil Oyj
Hannu Klemola, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
Elina Uitamo, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Risto Vaittinen, Turku Energia Oy
Marja Vieno, Liisa Harjula, Valonia
Voimaa-hankkeen ohjausryhmä:
Liisa Harjula, pj. Valonia
Erkki Eskola, TEM
Päivi Laitila, Motiva Oy
Mika Palmroos, Turun kaupunki
Jarmo Pyörre, MW Lämpötekniikka
Päivi Rae, Turku Energia Oy
Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat (varalla Pia Niemonen)
Anne Ahtiainen, Valonia
Eetu-hankkeen ohjausryhmä:
Anne Ahtiainen, pj. Valonia
Markku Alm, V-S ELY -keskus
Seppo Jaakonmäki, V-S ELY -keskus
Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
Timo Metsä-Tokila, V-S ELY -keskus / POTKURI
Tommi Paanu, Turun AMK
Riikka Peippo, Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus
Markku Riihimäki, Ukipolis Oy
Jussi Somerpalo, L-S metsäkeskus
Karl-Henrik Stuns, Länsi-Turunmaan kaupunki
Kari Vähä, Yrityssalo
Antti Numminen, Valonia
EslogC-hankkeen ohjausryhmä (Rullaa):
Jorma Härkönen / Reijo Lehtinen pj., Techvilla Oy/LIMOWA Ry
Janne Siikonen, ohjausryhmän sihteeri / Techvilla Oy/LIMOWA Ry
Osatoteuttajat:
Ulla Kotonen/ Ullamari Tuominen, LAMK
Henna Matikainen / Heikki Lahtinen, Laurea
Marja Savolainen / Matti Jääskeläinen / Jussi Horelli, HAMK
Esa Leinonen / Päivi Saarnia, Suomen Ympäristöopisto SYKLI
Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto
Hannu Siitonen, Uudenmaan liitto
Harry Broman, Rocla Oy
Jukka Viinikainen, Alfaroc Oy
Risto Rousku, Vallog Oy / Vindea 1.4. alkaen
Olli Parikka, SRV Toimitilat Oy
Juuso Pulli, Valonia
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Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2010–2011 -hankkeen ohjausryhmä:
Markku Toivonen, pj. Turun kaupunki
Jaana Mäkinen, Turun kaupunki
Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Johanna Taskinen/Sonja Heikkinen/Laura Väisänen, Motiva Oy
Niina Jääskeläinen/Eeva-Liisa Arèn, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Janne Virtanen/Mikko Laaksonen, Varsinais-Suomen liitto
Sirpa Korte, Turun kaupunki
Raine Ruohonen, Kaarinan kaupunki
Anne Ahtiainen/Jaana Itälä-Laine/Juuso Pulli, Valonia
Paula Väisänen, Valonia (siht.)
Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2010–2011 -hankkeen projektiryhmä:
Antti Korte, Raision kaupunki
Mikko Laaksonen, Varsinais-Suomen liitto
Helena Lindström, Uudenkaupungin kaupunki
Jaana Mäkinen, Turun kaupunki
Timo Oja, Mynämäen kunta
Raine Ruohonen, Kaarinan kaupunki
Haja-asutuksen vesihuoltoryhmä:
Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus (pj)
Jarmo Aalto, Kustavin kunta
Salla-Mari Alanen, Saaristomeren suojelurahasto
Kirsi Anttila, Uudenkaupungin kaupunki
Jouni Holmroos, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
Petri Huovila, Länsi-Turunmaan kaupunki
Heidi Ilmanen, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
Urpo Isotalo, Marttilan kunta
Sinikka Koponen-Laiho, Paimion kaupunki
Maria Kukonlehto, Raision kaupunki
Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu
Olli Lahtonen, Pyhärannan kunta
Nina Leino, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
Tuija Lojander/Ellinoora Leino-Richert, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat sekä
Raision kaupunki
Terhi Mäentaka, Vehmaan kunta
Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki
Seija Niskala, Loimaan kaupunki
Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tuomo Peltola, Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys
Veijo Peltola, Liedon kunta
Ilpo Penttinen, Turun amk
Mika Pihlajaniemi, Uudenkaupungin kaupunki
Saila Porthén, Naantalin kaupunki
Susanna Pouttula, Uudenkaupungin kaupunki
Marja Rantanen, Salon kaupunki
Leena Rosama, Raision kaupunki
Jouni Saario, Kaarinan kaupunki
Pia Salminen, Kaarinan kaupunki
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Pekka Simula, Laitilan kaupunki
Terhi Sundman, Uudenkaupungin kaupunki
Marjut Taipaleenmäki, Naantalin kaupunki
Seppo Timonen, Loimaan seudun omakotiyhdistys
Ulla-Maija Tulonen, Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yksikkö
Carl-Sture Österman, Länsi-Turunmaan kaupunki
Jussi Heikkinen, Jarkko Leka, Hanna Sarkki, Valonia
Jätevesineuvonnan pilot-hankkeen ohjausryhmä:
Lena Avellan, Natur och Miljö rf
Anne Himberg, Sauvon kunta
Heidi Ilmanen, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Jani Kurvinen, Länsi-Someron jätevesiosuuskunta
Heimo Mäkilä, Länsi-Someron jätevesiosuuskunta
Seppo Oksanen, Länsi-Someron jätevesiosuuskunta
Marja Rantanen, Salon kaupunki
Ville Wahteristo, Kemiönsaaren kunta
Hanna Sarkki, Valonia
KIRSTU-hankkeen työryhmä:
Salla-Maria Alanen, Saaristomeren suojelurahasto
Sonja Lindström, Kemiönsaaren kunta
Kaj Mattsson, Kemiönsaaren kunta
Lauri Granberg, Naantalin kaupunki
Terttu Helajärvi, Naantalin kaupunki
Ari Koskinen, Naantalin kaupunki
Juha Kuokkanen, Naantalin kaupunki
Saila Porthén, Naantalin kaupunki
Tiina Rinne-Kylanpää, Naantalin kaupunki
Esa Saarre, Naantalin kaupunki
Sirkka Satopää, Naantalin kaupunki
Jussi Suvanto, Naantalin kaupunki
Sanna Sydänmaanlakka, Naantalin kaupunki
Marjut Taipaleenmäki, Naantalin kaupunki
Greger Brinken, Länsi-Turunmaan kaupunki
Petri Huovila, Länsi-Turunmaan kaupunki
Joakim Nyström, Länsi-Turunmaan kaupunki
Calle Sjöstrand, Länsi-Turunmaan kaupunki
Tom Wallden, Länsi-Turunmaan kaupunki
Carl-Sture Österman, Länsi-Turunmaan kaupunki
Heidi Ilmanen, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys
Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Katja Bonnevier, Turunmaan saaristosäätiö
Hanna Sarkki, Jarkko Leka, Valonia
Ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmä:
Merja Haliseva-Soila, pj. Varsinais-Suomen ELY-keskus
Johanna Aaltonen, Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea
Susanna Auvinen, Valonia ja Haavi
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Lotta Hagman, Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Jyri Halme, Turun yliopisto/ Opettajankoulutuslaitos, Raumanyksikkö, Sat@oppi
Sirpa Halonen, Turun ammattikorkeakoulu/Tekniikka, ympäristö ja talous
Ilona Hankonen, Satakunnan luonnonsuojelupiiri
Kati Javanainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Velho-hanke
Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
Matti Kari, Lounais-Suomen metsäkeskus
Heli Keinänen, Turun yliopisto/ Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö
Juhani Korpinen, Rauman kaupunki
Hanna Kovala, Lounais-Suomen metsäkeskus
Marjukka Kulmala, Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry
Laura Lehtonen, Metsähallitus/Luontopalvelut, Etelä-Suomi
Lasse Mustonen, Turun arkkihiippakunnan ympäristötoimikunta/Martin seurakunta
Harri Mäenpää, Satakunnan 4H-piiri
Hanna Numminen, Meri-Porin lukio
Laura Puolamäki, TY/Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Eeva Raike, TY/Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Johanna Rinne, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Velho-hanke
Henna Rusi, Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi/Loimaan kaupunki/Nuorisopalvelut/Senu
Heidi Saaristo, Varsinais-Suomen liitto
Anne Savola, Satakuntaliitto
Johanna Thessler, Pyhäjärviseudun ymp.toimisto
Carita Tulkki, Satakunnan museo
Heli Välimaa, Porin kaupunki
Jaana Itälä-Laine, Pirjo Rinne, Valonia
Ympäristötekokilpailun raati:
Liisa Harjula, Pj. Valonia
Kai Aulio, Turun Sanomat
Lauri Kattelus, TYY:n hallitus
Juha-Pekka Harju, Viestintäharju Oy
Lotta Juslin, Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea
Riikka Järvinen, PIILOSET By Finnsusp Oy
Kyösti Kuronen, KK-Auto Team Oy
Virpi Laine, Turun kaupunki
Lassi Lähteenmäki, Turun Radio
Minna Niemelä, Turku Energia Oy
Pia Nurmi, Turun kauppakorkeakoulu
Timo Nurmi, Turun kauppakorkeakoulu
Ilpo Penttinen, Turku amk
Toni Tikkanen, Liedon kunta
Helena Nikkanen, Riikka Leskinen, Valonia
Hankintaryhmä:
Mia Koljonen, pj. Turun kaupunki
Monika Antikainen, Ruskon kunta
Vesa-Matti Eura, Nousiaisten kunta
Carl-Sture Österman, Länsi-Turunmaan kaupunki
Jaana Hölsö, Paimion kaupunki
Urpo Isotalo, Marttilan kunta
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Hanna Jalkanen, Kaarinan kaupunki
Timo Jyväkorpi, Naantalin kaupunki
Päivi Kohvakka, Salon kaupunki
Sinikka Koponen-Laiho, Paimion kaupunki
Tomas Kull, Länsi-Turunmaan kaupunki
Markku Kyrölä, Maskun kunta
Virpi Laine, Turun kaupunki
Airi Laurila, Naantalin kaupunki
Pauliina Lautiainen, Turun kaupunki
Olli Lahtonen, Pyhärannan kunta
Outi Laine, Uudenkaupungin kaupunki
Markku Liimatainen, Raision kaupunki
Tuija Lojander, Maskun ympäristötoimi
Heini Luoma, Marttilan kunta
Anna-Liisa Meskus, Vehmaan kunta
Tuomo Mutanen, Kaarinan kaupunki
Kimmo Niemi, Ruskon kunta
Riitta Nieminen, Kustavin kunta
Jorma Ojala, Kaarinan kaupunki
Kalle Palmroos, Maskun kunta
Jarmo Parikka, Loimaan kaupunki
Jukka Peltola, Liedon kunta
Saila Porthén, Naantalin kaupunki
Teija Ravea-Unkuri, Turun kaupunki
Tiina Rinne-Kylänpää, Naantalin kaupunki
Seppo Salmela, Turun kaupunki
Pekka Simula, Laitilan kaupunki
Matti Uotinen, Laitilan kaupunki
Jari Vainio, Raision kaupunki
Sari Vuori, Kaarinan kaupunki
Helena Nikkanen, Riikka Leskinen, Valonia
Loimotus1 ja 2 -hankkeiden ohjausryhmä:
Mervi Harakka, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
Erik Häggman, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Seija Niskala, Loimaan kaupungin ympäristöpalvelut
Pirkko Suhonen, Anu Haapanen ja Henna Rusi, Loimaan kaupungin nuorisopalvelut
Pirjo Rinne, Susanna Auvinen, Jaana Itälä-Laine, Valonia
Ekoteko!-hankkeen työryhmä:
Vesa-Petteri Asikainen, pj., PerformanceSirkus
Merja Auer, Kaarinan seurakunta, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Johanna Autio, Turun kaupunki, Nuorisoasiainkeskus
Jaana Rantala, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Virpi Sandvik, Turun kaupunki, Nuorisoasiainkeskus
Markku Tuulenkari
Minna Vesanto, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Pirjo Rinne, Susanna Auvinen, Valonia

Varsinais-Suomen Pyöreä pöytä:
Paula Harjamäki/Jonna Vesterinen, 4H-Turku
Minna Maanpää, MLL Varsinais-Suomen piiri
Nora Forsman, Pidä Saaristo Siistinä Ry
Anu Syrjänen, Turun Ekotori
Miia Jylhä, Turun Seudun Jätehuolto Oy
Lasse Heimo, Turun seudun riistanhoitoyhdistys ry
Anne Paloheimo/Elina Helminen, Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry
Raija Salmi, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos/ HAAVI ry
Natalia Räikkönen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vieraslajihanke
Maiju Heino, Maailmankoulu-hanke
Kati Javanainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Velho-hanke
Heidi Seiko-Ahlström, Susanna Auvinen, Pirjo Rinne, Valonia
Haavi-yhdistyksen hallitus:
Marjukka Kulmala, pj., Maskun kunta
Susanna Auvinen, Valonia
Ulla Haapanen, Kaarinan kaupunki
Lotta Hagman, Länsi-Turunmaan kaupunki
Jaana Itälä-Laine, Valonia
Riina Plosila, Turun kaupunki
Nina Puistovaara, Tammenterhon luontokoulu, Turku
Hanna Raivikko, Turkun kaupunki
Sanna-Mari Rivasto, Kemiönsaaren kunta
Raija Salmi, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos
(Pirjo Rinne, Valonia)

Liite 4
Näkyvyys tiedotusvälineissä; oma seuranta (1/2)
Julkaistut 2011

Tiedotusväline
Aamuset
Annonsbladet
Auranmaan viikkolehti
City‐lehti
Energiapiiri ‐uutiskirje
Energiauutiset
Entisestä enemmän, TSJ
Helsingin Sanomat
Kaarina‐lehti
Kansan Uutiset
KAUPUNKIUUTISET
Koneyrittäjä‐lehti
Kulmakunta
Kunnallislehti
Laitilan Sanomat
Loimaan lehti
Lounais‐Suomen Alueuutiset
MaakuntauutisetYLE
Maaseudun Tulevaisuus
Mania
Motivan uutiskirje
NASTA, Naantalin kaupungin tiedotuslehti
NYTT
Perniönseudun Lehti
Plaza‐ilmoituslehti
Radio Auran Aallot
Radio Sata ja nettisivut
radio Vega
Rannikkoseutu
Saaristouutiset
Salon Seudun Sanomat
Salon uutiset
Salonjokilaakso
Somero‐lehti
TS: Talous, Teema. Treffi
Turku liikkeelle ‐lehti
Turku TV
Turkulainen
Turku‐Posti
Turun Messut, messulehti
Turun Sanomat
Turun Tienoo
Uudenkaupungin Sanomat
Uutispäivä Demari
Vakka‐Suomen Sanomat
Varsinais‐Suomen Yrittäjä
Varsinais‐Suomen Yrittäjä ‐ nettilehti
Yle svenska radio, netti
Yle Turku, Yle TV1, Yle Åboland
Ylioppilaslehti
Ympäristö‐lehti
Åbo Underrättelser
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Liite 4
Näkyvyys tiedotusvälineissä; oma seuranta (2/2)
Arjen
Tiedotusväline ekologiaa

Ilmaston‐
muutos,
energia

Ekovinkki

Ympäris‐
Kestävä
liikkuminen ja Ympäristö‐ töteko,
Yritys
logistiikka
kasvatus

Jätevesi,
vesiensuoj.

Valonia
muu

uutiset@y‐lehti.fi

Yht.
1

1

www.abounderrettalse.fi

1

1

www.bulevardi.fi

1

1

www.ilmasto.org

1

1

www.rakennuslehti.fi

1

1

www.talotekniikka.fi

1

1

www.ts.fi

1

1

www.turku.fi

1

1

2

1

2

www.turkulainen.fi

2

3
1

www.utu.fi
www.uudenkau

7

www.yle.fi/alue

1

5
1

2

2

1

2

1

4

1

1

1

17
5

www.y‐lehti.fi

6

6

www.ymparisto.fi
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Liite 6
Haavin toimintakertomus 2011

Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys edistää ympäristökasvatusta omassa maakunnassaan. Haavi kokoaa alueen ympäristökasvattajia verkostoksi, osallistuu ympäristökasvatuksen alueelliseen kehittämiseen sekä järjestää tapahtumia ja koulutusta ympäristökasvattajille.
Haavi on Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ensimmäinen rekisteröity paikallisyhdistys. Haavin toimitilat olivat Valonian yhteydessä Turussa.
Haavi on mukana vuonna 2007 käynnistyneessä ympäristökasvatusta tekevien järjestöjen ja
muiden tahojen yhteistyöfoorumissa Varsinais-Suomen Pyöreässä pöydässä. Vuonna 2011 vetovastuussa oli Valonian koordinoima Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn
tueksi -hanke. Haavi oli mukana useissa Pyöreän pöydän tapahtumissa, kuten kesällä ViherVillitys-perhetapahtumassa Sauvossa ja Aura Street Marketissa syyskuussa Turussa. Pyöreä pöytä
kokoontui vuoden 2011 aikana neljä kertaa.
Haavi järjesti vuonna 2011 tapahtumia ja tapaamisia ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille.
Haavi auki! -tapaaminen maaliskuussa oli kuvamatka Kenian savanneille biologian ja maantieteen
opettajien matkassa, huhtikuun Ympäristökasvatuksen klubi-illassa tutustuttiin lampaisiin ja muihin kotieläimiin sekä huovutukseen Kaiturin tilalla Maskussa ja lokakuisen klubi-illan teemana oli
Valonian vesiteemainen näyttely PUHDASTA VETTÄ kansalle ja kaloille.
Haavi lähetti yhden jäsentiedotteen ja tiedotti jäseniään sähköpostilistan ja Valonian sivujen kautta. Haavin omat verkkosivut (www.haavi.org) eivät olleet toiminnassa, sillä ne joutuivat hyökkäyksen kohteeksi ja niitä rakennettiin uudelleen vuoden 2011 aikana. Uudistustyö jatkuu edelleen
vuonna 2012.
Aktiivinen vaikuttamisen kohde oli Lounais-Suomen (Satakunta ja Varsinais-Suomi) ympäristökasvatusyhteistyö, jonka sateenvarjoryhmään Haavi osallistui tiiviisti. Haavi oli mukana järjestämässä
Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivää 13.4. Nautelankoskella Liedossa yhteistyössä Valonian kanssa. Haavi oli aktiivisesti mukana valtakunnallisten Ympäristökasvatuspäivien 2011 suunnittelussa, jotka oli tarkoitus järjestää Turussa lokakuun alussa. Osallistujamäärä jäi odotuksiin
nähden liian pieneksi ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura päätti perua tapahtuman.
Vuoden 2011 lopussa Haavilla oli 76 varsinaista jäsentä, joista yhteisöjäseniä olivat Kaarinan
Agenda21 toimikunta, Metsähallitus / Lounais-Suomen puistoalue, Metsähallitus / Sinisimpukan
luontokeskus, Novia, Paasikivi-opisto, Saaristomeren luontokoulu, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, luonto- ja ympäristöala ja Viialan päiväkoti. Lisäksi Haavilla oli kaksi kannatusjäsentä:
Oy Harkka-Yhtiöt Ab ja Det Norske Veritas OY/AB.
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