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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.
Kaikki Varsinais-Suomen kunnat ovat osallistuneet Valonian toimintaan kuluneen toimintakauden
aikana, lukuun ottamatta Salon kaupunkia, joka irtisanoutui yhteistoiminnasta syksyllä 2013 talou
dellisen tilanteen vuoksi. Tällä oli jonkin verran vaikutusta Valonian vuosibudjettiin, joka on laskettu sen mukaan, että kaikki kunnat ovat mukana yhteistoiminnassa koko sovitun ajan. Valonian
vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella vuosi kuitenkin sujui taloudellisesti hyvin.
Vuonna 2013 Valonia keskittyi toiminnan ja seurannan kehittämiseen sekä aloitti uuden ohjelmakauden suunnittelemisen. Uusia tuulia toimintaan toi yrityspalveluiden kehittäminen. Myös
muissa teemakokonaisuuksissa haettiin uusia palvelumuotoja ja pyrittiin entistä enemmän keskittämään palveluita tietyille kohderyhmille. Valonian toimeksiannosta Maria Lahdenperä Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmasta laati opinnäytetyön: Osallistavalla suunnittelulla ympäristömyönteiseen toimintaan – Muotoilun työtapoja Varsinais-Suomen kestävän
kehityksen palvelukeskus Valonialle. Opinnäytetyössä luotiin mm. Valonian palveluiden kehittämiseen liittyviä työkaluja.
Vuonna 2013 Valonia jalkautui Turun ulkopuolisiin kuntiin entistä tehokkaammin. Tapahtumia,
koulutuksia ja neuvontakäyntejä järjestettiin Turussa runsas 300 ja muissa kunnissa yli 1000 kappaletta. Sekä Eetu-energiahankkeen että Hakku-jätevesineuvontahankkeen toiminta keskittyi Turun
ulkopuolisiin kuntiin. Yhteydenottoja tuli vuoden aikana kaikkialta maakunnasta. Eniten asiantuntijakyselyitä saatiin energiansäästöön, vaihtoehtoisiin energioihin ja jätevesiin liittyvistä asioista.
Myös yritysten ympäristötiedon ja palveluiden tarve on kasvanut, mikä on lisännyt yritysten yhteydenottoja. Lisäksi Valonia osallistui kuntien työryhmiin asiantuntijana. Valonia tavoitti vuonna
2013 suorien kontaktien kautta yli 20 000 Varsinais-Suomen kuntien asukasta. Liite 5.
Valonia on tiimiorganisaatio. Sekä sisäisen että ulkoisen toiminnan kehittämistyötä tehdään tiimeissä. Vuonna 2013 Valoniassa toimivat seuraavat tiimit: energia, yritysyhteistyö, kestävä liikkuminen, vesihuolto ja vesiensuojelu, kestävä kuluttaminen sekä ympäristökasvatus. Viestintätiimi
toimii läpileikkaavasti tiimien tukena suunnittelussa ja viestinnässä. Valoniaa johtaa esimiestiimi.
Valonian toimintaa ohjaava johtoryhmä toimii Valonian esimiestiimin tukena. Johtoryhmä kokoontui Itämeritalossa vuoden aikana neljä kertaa. Valonian sisällön suunnittelun ja kehittämisen tukena toimii lisäksi useita ohjaus- ja työryhmiä. Valonian tiimit henkilöineen on koottu liitteessä 1.
Liitteessä 3 on Valonian johtoryhmän ja muiden ryhmien kokoonpanot.
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1. Viestintä
Vuonna 2013 Valonian viestinnän painopisteinä olivat viestinnän yhä voimakkaampi integrointi
Valonian toiminnan suunnitteluun, viestinnän kohdistaminen eri kohderyhmille sopivaksi sekä Valonian verkkosivuston uudistaminen. Viestintätiimin roolia vietiin yhä selkeämmin suuntaan, jossa
tiimi toimii matriisimaisesti muiden tiimien ja Valonian johdon tukena.
Viestinnän kannalta vuoden 2013 selkeimpiin onnistumisiin kuuluivat useiden verkkosivu-uudistusten onnistunut läpivienti, Valonian verkkosivuston hyvin kasvaneet kävijämäärät sekä Valonian
työntekijöiden lisääntynyt kiinnostus osallistua viestinnän kehittämiseen. Sen sijaan mediaosumien vähentyminen oli negatiivinen asia.
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1.1. Verkkosivustot ja sosiaalinen media
Vuonna 2013 verkkosivustot olivat keskeinen viestinnän kehityskohde. Valonian omalle verkkosivustolle tehtiin ulkoasu-uudistus, joka paransi sivuston ulkonäköä ja käytettävyyttä huomattavasti. Suomenkielisten sivujen rinnalle tehtiin kevään ja kesän aikana myös ruotsin- ja englanninkieliset kieliversiot, jotka kertovat oleelliset tiedot Valonian toiminnasta. Vuonna 2010 luotu www.
pieniatekoja.fi-sivusto uudistettiin sekä sisällöltään, ulkoasultaan että käytettävyydeltään osana
Ekokoti-hanketta. Sivuston uusi versio luotiin mobiililaitteilla helposti käytettäväksi. Alkuvuodesta
julkaistiin myös mobiililaitteilla hyvin toimiva Pure Biomass -hankkeen verkkosivusto www.purebiomass.eu.
Valonian verkkosivuston kävijämäärät ovat kasvaneet nopeasti sivuston perustamisesta (2009)
lähtien ja vuonna 2013 kasvu jatkui hyvin. Turun kaupungin kävijäseuranta ei kykene antamaan
luotettavia tilastoja sivuilla vierailleiden ihmisten todellisesta määrästä, mutta tilastot osoittavat
että liikenne Valonian sivuilla kasvoi noin 28 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Turun kaupungin
pitäisi saada uudenlaiset sähköiset palvelut mahdollistava julkaisualusta ja verkkosivut käyttöön
aikaisintaan vuoden 2015 aikana, joten Valonian sivuston heikko käytettävyys mobiililaitteilla tulee säilymään ongelmana vielä pitkään.

Käyntimäärät verkkosivustolla 2009–2013

2009

2010

2011

2012

2013

Sosiaalisessa mediassa Valonia piti vuonna 2013 yllä neljää Facebook-sivua, joista kolme on kampanjoiden tarpeisiin luotuja sivuja. Vuodenvaihteessa Valonian omalla Facebook-sivulla oli noin
820 tykkääjää (vuotta aiemmin 625), Pieniä tekoja – Suuria vaikutuksia -sivulla noin 840 tykkääjää
(vuotta aiemmin 775), Työpyöräile!-sivulla noin 870 tykkääjää (vuotta aiemmin 750) ja alkusyksystä 2013 perustetulla Työbussaile!-sivulla noin 280. Lisäksi Ekokoti-hankkeella on suljettu Fb-ryhmä
hankkeen pilottikotitalouksien väliseen viestintään.
Muista sosiaalisen median välineistä Valonian Twitter-tilillä oli vuodenvaihteessa noin 150 seuraajaa (vuotta aiemmin 47). Lisäksi yritysten ympäristövastaavien Y-klubille perustettiin oma suljettu
keskusteluryhmä LinkedIn-palveluun.
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1.2. Näkyvyys mediassa
Mediaosumien määrä vuonna 2013 oli 519 kappaletta, mikä on 29 vähemmän kuin vuonna 2012.
Vuosi 2013 oli ensimmäinen kerta Valonian historiassa, jolloin mediaosumien määrä laski. Suurinta lasku oli kestävän liikkumisen ja vesipuolen aiheissa. Vain yrityspuoli onnistui kasvattamaan
mediaosumiensa määrää merkittävästi vuodesta 2012.
Mediaosumien vähentyminen oli kuitenkin sikäli luonnollista, että Valonian mediaosumista suuri
osa on perinteisesti tullut tapahtumiin ja näkyviin kansalaiskampanjointiin liittyvästä uutisoinnista. Joitakin poikkeuksia (esim. liikkuminen) lukuun ottamatta Valonia on parin viime vuoden aikana pyrkinyt pois tapahtumajärjestäjän roolista ja keskittynyt enemmän työhön, jota tehdään toisten organisaatioiden kanssa. Tulevaisuuden suuri haaste on tarjota niin kiinnostavia näkökulmia
kestävän kehityksen aiheisiin, että mediat tekevät aiheista juttuja, vaikkei niihin liitykään Valonian
järjestämiä tapahtumia. Toinen mahdollinen syy mediaosumien vähentymiseen on perinteisen
printtimedian heikko taloustilanne, joka on muun muassa supistanut lehtien sivumääriä.
Valonian ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamien, medialle viikoittain lähetettävien Ekovinkkien
osuus Valonian mediaosumista nousi kasvuun vuonna 2012 ja kasvu jatkui vuonna 2013. Vuoden
2013 aikana ekovinkkejä julkaistiin 15 mediassa yhteensä 217 kappaletta. Valonian oma pdf-muotoinen uutiskirje ilmestyi kymmenen kertaa vuonna 2013. Uutiskirje menee noin 670 vastaanottajalle.
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1.3. Uusia kokeiluja videolla
Valonia on julkaissut kokeiluluonteisesti videoita vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2013 videota käytettiin viestinnän välineenä huomattavasti aiempaa enemmän. Vuoden aikana Valonian YouTubekanavalla (www.youtube.com/user/ValoniaFinland) julkaistiin yhteensä 14 videota. Lisäksi Valonia
osallistui viiden Ruisrockin aikana tehdyn Saaristomeri-videon tuotantoon. Ero vuoteen 2012 on
huomattava, sillä tuolloin Valonia julkaisi vain 5 videota.
Kymppi-hankkeen viiden yritysvideon sekä viiden Saaristomeri-videon kuvaaminen ja tuotanto ostettiin ulkopuolelta, mutta loput yhdeksän videota tehtiin pääosin Valonian oman henkilökunnan
osaamisella. Työbussaile!-kampanja tuotti neljä bussinkäytön edistämisvideota, Putsareista pelloille -hanke tuotti yhden videon haja-asutuksen kotitalouslietteiden hyötykäytöstä ja joulun alla
Valonia julkaisi neljä viikon välein ilmestynyttä jouluvinkkivideota.
Videoita levitettiin pääsääntöisesti sosiaalisen median sekä Valonian verkkosivujen kautta. Helmikuun 2014 alussa YouTubessa eniten katselukertoja olivat keränneet kolme Työbussaile!-kampanjassa julkaistua videota: ”Bussissako muka pitkästyttävää? ” (338 näyttökertaa), ”Bussissako muka
epämiellyttävää?” (263 näyttökertaa) sekä elämyksellisistä bussimatkoista kuvattu video, jossa Turun filharmonisen orkesterin klarinettiduo soittaa aamubussissa (270 näyttökertaa).
Tulevien vuosien haasteena on tuottaa videoita, jotka vastaavat paremmin kohderyhmien tarpeisiin ja keräävät näin suurempia katsojalukuja.

Työbussaile! - bussissako muka pitkästyttävää?
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2. Energia
Valonian energiatiimin tavoitteina on kuntien energiatehokkuuden edistäminen, yritysten energianeuvonta sekä kuluttajien energianeuvonta. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen
on yksi osa-alue kaikissa kohderyhmissä.
Energianeuvonnan kehittämiseksi perustettiin maakunnallinen energianeuvonnan ryhmä, johon
on kutsuttu kuntien, maakuntaliiton, energiayhtiöiden ja järjestöjen edustajia. Ryhmän tavoitteena on hyödyntää vähäisiä resursseja yhteistyön avulla koko maakunnan kattavaksi neuvonnaksi,
mutta myös lisätä asiantuntijoiden omaa osaamista.
Lisäpuhtia neuvontaan saatiin, kun Turun kaupungin rakennusvalvonnassa aloitti kaksi energianeuvojaa helmikuussa 2013. Neuvojien pääasiallinen kohderyhmä on taloyhtiöt, mutta myös
kuntien viranomaiset. Heidän työnsä on osa kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuutta, jota
Valonia koordinoi Varsinais-Suomessa. Taloyhtiöiden neuvonnassa ei päästy vielä ensiaskeleita
pidemmälle, mutta joulukuussa julkaistiin ensimmäinen opas taloyhtiöille energiatehokkuuden
huomioinnista korjausrakentamishankkeissa. Opas tulee saamaan jatkoa esimerkkikorteista ja tarkistuslistoista. Näiden avulla pyritään vahvistamaan myös ammattilaisten (mm. rakennustarkastajat ja isännöitsijät) osaamista ja yhdenmukaistamaan energiamääräysten tulkintoja kunnissa.
Valoniaan tulevat kyselyt lämmitysjärjestelmien vaihdosta vähenivät edellisvuoteen verrattuna.
Syynä on todennäköisesti se, että lämmitysjärjestelmän vaihtoon ei saanut enää energia-avustusta. Sen sijaan valaistukseen, erityisesti lamppujen valintaan liittyvien kysymysten määrä pysyi
ennallaan tai jopa hieman nousi.
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2.1. Haasteena kuntien energiatehokkuuden edistäminen
Pitkäjänteinen työ kuntien energiatehokkuuden parantamiseksi etenee sykäyksittäin. Yhteistyö eri tahojen kanssa on vahvistunut ja lisääntynyt vähitellen. Osallistumme mm. kuntien ilmasto-, ympäristö- ja energiatyöryhmien työhön.
PLEEC (Planning for Energy Efficient City) -hankkeen tarkoituksena on energiatehokkuuden
parantamisen lisäksi laajemmin Smart cities -teeman sisäistäminen Turun kaupunkisuunnittelussa. Hankkeessa kehitetään mukana olevalle kuudelle eurooppalaiselle kaupungille
toimivia strategisia malleja kestävälle kaupunkisuunnittelulle. Lisäksi tutkitaan energiavirtoja ja etsitään energiatehokkuuspotentiaaleja sekä luodaan energiatehokkuuden toimintasuunnitelma. Käytännön tuloksia vuonna 2013 alkaneessa nelivuotisessa hankkeessa saadaan vasta myöhemmin.
Kuntien energiatehokkuustyössä olennaista on toimijoiden tiedon lisääminen ja sitouttaminen tavoitteisiin. Tästä hyvänä esimerkkinä vuonna 2013 toteutettu kampanja Liedon kunnan kanssa: Kunnan henkilökunnalle laadittiin tietoiskujen sarja kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelmasta. Tietoiskuja pidettiin lyhyellä aikavälillä eri hallintokunnissa ja
yhdessä esimieskoulutuksessa. Tiedotusta täydensivät pöytäinfot ja toimistonkäyttäjän pikaohjeet. Pilottina toteutettiin haastekampanja kahden hallintokunnan välillä sähkön säästämiseksi. Lisäksi kunnan sisäiseen verkkoon perustettiin energiansäästösivut, joita kunta
itse ylläpitää. Liedon kunta on vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta toteuttanut aktiivisesti energiatehokkuuden toimia ja tehnyt yhteistyötä Valonian kanssa.
EETU – energiasta maakunnan etu -hankkeen energianeuvojia on viidessä seutukunnassa
ja hanketta koordinoi Valonia. Kukin seutukunta toteuttaa hankkeen hyväksyttyä linjaa omien erityispiirteidensä mukaisesti. Vuonna 2013 tämä tarkoitti käytännössä muun muassa
puunpolttokursseja, selvitystä alueellisten lämpölaitosten rakentamisen mahdollisuuksista,
kuntapäättäjien tutustumisretkiä tuulipuistoon, uusien energiatehokkuussopimusten solmimista ja lukuisia uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä tilaisuuksia. Kaiken
kaikkiaan vuonna 2013 toteutettiin EETU-hankkeessa 425 tilaisuutta ja yrityskäyntiä, jotka
tavoittivat yhteensä lähes 1700 henkilöä.
Pure biomass -hankkeen viimeisenä vuonna 2013 Valonia keskittyi erilaisten biomassojen
mahdollisuuksista tiedottamiseen. Keväällä Valonia järjesti kaksi ”perustietoa biokaasusta”
-tilaisuutta virkamiehille ja luottamushenkilöille. Valonia myös järjesti projektitiimille matkan Etelä-Ruotsiin, jossa tutustuttiin mm. levän energiakäyttöön, energiapajun kasvatukseen sekä poliittisen päätöksenteon merkitykseen biomassan käytön lisäämisessä.
Hankkeen loppuseminaari järjestettiin marraskuussa Liedossa ja siellä esiteltiin mm. metsäbioenergiavarantoja Varsinais-Suomessa sekä paikallisen energian merkitystä alueen talouselämälle ja työllisyydelle. Hankkeen oppilaitospartnereiden tutkimukset projektialueiden
biomassan käyttöpotentiaaleista sekä -varoista löytyvät Valonian tuottamalta hankesivustolta www.purebiomass.eu.
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2.2. Puhdasta kotipolttoa pientaloissa
Kiristyneiden energiavaatimusten myötä uusiin pientaloihin suunnitellaan ja rakennetaan lähes aina varaava tulisija.
Puun polttaminen ei välttämättä ole uusilla asukkailla täysin
hallussa. Julkisessa keskustelussa esiin nousi huoli pienhiukkaspäästöistä ja erityisesti noesta. Siksi päätimme järjestää
puun polton illan valtakunnallisella energiansäästöviikolla.
Tilaisuus oli tupaten täynnä, joten ennakko-oletuksemme
tiedon tarpeesta sai vahvistuksen.
Järjestimme myös kolme retkeä takkatehtaalle Uuteenkaupunkiin, jossa Warma-Uunien edustaja kertoi perusteellisesti ja havainnollisesti puunpolton tekniikoista ja polttotapojen vaikutuksesta päästöihin. Palautteen perusteella
lähes jokainen 180 osallistujasta löysi parannettavaa omassa takankäytössään, erityisesti sytyttämisvaiheessa.
Puunpolttoiltojen opetuksesta on vastannut puunpolttoiltoja paljon vetänyt Vesa Salminen Warma-Uunit Oy:stä. Yhteistyö on osoittautunut toimivaksi ja tulee jatkumaan. Puhdasta kotipolttoa -neuvontaillan konsepti toimii hyvin ja sitä
tarjotaan jatkossa alueen kunnille. Konseptia esiteltiin myös
muille energianeuvontaa antaville energiatoimistoille Suomessa.

2.3. Yhteistyökumppanit
Energiapuolen yhteistyöryhmiä ovat mm. Lähilämpöyhdistys, Suomen energiatoimistojen verkosto, Kuluttajien energianeuvonnan verkosto, Energisten naisten verkosto, Energianeuvojat (EETU,
Metsäkeskus, ProAgria).
Yhteistyökumppaneita ovat mm: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kuntien
viranomaiset, Turku Energia Oy, Sallila Yhtiöt Oy, Vakka-Suomen Voima, Metsäkeskus, Turun AMK,
Livia, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi, Kiinteistösäätiö, Omakotiliitto ja omakotiyhdistykset, Motiva
Oy, Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry, ProAgria Länsi-Suomi, MTK-Varsinais-Suomi,
Yrityspalvelukeskus Potkuri, Ukipolis Oy sekä Yrityssalo Oy.

11

3. Yrityspalvelut
Valonian yrityspalveluiden tehtävänä on kannustaa yrityksiä ympäristötyön aloittamiseen. Valonian asiantuntijat ovat mukana edistämässä alueellista yhteistyötä ympäristöliiketoiminnan profiilin
nostamiseksi sekä yrityspalveluiden kehittämiseksi. Vuoden 2013 aikana yrityspalvelut vakiintuivat yhä selkeämmäksi osaksi Valonian palvelutarjontaa. Muutos on näkynyt sekä yhteydenotoissa,
mediaosumissa että nettisivukävijöiden määrässä.

Nettisivukävijät/kk

2011
syksy

2012
kevät

2012
syksy

2013
kevät

2013
syksy

3.1. Työkaluja ympäristötyön aloittamiseen
Valonian yrityspalvelut ovat tuottaneet ja koonneet yhteen erilaisia helppokäyttöisiä työkaluja,
joita yritykset voivat käyttää itsenäisesti tai asiantuntijan avulla. Nyt osoitteesta www.valonia.fi/
yrityspalvelut löytyy jokaiselle yritykselle apua ympäristötyön aloittamiseen. Esimerkkinä työkaluista ovat käytännönläheiset tarkistuslistat, joiden avulla yritys voi selvittää toimintansa keskeisimmät ympäristövaikutukset ja tehdä pohjan ympäristösuunnitelmalle. Yrittäjän opas kannattavaan ympäristötyöhön taas on jokaiselle yrittäjälle sopiva tiivis opas aihepiiriin tutustumiseen.
Vuonna 2013 työkaluja pilotoitiin viidessä yrityksessä. Mukana olivat Flowpark Oy (Turku), Leipomo Suloiset Gluteenittomat Oy (Aura), Painotalo Painola (Raisio), Octomeca Oy (Naantali) sekä
Salon logistiikka Oy (Salo). Työkaluja esiteltiin myös monille muille yrityksille. Pilottiyritysten kanssa käytiin yrityksen ympäristöasiat läpi työkaluja hyödyntäen ja tehtiin suunnitelma ympäristöasioiden kehittämisestä, eli yrityksen ympäristöohjelma. Yrityksistä kolme jatkoi työtään Ecostartympäristöjärjestelmäksi.
Pilottiyrityksissä myös saavutettiin konkreettisia tuloksia. Kaikissa yrityksissä havahduttiin siihen,
että henkilöstön rooli yrityksen kehittämisessä oli jätetty liian vähälle huomiolle. Henkilöstöä koulutettiin ja luotiin mahdollisuudet kehittämisideoiden esille tuomiselle. Huomattavaa on, että
yleensä konkreettisiin tuloksiin päästään jo käyttötottumusten muutoksilla. Seurauksena ei ole
vain ympäristövastuullisuuden vahvistuminen, vaan myös kustannussäästöt sekä riskien vähentyminen. Tämä on huomattu esimerkiksi Painotalo Painolassa, jossa isopropanolin käyttö on vähentynyt puoleen.
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Yritykset ovat myös olleet tyytyväisiä siihen, että helppokäyttöisten työkalujen myötä ennen vaikeilta tuntuvat termit tulevat ymmärrettäviksi ja osaksi käytäntöjä. Odotettavissa on konkreettisia
vähennyksiä sähkön ja lämmön kulutuksessa, mutta tarkemmin yritykset osaavat kertoa tuloksistaan vasta ensimmäisen talvikauden sekä vuoden mittaisen vertailujakson kuluttua.
Vuoden 2013 aikana työkaluja esiteltiin yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille ja ne saivat runsaasti positiivista palautetta. Yritykset testasivat työkaluja ja huomasivat erityisesti tarkistuslistojen toimivan hyvin
käytännön ympäristötyön aloittamisessa. Lisäksi yritystiimi sai paljon arvokasta oppia siitä, miten yritykset kokevat ympäristöasioiden kehittämisen, miten työkalut toimivat, minkälaista tietoa kentällä kaivataan ja
minkälainen lähestymistapa on toimiva.

KYM

I

3.2. Y-klubi – vertaistukea yritysten ympäristövastaaville
Y-klubi on yritysten ympäristöasioista vastaaville tarkoitettu verkosto, joka perustettiin tammikuussa 2013. Verkoston taustalla on yrityksiltä esiin noussut tarve foorumille, jossa ympäristöasioista vastaavat voivat vaihtaa ajatuksia yhdessä muiden samantyyppistä työtä tekevien kanssa.
Foorumi syntyi lopulta Valonian Kymppi-hankkeen ja Turun ammattikorkeakoulun eGreenNethankkeen yhteistyönä. Y-Klubissa on mahdollista tavata muita samojen asioiden kanssa kamppailevia ja kehittää työtä yhdessä. Vapaamuotoisissa aamukahvitapaamisissa vaihdetaan kuulumisia
ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Y-klubi tapasi vuoden 2013 aikana viisi kertaa ja klubissa on mukana parikymmentä yritystä. Vuoden kiinnostavimmassa tapaamisessa Suomen UNICEFin yritysyhteistyön johtaja Tom Selänniemi
piti puheenvuoron aiheesta ”strateginen yritysvastuu”.
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3.3. Ympäristötekokilpailu ja yritysesimerkit nostavat
esille onnistujia
Valonian ympäristötekokilpailussa palkitaan vuosittain alueen esimerkillisiä pk-yrityksiä.
Vuonna 2013 kilpailuun osallistui yhteensä 14 yritystä. Mukana on yrityksiä esimerkiksi rakennus-, sisustus ja tekstiili-, elintarvike- ja matkailutoimialoilta. Tarkan arvioinnin myötä
kilpailun raati valitsi voittajaksi uusikaupunkilaisen Warma-Uunit Oy:n heidän järjestämistään puun polton kursseista. Kunniamaininnan sai muotoilualan yritys Saana ja Olli sekä
huvipuistoyritys Flowpark Oy. Media seurasi kilpailua mielenkiinnolla ja vuoden mittaan julkaistiinkin useita artikkeleita alueen medioissa.
Valonian nettisivuille on vuoden aikana kerätty myös konkreettisia ja kannustavia yritysesimerkkejä. Kymppi-hankkeen pilottiyrityksistä tehtiin viisi videota, minkä lisäksi sivuilta löytyy esimerkkikortteja muista yrityksistä. Yritysesimerkkejä on esitelty myös Turun Sanomien
talousliitteessä.
Eri yrityksiltä ja yritystoimijoilta saadun palautteen mukaan nimenomaan muiden yritysten
esimerkki ja sitä kautta saatava vertaistuki toimii parhaana kannusteena ympäristöasioissa.
Esimerkeissä kerrotaan konkreettisista toimista ja hyödyistä, joita ympäristöasioiden kehittämiseen liittyy.
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3.4. Ratkaisujen markkinat
Ratkaisujen markkinat 2013 -tapahtuma kokosi 1.10. Logomoon noin 80 kestävistä hankinnoista kiinnostunutta kuntien, yritysten ja muiden organisaatioiden edustajaa. Tavoitteena
oli edistää keskustelua ja lisätä yhteistyötä kuntien hankintapuolen ja alueen yritysten välillä
sekä lisätä tietoisuutta kestävistä hankinnoista.
Päivään mahtui mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä työpajat, joissa keskustelu oli varsin
aktiivista. Työpajat liittyivät kolmeen toimialaan: kuljetuspalvelut, rakentaminen ja siivous.
Mukana työpajoissa oli yksitoista kiinnostavaa, keskenään hyvin erilaista yritysesimerkkiä.
Todettiin, että tarvitaan avointa vuoropuhelua hankkijan ja tarjoajan välillä.

3.5. Yhteistyökumppanit
Valonian yrityspalvelut tekevät yhteistyötä monien yrittäjiin liittyvien organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi oppilaitosten, seudullisten kehittämiskeskusten, yrittäjäjärjestön, Ympäristöjohtamisen yhdistyksen, kauppakamarien sekä valtakunnallisten yritysten ympäristöasioita edistävien toimijoiden kanssa. Aktiivista ajatustenvaihtoa on ollut
erityisesti pääkaupunkiseudun kollegoiden kanssa.
Tärkein yhteistyötaho on Turun ammattikorkeakoulun eGreenNet-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ympäristöosaamisen alueellista kumppanuusverkostoa ja tukea aihepiirin
osaamiskeskittymää. Yhdessä eGreenNet-hankkeen kanssa on koottu yhteinen neuvoa antava ydinryhmä. Ryhmä koostuu keskeisistä yritysten ympäristöasioihin kytkeytyvistä toimijoista Varsinais-Suomen alueella. Mukana on yrittäjäyhdistysten, yritysten, yritysverkostojen, keskeisten hankkeiden, yritysneuvontatahojen sekä muiden pk-yrityksiin kytkeytyvien
organisaatioiden edustajia.
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4. Liikkumisen ohjaus
Valonian kestävän liikkumisen työ toteuttaa valtakunnallisia ja maakunnallisia liikkumisen ohjauksen päätavoitteita ja pohjautuu Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmaan 2012–2015.
Maakunnallisessa suunnitelmassa erityisesti vuosien 2012–2013 toiminta-aluevalinnassa on painotettu Turun ydinkaupunkiseutua. Vuonna 2013 Valonian liikkumisen ohjauksessa onkin tuettu
markkinointikampanjoiden avulla uutta seudullista joukkoliikenneorganisaatiota (Turku, Kaarina,
Lieto, Rusko, Raisio ja Naantali). Tärkeimmät kohderyhmät ovat olleet työpaikat, lapset ja nuoret,
liikkumissuunnitelmatyötä tukevat avainorganisaatiot ja viranhaltijat maakunnassa, kunnan työntekijät, päättäjät ja johto sekä kuntalaiset. Vuonna 2013 Valonian liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä tehtiin 12 kunnassa.
Valonian liikkumisen ohjauksen järjestämiin tapahtumiin osallistui 12 610 henkilöä, joka oli enemmän kuin koskaan ennen. Liikkumisen ohjaus järjesti tai osallistui yhteensä 77 tapahtumaan. Mediaosumia liikkumisen ja liikenteen aiheista oli vuonna 109. Viestinnällä ja kampanjoilla (mm.
radio- ja Facebook-kampanjat sekä videot) tavoitettiin suoraan yli 50 000 ihmistä.
Valonian vuonna 2012 toteuttama Työpyöräile!-kampanja valittiin osaksi vuoden 2013 Euroopan
liikkumisen ohjauksen päätapahtumaa, ECOMM-konferenssia ja Turku sai ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Euroopan Komission Do the Right Mix -osarahoitusta Liikkujan viikon 2013
markkinointiviestintään. Lisäksi Turun seudun Liikkujan viikko ylsi 10 parhaan joukkoon vuoden
2013 European Mobility Week Award -palkintohaussa.
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4.1. Työbussaile!-kampanjassa vaihdettiin henkilöauto
bussiin työmatkoilla
Valonia toteutti syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana Turun seudullisen joukkoliikenteen
kanssa Työbussaile!-kampanjan. Kampanjassa 60 normaalisti töihin henkilöautolla kulkevalle henkilölle annettiin maksuton bussikortti kuukaudeksi Turun joukkoliikenteeseen.
Joukkoliikenteen käyttökokemuksia jaettiin ja seurattiin sosiaalisessa mediassa ja Valonian internetsivuilla. Kampanjan Facebook-sivut saivat vuoden loppuun mennessä lähes 350 fania ja
joukkoliikenteen Facebook-sivujen tykkääjämäärä lisääntyi kampanjan aikana yli 600 henkilöllä.
Työbussaile!-kampanjassa tavoitettiin viestinnän keinoin suoraan yli 30 000 henkilöä, joista tapahtumiin osallistui noin 1 200.
Turun busseissa järjestettiin syksyn aikana myös 18 elämyksellistä bussimatkaa, joista pääsi nauttimaan yli 1000 matkustajaa. Busseissa nähtiin sirkusta, teatteria ja kuultiin musiikkiesityksiä eri
kokoonpanojen esittäminä.
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4.2. Liikkujan viikolla esiintyi Paleface,
etätyöpäivää vietettiin monessa kunnassa
Valonian järjestämiin Liikkujan viikon (16.–22.9.) tapahtumiin
otti vuonna 2013 osaa lähes 4 000 ihmistä. Viikko keräsi 37 mediaosumaa.
Kansainvälisen Auton vapaapäivän 22.9. toiminnalliseen katutapahtuman ohjelmaan Turun kauppatorilla kuului bändejä, elämyksiä busseissa, erilaisia kokeiluratoja, haastatteluja
ja muita aktiviteetteja koko perheelle. Yliopistonkadun osuus
torin viereltä oli suljettu autoliikenteeltä koko päivän ajan. Mukana oli laaja joukko järjestöjä neuvomassa ja opastamassa erilaisten lihasvoimalla kulkevien menopelien käyttämisessä sekä
edistämässä terveyttä. Tapahtuman kruunasi rap-artisti Palefacen esiintyminen.
Kansallisen etätyöpäivän 20.9. viettoon tavoiteltiin tänä vuonna erityisesti Kaarinan, Liedon, Mynämäen, Raision, Turun ja
Uudenkaupungin kuntalaisia sekä kuntien päättäjiä. Etätyöpäivänä järjestettiin näiden kuntien kirjastoissa tempauksia, joissa
Valonia esitteli kirjastojen sopivuutta etätyökäyttöön. Kansallisen kimppakyytipäivän 19.9. kohderyhmänä puolestaan oli
Liedon kunnassa sijaitseva Avanti-Tuulissuon teollisuusalueen
työyhteisö, jolle järjestettiin tietoisku kimppakyytipalvelusta.

4.3. Pyörällä töihin ja oppia kaupunkipyöräilyyn
Pyöräilyviikko 2013 (11.–18.5.) käynnistyi iloisissa tunnelmissa lauantaina 11.5. Turun Vähätorilla.
Tapahtumassa tarjottiin pientä polkupyörän huoltopalvelua: pyörän kumeihin pumpattiin ilmaa
ja ketjuja öljyttiin. Ennen tapahtumaa järjestettiin kaksi kaupunkipyöräilyn lyhytkurssia yhdessä
Kirjakahvilan ja pyöräilyjärjestöjen kanssa. Liikennesääntöjä ja pyöräilyn turvallisuutta käsitteleville luennoille osallistuneiden oli mahdollisuus päästä mukaan Turun Urheiluliiton pyöräilyjaoston
ohjaamalle pyöräilylle Turun keskustassa lauantain Pyöräilypäivänä. Luennoille ja kaupunkipyöräilyyn osallistui yhteensä lähes 50 henkilöä.
Perinteinen Pyörällä töihin -kilpailu järjestettiin jo 16. kerran. Osallistujamäärä saatiin jälleen nousuun: kilpailuviikolle osallistui 301 varsinaissuomalaista työpaikkaa ja osastoa, kun vuonna 2012
osallistujatyöpaikkoja oli 249. Eniten osallistujia saatiin sarjaan 21–100 työntekijää. Kuntasarjassa
Turku vei voiton Laitilan noustessa toiseksi ja 12-kertaisen voittajan Naantalin jäädessä kolmanneksi. Laitila ampaisi ensimmäistä kertaa kärkikolmikkoon.
Kilpailuun osallistui yhteensä 2609 henkilöä ja moottorittomasti kuljettuja kilometrejä kertyi
93 832. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 68 ensikertalaista työpaikkaa ja osallistujia oli 19 kunnasta. Koululaisille suunnatusta Pyörällä kouluun kampanjasta kerrotaan Ympäristökasvatus-luvussa.
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4.4. Liikkumissuunnitelmia ja seudullista yhteistyötä
Valonian viisaan liikkumisen tiimi auttoi työpaikkoja liikkumissuunnitelmatyössä neuvomalla, kouluttamalla, konsultoimalla sekä tuottamalla materiaalia. Lisäksi aloitettiin liikkumiskyselyiden tekeminen Työbussaile!-joukkoliikennekampanjassa mukana oleville esimerkkityöpaikoille, joita
olivat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS), Turku Energia Oy ja Turun kaupunki. Koulujen liikkumissuunnitelmien tekoa jatkettiin
Wäinö Aaltosen koulussa Turun Hirvensalossa.
Liikkumisen ohjauksen seudullisessa yhteistyössä pyritään vahvistamaan yhteistyötä seudullisten
liikkumisen ohjaustyötä tekevien ja siihen halukkaiden organisaatioiden kesken sekä lisäämään
yhteistyötä liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa kunnissa ja alueellisesti.
Toimintaa ohjaavana ryhmänä toimii seudullista liikennejärjestelmätyötä tekevä ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen liitto. Yhteistyö liikkumisen ohjauksen teemojen ympärillä
on kehittynyt luontevasti etenkin liikennejärjestelmätyössä mukana olevien valmistelijoiden, alueellisten liikenneturvallisuustoimijoiden sekä pyöräilyä, liikuntaa ja terveyttä edistävien organisaatioiden kanssa.
Tapahtumayhteistyötä on lisäksi tehty Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoon (V-S
LIVE) kuuluvien tahojen kanssa. Verkostoon kuuluu yli 270 liikkumisen ohjauksesta kiinnostunutta
henkilöä.

Osallistujat
Liikkumisen ohjaus 2011–2013
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5. Vesihuolto ja vesiensuojelu
Vuosi 2013 oli vesihuollon osalta kiireinen ja rikkonainen. Haja-asutuksen vesihuollon ja hajajätevesiasetuksen toimeenpanon edistymistä leimaa edelleen paikalleen jämähtänyt tilanne ja kuntalaisten odotteleva asenne. Uudelleen hitaasti heräävää kiinnostusta on huomattavissa lisääntyneinä kävijämäärinä jätevesitilaisuuksissa. Tämä lisääntynyt kiinnostus ei kuitenkaan ole vielä
muuttunut toteutuneiksi rakennus/toimenpidelupa-hakemuksiksi kuntien rakennusvalvontatoimistoihin ja siten jätevesijärjestelmien uudistamiseen.
Valonian vesitiimin jäsenet tekivät paljon asiantuntijatyötä niin erilaisten kartoitusten parissa kuin
osallistumalla seminaareihin ja antamalla virallisia lausuntoja jätevesijärjestelmien toimivuudesta.
Vesitiimillä on hyvä osaamispohja erilaisten selvitysten ja tutkimusten tekoon. Esimerkiksi toimivuuslausuntopyynnöt tulevat varmasti lisääntymään kiinteistöjä myytäessä, kun heikosti toimivat
järjestelmät tulevat kynnyskysymykseksi kauppojen toteutumiselle.
Vesiensuojelun osalla suurimmat toimet olivat Maailman vesipäivän juhlistaminen laajalla kumppanuuskoalitiolla Myllärintalolla maaliskuussa sekä Velho-vesikoulupäivät kahdessakymmenessä
Varsinais-Suomen koulussa. Hienona edistysaskeleena oli myös Purokunnostusprojektille varmistunut rahoitus. Hankkeessa kunnostetaan vaelluskalojen kutualueita.
Vesitiimi antoi vuoden 2013 aikana neuvontaa puhelimitse ja kiinteistökäynneillä yhteensä 1058
kiinteistönomistajalle.

5.1. Haja-asutuksen jätevesineuvonnassa Valonian
asema selkeä
Jätevesineuvonta on hyvin vakiintunutta, toimintakenttä on tuttu ja toiminnan järjestäminen on
helppoa Valonian hyvän kontaktiverkoston avulla. Jätevesitoiminnassa Valonia on tunnettu ja arvostettu toimija, jonka puolueeton asema on selkeä.
Vuoden kohokohtiin kuului Paraisilla järjestetty Harmaavesiseminaari lokakuussa. Tapahtuman
hyvä osanotto, vilkas keskustelu ja sen saama hyvä palaute tekivät seminaarista onnistuneen.
Seminaarin lähtöidea tuli Paraisten ympäristönsuojelutoimistolta. Usein parhaat ja onnistuneimmat ideat lähtevät juuri paikallisesta ajatuksesta ja tarpeesta, johon Valonian on helppo tarjota
apuaan ja osaamistaan.
Valonia järjesti tapahtumia ympäri Varsinais-Suomea ja tavoitti neuvonnallaan kuntalaisia kohtalaisesti.
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5.2. Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta (HAKKU 2013 -hanke)
Kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan hankealueena vuonna 2013 oli Raisio, Rusko, Mynämäki,
Nousiainen ja Masku. Neuvontaa annettiin sekä vakituiselle asutukselle että loma-asutukselle,
mutta ei uudisrakennuskohteille.
Kiinteistönomistajat olivat hankkeessa selvästi kiinnostuneempia tonttikohtaisesta neuvonnasta,
kuin puhelin- tai sähköpostineuvonnasta. Hankkeessa tehtiin 391 neuvontakäyntiä, mikä viitaa siihen, että jätevesineuvonnalla on edelleen selvä tarve ja ilmainen kiinteistökohtainen neuvonta
on neuvontamuotona toimiva. Monille kiinteistönomistajille on helpotus kuulla, ettei kiinteistön
jätevesijärjestelmää tarvitse uudistaa esim. ikävapautuksen tai vähäisten vesien johdosta. Näin he
välttyvät turhilta investoinneilta.
Hankkeella saatiin tuotettua paikallista tietoa jätevesien käsittelyn nykytilanteesta neuvontakunnissa. Neuvotuista kiinteistöistä 81 prosentilla jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista. Useimmilta
kiinteistöiltä puuttuivat myös jätevesiselvityslomakkeet.
Neuvontakäyntejä tehtiin aikaisempiin vastaaviin hankkeisiin verrattuna vähemmän. Tähän ovat
syynä mm. yleismainonnan vähyys, kiinteistönomistajien tavoittamistapa ja käyntien varaustapa.
Joissakin kunnissa neuvonta myös otetaan aktiivisemmin vastaan kuin toisissa.
Neuvontakäynneillä kiinteistönomistajille annetaan kaikki tarvittavat ohjeet, joiden avulla heillä
on mahdollisuus lähteä uudistamaan jätevesijärjestelmiä. Hankkeen resursseilla ei pystytä seuraamaan, miten neuvonta johtaa käytännön toimenpiteisiin, mutta neuvonnasta asia ei jää kiinni.
Kuntien on myös aika aktivoitua ja osoittaa kiinteistönomistajille, että kiinteistöjen jätevesijärjestelmien ajantasaisuutta valvotaan. Varsinais-Suomen kunnista erityisesti Loimaa ja Parainen ovat
jo aktivoituneet asiassa.

Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen
kiinteistöillä hankealueella
(vakituinen asutus + loma-asutus)

2%
9%
Järjestelmä riittämätön

8%

Pieniä toimia vaativa tai vanheneva ratkaisu
Järjestelmä kunnossa

81 %

Jäteveden määrä vähäinen
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5.3. Jätevesijärjestelmien toimivuuden seuranta
Valonian näytteenottoseurannassa kaudella 2012–2013 tutkittiin 17 varsinaissuomalaisen kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Kiinteistöjen omistajat ovat mukana näytteenottoseurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevedenpuhdistamonsa ovat perheen normaalissa käytössä. Kiinteistöillä syntyvän jäteveden oletetaan olevan hajajätevesiasetuksen toisessa
pykälässä esitettyjen kuormituslukujen mukaista (BOD7atu 50 g/d, Pkok 2,2 g/d, Nkok 14 g/d).
Kiinteistön vedenkäyttömääränä käytetään 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa, ellei kiinteistöltä ole saatu tarkempia tietoja esimerkiksi vesimittarista.
Puhdistamoista pyritään ottamaan näytteitä laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti yleensä n. kolmen kuukauden välein. Näytteidenottoa valvoo sertifioitu vesinäytteenottaja. Näytekaudella otettiin neljä näytettä puhdistamoa kohti per vuosi. Otetut jätevesinäytteet tutkittiin Ramboll Analytics Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteet on otettu puhdistetusta jätevedestä yleensä
kokoomakaivosta, johon muutaman päivän ”kokoomanäyte” on kertynyt, tai puhdistamon laitetilasta, jossa näyte on yleensä otettu prosessin selkeytysvaiheesta ennen ulospumppausta.

Pienpuhdistamojen puhdistettujen näytteiden pitoisuudet ja puhdistustehokkuus
Kohde

kpl

BOD7atu P(kok) N(kok)
l/as*d
mg/l
mg/l
mg/l

BOD7atu P(kok) N(kok)
>80 %
>70 % >30 %

WP5 (Lehdonvirta)

3

135

11,2

2,1

20,6

97

87

80

Upo Clean I (Mäntylä)

8

90

37,1

8,8

122,6

93

64
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Upo Clean I (Määttänen)

8

120

73,1

9,5

56,6

82

48

51

Biolan Trio (Palmujoki)

8

92

17,8

4,7

81,9

97

80

46

Clewer 800s (Salakari)

4

120

19,2

8,3

22,5

95

55

81

Biokem 30 (Seikelä)

2

50

124,5

9,1

73

89

77

74

WP 50 (SF Caravan)

4

120

60,6

7,9

55,8

85

57

52

Yhteensä: 37
Keskiarvo:

104

49,1

7,2

61,9

91

67

58

Näytteenottoseurannan tulosten mukaan seuratut jätevesijärjestelmät toimivat pääosin haja
jätevesiasetuksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Yllä olevassa taulukossa hieman yllättäen
fosforin saostuminen jätevedestä on vähän alle raja-arvon. Yleensä ongelmallisempaa on typen
biologinen poistuminen. Lisätietoa järjestelmien toiminnasta on luettavissa Valonian sivuilta löytyvästä näytteenottoraportista kaudelta 2012–2013.
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5.4. Muu toiminta vuonna 2013
Vesitiimi teki tilaustöitä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle. Varsinais-Suomen ELY-keskus tilasi Valonialta vuonna 2013 kaksi raporttia: Kokemäenjoen keskiosan ja
Loimijoen alaosan tulvasuojeluhankkeen Natura 2000 -arvioinnin täydennys ja ajantasaistaminen
sekä Hanhijoen ja Oravajoen varren tulvametsien edustavuuden ja pinta-alan arviointi. Sirppujoen
vesistön Pitkäjärven hoito ry tilasi Valonialta Laitilan ja Uudenkaupungin Pitkäjärven luontoselvityksen, joka liittyy Pitkäjärven vedenpinnan nostohankkeeseen. Luontoselvityksessä kartoitettiin
Pitkäjärven pesimälinnusto ja kasvillisuus kevätkesällä 2013.
Yhteistyössä Turun AMK:n kanssa tehtiin kartoitus lietekuljetusten järjestämisestä Turun seudun
jätehuolto Oy:n osakaskunnissa. Kyseinen kartoitus liittyi jätelain muutokseen ja siitä aiheutuvaan
lakisääteiseen pakkoon tarkastella uudestaan lietteiden kuljetusjärjestelmien toimivuus lainsäädännön, valvonnan, käytännön toteutuksen ja ympäristönsuojelun näkökulmista. Kartoituksen tulokset esitellään Turun seudun jätehuoltolautakunnalle keväällä 2014.
Haja-asutuksen kotitalouslietteiden käsittelyyn liittyy myös vuoden 2013 alussa alkanut Putsareista pelloille -hanke. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan selkeä toimintamalli ja opas paikallisen
ja pienimuotoisen saostuskaivo-, umpikaivo- ja prosessilietteen vastaanotto- ja käsittelypisteen
perustamiseen sekä käsitellyn lietteen maatalouskäyttöön. Hanke tuottaa tietoa käsitellyn lietteen
ominaisuuksista lannoituskäyttöä ajatellen. Hankkeessa tehdään myös neuvontatyötä ja koulutusta lietteen hyötykäytöstä Varsinais-Suomen maanviljelijöille. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty
hankkeessa tehdyn lietteiden koostumuksen tutkimusta. Lietteiden ominaisuudet liittyvät vahvasti niiden hyötykäytön järkevyyteen niin ympäristön kuin taloudelliselta kannalta. Vastaavaa tutkimusta ei samassa laajuudessa ole Suomessa tehty. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun.
Lokakuussa 2013 käynnistyi Tukea osuuskunnan perustamiseen -hanke (TUKOS), joka neuvoo ja
tukee idea-asteella olevia jätevesiosuuskuntia. Hanketta toteutetaan Vakka-Suomen alueella.
TUKOS-hankkeen tavoitteena on edistää lupaavien ja idea-asteella olevien osuuskuntamuotoisten
vesihuolto-hankkeiden toteutumista.
Osuuskuntapuolella yksi konkreettisista onnistumisista oli uutinen Sauvon Karunaan perustetusta
osuuskunnasta. Valonian vesitiimi järjesti osuuskuntaillan Kalliorannan koululla lokakuussa 2011.
Onnistuneella ja innostavalla tiedonjaolla tilaisuudessa saatiin aikaan osuuskuntahankeidea, joka
kaksi vuotta myöhemmin konkretisoitui virallisen jätevesiosuuskunnan perustamisen myötä.

Kotitalouksien jätevesilietteiden ravinnepitoisuuksien keskiarvot (kg/m3)
Kiinto
Näytepaikka aine %

Kiinto
Kokonais
aine BOD7atu
fosfori

Liukoinenfosfori

Kokonais
typpi

Ammoniumtyppi

Nitraattityppi

Sakokaivo

0,2

7,0

2,5

0,1

0,03

0,7

0,5

0,001

Umpisäiliö

0,03

2,0

0,7

0,1

0,04

0,5

0,4

0,0003
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5.5. Yhteistyökumppanit
Valonia oli mukana Ruisrockissa yhteistyössä Saaristomeren suojelurahaston, Pidä Saaristo Siistinä
Ry:n ja VELHO-hankkeen kanssa. Festivaalin aikana vesitiimi teki haastatteluja esiintyjien vesiensuojelutiedoista. Valonia oli myös mukana jakamassa vesiensuojelutietoa festivaalivieraille.

Kuinka kauan kestää, että vesi vaihtuu Itämeressä? - Ruisrock 2013
Hakku 2013 -hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Lounais-Suomen vesiensuojelu
yhdistys ry, Raision kaupunki, Ruskon kunta, Mynämäen kunta, Nousiaisten kunta ja Maskun kunta.
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6. Kestävä kuluttaminen
Kestävä kuluttaminen on Valonian toiminnassa kokonaisuus, jonka alle on koottu erityisesti Ekokoti-hankkeeseen, kuluttamiseen liittyviin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä Valonian näyttelyyn
liittyviä toimintoja.
Kotitalouksien suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta, joten myös Valonian kestävän kuluttamisen toiminnassa keskitytään näihin teemoihin. Esillä on ollut
myös esimerkiksi nuoria kiinnostavat teemat, kuten elektroniikka ja vaatteet. Lisäksi tapahtumissa
oli esillä ajankohtaisia teemoja, kuten villivihannekset ja sesongin mukainen ruoka.
Esimerkkinä aihepiirin tapahtumasta voidaan mainita Kauden kasvikset -teemapäivä 22.11. neljässä varsinaissuomalaisessa K-Supermarketissa; Raisiossa, Naantalissa, Mynämäellä ja Laitilassa.
Teemapäivänä kannustettiin kauden kotimaisten vihannesten käyttöön. Jokaisessa tapahtumapaikassa oli tarjolla reseptejä, neuvontaa, tuotetarjouksia sekä aiheeseen liittyvä kilpailu. Tapahtumapäivä toteutettiin yhteistyössä Keskon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja vastaanotto oli
kiinnostunut. Erityisesti reseptit ja vihannestarjoukset kiinnostivat asiakkaita.
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6.1. Tiedolla, tekniikalla ja ymmärryksellä kohti ekokotia
Vuonna 2013 käynnistyi EKOKOTI – Ekotehokkuutta kotitalouksien arkeen ja muutostilanteisiin
-hanke, jossa perehdytään varsinaissuomalaisten kotitalouksien kulutustottumuksiin. Hankkeen
tarkoituksena on lisätä kotitalouksien tietoa ja ymmärrystä omista ilmastovaikutuksistaan sekä antaa keinoja niiden vähentämiseksi. Tämä toteutetaan reaaliaikaisen mittauksen, seurantaohjelmiston ja intensiivisen neuvonnan avulla.
Toiminta lähti käyntiin syksyllä kahdeksan pilottikotitalouden kanssa. Kotitalouksissa toteutettiin
kuukauden kestänyt sähkönkulutuksen ja henkilöautoilun reaaliaikainen mittaus. Lisäksi kotitalou
det alkoivat tehdä seurantaa ruokavalinnoista, jätteensynnystä sekä vedenkulutuksesta. Elomatic
Oy kehitti yhteistyössä Valonian asiantuntijoiden kanssa ESCdata-tiedonkeruujärjestelmän, johon
mittaustiedot siirtyvät automaattisesti. Tämä helpottaa tiedon havainnollistamista ja analysointia.

Ekokoti-hankkeen mittausjärjestelmän ja neuvontamallin myötä luodaan visiota tulevaisuuden vähähiilisen yhteiskunnan palveluista. Toiminnan myötä saamme tietoa siitä, minkälaista konkreettista tietoa ja palveluita kotitaloudet tarvitsevat kulutustottumustensa muuttamiseksi. Malli on
herättänyt runsaasti mielenkiintoa myös valtakunnallisesti. Pilotointi jatkuu vuonna 2014.

ekokoti
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Syksyllä 2013 uudistetulla www.pieniatekoja.fi -verkkosivustolla ehdittiin vuoden 2013 loppuun
mennessä tehdä noin 300 uutta ympäristötekoa.

6.2. Ekotukitoiminnalla merkittäviä säästöjä mm.
sähkönkulutuksessa
Ekotukitoiminnan tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen toimia työpaikoilla. Samalla saadaan usein taloudellisia säästöjä. Ekotukihenkilö koulutetaan oman toimipisteensä ympäristötyön
neuvojaksi ja kannustajaksi.
Turun kaupungin Ekotukitoiminta on osa kestävän kehityksen budjetointia ja liittyy Turun Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttamiseen. Valonia osallistui koulutusten suunnitteluun ja vastasi
pääosin sisällön toteutuksesta. Vuoden 2013 aikana koulutuksia pidettiin 16 kappaletta. Yhteensä
koulutettuja ekotukihenkilöitä Turun kaupungissa on jo lähes 300.
Ekotukiverkoston luominen on tärkeä osa ekotukitoimintaa. Verkostoituessa yksiköt jakavat kokemuksia, ideoita ja esiin nousee epäkohtia yksiköissä sekä yksiköiden välillä. Koulutuksissa tapahtuvien keskustelujen ansiosta esiin nousi esimerkiksi ongelma erilaisista työhyvinvointikäytänteistä.
Tähän puututtiin ja epäkohta korjattiin vuoden 2014 alussa. Ekotukihenkilöille myös järjestettiin
erilaisia kampanjoita esimerkiksi sähkönkulutukseen, jätteisiin tai reilun kaupan kahviin liittyen.
Ekotuen kampanjoiden avulla Turun kaupungin sivistystoimiala on onnistunut säästämään sähköä
(jopa 484 MWh, vuoden 2012 säästö) ja vuonna 2013 kampanjaa pilotoitiin myös hyvinvointitoimialalle.
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6.3. Lämpöä tupaan – säästöä sukanvarteen -näyttely veti
yleisöä
Valonian näyttelyssä oli vuonna 2013 runsaasti kävijöitä, vaikka näyttely olikin suljettuna syksyllä
Suurtorin remontin ajan. Pysyvän näyttelyn, Kestävän arjen avaimet, lisäksi tammikuussa yleisölle
avautui energiateemainen Lämpöä tupaan ja säästöä sukanvarteen -näyttely. Näyttelyssä oli esille monenlaisia uusiutuvan energian vaihtoehtoja aina ilmalämpöpumpuista aurinkopaneeleihin.
Maailman vesipäivään liittyvä vesiklinikka täydensi näyttelyä maaliskuussa. Vesiklinikalla oli esillä
monia veteen liittyviä aiheita, kuten mistä Turun juomavesi tulee, miten jätevedet puhdistetaan,
veden käyttö lämmityksessä sekä vesivaraajan mitoitus.
Joulun kynnyksellä näyttelyvieraita johdateltiin ekologisempaan jouluun ruokareseptein ja neuvomalla hukkaruoan vähentämisessä. Asiaa oli myös viisaasta liikkumisesta sekä vinkkejä auton
polttoaineenkulutuksen ja siitä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen. Lisäksi näyttelyssä tarjottiin kiireetöntä joulua ja tilaa rauhoittumiselle hiljaisuuden nurkkauksessa. Kävijöitä näyttelyssä
oli yhteensä noin 1300.
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7. Ympäristökasvatus
Valonian ympäristökasvatustoiminnan tavoitteena on kasvattajien ympäristökasvatustaitojen lisääminen, sillä heidän kauttaan tavoitetaan iso joukko lapsia ja nuoria. Toiminnassa keskitytään
erityisesti avainryhmien kouluttamiseen. Lisäksi koulut ja päiväkodit voivat hyödyntää Valonian
ympäristökasvatuksen asiantuntemusta ympäristötapahtumien ja teemapäivien suunnittelussa
sekä tapahtuman järjestämisessä. Valonian asiantuntijat ovat kiertäneet myös kouluissa mm. VELHO-hankkeen vesikoulupäivien merkeissä, jolloin ryhmän oma opettaja on saanut hyviä esimerkkejä luokan ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen.

7.1. Ekosysteemipalveluautomaatista voi tilata luonnon
ilmaista huolenpitoa
Ekosysteemipalveluautomaatti on Valonian kehittämä
ympäristökasvatuksen työkalu. Sillä voidaan konkreettisesti näyttää, mitä ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan.
Tarkoituksena on saada automaatin asiakas pienimuotoisten esitysten avulla oivaltamaan, mitä luonnon tarjoamat palvelut ovat ja mitä tapahtuu, ellei automaatti
jostain syystä toimikaan. Ekosysteemipalveluautomaatti kiersi useissa tapahtumissa, kuten ViherVillityksessä,
Kesis-leirillä, Skanssin ympäristöpäivässä ja koulujen
ympäristöpäivissä. Tapahtumissa automaatti on osoittautunut vetonaulaksi, jonka esityksiä ihmiset jaksavat
seurata.
Ekosysteemipalveluita kuvaavista kuvista ja tarinoista
laadittiin opaskirjanen, jonka avulla opettaja tai varhaiskasvattaja voi käsitellä teemaa lasten kanssa. Kuvat ja tarinat olivat esillä myös Valonian näyttelyssä.
Ekosysteemipalveluautomaatti ja tarinat soveltuvat esiopetukseen ja peruskoulun alemmille luokille. Automaatti on nyt osa Valonian lainattavia materiaaleja, jota
voi myös tilata vierailulle. Työkalut on kehitetty ympäristöministeriön rahoittamassa Ekosysteemipalveluautomaatti, luonnon ilmaista huolenpitoa -hankkeessa.
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7.2. Koulutusta kasvattajille
Valoniasta tilattiin vuonna 2013 ympäristökasvatuskoulutusta mm. Turun AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelmalle sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lastenohjaajille ja ekotukihenkilöille. Valonia oli myös yhteistyökumppanina Maan Ystävien Globaalia ympäristökasvatusta
toiminnallisesti -koulutuksessa ja Haavin Lähellä kaupungissa -työpajassa.
Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivän teemoina olivat ulkona oppiminen ja seikkailukasvatus, joista tarjottiin valmiita menetelmiä kasvattajien käyttöön. Päivä toteutettiin yhteistyössä Novian yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja Turun NMKY:n kanssa. Lisäksi iltaosuuden kaupunkiviljely
ja -mehiläistenhoito soveltuivat myös aikuisille. Samalla perustettiin V-S Viro-keskuksen ja Turun
Kirjakahvilan kanssa Brinkkalan pihalle viljelylaatikot, joita hoidettiin yhdessä kesän ajan ja elokuussa järjestettiin sadonkorjuujuhla. Kaupunkiviljely on nouseva teema, jolle on kysyntää etenkin
nuorten aikuisten parissa. Lisäksi kesäkuussa Valonia järjesti kaikelle yleisölle suunnatun Yrttikävelyn, jossa tutustuttiin lähiluonnon villiyrtteihin. Retki saavutti suuren suosion, sille osallistui 100
henkilöä.

7.3. Vesikoulut kiinnostivat oppilaita ja opettajia
Valonia järjesti keväällä ja syksyllä 2013 VarsinaisSuomen ELY-keskuksen VELHO-hankkeessa vesistöaiheisia opetuspäiviä 20:llä Varsinais-Suomen peruskoululla. Opetukseen osallistui noin 470 oppilasta.
Kysyntää olisi ollut enemmän kuin hankkeessa voitiin
tarjota.
Opetuspäivän tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaat
veden merkitykseen jokapäiväisessä elämässämme. Päivän aikana tutustuttiin, mistä vetemme tulee, miten sitä käytämme ja miten vettä ja vesiluontoa pitäisi suojella. Vesikoulupäivän ulkoaktiviteetit
koostettiin koulujen erilaisiin lähiympäristöihin sopiviksi, mutta sisällä tapahtuva opetus oli kaikille sama.
Vuonna 2013 voitiin opetuspaketti tarjota myös kahdelle ruotsinkieliselle koululle Nauvossa ja Paraisilla,
jolloin osa opetusmateriaalista käännettiin ruotsiksi.
Vesikoulussa tarjottiin oppilaille kosketuspintaa luontoon. Lisäksi opettajat pääsivät mukaan ulkona oppimisen teemoihin ja saivat hyviä esimerkkejä eri oppiaineiden opettamisesta lähiympäristössä. Valonian
koulutusten tavoitteena on madaltaa opettajien kynnystä lähteä oppilaiden kanssa tutkimaan lähiympäristöään.
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Opettajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä päivän antiin. Erityisesti opettajat pitivät maasto-opetuksesta ja vedensäästöön liittyvistä asioista. Vesikouluissa mukana olleille oppilasryhmille lähetettiin kysely päivän annista. Vastauksia saatiin noin 150 oppilaalta. Oppilaille oli jäänyt mieleen
erityisesti luonnossa tapahtunut toiminta ja opetus. Suosituimpia aiheita olivat veden ja vesieliöiden tutkiminen. Myös veden kemikalisoitumista havainnollistava veden sotkeminen arkipäivän
kotikemikaaleilla oli jäänyt oppilaiden mieleen. Samoin WC-pöntön käyttösäännöt olivat hyvin
muistissa. Veden säästämisen ja suojelun yleisiä perusteita oppilaiden mielestä olivat vesivarojen
rajallisuus, veden hinta ja vesieliöiden elinolosuhteiden turvaaminen.

7.4. Vihreä lippu -ohjelman kestävälle tasolle uudet kriteerit
Valonia toimi Vihreä lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä eli neuvoi, tuki ja koulutti ohjelmaan
osallistuvia päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia. Lisäksi Valonia tiedotti ohjelmasta ja kannusti mukaan uusia osallistujia.
Helmikuussa 2013 Valonia järjesti Vihreä lippu -osallistujien tapaamisen, joka käynnisti VarsinaisSuomen ja Satakunnan yhteisen Vihreä lippu -osallistujien verkoston ja keskusteluryhmän. Helmikuun ensimmäisessä tapaamisessa puitiin ohjelman haasteita ja sudenkuoppia. Keskustelussa
nousi esiin tarve kehittää Vihreän lipun kestävää tasoa. Valonian toimesta järjestettiin keväällä
toinen tapaaminen, jossa mukana oli myös ohjelmaa koordinoiva Suomen Ympäristökasvatuksen
Seura. Valonian sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kestävällä tasolla olevien Vihreä lippu -koulujen ja päiväkotien ansiosta alkoi kehitystyö, joka johti vuoden lopulla hyväksyttyihin uusiin kestävän Vihreä lippu -tason kriteereihin.
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7.5. Koulujen liikkumiskampanjat
Vuoden 2013 merkittävin lapsiin ja nuoriin kohdistuva liikkumiskampanja oli Minun koulumatkani
-piirustuskampanja Varsinais-Suomen koululaisten iltapäiväkerhoille. Iltapäiväkerhot haastettiin
käsittelemään lasten koulumatkan liikenneturvallisuutta ja siihen liittyviä tuntemuksia. Valonian
järjestämässä kampanjassa lapset saivat tehtäväksi piirtää kuvan aiheesta ”Minun koulumatkani”.
Lisäksi heitä haastateltiin matkan mukavista ja vaarallisista paikoista.
Piirustuskampanjaan osallistui 26 iltapäiväkerhoa kymmenestä kunnasta ja koulumatkoja kuvaavia töitä kertyi yhteensä yli 250 kappaletta. Piirustuksia luotiin Aurassa, Liedossa, Naantalissa,
Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Turussa, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla. Kuvista
koottiin näyttely Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan Turkuun 7.–27.10.2013.
Piirustusten teemoissa nousivat esiin erityisesti koululaisten välittömät havainnot koulumatkalta,
asuin- ja kouluympäristöstä sekä koulumatkan taittamiseen käytetyt kulkuvälineet. Haastatteluissa
lapset kertoivat koulumatkan vaarallisista paikoista hyvin yleisellä tasolla. Tällaisia paikkoja olivat
mm. risteykset, autotiet ja metsät, joissa on kaatuneita puita. Mukaviksi asioiksi lapset mainitsivat
esimerkiksi pyöräilyn, metsän, vanhempien kyydillä kulkemisen sekä kaverien kanssa koulumatkan
taittamisen. Ikävät puolet koulumatkassa liittyivät usein säähän (sade, kylmä) tai aamuheräämiseen ja kotoa lähtöön, mutta myös toisten lasten metelöintiin bussissa.
Lisäksi Valonia järjesti neljännen kerran Pyörällä kouluun -kampanjan Pyörällä töihin -kilpailun yhteydessä. Kampanjaan osallistui 358 oppilasta kolmesta koulusta. Kampanjan osallistujamäärä on
pysynyt suhteellisen samana kuluneiden vuosien ajan. Vaikka kampanja käynnistettiin koulujen
toiveesta, se ei ole saavuttanut suurta suosiota.
Keväällä Pyörällä kouluun -kampanjan ja syksyllä Liikkujan viikon yhteydessä markkinoitiin Viisaasti kouluun -julisteita, Liikkumis-Aliaksen lainausta ja Liikkuminen-opetusmateriaalia. Julisteita tilattiin 104 kappaletta 11 koululle. Liikkumis-Aliasta lainattiin viidelle koululle ja yhteen tapahtumaan
sekä Valoniassa sitä pelasi viisi kouluryhmää. Pelaajia oli yhteensä 330.
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Liitteet
Liite 1: Valonian henkilökunta vuonna 2013 tiimeittäin
Esimiestiimi
 Anne Ahtiainen, johtava energia-asiantuntija, talous- ja projektihallinto
 Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö, henkilöstöhallinto
 Anni Eerola, taloussihteeri, talouspalvelut, 16.9.2013 lähtien
Energiatiimi
 Anne Ahtiainen, maakunnalliset energiasuunnitelmat, vaihtoehtoiset energiat
 Liisa Harjula, energianeuvoja, energiansäästökoulutukset ja neuvonta, ilmastonmuutos,
kuntien energiatehokkuussopimukset
 Antti Numminen, energianeuvoja, EETU-hanke (myös yritystiimissä)
 Matts Almgrén, energianeuvoja, kuluttajien ja taloyhtiöiden energianeuvonta (Turun rakennusvalvonta)
 Johanna Rinne, energianeuvoja, kuluttajien ja taloyhtiöiden energianeuvonta (Turun rakennusvalvonta)
Liikkumisen tiimi
 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen koordinaattori, suunnittelu ja kehittäminen
 Marja Tommola, projektityöntekijä, kestävä liikkuminen ja liikkumisen ohjaus, Työpyöräile-hanke
 Aino Yrttiranta, projektityöntekijä, joukkoliikenne, Työbussaile-kampanja, 1.6.–31.12.
 Taina Saarinen, projektityöntekijä, liikkumissuunnitelmat, 1.3.–31.3.2013
 Mikko Koskinen, projektityöntekijä, liikkumissuunnitelmat, 16.9.2013 lähtien (myös yritystiimissä)
 Sara Malve, projektityöntekijä, kestävän liikkumisen kampanjat, 1.8.–30.9.2013
Vesitiimi
 Jussi Heikkinen, vesiasiantuntija, hankesuunnittelu, PUPE-hanke, TUKOS-hanke
 Jarkko Leka, vesiasiantuntija, jätevesineuvonta, vesiensuojelu
 Hanna Sarkki, vesiasiantuntija, jätevesineuvonta, HAKKU-hanke
 Janne Tolonen, projektityöntekijä, vesihuolto- ja vesiensuojelu, 1.5.2013 lähtien
 Minna Kivilähde, jätevesineuvoja, HAKKU-hanke, 25.3.–30.9.2013
 Johanna Vattulainen, jätevesineuvoja, HAKKU-hanke, 1.5.–7.6.2013
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Viestintätiimi
 Ville Pyylampi, tiedottaja, Valonian viestintäsuunnittelu
 Johanna Kopra, projektityöntekijä, graafinen suunnittelu, 1.3.–30.6.2013
 Laura Sarlin, viestintäsihteeri, taitto ja graafinen suunnittelu 3.6.–31.12.2013
(Reetta Taposen vanhempainvapaasijainen)
 Tanja Seppänen, projektityöntekijä, viestintä, 19.6.2013 asti
 Anne Myllyaho, projektityöntekijä, viestintä, 28.2.2013 asti
 Sara Malve, projektityöntekijä, viestintä, 1.10.–30.11.2013 (Ville Pyylammen
vanhempainvapaasijainen)
Ympäristökasvatus ja kestävä kuluttaminen
 Susanna Auvinen, ympäristökouluttaja, ympäristökasvatuskoulutukset, luontokoulutoiminta
 Jaana Itälä-Laine, kestävän kehityksen suunnittelu ja kehittäminen, koulutussuunnittelu,
Ekotukikoulutukset
 Pirjo Rinne, ympäristökasvatuksen koordinaattori, ympäristökasvatuksen viestintä
Yritystiimi
 Riikka Leskinen, projektipäällikkö, hankesuunnittelu ja -kehittäminen, Kymppi-hanke
 Martina Uotinen, projektikoordinaattori, Kymppi-yrityshanke, ympäristökasvatustoiminnan
kehittäminen (myös ympäristökasvatustiimissä)
 Helena Nikkanen, ympäristöneuvoja, ympäristötekokilpailu, tapahtumat
 Jari Patronen, projektikoordinaattori, Kymppi-hanke, 30.6.2013 asti
Korkeakoulu- ja oppilaitosharjoittelijat:
 Youssef Edahbi, Yrkeshögsskola Novia, kestävä kehitys, 23.9.2013–14.2.2014
 Matias Juslin, Ammattiopisto Livia, kalatalous- ja ympäristöopisto, 27.5.–7.6.2013
 Mira Kuusisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, kestävä kehitys, 6.5.–19.7.2013
 Sara Malve, Turun ammattikorkeakoulu, kestävä kehitys, 2.4.–31.5.2013
 Anni Mätinki, Turun yliopisto 1.6.–31.8.2013
 Sinikka Rautio, Ammattiopisto Livia, 8.4.–8.6.2013
 Aino Yrttiranta, Turun ammattikorkeakoulu, kestävä kehitys, 1.3.–31.5.2013
Muut työntekijät:
 Pasi Seppälä, siviilipalvelusmies, 30.9.2013 asti
 Tuomas Jokiniemi, työkokeilija, 1.1.–30.4.2013
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Liite 2: Valonian julkaisut vuonna 2013
Julkaisu

Tekijä

Oppilaitos/
organisaatio

Hanke

Opinnäytetyöt, tutkimukset ja
selvitykset
Osallistavalla suunnittelulla ympäristö
myönteiseen toimintaan – Muotoilun
työtapoja Varsinais-Suomen kestävän
kehityksen palvelukeskus Valonialle

Maria Lahdenperä

Metropolis Ammattikorkeakoulu,
Teollinen muotoilu

Oppaat, raportit ja muut julkaisut
Yrittäjän opas kannattavaan ympäristötyöhön

Suomeksi toimittanut
Martina Uotinen

Kymppi-hanke

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas

Johanna Rinne ja
Matts Almgrén

E-neuvontahanke

Neuvontavideot lietteen keräyksestä ja
käsittelystä

Jussi Heikkinen

Pupe-hanke

Biomassan potentiaali ja kilpailukyky
energialähteenä Itämeren alueella,
nettisivusto: www.purebiomass.eu/Suomi

Anne Ahtiainen ja
Ville Pyylampi

Pure Biomass-hanke

Opas kunnille biomassan hyödyntämiseen

Anne Ahtiainen

Pure Biomass-hanke

Ekosysteemipalvelut – luonnon ilmaista
huolenpitoa -opasmateriaali

Susanna Auvinen ja
Johanna Kopra
(kuvitus)

Ekosysteemipalveluthanke

Yritysvideot; esittelyssä: Leipomo
Suloiset Gluteenittomat, Octomeca Oy,
Painotalo Painola, Flowpark Oy

Riikka Leskinen,
Martina Uotinen ja
Jari Patronen

Kymppi-hanke
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Liite 3: Työryhmien jäseniä
Valonian Johtoryhmä

Kymppi-hankkeen ohjausryhmä

Mikko Jokinen, pj. / Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki

Kari Porra, pj. Lahden seudun ympäristöpalvelut (LSYP)

Jarkko Virtanen / Risto Veivo, Turun kaupunki

Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki (sijaisena Riku Moisio)

Ari Korhonen, Raision kaupunki / Rauli Lumio, Maskun kunta

Anne Meronen, LSYP

Seija Niskala, Loimaan kaupunki / Mika Joki, Auran kunta

Petri Veijalainen, Suomen maakuntien EU-yksikkö

Pirkko Paranko, Salon kaupunki / Jari J. Laiho, Salon kaupunki /
Timo Klemelä, Someron kaupunki

Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto

Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki / Lars Nummelin, Kemiönsaaren kunta

Tuija Aarnikoivu, LSYP

Risto Vaittinen, Oy Turku Energia Ab

Markku Loiskekoski, Hyria Oy

Markku Lehtokari, Turun Seudun Jätehuolto Oy

Maija Venäläinen, Hyria Oy

Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

Juulia Tuominen, Hyria Oy

Elina Uitamo / Kirsi Kärpijoki, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Sara Syyrakki, Hämeenlinnan kaupunki

Juha Kääriä / Sirpa Halonen, Turun amk

Ulla-Maija Liski, Hämeen Ely-keskus

Heikki Saarento / Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto

Riikka Leskinen, Valonia (äitiyslomasijaisena Jari Patronen)

Ulla Kananen, LSYP

Martina Uotinen, Valonia

Eetu-hankkeen ohjausryhmä
Tommi Paanu, pj. Turun AMK

Maakunnallisen energianeuvonnan ohjausryhmä

Jussi Somerpalo, vpj. Suomen metsäkeskus

Ari Blomroos, Lieto

Anne Ahtiainen, Valonia

Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy

Markku Alm, V-S ELY-keskus

Kari Salminen, Varsinais-Suomen omakotiyhdistys

Seppo Jaakonmäki, V-S ELY-keskus

Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto

Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto

Anssi Koskiahde, Turku

Markku Kaurila, Pöytyän kunta

Olli Kuusio, Uusikaupunki

Timo Metsä-Tokila, V-S ELY-keskus / POTKURI

Kaisa Leiwo, V-S kiinteistöliitto

Nina Myllykoski, V-S ELY-keskus

Mikko Luntamo, Vakka-Suomen Voima Oy

Maija Pirvola, Yrityssalo Oy

Elina Ovaskainen, Motiva Oy

Markku Riihimäki, energia-asiantuntija

Mika Palmroos, Turku

Karl-Henrik Stuns, Paraisten kaupunki

Raimo Prusi, Sallila Energia Oy
Pirjo Siik, Lieto

Ekokoti-hankkeen ohjausryhmä

Pia Sillstén, Turku Energia Oy

Harri Hakaste, pj. YM

Pekka Simula, Laitila

Hella Hernberg, YM

Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat

Eeva Hämeenoja, SYKLI

Anne Ahtiainen, Liisa Harjula, Valonia

Olli-Pekka Laine, Omakotiliitto
Päivi Laitila, Motiva
Riikka Leskinen, Valonia
Raimo Lilja, Ekoleima

Työpyöräile! – Uusia kulkutapoja elämään -hankkeen
ohjausryhmä
Matti Holopainen, pj. Liikennevirasto

Taina Nikula, YM

Kaisa Mäkelä, Ympäristöministeriö

Ari Nissinen, SYKE

Okariina Rauta / Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Petri Pylsy, Kiinteistöliitto

Tapio Hartikainen, Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto

Marja Salo, SYKE

Lassi Lähteenmäki, Yle Turku

Emilia Olkanen, Ekokumppanit

Ville Pyylampi, Valonia
Paula Väisänen, Valonia
Reetta Taponen / Marja Tommola, Valonia
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Haja-asutuksen vesihuoltoryhmä
Jyrki Lammila pj., Varsinais-Suomen ELY-keskus

Seudullisen liikkumisen ohjaus -toiminnan ohjausryhmä 2013
(Liikennejärjestelmätyöryhmä)

Jarmo Aalto, Kustavin kunta

Laura Leppänen, pj. Varsinais-Suomen liitto

Kirsi Anttila, Raision kaupunki

Vesa-Matti Eura, Raisio

Anne Himberg, Sauvon kunta

Kimmo Suonpää, Naantali

Joni Holmroos, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Markku Niemi / Henna Paajanen, Lieto

Jonna Hostikka, Koski Tl sekä Aura, Marttila, Pöytyä ja Tarvasjoki

Jyrki Lappi, Kaarina

Petri Huovila, Paraisten kaupunki

Jaana Mäkinen, Turun kaupunki

Heidi Ilmanen, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Matti Salonen, Turun kaupunki

Urpo Isotalo, Marttilan kunta

Heidi Jokinen, Turun kaupunki

Timo Klemelä, Somero

Sirpa Korte, Turun kaupunki

Sinikka Koponen-Laiho, Paimion kaupunki

Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu

Juha Mäki, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Olli Lahtonen, Pyhärannan kunta

Markku Kivari siht., Strafica Oy

Salla-Mari Lauttamäki, Saaristomeren suojelurahasto
Nina Leino, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
Sonja Lindström, Kemiönsaaren kunta
Tuija Lojander, Raision kaupunki ja
Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat
Terhi Mäentaka, Vehmaan kunta
Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki
Jari Nerjanto, Taivassalon kunta
Seija Niskala, Loimaan kaupunki
Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Pekka Paju, Oripää
Tuomo Peltola, Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys
Mika Pihlajaniemi, Uudenkaupungin kaupunki
Saila Porthén, Naantalin kaupunki
Susanna Puottula, Uudenkaupungin kaupunki
Camilla Puranen, Kemiönsaaren kunta
Saari Riitta, Salon kaupunki

Putsareista pelloille -hankkeen ohjausryhmä (PUPE-hanke)
Jussi Heikkinen pj., Valonia
Jyrki Aakkula, MTT
Cati Huhta, Turun seudun jätehuolto Oy
Timo Kanerva, Nordkalk Oy
Petri Kapuinen, MTT
Maurits Kossa, maatalousyrittäjä
Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Piia Leskinen, Turun ammattikorkeakoulu
Leena Penttinen, MTK
Laura Saijonmaa, Ympäristöministeriö
Anne Salminen, Pöyry Oy
Esa Salminen, Pöyry Oy
Asko Särkelä, VHSVY
Hanna Vuola, MTK Varsinais-Suomi

Jouni Saario, Kaarinan kaupunki
Pekka Salminen, Turun kaupunki

Tukea osuuskunnan perustamiseen – hankkeen ohjausryhmä
(TUKOS-hanke)

Pia Salminen, Kaarinan kaupunki

Jyrki Lammila pj., Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pirjo Siik, Liedon kunta

Vesa Arvonen, SVOSK

Pekka Simula, Laitilan kaupunki

Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto

Marjo Stark, Uudenkaupungin kaupunki

Susanna Puottula, Uusikaupunki

Marjut Taipaleenmäki, Naantalin kaupunki

Pekka Simula, Laitilan kaupunki

Seppo Timonen, Loimaan seudun omakotiyhdistys

Jussi Heikkinen, Jarkko Leka, Valonia

Pasi Saario, Kaarinan kaupunki

Ulla-Maija Tulonen, Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon
yksikkö
Anne-Marie Turppa, Kaarinan kaupunki
Pirjo Uusitalo, Salon kaupunki
Heidi Veck, Raision kaupunki ja Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja
Ruskon kunnat
Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki
Jussi Heikkinen, Jarkko Leka, Hanna Sarkki, Valonia
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Ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmä

Hankintaryhmä

Merja Haliseva-Soila, pj. Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mia Koljonen, pj. Turun kaupunki

Johanna Aaltonen, Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

Kirsi Anttila, Raision kaupunki

Susanna Auvinen, Haavi – V-S ympäristökasvatusyhdistys ja Valonia

Aino Arola, Someron kaupunki

Katja Bonnevier, Saaristomeren biosfäärialue,
Parainen kaupunki - Kemiönsaaren kunta - Varsinais-Suomen ELY-keskus

Marja-Leena Brander, Kosken kunta

Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto

Anne Himberg, Sauvon kunta

Heidi Grannas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Jaana Hölsö, Paimion kaupunki

Päivi Granö / Heli Keinänen, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö

Urpo Isotalo, Marttilan kunta

Maiju Hirviniemi, Maailmankoulu-hanke, Rauhankasvatusinstituutti ry

Timo Jyväkorpi, Naantalin kaupunki

Tove Holm / Mona Bischoff, Yrkeshögskolan Novia, enheten i Åbo

Tuomo Mutanen, Kaarinan kaupunki

Kati Javanainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pro Saaristomeri ohjelma, VELHO-hanke

Päivi Kohvakka, Salon kaupunki

Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto

Tomas Kull, Paraisten kaupunki

Annakatriina Jylhä, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry

Market Kulovesi, Pöytyän kunta

Maria Kämäri / Tuija Kailaste, Rauman kaupunki

Virpi Laine, Turun kaupunki

Tuulikki Kiilo, Satakunnan Museo, Rakennuskulttuuritalo Toivo

Airi Laurila, Naantalin kaupunki

Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu, Tekniikka, ympäristö ja talous

Pauliina Lautiainen, Turun kaupunki

Laura Lehtonen / Sanna-Mari Rivasto, Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi

Outi Laine, Uudenkaupungin kaupunki

Minna Lukkala, Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys, Luontokapinetti

Marika Lehtinen, Kustavin kunta

Markus Nissinen, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Kari Lehtinen, Ruskon kunta

Hilkka Näse, Lounais-Suomen 4H-piiri

Tapani Lehto, Tarvasjoen kunta

Laura Puolamäki / Eeva Raike, Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Sonja Lindström, Kemiön kunta

Katja Rippstein, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
Kati Saarni, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satavesiohjelma, VELHO-hanke
Katja Samsten / Johanna Hiltunen, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
Anne Savola, Satakuntaliitto, alueiden käytön toimiala
Niina Uusi-Seppä, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry
Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus, Selkämeren helmet Satakunnassa -hanke
Sanna Vainio, Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat ry
Merja Valkoja, Rauman kaupunki, Pyynpään koulu
Heli Välimaa, Porin kaupunki
Jaana Itälä-Laine, Pirjo Rinne, Valonia

Heikki Hakoniemi, Vehmaan kunta

Anna-Liisa Meskus, Vehmaan kunta
Timo Oja, Mynämäen kunta
Kalle Palmros, Maskun kunta
Jarmo Parikka, Loimaan kaupunki
Jukka Peltola, Liedon kunta
Esa Pirkola, Taivassalon kunta
Teija Ravea-Unkuri, Turun kaupunki
Tiina Rinne-Kylänpää, Naantalin kaupunki
Juha Rinta-Jouppi, Nousiaisten kunta
Seppo Salmela, Turun kaupunki
Anneli Salovaara, Liedon kunta
Pauliina Sarilo, Pyhärannan kunta
Marja Tuohimaa, Oripään kunta
Matti Uotinen, Laitilan kaupunki
Jari Vainio, Raision kaupunki
Tuula Vairinen, Auran kunta
Helena Nikkanen, Jari Patronen, Martina Uotinen, Valonia
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Ympäristötekokilpailun raati
Jari Patronen, Pj. Valonia
Juha-Pekka Harju, Viestintäharju Oy
Juha Hämäläinen, Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy
Heikki Isotalo, TYY:n hallitus
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
Lotta Nyholm, Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea
Ilpo Penttinen, Turku AMK
Tomi Virtanen, Turun kauppakamari
Tiina Jaatinen, Turun AMK / eGreenNet -hanke
Liisa Harjula, Helena Nikkanen, Antti Numminen, Martina Uotinen, Valonia

Varsinais-Suomen Pyöreä Pöytä
Johanna Aaltonen, Turun yliopisto, Brahea, Hybrid parks -hanke
Nora Forsman / Heini Kaasalainen, Pidä Saaristo Siistinä Ry
Elina Helminen, Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry
Maiju Hirviniemi, Maailmankoulu-hanke
Miia Jylhä, Turun Seudun Jätehuolto Oy
Juha Pietilä / Anu Syrjänen, Turun Ekotori
Ulla Sundqvist-Uusitalo, Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry
Jonna Vesterinen, Turun 4H-yhdistys ja Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys
Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat
Pirjo Rinne, Susanna Auvinen, Martina Uotinen, Valonia

Haavi-ympäristökasvatusyhdistyksen hallitus
Charlotta Hagman, pj., Parainen
Susanna Auvinen, Valonia
Ulla Haapanen, Kaarina
Jaana Itälä-Laine, Valonia
Pirkko Koskela, Turku
Marjukka Kulmala, Masku
Nina Puistovaara, Tammenterhon luontokoulu, Turku
Hanna Raivikko, Turku
Sinikka Rautio, Kaarina
Sanna-Mari Rivasto, Kemiönsaari
Raija Salmi, Ammattiopisto Livia, maaseutuopisto
Jonna Vesterinen, Turku
(Pirjo Rinne, Valonia)
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Liite 4: Valonian julkaistut jutut 2013

Tiedotusväline
Aamuset
Expressit (E-bussin asiakaslehti)
Kaupunkiuutiset
Kulmakunta
Kunnallislehti
Laitilan Sanomat
Motivan uutiskirje
LIVE Uutiskirjeet
NYTT
Paraisten kuulutukset/
Pargas kungörelser
Radio Auran Aallot
Länsi-Suomi
Radio Vega
Raisio tiedottaa
Rannikkoseutu
Salon Seudun Sanomat
Somero
TS: Talous, Teema, Treffi
Tekniikka ja talous
Turku liikkeelle -lehti
Turkulainen
Turun puolest / För Åbo
Turun Sanomat
Turun Tienoo
Uudenkaupungin Sanomat
Vakka-Suomen Sanomat
Varsinais-Suomen Yrittäjä
Yle Turku Radio
Zookkonen
Åbo Underrättelser

Yhteensä
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Ekovinkki

Kestävä
kuluttaminen
1

Energia ja
ilmastonmuutos
1

Vesiensuojelu,
jätevedet

Kestävä
liikkuminen

Ympäristökasvatus

Yritys

2
1

Valonia
muu
1

1
3
8

3

3

1

1

3
3
1
1

1
1

3
2

1

1

1

8
2

2

3
1
1

1
1
1

1
3

1
1
2

2

1
2
1

46
32
36

3

6
10
5
1

3
3
5
5

12
3
1
3

1
1
7
3
2
3

4
4
5
2
8

1
1
1
2
3

33

16

1
1
2

140

4

31

27

29

24

Yht.
5
1
1
4
20
3
1
1
3
4
4
1
2
1
12
3
1
7
1
2
2
1
33
73
51
52
11
1
1
2

304

Sähköiset tiedotusvälineet
ec.europa.eu
www.abounderrattelser.fi
www.ts.fi/tstv?id=32019822&type
=recordvideo
www.bulevardi.fi
www.manialehti.fi
www.aamuset.fi
www.aluesanomat.fi
www.ely-keskus.fi
www.ficom.fi
www.itviikko.fi
www.kaarinanuutiset.fi
www.kaupunkiuutiset.fi
www.kesko.fi
www.kuntsari.fi
www.laitilansanomat.fi
www.loimaanlehti.fi
www.ls24.fi
www.marebalticum.com
www.radiocity.fi
www.rannikkoseutu.fi
www.satakunnankansa.fi
www.sss.fi
www.st.fi
www.svenska.yle.fi
www.talouselama.fi
www.ts.fi
www.turkulainen.fi
www.turuntienoo.fi
www.tylkkari.fi
www.uudenkaupunginsanomat.fi
www.uusiouutiset.fi
www.warmauunit.fi
www.victoriamedia.fi
www.vihreapolku.fi
www.yle.fi/alueet/turku
www.y-lehti.fi
www.ymparisto.fi

Yhteensä

Kaikki yhteensä

Ekovinkki

Kestävä
kuluttaminen

Energia ja
ilmastonmuutos

Vesiensuojelu,
jätevedet

Kestävä
liikkuminen

Ympäristökasvatus

1
1

Yritys

Valonia
muu

1
2

1

1

1

1
1

1

1
2

2

1
6

2
3

4
1

1
1

1

1
1

1

2
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
5

2

1

2

2

1

2

4

2
1

1
1
1

1
1
5

1

1
1

1

1

5
6
1

21

1

1
1
1
1
50
2
1

1
1

5
3

2

2
8

Yht.

3

2
9

1
1
1

1
8
16
2
1
2
1
3
3
1
2
1
1
1
1
8
1
1
7
1
8
1
13
7
2
1
22
1
1
1
51
12
28
1

80

7

12

9

52

18

29

8

215

220

11

43

36

81

42

62

24

519
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Liite 5: Koulutukset ja tapahtumat vuonna 2013
Osallistujamäärät ja kohderyhmät
Koulutukset ja tapahtumat
Raportit, hankesuunnitelmat ja
muut materiaalit

Kuntien
ja muiden
työntekijät

Yritykset

Lapset,
Opettajat ja
Kuntalaiset koululaiset ja
kasvattajat
opiskelijat

Tapahtumien määrät seutukunnittain

Järjestöt

Asiantuntijat ym.

Turku

Turun
seutu

Turunmaa

Salon
seutu

Loimaan
seutu

Vakka- MaaMuu
Suomi kunta

HANKKEET
Ekokoti-hankkeen pilottikodit
Eetu-hankkeen seutukuntatapahtumat;
tilaisuudet, tapahtumat ja yrityskäynnit
Hakku-hankkeen kiinteistökohtaiset
neuvontakäynnit
Kymppi-hankkeen yrityspilotit

46

6

yhteensä 1723
391

5

1

1

2

128

25

144

47

80

391

5

1

2

1

1

8

10

1

3

2

2

ENERGIA
Energianeuvontatilaisuuksia lämmityksestä,
valaistuksesta ja energiansäästöstä
Energiatehokkaan korjausrakentamisen
tilaisuuksia kiinteistöille ja isännöitsijöille
Koulutuksia ja infotilaisuuksia uusiutuvista
energiamuodoista ja niiden käyttömahdollisuuksista, tuulivoima ja bioenergia (puun poltto)

264

439

16

56

13

267

7

47

2

3

21

4

4

3

31

62

500

26

59

75

1

2

3
3

KESTÄVÄ KULUTTAMINEN
Kestävän kulutuksen neuvontaa ja koulutusta;
ilmastonystävän ruokakori, yrttikävelyt ja muuta
kestäviin ruokavalintoihin liittyvää
Kestävät ostokset, esimerkiksi vaatteet
Kestävä arki ja ekotukikoulutuksia
Valonian kestävän arjen avaimet -näyttelyyn
tutustuminen

376

61
117

352

19

5

5
15

31
300

1 000

x

x

3 195

32

8

2

x

x

x

x

x

KESTÄVÄ LIIKKUMINEN
Kestävän liikkumisen tapahtumia ja infotilai
suuksia (Auton vapaapäivä ja Liikkujan viikko)
Joukkoliikenteen edistämistapahtumia,
kuten Työbussaile-kampanja
Pyöräilyn edistämiskampanjoita
Pyörällä töihin -viikko, osallistuneet työntekijät/
työpaikat
Liikenneturvallisuusseminaari

525

50

2 080
439

1

1

13
430

2 609
40

9

2

182

72

2
6

13

7

20

1

YLEINEN YMPÄRISTÖNEUVONTA
Neuvontatilaisuuksia messuilla ja
liikekeskuksissa
Kursseja ja luentoja opiskelijoille

350

3
89

1

3

2

VESIENSUOJELU JA VESIHUOLTO
Jätevesikoulutuksia ja -seminaareja
Jätevesi-iltoja
Jätevesineuvontaa kyläilloissa ja kuntien
tapahtumissa
Vesikoulupäivä (VELHO-hanke) ja
vesitapahtumia

30

111

12

1

1
4

1

1

1

1

4

9

2

6

1

1

270
95
40

802

1
1

1
1

3

1

5

1

YMPÄRISTÖKASVATUS
Koulutustilaisuuksia kasvattajille;
mm. Vihreä lippu
Ympäristökasvatustapahtumia lapsille ja
aikuisille
Koulu- ja päiväkotivierailuja
Minun koulumatkani -piirustuskilpailuun
osallistuminen/iltapäiväkerhoryhmät

158
1 118
87

800

7

1

140

37

20

2

1

278

11

10

2
3

1
1

4

YRITYSYHTEISTYÖ
Seminaarit ja koulutukset
Tapahtumat
Verkostotilaisuudet

YHTEENSÄ

Tapahtumien määrä yhteensä
Osallistujien määrä yhteensä

42

5 637

1 360
20 498

130
84
64

80

501

9 613

3
3
3
4 111

390

120

126

304

1

1

1
1
2

646

38

167

66

118

19

2

