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1. JOHDANTO
VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus perustettiin
vuonna 2008, jolloin kaksi pitkäaikaista projektiorganisaatiota – Varsinais-Suomen Agendatoimisto ja Varsinais-Suomen Energiatoimisto – yhdistivät voimavaransa.
Valonia toimii hallinnollisesti Turun kaupungin Ympäristö- ja kaavoitusviraston alaisena organisaationa. Käytännössä Valonia on kaikkien niiden Varsinais-Suomen kuntien asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jotka osallistuvat Valonian perustoiminnan rahoitukseen. Vuonna 2011, uuden
ohjelmakauden alkaessa, osallistujakuntia ovat kaikki Varsinais-Suomen kunnat.
Valonia toimii alueellisena projektiorganisaationa. Kuntien vuotuinen osallistumismaksu turvaa
perustoiminnan ja toimii projektien omarahoitusosuutena. Kunnat, jotka osallistuvat yhteistyöhön, sitoutuvat yleensä koko ohjelmakaudeksi. Näin perusrahoitus on turvattu aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisemmän suunnittelun sekä perustoiminnan että
hankkeiden osalta.
Vuonna 2010 Valonian budjetista noin 70 prosenttia oli projektirahoitusta. Käynnissä olevia projekteja oli peräti yksitoista, joista osa pieniä, muutaman henkilökuukauden sisältäviä ja osa laajoja
useita henkilöitä työllistäviä projekteja. Useat näistä jatkuvat vuonna 2011. Uusia hankesuunnitelmia kehitetään koko ohjelmakauden ajan. Vuonna 2011 käynnissä olevat hankkeet esitellään
toimintasuunnitelman lopussa.
Valonian toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon on koottu edustajia kunnista, alueellisista organisaatioista, korkeakouluista ja yrityksistä. Johtoryhmä toimii Valonian suunnittelun tukena ja hyväksyy
toiminnan yleiset linjaukset. Johtoryhmän kuntaedustajien määrää lisätään uuden ohjelmakauden alkaessa. Lisäksi jokaisesta kunnasta valitaan yhteyshenkilö, joka saa johtoryhmän asialistat,
muistiot ja muut liitteet. Näin kaikki osallistujakunnat pysyvät ajan tasalla Valonian suunnittelutoiminnasta.
Valonian toiminta perustuu nelivuotisiin ohjelmakausiin, joita ohjaa alueellinen kestävän kehityksen ohjelma. Vuonna 2011 käynnistyy neljäs ohjelmakausi, jonka ohjaavana asiakirjana toimii: Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma
2011–2014. Ohjelma sisältää neljä laajaa teemakokonaisuutta: Energia- ja materiaalitehokkuus,
kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Sisällön suunnittelussa
on ollut mukana kuntien ja muiden tahojen edustajia laajasti. Ohjelmaan valitut kestävän kehityksen päämäärät ja tavoitteet linjaavat alueellista kestävän kehityksen työtä seuraavat neljä vuotta.
Valonian kohderyhmiä ovat jäsenkunnat, niiden työntekijät ja luottamushenkilöt sekä kuntalaiset,
yritykset ja järjestöt.
Valonian toimintasuunnitelma vuosille 2011–2014 antaa kunnille selkeän kuvan Valonian toiminnasta ja siitä, miten kunnat voivat omassa kestävän kehityksen työssään hyödyntää Valonian palveluita. Toimintasuunnitelman laadinnassa on huomioitu Turun ammattikorkeakoulun Kestävän
kehityksen koulutusohjelman opiskelijan Maija Palomäen opinnäytetyönä tehty tutkimus: Kestävän kehityksen toiminnan arvioiminen – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, Valonian kehittävä arviointi.

3

1.1. Keskeiset toiminnalliset
osa-alueet
Kestävän kehityksen teemakokonaisuudet ohjaavat Valonian toiminnan suunnittelua ja hankkeiden priorisointia. Monet toiminnoista sisältävät kuitenkin useita teemoja, joten toiminnan jaottelu teemoittain on osittain keinotekoista. Valonian tavoitteena on innostaa ihmisiä – sekä kunnan
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä että kuntalaisia, yrityksiä ja järjestöjä – kestävän kehityksen
edistämiseen ja kestävien toimintatapojen muutoksiin omassa elämässään niin työssä kuin kotona. Tavoitteen saavuttamiseksi on keskeistä tuottaa ja kehittää sellaisia palvelukokonaisuuksia,
joiden avulla kestävän kehityksen muutokset ovat mahdollisia. Tällöin palvelut on tuotava esille
entistä enemmän toiminnallisesta näkökulmasta kuin teema- tai hankenäkökulmasta.
Valonialla on kolme keskeistä toiminnallista osa-aluetta. Kuntien ja yritysten kestävän kehityksen
työn kannalta keskeistä on toimia maakunnallisena puolueettomana asiantuntija-organisaationa
kestävän kehityksen eri osa-alueilla, kuten energia-asioissa, materiaalitehokkuudessa, jätevesiasioissa, ympäristökasvatuksessa tai kestävään liikkumiseen liittyvissä asioissa. Valonian asiantuntemusta voi hyödyntää esimerkiksi alueellisten tai kunta- ja työpaikkakohtaisten strategioiden,
ohjelmien ja suunnitelmien laadinnassa, hankevalmisteluissa sekä asiantuntijaluentoina.
Valonian toisena keskeisenä tehtävänä on tarjota kunnille ja muille asiakkaille laaja ja monipuolinen valikoima kestävän kehityksen palveluita ja työkaluja, joiden avulla kunnat voivat joko itsenäisesti tai Valonian tuella edistää kestävän kehityksen toteutumista sekä lisätä kuntalaisten
osallistumista ja yhteistyötä. Valonia tulee kehittämään kestävän kehityksen työkalujen tarjontaa
entistä enemmän eri tasoille ja kohderyhmille. Työkaluja kehitetään ja räätälöidään paremmin
tiettyjen kohderyhmien käyttöön. Kehitystyötä ohjaa ajatus: mitä – kenelle. Työkaluja ovat muun
muassa koulutukset, kurssit, materiaalipaketit, kiertävät näyttelyt ja erilaiset teematyöpajat.
Kolmantena keskeisenä osa-alueena on kestävän kehityksen viestintä ja sen kehittäminen. Viestinnän merkitys on vuosi vuodelta kasvanut ja monipuolistunut. Maakunnallisena kestävän kehityksen toimijana Valonian merkitys eri toimijoiden yhdistäjänä, ympäristötiedon levittäjänä ja
osallistumismahdollisuuksien lisääjänä on merkittävä. Tämä asettaa viestinnän entistä suurempien haasteiden eteen. Kuluvan ohjelmakauden aikana Valonia tuleekin lisäämään ja monipuolistamaan viestintää entisestään sekä kokoamaan uusia yhteistyöverkostoja.
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2. Valonia asiantuntijaorganisaationa
Uuden ohjelmakauden aikana Valonia tulee kehittämään rooliaan alueellisena asiantuntijaorganisaationa entistä enemmän. Kunnat voivat tarpeen vaatiessa pyytää asiantuntija-apua erilaisiin
kestävän kehityksen toimiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kunnan tai jonkun työpaikan oman
kestävän kehityksen ohjelman laatiminen, energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat, työpaikan
liikkumissuunnitelman laatiminen tai päiväkodin Vihreä lippu -ohjelman käynnistäminen. Asiantuntija voi vierailla työpaikkojen neuvonta- ja koulutustilaisuuksissa tai jonkun suunnitelman tai
ohjelman käynnistämistilaisuudessa. Valonia voi toimia asiantuntijana myös alueellisten strategioiden ja ohjelmien laatimisessa ja toimeenpanossa.

2.1. Alueelliset strategiat ja
ohjelmat
Maakunnassa on valmistunut vuosina 2010–2011 kolme merkittävää strategiaa, joiden valmistumisesta Valonia on vastannut osittain tai kokonaan. Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016 laadittiin yhteistyössä ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmän kanssa ja
sen julkaisi Varsinais-Suomen Ely-keskus. Valonia osallistui Varsinais-Suomen Energiastrategian
laatimisprosessiin toimien asiantuntijana sen ohjausryhmässä. Maakunnallisen Ilmastostrategian
(Varsinais-Suomen ilmastostrategia 2020 – Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen) laadinnasta Valonia vastasi kokonaan.
Käynnissä olevan ohjelmakauden aikana Valonian tärkeänä tehtävänä on huolehtia yhdessä kuntien ja yritysten kanssa siitä, että strategioiden tavoitteita ja toimenpiteitä tullaan maakunnassa toteuttamaan. Tähän tarvitaan laaja-alaista kestävän kehityksen asiantuntemusta. Ilmastostrategian
osalta yhtenä mahdollisuutena on seudullisten toimeenpano-ohjelmien kokoaminen yhteistyössä
seutukuntien kanssa. Strategiat tulevat ohjaamaan myös Valonian hankesuunnittelua.
Varsinais-Suomen alueen energia- ja päästötase lasketaan vuonna 2011 osana EETU-hanketta.
Tase tulee sisältämään myös kuntakohtaiset laskelmat.
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2.2. Kuntien ja työpaikkojen
ohjelmat ja suunnitelmat
Valonia auttaa ja tukee kuntia ja työpaikkoja erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien laatimisessa
sekä erilaisten selvitysten tekemisessä. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien ja työpaikkojen kestävän
kehityksen ohjelmat, energiatehokkuussuunnitelmat ja energiakatselmukset, työpaikkojen liikkumissuunnitelmat sekä koulujen ja päiväkotien Vihreä lippu – ja Keke -ohjelmat. Valonia järjestää
myös koulutuksia ja kursseja yllä olevien toimien käynnistämisestä kunnissa. Syksyllä 2011 Valonia
käynnistää Ekotukihenkilökoulutukset osana uutta hanketta. Ekotukitoiminnan tarkoituksena on
lisätä kestävän kehityksen käytännön osaajia ja neuvojia kunnissa.

2.3. Kuntien tukeminen erilaisissa
työryhmissä
Kunnissa toimii monenlaisia työryhmiä ja kokoonpanoja, joissa pohditaan mm. ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä. Työryhmät voivat olla hallinnon
tasolla tai pienempiä jonkun toimipaikan työporukoita. Valonian asiantuntija voi osallistua kuntien työryhmiin. Lisäksi Valonia kokoaa vuonna 2011 kuntien eri sektoreilta yhteyshenkilöitä, jotka
tulevat toimimaan oman kuntansa tai seutukuntansa kestävän kehityksen yhteistyöryhmänä Valonian suuntaan.

2.4.Kuntakierrokset
Uuden ohjelmakauden aikana yhteistyötä kuntien kanssa tiivistetään ja lisätään. Keväällä 2011
Valonia käynnistää kuntakierrokset, joiden tarkoituksena on tutustuttaa kunnat Valonian palveluihin ja oppia käyttämään palveluita paremmin hyödyksi omassa toiminnassa. Valonia vierailee
keväisin ja syksyisin yhdessä tai useammassa kunnassa noin viikon ajan järjestäen tietoiskuja, esityksiä ja lyhyitä luentoja eri työpaikoilla. Kuntavierailuilla myös keskustellaan kuntien tarpeista
kestävän kehityksen suhteen sekä kerrotaan ajankohtaisista asioista. Kuntavierailut auttavat Valoniaa kestävän kehityksen palveluiden kehittämisessä.
Vuosittain järjestetään yhteinen neuvottelupäivä, jossa kunnat voivat osallistua Valonian hankkeiden ja muun toiminnan ideointiin ja suunnitteluun. Näin kunnilla on mahdollisuus ohjelmakauden
aikana vaikuttaa siihen, minkälaisia hankkeita jatkossa suunnitellaan. Hanketoiminnan kautta Valonian palvelut tavoittavat myös muita kohderyhmiä: kuntalaisia, yrityksiä ja järjestöjä.
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3. Kestävän kehityksen palvelut ja
työkalut
Valonian toiminta-alueen laajentuessa vuonna 2011 kestävän kehityksen palveluita on kehitettävä
entistä enemmän siihen suuntaan, että kunnat ja muut asiakkaat voivat käyttää palveluita myös
itsenäisesti. Valonian yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena onkin erilaisten kestävän kehityksen
palvelupakettien kokoaminen, jotta esimerkiksi kuntien tulevat ekotukihenkilöt voivat hyödyntää
niitä omassa neuvontatyössään työpaikoilla. Suuri osa Valonian palveluista tulee jatkossakin olemaan sellaisia palvelukokonaisuuksia, joihin kuuluu materiaalien lisäksi niiden käyttöön liittyvät
koulutukset ja neuvonta.

3.1. Koulutukset, kurssit ja
teematyöpajat
Valonia järjestää tilauksesta ja tarpeen mukaan runsaasti erilaisia koulutuksia, kursseja ja teematyöpajoja. Koulutukset voivat olla räätälöityjä tietyille kohderyhmille tai ns. yleiskoulutuksia.
Kuluvan ohjelmakauden aikana Valonia tulee kehittämään räätälöityä koulutustarjontaa ja laajentamaan koulutuspakettien määrää. Koulutustarjonta ja koulutuskalenteri kootaan Valonian
nettisivuille. Koulutusten tai kurssien aiheina voivat olla:
•
•
•
•
•
•
•

Kestävän kehityksen ohjelmatyön käynnistäminen työpaikalla
Ekotukihenkilökoulutus
Matalaenergiarakentaminen, vaihtoehtoiset energiat, energiansäästö, toimistojen energiankäyttö lämmitysjärjestelmien valinta, kodin energiankäyttö
Ruoan ympäristövaikutukset, ilmastonystävän ruokalautanen, suurkeittiöiden ympäristöasiat, kestävä kuluttaminen
Vesiensuojelu, jätevesien käsittely, kuivakäymälät
Lintu-, kasvi-, sieni- tai muu luontoaiheinen kurssi
Vihreä lippu -ympäristöohjelma, kestävä kehitys koulussa/päiväkodissa, ympäristökasvatusmenetelmät käytännössä.

Kiertävän luonto- ja ympäristökoulutoimintaa kehitetään yhteistyössä alueen muiden luontokoulutoimijoiden, Ympäristökasvatusyhdistys Haavin ja Raisiossa sijaitsevan palvelukeskus Friin toiminnan kanssa. Kunnat voivat tilata kiertävän luontokoulunopettajan palveluita edelleen.
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3.2. Tapahtumat
Valonian vuosisuunnitelmiin kuuluu useita erilaisia kilpailuja, seminaareja ja teematapahtumia.
Osa näistä järjestetään vuosittain, osa tarpeen ja kysynnän mukaan. Valtakunnallisiin teemaviikkoihin ja -päiviin Valonia osallistuu sekä perusnäyttelytoiminnan kautta että järjestämällä tapahtumia kunnissa. Toistuvien tapahtumien sisältöjä kehitetään ja uudistetaan vuosittain. Myös teemat vaihtelevat. Osallistuminen maakunnallisiin ja paikallisiin tapahtumiin mietitään vuosittain
erikseen ja valitaan sellaiset tapahtumat, mitkä ovat neuvonnan kannalta tarkoituksenmukaisia
ja soveltuvat käynnissä oleviin hankkeisiin. Joka vuosi kehitetään jotain uutta tapahtumien osalta.

Valtakunnalliset teemaviikot ja -päivät
Valonian pitkää jatkunut Kelaa! – Kestävä kulutus ja elämänlaatu -hanke on antanut Valonialle resursseja ja mahdollisuuksia osallistua moniin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin
näyttävästi. Valonia pyrkii osallistumaan teematapahtumiin myös Kelaa!-hankkeen päätyttyä.
Osallistumisesta sovitaan vuosittain erikseen. Perinteisesti on osallistuttu vuosittain mm. Nuukuusviikkoon keväällä sekä Autottomaan päivään ja Energiansäästöviikkoon syksyllä.

Kilpailut ja muut teematapahtumat
Valonian toiminnassa jo vuosia toistuneita tapahtumia ovat: Yritysten ympäristötekokilpailu,
Pyörällä töihin -kilpailu ja Lasten ja nuorten ympäristöviikko. Tapahtumat sisältyvät Valonian toimintaan vielä nykyisellä ohjelmakaudella. Tapahtumia tullaan uudistamaan ja kehittämään. Esimerkiksi Lasten ja nuorten ympäristöviikko voidaan jatkossa järjestää joka toinen vuosi, jolloin
voidaan paremmin keskittyä viikon kehittämiseen ja mahdollisesti laajentamiseen.
Yritysten ympäristöteko-kilpailu järjestetään keväisin helmi- huhtikuussa. Kilpailu on suunnattu
Varsinais-Suomen pk-yrityksille. Ympäristötekokilpailun konseptia kehitetään jatkuvasti. Vuonna
2010 kilpailua uudistettiin siten, että yritykset saivat osallistua kilpailuun tietyn teeman puitteissa.
Vuoden 2011 teemaksi on valittu energiatehokkuus. Ympäristötekokilpailussa menestyneitä yrityksiä esitellään case-yrityksinä muissa yrittäjille suunnatuissa tapahtumissa. Kilpailu järjestetään
yhteistyössä alueen Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehden kanssa.
Pyörällä töihin -kilpailu järjestetään toukokuussa viikolla 20. Viikon kestävä kilpailu on tarkoitettu
varsinaissuomalaisille työpaikoille ja sillä kannustetaan työntekijöitä työmatkaliikuntaan. Kilpailuun voi osallistua pyöräilyn lisäksi kaikin moottorittomin kulkumuodoin. Vuonna 2011 kilpailua
kehitetään ja yhdistetään Taidepyörä-hankkeeseen. Kilpailu järjestetään osana Liikkumis-hanketta. Kestävän liikkumisen tematiikka tulee jatkossa laajentumaan mm. Liikkumishankkeen myötä.
Uusia kestävän liikkumisen tapahtumia järjestetään ohjelmakauden aikana.
Lasten ja nuorten ympäristöviikko järjestetään pääosin syksyisin. Viikon tapahtumat järjestetään
vuorotellen eri kunnissa. Viikon järjestämistä ohjaava teemakohtainen materiaalipaketti lähetetään kaikkiin maakunnan kouluihin. Ympäristöviikon tavoitteena on edistää ympäristökasvatusta
kouluissa, päivähoidossa ja nuorisotoiminnassa sekä lisätä lasten ja nuorten osallistumista. Vuonna 2011 ympäristöviikon teemana on kulttuuriympäristö ja taidekasvatus ja se järjestetään Paimiossa osana Ympäristökasvatusmenetelmä-hanketta.
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Seminaareja ja yhteistyöpäiviä järjestetään vuosittain. Aiheet määritetään tarpeiden ja meneillään olevien hankkeiden mukaan. Perinteistä kuntien hankkijoiden ja tavarantoimittajien yhteistyöpäivää järjestetään jatkossakin. Keväisin Valonia järjestää yhdessä maakunnan ympäristökasvatuksen toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivän, jossa esitellään
ajankohtaisia ympäristökasvatuksen kuulumisia sekä uusia menetelmiä kasvattajien ympäristökasvatustyön avuksi.

3.3. Näyttelyt ja materiaalipaketit
Valonian tiloissa Vanhalla Suurtorilla toimii Kestävän arjen avaimet -näyttely. Näyttely esittelee
laajasti tapoja, joilla yksittäinen ihminen voi helposti toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita
omassa arkipäivässään. Tarkoituksena on tiedon lisäksi tarjota näyttelyvieraille konkreettisia ja
helppoja keinoja vaikkapa oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Näyttelyn perusteemoja ovat:
ruoan ympäristövaikutukset, tuotteiden elinkaari ja kestävä kuluttaminen, energia- ja vesiasiat,
liikkuminen ja ilmastonmuutos. Tietoa löytyy myös haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmistä ja
omakotitalojen lämmitysjärjestelmistä. Näyttelyä kehitetään kaiken aikaa. Perusnäyttelyn lisäksi
Kestävän arjen avaimet -näyttelyssä on vaihtuvien teemojen osio. Kesän 2011 teemana on mökkeily. Perusnäyttelyn kokoaminen ja sen kehittäminen on osa Kelaa! – Kestävä kulutus ja elämänlaatu -hanketta.
Perusnäyttelyn lisäksi valonia kokoaa kiertävien näyttelyiden ja lainattavien materiaalien kokonaisuuksia. Materiaalipakettien tavoitteena on tuoda esille ympäristöystävällisiä palveluita ja
herätellä vastuullisempaan kuluttamiseen laajasti maakunnassa, sillä asiakkaat voivat käyttää
materiaaleja itsenäisesti. Materiaalipaketit sisältävät tarvittavien materiaalien lisäksi selkeän ohjeistuksen siitä, miten niitä käytetään. Materiaaleja voivat lainata esimerkiksi koulut, kuntien työpaikat, yritykset ja järjestöt. Tietyt materiaalipaketit kootaan riittävän yleiseen muotoon, jotta ne
ovat hyödynnettävissä eri toimintaympäristöissä. Materiaalit ja näyttelyt voivat toimia yhdessä,
esimerkiksi kunnan tai koulun ympäristöpäivän materiaaleina.
Näyttelyt voivat olla itsenäisiä kokonaisuuksia, kuten Voimaa -hankkeeseen koottavat näyttelykokonaisuudet kodin energiankäytöstä ja lämmitysjärjestelmistä. Myös näyttelykokonaisuuksien
yhteydessä on ohjeet siitä, miten ja minkälaiseen tilaan näyttelyn voi pystyttää. Näyttelyitä voi
tilata kuntien kirjastoihin ja muihin yhteisiin tiloihin. Lainausaika on sovittavissa.
Materiaalipaketit voivat sisältää erilaisia tehtäviä, joita voidaan käyttää erilaissa sisä- ja ulkotapahtumissa, näyttelyissä, oppilaitoksissa tms. Kohderyhmänä voivat olla sekä lapset, nuoret että
aikuiset. Tehtäväpaketit sisältävät tehtävän kuvauksen, toteutustavan, kohderyhmän, keston sekä
tehtävään tarvittavat materiaalit ja välineet. Tehtäväpaketit toimivat pääosin Valonian henkilökunnan työkaluina, mutta myös lainattavia tehtäväpaketteja kootaan lähinnä ympäristökasvatuksen osa-alueelle. Tarkoituksena on myös kehittää ja täydentää muuta lainattavaa ympäristökasvatuksen materiaalia, kuten ohjelmia ja oppitunteja, joita koulut voivat toteuttaa itsenäisesti.
Erityisesti yritysten käyttöön kootaan uusien hyvien käytäntöjen materiaalipaketteja. Kiertäviä
näyttely- ja materiaalipaketteja kootaan lähinnä eri hankkeiden puitteissa.
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4.Valonia viestintäorganisaationa
Viestinnän merkityksen jatkuva kasvaminen on asettanut Valonian viestinnän uusien haasteiden
eteen. Vuosina 2011–2014 Valonian viestintää ja tiedotusta tullaankin kehittämään ja laajentamaan merkittävästi. Yhtenä suurena linjana on suunnitelmallisuuden parantaminen. Tämä pitää
sisällään muun muassa erilaisten käytännönläheisten tiedotuksen ”rautalankamallien” luomista,
ennakoivan viestintäasenteen lisäämistä sekä käytännön viestintätoimien etukäteissuunnittelua.
Toinen suuri linja on Valonian palveluista viestittämisen kehittäminen niin, että erilaiset asiakasryhmät löytävät mahdollisimman helposti haluamansa palvelun. Tässä työssä viestinnällä on tärkeä rooli.
Ulkoisen ja sisäisen viestinnän rajat ovat viime vuosina hämärtyneet niin, että jaottelusta on Valonian kaltaisen organisaation kannalta enemmän haittaa kuin hyötyä. Lähes kaikissa viestintäteoissa on läsnä molemmat puolet, joten tulevina vuosina Valoniassa pyritään näkemään paremmin
jokaisen viestintäteon molemmat osa-alueet.

4.1. Viestinnän periaatteet ja
kehityssuunnat
Valonian viestintäperiaatteita ja -ohjeistuksia kootaan vuoden 2011 aikana yhteen, jolloin ne olisivat ääneen lausuttuina paremmin seurattavissa ja yhteisesti hyväksyttävissä. Ohjeistusten käytäntöön soveltamiseen ja noudattamiseen kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota. Valonian
graafista ilmettä ja viestinnän visuaalisuutta on myös tarkoitus kehittää tulevien vuosien aikana.
Ulkoisessa viestinnässä huomiota tullaan keskittämään yhä enemmän viestien kohdistamiseen
erilaisille kohderyhmille sopiviksi. Lähivuosina huomiota kiinnitetään esimerkiksi siihen, että sidosryhmät olisivat entistä tyytyväisempiä Valonian tapaan viestiä sekä kokisivat saavansa äänensä kuuluville.
Valonian nimellä vuodesta 2008 asti kulkenut organisaatio on lisännyt tunnettavuuttaan hyvin,
mutta edelleen ulkoisen viestinnän tärkeänä tekijänä tulee pysymään organisaation nimen ja
toiminnan tunnetuksi tekeminen mahdollisimman laajoille ihmisryhmille. Tämä tehtävä pyritään
huomioimaan entistä paremmin kaikissa yksittäisissä viestintäteoissa.
Vuosina 2011–2014 keskeisellä sijalla on levittää Valonian tunnettuutta erityisesti Turun lähiseudun ulkopuolelle, jotta Valonia mieltyisi nykyistä paremmin kaikkien varsinaissuomalaisten yhteiseksi palvelukeskukseksi.
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4.2. Viestinnän keinoja
Tiedotelehdet ja esitteet
Valonian sähköisessä muodossa ilmestyvän Kuukausitiedotteen julkaisua jatketaan niin, että lehti
ilmestyy – hiljaisimpia kuukausia lukuun ottamatta – kerran kuukaudessa. Kuukausitiedote kertoo tulevan kuukauden tapahtumat ja koulutukset sekä sidosryhmiä kiinnostavat uutiset. Pdfmuotoista kuukausitiedotetta jaetaan sähköpostitse tilaajille. Kuukausitiedotteet laitetaan heti
ilmestymisen jälkeen Valonian verkkosivuille.
Sisällöltään kuukausitiedotetta tullaan kehittämään yhä uutismaisempaan suuntaan, mikä tarkoittaa paitsi tulevista tapahtumista kertomista, myös tapahtumien annin jälkikäteisraportointia.
Myös kuukausitiedotteen ulkoasua uudistetaan tulevien vuosien aikana. Julkaisuympäristöjen kehittyessä voidaan harkita, onko jossain vaiheessa syytä vaihtaa kuukausitiedotteen julkaisumuoto
pdf:stä johonkin uudempaan muotoon.
Sähköpostitse jaettavan kuukausitiedotteen jakelulistaa laajennetaan. Vuoden 2011 aikana keskitytään markkinoimaan tiedotteen tarpeellisuutta kuntien viranhaltijoille. Kuukausitiedotelistalle
liittymisen periaatteena pidetään vapaaehtoisuutta – eli ihmisiä ei normaalisti liitetä sähköpostilistoille, elleivät he ole sitä pyytäneet. Tiedotteen tilausmahdollisuutta mainostetaan sekä verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa.
Paperille painettavaa esitemateriaalia julkaistaan tarpeen mukaan. Periaatteena pidetään, että
painotuotteita ei tehdä turhaan, vaan painettavalle materiaalille on oltava aito käyttötarve, jota
ei voi korvata sähköisillä julkaisuilla.

Verkkosivut, tietopankit ja sosiaalinen media
Sähköinen media on noussut yhä keskeisemmälle sijalle Valonian viestinnässä. Lähtökohta on,
että kiireellistä julkaisua vaativa materiaali on ensimmäiseksi saatavilla verkossa. Valonian verkkosivustoa uudistetaan tulevien vuosien aikana Turun kaupungin verkkojulkaisujärjestelmän sallimissa puitteissa. Kaupungin verkkojulkaisujärjestelmän uudistus ajoittunee kaudelle 2011–2014.
Uudistuksen odotetaan antavan huomattavasti nykyistä parempia mahdollisuuksia sekä sivuston
rakenteen että ulkoasun kehittämiseen.
Turun kaupungin julkaisujärjestelmän uudistuksen aikataulusta huolimatta Valonian sivuston rakennetta on tarkoitus kehittää niin, että se palvelee paremmin sekä sivustolla harvemmin vierailevaa ihmistä että niitä, jotka käyttävät sivustoa säännöllisesti. Sivuston visuaalisuudessa pyritään
edelleen siihen, että jokainen julkaistu dokumentti olisi kuvitettu jollain tavalla.
Sivustoa kehittämisessä otetaan jatkossa huomioon myös hakukoneoptimointi, eli sivustoa pyritään mahdollisuuksien mukaan kehittämään niin, että Valonian sivut nousevat nykyistä korkeammalle esimerkiksi Google-hauissa. Valonian verkkosivuston kävijämääriä on seurattu vuodesta
2009 lähtien ja tulevien vuosien aikana kävijämääriä pyritään kasvattamaan.
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Tarpeellisia teemakohtaisia alasivustoja ylläpidetään ja uusia laaditaan tarpeen mukaan. Jo olemassa olevia alasivustoja ovat mm. jätevesisivusto (www.valonia.fi/jatevesi), Kelaa!-hankkeen
sivusto (www.kelaahanke.fi), ympäristökasvatuksen Apaja-resurssipankki (www.haavi.org) sekä
Pieniä tekoja – Suuria vaikutuksia -kampanjan sivusto (www.pieniatekoja.fi). Vuoden 2011 aikana
päättyvän Kelaa!-hankkeen sivusto sulautetaan soveltuvin osin osaksi Valonian verkkosivustoa.
Sosiaalisen median välineistä Valonialla on ollut oma Facebook-sivu syksystä 2009 lähtien. Lisäksi
Valonian Kelaa!-hankkeen Pieniä tekoja – Suuria vaikutuksia -kampanjalla on ollut oma Facebooksivu syksystä 2010. Facebookia käytetään jatkossakin aktiivisesti erityisesti tapahtumatiedotuksessa. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus kokeilla myös Twitteriä tiedotusvälineenä. Muun sosiaalisen median kehitystä seurataan, ja jos tarvetta ilmenee, Valonia voi lähteä mukaan myös muihin
sosiaalisen median välineisiin. Sosiaalisen median välineistä voidaan myös luopua, jos jokin väline
menettää merkityksensä tiedonvälittäjänä.

Terho-pisteet ja Ekovinkit
Terho-pisteet eli kestävän kehityksen infopisteet sijaitsevat kuntien kirjastoissa, yhteispalvelupisteissä ja muutamissa oppilaitoksissa. Vuonna 2010 Terho-pisteitä oli 22 kunnassa yhteensä 46
kappaletta. Terhopisteet on koettu hyväksi keinoksi tavoittaa kuntalaisia, sillä kirjastojen palveluita käytetään ahkerasti. Terhopisteisiin on perinteisesti lähetetty esitemateriaalia kahdesti vuodessa. Esitteiden saaminen on kuitenkin vaikeutunut vuosi vuodelta, sillä uusi materiaali kootaan
ensisijaisesti verkkomateriaaliksi. Tarkoituksena onkin kehittää ja monipuolistaa Terho-pisteiden
käyttöä. Vuonna 2011 infopisteisiin tullaan tarjoamaan lyhytaikaisia pienimuotoisia näyttelyitä.
Yhdessä paikallislehtien ja -radioiden sekä verkkosivustojen kanssa järjestettävää Ekovinkki-kampanjaa jatketaan edelleen. Mukana oleville lähes kolmellekymmenelle tiedotusvälineelle lähetetään viikoittain uusi ekovinkki. Eri yhteistyökumppaneiden laatimat vinkit kertovat, miten ympäristö ja kestävä kehitys voidaan ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä niin työpaikoilla kuin
kotona.

Vuorovaikutteinen viestintä
Kaikkiin Valonian hankkeisiin liittyy tärkeänä osana asioista tiedottaminen. Erilaiset keskustelufoorumit, paneelit ja kyläillat toimivat erinomaisina viestinnän kanavina. Valonia
tulee lisäämään myös viestinnän osallistavaa puolta järjestämällä tilaisuuksia, joissa on
mahdollisuus keskustella ajankohtaisista ympäristöasioista, ottaa kantaa asioihin sekä
osallistua asuinalueensa kehittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta.
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4.3. Verkostot ja muut yhteistyöt
Valonian toiminnan yhtenä kulmakivenä on laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen. Verkostojen kautta Valonia viestittää tapahtumistaan ja muista ajankohtaisista asioista yhteistyökumppaneilleen ja muille asiasta kiinnostuneita. Paikallisen verkostotoiminnan lisäksi Valonia on mukana
useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Näin ajankohtainen tieto myös valtakunnallisista asioista välittyy maakunnallisille ja paikallisille toimijoille. Uuden ohjelmakauden aikana
Valonia kokoaa uusia verkostoja ja uudistaa vanhoja yhteistyöverkostoja.

4.4.Viestintätaitojen kehittäminen
Valonian henkilöstön viestintäosaamista parannetaan tulevien vuosien aikana aktiivisesti, sillä Valonia on organisaatio, jossa viestintä kuuluu jokaisen työnkuvaan. Viestintäkoulutusta hankitaan
tarpeen vaatiessa ulkopuolelta, mutta myös Valonian tiedottajan työnkuvaan sisältyy jatkossa entistä enemmän muun henkilökunnan viestintävalmiuksien parantamista.
Vuoden 2011 aikana esimerkiksi tapahtumatiedotuksen osaamista kehitetään erilaisten tapahtuman järjestäjälle suunnattujen Valonian omien ohjeistuksien avulla. Näiden ohjeistuksien ideana
on, että myös tiedotusasioissa kokemattomat työntekijät osaisivat niiden avulla hoitaa järjestämänsä tapahtuman tiedotuksen hyvin.
Sisäisen viestinnän kehittäminen pysyy edelleen tärkeänä asiana, sillä eri asioita suhteellisen itsenäisesti hoitavien asiantuntijoiden muodostamassa organisaatiossa sisäisen tiedonkulun sujuvuus
on erittäin tärkeä asia. Sisäisen viestinnän toimivuus on tärkeää myös työhyvinvoinnin kannalta.

5. Seuranta
Valonian toimintaa vuosille 2011–2014 suunnitellaan uuden ohjelmakauden aikana aikaisempaa
kiinteämmin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelman pohjalta. Toimintasuunnitelman
liitteenä olevaan toteuttamistaulukkoon, joka sisältää kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet,
kirjataan suunnitellut toimenpiteet seuraavien neljän vuoden aikana. Seuranta helpottuu, kun
toimenpiteet on selkeämmin kirjattu eri tavoitteiden alle. Toimintataulukkoa päivitetään vuosittain.
Kestävän kehityksen työn tuloksellisuutta seurataan jatkossa sekä laadullisin että määrällisin keinoin. Valonian toiminnan seurannan ohella seurataan mahdollisuuksien mukaan myös kestävän
kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista maakunnassa. Tavoitteena on selvittää, tapahtuuko muutosta oikeaan suuntaan. Samalla voidaan myös arvioida sitä, ovatko valitut keinot olleet
tehokkaita vai onko niitä syytä muuttaa.
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Valonia julkaisee edelleen vuosittain toimintaraporttia, jossa seurataan muun muassa kuntalaisten osallistumisaktiivisuutta Valonian järjestämiin tilaisuuksiin sekä kestävää kehitystä koskevien
tilaisuuksien määrää. Koska toimenpiteet nyt on tarkemmin kytketty kestävän kehityksen ohjelmaa, voidaan myös sen toteutumista seurata vuosittain. Viiden vuoden välein laaditaan kyselytutkimus, jossa tarkastellaan ympäristöasenteiden ja -käyttäytymisen muutosta Varsinais-Suomessa.
Seuraava tutkimus laaditaan vuosina 2011–2012.

6.Hankesalkku
Valonian toiminnan kehittämisen kannalta keskeistä on laaja hanketoiminta. Hankkeita on runsaasti ja uusia hankkeita suunnitellaan ja käynnistetään joka vuosi. Hankkeiden suunnittelua ohjaa alueellisen kestävän kehityksen ohjelman 2011 – 2014 teemakokonaisuudet.
Energia- ja materiaalitehokkuuden hankkeiden tavoitteena on edistää kestävää kulutusta sekä vähentää ja tehostaa energiankäyttöä. Hankkeiden kohderyhmänä ovat kuntalaiset, yritykset ja kunnan työntekijät. Kestävän liikkumisen hankkeiden pääteemoja ovat kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjauksen palvelukeskuksen perustaminen Valonian yhteyteen. Vesiensuojeluhankkeiden
tavoitteena on pääosin haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tehostaminen ja parantaminen.
Jatkossa vesiensuojeluhankkeita laaditaan myös muista osa-alueista. Ympäristökasvatushankkeet
keskittyvät lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatukseen sekä erilaisten ympäristökasvatusmenetelmien käytön kannustamiseen.
Toimintasuunnitelman seuraaville sivuille on koottu hankekortit vuonna 2011 käynnissä olevista
hankkeista. Hankkeiden etenemisestä saa lisätietoa nettisivuilta sekä hankekohtaisista raporteista. Suunnitelmaa päivitetään hankkeiden osalta sitä mukaan, kun uusia hankkeita käynnistetään.
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Valonian käynnissä olevat hankkeet vuonna 2011
Projektin nimi:

Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu

Toteutusaika:

1.3.2008‐ 30.6.2011

Valonian rooli

X

koordinaattori

partneri

Valonian kohdealue:

Varsinais‐Suomi ja Forssan seutu

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Riikka Leskinen

Hankkeen nettisivut:

www.kelaahanke.fi, www.pieniatekoja.fi

Tavoitteet:

Toimenpiteet:

Kelaa!‐hanke tähtää ilmastonmuutoksen hillintään kestävää kulutusta materiaali‐ ja
energiatehokkuutta edistämällä.
Kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjotaan konkreettisia vaihtoehtoja vähentää omaa
ekologista selkäreppuaan. Tavoitteena on inspiroida, innostaa ja saada aikaan yhdessä
tekemisen meininkiä. Vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on kaikilla yhteiskunnan
toimijoilla.
Hankkeen tavoitteena on edistää kestäviä toimintatapoja, tekniikoita ja hankintoja
kohdealueen kunnissa ja yrityksissä. Hankkeessa muistutetaan, ettei hyvinvointi tai onnellisuus
vaadi materiaalisen kulutuksen lisäämistä. Materiaalitehokkaalla toiminnalla jätteitä ja päästöjä
syntyy vähemmän ja samalla voi säästää kustannuksissa.
Suurelle yleisölle kohdistettu laaja ja monipuolinen tiedotus sekä erilaiset tapahtumat,
teemapäivät, kilpailut ja tempaukset
Yhdistyksille ja yhteisöille tarjottavat infoillat eri teemoilla (esim. asuminen, kierrätys,
”tuunaus”, ruoka, kestovaipat, rakentaminen)
Materiaalitehokkuuteen ja kestävään kuluttamiseen liittyvien materiaalien ja näyttelyjen
tuottaminen
Yritysten kannustaminen tiedotuksen, materiaalien ja yhteistyöpäivien kautta
materiaalitehokkuuden ja ekoinnovaatioiden kehittämiseen
Kuntien kannustaminen tapahtumilla ja ohjauksella jätteen synnyn ehkäisyyn ja
energiansäästöön

Tuotos:

kampanja‐ ja tiedotusmateriaalia, kuten esitteet, ständit, infojulisteet, tv‐ ja radiomainokset,
sarjakuvat ja vastamainokset
vapaa‐ajan asujan eko‐opas
pysyvä näyttely VALONIAlle, kiertävät näyttelyt
Pieniä tekoja ‐nettisivu
erilaista teemailloissa syntyvää materiaalia suunnittelu‐ ja infomateriaalia
tutkimustulokset ja niiden pohjalta syntyvät työkalut, sekä opinnäytetyöt

Tulos:

Luettelo hyvistä käytännöistä, tapahtumakonsepteista ja tiedotuskampanjoista
Hankkeen myötä kestävän elämäntavan konkreettiset vaihtoehdot tulevat tutummiksi yhä
useammille ihmisille.
Yritysten välinen yhteistyö ja tietoisuus ympäristöasioista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista
lisääntyy
Kuntien hankinnoissa ja ruokapalveluissa otetaan kestävä kehitys paremmin huomioon

Muut toteuttajat:
Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun ympäristöpalvelut
Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 990 000 / 1 300 000
päärahoittaja:
EAKR
muut rahoittajat:

Turun kaupunki, Turun Seudun Jätehuolto, Turku Energia, Loimi‐Hämeen Jätehuolto,
Rouskis OY
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Projektin nimi:

kYMPPI ‐ Ympäristöystävällisiä palvelukäytäntöjä yrityksille

Totetutusaika:

1.1.2011‐ 31.12.2013

Valonian rooli

koordinaattori

Valonian kohdealue:

Varsinais‐Suomi

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Riikka Leskinen

Hankkeen nettisivut:
Tavoitteet:

x

partneri

‐ kehittää pk‐yritysten toimintaa ja palveluita ympäristöystävällisemmiksi
‐ parantaa pk‐yrityksille suunnatun tiedotuksen tavoittavuutta
‐

Toimenpiteet:

Tuotos:

‐ Arvioidaan KELAA‐ hankkeessa saatuja kokemuksia ja niiden hyödyntämistä
kYMPISSä
‐ Kerätään ja kartoitetaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä yrityksissä
‐ Yhteinen suunnitteluryhmä ja kuukausittaiset tapaamiset eGreenNetin kanssa
‐ pk‐yrityksille suunnatut infotapahtumat
‐ ekoinnovaatiokilpailu
‐ oppilaitosyhteistyö: peruskoulun 9‐loukat ja Turun ammatti‐instituutti
‐ käynnistetään pilottiprojekti pk‐yritysten ympäristöasioiden kehittämisestä
‐ 1 yritystapahtuma/ vuosi
‐ materiaalia energia‐ ja materiaalitehokkuuden edistämisen hyödyistä yrityksissä
‐ pilottiprojekti
‐ työkaluja/menetelmiä erilaisten yritysten sekä yritysryppäiden tarpeisiin esim
Ecostart
‐

Tulos:

‐ ekoinnovaatioiden tuominen julkisuuteen
‐ dokumentoitua tietoa yritysten ympäristöasioihin liittyvistä tarpeista
‐ saadaan muilla alueilla käytössä olevia työkaluja/menetelmiä varsinaissuomalaisten
pk‐yritysten käyttöön

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet.

Muut toteuttajat:

Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun
ympäristöpalvelut
Hyria koulutus Oy
Hämeenlinnan kaupunki

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti:
286 600/ 1 476 400
päärahoittaja:
EAKR
muut rahoittajat:
Turku Energia
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Projektin nimi:

EETU ‐ energiasta maakunnan etu

Totetutusaika:

1.3.2010‐31.12.2013

Valonian rooli

x

koordinaattori

partneri

Valonian kohdealue:

Varsinais‐Suomi

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Antti Numminen, 050 911 3146

Hankkeen nettisivut:
www.tulossa.fi
Tavoitteet:
‐ maaseudun yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantuminen energian osalta
‐ vähentää energiantuotannosta ja ‐kulutuksesta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä V‐S:ssa
‐ toteuttaa Varsinais‐Suomen ilmasto‐ ja energiastrategioita
‐ uuden teknologian käyttöönoton edistäminen ja tiedon levittäminen

Toimenpiteet: ‐ Uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden edistäminen kaikilla
sektoreilla tiedotuksen ja neuvonnan avulla
‐ yritysneuvonnan energiaosaamisen parantaminen
‐ tukimahdollisuuksista tiedottaminen mm. innovaatioiden edistämiseksi
ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi
‐ uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoiminnan edellytysten parantaminen
mm. luomalla kysyntää
‐uusista uusiutuvan energian‐ ja energiatehokuustekniikoista tiedottaminen
‐ uusiutuvan energian edistämiseen tähtääviä kartoituksia ja tutkimuksia

Tuotos:

‐ tilaisuudet ja tapahtumat
‐ hankkeen nettisivut
‐ kartoitukset ja selvitykset
‐ tutustumismatkat

Tulos:

‐ kohdealueella toimivien pk ‐yritysten energiatehokkuus paranee
‐ parantuneen energiatehokkuuden johdosta yritysten kilpailukyky kohentuu
‐ yritysten kokonaisenergiankulutus vähenee
‐ uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet
‐ lisää tiedonlevityskanavia
‐ lisää markkinointia pk‐yrityksille
‐ lisää toteutettavia energia‐aiheisia tilaisuuksia

Muut toteuttajat:

‐ Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus
‐ Länsi‐Turunmaan kaupunki
‐ Turun seudun yrityspalvelukeskus, Potkuri
‐ Ukipolis Oy
‐ Yrityssalo Oy

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 365100,00 € / 1960500,00 €
päärahoittaja: Valtio (45%) ja maaseuturahasto (45%)
muut rahoittajat:
Varsinais‐Suomen kunnat (10%)
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Projektin nimi:

Voimaa Varsinais‐Suomesta, energianeuvontahanke

Totetutusaika:

1.1.2010‐30.11.2011

Valonian rooli

x

koordinaattori

Valonian kohdealue:

Varsinais‐Suomi

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Liisa Harjula, 262 3177

Hankkeen nettisivut:
Tavoitteet:

Toimenpiteet:

partneri

‐ antaa energianeuvontaa mahdollisimman laajalle yleisölle
‐ teemoina kotitalouksien energiankäyttö, lämmitysjäjestelmät sekä
matalaenergiarakentaminen
‐ vahvistaa yhteistyötä ja kehittää neuvontaa muiden Suomen energiatoimistojen
kanssa
‐ etsiä rahoitusmahdollisuuksia ja toimintatapoja jatkuvalle energianeuvonnalle
‐ kootaan olemassa olevan materiaalin pohjalta neuvontapaketteja teemoittain
‐ markkinoidaan neuvontaa yhdistyksille ja kunnille
‐ päivitetään lämmityjärjestelmämateriaali yhdessä energiatoimistojen kanssa
‐ matalaenergiarakentamisen neuvontaa seminaareissa, tietoa viedään myös kuntiin
rak.valv.
‐ kootaan aihepiiristä Valonian nettisivuille tärkeimmät vinkit ja linkit
‐ järjestetään energianeuvontailtoja ja ‐tilaisuuksia

Tuotos:

‐ energianeuvontapaketteja Valonian palvelutarjontaan
‐ 20 kotitalouksien neuvontailtaa + 15 muuta tilaisuutta
‐ lämmitysiltoja omakotiyhdistyksille, kyläyhdistyksille jne 20 + 5
‐ kiertävä energianäyttely (yhteistössä muiden energiatoimistojen kanssa)
‐ materiaalin päivitys ja nettisivujen tarkentaminen linkkeineen
‐ mediayhteistyö; tarjotaan juttuaiheita ja vinkkejä
‐ messuosastoja 2 kpl 2011 (Salo ja Turku)

Tulos:

‐ kohdealueen energianeuvontaa on kehitetty ja parannettu
‐ yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tiivistynyt ja jämäköitynyt
‐ Valonialla selkeitä energianeuvontakokonaisuuksia eri kohderyhmille tarjottavaksi

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet. Hankkeessa olisi hyvä luoda selkeät valtakunnalliset pelisäännöt ja sopia
yhteisestä materiaalista, jotta neuvonta olisi yhdenmukaista eri alueilla. Yhteistyä energiatoimistojen kanssa
mahdollistaa neuvonnan yhdenmukaisuutta ja tärkeiden asioiden esilletuontia. Laajaa neuvontakierrosta ei ole
mahdollista toteuttaa näin pienellä budjetilla. Tulevaisuuden toiveena on neuvonnan jalkauttaminen
johdonmukaisesti ympäri maakuntaa.

Muut toteuttajat:
yhteistyössä Turku Energia, muut energiatoimistot ,
Varsinais‐Suomen martat ja Maa‐ ja kotitalousnaiset,
Suomen Omakotiliitto, PRKK
Valonian
55 000 €
budjetti/kokonaisbudjetti:
päärahoittaja:
TEM
muut rahoittajat:
Valonia
Turku Energia
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Projektin nimi:

MINWA ‐ Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas

Totetutusaika:

2.1.2009‐31.12.2011

Valonian rooli
Valonian kohdealue:

koordinaattori
x partneri
Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi‐Turunmaa, Marttila, Masku,
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Turku,
Uusikaupunki ja Vehmaa

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Jussi Heikkinen, 044 907 5990

Hankkeen nettisivut:
Tavoitteet:

www.minwa.info
‐ jätevesitietouden lisääminen
‐ parhaisiin käytäntöihin liittyvän tieto‐taidon vaihto
‐ jätevesien käsittelymenetelmien rakentamisen, käytön, ylläpidon ja huollon tason
kohottaminen
‐ jätevesilietteiden käsittelyn, käyttöön ja sijoittamiseen liittyvä tutkimus sekä neuvonta
‐koulutuksen lisääminen ja koulutuksen tason kohottaminen
‐jätevesilaitteistojen toiminnan seuranta ja raportointi

Toimenpiteet:

‐ neuvontapuhelin (voi kysyä tietoa erilaisista jäteveden käsittelymenetelmistä, niiden
kustannuksista, toimivuudesta sekä osuuskunnan perustamisesta)
‐ jätevesineuvontaa mm. kesätapahtumissa, markkinoilla ja kuntien tapahtumissa
‐ jätevesikoulutusta haja‐asutusalueen asukkaille, mökkiläisille, alan yrittäjille ja
urakoitsijoille
‐ jätevesinäytteenotto erilaisista jätevedenkäsittelyjärjestelmistä

Tuotos:

‐ raportti lietteen käsittelyn mahdollisuuksista kiinteistöllä
‐ selvitys sakokaivolietteen vastaanotosta Varsinais‐Suomessa
‐ kartoitus sakokaivolietteen koostumusta koskevista tutkimuksista Suomessa
‐ selvitys viemäriverkostojen ulkopuolella syntyvän lietteen määrästä Varsinais‐
Suomessa
‐ selvitys jätevesijärjestelmien rahoitusmahdollisuukista haja‐asutusalueilla
‐ neljä työnäytösvideota
‐ toimivat jätevesijärjestelmät haja‐asutusalueella, tilannekatsaus jäteveden käsittelyyn,
‐ Eco Toilet 2010 ja Jätevedestä voimavaraksi ‐seminaarit
‐ lukuisia työ‐, asennus ja huoltonäytöksiä
‐ lukuisia jätevesi‐iltoja ja jätevesineuvontaa erilaisissa tapahtumissa
‐ tutustumismatka Viron jätevesihuoltoon
‐ koulutus lietteentyhjentäjille sekä haja‐asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulu
‐ hankkeen tulosten kokoaminen hankkeen ja Valonian internet‐sivulle

Tulos:

‐ kohdealueen väestön yleinen tietoisuus jätevesien käsittelystä haja‐asutusalueilla on
parantunut
‐ alueen toimijoiden tietotaito taso on parantunut
‐ alueelle on tullut lisää päteviä jv‐järjestelmien suunnittelijoita
‐ yhteistyö eri toimijoiden julkinen/yksityinen on parantunut
‐ on saatu lisää tietoa eri järjestelmien toiminnasta eri vuodenaikoina ja eri kuormilla
‐ tietoisuus jv‐järjestelmän oikeasta käytöstä ja huollosta parantunut
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Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet: Hanke toivoo lisää tietoa kunnilta jätevesineuvonnan kehitämisestä kyseisen
kunnan alueella (tavoista ja kohdennetuita alueista) järjestämisen tavoista. Toivotaan myös lisää tiedotusapua kunnan
päässä. Toivotaan myös lisää mahdollisten jatkoprojektien kehittelyä.

Muut toteuttajat:

Valonian
budjetti/kokonaisbudjetti:
päärahoittaja:
muut rahoittajat:

Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston täydennyskoulu‐
tuskeskus, Järvamaan kunta, Tarton yliopisto/Türi Kolledž,
aqua consult baltic, OÜ Türi Vesi

353 000 € / 1 300 000 €
EU:n Central Baltic Interreg IV A‐ ohjelma
Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi‐Turunmaa, Masku, Marttila,
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Turku,
Uusikaupunki ja Vehmaa

17

20

Projektin nimi:

KIRSTU ‐ kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun
tukemisen pilottihanke

Totetutusaika:

1.5.2010‐31.10.2012

Valonian rooli

x

koordinaattori

partneri

Valonian kohdealue:

Merimasku, Rymättylä, Velkua, Kemiönsaari, Länsi‐Turunmaa

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Jarkko Leka, 040‐197 2265

Hankkeen nettisivut:

www.valonia.fi/jatevesi

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tukea haja‐asutuksen jätevedenkäsittelyjärjestelmien
suunnittelua. Hanke toteutetaan pilottihankkeena kahdella "hot spot"‐alueella, joilla
haja‐asutuksen jätevedet vaikuttavat merkittävästi Saaristomeren tilaan. Toinen näistä
alueista sijaitsee Naantalin kaupungissa entisten Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan
kuntien alueella. Toinen alue on Saaristomeren biosfäärialue Länsi‐Turunmaan ja
Kemiönsaaren alueilla, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä. Suunnittelutukea voivat hakea
kiinteistöt, jotka sijaitsevat alueilla, minne kunnan viemäriverkosto ei tule
levittäytymään, eikä alueelle olla perustamassa jätevesiosuuskuntaa. Suunnittelutukea
voivat hyödyntää vakituisesti asutun kiinteistön omistajat. Rahoitusta ei myönnetä
loma‐asunnoille, eikä uudisrakennuksille. Tukea myönnetään maksimissaan 50
hakijalle aluetta kohden määrärahojen puitteissa.

Toimenpiteet:

‐ Naantalin kaupungin alueella tuetaan jätevesijärjestelmän suunnittelusta aiheutuvia
kustannuksia 45 %:lla, tuetun suunnitelman hinta on 302 euroa.
‐ Saaristomeren biosfäärialueella tuetaan jätevesijärjestelmien suunnittelusta
aiheutuvia
kustannuksia 60 %:lla, tuetun suunnitelman hinta on 350 euroa.

Tuotos:

‐ kiinteistökohtaiset jätevesisuunnitelmat toimenpideluvan hakemista varten

Tulos:

‐ tavoitteena tehdä 100 kpl kiinteistökohtaisia jätevesisuunnitelmia

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet.

Muut toteuttajat:

Naantalin kaupunki, Länsi‐Turunmaan kaupunki, Saaristomeren
Suojelurahasto, Varsinais‐Suomen ELY‐keskus, Lounais‐Suomen
vesiensuojeluyhdistys, Turunmaan saaristosäätiö, Suomen
Pihakaivo Oy

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 0/60 000 €
päärahoittaja:
muut rahoittajat:
Vation vesihuoltoavustus (30%), kiinteistöt (n. 20%),
Saaristomeren Suojelurahasto (17%), Lounais‐Suomen
vesiensuojeluyhdistys, Naantalin kaupunki, Länsi‐Turunmaan
kaupunki, Turunmaan Saaristosäätiö
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Projektin nimi:

Varsinais‐Suomen jätevesineuvonnan pilottihanke

Totetutusaika:

1.3.2011‐31.12.2011

Valonian rooli

x

koordinaattori

partneri

Valonian kohdealue:

Salo, Sauvo, Kemiönsaari, Somero

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Hanna Sarkki

Hankkeen nettisivut:
Tavoitteet:

‐ kerätä kokemuksia kiinteistökohtaisesta jätevesineuvonnasta
‐ kerätä tietoa neuvonnan vaikuttavuudesta (ryhtyvätkö kiinteistön omistajat
toimenpiteisiin neuvonnan jälkeen)

Toimenpiteet:

‐ jätevesineuvojien koulutuspaketin suunnittelu
‐ tiedotuksen suunnittelu
‐ kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit
‐ yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen
‐ yleisneuvonnan antaminen tapahtumissa ja puhelimitse

Tuotos:

‐ raportit kiinteistökohtaisista käynneistä
‐ palauteseminaari syksyllä 2011
‐ hankkeen nettisivut Suomen ympäristökeskuksen sivuilla

Tulos:

‐ kiinteistön omistajat saavat luotettavan tiedon siitä, täyttääkö kiinteistön

jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset vai täytyykö jätevesijärjestelmä saneerata
lähitulevaisuudessa
‐ kerätään kokemuksia erilaisista toimintamalleista
‐ kehitetään yhtenäinen, valtakunnallisesti sovellettavissa oleva malli
jätevesineuvontaan
Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet. Hankkeessa pyritään saamaan kokoon laaja tiedotuspohja. Hankkeesta
pyritään tiedottamaan kuntien, paikallisten järviensuojeluyhdistysten, kyläyhdistysten ja mahdollisesti muiden
paikallisten yhdistysten kautta muiden tiedotuskanavien lisäksi. Hankkeessa pyritään kehittämään malli
jätevesineuvontaan, joka olisi levitettävissä koko Suomeen.

Muut toteuttajat:

Salon kaupunki, Someron kaupunki, Sauvon kunta, Kemiönsaaren
kunta, Lounais‐Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Länsi‐Someron
jätevesiosuuskunta, (Natur och Miljö), SYKE

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 267 000 € / 0 €
päärahoittaja:
Ympäristöministeriö
muut rahoittajat:
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Rullaa ‐ Kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais‐Suomessa.
Projektin nimi:

ESLogC ‐ Etelä‐Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2010‐2012 ‐
hankkeen osahanke

Toteutusaika:

1.10.2009‐31.9.2012

Valonian rooli

koordinaattori

x partneri

Valonian kohdealue:

Varsinais‐Suomi

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Juuso Pulli 040 3546603

Hankkeen nettisivut:
Tavoitteet:

www.valonia.fi ‐‐> liikkuminen ja logistiikka ‐‐> Rullaa
‐ Tehostaa pk‐yritysten logistiikkatoimintoja
‐ Edistää kestävää työ‐ ja virkamatkaliikkumista
‐ Edistää yrityskeskittymien yhteistyötä ja verkottumista
‐ Vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä

Toimenpiteet:

‐ Laaditaan kestävän logistiikan ja liikkumisen ohjauksen ohjelma
‐ Markkinoidaan ohjelmaa alueen yrityksille, työpaikoille sekä yrityskeskittymille
‐ Tehdään logistiikka‐ ja työmatkaliikkumissuunnitelmat/selvitykset ohjelmaan mukaan
tuleviin yrityksiin ja työpaikkoihin (mm. Ugin jätehuolto & M. Helistölä Oy, Pilot Turku
Oy/LogiCity, Liedon kunta, Lähiruoka ‐aloitteen yrityksiä, NordicID Oy ja TYKS)
‐ Tuodaan asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä suuremmilta yrityksiltä pienemmille
yrityksille sekä logistiikkatoimijoilta pk‐yrityskentälle.
‐ Järjestetään seminaareja, työpajatilaisuuksia ja tapahtumia.
‐ Toteutetaan kaksi tutkimustyötä

Tuotos:

‐ Logistiikka‐ ja työmatkaliikkumissuunnitelma Avanti‐Tuulissuo‐Littoisten ‐
teollisuusalueelle, 1. opinnäytetyö liittyy tähän
‐ Työmatkaliikkumisselvitys Logicityn alueelle
‐ Työmatkaliikkumissuunnitelma TYKS:iin opinnäytetyönä
Selvitys ja esitys lähiruokakuljetusten tehostamismahdollisuuksista
‐ Malli tuotteen valmistuksen aikaisten hiilidioksipäästöjen muodostumisesta
lukulaitteita valmistavassa yrityksessä
‐ Malli energiajakeen keräilystä ja mahdollisesti hyödyntämisestä Uudessakaupungissa
‐ Logistiikkaseminaarit 16.2.2011 ja keväällä 2012 ja työpajat (3 kpl), 9.2.2010,
17.11.2010 ja 3. työpaja lokakuussa 2011 (vk 40)

Tulos:

‐ Hankkeen tulosten kokoaminen Valonian nettisivustolle
Henkilö‐ ja tavaraliikenteestä aiheutuvien päästöjen pienentyminen A‐T‐L ‐
teollisuusalueella
Avanti‐Tuulissuo‐Littoisen teollisuusalueen infran kehittäminen, kutsujoukkoliikenne
alueelle, yritysten välisen yhteistyön lisääminen logistiikassa
Joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikkumismuotojen käytön lisääntyminen Logicityn
teollisuusalueella
Kestävien liikkumismuotojen käytön lisääntyminen TYKS:ssä
Energiajakeen kerääminen ja hyödyntäminen Ugissa
Malli hiilidioksipäästöjen määrittämisestä

Teknologiakeskus TechVilla (päätoteuttaja), Hämeen ammattikorkeakoulu
(HAMK), Laurea – ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK),
Muut toteuttajat:
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Valonian budjetti/kokonaisbudjetti:
240 000 / 1 970 000
päärahoittaja:
EARK
muut rahoittajat:
Valonia
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Projektin nimi:
Totetutusaika:

Liikkumisen ohjaus Varsinais‐Suomessa 2010–2011
1.9.2010‐31.12.2011

Valonian rooli

x

koordinaattori

partneri

Muut toteuttajat:

‐

Valonian kohdealue:

Varsinais‐Suomi

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Paula Väisänen p. 044‐907 5986

Hankkeen nettisivut:
Tavoitteet ja
toimenpiteet

‐ Laatia maakunnallinen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma.

Tuotos:

‐ Varsinais‐Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma

‐ Perustaa maakunnallinen liikkumisen ohjauksen verkosto.
‐ Tehdä liikkumissuunnitelmapilotteja työpaikoille.
‐ Markkinoida työsuhdematkalippua.
‐ Toteuttaa kansalaiskampanjoita.

‐ Varsinais‐Suomen liikkumisen ohjauksen verkosto (V‐S LIVE)
‐ Liikkumissuunnitelmamalleja työpaikoille
‐ Työmatkakyselymalleja työpaikoille.
‐ Internetsivumateriaalia
‐ Seminaari
‐ Pyörällä töihin ‐kilpailu
‐ Autottoman päivän tapahtuma

Tulos:

‐ Pilottityöpaikkojen yksityisautoilu on vähentynyt.
‐ Kohdealueen väestön tietoisuus kestävästä liikkumisesta on parantunut.
‐ Kohdealueen kuntien viranhaltijoiden tietoisuus liikkumisen ohjauksesta on
parantunut.

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet. Hanke tarvitsee lisää tiedonlevityskanavia, erityisesti tiedonvälitystä ja
yhteyshenkilöitä kuntaorganisaatioista. Tiedotuspua myös kunnan sidosryhmille kuten yhdistyksille.

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 87 000 €
päärahoittajat:
LVM ja Liikennevirasto
muut rahoittajat:
Valonia/Turun kaupunki
Varsinais‐Suomen Ely‐keskus
Varsinais‐Suomen liitto
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Projektin nimi:

Taidepyöriä ja Pyörätaiteilijoita

Totetutusaika:

1.10.2010‐30.6.2011

Valonian rooli

x

koordinaattori

partneri

Muut toteuttajat:
Valonian kohdealue:

Turku ja Turun seutu

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Paula Väisänen 044‐907 5986

Hankkeen nettisivut:

www.turku2011.fi

Tavoitteet:

‐ Edistää kestävän kehityksen mukaista liikennekulttuuria.
‐ Hillitä ilmastonmuutosta edistämällä materiaalitehokkuutta.
‐ Antaa vanhoille polkupyörille uusi elämä.
‐Tuottaa käsillä tekemisen riemua ja onnistumisen elämyksiä.

Toimenpiteet:

Tuotos:

‐ Polkupyörien ja muiden kestävien kulkuneuvojen tuunauspajat, tammi‐
huhtikuu.
‐ Taidepyöräkavalkadi (27.4.)
‐ Taidepyörähuutokauppa ja hyväntekeväisyyskonsertti (27.4.)
‐ Kokemusta ja esimerkkejä tuunaustekniikoista.
‐ Kummitaiteilijoiden tuunaamat Taidepyörät (7 kpl)
‐ Rahaa turkulaisille lastenkodeille.
‐ Dokumentit pajojen ja muiden tapahtumien suunnittelusta sekä internetsivut.

Tulos:

‐ Uudet yhteistyöverkostot.
‐ Lisääntynyt ympäristötietoisuus tapahtumiin osallistuneilla henkilöillä.
‐ Kokemus tuunauspajojen järjestämisestä.

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet. Kunnat ja muut organisaatiot voivat mielihyvin tiedottaa hankkeen
tapahtumista omille sidosryhmilleen.

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 32 600 €
päärahoittaja:
Turku 2011 ‐säätiö
muut rahoittajat:
Valonia
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Projektin nimi:

Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi

Totetutusaika:

1.9.2009 ‐ 31.8.2011

Valonian rooli

x

koordinaattori

partneri

Valonian kohdealue:

Varsin Hyvä ry:n toimialue

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Heidi Seiko‐Ahlström 040‐1972257

Hankkeen nettisivut:
Tavoitteet:

‐ lisätä paikallisten järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja
‐ innostaa paikallista väestöä osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan
‐ lisätä järjestöjen välistä yhteistyötä

Toimenpiteet:

‐ Järjestöjen tukeminen mm. neuvontailtojen avulla
‐ Järjestöjen välisen mahdollisimman laajan, alueellisen, kumppaniverkoston
rakentaminen
‐ alueellisten tapahtumien järjestäminen yhdistysten kanssa
‐ Koordinointiavun, ympäristökasvattajan neuvojen tarjoaminen
‐ Ympäristökasvatusmateriaalin tarjoaminen järjestöille
‐ Pyöreän pöydän yhteistyön lisääminen

Tuotos:

‐ tapahtumat ja niiden vakiinnuttaminen
‐ ympäristökasvatuksen materiaalipaketit

Tulos:

‐ paikallisten yhdistysten jäsenmäärä on kasvanut
‐ yhdistykset toimivat aktiivisesti ja paikallinen toiminta on vilkastunut
‐ järjestöt toimivat yhteistyössä ja alueellinen verkosto on vakiintunut

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet.
Muut toteuttajat:

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 120 000 € / 120 000 €
päärahoittaja:
EU + valtio (45 %)
muut rahoittajat:
Varsin Hyvä ry (25 %)
Ympäristövastuulliset yritykset ja yhdistykset (30 %)
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Projektin nimi:

Loimotus ‐ Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan
ympäristökasvatuksen keinoin nuorisotyössä Loimaan seudulla ja
Varsinais‐Suomessa

Totetutusaika:

1.5.2010‐31.5.2011

Valonian rooli

x

koordinaattori

Valonian kohdealue:

Loimaan seutu

Vastuuhenkilö Valoniassa:

Pirjo Rinne

Hankkeen nettisivut:

www.valonia.fi

Tavoitteet:

Toimenpiteet:

partneri

‐ herättää ja innostaa nuoria pohtimaan ilmastonmuutokseen liittyviä tekijöitä
‐ vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikuttavuutta alueensa
kehittämistoimintaan
‐ tarjota nuorisotoimelle erilaisia ympäristökasvatuksen työkaluja
ympäristöasioiden käsittelyssä
‐ Nuorten innostaminen taidekasvatuksen keinoin; näytelmät ja kuvataide
‐ Kestävän kehityksen kursseja nuorille
‐ Kestävän kehityksen koulutusta aikuisille
‐ Kestävän kehityksen toimintamallien tuottaminen työpaikoille ja leireille

Tuotos:

‐ Toimintamallit työpaikoille ja leireille
‐ Keke‐kurssit nuorille

Tulos:

‐ paikalliset nuoret ovat avtivoutuneet ympäristöasioissa
‐ Nuoristotalot ja muut vastaavat toimipisteet ovat käynnistäneet kestävän
kehityksen työn
‐ Aktiiviset nuoret ovat järjestäytyneet esim. nuorisoparlamenteissa

Hankkeen toiveet ja mahdollisuudet
Muut toteuttajat:

Loimaan nuorisotoimi

Valonian budjetti/kokonaisbudjetti: 31 600 € / 31 600 €
päärahoittaja:
Varsinais‐Suomen ELY‐keskus/nuorisotyön alueellinen kehittäminen
muut rahoittajat:
Loimaan kaupunki
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