
 



 



 

 

 

Yhteyshenkilöt 

Essi Silvonen Katariina 

Salokannel 

Niina Ruuska Saara Pellikka 

Koulutuksen aikataulu ja osallistumislinkit 

. klo 14-16 Yritysten ilmastotekojen merkitys 26.1 

i Zoom-linkk 

  

2.2 . klo 14.30-16 Hiilijalanjälkilaskenta ja päästölähteet 

i Zoom-linkk 

  

9.2 . klo 14-16 Viestintä 

i Zoom-linkk 

  

. klo 14-16 Mitä tulevaisuus tuo? 16.2 

i Zoom-linkk 

Ohjeet Zoomin käyttöön 

Varmista, että seuraavat asiat ovat hallussa ennen koulutusta: 

Tietokoneellesi ladattuna zoom: 

htt ps://zoom.us/downloa d  (ilmainen). Zoom toimii 

näppärästi selaimen kautta, jos organisaatiosi estää sen 

lataamisen. 

Testaa yhteytesi ja äänentoiston toimivuutta tarvittaessa 

täällä:  t htt ps://zoom.us/tes 

Toimivat kuulokkeet ja mikrofoni. Työskenneltäessä myös 

hiiri on näppärä. 

Vakaa internet 

Lounas tai välipala jääkaapissa, kahvia tai teetä ja vettä 

saatavilla 

Avoin mieli 

Mahdollisuus webkameran käyttöön (ei käytetä koko ajan, 

mutta saatetaan käyttää välillä). Varsinkin alussa kameraa 

pidetään päällä kun esittäydytään. 

Nimi ja yritys  kannattaa merkitä heti ensimmäisellä 

kerralla selkeästi näkyviin ( participants - oma nimi - 

rename ) . Nimen voi vaihtaa myös oman kuvan kohdalta 

kolmesta pisteestä. 

Ohjeet Howspacen käyttöön 

Hows pace toimii koti pesänä koulutuksen aikana ta pahtuvalle toiminnalle. 

Sinulle on luotu käyttäjätunnukset tähän koulutuksen  yhteiseen työtilaan . 

Työtila koostuu useista sivuista. Uusia sivuja ilmestyy yläpalkkiin sitä mukaa, kun 

koulutus etenee. 

Pääset kirjautumaan Howspaceen sähköpostiisi tulleen  henkilökohtaisen  ja 

tietoturvallisen linkin  kautta. 

Vaihda itsellesi  profiilikuva  oikeasta ylänurkasta. Tallenna sitten tämän työtilan 

kirjanmerkkeihisi  painamalla profiilikuvaasi ja valitsemalla "Lisää kirjanmerkkeihin". 

Näin pääset jatkossa helposti tänne työtilaan sisälle. Kun menet profiilikuvasi päälle ja 

painat "Omat työtilani", pääset helposti liikkumaan yhteisen polun ja yrityksen oman 

polun välillä. 

https://utu.zoom.us/j/68164253795
https://utu.zoom.us/j/68164253795
https://utu.zoom.us/j/62148072964
https://utu.zoom.us/j/62148072964
https://utu.zoom.us/j/67064522046
https://utu.zoom.us/j/67064522046
https://utu.zoom.us/j/61134437774
https://utu.zoom.us/j/61134437774
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test
https://zoom.us/test
https://zoom.us/test


 

  

Toivomme teidän  osallistuvan aktiivisesti  työtilaan luotuihin interaktiivisiin osioihin 

kuten keskusteluihin ja äänestyksiin. Haluamme tarjota teille mahdollisuuden 

toisiltanne oppimiseen ja verkostojen rakentamiseen. 

Tulossa: Tietoa kiertotaloudesta -osio 

Sivun yläreunasta löydät ensimmäisen koulutuskerran jälkeen kattavan paketin  Tietoa 

kiertotaloudesta . Tietopankki on auki koko helmikuun ajan itsenäistä opiskelua 

varten eli materiaalin avulla voit syventää tietojasi yritystäsi kiinnostavista teemoista. 

Tietopaketin sisältö 

Miksi kiertotalous? 

Liiketoimintamallit 

Organisaatio 

Teknologia 

Muutoksen johtaminen 

Ekosysteemi 

Sääntely 

Rahoitus 

Palvelumuotoilu 

Luottamus 

Kehittäminen rakentuu parhaiten 

avoimessa ja luottamuksellisessa 

ilmapiirissä. 

Sparraukset pidetään 

luottamuksellisena ja kerrotte yhteisesti 

vain mitä haluatte. Halutessanne 

teemme myös salassapitosopimukset 

sparraajien ja teidän välillä. 

Keskustelussa noudatamme rakentavan 

keskustelun pelisääntöjä, jotka on 

kehitetty Erätauko-dialogimallissa. 



 

 

Kirjoita lyhyt esittelyteksti edustamastasi yrityksestä ja sen motivaattoreista 

hiilineutraaliuteen ja resurssiviisauteen. Voit myös kommentoida muiden 

esittelytekstejä. Näet muiden vastaukset sen jälkeen, kun olet lähettänyt omasi. 

 

 Näytä lisää (14) 

Ensimmäinen koulutuskerta 

26.1.2021 

Zoom-linkk i 

14-14.30  Tervetuloa koulutukseen ! 

14.30-15  Esittäytyminen ja alkukartoitus 

15-15.45  Kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ilmastotyöllä / 

Lauri Larvus, Gaia Consulting 

15.45-16  Loppukeskustelu 
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Millä fiiliksellä lähdet kouluttautumaan? 

( 10   ) Innolla uutta kohti! 

( 2 )   Hieman epäilyttää 

( 3 )   Tiukat tavoitteet kehässä 

( 0 )   Pihalla kuin lumiukko 

Sinä vastasit: 

Innolla uutta kohti! 

Antti Virtanen   2  kuukautta sitten 

Edellisessä työpaikassani Helsingissä koulutimme Stevecolle ahtaajia. 

Tykkää   
1  tykkäystä   

Vastaa 

Laura Hasko   2  kuukautta sitten 

https://utu.zoom.us/j/68164253795
https://utu.zoom.us/j/68164253795
https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/6010227d44b6324f7b7b4f33/inline/6010228c2045b4701202580d/download/Tervetuloa+koulutukseen%21.pdf


 

 

 

  

Siitä oliskin kiva kuulla lisää? :) Helsingissä olemme toimineet 

vuodesta 2008, kun Vuosaaren sataman toiminta käynnistyi. Silloin 

koulutimme laajasti uuttakin henkilöstöä konttiterminaalissa 

operointiin. 

Tykkää 

Antti Virtanen   2  kuukautta sitten 

Hei Laura. Toimin silloin Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen 

rehtorina ja jos oikein muistan, koulutimme myös Kotkan terminaaliin. 

Tykkää   1  tykkäystä 

Laura Hasko   2  kuukautta sitten 

Oi niitä aikoja, teidän kanssa homma sujui tosi hienosti! Muistan, että 

vierailimme teidän luonakin teoriakoulutuksen aikana. Ensimmäiset 

ajoharjoittelut toteutettiin Kotkassa, koska Vuosaari oli tuolloin vielä 

rakennustöiden alla. :) 

Tykkää 

 Kuva/video  Julkaise 

Puheenvuoro: Kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia 

ilmastotyöllä / Lauri Larvus, Gaia Consulting 

Gaia Consultingin liiketoimintapäällikkö Lauri Larvus kertoo, 

miten ilmastotyöllä saadaan aikaan kestäviä 

liiketoimintamahdollisuuksia. 

Laurin puheenvuoron alta löydät esityksen jälkeisen 

keskustelun erillisenä videona ja alimpana on Laurin diat. 

Mitä ajatuksia sinulle heräsi luennosta? 

Mikä sykähdytti? Heräsikö uusia ideoita? Onko jotain 

kommentoitavaa? 

 Näytä lisää ( 11 ) 

Juha Parkkonen    kuukautta sitten 2 

Kiinaan ei uskalla viedä mitään korkeaa teknologiaa, 

kopioivat ja alkavat valmistaa itse. 

Tykkää   Vastaa 

Antti Virtanen   2  kuukautta sitten 

Suomessa on 310 kuntaa, joista 77 on ns. HINKU- 

kuntaa (kohti hiilineutraalia kuntaa). Onneksi näinkin 

paljon, mutta edelleen liian vähän. 

Tykkää   
Vastaa 

Johanna Liipola    kuukautta sitten 2 

Onko olemassa joku "aarrearkku" mihin voi tallentaa 

ideoita, kun alkaa tekemään kyselemään alihankinnan 

tai toimintojen hiiliratkaisujen muutosta. 

Tykkää   
Vastaa 

Juha Parkkonen    kuukautta sitten 2 

Kompensaatiohinta on niin alhainen, että 

biopolttoaineiden käyttöönotossa ei ole oikein järjeä. 

Tykkää   
1  tykkäystä   

Vastaa 

Sanna Paloposki   2  kuukautta sitten 

 



 

 

 

   1   /  21     
  

Esityksessä mainittiin hiilijalanjäljen laskenta GHG 

Protocol -standardiin perustuen. Jäin miettimään, 

että onko yrityksen itse tekemä hiilijalanjäljen 

laskenta uskottava, vai pitäisikö lähtökohtaisesti 

käyttää ulkopuolista konsulttia laskennassa? 

Tykkää   
Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 

Kauppakamarin Ilmastositoumus 

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen esittelee 

Kauppakamarin Ilmastositoumuksen. Esityksen diat löydät alta ja halutessasi voit 

vaikka ladata ne itsellesi. 

Lisää aiheesta voi lukea täältä:  Ilmastositoumu s 
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Keskustelua ilmastositoumuksesta 

Oliko Ilmastositoumus-esittelyssä (video ja/tai diat) konkreettisia neuvoja 

etenemispolulle yrityksellesi? Heräsikö uusia kysymyksiä tai muita mietteitä? 

Keijo Koskinen    kuukautta sitten 2 

 

https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/601026ddfd7c3c67f2704d79/inline/601026e8da4f3718c2191ff1/download/Turku_puheenvuoro_ilmastoviisas+yritys+26012021_Lauri+Larvus_Gaia+Consulting.pdf
https://kauppakamari.fi/palvelut/ilmastositoumus/
https://kauppakamari.fi/palvelut/ilmastositoumus/
https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/600ac0e7d3c9335f432c3617/inline/600ac0fcd13176635d5edda0/download/Ilmastositoumuksen+esittely_Yrjo%CC%88-Koskinen_22-01-21.pdf


 

 

Mitä jäi käteen tästä päivästä? Jäikö jotain kysyttävää tai mietityttääkö jokin? 

Kommentoi tai esitä kysymys. Näet muiden kommentit, kun olet jättänyt omasi. 

 

Ensi kerralla aiheena on hiilijalanjälki ja päästölähteet. Millaisia teemoja odotat ja 

millaisia kysymyksiä aihe herättää? Näet muiden kommentit, kun olet lisännyt 

omasi. 

 

   Kuva/video  Julkaise 

   Kuva/video  Julkaise 

  

Konkreettista settiä. Hyvä! 

Tykkää   Vastaa 

Jarmo Kontkanen    kuukautta sitten 2 

Konkreettista ja omia ajatuksia tukevaa sisältöä. 

Tykkää   
Vastaa 

Mika Soinio    kuukautta sitten 2 

Kauppakamarin esitys ja nuo käytetyt esimerkit olivat ymmärrettäviä ja 

oikein hyviä 

Tykkää   
Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 

 

 

 



 

 

Toinen koulutuskerta 

Zoom-linkk i 

14.30-15.10  Hiilijalanjälki ja päästökompensaatio / Maija Saijonmaa, Nordic Offset 

15.10-15.30  Keskustelua 

15.30-16  Yrityskohtainen sparraus 

Puheenvuoro: Hiilijalanjälki ja päästölähteet / Maija 

Saijonmaa, Nordic Offset 

Maija Saijonmaa Nordic Offsetilta kertoo hiilijalanjäljestä ja 

päästökompensaatiosta. 

Mitä ajatuksia sinulle heräsi puheenvuorosta? 

Mikä yllätti tai sykähdytti? Houkutteleeko hiilijalanjälkilaskenta? 

Onko jotain kysyttävää? 

 Näytä lisää ( 13 ) 

Antti Virtanen   2  kuukautta sitten 

Olen tänään viimeksi keskustellut ELY-keskuksen 

kanssa linja-autojen markkinaehtoisista reiteistä, 

joista liikennöitsijät ovat luopumassa kun ihmiset 

ovat etätyössä. Tämä luonnollisesti vähentää 

hiilipäästöjä. Ongelma vain on siinä, että 

opiskelijoiden pitää kuitenkin päästä oppilaitoksiin 

julkisilla kulkuneuvoilla, joita nyt ollaan 

vähentämässä. 

Tykkää   
Vastaa 

Laura Hasko    kuukautta sitten 2 

Jaksotetaanko suuren käyttöomaisuus investoinnin 

hiilijalanjälki tuotteen arvioituun todelliseen 

käyttöikään riippumatta siitä kuinka se poistetaan 

kirjanpidossa? Esimerkiksi työkoneinvestointi tai 

rakennus. 

Tykkää   
Vastaa 

Katariina Salokannel   2  kuukautta sitten 

Nordic Offsetin vastaus: Organisaation 

laskennassa hankintojen hiilijalanjälki lasketaan 

yleensä kokonaisuudessaan sille vuodelle kuin 

hankinta tehdään eikä sen osalta huomioida 

esim. käyttöikää. Jos tehdään tuotekohtainen 

laskenta, silloin tarkastelussa voidaan 

huomioida käyttöikä ja käytön kautta päästöjen 

jakautuminen eri vuosille. 

Tykkää 

 

 

••• 

https://utu.zoom.us/j/62148072964
https://utu.zoom.us/j/62148072964
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   Kuva/video  Julkaise 

Puheenvuoro: Hiilijalanjäljen laskenta / Mari Saario, Gaia Consulting 

CarbonWise-hankkeen tuottama video hiilijalanjäljen laskennasta. 

Lisää CarbonWise-hankkeen tallenteita löytyy  täält ä . 

  

Yritysesimerkki: Miten Valmet Automotive huomioi hiilijalanjäljen 

strategiassaan / Jaana Hänninen 

  

https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/60193e34a9d0da0017705751/inline/60193e580339b87fa9649af5/download/Nordic+Offset+Oy_HNRY+koulutus+02022021.pdf
https://kiertotalous2.turkuamk.fi/carbonwise-tallenteet/
https://kiertotalous2.turkuamk.fi/carbonwise-tallenteet/
https://kiertotalous2.turkuamk.fi/carbonwise-tallenteet/
https://www.youtube.com/watch?v=Ri8_RF-xULw
https://www.youtube.com/watch?v=_dQiyyefOYo


 

 

 

 

  

Hiilineutraalisuomi.fi-verkkosivulta löytyy työkaluja yritysten ilmasto- ja 

kiertotaloustyöhön. Etenkin Y-HIILARI Hiilijalanjälki -työkalu on oiva apu yrityksen 

hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu sisältää laskurin ja ohjeen. Työkalun käyttö on 

maksutonta. 

Työkaluja kuntien ja yritysten ilmasto- ja kiertotaloustyöhön 

  

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo/Yritykset/Tyokalut
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari


 

 

 
Mitä jäi käteen tästä päivästä? Jäikö jotain kysyttävää tai mietityttääkö jokin? 

Kommentoi tai esitä kysymys. 

 

Erilaisten laskureiden ja työkalujen esittelyvideoita 

Alta löydät CarbonWise-hankkeen toteuttamia videoita erilaisista työkaluista hiilijalanjälkilaskentaan. 

JAMIX-laskuri 

  

OpenCO2-laskuri 

  

One Click LCA -elinkaariarvioinnin työkalu 

  

Y-Hiilari 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FNKV59Qa-q0
https://www.youtube.com/watch?v=7PyTgLUzY4w
https://www.youtube.com/watch?v=Mqn4AI6WXQI
https://www.youtube.com/watch?v=2tqofCHKR3c


 

 

 

Ensi kerralla aiheena on vastuullisuusviestintä. Millaisia teemoja odotat ja millaisia 

kysymyksia aihe herättää? 

 

 Näytä lisää (2) 

Sanna Paloposki 2 kuukautta sitten 

Vastuullisuusviestintä mietityttää todella paljon. Millainen viestintä on 

uskottavaa? Milloin sitä on liikaa? Itse vierastan yritysten nettisivujen 

maailmaa syleileviä tarinoita, jotka antavat kuvan, että yrityksen tuotteita 

ostamalla koko maailma pelastuu. Toisaalta liian vaatimaton viestintä voi 

näyttää siltä, että mitään ei tehdä. Hiilijalanjäljen osalta olen hyvin 

varovainen viestijä. Mitä enemmän olen aiheeseen tutustunut, sitä 

monimutkaisemmaksi se on muuttunut ja sitä epävarmemmaksi olen tullut 

omien laskelmiemme suhteen. Mitä uskallamme viestiä, kun laskelmamme 

eivät kuitenkaan voi olla absoluuttisesti oikeita? Epävarmuustekijöitä on 

niin paljon. Hiilijalanjäljen laskeminen perustuu joka tapauksessa vain 

arvioihin jo pelkästään päästökertoimien osalta. Siihen päälle vielä tehdyt 

rajaukset. 

    

 Tykkää 1 tykkäystä Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 

 Näytä lisää ( 2 ) 

  

Johanna Liipola    kuukautta sitten 2 

Materiaalia on runsaasti tarjolla, mutta kaipaan vähän sellaista mikä on 

ensimmäinen askel, miten alan hahmottaa scope 1, scope 2 ja scope 3 eri 

asiat. 

Paras kuva mielestäni oli päästöt ja poistot kenttä, sitä kun vielä pystyisi 

tarkentamaan :) 

Tykkää   
Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 



 

 

Sparraukset 

Sparraukset ovat keskeisessä roolissa koko koulutuksen ajan. 

Sparraukset pähkinänkuoressa: 

kukin yritys saa henkilökohtaista ohjausta ja mentorointia 

oman kehitystyönsä tueksi 

mahdollisuus saada huippuasiantuntijoita sparraamaan 

yrityksen toimintaa 

sparraukset ovat luottamuksellisia 

Ensimmäinen sparraus toteutetaan 2. helmikuuta. Tässä 

sparrauksessa käymme läpi yrityksenne hiilineutraalisuuden ja 

resurssiviisauden kehittämistarpeita ja keskustelemme yleisesti 

yrityksen toiminnasta. 

Kouluttajat pyrkivät ainakin hetkellisesti osallistumaan kuhunkin 

sparraussessioon kuuntelijan roolissa, jotta voimme pitää teistä 

parasta mahdollista huolta. 

Kysymyksiä tai mietteitä sparrauksesta 

Kommentit näkyvät kaikille osallistujille. 

 Näytä lisää ( 1 ) 

  

Johanna Liipola    kuukautta sitten 2 

Minulla ja Lotalla oli hyvää ja lennokasta keskustelua. 

Oivaltavaa oli, että myös tätä tarinaa ja matkaa 

kannattaa myös avata viestinnällisesti. 

Tykkää 
  

2  tykkäystä 
  

Vastaa 

Antti Virtanen    kuukautta sitten 2 

Hyvä aloitus. Saimme täsmennettyä, mihinkä mihin 

asiaan keskitymme sparrauksessa. Koska 

taustaorganisaatiollani ei vielä ole mitään valmista 

materiaalia, jota voisimme käydä yhdessä läpi, 

keskitymme organisaationi poliittisen tavoitepaperin 

kuntayhtymän ympäristö- ja hiilineutraalitavoitteet ( 

 laatimiseen, jota varten on 2021-2035) 

hallituksemme viime viikolla asettanut 

valmistelutyöryhmän. 

Tykkää 
  

1  tykkäystä 
  

Vastaa 

Jarmo Kontkanen    kuukautta sitten 2 

Sparrauksen ansiosta saa hyvän tilannekuvan omasta 

toiminnasta. 

Tykkää 
  

Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 

Miten sparraus sujui? Menikö kaikki hyvin, onko jotain kehitettävää? Vastauksesi näkyy 

ainoastaan kouluttajille. 

  

 Vastaustasi ei näytetä muille osallistujille. 

 Kuva/video  Tallenna 

 



 

 

 Tällä sivulla on rajoitetut käyttöoikeudet. ••• 

 

Kolmannen koulutuskerran sisältö 

Zoom-linkk i 

14-14.45  Puheenvuoro: Erota omenat päärynöistä ja tunnista 

arvo – Miten viestiä vaikuttavasti ilmastoteoista? / Kirsi Liira, 

Sustainable Solutions Manager, Neste 

14.45-15.30  Kysymykset ja keskustelu 

15.30-16  Yrityskohtainen sparraus, 30min 

Puheenvuoro: Kirsi Liira, Sustainable Solutions 

Marketing / Neste 

Alla Kirsin esitys ja loppukeskustelu omina videoinaan. 

Alimpana Kirsin diat. 

Kysymyksiä ja kommentteja päivän aiheesta 

Mikä kolahti? Mikä viestinnässä tuntuu haastavalta? Jäikö jotain 

kysyttävää? 

 Näytä lisää ( 16 ) 

Laura Hasko   2  kuukautta sitten 

Omia toimia: toimintajärjestelmän sertifiointi, 

energiatehokkuustoimet/investoinnit, 

vastuullisuusperiaatteiden julkistaminen, käytettyjen 

työvaatteiden kierrätys "kolmannen sektorin" 

toimijalle, T&K-hankkeisiin osallistuminen, 

sähkösopimusten päivittäminen, hiilijalanjäljen 

laskennan käynnistely. Vastuullisuudesta sosiaalisessa 

mielessä paljonkin henkilöstön turvallisuuden ja 

työkyvyn ja hyvinvoinnin eteen. Näitä tulee 

äkkiseltään mieleen. :)   

  

Koen, että sisäisesti vastuullisuusviestinnässä tarinat 

ovat toimineet parhaiten, mutta ulkoinen viestintä 

"pienenä" BtoB talona on haastavampaa. 

Tykkää   
Vastaa 

Jarmo Kontkanen   2  kuukautta sitten  ( muokattu ) 

 

 
 

https://utu.zoom.us/j/67064522046
https://utu.zoom.us/j/67064522046
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Yhden hengen yrityksellä, kerrostalon kotitoimistossa 

parvekkeella on aina akkuja latautumassa jos aurinko 

osuu ja kenno lataa. Kuitenkin plen kaivannut hiukan 

enemmän tehoja, mutta en ole löytänyt 

taakkakärrytason aurinkoakustoa. Monet työkalut, 

akut ja virtapankin kaipaisivat jotain tuon suuntaista. 

Tykkää   
Vastaa 

Antti Virtanen    kuukautta sitten 2 

Valtion omistama yhtiö MOTIVA  www.motiva.f i   auttaa 

ja koordinoi kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten 

energiakulujen katselmuksen toteuttamisessa. 

Business Finland sivuilta löytyy tietoa mahdollisen 

tuen hakemiseen (40-50% katselmuksen 

kustannuksista). Kannattaa tutustua, vaikka ei nyt 

suoraan tähän viestintäaiheeseen liity. 

Tykkää   
Vastaa 

Johanna Liipola    kuukautta sitten 2 

Olen muuttanut kotitoimiston ekosähköksi ja 

adoptoinnut aurinkopaneelin nimellä Kupittaalla.   

Hankkinut Luonnonperintösäätiön metsää sekä 

tukenut John Nurmisen Itämeren parantamista.   

Mukana monissa kiertotalouden asiakkaiden että 

omien T&K projekteissa sekä tehnyt ja olen 

tekemässä työkaluja ilmastokasvatukseen. 

Tykkää   
Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 

Askelmerkit pk-yritykselle onnistuneeseen vastuullisuudesta viestimiseen 

   1   /  43     

Lisää tietoa viestinnästä 

Lue lisää viestinnästä osoitteesta  hiilineutraalisuomi.f i 

Lue viisi vinkkiä vastuullisuusviestintään  täält ä . 

https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/602cd0aaaf8d6f73bf45a500/inline/602cd0d191dd37644970792d/download/Miten+viesti%C3%A4+vaikuttavasti+ilmastoteoista.pdf
http://www.motiva.fi/
http://www.motiva.fi/
http://www.motiva.fi/
https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/602a5d2a202388648308092d/inline/602a5d3b2d3e3151b72fa3f2/download/Askelmerkit+pk-yritykselle+onnistuneeseen+vastuullisuudesta+viestimiseen_Valtteri+M%C3%A4kel%C3%A4.pdf
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo/Yritykset/Viestinta
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo/Yritykset/Viestinta
https://www.reco.fi/viisi-vinkkia-vastuullisviestintaan/
https://www.reco.fi/viisi-vinkkia-vastuullisviestintaan/


 

 

 

Mitä jäi käteen tästä päivästä? Jäikö jotain kysyttävää tai mietityttääkö jokin? 

Kommentoi tai esitä kysymys. Meitä kiinnostaa myös tietää, oletko ehtinyt tutustua 

Howspacen materiaaleihin omatoimisesti. 

Vinkkejä pienen yrityksen viestintään  täält ä . 

Ekokompassin opas ympäristöviestintään 

   1   /  21     

Hiiliviisauden käsitteet 

Jäikö hiiliviisauden käsitteet vielä mietityttämään? Viereisellä 

CarbonWise-hankkeen videolla Maarit Jaakola Turun AMK:lta 

esittelee seuraavat käsitteet: 

hiili ja elämä 

ympäristön kantokyky 

ilmastonmuutos 

hiiliviisaus 

hiilijalanjälki 

hiilikompensointi 

hiilikädenjälki 

hiilineutraali 

nettopositiivisuus 

kestävä kehitys 

kiertotalous 

Maarit Jaakola Turun AMK:lta käy läpi hiiliviisauden 

käsitteitä 

  

https://www.cision.fi/2019/05/pienen-yrityksen-viestinta/
https://www.cision.fi/2019/05/pienen-yrityksen-viestinta/
https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/602253e16d466751910af148/inline/602253e6886da72fe2478ed7/download/Ekokompassi_viestintaopas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QiG96VSCALY


 

 

 

Ensi kerralla aiheena on tulevaisuuden tuulet. Millaisia teemoja odotat ja millaisia 

kysymyksia aihe herättää? 

 

 

   Kuva/video  Julkaise 

Kotitehtävä: Mitä tulevaisuus tuo? 

Valmistele yksi dia ja noin viiden minuutin puheenvuoro, jossa kerrot koulutuksen ja 

sparrauksen aikana tulleen tärkeimmän havaintosi. Esittele myös kehityskohteenne, 

jonka osalta jatkatte ilmastotyötä yrityksessä tästä eteenpäin. 

Dia tulee lähettää osoitteeseen katariina.salokannel@turku.fi viimeistään 15.2. 

klo 15 . 

 Näytä lisää ( 2 ) 

  

Tuomas Sara    kuukautta sitten 2 

Mistä pientoimijat saisivat käytännön apua hiililaskentaan ja 

kompensointiin? Uskon, että suuria päästövähennyksiä voitaisiin saavuttaa 

pelkästään yrittäjiä neuvomalla ja "pitämällä hetken kädestä" prosessin 

alkuvaiheessa. 

Tykkää   
1  tykkäystä   

Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 

 Näytä lisää ( 8 ) 

Piia Aaltonen   2  kuukautta sitten 

Viestinnän haavoittuvuus, kuka uskoo ja kuka ymmärtää väärin. Se miten 

sana ilmastonmuutos on käsitelty someissa blokattavana sanana. 

Tykkää   
Vastaa 



 

 

Sparraukset 

Sparraukset ovat keskeisessä roolissa koko koulutuksen ajan. 

Sparraukset pähkinänkuoressa: 

kukin yritys saa henkilökohtaista ohjausta ja mentorointia 

oman kehitystyönsä tueksi 

mahdollisuus saada huippuasiantuntijoita sparraamaan 

yrityksen toimintaa 

sparraukset ovat luottamuksellisia 

Toinen sparraus toteutetaan 9. helmikuuta. Tässä sparrauksessa 

jatkamme edellisen sparrauksen keskusteluista. 

Kouluttajat pyrkivät ainakin hetkellisesti osallistumaan kuhunkin 

sparraussessioon kuuntelijan roolissa, jotta voimme pitää teistä 

parasta mahdollista huolta. 

Kysymyksiä tai mietteitä sparrauksesta 

Kommentit näkyvät kaikille osallistujille. 

   Kuva/video  Julkaise 

Miten sparraus sujui? Menikö kaikki hyvin, onko jotain kehitettävää? Vastauksesi näkyy 

ainoastaan kouluttajille. 

  

 Vastaustasi ei näytetä muille osallistujille. 

 Kuva/video  Tallenna 



 

 

Sparraukset 

Sparraukset ovat keskeisessä roolissa koko koulutuksen ajan. 

Sparraukset pähkinänkuoressa: 

kukin yritys saa henkilökohtaista ohjausta ja mentorointia 

oman kehitystyönsä tueksi 

mahdollisuus saada huippuasiantuntijoita sparraamaan 

yrityksen toimintaa 

sparraukset ovat luottamuksellisia 

Kolmas sparraus toteutetaan 16. helmikuuta. Tässä viimeisessä 

sparrauksessa jatkamme edellisen sparrauksen keskusteluista. 

Kouluttajat pyrkivät ainakin hetkellisesti osallistumaan kuhunkin 

sparraussessioon kuuntelijan roolissa, jotta voimme pitää teistä 

parasta mahdollista huolta. 

Kysymyksiä tai mietteitä sparrauksesta 

Kommentit näkyvät kaikille osallistujille. 

  

Johanna Liipola   2  kuukautta sitten 

Tänään oli viimeinen sparraus ja koska olin lähtenyt 

jo etukäteen valmistelemaan ajatuksiani, niin 

mielestäni sain nyt siitä kiinni mitä seuraavaksi pitää 

tehdä ja päästä konkretian tasolle. 

Tykkää 
  

2  tykkäystä 
  

Vastaa 

 Kuva/video  Julkaise 

Miten sparraus sujui? Menikö kaikki hyvin, onko jotain kehitettävää? Vastauksesi näkyy 

ainoastaan kouluttajille. 

  

 Vastaustasi ei näytetä muille osallistujille. 

 Kuva/video  Tallenna 



 

 

Viimeinen koulutuskerta 

i Zoom-linkk 

 Yrityskohtainen sparraus 14-15 

15-15.45  Yhteinen loppukeskustelu: Mitä tulevaisuus tuo? 

 Jatkoaskeleet 15.45-16 

Yhteiskuva 

Yritykset esittäytyvät 

   1   /  12     

Mitä tulevaisuus tuo? -keskustelu 

Mitä tulevaisuus tuo? Yritysten kehityssuunnitelmat 

Kysymyksiä, jotka jäivät askarruttamaan. 

Howspace käytössänne 28.2. saakka. 

Olemme myös erittäin iloisia palautteesta kurssin 

kehittämisen näkökulmasta. 

 Näytä lisää ( 4 ) 

  

Antti Virtanen   2  kuukautta sitten 

Hiilijalanjälkien laskentaan pitää vielä palata omassa 

työssä uudelleen. Vaatii lisää perehtymistä. 

Vastaa 

Jarmo Kontkanen    kuukautta sitten 2 

Peruspaketti ydinasioista yksinyrittäjille olisi todella 

tärkeä! 

Vastaa 

Antti Virtanen   1  kuukausi sitten 

Kyllä, eikä pelkästään yksinyrittäjille vaan myös 

isommillekin yrityksille. 

Tykkää 

 Kuva/video  Julkaise 

 

https://utu.zoom.us/j/61134437774
https://utu.zoom.us/j/61134437774
https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/602e597af6b7c923502ff9c3/inline/602e597f1c783a59132f3bf3/download/Mit%C3%A4+tulevaisuus+tuo+-esitys.pdf


 

 

 

Turun kaupungin Ilmastojoukkue on Turun seudun toimijoille suunnattu yhteisö, jonka 

tarkoituksena on tehdä ilmastonmuutoksen torjunnasta yhteisöllistä. 

Ilmastojoukkueen kapteenina toimii Saku Koivu. Lisätietoa Ilmastojoukkueesta täältä. 

Ilmastojoukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä ilmastoteko-kortin. Kortin 

täyttämiseen saa halutessaan neuvontaa koulutuksen yhteydessä ja myöhemminkin 

ottamalla yhteyttä suoraan kaupungin ilmastotiimiin. Ilmastotekojen tekijöille on myös 

olemassa 5 kysymystä ilmastoteoista -haastattelusarja. 

Tututustu Yritysten ja yhteisöjen ilmastotekoja -videosarjaan ja katso millaisin keinoin 

yritykset ovat ryhtyneet ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

 

Liity Turun Ilmastojoukkueeseen kertomalla yrityksesi ilmastoteko. Jakamalla oman 

ilmastotekosi olet mukana tekemässä hiilineutraalia Turkua ja inspiroimassa muita 

toimijoita mukaan ilmastotyöhön. 

Ilmastoavun palvelut yrityksille 

   1   /  15     

https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille
http://https/www.turku.fi/hiilineutraaliturku/otayhteytta
http://https/www.turku.fi/hiilineutraaliturku/otayhteytta
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen
https://hnry-koulutus.in.howspace.com/widget/pdf/602a6b8908a45229730ac25b/inline/602a6b9408a45229730ac264/download/Ilmastoapu_palvelut+yrityksille.pdf


 

 

 

Muut verkostot 

Useilla kaupungeilla on samanlaisia verkostoja kuin Turun Ilmastojoukkue, esimerkiksi 

Helsingissä toimii  Ilmastokump panit-verkost o . 

Mitä voin tehdä seuraavaksi? 

Liity kaupunkisi ilmastoverkostoon (esim. Ilmastojoukkue) 

Ilmastojoukkueen 5 kysymystä ilmastoteoista -juttusarja 

Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus 

Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) 

Pyydä asiantuntijoilta apua esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaan 

HNRY-hankkeen viestintätoimet ja video 

Toimijoita, joilta apua ilmastotyöhön ja hiilijalanjälkilaskentaan 

A-insinööri t 

Y AFR 

o Ecobi 

l EcoRea 

t pani Ekokump 

Gaia Consultin g 

u Ilmastoa p 

s skesku y Kierrät 

g LCA Consultin 

Nordic Offse t 

Valoni a 

Jatkotapaaminen 

Toivomme, että pystytte osallistumaan myöhemmin keväällä järjestettävään 

tapaamiseen. Haluamme istahtaa alas virtuaalikahveille teistä jokaisen kanssa erikseen. 

Lähetämme kutsun tapahtumaan kevään aikana. 

Todistus osallistumisesta 

Lähetämme todistukset HNRY-koulutukseen osallistumisesta helmikuun aikana sekä 

sähköisesti että postitse. Jätäthän osoitteesi tähän paperista todistusta varten. 

  

 Vastaustasi ei näytetä muille osallistujille. 

 Kuva/video  Tallenna 

Katariina Salokannel   1  kuukausi sitten ••• 

https://helsinginilmastoteot.fi/ilmastokumppanit/
https://helsinginilmastoteot.fi/ilmastokumppanit/
https://helsinginilmastoteot.fi/ilmastokumppanit/
https://helsinginilmastoteot.fi/ilmastokumppanit/
https://www.ains.fi/palvelut/rakennuttamispalvelut/rakennushankkeen-laskentapalvelut/hiilijalanjalkilaskenta
https://www.ains.fi/palvelut/rakennuttamispalvelut/rakennushankkeen-laskentapalvelut/hiilijalanjalkilaskenta
https://afry.com/fi-fi/ala/vastuullisuus-ja-ilmastonmuutos?sector=1424
https://afry.com/fi-fi/ala/vastuullisuus-ja-ilmastonmuutos?sector=1424
https://ecobio.fi/#palvelumme
https://ecobio.fi/#palvelumme
https://www.ecoreal.fi/palvelut/
https://www.ecoreal.fi/palvelut/
https://ekokumppanit.fi/
https://ekokumppanit.fi/
https://ekokumppanit.fi/
https://www.gaia.fi/fi/palvelut/
https://www.gaia.fi/fi/palvelut/
https://www.ilmastoapu.fi/
https://www.ilmastoapu.fi/
https://www.ilmastoapu.fi/
https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_ymparistosaastolaskenta/hiilijalanjalkilaskenta
https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_ymparistosaastolaskenta/hiilijalanjalkilaskenta
https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_ymparistosaastolaskenta/hiilijalanjalkilaskenta
https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_ymparistosaastolaskenta/hiilijalanjalkilaskenta
https://lca-consulting.fi/yritykset/hiilijalanjalki/
https://lca-consulting.fi/yritykset/hiilijalanjalki/
https://nordicoffset.fi/
https://nordicoffset.fi/
https://www.valonia.fi/palvelut/
https://www.valonia.fi/palvelut/


 

 

 Näytä lisää (10) 

 

Mitä jäi käteen tästä päivästä? Jäikö jotain kysyttävää tai mietityttääkö jokin? 

Kommentoi tai esitä kysymys. 

 

Lämmin kiitos kaikille osallistumisesta! 

Tulemme lähettämään linkin arvointi- ja palautekyselyyn helmikuun aikana. 

Toivomme, että vastaatte kyselyyn, sillä kaikki palaute auttaa meitä kehittämään 

koulutusta. 

   Kuva/video  Julkaise 

Essi Silvonen   2  kuukautta sitten 

Olen todella vaikuttunut teidän kaikkien osallistujien esityksistä ja 

suunnitelmista toteuttaa hiilineutraalimpaa ja resurssiviisaampaa 

tulevaisuutta yrityksissänne ja organisaatioissanne. Oivalluksia ja 

menestystä tälläkin saralla kaikille! Nähdään toukokuun tapaamisessa! 

Tykkää   
1  tykkäystä   

Vastaa 

Mika Soinio 

Stiftelsen för Åbo Akademi 

Observatoriet, Vårdberget 

20700  Åbo 

Kommentoi   3  nähnyttä 



 

 

 

Viimeinen sivu 

Koulutus on ohi ja yhteinen polkumme täällä Howspacessa on nyt lopussa. On ollut erinomaisen ihastuttavaa käydä kanssanne läpi 

tätä polkua kohti hiilineutraalia ja resurssiviisasta yritystä! Iso kiitos kaikille innokkaasta osallistumisesta. 

Pähkinänkuoressa tämän sivun sisältö: 

Täällä lopussa tärkeimpänä osiona on palautteen antaminen. Palautteesi on meille tärkeä. Pyydämme vastaamaan 

palautteeseen ja laittamaan vaikka sähköpostia jos joku asia jäi vielä sanomatta.  Ainoastaan me järjestäjät näemme antamasi 

palautteen. 

Toivomme, että pystytte osallistumaan myöhemmin keväällä järjestettävään tapaamiseen. Haluamme istahtaa alas 

virtuaalikahveille teistä jokaisen kanssa erikseen. Lähetämme kutsun tapahtumaan kevään aikana. 

Paina  Seuraava  siirtyäksesi palautekyselyyn. 

Mistä aloitettiin 

Kun koulutus tammikuussa alkoi, vastasitte alla olevaan kyselyyn. Otetaanpa 

uusintakierros ja katsotaan lopuksi tulokset! 

Mikä on yrityksen nykytila hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden suhteen? 

Vastaa alla oleviin väittämiin yrityksenne nykytilanteen osalta (1=täysin eri mieltä, 

täysin samaa mieltä). Vastaukset ovat anonyymejä. 5= 

1 . Yrityksessämme on vahva sisäinen innostus ja motivaatio tulla 

hiilineutraaliksi. 

2 . Ymmärrän mitä hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii yritykseltä. 

3 . Yrityksessämme on tunnistettu toimintoja, joiden resurssiviisautta voisi 

parantaa. 

4 . Hiilijalanjälkilaskennan menetelmät ovat tuttuja. 

. Hiilineutraalius ei ole yrityksille enää vain kilpailuetu vaan toimintaedellytys. 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

••• 



 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 Lähetä vastauksesi 

Palaute itse koulutuksesta 

Haluamme jatkuvasti kehittyä paremmiksi järjestäjiksi ja luoda parempia 

oppimisympäristöjä. Kehitä meitä! Vastaa kyselyyn koulutuksen toteutuksesta. Vastaa 

kyselyyn itsenäsi, älä koko yrityksen puolesta! 

) täysin eri mieltä / 5=täysin samaa mieltä (1= 

Tammi-helmikuu sopi koulutuksen ajankohdaksi hyvin 

Tiistai-iltapäivä oli hyvä ajankohta etäluennoille 

Viikon välein tapaaminen sopi minulle ja yritykselleni 

Opin hiilineutaaliuden ja resurssiviisauden kannalta olennaisia asioita 

Ymmärsin miten voin hyödyntää oppimaani yrityksessämme 

Sisältö vastasi odotuksiani 

Puhujat olivat mielestäni koulutukseen sopivia 

Tutustuin lisämateriaaliin itsenäisesti 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 Lähetä vastauksesi 

Palautetta sparrauksista 

Emme olleet mukana sparrauksissa lyhyitä hetkiä lukuun ottamatta, joten kuulemme 

mielellämme palautetta sparrausten sujumisesta. Jos et osallistunut sparrauksiin, siirry 

seuraavaan osioon. 

(1= täysin eri mieltä / 5=täysin samaa mieltä ) 

Sparrausten jälkeen meidän on helppo jatkaa kehitystyötä 

Minulle valittu sparraaja sopi yritykselle hyvin 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 1 2 3 4 5 

Sparraukset olivat sopivan pituisia 

 

 1 2 3 4 5 

Minulla oli etukäteen riittävästi tietoa sparrausta varten 

 

 1 2 3 4 5 

Sparraaja osasi auttaa yritystäni haluamaani suuntaan 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 Lähetä vastauksesi 

Koulutuksen kokonaisarvosana 

Mieti koulutusta kokonaisuutena mukaan lukien yhteiset tapaamiset, sparraukset ja 

itsenäisen työskentelyn. Minkä arvosanan annat koulutukselle? 

) (1= huono / 5=erinomainen 

Valitse yksi vaihtoehto. 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 Lähetä vastaus 

Mitä oppeja otat mukaasi tästä koulutuksesta? 

Kerro tästä koulutuksesta saamasi paras oivallus, syvin oppi tai herkullisin havainto. 

  

 Vastaustasi ei näytetä muille osallistujille. 

 Kuva/video  Tallenna 

Yrityksen kehittämiskohde 

Kirjaa tähän yrityksesi kehittämiskohde sparrauksissa muutamalla sanalla. 

  

 Vastaustasi ei näytetä muille osallistujille. 

Yritykseni kehityskohteena oli... 

 Kuva/video  Tallenna 

 

 



 

 

 

 esersi@utu.fi katariina.saloka niina.ruuska@t saara.pellikka@ 

 nnel@turku.fi urku.fi hel.fi 

Mikä meni hyvin, mikä jäi harmittamaan 

Kirjoita tähän mistä tykkäsit erityisesti tai mitkä odotuksista eivät täyttyneet. Voit myös 

antaa kommentteja yläpuolen kyselyn aiheista: aikataulusta, oppimisesta, 

sparrauksista ja vaikka meistä järjestäjistä. Vastaukset eivät näy muille kuin järjestäjille. 

Olemme erityisen kiitollisia rakentavasta palautteesta ja hykertelemme onnellisena 

kiitoksista. 

 Vastaustasi ei näytetä muille osallistujille. 

Risut ja ruusut 

 Tallenna 

Yritykset ilmastotekojen polulla -video 

Maaliskuussa käynnistyy koulutukseen ja yritysten ilmastotekoihin liittyvän videon 

tuotanto. Videolla tuodaan esiin yritysten suunnitelmia, motiiveja, haasteita ja niiden 

taklaamisen apuvälineitä yrityshaastattelujen kautta. Koulutukseen osallistuneet 

yritykset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan haastatteluihin. Otamme teihin yhteyttä 

videon osalta lähiviikkoina ja kysymme kiinnostustanne olla mukana. 

Video julkaistaan kevään aikana HNRY-hankkeen verkkojulkaisussa ja Turun 

kaupungin Hiilineutraali Turku -sivustolla. 

Kevään tapaaminen 

Toivomme, että tavataan teidät kaikki myös keväällä järjestettävässä tapaamisessa. 

Haluamme istahtaa alas virtuaalikahveille teistä jokaisen kanssa erikseen. Lähetämme 

kutsun tapahtumaan kevään aikana. 

Ota meihin reippaasti yhteyttä, jos tarvitset vielä apua matkalla 

hiilineutraaliuteen ja resurssiviisauteen! 

Essi Katariina Niina Saara 

 


