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WORLD GREEN BUILDING WEEK

World Green Building Week on vuosittain 
järjestettävä maailmanlaajuinen tapahtuma. 
Ensimmäinen World Green Building Week
järjestettiin vuonna 2009.

Teemaviikon aikana järjestetään tapahtumia, 
joilla lisätään julkista tietoutta kestävyydestä ja 
vihreästä rakentamisesta. 
Joka vuosi aihetta lähestytään eri teemalla.

Tänä vuonna World Green Building Week järjestetään 24.-30. syyskuuta.

TAUSTAA
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VIIKON TAVOITTEET

Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme 
kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään 
rakennettuun ympäristöön erilaisten tapahtumien ja 
tietoiskujen avulla. Ennen kaikkea haluamme herättää 
keskustelua alan teemoista ja samalla kertoa myös
Green Building Councileiden työstä. 
Viikon teemana on tänä vuonna

#HomeGreenHome

jolla halutaan saada meidät kaikki käyttämään rakennettua ympäristöämme kestävämmin.

PIDETÄÄN ÄÄNTÄ!

Green Building Week on erinomainen mahdollisuus meille ja kaikille jäsenyrityksillemme nostaa esille omaa 
toimintaamme, ratkaisujamme ja onnistumisiamme.

Keräsimme avuksesi konkreettisia vinkkejä viestintään, jotta äänemme kuuluisi 
mahdollisimman hyvin ja kauas.
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MITÄ HALUAMME SANOA TEEMAVIIKOLLA
Talot, tilat ja kodit ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
Rakennettu ympäristömme aiheuttaa noin 40 prosenttia maailmanlaajuisesta 
energiankulutuksesta. Parannamme energiatehokkuutta ja vähennämme kasvihuonepäästöjä 
merkittävästi käyttämällä tiloja mahdollisimman järkevästi. Tähän me voimme yhdessä vaikuttaa. 
Miten sinä voit edistää muutosta kotona ja työpaikalla?

Parannamme yhdessä rakennetun ympäristön kestävyyttä.
Yhteistyössä maailmanlaajuisen verkostomme kanssa rakennamme parempaa maailmaa joka päivä. 
Teemme kiertotaloutta edistäviä tekoja, siirrymme tehokkaampiin ratkaisuihin ja hyödynnämme 
yhteistyön mahdollisuuksia. Tee oma tekosi, tee yhteistyötä tai opi muilta. Työtä tehdään jo laajasti!

Juuri sinä voit vaikuttaa.
Niin pienet kuin suuremmatkin teot ratkaisevat. 
Tartu toimeen ja tee vihreitä valintoja omassa arjessasi!

PÄÄVIESTIT
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MEIDÄN NÄKÖKULMAMME

“This year, we want everyone, everywhere to take action and commit to 
making a change in the homes they build, lease or live in. We can all do 
something to make our home a greener, healthier and more energy efficient 
home. Let’s start now.” (worldgbc.org)

Vaikka globaalin teeman keskiössä on koti, 
tuomme Suomessa myös muiden rakennusten 
merkityksen esille – vietämmehän paljon aikaa 
kotien lisäksi myös muissa rakennuksissa.

Se, mikä toimii kotona, toimii myös muualla.

PÄÄVIESTIT
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LUE VINKIT

yrityksesi omien nettisivujen
sekä sosiaalisen median 

hyödyntämiseen

7



MITEN WGBW2018 VOI NÄKYÄ

• Kerro, että olet mukana.

• Julkaise uutisia, blogikirjoituksia ja tiedotteita.

• Kannusta asiantuntijoita kirjoittamaan.

• Pyydä kehut osaamisestanne asiakkaalta.

• Jaa yrityksesi omat uutiset, blogiy ja tiedotteet.

• Tee päivityksiä siitä, mitä viikolla tapahtuu.

• Kannusta henkilökuntaa somettamaan.

• Ole sopivan rento.

PIKAOHJEET
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MITEN WGBW2018 VOI NÄKYÄ

Kerro, että olet mukana.
Jos yrityksesi nettisivuilta ei vielä löydy tietoa osallistumisestanne World Green 
Building Weekiin tai GBC-toimintaan, päivitä tieto sinne. Jos yritykselläsi on jokin 
rooli/erityinen mielenkiinnon kohde teemaviikolla, se kannattaa mainita tässä 
yhteydessä.

Liitä mukaan linkkaus tapahtumasivullemme:
http://figbc.fi/worldgreenbuildingweek2018/

Julkaise uutisia, blogikirjoituksia ja tiedotteita.
Oman hännän nostaminen saattaa monesti arjessa jäädä tekemättä, mutta juuri 
nyt on oikea aika kertoa aktiivisesti yrityksenne projekteista, 
tuotelanseerauksista, palveluista tai muusta osaamisesta, joissa kestävän 
kehityksen periaatteet näkyvät.

YRITYKSESI NETTISIVUT

Muista kertoa 
osallistumisestanne 

myös sosiaalisen 
median kanavissa!
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MITEN WGBW2018 VOI NÄKYÄ

Kannusta asiantuntijoita kirjoittamaan.
Jos talosta löytyy sujuvasanaisia ja kirjoitushaluisia 
kestävän kehityksen asiantuntijoita, pyydä heitä 
kirjoittamaan yrityksesi nettisivuille blogiteksti tai 
ajankohtainen uutinen.

Pyydä kehut osaamisestanne asiakkaalta.
Aina parempi, jos kehut tulevat asiakkaan suusta. 
Lyhytkin, muutaman lauseen mittainen kommentti 
asiakkaalta riittää. Asiakkaiden haastatteluissa kannattaa keskittyä 
asiakkaan saamaan hyötyyn. Muista kysyä referenssilupa!

Jaa yrityksesi omat uutiset, blogit ja tiedotteet.
Jaa myös somessa kaikki sisältö, jota päivität kestävän kehityksen 
aiheista yrityksesi nettisivuille. Voit aloittaa jo hyvissä ajoin ennen 
teemaviikkoa ja jatkaa viikon aikana! 

YRITYKSESI NETTISIVUT

Muista mainita kansainvälinen 
World Green Building Week

kaikkien siihen liittyvien 
julkaisujen yhteydessä.

Muista lisätä mukaan 
aihetunnisteet 

#WGBW2018 ja 
#HomeGreenHome.
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MITEN WGBW2018 VOI NÄKYÄ

Tee päivityksiä siitä, mitä viikolla tapahtuu.
Jos osallistutte World Green Building Weekin tapahtumiin, 
tee päivityksiä kuvien kera niistä. Jos taas järjestätte omia 
tapahtumia tai pohditte omalla porukalla kestävän 
kehityksen teemoja, kerro niistäkin! Omia tapahtumia 
kannattaa myös promota etukäteen sosiaalisessa mediassa.

Kannusta henkilökuntaa somettamaan.
Mitä enemmän talonne väki innostuu päivittämään 
World Green Building Weekin aiheista omilla sosiaalisen median
tileillään, sitä parempi! Kannusta heitä jakamaan yrityksenne 
päivityksiä, aiheeseen liittyviä uutisia tai luomaan ihan omaa sisältöä.

Ole sopivan rento.
Jos sosiaalisen median päivittämisestä ei ole kertynyt kokemusta, parasta on kirjoittaa päivitykset 
samalla tyylillä kuin kertoisi asiasta tuttavalle. Hyvä tyylilaji on siis rento ja asiallinen!

Some-päivityksissä enemmän on enemmän – panostakaa siis mahdollisuuksienne 
mukaan laadun lisäksi myös määrään.

SOSIAALINEN MEDIA

Tapahtumista on hyvä 
kertoa myös meille: 
jaamme viestiänne 

omissa kanavissamme! 
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LISÄÄ KUVA KAIKKIIN JULKAISUIHIN

Kaikkiin julkaisuihin, niin yrityksen nettisivuilla kuin sosiaalisessa mediassakin, on hyvä 
liittää mukaan kuva.

Jos kerrot omasta toiminnastanne tai olet mukana tapahtumissa, kännykkäkameralla 
otetut kuvat riittävät hyvin. Pääasia, että kuvia ja jaettavaa riittää – autenttinen tunnelma 
on aina hyväksi!

Jos päivitettävään aiheeseen liittyen ei ole saatavilla teidän omaa 
kuvaanne, voit käyttää World Green Building Councilin teemaviikon kuvia 
(linkki kuvapankkiin diassa X).

KUVAT
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TARJOA JUTTUAIHEITA MEDIALLE

PYSÄHDY HETKEKSI MIETTIMÄÄN NÄITÄ:
➢ Mikä yrityksesi toiminnassa voisi olla mediaa kiinnostava aihe?

➢ Voisiko jonkun asiantuntijan nostaa esille?

➢ Oletteko tehneet innovatiivista yhteistyötä toisen yrityksen kanssa?

➢ Tai onko tulossa esimerkiksi mielenkiintoinen tuotelanseeraus?

Kestävään kehitykseen ja World Green Building Weekiin
liittyviä aiheita kannattaa saman tien miettiä myös 
tiedottamisen ja medioiden kannalta. Jutun näkökulma toki 
kannattaa miettiä aina valmiiksi, sillä paikallislehteä taatusti 
kiinnostaa vähän erilainen aihe kuin oman alan ammattijulkaisua.

MEDIA
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AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN
World Green Building Weekiin

• Osallistu kanssamme tapahtumien järjestämiseen

• Kirjoita teemaviikon aiheeseen sopiva blogikirjoitus

• Kerro teemaviikosta uutiskirjeessänne

• Lisää tunnus World Green Building Week julkaisuihinne

• Kerro kollegallesi World Green Building Weekistä
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AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN
World Green Building Weekiin

Onko teillä uusia ”vihreisiin rakennuksiin” liittyviä tutkimuksia tai kehitystyötä, 
jotka voisitte julkistaa osana World Green Building Weekiin osallistumista? 

Voisitteko järjestää teemaan liittyvän tapahtuman, esimerkiksi illanistujaiset 
tietoisuuden lisäämiseksi tai opetusseminaarin tai -webinaarin?

Kertokaa meille niistä –

jaamme mielellämme tietoa verkostollemme!
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PASSIIVINEN OSALLISTUMINEN
World Green Building Weekiin

• Osallistu teemaviikon tapahtumiin

• Jaa jakamaamme sisältöä eteenpäin

• Sisällytä aihetunniste #WGBW2018 
sähköpostisi allekirjoitukseen ja 
esitysmateriaaleihisi
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OSALLISTU KANSSAMME!
DEADLINE

Ota yhteyttä meihin viimeistään pe 14.9.2019, jos haluat osallistua 
kanssamme tapahtumien järjestämiseen tai saada teemaviikkoon 
liittyvää materiaalianne jakoon verkostollemme.

Yhteystietomme löydät tämän esityksen loppupuolelta kohdasta ”LISÄTIETOA” (dia X).

Tehdään tästä yhdessä 

vaikuttava viikko!
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MITÄ ME GBC FINLANDILLA TEEMME

Ma 24.9. Vihreä Foorumi: Kestävä aluesuunnittelu –seminaari

Ti 25.9. LOIKKA-lehti 2/2018 julkaistaan

Ke 26.9. Sähköisen liikenteen ratkaisumallit uudisrakentamisessa –seminaari

(Helen)

To 27.9. Vihreä Foorumi: Kestävä kehitys ja kiertotalous kiinteistö- ja 

rakennusalalla – onko osaajia?

Pe 28.9. StartUp-foorumi

(Demos)

...ja paljon muuta!

MEIDÄN ALUSTAVA VIIKKOAIKATAULUMME
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OHJELMA

Ma 24.9. Ti 25.9. Ke 26.9. To 27.9. Pe 28.9. La 29.-su 30.9.

Aamupäivä Kick-off: 
lehdistötiedote

Loikka 2, 
julkaisu + 
uutinen

Vihreä
Foorumi
-koulutus

Lounas

Iltapäivä Kestävä
aluesuunnittelu
-seminaari

Sähköisen 
liikenteen 
ratkaisumallit 
uudisrakenta
misessa 
–seminaari
(alustava)

Maarakennus-
päivät: 
Kestävä infra 
-määritelmä

StartUp-
foorumi
(Demos)

Ilta

MEIDÄN ALUSTAVA VIIKKOAIKATAULUMME
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MM. TÄTÄ ME TEIMME VIIME VUONNA

Julkistusseminaari: Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2017-katsaus (KTI) 
Yritysvastuuraportoinnin ajankohtaiset kysymykset suomalaisten kiinteistöalan yritysten näkökulmasta

Visiotreffit – Asuminen resurssiviisaasti (NCC)
Uudisrakennuskohteet, vanha rakennuskanta, Ilmastokatu, tulevaisuuden kapunkitila, minitalot ja kiertotalous

Kestävä aluesuunnittelu –seminaari (RAKLI +  YM) 
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat, suunnittelujärjestelmän uudistamisen
lähtökohdat ja kuntakentän murros

GBPro RTS EPD –koulutus (RTS)

Energising Night (Helen)
Tulevaisuuden energiapalveluliiketoiminnan kehityssuunnat

WGBW2017 – MUISTATKO?
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WORLD GREEN BUILDING WEEK

Linkkejä:

GBC Finlandin tapahtumasivu

http://figbc.fi/worldgreenbuildingweek2018/

World Green Building Councilin tietopaketti 
(englanninkielinen):

http://www.worldgbc.org/calendar/world-green-
building-week-2018

World Green Building Councilin aineisto (kuvia, 
bannereita, ohjeita):

http://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweek
/resources

GBC:n yhteystiedot: etunimi.sukunimi@figbc.fi

Jessica Karhu

Senior Sustainability Specialist

+358 40 6758899

Mikko Nousiainen

Toimitusjohtaja

+358 40 525 8440

LISÄTIETOA
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#WGBW2018 #HomeGreenHome


