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Viestintäasiantuntijan kokemuksia 
Kuunari Helenan kyydissä

 Suomen purjelaivasäätiön koululaiva, 
Kuunari Helena irrottautui Katajanokan 
Kasinon laiturista maanantaiaamuna 
20.6. Kyydissä oli parisenkymmentä 
FIGBC:n jäsentä. Helsingin edustalle 
kuuden tunnin ajaksi sei laamaan 
erakoitunut ryhmä pohti ja kehitti 
yhdistyksen viestintä- ja vaikuttamis-
strategiaa. 
 Työpajan alustajana kuultiin viestin-
nän ja vaikuttamistyön parissa pitkän 
uran tehneen Jussi Lähteen kokemuksia 
viestintäpelistä mediaverhon takana. 
Lähde korosti keskittymistä tiettyihin 
alasta kiiinnostuneisiin poliitikkoihin, 
päättäjiin ja toimittajiin. 

 Jussi Lähteen mukaan keskeistä 
y h d i s t y k s e n p r o f i l o i t u m i s e n j a 
brändäyksen kannalta on FIGBC:n 
ydinviestin muodostaminen yhdessä 
jäsenistön kanssa. Viestin tulisi esitellä 
numeroiden ja tunnuslukujen sijaan 
kestävän rakentamisen periaatteita, 
jotka jättävät kuul i ja l le pysyvän 
muistijäljen ja houkuttelee keskustelun 
jatkamiseen. Ydinviestin takana olevilla 
periaatteilla on mahdollista perustella 
jäsenyys FIGBC:ssä ja niitä voidaan 
käyttää myös päätöksenteon tukena. Eri 
vastaanottajille toistettava ydinviesti 
kertoo sen, mitä FIGBC:stä on ensin 

kuultava ja tiedettävä. Ydinviesti toimii 
yhdistyksen identiteetin muodostajana ja 
ta r joaa nyky i sen l ogon r inna l l e 
asiasisältöä. Yhdessä jäsenistön kesken 
muotoiltua viestiä voi hyödyntää myös 
ns. hissipuheena ja tiivistettynä FIGBC:n 
esittelynä uusille henkilöille. 

Viestinnän osa-alueet saivat 
suuntaviivat pienryhmissä

 Parinkymmenen seilaajan joukko 
jaettiin lounaan jälkeen pienryhmiin. 
Iltapäivän ajan kukin ryhmä keskittyi 
tiettyyn viestinnän osa-alueeseen ja 
kehittämiskohtaan. Ryhmät työstivät 
tavoitetiloja, toimintamalleja ja ensim-
mäisiä askeleita viestinnän päämääristä, 
FIGBC:n tapahtumista, sekä sisäisen ja 
ulkoisen viestinnän järjestämisestä.   
 Kesän ja syksyn aikana on tarkoitus 
tunnistaa päättäjät ja toimittajat, joita 
kutsutaan mm. aamiaistapaamisiin ja 
tutustumismatkoille vihreän rakenta-
misen kohteisiin yhdessä jäsenten 
kanssa. Nettisivuille tuotetaan jäsenistöä 
palveleva tietokanta. Sivuille linkitetään 
uutisia, esityksiä, tutkimuksia, kannan-
ottoja ja erilaista tietoa, joka palvelee 
jatkossa jäsenistöä “puhelinvaihteen“ 
kaltaisena tiedonalustana. 
 P i a n a k t i v o i t a v a a b l o g i a 
(www.vihrearakentaminen.fi) kehitetään 
ennen kaikkea aktiiviseksi keskustelu-
foorumiksi. Blogin toimittaminen voidaan 
rakentaa esim. kolmen tason pohjalle; 
(1) julkisten vaikuttajien avaukset, (2) 
lehdistöseuranta, sekä (3) jäsenten 
uutiset.  
 Sisäisen viestinnän kehittämiseksi 
ehdotettiin säännöllistä jäsen- tai 
uutiskirjettä. Eri toimikuntien kokousten 
pöytäkirjat on hyvä julkaista myös toimi-
kuntien välillä. Toimikuntien puheen-
johtajien puolen tunnin tapaaminen 
ennen hallituksen kokousta koettiin 
myös hyödylliseksi. 
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 Työpajassa korostettiin myös kaksi-
suuntaisen viestinnän edistämistä. 
Paikallaolijat kokivat tärkeäksi tiedon-
kulun FIGBC:stä jäsenille, mutta myös 
toisin päin. Siten jäsenistön sitoutta-
m i n e n t i e d o n t u o t t a m i s e e n j a 
jakamiseen on ensisijaisen tärkeää. 
 Ulkoisen viestinnän yhtenä osa-
alueena ehdotetti in eri teemoihin 
keskittyviä kausia ja ajanjaksoja. Tällöin 
viestinnän (ja tapahtumien jne.) paino-
pisteenä olisi esim. energia kuuden 
kuukauden ajan, jolloin koko jäsenistö  
o s a l l i s t u i s i a i h ee s t a käy t ävään 
keskusteluun ja kestävien ratkaisujen 
löytämiseen. 
 Pienryhmissä pohdittiin myös vihreän 
kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden 
nykytilan ja edellytysten selvittämistä - 
joko yhteistyössä olemassaolevan 
selvityksen tai barometrin kanssa, tai 
työstämällä raportti itsenäisesti esim. 
kyselynä. 

Jäsenkyselyn runkoa työstetään 
kesän aikana

 Kesälomien jälkeen, alkusyksystä 
kaikille jäsenorganisaatioille lähetet-
tävällä kyselyllä kerätään mielipiteitä ja 
ajatuksia FIGBC:n  viestintä- ja 
vaikuttamisstrategian linjauksista. 
Kyselyn avulla on tarkoitus luoda yhteis-
ymmärrys yhdistyksen ydinviestistä ja 
siitä, miten ja missä yhdistyksen nimissä 
puhutaan ja esiinnytään. Kyselyn avulla 
kartoitetaan myös jäsenten näkemyksiä 
ajankohtaisista asioista ja FIGBC:n 
hyödyistä organisaatiolle. 

FIGBC sosiaalisessa mediassa

 Green Building Council Finland löytyy 
nyt myös Facebookista. Jatkossa verkko-
sivujen, blogin ja Facebookin ohella 
viestintätyökaluina hyödynnetään myös 
muita sosiaalisen median kanavia. 
Kiinnostavat powerpoint-presentaatiot, 
raportit, videoidut puheet jne. integroi-
daan figbc.fi -alustalle kaikkien niistä 
kiinnostuneiden nähtäväksi. Uusista 
viestintätyökaluista tiedotetaan tarkem-
min jäsenille, kun ne on otettu käyttöön. 
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan 
jatkossa keskusteluun ja sisällön tuot-
tamiseen sosiaalisessa mediassa, sekä 
välittämään linkkejä eteenpäin omissa 
verkostoissaan.  

Tämän raportin formaatista ja sisällöstä 
voi lähettää kommentteja ja ehdotuksia 
osoit teeseen antt i . l ippo@figbc.f i . 
Jäsenten näkemykset yhdistyksen 
visuaaisen ilmeen työstämiseksi ja 
erilaisten tilaisuuksien raportoinnin 
kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää.

Mukavaa juhannusta kaikille!

FIGBC jäsenristeilylle osallistuivat:

Juha Ilvespalo, Rapal 
Leena Vanhanen, Ruukki 
Tomi Rosqvist, PEAB, 
Sampo Ahlsten, PEAB
Juha Olkinuora, Nordea 
Elina Samila, Schneider 
Minna Launiainen, Inspecta 
Tiina Huovinen, Sponda 
Jenni Jahn, Ovenia 
Tarja Turkulainen, Ovenia 
Vesa Peltonen, Vahanen 
Päivi Panttila, Intuitive Interiors 
Kaisa Kekki, Skanska 
Sanna Kostiainen, Citycon 
Anna-Leena Ikkala, Rapal 
Timo Rintala, Pöyry 
Maija Virta, FIGBC 
Antti Lippo, FIGBC 
Jussi Lähde, viestintäasiantuntija
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