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Menneen kesän muistamme pitkään hellekesänä. Toivottavasti muistamme sen myös kesänä, jolloin GBC or-
ganisoitui Suomessa. Edellisen jäsenkirjeen jälkeen on tapahtunut aika paljon, mistä tiivistelmä tässä tiedot-
teessa. 
  
Nordic GBC tapaaminen 
 
Pohjoismaiset Green Buiding Councilit pitivät elokuussa ensimmäisen yhteisen workshopin Oslossa.  Koolla oli 
edustus kaikista Pohjoismaista, myös Islannista. Minä toimin tilaisuudessa Suomen edustajana. 
  
Kun yhteinen kieli englanti oli löytynyt, juttukin rupesi luistamaan ja aloimme ymmärtää toisiamme. Kuulim-
me lyhyet esittelyt kunkin maan GBC:n tämänhetkisistä tilanteesta ja suunnitelmista. Tanskassa oli tehty ver-
tailu, jossa kahta uutta toimistotaloa analysoitiin Breeam-, LEED-, DGNB- ja HQE-menetelmillä. Tulokset olivat 
muuten varsin samansuuntaisia, mutta kovimmaksi haasteeksi muodostui ranskalainen HQE, sillä talot eivät 
läpäisseet sitä. 
  
Toimitusjohtajan valinta  
 
Elokuun hallituksen kokousten tärkein asia oli toimitusjohtajan valinta. Kahden finalistin jatkohaastatteluiden 
jälkeen lopullinen päätös tehtiin ylimääräisessä kokouksessa 31.8.2010. Siinä valtuutettiin puheenjohtaja neu-
vottelemaan sopimusehdot valitun henkilön kanssa. Uusi toimitusjohtaja esittäytyy jäsenistölle 21.9. 
  
Hakijoita oli 32. Haluan kiittää kaikki hakijoita heidän osoittamastaan mielenkiinnosta - haluan myös kiittää 
kaikkia valintaan osallistuneita heidän asian hyväksi antamastaan merkittävästä panoksesta. On hienoa, että 
Suomesta löytyy oikeaa asennetta. 
  
Uusi logo ja www-sivuston ulkoasu sekä tilitoimisto  
 
Hallitus hyväksyi myös uuden FIGBC:n logon ja Internet-sivuston ulkoasun ja valitsi tilitoimistoksi TiliSuora 
Oy:n. Uusitut nettisivut www.figbc.fi avataan jäsenistölle 13.9. 
  
Kansainvälinen toiminta 
 
GBC-verkoston kautta on tullut tavaton määrä kutsuja ja yhteistyöehdotuksia. Siksi Pasi Tolppasen johdolla on 
ryhdytty kiteyttämään FIGBC:n kv-toiminnan periaatteita. Samaan aikaan valmistellaan myös jäsenkyselyä, 
jolla kartoitetaan jäsenistön kv-verkostoja.  
  
Jäsentapaamiset  
 
Hallitus päätti aloittaa säännöllisten teemallisten jäsentilaisuuksien järjestämisen. Ensimmäinen tilaisuus pi-
detään 21.9. klo 16-18 Nordean auditoriossa osoitteessa Satamaradankatu 5, Helsinki. 100 ensimmäistä pää-
see mukaan. Ilmoittaudu paivi.tamminen@kiinko.fi  
 
Seuraava tilaisuus järjestetään FinnBuild 2010-tapahtumassa 8.10. klo 14.30-16.30 yhteistyössä USGBC:n 
kanssa.   
  
Jäsenhankinta 
 
Jäsenhankinta on käynnistetty. Ensimmäiseksi on lähetetty jäsenhakulomake niille yrityksille, jotka jo aiem-
min ovat esittäneet kiinnostuksensa liittyä FIGBC:n jäseneksi, näitä yrityksiä on yhteensä 40. 
  
Toivotan sekä uudelle toimitusjohtajalle että kaikille uusille ja tuleville FIGBC:n jäsenille hyvää alkavaa syksyä.  
  
Terveisin,  
Juha Olkinuora 
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