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GBC Suomi ry:n jäsenkirje 4/2010
Maija Virta aloitti toimitusjohtajan tehtävät 15.10. ja ensimmäiset viikot ovat olleet käynnistystoimien lisäksi jäsenverkostoon tutustumista ja toiminnan suunnittelua. Hallituksessa on lähinnä työstetty lähiajan toimintalinjauksia sekä valmisteltu vuosikokoukselle toimintasuunnitelmaa. Tässä kirjeessä on taas yhteenvetoa syksyn tapahtumista ja päätöksistä.

Yhdistyksen rekisteröityminen
Patentti- ja Rekisterihallitus on viimein hyväksynyt yhdistyksemme yhdistysrekisteriin.
Y-tunnuksemme on 2367766-3.

Toimisto
Yhdistyksen toimipaikka on Ruoholahdessa Sitran tiloissa osoitteessa Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki. Kuten kestävään kehitykseen kuuluu, toimitusjohtajamme ei joka päivä työskentele siellä vaan tekee osan työpäivistä etätyönä. Yhdistyksen puhelinnumero on 040 - 1344 822 ja Maijan saa myös kiinni sähköpostilla: maija.virta@figbc.fi.

USGBC:n järjestämä Nordic Summit Tukholmassa 5.10.2010
Osallistuimme USGBC:n järjestämään kestävän kehityksen tilaisuuteen, johon osallistuivat noin 30 paikallisen kiinteistötoimijan lisäksi edustajat USA:n, Ruotsin ja Norjan GBC:stä sekä lisäksi Tukholman apulaiskaupunginjohtaja ja Yhdysvaltojen Ruotsin suurlähettiläs.

FIGBC:n, Rautaruukin ja Uponorin tilaisuus FinnBuildissä 8.10.2010
FinnBuildin yhteydessä järjestetyssä seminaarissa oli ohjelmassa USGBC:n Roger Blatt:n puheenvuoro sekä Juha Salmen
vetämä paneelikeskustelu. Paneelissa keskustelivat Roger Blattin lisäksi Maija Virta (FIGBC), Petteri Lautso (Ruukki), Pellervo Matilainen (Skanska), Jarkko Salonvaara (Asuntosäätiö) ja Anne Vierinen (Vahanen-yhtiöt) ja Juha Olkinuora (Nordea). Tilaisuudessa oli paikalla noin 100 henkeä, jotka osallistuivat aktiivisesti keskusteluun.

Aulangon vuosiseminaari 4.11.2010
FIGBC uusi toimitusjohtaja Maija Virta oli esittelemässä toimintaamme pienellä osastolla. Toimintamme herätti laajaa
kiinnostusta ja monet kyselivät miten toimintaan pääsee mukaan.

Ympäristöjohtamismenettely-työpaja 16.11. Rakennustietosalissa
Green Building Council Finland (FIGBC) otti ensimmäiset askeleet kohti vihreämpää rakennettua ympäristöä järjestämällä
ympäristöjohtamisen työpajan Helsingissä 16.11.2010. Tavoitteena on aikaansaada Suomessa kestävää rakentamista, joka
ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri tieteenalojen välillä. Strategiatyöpajaan osallistui noin 30 eri tahoja edustavaa asiantuntijaa.
Yleisesti peräänkuulutettiin niin keppiä kuin porkkanaakin. Keppinä voisi toimia lainsäädäntö ja porkkanana mm. erilaiset
tuet. Koko ketjun osaamista on parannettava käyttäjästä omistajaan ja suunnittelijasta rakentajaan. Kuluttajien kysyntää
tulee saada ohjattua vihreään suuntaan ja samoin heidän kulutustapojaan.
Suomeen ei olla valitsemassa yhtä yksittäistä rakennusten ympäristöluokitustyökalua (esim. LEED, BREEAM tai Promise)
vaan rakentamassa mallia ympäristöjohtamiseen, jossa voidaan käyttää joko yhtä tai useita kotimaisia tai kansainvälisiä
työkaluja. Sopivat työkalut valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. FIGBC pyrkii löytämään sopivia mittareita ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja tuomaan tietoa eri työkalujen eduista ja käytöstä.

Vuosikokous 22.11.2010 Helsingissä
Vuosikokous pidettiin 22.11.2010 Metropoliassa. Paikalla oli 35 jäsenyritysten edustajaa. Vuoden 2011 toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja hallitukseen valittiin nykyisten jäsenten lisäksi Olavi Tikka (HKR/Helsingin kaupunki), Heikki Ylihärsilä
(Seinäjoen Ammattikorkeakoulu), Janne Rytkönen (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK), ja Kimmo Anttalainen
(SITO). Hallituksessa siis jatkavat vielä ensi vuoden Juha Olkinuora (Nordea) pj., Ilari Aho (Uponor) varapj., Juha Hetemäki
(Skanska), Petri Olkinuora (Citycon), Pasi Tolppanen (Pöyry), ja Jukka Noponen (Sitra).

Jäsentapaamiset
Vuosikokouksen jälkeen pidettyyn jäsentilaisuuteen osallistui noin 20 henkeä. Tilaisuudessa Kaisa Vuorio kertoi aiheesta
ERA 17 ja sen merkitys GBC:n toiminnassa.
Vuoden 2011 jäsentapaamiset ovat:
• jäsentilaisuus maanantaina 24.1. klo 15-17
• jäsentilaisuus maanantaina 21.3. klo 15-17
• jäsentilaisuus maanantaina 23.5. klo 15-17
• kesäpäivä maanantaina 20.6.
• jäsentilaisuus maanantaina 19.9. klo 15-17
• vuosikokous ja jäsentilaisuus maanantaina 21.11. klo 13-17.

Jäsenhankinta
Jäseniä on yhdistyksellä nyt 52 kpl ja muutama uusi jäsenhakemus odottaa jo hallituksen hyväksymistä.

Toimikunnat 2011
Hallitus on hyväksynyt toimintaohjeet toimikunnille ja päättänyt perustaa ensi vuodeksi koulutustoimikunnan. Vuonna
2011 yhdistyksellä on siis kolme toimikuntaa:
• mittaristot ja luokitukset
• viestintä
• koulutus.
Toimikunnassa on noin 6-12 henkeä jäsenyrityksistä. Hallitus nimittää toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet vuoden
viimeisessä kokouksessa (vuosikokouksen jälkeen) aina vuodeksi kerrallaan. Toimikunta tai hallitus voivat perustaa määräaikaisia työryhmiä erilaisten tehtävien suorittamiseksi, joissa on jäseniä myös toimikunnan ydinryhmän ulkopuolelta
(koko jäsenistön aktivoiminen) ja käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa. Toimikuntiin nimitetään kunkin osaalueen parhaat asiantuntijat eli toimikuntien jäsenten tehtävä ei ole toimia oman organisaationsa edunvalvojana.
Toimikuntaan haetaan ilmoittautumalla vuosikokouksen jälkeen joko toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenille, joten nyt
kaikki aktiiviset mukaan toimintaan.
Terveisin,
Juha

