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KUTSU #BUILDINGLIFE -LÄHETTILÄÄKSI
Kutsumme sinut mukaan #BuildingLife -hankkeeseen toimimaan viestinviejänä ja esikuvana alalle
rakennetun ympäristön koko elinkaaren hiilidioksidipäästöjen huomioimiseksi ja vähentämiseksi.
#BuildingLife on yhteiseurooppalainen projekti, jonka tavoitteena on nostaa rakennusten energian- ja materiaalienkäytön ja päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten yhdeksi keskeiseksi ilmastotavoitteeksi.
Projektia koordinoi World Green Building Council (WorldGBC) ja toteutuksesta vastaavat maakohtaisesti 10
kansallista Green Building Council -järjestöä Kroatiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Hollannissa, Puolassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Hankkeen rahoittavat IKEA Foundation ja Laudes Foundation. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.
Tutustu projektiin tarkemmin tämän artikkelin ja lähettilään infopaketin avulla!
Suomessa hankkeen keskeisenä tavoitteena on koota hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma, joka antaa kaikille alan toimijoille konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit oman toimintansa kehittämiseksi.
#BuildingLife -lähettiläänä sitoudut edistämään seuraavia tavoitteita vuosina 2021-22
EU-tasolla

“We call on the European Commission and national governments to support #BuildingLife by
committing to ambitious policies to tackle the TOTAL carbon and resource impact of our sector.”

Suomessa

“Rakennetun ympäristön eri toimijoiden parhaat päästövähennyskeinot tulee tunnistaa ja ottaa
nopealla aikataululla laajasti käyttöön, huomioiden kaikki elinkaaren vaiheet.
Hiilijalanjälkilaskenta tulee tuoda nopealla aikataululla osaksi rakennuslupaa ja uudisrakennuksille asetettavan raja-arvon tulee tehokkaasti ohjata rakennusten koko elinkaaren hiilipäästöjen
vähenemiseen.”

#BuildingLife -lähettilään tehtävät
1.
2.

3.

www.figbc.fi

Toimita hanketta ja sen tavoitteita tukeva lainaus suomeksi ja englanniksi sekä valokuvasi
käytettäväksi hankkeen viestinnässä.
Osallistu aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja viesti hankkeen tavoitteista esimerkiksi seuraavilla kanavilla
• Kirjoita blogi WorldGBC:n ja FIGBC:n alustoille
• Osallistu hankkeen ja sen aihepiirin tapahtumiin puhujana
• Anna haastatteluita lehdistölle
• Pidä aihetta esillä sosiaalisessa mediassa
• Nauhoita 20 sekunnin videotervehdys
Osallistu #BuildingLifen Johtajaverkoston (Leaders Forum) toimintaan, joka kokoaa alan
edelläkävijät yhteisen toimintaohjelman kehittämiseen
• Ole mukana muodostamassa yhteisiä kannanottoja ja näyttämässä esimerkkiä alalle
• Toimi alustajana Johtajaverkoston työpajoissa
• Osallista yrityksesi avainhenkilöt alan yhteisen toimintaohjelman laatimiseen

Kestävyyden kärkeen yhdessä!
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#BuildingLife -lähettiläänä
•
•
•
•
•

Saat henkilökohtaisia kutsuja #BuildingLife -tapahtumiin
Liityt kansainvälisten lähettiläiden verkostoon
Voit osallistua Euroopan johtajien ”Thought leadership platform” -toimintaan
Olet hankkeen virallisena edustajana mediassa laajalla näkyvyydellä
Saat käyttöösi hankkeen viestintämateriaalit

#BuildingLife -lähettiläällä on laaja alan ja aihepiirin tuntemus, sekä halua ja intoa olla näkyvillä yhteisen
tavoitteen edistämiseksi. Lähettilään toivotaan edustavan alalla arvostettua ja vaikutusvaltaista yritystä tai
organisaatiota ja olevan johtoasemassa.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen, kehityspäällikkö, 040 486 5400, etunimi.sukunimi@figbc.fi
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, 040 525 8440, etunimi.sukunimi@figbc.fi

Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa!

Yhteistyöterveisin,

Cristina Gamboa
Toimitusjohtaja
World Green Building Council

www.figbc.fi

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
Green Building Council Finland

Kestävyyden kärkeen yhdessä!
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