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WEBINAARIN SISÄLTÖ

• Illan avaus 

• Nuorisoseurojen energiakyselyn tulokset 

• Seurojen edunvalvonta – mitä voimme tehdä yhdessä, mitä 
omassa paikallisympäristössä? 

• Kuntalaisaloitepohja seurojen käyttöön

• Miten pistää pystyyn pienkeräys? 

• Muita varainhankintavinkkejä 

• Seurantalojen energiansäästövinkit ja kestävän kehityksen ohjeet

• Yhteistä keskustelua



ENERGIAKYSELYN TULOKSET

• Kyselyn mukaan jopa 83 % vastaajista on erittäin huolissaan energian 
hinnannoususta nuorisoseurantalon osalta.

• Yli 50% vastaajista harkitsee talon laittamista kokonaan kylmäksi 
energian hinnannoususta johtuen.

• Jopa 83 % vastaajista kertoo joutuvansa taloudellisiin vaikeuksiin, ellei 
saa taloudellista tukea tilanteeseensa.

• Vastaajista 6 oli Uudeltamaalta, 6 Varsinais-Suomesta, 18 Pirkanmaalta, 
5 Etelä-Karjalasta, 4 Pohjois-Karjalasta, 3 Etelä-Savosta, 12 Pohjois-
Savosta, 2 Kainuusta, 6 Kanta-Hämeestä, 10 Keski-Suomesta, 12 Etelä-
Pohjanmaalta, 11 Keski-Pohjanmaalta, 27 Pohjois-Pohjanmaalta, 1 
Pohjanmaalta, 2 Kymenlaaksosta, 10 Päijät-Hämeestä ja 10 
Satakunnasta.



LIITON TEKEMÄ EDUNVALVONTA

• Keräämme kyselyiden kautta dataa vallitsevasta tilanteesta (koronakysely 2020, 
koronakysely 2021, energiakysely 2022)

• Kokoamme infopaketin päättäjille ja medialle

• Tiedotamme mediaa tilanteesta, viimeisin tiedote kiinnosti laajasti (YLE, Hämeen 
Sanomat)

• Seurantaloasioihin liittyen teemme yhteistä edunvalvontaa Kotiseutuliiton ja sen 
seurantaloja pyörittävien jäsenyhteisöjen kanssa. Esim. yhteiset kannanotot ja 
esitykset esim. valtioneuvostolle

• Nuorisotyön asioissa yhteistä edunvalvontaa Allianssi ry:n kanssa

• Lausunnot esim. lakimuutoksiin

• Vaalitavoitteet jokaisen seuran käyttöön - eduskuntavaalitavoitteet lanseerataan 
syysvaltuuston kokouksessa 26.11.

• Tehtyjen selvitysten data kaikkien seurojen käyttöön



SEUROJEN EDUNVALVONTA

• Kootkaa yhteen faktat: millaisia ovat energiakulunne, millainen taloustilanteenne, keneen ja 
miten se vaikuttaa, mikäli seurantalo joudutaan laittamaan kylmäksi, esim.

”Seurantalon sähkölaskut ovat kymmenkertaistuneet. Taloutemme on jo pahasti miinuksella 
korona-ajan jälkeen koska emme ole voineet järjestää omia varainhankintatempauksia tai 
vuokrata taloa ulos. Jos joudumme laittamaan talon kylmäksi, sadoilta ihmisiltä loppuu 
viikoittainen harrastaminen saman tien.”

• Olkaa yhteydessä oman paikkakunnan lehteen ja kertokaa asiasta.

• Olkaa yhteydessä oman paikkakunnan kunnan-tai kaupunginvaltuustoon ja kertokaa 
tilanteestanne faktojen kautta. Mitä kunnasta jäisi pois jos nuorisoseura kaatuisi? Kuinka 
moni jäisi vaille harrastusta, yhteisöä, vapaaehtoistoimintaa?

• Laatikaa kuntalaisaloite (www.kuntalaisaloite.fi), esittelemme tässä webinaarissa pohjan

• Hyödyntäkää keräämäämme tutkittua tietoa (esim. nuorisoseurojen energiakysely, kulttuurin 
harrastamisen vaikutusten koonti näyttönä siitä, miksi nuorisoseuroihin kannattaa satsata!)

• Hyödyntäkää ihmisten tarinoita!

http://www.kuntalaisaloite.fi


TILANNE ENERGIA-ALOITTEESTA NYT

• Yhteinen kannanotto mennyt pe 30.9. eri ministereille 
Kotiseutuliitosta

• MP Timo Heinonen ym tehnyt kirjallisen kysymyksen 
valtioneuvostolle: KK 516/2022 vp (eduskunta.fi)

• Audienssi haussa ministereille Honkonen ja Kurvinen

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_516+2022.aspx?fbclid=IwAR2SZVYBi8wgAuqKytaruDmRJRpxef9gYRrI7h6oaGa7roWOyyp3Uu25UrU


Kuntalaisaloite

• Aloitteen voi tehdä kunnan asukas ja jäsen tai ne, jotka hallitsevat 
tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. 

• Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden 
kotipaikka sijaitsee kunnassa

• Aloitteen voi tehdä www.kuntalaisaloite.fi -palvelussa, jos kunta on 
ottanut palvelun käyttöön.

• Kaikki aloitteet tulee ottaa viivytyksettä käsittelyyn.

• Toivomme, että mahdollisimman moni seura tekisi aiheesta 
kuntalaisaloitteen, jotta energia-asia nousee keskusteluun myös 
kunnissa.

http://www.kuntalaisaloite.fi


KUNTALAISALOITEPOHJA
KUNTALAISALOITE YLEISHYÖDYLLISTEN TILOJEN TUKEMISEKSI

Kyselyn tuloksista alueelliseen ja paikalliseen näkökulmaan

• Suomen Nuorisoseurat ry teki syys–lokakuun vaihteessa kyselyn jäsenseurojensa tilanteesta liittyen energian kasvaviin hintoihin. Lyhyessä ajassa kyselyyn vastasi 145 
seuraa ympäri Suomen. Kyselyn mukaan jopa 83 % vastaajista on erittäin huolissaan energian hinnan noususta nuorisoseurantalon osalta. Yli puolet vastaajista harkitsee 
talon laittamista kokonaan kylmäksi energian hinnan noususta johtuen. Jopa 83 % vastaajista kertoo joutuvansa taloudellisiin vaikeuksiin, ellei saa taloudellista tukea 
tilanteeseensa.

• Juuri kun yhdistyksissä on selvitty korona-ajasta, seurantalon sähkö- ja energiakulut kallistuvat. Yhä nousevat, mahdollisesti moninkertaistuvat kustannukset, vaikuttavat 
talvikauden 2022–2023 aikana suoraan yleishyödyllisten tilojen kuten nuorisoseurantalojen ja muiden seurantalojen ylläpitoon ja välillisesti niiden toimintaan. Jos tukea 
sähkö- ja energiakustannuksiin ei riittävästi saada, on edessä seurantalojen kunnon heikkeneminen ilman rakenteita ylläpitävää lämpötilaa ja toiminnan alasajo lukuun 
ottamatta kesäkuukausia. Pahimmillaan luvassa voi olla seuratoiminnan lakkautuminen ja talon rapistuminen käyttökelvottomaksi. Pitkäkestoiset vaikutukset 
kohdistuvat alueen asuinviihtyvyyteen, kun kansalaisilta puuttuvat yhteiset kokoontumis- ja harrastustilat.

• Maakuntakohtaiset luvut kyselystä XXX

• (Vastaajista 6 oli Uudeltamaalta, 6 Varsinais-Suomesta, 18 Pirkanmaalta, 5 Etelä-Karjalasta, 4 Pohjois-Karjalasta, 3 Etelä-Savosta, 12 Pohjois-Savosta, 2 Kainuusta, 6 
Kanta-Hämeestä, 10 Keski-Suomesta, 12 Etelä-Pohjanmaalta, 11 Keski-Pohjanmaalta, 27 Pohjois-Pohjanmaalta, 1 Pohjanmaalta, 2 Kymenlaaksosta, 10 Päijät-Hämeestä 
ja 10 Satakunnasta.)

• Oman seuran tai kunnassa toimivien seurojen tiedot: XXX Nuorisoseurassa harrastaa XXX henkilöä, XXX ryhmässä.

Ulkopuolisen rahoituksen näkökulma

• Yleishyödyllisiä tiloja ei pelasta vuokraustoimintakaan, koska sähkö- ja energiakustannusten nousu moninkertaistaisi myös vuokrat, joihin kaikilla vuokraajilla ei ole varaa. 
Myöskin oman toiminnan kautta lisääntyneiden kustannusten rahoittaminen on haaste, koska vuosien 2020–2021 aikana taloudelliset puskurit on käytetty korona-ajasta 
selviämiseen. Toiminnan tehostamiseen ei näin ole ylimääräistä rahallista resurssia.

Yleishyödyllisten tilojen yhteinen huoli

• Huoli tilojen ylläpidosta ja toiminnan jatkumisesta on yhteinen, koska sähkö- ja energiakustannusten nousulla on sama vaikutus kaikkiin yleishyödyllisiä toimitiloja 
ylläpitäviin yhdistyksiin.

Esitys (vaihtoehtoja)

Esitämme, että yleishyödyllisiä tiloja ylläpitäviä yhdistyksiä tuetaan kunnan/kaupungin toimesta, jotta yhdistykset selviävät kallistuvista sähkö- ja energiakustannuksista ja 
pystyvät jatkamaan tilojen ylläpitoa sekä kansalais- ja harrastustoimintaa tilanteesta huolimatta.

Esitämme, että kunta/kaupunki suuntaa määrärahoja yleishyödyllisiä tilojen merkittävästi nousseiden sähkö- ja energiakustannusten kattamiseen.



MITEN PISTÄÄ PYSTYYN PIENKERÄYS?

• Tehkää johtokunnassa päätös pienkeräyksen toteuttamisesta
• arvioitu keräystuotto (saa kerätä enintään 10 000 euroa)
• keräysaika pvm – pvm (voi kestää enintään 3 kk)
• pienkeräyksellä kerättävien varojen yksilöity ensisijainen käyttötarkoitus (esim. nuorisoseurantalon ylläpito) ja 

toissijainen käyttötarkoitus (esim. nuorisoseuran muu yleishyödyllinen toiminta).
• arvioidut keräyskulut (keräyksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut mahdollisimman tarkasti arvioituna, esimerkiksi 

pienkeräysilmoituksesta perittävä maksu, keräystilistä aiheutuvat pankkikulut, rahalahjoituspyyntöesitteistä 
aiheutuvat kulut)

• Perustakaa erillinen rahankeräystili (varat pidettävä erillään muusta omaisuudesta)

• Tee keräyksestä kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi arkipäivää ennen pienkeräyksen 
aloittamista. Odota sen jälkeen, että poliisilaitos käsittelee ilmoituksen ja antaa sinulle 
pienkeräysnumeron.

• Saat käynnistää pienkeräyksen, kun pienkeräysnumero on annettu. Ilmoita pienkeräysnumero yleisölle 
aina lahjoituksia pyydettäessä.

• Pienkeräykset - Poliisi

• Katso 16.6.2021 pidetty Webinaari pienkeräysluvasta – Materiaalipankki (nuorisoseurat.fi)

https://poliisi.fi/pienkeraykset
https://materiaalipankki.nuorisoseurat.fi/webinaari-pienkeraysluvasta/


MUITA VARAINHANKINTAVINKKEJÄ

• Pistäkää pystyyn joukkorahoituskampanja Mesenaatissa (tästä järjestetty 
webinaari keväällä 2020)

Rahankeräyksen toinen askel - Soste

Lahjoittajasta huolehtiminen on tärkeää. Alla muistilista keskeisiä asioista lahjoittajille viestinnässä:

• Muodosta kontakti. Käytä useita kanavia tuodaksesi kävijöitä sivustollesi. Houkuttele sisällöllä. Kannusta potentiaalinen lahjoittaja 
antamaan tietonsa. Tee se helpoksi.

• Kuuntele. Mitä juuri kyseinen ihminen osaa, miten hän on valmis osallistumaan ja mitä hän toivoo järjestöltä. Anna hänen kertoa itse. 
Huolehdi, että tieto tallentuu kontaktin tiedon yhteyteen.

• Viesti kohdennetusti. Kerro juuri hänen kiinnostuksensa kohteista – haluttuja kanavia pitkin.

• Pyydä. Pyydä konkreettisesti osaamista, aikaa tai lahjoitusta.

• Kiitä. Huomioi lahjoitus – lahjoitussumman mukaisesti.

• Hoida. Pidä lahjoittajasi tyytyväisinä ja konvertoi arvokkaista vielä arvokkaampia <3

Tsekkaa myös syyskuun puolivälissä järjestetyn varainhankintawebinaarin tallenne: Rahat jakoon! -webinaari 14.9.2022 –
Materiaalipankki (nuorisoseurat.fi)

https://materiaalipankki.nuorisoseurat.fi/mesenaatti-webinaari/
https://www.soste.fi/varainhankinnan-toinen-askel/
https://materiaalipankki.nuorisoseurat.fi/rahat-jakoon-webinaari-14-9-2022/


SEUROJEN ENERGIANSÄÄSTÖVINKIT

• Energiainvestoinneista lisätietoa Seurantalojen energiawebinaarin 
tallenteesta Seurantalojen energiawebinaari 15.2.2022 –
Materiaalipankki (nuorisoseurat.fi)
• Mihin energiaa kuluu?

• Rakennusten energiankulutukset

• Energiajärjestelmät

• Energiatuet ja -avustukset

https://materiaalipankki.nuorisoseurat.fi/seurantalojen-energiawebinaari-15-2-2022/


Energiaviraston rahoittamaa 
neuvontaa

KULUTTAJILLE • KUNNILLE • 
PK-YRITYKSILLE

Puolueetonta ja maksutonta 
energianeuvontaa 2019-2025

. •Alueellinen energianeuvonta 
Energiaviraston toimeksiannosta



Mistä aloitetaan

• Astetta alemmaksi – periaate
• -Hyväksytään hieman alhaisempi sisälämpötila

• -Jos yleensä tavoitelämpötila on 21 astetta, nyt tavoitellaan 20 astetta

• -Yhden asteen lämpötilan alentaminen tuo säästöä n. 5% energiakulutuksessa

• Astetta paremmaksi- periaate
• Tarkistetaan käytössä olevien lämmityslaitteiden kunto ja asetukset

• -(Sähkö)pattereiden termostaattien kunto ja toiminta

• -Lämpöpumppujen asetukset ja kunto

• -Tulisijojen ja hormien kunto

• -Ilmanvaihdon toimivuus

• -Käyttövesivaraajan ja hanojen kunto ja asetukset

• Tarkistetaan rakenteiden tiiveys ja kunto
• Ikkunat, ovet, yläpohja



Tulisijat

• Ennakoidaan käyttötarvetta
• Nuohoukset kuntoon!
• Polttopuut hyvälaatuisena ja sopivan kuivana; toimiva puuvarasto, josta puut 

sisälle 2vrk ennen käyttöä
• Lämmitys aloitetaan ajoissa, koska lämpö tulee viiveellä varaavissa tulisijoissa

• Opastus ja ohjeistus tulisijojen tehokkaaseen käyttöön; aina voi 
lämmittää paremmin

• Tarkistetaan tulisijojen mahdolliset arinan päivitykset

• Osto- vai ns. omat puut; paljonko todellinen säästö

• Huolehditaan hallitusta korvausilman saannista polton aikana
• esilämmitettynä ilmakanavaa pitkin?

• Lisätulisijojen tarve ja mahdollisuudet (klapi, pelletti)



Ilmalämpöpumput tehokäyttöön

• Asetetaan ILP lämmityksessä aina sähköpattereiden edelle
• Patterit 2-4 astetta ILP asetusta alemmas

• Mikäli ILP ei riitä, niin vasta sitten käytetään suoraa sähkölämmitystä 
apuna

• Huolehditaan sisäyksikön säännöllisestä puhdistuksesta, ja 
ulkoyksikön vedenpoiston toimivuudesta rakennuksesta poispäin

• Automaattiasetusta ei kannata käyttää, mikäli tulisijoja myös 
käytetään samassa tilassa



Vesi ja lämmin käyttövesi

• Lämminvesivaraajan termostaatin asetus 55-60 astetta
• Tarkistetaan toiminta ja asetuksen riittävyys mittaamalla hanasta tulevan 

kuuman veden lämpötila, tulisi olla 55 astetta

• Mikäli lämpimän veden tarvetta ei ole, niin kytketään LKV-varaaja 
pois päältä
• -Sulanapitotarpeet huomioiden!
• -Mahdollisuus ajastimen käyttöön?

• Ajastetaan mahdollinen LKV kierto

• Hanoihin virtaaman rajoitus ja/tai kosketusvapaat hanat

• Vakiopaineventtilin asennus, jos kytketty vesijohtoverkostoon

• WC- istuinten vuototarkistus



Valaistus

• Liiketunnistimet käyttöön; valaistusta vain tarpeen mukaan

• Vaihdetaan vielä käytössä olevat hehkupolttimet ja loisteputket 
ledeihin

• Loisteputkien vaihdolla lediputkiin niiden sähkön kulutus tippuu 
alle puoleen,
• esim. 58W>>25W

• -Hehkupolttimien vaihdolla muutos vielä suurempi, esim. 
60W>>9W



Rakenteiden pikatoimet

• Tavoitteena lämpöhäviöiden ja vedon tunteen vähentäminen

• Yläpohjan eristys on tärkein ja eristepaksuuden lisääminen on erittäin 
kustannustehokasta

• Ikkunoiden ryhti; osuuko karmi tiivisteisiin kohdalleen, säätö 
tarvittaessa

• Ikkunoiden tiivisteiden korjaus
• Uusimalla tiivisteitä
• Esim. teippaamalla tehty saumojen pikatiivistys poistaa myös vetoa
• Ikkunakalvot ja vastaavat

• Ovien tiivisteet ja ryhti; osuuko ovi tiivisteitä vasten, säätö tarvittaessa

• Avarien sisätilojen jakaminen esim. väliverholla, jotta tarvittava 
lämmitettävä tila pienenee väliaikaisesti



Sähkön kulutuksen seuranta

• Paikallistetaan merkittävimmät sähkön kulutuksen ajankohdat 
kiinteistössä

• Samalla voidaan selvittää, mitkä laitteista kuluttavat eniten sähköä 
ja paikallistetaan, myös mahdolliset piilokuluttajat!
• Mitä voidaan tehdä juuri näiden ”piikkikuluttajien” osalta?

• Sähkön vuorokausikulutuksen tunteminen auttaa kulutuksen 
ajoittamisessa mahdollisuuksien mukaan edullisemmille tunneille 
(mikäli esim. pörssisähkösopimus)



Lisätietoa ja vinkkejä

• -https://energiavirasto.fi/energianeuvonta

• -https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/asiaa_energiasta

• -https://www.facebook.com/asiaaenergiasta

• -https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

• -https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/valaistustieto

• -
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/lamput_ja_v
alaistus

• -
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/tehokka
asti_puulla

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/asiaa_energiasta
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/asiaa_energiasta
https://www.facebook.com/asiaaenergiasta
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/valaistustieto
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/lamput_ja_valaistus
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/tehokkaasti_puulla


KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEET
• Mietimme aina tarkasti, mitä tarvitsemme itse, mitä voimme lainata tai vuokrata tai hankkia yhdessä jonkun toisen toimijan kanssa.

• Nuorisoseurat on kasvatusjärjestö. Otamme lapset ja nuoret mukaan tekemään kestävän kehityksen valintoja ja arjen toimintaa.

• Painatamme ja tulostamme erillisen harkinnan mukaan paperisia esitteitä tai julisteita. Markkinoinnissa panostamme erityisesti sähköisiin 
kanaviin ja kohtaamisissa tapahtuvaan viestintään.

• Säästämme sähköä. Laitteet ja valot ovat päällä vain silloin, kun niitä tarvitaan.

• Kierrätämme esiintymis- ja talkoovaatteita. Tarpeen mukaan vuokraamme esiintymisasut esimerkiksi Nuorisoseurojen pukuvuokraamo 
Kostyymista.

• Kun matkustamme, kuljemme ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla tai kimppakyydeillä.

• Nuorisoseurassa uusi teknologia on meille myös mahdollisuus. Kehitämme toimintamme parempaa saavutettavuutta sähköisillä kanavilla mm. 
järjestämällä Teams-kokouksia tai striimaamalla tilaisuuksiamme.

• Hyödynnämme tilaisuuksien tarjoiluissa kotimaista ruokaa, lähiruokaa sekä satokauden ruokaa, ja ainakin välillä tarjolla on vain kasvisruokaa.

• Suhteutamme tilaisuuksiemme ruoan määrän osallistujiin. Mikäli ruokaa jää, jaamme ylijäämäruoan osallistujille

• Käytämme kertakäyttöastioita vain silloin, kun siihen on erityinen peruste ja silloinkin pyrimme valitsemaan biohajoavan vaihtoehdon.

• Mahdollistamme kierrättämisen nuorisoseurantalolla tai toimipisteessä. Varaamme eri astiat eri jätteille ja olemme merkinneet ne selkeästi, 
jotta kierrättäminen kävijälle on helppoa. Huolehdimme siitä, että astioita on riittävästi ja niiden tyhjennyksestä on sovittu.

• Teemme kerran kunnolla asiat, joita käytämme nuorisoseuran toiminnassa toistuvasti, jotta ne kestävät kulutusta pitkään. Tämä voi tarkoittaa 
esim. toistuvan tapahtuman opasteita, laminoituja leikkikortteja kerhoon.

• Kierrätämme ja käytämme uudelleen vanhat materiaalit kekseliäästi esim. askartelussa tai ompelemme vanhoista verhoista hernepusseja. 
Olemme luovia ja keksimme uusia käyttötarkoituksia!

• Jaamme kokousmateriaalit ensisijaisesti sähköisinä ja kokouksissa näytämme videotykin tai jaetun näytön kautta kokousmateriaalit
osallistujille. Vain erityisestä pyynnöstä tai tarpeesta tulostamme kokousmateriaalit.

• Pidämme huolta nuorisoseuran omaisuudesta ja pyrimme ensisijaisesti korjaamaan vanhaa kuin hankkimaan uutta.



KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEET 

• Silloinkin kun teemme hankintoja nuorisoseuralle, teemme ne harkitusti. Sijoitamme kestäviin ja laadukkaisiin tuotteisiin ja hyödynnämme 
hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaalia.

• Toteutamme omistamassamme tilassa energiakatselmuksen ja pyrimme parantamaan energiatehokkuutta katselmuksessa tehtyjen 
huomioiden perusteella.

• Käytämme laitteet loppuun ja hävitämme ne sen jälkeen asianmukaisesti.

• Pidämme nuorisoseurassa tarkkaa taloudenpitoa, joka auttaa meitä tekemään kestäviä valintoja.

• Suosimme kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita mm. kierrätyspaperia

• Järjestämme toimintaa lähellä osallistujia siellä, mihin on helppo tulla ja vältämme näin turhaa matkustamista.

• Vältämme kertakäyttöisten paperisten käsipyyhkeiden käyttö ellei se ole terveysturvallisesti perusteltua .

• Annamme mahdollisuuden vaikuttaa, ja taide voi toimia kannanottona myös kestävän kehityksen puolesta.

• Kehitämme yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa parantaaksemme kestävää kehitystä, emmekä tee kaikkea yksin.

• Otamme varainhankinnassa huomioon kestävän kehityksen mm. myymällä ekotuotteita tai palveluja.

• Lämmitämme nuorisoseurantaloa tarpeen mukaan ja keskitämme toimintaa niille päiville, jolloin lämmitetään, jos talo ei ole kokoaikaisessa 
käytössä.

• Kannustamme ja palkitsemme parempien valintojen tekemisestä mm. kahvi omasta mukista nautittuna on halvempi.

• Suosimme palkitsemisessa ja lahjoissa kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi aineettomia lahjakortteja ja ekologisia tuotteita.

• Kiitämme ja palkitsemme toimijoita kestävän kehityksen teoista.

• Kerromme siitä, mitä olemme kestävän kehityksen eteen tehneet ja miten otamme sen huomioon toiminnassamme.



YHTEISTÄ KESKUSTELUA 

• Millaisia kysymyksiä teille on noussut?

• Voitte olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli toivotte 
esimerkiksi apua kuntalaisaloitteiden laatimisessa, viestinnässä 
tai muussa asiassa tähän aiheeseen liittyen

• Edunvalvonta: pääsihteeri Annina Laaksonen ja toimialajohtaja Iija
Filén

• Talojen energia-asiat: toimialajohtaja Hannu Ala-Sankola

• Varainhankinta: hanke-ja kumppanuuspäällikkö Riina Kylmälahti tai 
kehittämispäällikkö Henna Liiri-Turunen



Kiitos – yhdessä rakennamme 
tulevaisuuden!


