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Aiheita

• Miksi kirjastossa kannattaa viestiä 
kiertotaloudesta?

• Kiertotalousviestintä on 
arvoviestintää

• Monta viestintänäkökulmaa 
kirjaston kiertotaloustyöhön

• Vinkkejä käytännön tekemiseen: 
keinot ja kanavat



Valonia
Varsinais-Suomen kuntien yhteinen puolueeton kestävän 
kehityksen asiantuntijaorganisaatio



Valonia

Toimimme osana Varsinais-Suomen 
liittoa. 

Toimintaamme ohjaavia teemoja ovat

• Hiilineutraalin maakunnan 
rakentaminen

• Luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen

• Luonnonvarojen kestävä käyttö



Valonia

• Hankeorganisaatio – tällä hetkellä 
käynnissä on noin 20 hanketta

• Meillä työskentelee 15 asiantuntijaa

• Hankkeiden lisäksi olemme aktiivisesti 
mukana kuntien työssä – esimerkiksi 
autamme ilmasto-ohjelman 
laatimisessa, tarjoamme neuvontaa 
kuntalaisille, ympäristökasvatusta 
koululaisille…



Kuntien tarpeet ovat Valonian työn lähtökohta



Viestintä valoniassa

Kaksi viestinnän asiantuntijaa, mutta kaikki 
asiantuntijat viestivät

• Tuotamme materiaaleja

• Järjestämme koulutuksia ja neuvontaa

• Viestimme aktiivisesti sidosryhmille

• Kohderyhmälähtöisyys on kaiken 
keskiössä

• Tilaa uutiskirje: valonia.fi/uutiskirje

https://www.valonia.fi/tilaa-uutiskirje/


Kirjastot 
kiertotalousviestijöinä
Miksi ja miten?



Kunta on tärkeä ilmastoviestinnän tekijä!

Kunnalla on monia vahvuuksia, jotka 
tekevät siitä luontevan ilmastoviestijän. 

• Kunnilla on merkittävä tehtävä kuntalaisten 
ilmastokansalaisuuden rakentamisessa esimerkiksi 
elinympäristön mahdollisuuksien ja koulun kautta 

• Kunnat tukevat alueiden siirtymistä kiertotalouteen 
esimerkiksi yhteiskehittämisellä, kokeiluilla ja viestinnällä. 
(Kiertotalouden strateginen ohjelma)

• Viestit toimivat tavallisesti paremmin, kun niissä on 
kosketuspintaa kohdeyleisön arkeen – kotikunnan kautta 
ilmastotoimet voidaan tuoda lähelle ihmisiä. 

• Kunnan vahvuutena on myös, että viestijänä se voi tavoittaa 
erilaisia ja eri ikäisiä yleisöjä. 

• Koska ilmastotyö linkittyy kaikkeen kunnassa tehtävään 
toimintaan, kannattaa tulokulmaksi valita paikallisten 
käytäntöjen ja toimenpiteiden kautta viestiminen.



Ilmastoviestintä on arvoviestintää
• Reilusti yli 90% kuluttajista ja päätöksentekijöistä odottaa 

organisaatioilta arvopohjaista viestintää. 

• Arvoviestintä on paljon muutakin kuin 
vastuullisuusviestintää, mutta vastuullisuuteen liittyvät 
teemat korostuvat niiden noustua yhä vahvemmin 
yhteiskunnan fokukseen ja ihmisten tietoisuuteen

• Tärkeää tehdä arvot näkyväksi konkreettisten tekojen 
kautta, ei irrallisena arvojulistuksena. 

• Ratkaisukeskeisyys ongelmien korostamisen sijaan saa 
vastaanottajan puolellesi

• Viestintä on toimeenpaneva voima: miten se suuntaa 
tietoisuuttamme, ohjaa ymmärrystämme ja huomiotamme

• Arvot voi rakentaa kunnan strategiasta – mitä juuri te 
haluatte korostaa? Painotuksia voi valita, mutta ristiriitoja 
ei saa syntyä



Kirjastot ovat kiertotaloutta!

Lähtökohta on kiitollinen: 
kirjastojen ja kiertotalouden yhteys 
on ilmeinen. Teema on siis helppo 
kytkeä arkeen ja konkretiaan!

Teema voi näkyä viestinnässä 
kolmella tavalla:

1. Kirjaston toiminta ja palvelut 
(jakamistalous)

2. Kuinka kirjasto tukee 
kotikunnan ilmastotavoitteita

3. Tiedon jakaminen kuntalaisille



1. Kirjaston toiminta ja palvelut (jakamistalous)

Tässä olemme kirjaston palveluiden ja toimintalogiikan ytimessä

• Mitä kaikkea muuta teiltä saa kuin kirjoja?

• Miksi kirjat kannattaa lainata ostamisen sijaan?

Kun viestitte palveluista, liittäkää mukaan kestävä ajattelu

• Kannattaa liittää mukaan tietoa, ei vain yleisiä toteamuksia 
(maailma kiittää)



2. Kunnan ilmastotavoitteiden tukeminen

Onko kunnassanne tehty ilmasto-ohjelma? Mihin tavoitteisiin strategiassa on 
sitouduttu? Oletteko mukana esimerkiksi Hiilineutraalit kunnat (HINKU) –
verkostossa?

• Kirjasto työyhteisönä ja rakennuksena: miten toteutetaan tavoitteita?

• Kirjaston tunnettuuden edistäminen koko kuntaorganisaation missioksi 
osana ilmastotoimia



3. Tiedon jakaminen kuntalaisille

Valjastakaa substanssiosaamisenne ilmasto- ja kestävän kehityksen 
tietoisuuden jakamiseen: 

• Kirja- ja aineistovinkit! Erilaisia ilmasto- ja kestävyysteemoja voi palastella: 
luonnon monimuotoisuus, arkivalinnat, kuluttaminen, tieteellinen tieto…

• Vinkkaukseen voi aktivoida asiakkaatkin mukaan



Määrittele tavoitteet

• Jos tavoitteena on saada ihmiset muuttamaan toimintaa kertomalla 
kirjaston palveluista: onko väliä, ajatteleeko ja/tai tietääkö asiakas, että 
tekee ilmastotyötä?

• Joskus voi olla parempikin että ei tiedä – ovelalla viestinnällä voit huijata 
vastahankaisetkin mukaan kestävään muutokseen 



Missä viestimme?
Keinot ja kanavat



Kirjasto fyysisenä tilana

Tärkeä asiakasviestinnän kanava!

• Kuinka hyvin erilaiset lainattavat tuotteet tai tieto niistä ovat esillä? 

• Näiden yhteydessä voi vinkata myös faktaa aiheeseen liittyen

• Palvelut näkyviin esimerkiksi julistekampanjassa

• Työntekijät viestijöinä

• Jokainen kohtaaminen on viestintää – huolehtikaa että kaikilla asiakaspalvelijoilla on tietoa

• Pohtikaa miten teemoja voi ottaa esille kohtaamisissa 

• Koulutukset ja tapahtumat

• Koululuokkien kirjastovierailut – esitelkää kirjastoa kiertotalousnäkökulmasta, lapset kasvattavat 
vanhempiaan 

• Asiantuntijatietoa ja osallisuutta



(Sosiaalinen) Media

Kirjaston omat kanavat

• Olemassa olevat asiakkaat 

• Kirjavinkkaus, asiakkaiden aktivointi mukaan (esimerkiksi kampanja # kirjavinkkauksiin)

Uusia yleisöjä ja näkyvyyttä kirjaston kiertotaloustyölle

• Moni ei tiedä, mitä kaikkea kirjastosta saa – kehittyvien palveluiden myötä uusia asiakkaita ja 
vaikuttavampaa kiertotaloustyötä

• Kunnan muissa kanavissa kirjasto esille! Suunnitelkaa kunnan viestinnän kanssa, kuinka voitte tuoda 
esille kirjastoa. 

Paikallinen media

• Ajankohtaisuus kiinnostaa – hyödyntäkää mediahuomio ja esitelkää kiertotaloustyötänne

• Tämä tärkeää myös palvelutarjonnan esiin tuomisessa – tavoitetaan uusia asiakkaita



Miten teemme 
kiertotaloudesta sisältöjä?



Tiedon visualisointi ja faktat

• Ymmärrettävyys ja 
arkitasoisuus esittämistavassa 
on tärkeää: kirjaston kautta 
konkreettisia esimerkkejä 
onneksi riittää

• Tekstisisältöjen lisäksi tiedon 
visualisointi on hyvä keino

• Kerätkää ”datapankkia”, jota 
voitte hyödyntää



Kohderyhmät ja asenteet ilmastoviestinnässä

• Kohderyhmäajattelu ympäristö- ja 
ilmastoviestinnässä on tärkeää – miten 
juuri sinun yleisösi suhtautuu ekoajatteluun 
ja ilmastonmuutokseen?

• Tämä liittyy tavoitteisiin – ekologista 
toimintatapaa voi perustella vaikka 
taloudellisella hyödyllä – toiminnassa voi 
tapahtua muutosta vaikka ekologisuus 
arvona ei kiinnostaisi

• Vastakkainasettelu leimaa 
ilmastokeskustelua: miettikää, kuinka 
varaudutte ja reagoitte erilaisiin reaktioihin



@valonia_keskus

@valonia.fi

@valoniakeskus

Tilaa uutiskirjeemme!
valonia.fi/uutiskirjeKiitos!

Anna Sampo
viestinnän asiantuntija

anna.sampo@valonia.fi
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