Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma

Viestintäohje rahoitusta saaneille hankkeille
Hienoa, hankkeenne on mukana ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman tukiohjelmassa!
Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma 2018‒2022 myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät
puun käyttöä rakentamisessa. Yhteensä hankkeita rahoitetaan noin 5 miljoonalla eurolla.

Ohjeistusta hankkeiden viestinnän tueksi
Rahoitusta saaneet hankkeet
•

Toivomme, että viestitte aktiivisesti hankkeestanne ja sen tuloksista esimerkiksi
verkkosivuillanne, sosiaalisessa mediassa ja mahdollisesti myös medialle.

•

Hankkeilta edellytetään, että ne mainitsevat viestinnässään puurakentamisen
ohjelman. Saatte käyttöönne valmiit lauseet, joita voitte muokata tekstiin sopiviksi.

•

Jokaisen hankkeen tulee lisätä hankkeensa tiedot ja loppuraportti
Puutuoteteollisuuden ylläpitämään hankeportaaliin (www.hankeportaali.fi). Voitte
hyödyntää hankeportaalissa puurakentamisen ohjelman verkkosivuilta löytyvää
tiivistelmää hankkeestanne.

•

Jos hankkeen viestinnästä vastaa joku muu kuin hankkeen projektipäällikkö,
toimittakaa viestinnästä vastaavan yhteyshenkilön tiedot ympäristöministeriöön.

•

Toivomme, että hankkeen viestinnästä välitetään tieto myös
ympäristöministeriöön.

•

Toivomme hankkeilta myös kuvia viestinnän käyttöön.

•

Tiedot viestinnästä vastaavasta henkilöstä, tiedottamisesta ja kuvista voi lähettää
osoitteeseen puutuki@ym.fi.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma
•

tarjoaa hankkeiden käyttöön logon sekä valmiita lauseita puurakentamisen
ohjelmasta ja tukiohjelmasta sekä puurakentamisen ohjelman asiantuntijoiden
sitaatteja/haastattelumahdollisuutta. Kaikki valmiit tekstit löytyvät tästä ohjeesta.
Logo on ladattavissa puurakentamisen ohjelman verkkosivuilta.

•

kertoo hankkeiden etenemisestä tarvittaessa puurakentamisen ohjelman
uutiskirjeessä – uutiskirjeen voit tilata osoitteesta ym.fi/puukirje.
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•

tukee rahoitusta saaneiden hankkeiden tulosten mediaviestintää ja viestintää
uutiskirjeessä.

•

esittelee hankkeet lyhyesti ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman
verkkosivuilla.

•

esittelee hankkeita ja niiden tuloksia omissa tilaisuuksissaan ja puheenvuoroissaan.

•

on kevään aikana yhteydessä hankkeiden viestinnästä vastaaviin.

Kysyttävää tukiohjelman viestinnästä?
Puurakentamisen ohjelman viestintää hoitavat ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä
viestintätoimisto Kaiku Helsingin viestintäkonsultit Elisa Ylinen ja Katariina Ahonen. Elisa ja
Katariina ovat yhteydessä hankkeisiin niiden etenemisestä ja auttavat tarvittaessa rahoitusta
saaneiden hankkeiden viestinnässä.

Yhteystiedot
Tukiohjelmaan liittyvät kysymykset ja tiedot hankkeen viestinnän yhteyshenkilöstä, kuvista ja
tiedottamisesta
puutuki@ym.fi
Hankeasiat ja ohjeistus
Asiantuntija Jemina Suikki, jemina.suikki@ym.fi, +358 295 250 345
Ohjelmakokonaisuus, käyttäjälähtöiset ratkaisut
Ohjelmapäällikkö Petri Heino, petri.heino@ym.fi, +358 295 250 203
Digitaalisuus ja arkkitehtuuri, kiertotalous
Projektiasiantuntija Simon Le Roux, simon.leroux@ym.fi, +358 295 250 086
Tukiohjelman viestintä
Viestintätoimisto Kaiku Helsinki
Elisa Ylinen, + 358 50 543 0039
Katariina Ahonen, +358 50 587 7737
yhteinen sähköposti ym@kaikuhelsinki.fi
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Valmiita tekstejä hankkeiden käyttöön
Yleistietoa tukiohjelmasta
Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma
Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmalla on käynnissä Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma.
Sen avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille hankkeille. Tukiohjelma
kohdentaa tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoi sidosryhmiä ja kannustaa uusia toimijoita.
Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi.
Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 4 miljoonaa euroa vuosien 2018-2022 aikana.
Tukiohjelman ensimmäiset tuet myönnettiin syksyllä 2018. Ensimmäisen hakukierroksen teemana oli
puurakentamisen digitalisaation edistäminen. Toinen hakukierros käynnistyi keväällä 2019 ja sen teemana
oli käyttäjälähtöiset ratkaisut. Kolmas hakukierros käynnistyi kesällä 2019, jolloin teemana oli
puurakentamisen kiertotalousratkaisut. Neljäs hakukierros käynnistyi keväällä 2020 ja sen teemana oli
teollisen puurakentamisen kehittäminen verkostoissa.

Tiedotteisiin ja uutisiin sisällytettävä lause tukiohjelmasta ja saadusta rahoituksesta
Hankkeen nimi/hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmalta.
Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden
edistämiseksi.
TAI
Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on myöntänyt hankkeelle rahoitusta. Puurakentamisen
ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi.
TAI
Hankkeelle on myöntänyt valtionavustusta Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma, joka on osa
ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa. Puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä.
TAI
Hanke on saanut valtionavustuksen ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.
Puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä.
Voit itse muokata lauseita omaan tekstiisi sopivaksi.
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Sosiaalisen median kanavat
Twitter
Ympäristöministeriö: @yministerio
Petri Heino: @puuromoottori
#puurakentaminen

Puurakentamisen ohjelman asiantuntijoiden sitaatteja tiedotteisiin ja
uutisiin
Ota yhteyttä

Hankeasiat ja ohjeistus
Asiantuntija Jemina Suikki, jemina.suikki@ym.fi, +358 295 250 345
Ohjelmakokonaisuus, käyttäjälähtöiset ratkaisut
Ohjelmapäällikkö Petri Heino, petri.heino@ym.fi, +358 295 250 203
Digitaalisuus ja arkkitehtuuri, kiertotalous
Projektiasiantuntija Simon Le Roux, simon.leroux@ym.fi, +358 295 250 086
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