Stödordning Tillväxt och utveckling med trä

Kommunikationsanvisning för projekt som beviljats
finansiering
Fantastiskt! Miljöministeriet har valt att stödja ert projekt genom Programmet för träbyggande!
Stödordningen Tillväxt och utveckling med trä 2018–2022 beviljar finansiering för projekt som
främjar användningen av trä i byggande. Sammanlagt tilldelas cirka 5 miljoner euro till olika
projekt.

Anvisningar som stöd för projektkommunikationen
Projekt som beviljats finansiering
•

Vi önskar att ni kommunicerar aktivt om projektet och dess resultat, till exempel på
er webbplats, i sociala medier och eventuellt även i medierna.

•

Projekten ska i sin kommunikation nämna Programmet för träbyggande. Vi skickar
er färdiga meningar som ni kan anpassa till era texter.

•

Varje projekt ska ladda upp uppgifterna om projektet och projektets slutrapport i
Träproduktindustrins projektportal (www.hankeportaali.fi). I portalen kan ni
använda er av den projektsammanfattning som finns på Programmet för
träbyggandets webbplats.

•

Om projektets kommunikatör är någon annan än projektchefen, ska ni lämna
uppgifterna om hen till miljöministeriet.

•

Vi önskar att information om projektkommunikationen också förmedlas till
miljöministeriet.

•

Vi uppskattar bilder från projekten i kommunikationen.

•

Information om kommunikatören, kommunikationen och bilderna kan skickas till
puutuki@ym.fi.

Miljöministeriets program för träbyggande
•

ger projekten tillgång till ministeriets logotyp samt formulerar färdiga fraser om
programmet och stödordningen, samt tillhandahåller citat av och ordnar intervjuer
med experter i programmet. De färdiga texterna finns i denna anvisning. Logotypen
kan laddas ner från Programmet för träbyggandets webbplats.
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•

berättar vid behov om hur projekten framskrider i programmets nyhetsbrev.
Prenumerera på nyhetsbrevet via ym.fi/puukirje.

•

stödjer mediekommunikationen och kommunikationen om resultaten av de
finansierade projekten i nyhetsbrevet.

•

lägger ut korta presentationer av projekten på webbplatsen för miljöministeriets
program för träbyggande.

•

presenterar projekten och deras resultat på sina evenemang och i sina inlägg.

•

kommer under våren att kontakta projektens kommunikatörer.

Frågor om stödordningens kommunikation?
Kommunikationen från Programmet för träbyggande sköts av miljöministeriet i samarbete med
kommunikationskonsulterna Elisa Ylinen och Katarina Ahonen på kommunikationsbyrån Kaiku
Helsinki. Elisa och Katarina har kontakt med projekten om deras framsteg och hjälper vid behov
med kommunikationen om de finansierade projekten.

Kontaktinformation
Frågor om stödordningen och information om projektets informatör, bilder och kommunikation
puutuki@ym.fi
Projektärenden och anvisningar
Jemina Suikki, sakkunnig, jemina.suikki@ym.fi, +358 295 250 345
Programhelheten, användarorienterade lösningar
Petri Heino, programchef, petri.heino@ym.fi, +358 295 250 203
Digitalisering och arkitektur, cirkulär ekonomi
Simon Le Roux, projektexpert, simon.leroux@ym.fi, +358 295 250 086
Kommunikation om stödordningen
Kommunikationsbyrå Kaiku Helsinki
Elisa Ylinen, + 358 50 543 0039
Katariina Ahonen, +358 50 587 7737
gemensam e-post ym@kaikuhelsinki.fi
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Färdiga texter för projekten
Allmänt om stödordningen
Stödordning Tillväxt och utveckling med trä
Miljöministeriets program för träbyggande verkställer stödordningen Tillväxt och utveckling med trä. Den
främjar användningen av trä i byggandet genom att bevilja understöd för olika projekt. Stödet inriktas till
utvalda temaområden med fokus på att aktivera intressenter och engagera nya aktörer. Målet är att de
projekt som beviljas stöd ska ha brett genomslag och kunna påskynda tillväxten på området. Sammanlagt
beviljas upp till 4 miljoner euro i finansiering under åren 2018–2022.
De första stöden från stödordningen beviljades hösten 2018. Temat för den första utlysningen var
digitalisering inom träbyggande. I den andra utlysningen våren 2019 var temat användarorienterade
lösningar. Den tredje utlysningen sommaren 2019 handlade om lösningar för cirkulär ekonomi inom
träbyggande. Temat för den fjärde utlysningen våren 2020 var industriella nätverk för träbyggnation.

I nyhetsbreven och nyheterna ska infogas en mening om stödordningen och
finansieringen
Projektets namn/projektet har beviljats finansiering från miljöministeriets program för träbyggande. Syftet
med programmet är att främja uppnåendet av klimatmålen genom att öka användningen av trä i
byggandet.
ELLER
Miljöministeriets program för träbyggande har beviljat finansiering för projektet. Syftet med programmet
är att främja uppnåendet av klimatmålen genom att öka användningen av trä i byggandet.
ELLER
Projektet har beviljats statsunderstöd från stödordningen Tillväxt och utveckling med trä, som ingår i
miljöministeriets program för träbyggande. Träbyggnation utgör ett element i hållbar användning av
skogarna.
ELLER
Projektet har fått statsunderstöd från miljöministeriets stödordning Tillväxt och utveckling med trä.
Träbyggnation utgör ett element i hållbar användning av skogarna.
Du kan själv anpassa meningarna till din text.
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Sociala medier
Twitter
Miljöministeriet: @yministerio
Petri Heino: @puuromoottori
#puurakentaminen

Citat från experter från Programmet för träbyggande för
pressmeddelanden och nyheter
Ta kontakt

Projektärenden och anvisningar
Jemina Suikki, sakkunnig, jemina.suikki@ym.fi, +358 295 250 345
Programhelheten, användarorienterade lösningar
Petri Heino, programchef, petri.heino@ym.fi, +358 295 250 203
Digitalisering och arkitektur, cirkulär ekonomi
Simon Le Roux, projektexpert, simon.leroux@ym.fi, +358 295 250 086
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