
Miten viestiä ilmasto- ja ympäristöasioista 20.5.2022



Lietsussa, kuin kotonasi

◇ Yksityinen hotelli Joensuun ydinkeskustassa, avattu 12/2019
◇ 31 hotellihuoneistoa 1-4 hengelle, yhteensä 61 vuodepaikkaa
◇ Karjalainen aamiaistarjoilu tuvassa
◇ Iltapala & päivällinen huoneistoon
◇ Neuvottelutila ja sauna jokimaisemalla, kuntosali alakerrassa
◇ Pysäköinti pihassa ja P-Toriparkissa, myös latauspaikat
◇ Ryhmille ja sopimusasiakkaille räätälöityjä palveluja
◇ Booking 9,2/10, Google 4,8/5, Tripadvisor 5/5 (yli 800 arviota)

Kaikki lutviutuu, niin kuin meillä päin on tapana sanoa!



Vieraanvaraisuus

Paikallisuus

Vastuullisuus

Omaleimaisuus

”Iloni jaan, tupani jaan, väsyneille 
matkalaisille ja kylän väelle 
kupsakat leivät pyöräytän ja 

pöydän katan.”



” Meille suapi tulla aina! Nuoret ja vanhat, 
levähtämään ja töitänsä tekemään.

Jätä sie huoles tuohon ovelle, 
kahotaan, ovatko siellä aamusella!”

” Oma rauha, tahi puheen pulupatus, 
mitenkä vaan. Kotonas tunnet olevasi, 

omana ihtenäs asuvasi.”



Viihdy 
mutkattomassa 

tunnelmassa

”Meillä on sinulle kerrottavaa 
niin Karjalan sammaleisilta 

saloilta, menneen ajan kauppiaita 
kuhisevasta Joen kaupungista 
kuin runonlaulajan haikeista 

sävelistä.

Kietoudu tunnelmaan ja anna 
tarinoiden viedä mukanaan.”



Vastuullisuuden polku Lietsussa

◇ 9/2019   Joensuun kaupungin ilmastokumppanuussopimus

◇ 1/2020 Hyväksyminen Karelia ála carte verkostoon

◇ 5/2020 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä valmis

◇ 11/2020  Terveysturvallisuussuunnitelman käyttöönotto

◇ 12/2020  Energiatehokkuussopimuksen (MaRa-alat) solmiminen

◇ 3/2021    Ekokompassi-sertifikaatti myönnetty

◇ 3/2021    Lietsu osaksi Gay Travel Finland -yhteisöä

◇ 4/2021    Sustainable Travel Finland -merkki myönnetty

◇ 11/2021   Maakunnallinen ELY-keskuksen ympäristöpalkinto

◇ 3/2022   Aluetalousvaikutuksen ja hiilijalanjäljen laskeminen

◇ 4/2022- Päästöjä vähentävät toimenpiteet & päästökompensaatiot



Vastuullisuus Lietsussa

ILMASTO YMPÄRISTÖ IMMEISET



Esimerkkejä ekologisista valinnoista

◇ Saavutettavuus julkisella liikenteellä ja paikalliset yhteistyökumppanit
◇ Tehokas huonekapasiteetin käyttö, pidemmät viipymät ja niihin ohjaava varustelu ja hinnoittelu
◇ Välisiivoukset ja tekstiilivaihdot vain 4 vrk pidemmissä viipymissä
◇ Kodinomainen aamiaistupa = nollahävikki lautasilla
◇ Hankinnoissa aina tarve-hinta-laatu-paikallisuus-vastuullisuus -harkinta
◇ Ei kertakäyttöisiä toilettitarvikkeita huoneissa
◇ Muovin korvaaminen kestävillä ja/tai kierrätetyillä ja korjattavissa olevilla materiaaleilla
◇ Sähkö paikalliselta yhtiöltä tuulivoimana
◇ Kiinteistötekniikan, tilojen ja sähkölaitteiden oikea-aikainen huolto
◇ Huolellisuutta jätehuollossa ja kierrätyksessä
◇ Kemikaalien oikea käyttö ja annostelu



Vastuullisuus Lietsussa lukuina

KOKONAIS-
TYÖLLISYYSVAIKUTUS

htv Pohjois-Karjalassa / 
Suomessa

KOTITALOUKSIEN 
TULOVAIKUTUS

M€ Pohjois-Karjalassa / 
Suomessa

VEDENKULUTUS 
litraa / yöpymisvrk

SÄHKÖNKULUTUS
kWh / yöpymisvrk 
100 % tuulisähkö

77
6,2

8,2
0,4

0,5 3,06



Vastuullisuus Lietsussa lukuina

HIILIJALANJÄLKI
CO2ekv / huonevrk

KESKIVIIPYMÄ
vrk / asiakas

KÄYTTÖASTE
% vuonna 2021 

1,86 57,67,46



Vastuullinen toiminta + viestintä 
= (Vastuullinen vaikuttaminen)2

◇ Haluamme ”parantaa maailmaa” ja kehittää toimialaa

◇ pienin askelin ja esimerkein 

◇ vuoropuhelussa kumppaneidemme ja vieraidemme kanssa 

◇ osana yrityksen päivittäistä toimintaa

◇ Rehellistä viestintää – ei päälle liimattua tai liioiteltua

◇ Kehittymistä ja kehittämistä – ei täydellisyyden tavoittelua

◇ Vastuullisuuden ollessa sisäänrakennettua yrityksen toimintoihin ja 
prosesseihin, se on luontevasti osa tuotteita ja palveluja, ja siten osa 
luontevaa viestintää 

◇ Sertifikaatit, ohjelmat ja merkit antavat työkaluja niin toiminnan 
kehittämiseen kuin viestintäänkin – lisäksi niiden huomioarvo on SUURI



Viestintää vastuullisuudesta käytännössä

◇ Kurkistus kuitenkin ensin strategiaan…
◇ Viestinnän punainen lanka? 
◇ Suunnittele, seuraa ja mittaa
◇ Perusjutut: viestintä nettisivuilla, somessa, 

yrityksen tiloissa, tapahtumissa, 
asiakaspolun varrella…

◇ Jokainen valinta ja päätös on viesti - ellei 
asiakkaillesi, vähintään työntekijöillesi

◇ Osallista työntekijäsi, asiakkaasi ja 
yhteistyökumppanisi 

◇ Etsi ”tilaisuuksia” ja käytä niitä hyväksesi





Hömötintti kuusikossa

Kyllä sielu hengähtää, kun saapi kulkea pehmeiden 
sammalmättäiden sopukoissa, poluilla ja saloilla. 
Onnekas voi siellä kuulla jopa hömötiaisen pontevan 
laulunkin. Mutta sinnittelyä on hömötintin elo, 
saimaannorpasta ja järvilohesta puhumattakaan. Myö
Lietsussa halutaan pistää luontokadolle hanttiin. Ei 
tuhlata luonnonvaroja, kannustetaan kestävyyteen. Sillä 
ilman luonnon rikkautta, immeisenkin on vaikea elellä. 



Kun muut viestivät puolestasi…

Kolumni: Elinkeinoelämän ja ympäristön vastakkainasettelu on 
vierasta palkituille pohjoiskarjalaisille yrityksille 
”Huoneistohotelli Lietsu on sitoutunut kestävän matkailun kehittämiseen. 
Tuoreet yrittäjät Helena Puhakka-Tarvainen ja Maria Saastamoinen ovat 
ratkaisseet palvelualan työvoiman saatavuuden sosiaalisesti kestävällä 
tavalla. Alan opiskelijoille annettu mahdollisuus harjoitteluun on turvannut 
työvoiman saatavuuden.” (Sanomalehti Karjalainen, Pohjois-Karjalan ELY-
keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen, 11.11.2021) 

Joensuu-päivänä palkitaan muun muassa yrityksiä, arjen 
sankareita ja urheilijoita
”Vuonna 2019 perustetun Lietsun palkitsemista perustellaan muun muassa 
seuraavasti: Yritys on onnistunut luomaan uuden innovatiivisen palvelun ja 
tuomaan karjalaisen kulttuurin nykyaikaan. Tämän lisäksi yritys luo vahvasti 
positiivista mielikuvaa iloisesta ja ystävällisestä Joensuusta ja Pohjois-
Karjasta. Yrityksessä hyödynnetään kaikessa toiminnassa paikallisia 
yhteistyökumppaneita ja heitä tuodaan vahvasti toiminnassa esille.” 
(Sanomalehti Karjalainen 29.11.2021)

Vuoden virvottavien julkistaminen
”Hotellin toiminta-ajatus nousee kulttuurisesta 
kestävyydestä, ja tässä karjalainen kulttuuri on ollut 
keskeistä. Karjalaiset käsityöt tuovat edelleenkin 
silmäniloa, ruokakulttuurin spesialiteetit hivelevät 
makuhermojamme ja runonlaulu ja muu henkinen 
kulttuuri puhuttelee aikammekin ihmistä. 

Lietsun kalustevalinnoissa ja sisustuksessa on 
hyödynnetty kierrätystuotteita tai niitä on korjailtu 
uusiksi ja käyttökelpoisiksi. Esineet vuosikymmenten 
takaa välittävät nykyihmiselle erilaisia ajatuksia ja 
arvoja. Myös ruokakulttuurissa kestävyys on huomioitu: 
kestävyys ilmenee lähiruoka-ajatteluna ja ilmaston-
muutoksen huomioivina ruoka-ainevalintoina. 

Kestävyys kulttuurissa, käytänteissä ja konkretiassa –
nämä ovat perusteita vuoden virvottaviksi!”

(Mukaillen: Joensuun Kalevalaiset Naiset ry 8.4.2022)



Kun muut viestivät puolestasi…

Sanomalehti Karjalainen 23.10.2021



Maria 
piäemäntä/yrittäjä

Maria Saastamoinen
050 568 9242
maria@lietsuhotel.fi

Helena 
Puhakka-Tarvainen
050 541 7289
helena@lietsuhotel.fi

Helena 
piänaine/yrittäjä

Iloni jaan, tupani jaan!

mailto:maria@lietsuhotel.fi
mailto:helena@lietsuhotel.fi


Lietsussa, 
kuin kotonasi

LIETSU BOUTIQUE APARTHOTEL – HUONEISTOHOTELLI LIETSU
Rantakatu 26, Joensuu, Finland

info@lietsuhotel.fi, tel. +358 (0)44 7520 500
www.lietsuhotel.fi, FB/IG: @lietsuhotel

mailto:info@lietsuhotel.fi

