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Iin vinkkejä ja kokemuksia 
ilmastoviestinnästä

Kari Manninen, energia-asiatuntija, Iilaakso Oy
Anna Saksio, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Iin kunta / Micropolis Oy

Iin kunta
• Oulun kaupungin naapurikunta, etäisyys noin 30km
• 10 tuhatta asukasta, kuntaorganisaation koko noin 500 

henkilöä (ei sis. Sote)

Iin erikoisen lyhyen nimen alkuperä? 
Erään tulkinnan mukaan perustuu muinaissaamelaiseen 
sanaan iddja, ijje, joka tarkoittaa yötä.
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Video: Iin ilmastotyön tavoitteet

Linkki esittelyvideoon: https://youtu.be/ii-wKaiBT80

Miten saada kuntalaiset
ja media kiinnostumaan?
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Iin tavoitteena on kestävä arki 
Viestinnän oltava helposti ymmärrettävää, toimien ja tulosten ”arkipäiväistäminen” ja konkretisointi. 

• Miksi teemme näin? Mihin se vaikuttaa sinun arjessa (taloudelliset, yhteiskunnalliset)

Eniten kiinnostusta on herättänyt koulujen ja päiväkotien energia- ja ympäristökasvatus, ns. 50/50 
säästömalli. 

• Tavoitteena on pienentää sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Koululaiset mittaavat, seuraavat ja 
opettavat toisiaan (energia-agentit). 

• Kunta palauttaa 50 % saavutetuista säästöeuroista takaisin kouluille. Oppilaat päättävät yhdessä rahan 
käytöstä, esim. on hankittu yhteisiä välitunti- ja liikuntavälineitä. 

• Toimintaa ollaan laajentamassa myös muihin kunnan toimialoihin ja kiinteistöihin.

• Mediavierailuja kouluihin, myös kansainvälisiä mediataloja vierailulla.

Miten eri kuntalaisryhmille
voisi viestiä ilmastoasioista?
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• Kunnan sähköautot ovat vapaasti vuokrattavissa iltaisin ja viikonloppuisin

• Yhteishankinnat/kimppa-diilit: Aurinkopaneelit, kompostorit, biojätekimppa

• 1,5 asteen elämäntapakokeilu perheille: millaiset teot ruoan, asumisen, arkiliikkumisen, matkustuksen ja vapaa-ajan 
sekä muun kulutuksen osa-alueilla vaikuttavat hiilijalanjälkeen.

• Esilläolo erilaisissa kunnan omissa tapahtumissa ja valtakunnallisissa kampanjoissa.

• ”Energiaporinat” energianeuvontapalveluja vietiin kyläyhdistysten tilaisuuksiin.

• Energiansäästöviikko, autoton päivä, lähiruokapäivä, ….

• Kunnan liikuntavälinelainaamo (voi lahjoittaa omia välineitä yleiseen käyttöön tai lainata maksutta itse) 

• Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille kulutukseen ja materiaalikiertoihin liittyviä kurssia ja kierrätysmateriaaleja 
hyödynnetään opetuksessa.

• Paikalliset yritykset mukaan – laativat oman ympäristölupauksen ja rummuttavat osaltaan.

Kuntalaisten osallistaminen, 
tehkää kokeiluja mielenkiinnon herättämiseksi

Valtakunnallinen ja
kansainvälinen näkyvyys
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Media kaipaa positiivisia / todellisia tarinoita 
(vs. ilmastokriisillä pelottelu) 
BBC News: New Generations of Climate Heroes

• 5 miljoonaa näyttökertaa: bbc.com/news/av/world-europe-48060788 ja facebook.com/watch/?v=467991487196

 Mediatalojen vierailuja: Saksa, Portugali, Korea, Ranska, Ruotsi Tv/Radio

Iin kunnalle myönnetyt kv-palkinnot

2019: Innovation in Politics Awards 2019 voittaja

2017: EU Regio Stars Awards 2017 – Euroopan paras Climate Actions sarjassa – kansalaisten osallistaminen ilmastotyöhön
2017: Nuorten Agenda 2030 myöntää Iin kunnalle kestävän kehityksen erikoispalkinto

2016: Ii valittiin 25 parhaan Pohjoismaisen biotalousesimerkin joukkoon Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Pohjoismaisen 
Biotalouspaneelin toimesta.

2014: Pohjoismaiden Neuvoston Luonto- ja ympäristöpalkintoehdokas

2013: Suomen ympäristökeskus HinkuTeko esimerkillisestä aktiivisuudesta uusiutuvan energian edistämisestä ja päästöjen 
vähentämisestä.

Kiitos! 
Keskustelua ja kysymyksiä?

Lisätietoja:
ii.fi/kestava-arki
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