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1. HANKKEEN TAUSTA

1.1. Tavoitteet
Uusi puu -hanke edistää puupohjaisten tuotteiden käyttöä lisäämällä ym-
märrystä puun käyttöön perustavasta bio- ja kiertotaloudesta.  Hankkeen 
missiona on kertoa, mihin puu pystyy. 

Hanke esittelee konkreettisia esimerkkejä olemassa olevista puupohjaisista 
tuotteista ja lähitulevaisuuden kestävistä ratkaisuista. Esimerkkien avulla 
tuodaan esiin puupohjaisten ratkaisujen yhteiskunnallinen merkitys kestä-
vän kehityksen, talouden ja työllisyyden sekä hyvinvoinnin tukemisessa ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 

Uusi puun tavoitteita ovat: 

	h jatkaa ja lisätä säännöllistä ja vakiintunutta yhteistyötä 
yhteiskunnallisten päättäjien ja vaikuttajien kanssa

	h vahvistaa päättäjien ja vaikuttajien mielikuvaa ja ymmärrystä 
puupohjaisesta biokiertotaloudesta ja lisätä tietämystä puupohjaisten 
tuotteiden merkityksestä ja monipuolisuudesta fossiilisten raaka-
aineiden korvaajana

	h vahvistaa jäsenorganisaatioiden yhteistä viestintää niiden laajasta 
biotuoteosaamisesta metsäalan ja puukuitupohjaisen teollisuuden 
tunnettuuden ja hyväksyttyyden vahvistamiseksi

	h halu vaikuttaa pidemmällä aikavälillä päättäjien ja vaikuttajien kautta 
kuluttajien valintoihin ostotilanteissa puupohjaisia tuotteita suosivasti

1.2. Kohderyhmät ja pääviestit
Uusi puu -hankkeen pääkohderyhmä ovat yhteiskunnalliset vaikuttajat ja 
päätöksentekijät. Hanke esittelee kohderyhmän edustajille konkreettisia esi-
merkkejä puupohjaisista ratkaisuista, pois lukien paino- tai kirjoituspaperit 
ja puun käyttö bioenergiana. Pääviestit yhteiskunnallisille vaikuttajille ja pää-
töksentekijöille ovat:

	h Puupohjaiset tuotteet ovat vastuullinen ratkaisu kestävään ja 
innovatiiviseen tulevaisuuteen.

	h Kestävyys: Puupohjaiset tuotteet auttavat ratkaisemaan globaaleja 
ongelmia. Kestävään kehitykseen perustuva liiketoiminta menestyy 
tulevaisuudessa. 

	h Talous ja työllisyys: Puupohjaisten tuotteiden kehittäminen ja 
valmistaminen luo hyvinvointia koko Suomeen. Metsäbiotalous on 
2020-luvun huipputeknologiaa.

	h Hyvinvointia lisäävät innovaatiot: Tiedostava kuluttaminen on 
megatrendi, joka lisää puupohjaisten tuotteiden kysyntää lukuisilla 
toimialoilla. Puu inspiroi meitä kaikkia.
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2. TOIMIJAT

2.1. Hankkeen rahoitus 
Uusi puu -hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, joka tuki vuonna 
2020 hanketta 75 000 euron apurahalla. Jäsenmaksujen osuus vuoden 2020 
budjetista oli 41 000 euroa. Uusi puu -hankkeeseen mukaan sitoutuneiden 
organisaatioiden jäsenmaksuosuudet perustuvat maksusuoritusta edeltävän 
kalenterivuoden kansainväliseen liikevaihtoon.

Uusi puun jäsenistö kattaa koko puukuitupohjaisen biotuoteteollisuuden 
metsänomistajista aina biotuotteita kehittäviin, valmistaviin ja markkinoiviin 
yrityksiin sekä alan yhteisöihin. Jäsenorganisaatioiden tehtävänä on nostaa 
laaja-alaisesti esille toimialan viestejä ohjausryhmän päätöksenteon tueksi 
ja hankkeen eteenpäin viemiseksi. 

2.2. Jäsenorganisaatiot
Vuonna 2020 Uusi puu -yhteisössä on yhteensä 22 jäsenorganisaatiota:

	h Valmistajat: DS Smith, Kotkamills, Metsä Group, Stora Enso, Sulapac
	h Jalostajat: Lumir, Jaakkoo Taara, Jospak, Paptic, Pyroll, Walki, Woodio
	h Yhteisöt: Suomen Metsäsäätiö, Metsähallitus, MTK, Suomen 

Kuitukierrätys, Suomen Aaltopahviyhdistys, Paperiliitto
	h Tutkimus ja koulutus: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen 

ammattikorkeakoulu/Biotuote ja -prosessitekniikan koulutusohjelma, 
Tampereen yliopisto/ Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan 
tutkimusryhmä, VTT

Vuoden lopussa hankkeeseen liittyi uutena jäsenenä UPM. 

2.3. Ohjausryhmä
Uusi puu -hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat jäsenorganisaatiot edus-
tavat puupohjaisen biotuoteteollisuuden erilaisia toimijoita. Ohjausryhmällä 
on päätösvalta hankkeen tavoitteista ja kohderyhmistä ja se päättää pitkän 
aikavälin toiminnan linjoista niin, että hanke on jatkossakin kiinnostava ja 
hyödyllinen jäsenyrityksille sekä täyttää tärkeimpien rahoittajien rahoituk-
selle asetetut edellytykset. 

Vuonna 2020 hankkeen ohjausryhmä kokoontui 9 kertaa. Hankkeen ohjaus-
ryhmässä on vuoden 2020 aikana toiminut edustaja kuudesta hankkeessa 
mukana olevasta jäsenorganisaatiosta sekä Suomen Metsäyhdistyksestä ja 
Suomen Metsäsäätiöstä. Ohjausryhmä järjesti elokuussa viestintätyöpajan, 
jossa uudistettiin hankkeen viestinnän sisältöä ja laadittiin viestinnän sisältöä 
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kuvaava viestikartta. Syyskuussa järjestettiin jäsenille jäsenwebinaari, jossa 
esiteltiin hankkeen viestintäuudistusta ja uutta ilmettä. Loppuvuodesta hank-
keelle laadittiin kilpailuoikeudellinen ohjeistus, joka käsitellään jokaisessa 
ohjausryhmän kokouksessa.

Ohjausryhmän puheenjohtajana elokuuhun 2020 asti toimi Hanna Kalliomäki 
(Metsä Group) ja tämän jälkeen puheenjohtajana toimi Eija Jokela (Suomen 
Aaltopahviyhdistys / Suomen Kuitukierrätys).

Uusi puun ohjausryhmä 2020:

Elina Antila, Suomen Metsäyhdistys (5/2020 alkaen)

Hanna Kalliomäki, Metsä Group, puheenjohtaja (8/2020 saakka)

Eija Jokela, Suomen Kuitukierrätys ja Suomen Aaltopahviyhdistys,  
varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja (6/2020 alkaen)

Marjo Halonen, Metsä Board, (8/2020 alkaen)

Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiö 

Saila Kettunen, Kotkamills (9/2020 alkaen)

Johanna Lahti, Tampereen yliopisto

Anne Penkari, Pyroll

Kristiina Veitola, Stora Enso

Virpi Korhonen, Uusi puu, sihteeri (5/2020 alkaen)

2.4. Toiminnanjohtaja/projektipäällikkö
Toiminnanjohtaja (9.11.2020 alkaen projektipäällikkö) on Uusi puu -hank-
keen operatiivinen vetäjä, joka toimii koordinaattorina Suomen Metsäyhdis-
tyksen, hankkeen ohjausryhmän sekä jäsenistön välillä. Toiminnanjohtajan/
projektipäällikön tehtävä on vuonna 2020 ollut osa-aikainen 80 % työajalla. 
Toiminnanjohtajan sijaiseksi valittiin Virpi Korhonen ajalle 20.4.–30.9.2020. 
Projektipäällikön tehtävä ulkoistettiin 1.10.2020 alkaen Package Testing & Re-
searchille. Vuoden 2021 alusta hankkeen hallinto siirtyy Suomen Metsäyhdis-
tyksen kokonaan omistamalle yhtiölle Metsäviestintä Oy:lle. Projektipäällikön 
työaika on jatkossa keskimäärin 85 h/kk ja avustavan henkilön n. 30–50 h/kk 
tehtävien sisällöstä riippuen.
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3. TOIMINTA

3.1. Puupohjaiset tuotteet esillä fyysisesti ja virtuaalisesti
Uusi puu on saavuttanut vakiintuneen aseman ajankohtaista ja kiinnostavaa 
tietoa jakavana toimijana sekä suomalaisen metsäbiotalouden osaamisen 
konkretisoijana. Uusi puu -hankkeen vuoden 2020 alkuvuoden toimintaan 
vaikutti vahvasti koronaepidemia, mikä aiheutti kaikkien fyysisten tapahtu-
mien, kuten kevään eduskuntatapahtuman, Päättäjien Metsäakatemian ja 
Ruotsiin suunnitellun EU-päättäjien Metsäakatemian peruuntumisen. Samoin 
Uusi puu -kilpailun lanseeraus siirtyi syksylle. Myös päättäjäyhteistyö ja -tilai-
suudet jäivät tauolle, koska sekä valtakunnalliset että kuntapäättäjät olivat 
työllistettyjä koronakriisin hoidossa.

Fyysisten tilaisuuksien ja näyttelyiden peruuntuessa päätettiin toteuttaa ke-
sä-syyskuussa mittava Uusi puu -hankkeen visuaalisen ilmeen ja viestinnän 
uudistusprojekti sekä syksyn puoluekokousten ajankohtaan ajoittuva Uusi 
puu -sometietovisa.

Syyskuussa järjestetyt Kuntamarkkinat ja jäsenseminaari toteutettiin verkos-
sa. Lisäksi Uusi puu osallistui hanke-esittelyllä useampaan ulkomaiseen ja 
kotimaiseen webinaariin. Syyskuussa voitiin järjestää vuoden ensimmäinen 
fyysinen Uusi puu -näyttely Päättäjien Metsäakatemian osallistujille ja mar-
raskuussa organisoitiin viestintätoimiston kanssa kolmipäiväinen mediata-
pahtuma, johon saapui lähes 60 toimittajaa ja somevaikuttajaa. Tämän lisäksi 
Uusi puu -näyttely oli lokakuussa esillä Jyväskylän kaupunginkirjastossa ja 
marraskuussa Saarijärvellä yrityskiihdyttämö BioPaavossa.

Uusi puun koko näyttelykalusto eli näyttelypöydät ja -kortit sekä roll-upit päi-
vitettiin uuteen ilmeeseen ja näyteportfoliota ja verkkosivuja on täydennetty 
vuoden aikana 11 uudella ratkaisulla. Lisäksi useiden aikaisempien näyttely-
tuotteiden tietoja on päivitetty sekä näyttelyyn että verkkosivuille.

3.2 Ilme- ja viestintäuudistus
Visuaalisen identiteetin uudistus

Touko-kesäkuussa hankeyritysten kanssa käydyissä keskusteluissa esitettiin 
toive Uusi puun ilmeuudistuksesta. Visuaalisen identiteetin uudistuksen to-
teuttajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Outi Oravainen/DesignCompany Oy. 



7

Uudistus kattoi graafisen ohjeistuksen ohella: 

	h Uusi puu -logon faceliftin ja logoanimaation
	h PowerPoint-, Word-, roll-up-, ilmoitus- ja käyntikorttipohjat 
	h Fact sheetin taiton
	h Uusi puu -tapettikuvion suunnittelun esimerkiksi pakkauksiin 

painettaviksi
	h Uusi puu -kassin suunnittelun
	h Hankkeen visuaalisen kuvamaailman uudistuksen
	h Uuden ilmeen integroinnin uusipuu.fi -verkkosivuihin
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Viestintäuudistus

Uusi puun ohjausryhmä kokoontui 13.8.2020 virtuaalityöpajaan, jonka fa-
silitoi viestintätoimisto Manifesto. Työpajaan osallistuivat myös copywriter 
Jussi Turhala ja visuaalisen identiteetin uudistuksesta vastannut Outi Ora-
vainen. Työpajan ryhmätöiden tuloksena syntyi viestikartta, jolla viestitään 
puupohjaisista tuotteista ja puupohjaisuudesta. Aihetta lähestytään kestä-
vyyden, talouden ja työllisyyden sekä hyvinvointia lisäävien innovaatioiden 
näkökulmasta. Jokaista näkökulmaa tukemaan nostettin niihin liittyviä fak-
toja. Puupohjaisuus on monelle päättäjälle uusi käsite, joka viittaa metsäs-
tä jalostettujen tuotteiden laajaan kirjoon, ja ulottuu useille elämänalueille. 
Puupohjaisuuteen keskittyvä viestintä myös erottaa Uusi puun pääasiassa 
kuluttajille suunnatun Metsien Suomi -hankkeen viestinnästä.

Viestikartan pohjalta copywriter loi sloganeita, joiden tarkoituksena on lyhyel-
lä ja inspiroivalla lauseella kiteyttää, kuvata ja avata Uusi puu -hanketta. 
Sloganit sopivat yhteyksiin, joissa Uusi puu -hankkeesta kerrotaan lyhyesti ja yti-
mekkäästi ja halutaan herättää kohderyhmän mielenkiinto hanketta kohtaan. 

PÄÄVIESTI

Puupohjaiset tuotteet 
ovat vastuullinen 
ratkaisu kestävään 
ja innovatiiviseen 
tulevaisuuteen

ALAVIESTIT

Kestävyys
Puupohjaiset tuotteet 
auttavat ratkaisemaan 
globaaleja ongelmia. 
Kestävään kehitykseen 
perustuva liiketoiminta 
menestyy tulevaisuudessa.

Talous ja työllisyys
Puupohjaisten 
tuotteiden kehittäminen 
ja valmistaminen luo 
hyvinvointia koko 
Suomeen. Metsäbiotalous 
on 2020-luvun 
huipputeknologiaa.

Hyvinvointia lisäävät 
innovaatiot
Tiedostava kuluttaminen 
on megatrendi, joka lisää 
puupohjaisten tuotteiden 
kysyntää lukuisilla 
toimialoilla. Puu inspiroi 
meitä kaikkia.

Uusi puun viestikartta ja esimerkkejä sloganeista.
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3.3 Uusi puu verkossa
Uusi puu sosiaalisessa mediassa

Uusi puu toteutti viestintätoimisto Pohjoisrannan kanssa puoluekokous-so-
mekampanjat elo-syyskuussa SDP:n ja kokoomuksen puoluekokousten 
yhteydessä. Uusi puu -tietovisaa (https://metsa.app.do/mihin-puu-pystyy) 
mainostettiin Facebook -nostoina. Kohdennuksena olivat +20-vuotiaat ko-
ko Suomessa, jotka ovat kiinnostuneet poliittisista puolueista tai kansan-
edustajista ja lisäksi kestävästä kehityksestä, kestävän kehityksen mukaisista 
pakkaus tuotteista, kestävästä energiasta tai kestävistä tuotteista. Puolueko-
kousten ajaksi kohdennusta rajattiin puoluekokouskaupunkeihin ja niiden 
ympärille samalla kohdennuksella, mutta alaikärajaa nostettiin SDP:n kam-
panjan kohdalla 30-vuotiaisiin. 

Yhteenveto puoluekokouskampanjoista:

	h Testi avattiin yhteensä 1 111 kertaa, joista 511 teki testin loppuun asti.
	h Tavoitettiin 21 676 eri henkilöä ja saatiin yht. 64 258 mainosnäyttöä  

(3 per hlö)
	h Keskimääräinen aika testin läpäisyyn oli noin 4 min, eli testin loppuun 

asti tehneet viettivät testin parissa yli 2 000 minuuttia.
	h Kaikkiaan vuoden 2020 aikana Uusi puu -testin täytti 914 osallistujaa. 

https://metsa.app.do/mihin-puu-pystyy
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Loppuvuodesta Uusi puulle avattiin oma Instagram-tili https://www.insta-
gram.com/uusipuu.fi/. Instagramissa ja Facebookissa julkaistiin puupohjaisia 
tuotteita ja ratkaisuja esittelevä Uusi puu -joulukalenteri.

Uusi puu webinaareissa

Koronaepidemian edetessä keväällä moni fyysisesti järjestettävä tilaisuus pe-
ruuntui ja järjestettiin verkossa. Uusi puun osallistui 9.–10.9. Kuntamarkkinoil-
le, joka on kuntapäättäjille ja julkishallinnon edustajille henkilöille suunnattu 
tapahtuma. Kuntamarkkinoille osallistuttiin videolla, tietovisalla ja kahdella 
20 min tietoiskulla. Tietoiskuista ensimmäinen esitteli puupohjaisia akustoin-
tikohteita (Lumir Oy) ja jälkimmäinen puupohjaisia ratkaisuja suurkeittiöihin 
(Jospak Oy ja Metsä Tissue Oy). Tietoiskut järjestettiin Microsoft Live even-
teinä, ja niihin osallistui yhteensä 38 henkilöä. Kaksipäiväisillä, nyt verkossa 
ensimmäistä kertaa toteutetuilla kuntamarkkinoilla oli valtavasti päällekkäistä 
ohjelmaa, joten erottuminen oli vaikeaa. Osallistujia tapahtumaan oli rekis-
teröitynyt 6 100.

https://www.instagram.com/uusipuu.fi/
https://www.instagram.com/uusipuu.fi/
https://www.insta-gram.com/uusipuu.fi/
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Syksyn aikana Uusi puu -hanke esitteli puupohjaisia tuoteinnovaatioita 
useamman webinaarin seuraajille, joihin osallistui yhteensä 250 biotalouden 
yritysedustajaa, asiantuntijaa ja opiskelijaa

3.9.  BLOOM (https://bloom-bioeconomy.eu/): Bioeconomy in our daily 
life -webinaari. Esityksen aihe: “Reshaping the forest-based bioeconomy: 
products and solutions”,70 osallistujaa   

29.9. BLOOM: Bioplastics in your daily life -webinaari. Esityksen aihe: 
“Wood-based solutions for global challenges” ja osallistuminen panee-
likeskusteluun, 64 osallistujaa

28.10. Miniseminaari 19 suomalaisen ammattikorkeakoulun yhteisen Kier-
totalous AMK -hankkeen loppukokouksessa. Esityksen aihe: ”Uusi 
puu -hanke ja tiedostavan kuluttajan suhde pakkauksiin”, 45 osallistujaa

26.11. Herää Pahvi! -hankkeen seminaari. Esityksen aihe: ”Uudet puukuitu-
pohjaiset tuotteet”, 30 osallistujaa (yrityksiä ja tutkijoita) 

Herää pahvi! -hankkeessa kehitetty kaurapaperi on yksi uusimmista Uusi 
puu -näyttelyn tuotteista.

Uusi puu -hankkeen jäsenwebinaari järjestettiin 23.9., johon osallistui 35 jä-
senyritysten edustajaa. Webinaarissa esiteltiin hankkeen uudistettua ilmettä 
sekä viestintää, kerrottiin loppuvuoden tapahtumista ja Uusi puu -kilpailusta. 
Jäsenwebinaarin päätteeksi Metsien Suomi -kampanjan markkinointipäällik-
kö Markus Heinonen kertoi kampanjan sisällöstä ja vaikuttavuudesta ja PhD 
Ziynet Boz, Packaging Technology and Research, USA piti esitelmän aiheesta 
”The impact of COVID-19 on food consumption and purchase dynamics in the US, 
and how food and packaging industries respond.” 

https://bloom-bioeconomy.eu/
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Uusi puu 2021 -kilpailun lanseeraus Metsäpäivien etkoilla

Uusi puu 2021 -kilpailu lanseerattiin Metsäpäivien etkot -webinaarissa, johon 
osallistui noin 100 kuulijaa. Viestintätoimisto Manifeston kanssa tuotettiin 
kilpailun lanseerausvideot, joilla vuoden 2018 kilpailun palkitut kertovat ko-
kemuksistaan Uusi puu -kilpailuun osallistumisesta. Kilpailusivusto ja ilmoit-
tautumislomake avattiin osoitteeseen www.uusipuu.fi/kilpailu, mistä löytyvät 
myös edellisten voittajien tiedot. Kilpailun ympärille ostettiin myös maksettua 
Facebook-mainontaa ja videoita jaettiin myös omalla YouTube -kanavalla, 
LinkedInissä ja Twitterissä.

http://www.uusipuu.fi/kilpailu
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3.4. Uusi puu näyttelyt
Päättäjien Metsäakatemian osallistujat tutustuivat Uusi puu -näyttelyyn

Kirkkonummen Majvikissa 9.9. järjestetty 49. Päättäjien Metsäakatemian lä-
hijakso keräsi 31 päättäjää ja vaikuttajaa. Tilaisuuteen osallistuneet Uusi puu 
-hankkeen jäsenyritysten edustajat osallistuivat näyttelyn esittelyyn. Teeman 
tarpeellisuus sai osallistujilta arvosanan 4,3/5 ja toteutus 4/5.

Uusi puu -näyttely Jyväskylän pääkirjastossa 

Näyttely järjestettiin Jyväskylän kaupunginkirjaston pääaulan keskeisimmällä 
näyttelyalueella 12.–31.10.20. Uusi puu -tuotteet olivat osana biotalousnäyt-
telyä, jossa esiteltiin niiden lisäksi myös biotaloutta muista näkökulmista. 
Näyttelyn pääjärjestäjä oli Horizon 2020 -hanke BLOOM (https://bloom-bio-
economy.eu/) ja käytännön toteutuksesta vastasi Jyväskylän ammattikorkea-
koulun biotalousinstituutti. Näyttelyyn tutustui arviolta noin 300–500 vierai-
lijaa ja siellä oli paikalla näyttelyesittelijä kaikkiaan noin 30 tuntia. 

Loppuvuodesta Jyväskylässä ollut näyttely on vielä esillä Saarijärvellä yritys- 
kiihdyttämö BioPaavossa.

Maija Pohjakallio / Sulapac Ville Hietalahti / Stora Enso

https://bloom-bio-economy.eu/
https://bloom-bioeconomy.eu/
https://bloom-bio-economy.eu/
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Uusi puun mediapäivät toimittajille ja somevaikuttajille 

Uusi puu järjesti 24.–26.11. Viestintätoimisto Manifeston tiloissa Uusi puu 
-näyttelyn, johon osallistui 54 toimittajaa ja somevaikuttajaa. Näyttely herätti 
runsaasti kiinnostusta, positiivista palautetta ja somenäkyvyyttä, näyttelyn 
kävijöiden antama yleisarvosana oli 4,75/5. Osallistujille jaettiin Uusi puu 
-näytekassit, joissa oli myös hankkeen yleisesite ja kuvaukset Uusi puu -yri-
tysten lahjoittamista näytteistä. Palautelomakkeen täyttäneiden vierailijoiden 
kesken arvottiin Metsä Boardin lahjoittama, Eero Aarnion suunnittelema aal-
topahvinen leikkimökki.
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3.5. Julkaisutoiminta
Vuoden 2020 aikana Uusi puu -hankkeen julkaisutoiminta ei vastannut toimin-
tasuunnitelmaa, koska useammat kevään tapahtumat peruuntuivat ja Uusi puu  
-kilpailu siirtyi loppuvuodelle, jonka tuomaristo on yleensä ollut esillä hank-
keen viestinnässä. Tiedotteet ja kutsut (Liite 1) on jaettu STT:n kautta laajalla 
mediajakelulla, Uusi puu -hankkeen verkkosivuilla, Uusi puu -uutiskirjeessä 
sekä sosiaalisessa mediassa. 

3.6. Toiminnan yhteenveto
Hankkeen tavoitteita on verrattu Kuviossa 1 (s. 16.). vuoden 2020 toimin-
taan. Vaikuttaja- ja päättäjäviestinnässä tavoitteet ovat alittuneet johtuen 
koronaepidemian aiheuttamasta tilaisuuksien peruuntumisesta ja kilpailun 
siirtymisestä, kun taas perinteisessä ja sähköisessä viestinnässä on päästy 
tavoitteisiin.
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Kuvio 1. Toiminnan tavoitteet ja toteuma 2020

KOHDERYHMÄ LÄHESTYMISTAPA TAVOITTEET 2020 TOTEUMA 2020

Yhteiskunnalliset 
päätöksentekijät  
ja vaikuttajat

Alueelliset päättäjät, 
liike-elämän  
edustajat

Metsäalan 
nykyiset 
ja tulevat 
sidosryhmät, 
media

f to f
-tapaa-
miset

tilaisuudet

näyttelyt

organisaatioiden 
tapaamiset

verkkosivut 

some-kampanjointi

mediasuhteet

40 briiffattua päättäjää tai vaikuttajaa
1 kohderyhmän tilaisuus
Järjestetään Uusi puu -kilpailu
5 päätöksentekijää kilpailun tuomaristossa 
 
5 päättäjän tai vaikuttajan haastattelua

Järjestetään vuosikokous jäsenille
Jäsenet artikkeleissa 10 kertaa
5 uutta jäsenorganisaatiota
4 omaa tilaisuutta
Osallistutaan Kuntamarkkinoille

Kilpailuun osallistuu 20 ratkaisua
10 uutta ratkaisuesimerkkiä näyttelyyn
10 uutta ratkaisuesimerkkiä verkkosivuille
Mukana 10 muun tilaisuudessa
Hankkeen materiaali mediassa 20 kertaa
Tavoitetaan +25 % kohderyhmää somessa

31 briiffattua päättäjää tai vaikuttajaa
Eduskuntatilaisuus siirtyi vuodelle 2021
Uusi puu -kilpailu lanseerattiin 10/2020
5 kansanedustajaa ja 5 asiantuntijaa 
kilpailun tuomaristossa
Ei toteutuneita päättäjien tai vaikuttajien 
haastatteluja

Järjestettiin jäsenwebinaari 9/2020
Jäsenet artikkeleissa 2 kertaa
2 uutta jäsenorganisaatiota
Ei järjestetty omia tilaisuuksia
Osallistuttiin Kuntamarkkinoiden 
verkkotapahtumaan
Puoluekokousedustajille suunnattu Uusi 
puu -tietovisa

Kilpailuun osallistui 23 ratkaisua
11 uutta ratkaisuesimerkkiä näyttelyyn
11 uutta ratkaisuesimerkkiä verkkosivuille
Mukana 7 muun tilaisuudessa
Hankkeen materiaali mediassa 10 kertaa
Uusi puu -tietovisa tavoitti yli 20 000 
henkilöä ja 914 osallistujaa. Mediaviikko 
sai runsaasti somenäkyvyyttä.
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4.	TALOUS
Hankkeen talous osoitti vuoden 2020 osalta 14 616 euroa ylijäämää, joka 
siirrettiin vuodelle 2021. Ylijäämä muodostui pääosin Uusi puu -kilpailun 
osittaisesta siirtymisestä seuraavalle vuodelle. 
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LIITE 1:  
Uusi puu -hankkeen julkaisemat uutiset, tiedotteet ja videot 2020

Ajankohta Tyyppi Otsikko

23.4.2020 Tiedote Virpi Korhonen Uusi puu -hankkeen vt. toiminnan-
johtajaksi

20.5.2020 Uutinen Uusi puun toimintakertomus 2019 julkaistu

7.9.2020 Uutinen Kuntamarkkinat 2020: Puupohjaisia ratkaisuja kunta-
hankintoihin

19.10.2020 Kutsu Mediakutsu: Puupohjaisia innovaatioita kartoittava 
Uusi puu -kilpailu käynnistyy 22.10. – tervetuloa webi-
naariin klo 10

23.10.2020 Uutinen Uusi puu -kilpailu 2021 käynnistyi – jätä ehdotuksesi 
31.12.2020 mennessä

23.10.2020 Video Uusi puu kilpailukutsu: Woodio

23.10.2020 Video Uusi puu -kilpailukutsu: Woodly

7.12.2020 Uutinen Puupohjaisten tuotteiden kirjo yllätti Uusi puu -näytte-
lyyn tutustuneet sosiaalisen median vaikuttajat

Uusi puu -kilpailun uutisointia 2020

https://www.packnews.fi/uusi-puu-kilpailu-alkaa/

https://woodio.fi/uusi-puu-shows-what-wood-can-do-apply-now/

https://www.kauppalehti.fi/lehdistotiedotteet/uusi-puu-puupohjaisia-innovaatiota-kar-
toittava-uusi-puu-kilpailu-kaynnistyy-2210-tervetuloa-webinaariin-klo-10/d709abb5-
a8b7-32d9-9b0a-d0aaa334cc9e

https://smy.fi/artikkeli/virtuaalisilla-etkoilla-saatiin-esimakua-tulevista-metsapaivista/

Lisäksi kilpailu on ollut esillä Päättäjien Metsäakatemian, Metsäyhdistyksen ja Metsien 
Suomen uutiskirjeissä.

https://www.packnews.fi/uusi-puu-kilpailu-alkaa/
https://woodio.fi/uusi-puu-shows-what-wood-can-do-apply-now/
https://www.kauppalehti.fi/lehdistotiedotteet/uusi-puu-puupohjaisia-innovaatiota-kar-toittava-uusi-puu-kilpailu-kaynnistyy-2210-tervetuloa-webinaariin-klo-10/d709abb5-a8b7-32d9-9b0a-d0aaa334cc9e
https://www.kauppalehti.fi/lehdistotiedotteet/uusi-puu-puupohjaisia-innovaatiota-kar-toittava-uusi-puu-kilpailu-kaynnistyy-2210-tervetuloa-webinaariin-klo-10/d709abb5-a8b7-32d9-9b0a-d0aaa334cc9e
https://www.kauppalehti.fi/lehdistotiedotteet/uusi-puu-puupohjaisia-innovaatiota-kar-toittava-uusi-puu-kilpailu-kaynnistyy-2210-tervetuloa-webinaariin-klo-10/d709abb5-a8b7-32d9-9b0a-d0aaa334cc9e
https://www.kauppalehti.fi/lehdistotiedotteet/uusi-puu-puupohjaisia-innovaatiota-kar-toittava-uusi-puu-kilpailu-kaynnistyy-2210-tervetuloa-webinaariin-klo-10/d709abb5-a8b7-32d9-9b0a-d0aaa334cc9e
https://smy.fi/artikkeli/virtuaalisilla-etkoilla-saatiin-esimakua-tulevista-metsapaivista/



