Näin se tehdään!

PERSONAL CLIMATE TRAINER

ILMASTOTREENIT
Personal climate trainer -kokeilussa tavalliset
perheet syventyvät kuukauden ajan oman arkensa
ilmastovaikutuksiin ja testaavat ilmastoystävällistä
arkea. Apuna sparraamassa muutokseen on
innostava ympäristöasiantuntija, personal climate
trainer!
Perheiden erilaisiin ilmastotreeneihin voi kuulua
mm. ruokahävikin karsimista, autottomuuskokeilu,
sähkösopimuksen kilpailuttaminen, kasvisruokapäi-

vien lisääminen, sähköautokokeilu ja lämpimän
veden säästö. Osana ilmastotreeniään perheet
voivat myös testata erilaisia ilmastoystävällisiä
tuotteita ja palveluita kuten taitto- ja kuormapyöriä
ja ruokakassipalveluita. Treeneistä voi lisäksi
tehdä verkkoon vinkkivideoita, joiden avulla kuka
tahansa voi tarttua ilmastotekoihin omassa
arjessaan.

Kysele muilta.

Kerää vastaavien kokeilujen kokemukset yhteen ja
hyödynnä niitä oman versiosi suunnittelussa.

Hanki yhteistyökumppaneita ilmastoystävällisten
tuotteiden ja palveluiden tarjoajiksi.

Lähesty potentiaalisia yrityksiä ajoissa innostavalla viestillä ja soita
kiinnostavimmille perään. Lupaa näkyvyyttä ja käyttäjäkokemuksia.

Valitse ainakin yksi hyvä personal climate trainer.

Trainereita tarvitaan ilmastotreenien alkukartoitusten tekemiseen, videoilla
esiintymiseen, ilmastotreenien laatimiseen, perheiden sparraamiseen ja mediahaastatteluissa esiintymiseen. Jos trainereita on kaksi, yhden vahvuus voi olla
rautainen asiantuntemus, toisen taas innostavuus ja esiintymistaito.

Hae perheitä ilmastotreeniin avoimella haulla. Mainosta hakua
tapahtumissa ja rummuta sitä somessa, omissa verkostoissa
sekä kohdealueilla.
Kerro kokeilusta hyvän videontekijän avulla.

Määrittele mitä haluat videoilta, mutta anna ammattilaisille vapautta toteutukseen.
Konkreettiset, ilmastotekoihin kannustavat vinkkivideot mahdollistavat treenin
myös katsojille.

Valitse treenattavat perheet.
On hyvä, jos joukkoon mahtuu
erilaisia perheitä, joilla on kiinnostusta viestintään.

Pidä perheille aloitustilaisuus,
jossa he kuulevat ilmastotreenistä
ja tutustuvat toisiinsa.
Kun tuot perheet yhteen, sosiaalinen
paine ja vertaistuki kannustavat toimintaan. Perheet voivat myös aloitustilaisuudessa allekirjoittaa kirjallisen "sopimuksen", jossa kysytään heidän odotuksiaan
kokeilulle. Muista innostaa ja sparrata,
vältä syyllistämistä!

Perusta perheille ja trainereille yhteinen viestinnän
kanava esimerkiksi someen
ja pyri madaltamaan
keskustelun kynnystä. Kysy
perheiltä mikä kanava heille
olisi luontevin.
Kartoita treenattavien
perheiden alkutilanne.

Suunnittele hakulomakkeessa
ja aloitustilaisuudessa kerättyjen
ennakkotietojen perusteella alkukartoitukset yhdessä trainereiden
kanssa ja toteuta ne perheiden
asunnoissa. Alkukartoituksessa
selvitetään perheen lähtötilanne ja
oleellisimmat teemat, joissa he voisivat
petrata ilmastotreeninsä aikana. Ota
myös videokuvaajat mukaan.

Järjestä perheille testattavaksi ilmastoystävällisiä
tuotteita ja palveluita yhteistyöyrityksiltä. Pyydä
perheitä kertomaan kokemuksistaan somessa tai
muussa heille sopivassa kanavassa.

Ja sitten treenaamaan! Luo trainereiden kanssa kullekin perheelle
räätälöity ilmastotreeni alkukartoitusten pohjalta.

Perheitä voi myös sparrata tarvittaessa lisää asiantuntijoiden kanssa tietyilläosa-alueilla kuten energiankulutuksen tai ruoan tiimoilta. Myös nämä sessiot voi kuvata.

Pidä perheille yhteinen
välitapaaminen treenin
keskellä.

Tapaamisessa perheet pääsevät
jakamaan kokemuksiaan,
iloitsemaan onnistumisistaan ja
auttamaan toisiaan haasteissa.

Viesti kokeilun etenemisestä ja etenkin
tuloksista aktiivisesti.

Esimerkiksi someen suunnattujen vinkkivideoiden avulla
voit kertoa treenistä ja perheistä kivalla tavalla. Jo
treenin aikana voit kertoa kokeilusta ja kutsua samalla
haluamiasi tahoja kuulemaan tuloksista päätöstilaisuuteen. Laita viestiä ja soita perään otollisille medioille.
Medioita kiinnostavat erityisesti treeniperheiden tarinat.

Juhlista kokeilua päätöstilaisuudella, jossa perheet ovat pääosassa.
Kutsu tilaisuuteen medioita, kokeilun yhteistyökumppaneita ja tahoja, jotka voisivat
edistää ilmastoystävällisiä valintoja ihmisten arjessa. Tuo tilaisuuteen esille myös
kokeilussa olleet tuotteet ja muista hyvät tarjoilut! :)

Lisätietoa: ilmastokatu.fi/ilmastotreeni/

