
Save Salla – Save the Planet –kampanja on saavuttanut maailmanlaajuisen huomion.

Se on noteerattu yli 60 maassa, yhteensä yli 870 uutisartikkelin, lukuisten TV- ja 
radiolähetysten sekä yli 250 miljoonan somekäyttäjän toimesta. Kokonaisuudessaan 
kampanjan on voinut nähdä lähes 3,6 miljardia ihmistä.

Kampanjan saama huomio on mittava. Kampanjan viestin ja sävyn on sanottu olevan 
todella huomiota ja ajatuksia herättävä. Huumorin ja äärimmäisen vakavan viestin 
yhdistelmä on koettu erittäin vaikuttavaksi. Suomi, Lappi ja lappilainen elämäntapa 
sekä vastuunkanto on saatu merkittävällä tavalla maailmankartalle.

Me Lapissa olemme monella tapaa vastuullisia, mutta nyt on tekojen aika sekä meillä 
että muualla maailmassa. Nyt on aika tuoda esille omat vastuullisuustekomme, 
osaamisemme sekä asenteemme - ja kannustaa muita tekemään samoin.

Näin otamme kampanjasta täyden hyödyn ja otamme kaikki samalla osaa ilmastokriisin 
ratkaisuun. Samalla liitämme maailmanlaajuisesti vastuullisuuden käsitteen entistä 
lujemmin itseemme ja Lappiin.

Savesalla 2.0
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Yleiset ympäristöteot ovat monelle peruskauraa, mutta monelle 
myös täysin uutta asiaa, vaikkakin niistä puhutaan jatkuvasti ja 
ympäri maailmaa.

Ympäristövastuullisuus ja ympäristöteot ovat kuitenkin vahvasti 
sidoksissa kunkin omaan asuinympäristöön ja siitä syystä paljon 
yleisiä perustekoja moninaisempia. Tämä tekeekin alueellisista ja 
jokaisen omista ympäristöteoista ja ympäristö-vastuullisista 
elämäntavoista huomattavasti kiinnostavampia ja inspiroivampia.

Vaikka kyse on paikallisista ja paikallisuudesta kumpuavista teoista, 
on niillä yhteinen tekijä – pyrkimys pienempään, kaikkien yhteisen, 
luonnon kuormitukseen. 

Kun olet osana pelastamassa kotikuntaasi, olet pelastamassa myös koko 
planeettaa.

#SaveSalla / #SavePello / #SaveRovaniemi / #SaveInari / 
#SaveWildau / #SaveCadillacCity / #SaveNesseby

#savetheplanet
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Lapin kunnat, Sallan johdolla kertovat kuntalaistensa kasvoilla omista 
ympäristöteoistaan, joilla he omalta osaltaan osallistuvat ilmastokriisin 
ratkaisemiseen.

Samalla kukin kunta haastaa kunnan-/kaupunginjohtajan toimesta omat 
ystäväkuntansa/-kaupunkinsa tekemään samoin.

Ympäristöteot ja haasteet julkaistaan sosiaalisessa mediassa ja ne sidotaan 
osaksi isompaa kokonaisuutta kampanjatunnuksilla.

#Sodankylä #SaveSodankylä #SavethePlanet

Savesalla –sosiaalisen median tilit osallistuvat kaikkien kampanjatunnuksia 
käyttäneiden ympäristötekojen ja –haasteiden uudelleen jakamiseen.

Kunnat voivat jatkokäyttää asukkaidensa ympäristötekojulkaisuja omassa 
vastuullisuusviestinnässään.

Haasteen edetessä ja saadessa maailmanlaajuista levikkiä, julkaistaan 
kampanjasta kansainvälinen tiedote, joka perustuu Savesalla –kampanjan 
aikaansaamiin konkreettisten ympäristötekojen jakamiseen ja haastamiseen sekä 
tuloksiin.

kampanjakonsepti
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Käytännössä
esimerkiksi näin
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Kuntalaisten omia julkaisuja 
kampanjatunnuksia käyttäen

Kunnanjohtajan julkinen kutsu/haaste

Lisäksi virallisia teitä toimitettu 
kutsukirje Ystävyyskaupungeille

Hi, I’m Ulla-Kirsikka a Mayor of Rovaniemi.
We believe that great change starts with a small 
and bigger steps.
Here in the Arctic Circle we need warmth to 
survive. We heat our homes with district heating 
that is produced from renewable energy and the 
waste is used on many ways on our  advanced 
circular economy processes. 
Have also a look what our citizens do for the 
climate on their every day life here in Rovaniemi. 
#SaveRovaniemi #SavethePlanet

We are not doing this just for Rovaniemi, but for 
the whole planet.
And now we like to invite you, our partner cities 
to join the fight for the planet. Share your climate 
acts and help others to create their own.

Save Rovaniemi, save Kiiruna, save Narvik, 
save Grindavik, save Murmansk, save Kassel, 
save Neustreliz, save Veszprem, save Ajka, 
save Olsztyn, save Cadillac, save Harbin, save 
St Johan, save Alanya.. And Save The Planet.

#Rovaniemi #SaveRovaniemi #SavethePlanet

Meillä superfoodit haetaan läheltä ja kestävästi
suoraan luonnosta.
Mikä on sinun ympäristötekosi?

#SaveRovaniemi #SavethePlanet

Kertakäyttöastiat eivät kuulu miun
mettäreissuille.

#SaveRovaniemi #SavethePlanet



Kunnan kutsukirje asukkaille
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Me Rovaniemeläiset elämme vahvassa 
luontosuhteessa. Kaupunki haastaa kertomaan 
mitä on Rovaniemeläinen arjen 
ilmastovastuullisuus. Julkaise oma  arjen ilmasto 
tekosi häsällä #SaveRovaniemi #SavethePlanet. 

Kaupunki arpoo kaikkien julkaisun tehneiden 
kanssa palkintoja. Kampanja on osa 
ympäristövastuullisuus ohjelmaa, jossa Lapin 
kaupungit ja kunnat haastavat ystävyyskuntansa 
konkreettisiin tekoihin ilmaston puolesta.

Kannustetaan kuntalaisia julkaisemaan mahdollisimman monipuolisia paikallisista elämäntavoista 
kumpuavia ilmastotekoja. Monella ne voivat olla jopa niin arkipäiväisiä, että niitä ei edes osaa 
tunnistaa ilmastoteoksi. Tämä kaikki kertoo vain meidän syvästä luontosuhteesta, josta on 
esimerkiksi maailmalle.

Kannustimeksi voi luoda tuotelahjoja tai arvontoja jne.

Julkisen kutsun ja haasteen lisäksi on hyvä varautua jalkauttamaan tätä osuutta sisäisesti kunnan 
virkamiesten tms. kesken. Näin varmistutaan, että julkaisuja saadaan eritoten kampanjan 
alkuvaiheessa liikkeelle. Mitä enemmän kunnasta saadaan julkaisuja, sitä suuremman näkyvyyden 
kunta saa.

Arjen tekoja voivat olla esimerkiksi:

• Luonnon antimien käyttö; metsästys, kalastus. Marjastus jne.

• Luonnon raaka-aineiden vastuullinen käyttö

• Tulen ympäristöystävällinen päältä sytyttäminen

• Maalämmön käyttö

• Uusiutuvan energian tai kiertotaloudella tuotettujen polttoaineiden käyttö esim. tulipesissä, ajoneuvoissa jne.

• Aurinkosähkö

• Pullojen palautusjärjestelmä

• Jätteiden lajitteleminen

• Kompostointi

• Vuodenaikojen mukaan ulkona harrastaminen, Talvella hiihtoa, kesällä polkujuoksua

• Autoton arki, polkupyöräily, potkukelkkailu jne.



Dear sister city x

Climate change is a fact.

We all share the same planet and bear responsibility for the planet’s future. We must face the 
climate crisis and its consequences together.

Earth is now changing in ways that will have profound impacts on all humankind.

Here in the North, we are already seeing and feeling the effects of climate change. We don’t 
have time to pretend otherwise.

This is what’s at stake. This is what we’re fighting for.

In Lapland, Finland, our neighboring town Salla garnered attention worldwide on the issue of 
Arctic warming with its bid to host the 2032 Olympic Summer Games. They challenged all of 
us to join forces for a better future by doing more for the climate.

And we did.

Now we invite you to join us. Only together can we stop global warming and save the planet.

Share your city’s climate actions on social media. Use #save”your community” and 
#savetheplanet to unite our acts, and to inspire others to join our common cause.

Invite your citizens, neighbors and partner cities to join the movement and fight for what 
matters the most.

Save Rovaniemi. Save “community.” Save the Planet.

All the best,

The City of Rovaniemi

P.S. Take a look at how we’ve challenged climate change #SaveRovaniemi

Kunnan kutsukirje 
ystävyyskunnalle 
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Kampanjajuoksutus ja 
toimenpiteet
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maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu
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Kunnat kutsuvat asukkaat kampanjaan

Kuntalaisten julkaisuja

Kunnat kutsuvat ystävyyskuntansa kampanjaan

Kunnan julkaisu

Savesalla julkaisee kuntien ja heidän asukkaiden postauksia

Kuntien ja asukkaiden postausten
uudelleen julkaisut

Ystävyyskunnat kutsuvat ystävyyskuntansa kampanjaan

Ystävyyskuntien julkaisut

Savesalla julkaisee tiedotteen

Uutisnäkyvyys

Ystävyyskuntien julkaisuja

Kampanjan yhtenevä ajoitus on tärkeää. Näin saadaan luotua synergiaa 
ja tukea kaikille julkaisuille, ja siten luotua ilmiötä. Tämä erityisen tärkeää 
kampanjan käynnistämisvaiheessa. 
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