
 Ketkä olivat kohdeyleisöä? 
25–40-vuotiaat, erityisesti kaupungissa asuvat nuoret aikuiset ja 
perheet, joilla on pieniä lapsia.

 Mitä on luonnonvarojen tehokas käyttö? 
Luonnonvarojen tehokas käyttö tarkoittaa sitä, että saamme 
aikaan entistä enemmän entistä vähemmällä, käytämme 
vähäisiä luonnonvaroja tehokkaasti ja minimoimme haitat 
ympäristölle. Tulevaisuutemme riippuu siitä, miten käytämme 
sellaisia luonnonvaroja kuin vettä, ilmaa, metalleja, mineraale-
ja, metsiä, maata, ruokaa ja monimuotoisia ekosysteemejä. 
Nämä luonnonvarat ovat välttämättömiä hyvinvoinnillemme, 
mutta käytämme niitä nopeammin kuin ne uusiutuvat.

Tämän pitää muuttua niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Vain 
näin me ja lapsemme voimme odottaa tulevaisuudelta hyvää 
elämänlaatua, elinvoimaista taloutta ja tervettä ympäristöä.

 Generation Awake -kampanjan kehitys 
Kampanja käynnistettiin lokakuussa 2011 monikielisessä verk-
kosivus- tossa, Facebook-fanisivulla ja PR-tapahtumalla. Kam-
panja esitteli Reijo Rutiinin, Pekka Pulskan ja Maija Mielihalun 
– henkilöhahmoiset ostoskassit, jotka edustivat tyypillisiä kulu-
tusvalintoja.

Vuonna 2012 kampanja keskittyi vedenkulutukseen. Mukaan tuo-
tiin uusi hahmo, Veikko Vesipeto, joka puhui kestävän vedenkulu-
tuksen puolesta. Kehitettiin uusi verkkosivusto, jolla kerrottiin 
päivittäisten kulutustavaroiden käyttöön liittyvästä piilovedenku-
lutuksesta

Uusi vaihe alkoi alkuvuodesta 2014, kun valokeilaan nostettiin 
jätteiden käsittelyn parantaminen, joka on eräs tärkeimmistä 
osa-alueista vihreän talouden tavoitteiden saavuttamisen kan-
nalta. Uusi hahmo Arvo Roskanen astui esiin viestinään, että 
jäte, jonka muodostumista ei voi välttää, on arvokas resurssi.

Kampanja on saavuttanut konkreettisia tuloksia. Kampanjasivus-
tolla on ollut yli miljoona kävijää, videoita katsottiin lähes 10 mil-
joonaa kertaa, Facebook-seuraajia oli miltei 140 000 ja 
PR-tapahtumat poikivat 2 000 artikkelia kampanjan aikana.

 Kampanjan tukijat 
Kampanjaa tukivat yli 130 julkisen ja yksityisen sektorin orga-
nisaatiota, jotka levittivät tietoa luonnonvarojen tehokkaasta 
käytöstä ja jätteestä omien kanaviensa kautta.

Generation Awake -kampanjalla pyrittiin lisäämään tietoisuutta luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä. Kampanja 
oli suunnattu kaikelle kansalle: tavoitteena oli osoittaa, miten jokainen meistä voi omassa arkielämässään 
vähentää jätteitä ja käyttää veden, energian, puun ja metallien kaltaisia luonnonvaroja entistä järkevämmin. Tämä 
Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston vuonna 2011 käynnistämä kampanja pyrki edistämään 
luonnonvarojen tehokasta käyttöä Euroopassa ja auttamaan vihreän kierrätystalouden luomisessa. Kampanja 
pyrki haastamaan ihmiset miettimään kulutustottumuksiaan sekä niiden seurauksia ympäristön, luonnonvarojen, 
elämänlaadun, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Generation Awake  
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Ympäristö


