
Kestävä elämä
by Infine

Laadukas ja viihteellinen podcast kestävien elämäntapojen tueksi

Podcastit toimittaa
Perttu Pölönen



● 3 miljoonaa suomalaista kokee kestävien elämäntapojen noudattamisen tärkeäksi
(Sitra, Resurssiviisas kansalainen 2019 -kyselytutkimus) . Kestävien kulutusvalintojen tekeminen ja kestävien 
elämäntapojen noudattaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa ja arjen valinnat aiheuttavat päänvaivaa.  

● Vastuullisuuden arkisiin valintoihin keskittyvä podcast-sarja nostaa kestävän elämäntavan ja 
tulevaisuuden mahdollisuudet puheenaiheeksi positiivisella, rennolla ja ratkaisukeskeisellä otteella. 
Podcastit toimittaa kirjailija ja futuristi Perttu Pölönen.

● Tavanomaisten julkaisukanavien lisäksi podcast jaellaan Suomen 2. asteen opiskelijoille ja siitä tuotetaan 
laadukas opetusmateriaali yhteistyössä toimitusneuvoston kanssa. (OPH, YK-koulut, Perho 
Liiketalousopisto)

● Yhteistyökumppanimme pääsevät osaksi ja saavat omaan käyttöönsä huippuammattilaisten tuottaman 
podcast-sarjan helpolla avaimet käteen -mallilla.

● Kumppanuus mahdollistaa räätälöidyn jaksonäkyvyyden ja osallistumisen vastuullisuuskeskusteluun 
yhteistyökumppanin omalla ydinliiketoiminnan alueella.

Podcast-sarja kestävistä elämäntavoista



Valitsenko perunaa vai riisiä? Junan vai auton? Onko mahdollista jättää jäähyväiset jätteille? 
Mitä tarkoittaa lompakkovallankumous? 

Syksyllä käynnistyvässä Kestävä elämä by Infine -podcastsarjassa Perttu Pölönen pureutuu vaihtuvien 
asiantuntijavieraiden kanssa siihen, miten jokainen voi elää helposti kestävämmin. Podcast avaa kuulijalle 
mahdollisuuksien horisontin, jossa jokainen tehty valinta on tilaisuus vaikuttaa paremman tulevaisuuden puolesta. 

Sarja tulee vapaasti kuunneltavaksi tavanomaisiin podcastien jakelukanaviin (mm. Spotify, Google podcasts ja 
Apple podcasts) sekä Infinen ja yhteistyökumppanien medioihin, joissa tavoittelemme noin 10 000 kuulijaa per jakso. 
Sponsori voi hyödyntää podcastia myös omassa viestinnässään.

Yhteistyökumppanilla on mahdollisuus tarjota kestävää kehitystä ja vastuullisuutta käsittelevä podcast laajalle 
kohderyhmälle sponsoroimalla podcast-jaksoja. Sponsoroitavat jaksot valitaan teemaltaan yrityksen toimialaan 
sopivaksi. Lisäksi yhteistyökumppanilla on mahdollisuus ideoida sisältöä yhdessä tuotannon kanssa. Yrityksen oma 
asiantuntija voi myös vierailla jakson asiantuntijana. 

Kestävä elämä - genrensä kuunnelluimmaksi
by Infine

https://open.spotify.com/genre/podcasts-page
https://podcasts.google.com/
https://www.apple.com/itunes/


Tavoita tulevaisuuden päättäjät
Podcastin käsittelemät aihepiirit ovat kasvavan kiinnostuksen 
kohteena myös opetuksessa. 

Podcast jaellaan oppimateriaalikäyttöön mm. Opetushallituksen 
avointen oppimateriaalien kirjaston sekä YK-koulujen kautta, jolloin sen 
on mahdollista tavoittaa jopa 20 000 toisen asteen opiskelijaa.

Kestävää kehitystä käsittelevän itseopiskelumateriaalin kysyntä on 
kasvanut jo vuosia. Nyt kysyntä on suurempi kuin koskaan aiemmin, 
minkä vuoksi podcast jaksojen rinnalle tuotetaan myös laadukkaat 
oheistehtävät, joiden tukijana kumppanimme näkyy. Pedagogiikan 
asiantuntijoista koostuva toimitusneuvosto vastaa sisältöjen 
soveltuvuudesta opetussuunnitelman kestävää kehitystä, 
ilmastovastuuta ja talousosaamista koskeviin tavoitteisiin.  

Toimitusneuvosto:

● Mirjami Lehikoinen, Perho 
Liiketalousopisto

● Anne Liimatainen, Opetushallitus
● Juha Ojajärvi, Perho Liiketalousopisto
● Salka Orivuori, Marttaliitto 
● Markus Terho, Sitra 
● Helena Laukko, YK-liitto
● Maria Runonen, Perho 

Liiketalousopisto

https://aoe.fi/#/etusivu
https://aoe.fi/#/etusivu
https://www.ykliitto.fi/kasvattajille/yk-koulut


Sponsorille podcast tarjoaa:
 
➔ uudenlaisen tavan profiloitua vastuulliseksi toimijaksi 
➔ mahdollisuuden tehdä konkreettinen teko 

vastuullisuusymmärryksen lisäämiseksi
➔ kanavan tavoittaa uutta kohderyhmää 
➔ tilaisuuden olla mukana luomassa vastuullista opetusmateriaalia
➔ huippuammattilaisten tuottamia sisältöjä helposti avaimet käteen -mallilla 

Huippusisältöjä avaimet käteen -mallilla

Podcastin aihepiirit suunnitellaan yhdessä yhteistyökumppanin ja 
asiantuntijoista koostuvan toimitusneuvoston kanssa. Käsikirjoittamisen 
ammattilaiset tuottavat sisällön viihteellisen informaation muotoon - 
mieleenpainuvaksi ja koukuttavaksi kokonaisuudeksi.


