HINKU-kunnille:
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen viestintäyhteistyö
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke eli HINKU-hanke tarjoaa HINKU-kunnille monia viestinnällisiä
mahdollisuuksia. Viestinnän avulla saadaan näkyvyyttä kuntien energia- ja ilmastotyölle sekä
kannustetaan paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastonmuutoksen hillintään.
HINKU-hanke on jo herättänyt laajasti kiinnostusta sekä valtakunnallisessa että paikallisessa
mediassa. HINKU-hankkeen myötä kunta voi profiloitua energiatehokkuuden, uusiutuvan energian
käytön ja ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäksi.

HINKU-hankkeen tarjoama viestintäyhteistyö:
1. HINKU-tunnus
2. Verkkosivu www.hinku-foorumi.fi
3. Verkkopalvelu HINKUmappi
4. HINKU-foorumin tilaisuudet ja tapaamiset
5. Tiedotteet ja yhteydenpito tiedotusvälineisiin
6. Materiaalit (esitteet, julisteet, valokuvat, jne.)

Kunnan oma viestintä:
1. Kunnan verkkosivut
2. Materiaalit
3. Yhteydenpito tiedotusvälineisiin
4. Viestintä asukkaille
5. Viestintä paikallisille yrityksille
6. Viestintä henkilöstölle ja luottamushenkilöille

Ideoita ja ohjeita kunnille:
HINKU-hankkeen tarjoama viestintäyhteistyö
1. HINKU-tunnus
HINKU-kunta voi käyttää Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen (HINKU) tunnusta kertoessaan
mukanaolostaan hankkeessa. Kunta voi liittää tunnukseen oman nimensä, tunnuslauseen tai
selittävän tekstin.
HINKU-tunnus on uusittu keväällä 2013. Vanhoja tunnuksia ei tule enää käyttää.

Tunnukset:

HINKU-tunnus (perusversio)
• Voidaan käyttää verkkosivuilla ja painotuotteissa
• Saatavilla eri versioina

HINKU-tunnus ilman verkko-osoitetta
• Voidaan käyttää, jos halutaan pelkistetympi ilme

HINKU-tunnus kunnille ja kumppaniyrityksille
• HINKU-kunnat ja HINKU-hankkeen
kumppaniyritykset voivat käyttää tunnusta
• Tunnukseen voi liittää yrityksen tai kunnan
nimen, tunnuslauseen tai selittävän tekstin tyyliin
”Kunta X pyrkii vähentämään ilmastopäästöjä 80 % vuoteen
2030 mennessä”

2. Verkkosivu www.hinku-foorumi.fi
HINKU-hankkeen ja HINKU-foorumin verkkosivu tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä
kunnille, yrityksille, asiantuntijoille ja kansalaisille. HINKU-foorumilla vierailee vuosittain lähes 40 000
kävijää. Sivustolla julkaistaan toimitettuja juttuja hyvistä käytännöistä ja jaetaan tietoa
ajankohtaisista asioista. Sivuston sisällöstä lähetetään säännöllisesti kooste kuntien, yritysten ja
asiantuntijaorganisaatioiden edustajalle.
 HINKU-kunnat ovat esillä sivustolla
 HINKU-kuntien toiminnasta ja tuotteista voidaan julkaista verkkoartikkeleita
 Juttuideat, valmiit kirjoitukset ja muu materiaali ovat tervetulleita

3) Verkkopalvelu HINKUmappi
HINKUmappi on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ilmastotekojen näyteikkuna osoittessa
www.ymparisto.fi/hinkumappi. Palvelussa julkaistaan kuntien, yritysten ja kansalaisten toteuttamia
ilmastopäästöjä vähentäviä toimenpiteitä. Palvelu on avoin kaikille.
 Kunnat voivat käyttää palvelua oman alueella tehtyjen toimenpiteiden kuvaamiseen ja
tiedon jakamiseen

4) HINKU-foorumin tilaisuudet ja tapaamiset
HINKU-foorumi kokoontuu säännöllisesti ja järjestää erilaisia tilaisuuksia.
 HINKU-kunnat ja kunnissa tehdyt päästövähennystoimet ovat näkyvästi esillä HINKUfoorumin tilaisuuksissa

5) Tiedotteet ja yhteydenpito tiedotusvälineisiin
HINKU-hanke työskentelee tiiviisti tiedotusvälineiden kanssa. Tiedotusvälineet ovat kirjoittaneet
HINKU-hankkeen etenemisestä sekä päästöjä vähentävistä toimenpiteistä. HINKU-hanke on myös
poikinut mm. teemaan liittyviä palstoja paikallislehdissä.
 Kunnat ja Suomen ympäristökeskus voivat yhdessä ideoida juttuaiheita sekä valmistella
lehtiartikkeleita ja tiedotteita

6) Materiaalit (esitteet, julisteet, valokuvat, jne.)
HINKU-hankkeessa on tuotettu esitteitä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi), rollup-julisteita ja muuta
materiaalia käytettäväksi tapaamisissa ja tilaisuuksissa. HINKU-hankkeessa on myös kertynyt
valokuvapankki.
 Kunnat voivat käyttää HINKU-hankkeessa tehtyjä viestintätuotteita ja jakaa materiaalia
paikallisille yrityksille ja asukkaille sekä muille kiinnostuneille
 Kunnat voivat kysyä Suomen ympäristökeskuksesta kuvamateriaalia

Kunnan oma viestintä
Kunnan oman viestinnän osa-alueet:

1. Kunnan verkkosivut
2. Materiaalit
3. Yhteydenpito tiedotusvälineisiin
4. Viestintä asukkaille
5. Viestintä paikallisille yrityksille
6. Viestintä henkilöstölle ja luottamushenkilöille

Kaikki uudet ideat ovat tervetulleita!

Lisätietoa:
Ulla Ala-Ketola
Viestintäasiantuntija
Puh. 0295 251 553
ulla.ala-ketola@ymparisto.fi
Hanna Eskelinen
Suunnittelija
Puh. 0295 251 592
hanna.eskelinen@ymparisto.fi

