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Tervetuloa ilmastotyön edelläkävijöiden joukkoon Hinku-foorumiin
Hinku-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden
verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat,
ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan
asiantuntijat.
Hinku-foorumi jatkaa Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen (Hinku) menestyksekästä
työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja
elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.
Hinkussa jo reilusti yli 10 % Suomen asukkaista mukana
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke alkoi syksyllä 2008, jolloin Mynämäki, Padasjoki,
Kuhmoinen, Parikkala ja Uusikaupunki päättivät ryhtyä tavoittelemaan 80 %
päästövähennystä. Hinku kuntien määrä on moninkertaistunut menneiden vuosien
aikana. Tällä hetkellä Suomen asukkaista sekä kaikkien kuntien lukumäärästä jo reilusti
yli 10 % on mukana Hinku-hankkeessa, mikä tarkoittaa merkittävää kysyntäpotentiaalia
ilmastomyötäisille tuotteille ja palveluille. Parhaillaan käydään myös keskusteluja uusien
kuntien mukaantulosta.
Näkyvyyttä ja kysyntää ilmastomyötäisille ratkaisuille
Onnistuneet esimerkit ovat tehokas keino lisätä ilmastomyötäisten ratkaisujen kysyntää
koko Suomessa. Hinku-hanke on saanut runsaasti näkyvyyttä sekä valtakunnallisessa
mediassa että paikallislehdissä. Näissä yhteyksissä yritykset ovat usein päässeet esiin.
Muita viestintäkanavia ovat Hinku-foorumin verkkosivut sekä uutiskirje. Hinku-foorumin
verkkosivujen kävijämäärä on tällä hetkellä lähes 40 000 ja määrä kasvaa koko ajan.
Hyvien käytäntöjen levittämisen on luotu ilmastotekojen näyteikkuna Energia- ja
Materiaaliloikka. Kehitämme sovellusta parhaillaan. Palvelu löytyy osoitteesta
energialoikka.fi.
Ilmastomyötäisiä tuotteita ja palveluita tarjoaville yrityksille on suunniteltu ns. Hinku-logo,
jota on mahdollista käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa.
Hinku-brändiä vahvistetaan laajenemisen myötä Suomen cleantech-osaamisen
näyteikkunaksi maailmaan.

Jäsenyys Hinku-foorumissa

Hinku-foorumin jäsenenä yrityksenne saa:










olla jäsenenä ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostossa
hyödyntää Hinku-foorumia tuotteidenne ja palveluidenne kysynnän lisäämiseksi
osallistua erikseen rahoitettaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
luoda kontakteja asiantuntijoihin sekä kuntien ja yritysten edustajiin
osallistua Hinku-foorumin yritystoiminnan suunnitteluun yritysjaoksessa
osallistua Hinku-foorumin tilaisuuksiin
näkyvyyttä tuotteille ja palveluille Hinku-kunnissa ja valtakunnallisesti
näkyvyyttä Hinku-foorumin verkkosivuilla (hinku-foorumi.fi)
lisätä toimenpiteitä ja yrityksenne tietoja Energialoikka-verkkopalveluun
(energialoikka.fi)

Hinku-foorumia ylläpidetään pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen resursseilla,
mutta toiminnan jatkuvuus edellyttää jäseniltä vuotuista osanottomaksua. Maksu
peritään vuosittain tammi- helmikuussa porrastetusti yrityksen liikevaihdon mukaan:
Liikevaihto (€)
alle 500 000
500 000 – 1 000 000
1 000 000 – 5 000 000
5 000 000 – 50 000 000
50 000 000 – 500 000 000
500 000 000 -

Vuosimaksu (€)
250
500
1000
1500
2000
3000

Hintoihin lisätään alv (24 %).

Yhteyshenkilönä toimii Jyrki Tenhunen (jyrki.tenhunen@ymparisto.fi)
p. 029 525 1690
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