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Aurinkoenergiaa malilaisiin kyliin

Vuonna 2019 EKOenergian Ilmastorahasto myönsi yhdessä Siemenpuu-säätiön kanssa
13i000 euroa malilaiselle kansalaisjärjestölle AMAPILille, joka mahdollisti aurinkopaneelien
asentamisen äitiysklinikoille kahdessa eri kylässä, sekä 26 000 euroa Terre Douce d’Afriquelle,
joka mahdollisti kuuden PV-katuvalon asemtamisen Pimpernan kylässä Malissa.
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Uusia projekteja
vuosittain kehittyvissä
maissa
Luotettavien kansalaisjärjestöjen johtamia ja
valvomia

hankkeiden

lisäksi säätiön ja paikallisten organisaatioiden kanssa
Ensimmäisen

Keskittyvät energiaköyhyyteen ja kestävän
kehityksen tavoitteisiin

www.ekoenergy.org/fi

Riippumattoman tuomariston valitsemia
Vuonna 2019 rahasto
maksoi 245 000 €
9 uuteen projektiin
EKOenergian käyttäjät
maksavat 0,10 €/MWh
Ilmastorahastolle

MIKÄ ON EKOENERGIA ?

Suomen
luonnonsuojeluliiton aloite

100%
uusiutuvaa
energiaa

Voittoa
tavoittelematon
ympäristömerkki

Sähkö, kaasu,
lämpö ja
jäähdytys

Saatavilla
maailmanlaajuisesti

Väline
vastuullisuusviestintään

Ilmasto & Luonto

Johtajuus & Lisäisyys

Täyttää yritysten vastuullisuusstandardien
vaatimukset sekä takaa vähäisen
vaikutuksen ympäristöön.

Tukee ja nopeuttaa ekologisempaa
siirtymää CDP:n, RE100:n ja GHG
Protocol 2:n mukaisesti.

Viestintä

Kansainvälinen tunnustus

EKOenergia logoa voi käyttää käyttää mm.
tuotteissa, palveluissa, verkkosivuilla, sekä
markkinointi ja viestintäaineistoissa.

EKOenergia-merkki on saatavilla jo 40 eri
maassa ja sen kestävyyskriteerit ovat
kansainvälisesti tunnustettuja.

Panostuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ylitti 1 400 000 € vuosien
2015-2020 välillä. Jokaisesta myydystä EKOenergian MWh:sta käytetään 0,10€
(0,20€ vesivoimaa käyttäessä) ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä biologisen
monimuotoisuuden suojeluun.
EKOenergia on saatavilla
jo yli 40 maassa

Tiettyjä erityisehtoja
sovelletaan, ota meihin
yhteyttä saadaksesi
lisätietoja

Aurinkoenergiaa kahvintuottajille Nicaraguassa

Aurinkopaneelit
Myanmarin
pakolaisleirille

Aurinkopaneelit
terveydenhuollon
klinikoille Guineassa

www.ekoenergy.org/fi/

info@ekoenergy.org

