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Movin’On-yhteisö ja Movin’On huippukokous 

Rengasvalmistaja Michelinin ideoima Movin’On on maailman johtava konkreettisia kestävän liikkumisen ratkaisuja kehittävä 
järjestäytynyt asiantuntijayhteisö. Movin’On ja sen partneritahot toimivat vuoden ympäri ekosysteeminä Movin’On Lab  
“think do tank” -digilaboratoriossaan erilaisten innovaatioprojektien parissa saadakseen kunnianhimoiset ideat käytännön 
elämässä toteutettaviksi. Movin’On järjestää vuosittain huippukokouksen projektiensa edistämiseksi ja tunnetuksi  
tekemiseksi. Osallistujia on noin 5 000 ja ne edustavat alan suurimpia yrityksiä, startupeja, julkista sektoria sekä  
kansainvälisiä organisaatioita ja yliopistotutkimusta.  

Tänä vuonna Movin’On huippukokous järjestetään pandemiakriisin vuoksi interaktiivisena etäkokouksena kollektiivisen 
innovaatiotoiminnan ylläpitämiseksi. Lisää: www.movinonconnect.com 

 

                  
 

LEHDISTÖTIEDOTE 
     Helsinki, 20 toukokuuta 2020 

Kestävän liikkumisen asiantuntijayhteisö MOVIN'ON n ostaa 

startupit keskiöön vuoden 2020 Startup Challengessä  

 
Sormet näppäimille ja valmiina äänestämään! Movin'O n Startup Challengen finaali 
lähetetään verkossa livenä 4. kesäkuuta kello 13 – 15 Suomen aikaa (14 – 16 CET) 
innostavassa, interaktiivisessa muodossa.  

Vaikka Montrealissa kesäkuussa pidettäväksi suunniteltu kestävän liikkumisen kansainvälinen huippukokous 
(World Summit on Sustainable Mobility) on peruttu, jatkaa Movin'On -yhteisö startupeille tarkoitettujen 
kehitystilaisuuksien tarjoamista ekosysteemissään.   
 
"Meneillään oleva pandemiakriisi ei saa lamaannuttaa toimintaamme – pikemminkin päinvastoin. Nyt on itse 
asiassa ennen kokematon tilaisuus korostaa odotettua muutosta kohti kestävämpää liikkumista”, sanoo Movin’On 
-yhteisön puheenjohtaja Florent Menegaux . “Järjestämme Startup Challenge finaalin suorana verkossa. 
Tuemme näin nuorten startup-yritysten mahdollisuuksia tarjota uusia kestävän liikkumisen malleja, uusia 
liiketoimintamalleja ja tilaisuuksia toimia uusilla tavoilla. Näin Movin’On jatkaa selkeää linjaansa tulevaisuuden 
kestävän liikkumisen edistämiseksi°, Menegaux jatkaa. 

Movin'On Startup Challenge Final järjestetään interaktiivisena digitaalisena tapahtumana torstaina 4. kesäkuuta 
kello 13 – 15 Suomen aikaa (14 – 16 CET). 

Finaalin järjestelyistä vastaavat Movin’Onin tiimit, Michelinin ajatushautomo sekä Agorize-alusta, joka on 
erikoistunut liike-elämän online innovaatiokilpailujen toteuttamiseen.  
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Finaaliin on valittu 10 startupia, joiden ideaa yritetään myydä suorassa lähetyksessä eri kategorioiden 
asiantuntijoista (raaka-aineiden ja materiaalien kestävä hyödyntäminen, turvallisempi ja yleisesti saavutettavissa 
oleva liikkuminen, jne.) koostuvalle Movin’On-jurylle. Jokainen myyntipuhe saa kestää enintään kaksi minuuttia, 
minkä jälkeen tuomaristo ja yleisö saavat kumpikin esittää yhden kysymyksen. Kaikkien startupien edustajien 
esiinnyttyä tuomaristo ja yleisö voivat äänestää parhaana pitämäänsä startupia. Lopulta viisi parasta startupia saa 
asiantuntijoiden tukea sekä räätälöityjä tukiohjelmia (taitosponsorointia, ajatushautomoita, toiminnan 
tehostamisapua, valmennusta, näkyvyyttä ja verkostoitumisapua) innovaatioideansa kehittämiseen. Nämä 
palkinnot ovat kestävän liikkumisen tutkimiseen ja toteuttamiseen sitoutuneen Movin’On -yhteisön konkreettinen 
panos Startup Challengen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Finaaliin voi osallistua rekisteröitymällä etukäteen osoitteessa: 

www.movinonconnect.com: https://www.movinonconnect.com/startup-challenge-the-finale-june-4/ 
 

Mielenkiintoisen finaalin juontaa Dan Sobovitz , vastuullisen digiyrittäjyyden kärkihahmo;  suoraan lähetykseen 
odotetaan osallistuvan yli tuhat kestävän liikkumisen kehittämisen ja toteuttamisen aktiivista kannattajaa ja 
vaikuttajaa.  

Huippukokous digitaalisena verkossa 3. kesäkuuta 

Movin’On jatkaa samaan aikaan yhteisiä innovaatioprojektejaan tehostamalla asiantuntijatyöryhmiensä 
työskentelyä, jotta kestävän liikkumisen ratkaisuja voidaan nopeammin toteuttaa käytännössä. Startup 
Challengea edeltävänä päivänä, 3. kesäkuuta, järjestetään Move’On asiantuntijoiden etäkokouksia, joissa 
raportoidaan meneillään olevien projektien edistymisestä ja käynnistetään uusia toteuttamiskelpoisia hankkeita.  

Lisää tietoa kesäkuun  3:nnen ja 4:nnen päivän online-ohjelmista saa osoitteesta www.MovinonConnect.com, 
jossa voi myös rekisteröityä osallistujaksi. 

Movin’On Startup Challengen tuomariston puheenjohtajina toimivat MEP Karima Delli , EU-parlamentin liikenne- 
ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja sekä Bertrand Piccard , Solar Impulse Foundationin puheenjohtaja. Muu 
jäsenistö koostuu julkisen ja yksityisen sektorin huippuasiantuntijoista eri puolilta maailmaa. 
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Movin’On Startup Challenge finaalin osallistujat: 

 

Osallistuvien startupien esittelyvideoihin voi tutusta Movin’On Connectin Youtube-kanavalla: https://we.tl/t-
X6v7kzZt4V 
 

 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  

Lotta Wrangle, puh.: +46 72 250 07 40,  

S-posti: lotta.wrangle@michelin.com 


