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Projekti on päättynyt – nyt on aika jatkaa työtä !
EGS projekti kesti yli 30 kuukautta – syyskuusta 2008 helmikuuhun 2011. Aloitimme
tavoitteenamme vahvistaa opilaitosten roolia energiavallankumouksessa. Tavoitteemme oli
parantaa oppilaitosten omaa energiatehokkuutta ja näin ideamme oli, että oppilaitoksen
tulee osallistua prosessiin, jossa kehitetään paikallisyhteisössä yhdessä energiatehokkuutta. Oppilaitosten tulisi jopa nousta
keskeiseen rooliin tässä työssä. Samalla
aloimme tiedottaa asiasta ja sidoimme niin
paljon ihmisiä ja organisaatioita kuin
mahdollista tukemaan tätä työtä.
High school N. TRON:n opastamana 23
partneria kymmenestä Euroopan maasta
työskenteli aktiivisesti saavuttaakseen nämä
tavoitteet.
Tämä esite kertoo työstämme ja johtaa
lisätiedon lähteille. Ole hyvä ja tutustu
webbisivuihimme.
EGS- projekti on päättynyt. Mitä tapahtuu nyt?
Sanommeko näkemiin ja menettekö kaikki
koteihinne?
Ei ! Alusta asti EGS-projekti on suunniteltu
rakentamaan
pysyviä
rakenteita,
jotka
varmsitavat projektin työn jatkumisen ja
kansainvälisellä ja kansallisilla tasoilla. EACI
vain rahoitti alkua ja nyt jokainen kansallinen
yhteistyötaho sidosryhmineen jatkaa työtä.
Projektissa tuotimme materiaaleja tukemaan
oppilaiden opetusta, opettajien koulutusta ja
työkaluja
energiatehokkuuteen
sekä
energianhallintajärjestelmän
rakentamiseen
oppilaitoksiin. Nämä ovat nyt kaikkien
oppilaitosten käytettävissä.
Paikalliset foorumit ja niiden toteuttamiseksi
kehitetty menetelmä auttaa oppilaitoksia
toteuttamaan
sidosryhmien
kanssa
energiavallankumousta.
Näin
myös
vastaamaan yhdessä maailmanlaajuiseen
ilmastomuutosongelmaan. Foorumeissa kehitettiin useita kehittämisideoita, joiden
toteutuskelpoisuus arvioitiin. Osa näistä on toteutettu ja osa toteutetaan tulevaisuudessa.
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Kaikki ideat ovat hyödynnettävissä webbisivuiltamme
oppilaitoksessa sidosryhmien avustuksella.

toteutettavaksi

omassa

Projekti on ohi – voimme alkaa työskennellä yhdessä! Tämä on johtava idea koko työssä.
Kutsumme sinut eurooppaliseen verkostoomme mukaan ja hyödyntämällä tätä raporttia
sekä tiedotuskanaviamme saat selkeän kuvan toiminnastamme.
Projekti on ohi –
verkostoomme?!

voimme alkaa työskennellä yhdessä! Haluatko liittyä

Lisää tietoa:
•

webbisivuillamme www.egs-project.eu; ja Suomessa www.koulumbus.fi/ecoone/EGS , allekirjoita manifesto, niin saat tunnarit tiedon lähteille ja
uutiskirjeeemme tulevaisuudessa.

•

liity facebookiin
www.facebook.com/pages/EnergyEducationGovernanceSchoolsEGS/138360922890169.

Älä epäröi ottaa yhteyttä EGS – projektin koordinaattoriin tai kansallisiin
kumppaneihin, jotka löydät webbi-sivuitamme tai tämän julkaisun sivulta 6 !
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EGS: Taustatiedot
EGS: Energia – Opetus – Julkishallinto – Oppilaitokset
Energia
Energia on välttämätöntä ihmisten terveyden, hyvinvoinnin, elämän ja talouden
ylläpitämisessä. Yhteisömme tarvitsee yksilöitä, joilla on tietoa, taitoja ja oikea asenne
energiavarojen viisaaseen käyttämiseen.
Opetus
Energiaosaaminen on ratkaisevan tärkeätä
Euroopan
talouden
ja
ympäristön
tulevaisuuden kannalta. Energiaopetuksen
täytyy
olla
keskeinen
osa
opetussuunnitelmaa, jotta syntyisi osaavia
energiatietoisia kansalaisia.

EGS-projektin taustatiedot
23 kumppania 10 Euroopan maasta
syyskuu 2008 - helmikuu 2011
EACI:n tukema:
projekti nro. IEE/07/710/S12.499412
kokonaisbudjetti: 992.791,00 €

Julkishallinto

rahoitus: 744.593,25 € (75%)

Energiatehokkuuden pitäisi olla kaikkien
yhteinen
asia.
EGS–projekti
syntyi
tarpeesta osallistaa paikalliset yhteisöt
energiaongelmien
ratkaisemiseen
ja
energiatehokkuuden
kehittämiseen
osallistavan prosessin avulla.

koordinaattori:
Liceo Scientifico Statale "N. Tron",
Schio, Vicenza – Italia

Oppilaitokset
Oppilaitokset ovat avaintoimijoita koko yhteisön saamisessa mukaan ja ne kasvattavat
samalla uusia sukupolvia ja ammatillisia osaajia.

4

EGS - projekti: Liity mukaan edistämään energiatehokkuutta!

Strateginen tavoite
Parantaa oppilaitosten keskeistä roolia paikallisten toimijoiden (opiskelijat, perheet, PKyritykset, paikallishallinnot, muut koulut) yhdistämisessä yhteistyöhön energiatehokkuuden
ja ymmärryksen parantamiseksi omassa yhteisössään.

Hankkeen toiminta

EGS-projektin tuloksia

23 partneria kymmenestä Euroopan
maasta tekee yhteistyötä toteuttaakseen
EGS-projektin.

Energiamanifesti kouluille
Osaamistarve raportti
Koulutusta opettajille ja koulun
henkilökunnalle

Selvitimme energia tehokkuuden nyky
tilaa oppilaitoksissa ja keräsimme
esimerkkejä hyvistä käytännöistä.
Rakensimme ja toteutimme opetuskokonaisuuksia oppilaiden opetukseen ja
täydennykoulutusta opettajille.

Energia opetusta ja -projekteja oppilaille
Energianhallintajärjestelmiä
oppilaitoksissa
Forumeita energiatehokkuudesta,
toimintasuunnitelmia, pilotti toimenpiteitä

Yhteistyö oppilaitokset kehittivät energianhallintajärjestelmiä

Paikallisforumien toimintasuunnitelmia
Osallistuvien oppilaitosten
energiatehokkuuden parantamista

Kumppanioppilaitoksissa järjestettiin
”paikallisia foorumeita”, jotta saataisiin
sidotuksi paikallisia toimijoita opetuksen
tukemiseen ja kehittämisprosesseihin.

Verkostoitumista
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EGS partnerit
Seuraavat kumppanit kymmenestä eri Euroopan maasta ottivat osaa EGS projektiin:
•

‘N. Tron’ scientific high school - Schio - IT - www.tron.vi.it

•

Sogesca s.r.l. - IT - www.sogesca.it

•

Fondazione ‘G. Rumor’ - CPV - IT - www.cpv.vi.it

•

Eliante coop. sociale onlus - IT - www.eliante.it

•

ISIS Gallarate - IT - www.isisgallarate.it

•

Mountain Community ‘Trasimeno-Medio Tevere’ - IT - www.montitrasimeno.umbria.it

•

Province of MANTOVA - IT - www.provincia.mantova.it

•

IEBA Centre of Entrepreneurial Intiatives Beira Aguieira - PT - www.ieba.org.pt

•

ROC Nijmegen - NL - www.roc-nijmegen.nl

•

Klub Kon-Tiki - SK - www.klubkontiki.sk

•

IUFM-ROUEN - Post-graduate teacher training institute - F - www.rouen.iufm.fr

•

AREHN - Regional Agency for Environment of Haute-Normandie - F - www.arehn.asso.fr

•

Eco-One - FI - www.kolumbus.fi/eco-one

•

First Private Mathematical Gymnasium - Sofia - BG - www.parvamatematicheska.com

•

ECQ - European Center for Quality Ltd. - BG - www.ecq-bg.com

•

Environmental Office North - Umweltbüro Nord e.V. - DE - www.umweltschulen.de

•

ZIEL 21 - Zentrum Innovative Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck - DE www.ziel21.de

•

Western University ‘Vasile Goldis’ Arad - RO - www.uvvg.ro

•

Liceo Economico di Arad - RO - www.leconomic.home.ro

•

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of the Arad County - RO - www.ccia-arad.ro

•

Versuchsreferat Steiermark - AT - www.versuchsreferat.com

•

MERIG - Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz - AT - www.merig.org
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Valmistele oppilaitoksesi energiatehokkuuteen !
Ideoita ja tavoitteita
Energiatehokkuuden lisääminen ja siirtyminen fossiilisista polttoainesta uusiutuviin
energianlähteisiin ovat suurimpia 2000- luvun haasteista. Tämän haasteen kohtaamisessa
oppilaitosten tulisi ottaa keskeinen rooli. Ne voivat säästää valtavasti energiaa omissa
rakennuksissaan. Oppilaitokset voivat
tarjota opiskelijoille tietoa ja innostaa heitä
EGS kouluissa
sekä kehittää taitoja joita tarvitsemme
13 oppilaitosta 10 EU-maasta
energiatehokkuuteen.
12 023 opiskelijaa suoraan mukana
EGS projektissa selvitimme ensin millä
32 769 opiskelijaa välillisesti mukana
tasolla eurooppalaiset koulut ja
680 opettajaa suoraan mukana
oppilaitokset ovat energia-asioissa. Niissä
3 489 opettajaa välillisesti mukana
13 oppilaitoksessa, jotka ovat suoraan
Ainakin 873 758 kWh energiasäästöjä*
mukana hankkeessa, toteutimme parhaita
ainakin 516 tn CO2 säästöjä*
olemassa olevia käytäntöjä tai kehitimme
* ei vielä lopullisia tuloksia tiedossa
olemassa olevia vielä pidemmälle.
Toteutimme opettajille täydennyskoulutusta
ja perehdytystä. Arvioimme markkinoilla
olevia opetusmateriaaleja ja kehitimme omia materiaaleja. Mietimme pitkään ja hartaasti
miten oppilaitokset voisivat hallita vastuuntuntoisesti energiatehokkuutta omissa tiloissaan.

Hyödy meidän kokemuksistamme, työkaluistamme ja materiaaleistamme joita
esittelemme seuraavilla sivuilla!
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Vertaa oppilaitostasi eurooppalaiseen standardiin!
Tilanneraportti
Yksi ensimmäisistä EGS –projektin toimenpiteistä oli energiatehokkuuden ja -opetuksen
arviointi Euroopan oppilaitoksissa.
Pystyimme määrittämään esimerkiksi,
että:

Tilanneraportti:
energiatehokkuus oppilaitoksissa

•

lähes ¾ koulurakennuksista on
yli 20 vuotta vanhoja

•

vanhemmat koulurakennukset
kuluttavat enemmän lämmitysenergiaa

Kysely 34 oppilaitokseen 10 maassa
eri kouluasteilla

•

on olemassa monia käyttökelpoisia vaihtoehtoja energiankulutuksen vähentämiseksi

•

yli 80% oppilaitoksista on
sisällyttänyt ”energia” aiheen
opetussuunnitelmaansa ja
useampaan kuin yhteen
aineeseen ja

•

yli 70% oppilaitoksista tekee
yhteistyötä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa lisätäkseen
energiatehokkuuttaan ja/tai
tarjotakseen oppilailleen
käytännön kokemuksia.

Me julkaisimme “Tilanneraportin” työkaluineen ja alkuperäisen kyselyn saat
nettisivuiltamme.

Käytä tuloksia verrataksesi oppilaitostasi eurooppalaiseen tilanneraporttiin!

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
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Hyvien käytäntöjen
tietokanta
EGS projektin aikana keräsimme myös
esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja
teimme niistä sinulle kätevän
tietokannan. Voit hakea tästä
aarreaitasta tietoa maan tai aiheen
mukaan, mm.
tietokannassa on jo yli 100 esimerkkiä 8
eri maasta, jotka kattavat seuraavat
aiheet :
•

energiansäästö

•

uusiutuvat energialähteet

•

ilmastonsuojelu

•

hallinta

•

koulutus

•

PR-työ

•

verkostoituminen

Näiden joukossa on esimerkiksi:
•

ekoruokaa

•

ilmastopallo

•

kansainvälinen energiatietoisuusviikko kouluissa

•

virtuaalinen ympäristökoulu

•

ilmastoetsivät kouluissa

•

energiansäästövideoleikkeitä

•

energiakeskusteluja

Käytä näitä esimerkkejä omassa kehitystyössä ja opetuksessasi sekä voit lisätä
omia hyviä esimerkkejä tietokantaan!
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Kouluta opettajasi!
Tietämys ympäristönsuojelusta ja
siihen liittyvillä aloilla kuten energiateknologia kehittyy hämmästyttävän
nopeasti. Tästä syystä on erittäin
tärkeää tarjota jatkuvaa
täydennyskoulutusta opettajille ja
muille työntekijöille kouluissa ja
tehdä heistä voimakkaita vaikuttajia
energiatehokkuudessa.

EGS-projektin opettajien koulutus
Koulutussuunnitelma
Toteutettiin10 EU-maassa.
Niihin osallistui 680 henkilöä.
Koulutussuunnitelmat ja niissä käytetyt
materiaalit on julkaistu EGS- projektin
websivuilla.

EGS projektissa tunnistettiin
lisäkoulutuksen tarve, laadittiin koulutussuunnitelmat ja tältä pohjalta koulutusohjelmia
suunniteltiin ja toteutettiin. Tässä suhteessa olemme asettaneet itsellemme samat
vaatimukset kuin oppilaille: koulutustilaisuudet keskittyivät käytännön esimerkkeihin ja
olivat menetelmällisesti monipuolisia. Käytimme ulkoisia opetuspaikkoja ja/tai muutimme
koulun – ja sen energiankulutuksen – osaksi koulutuksen toteutusta.

EGS opettajakoulutus Italiassa…
Italialaiset yhteistyökumppanimme Comunità Montana “Associazione dei Comuni
Trasimeno – Medio Tevere” ja Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron” järjestivät
monipäiväisiä opettajien koulutustilaisuuksia ja julkaisivat koulutussuunnitelmia
(englanniksi) sekä yksilöllisiä esitelmiä (italiaksi) EGS:n kotisivulla.
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… Romaniassa:
Colegiul Economic Arad koulutti opetus
henkilökuntaa ja muita työntekijötiä
seuraavilla aihealueilla;
•

kestävä kehitys

•

energiatehokkuus

•

ympäristöongelmat
energiataloudessa

•

kierrätys

•

Euroopan ympäristövaatimukset

… Itävallassa ...
Yksipäiväinen seminaari energiakysymyksistä yhdistettiin yleisesti
tunnustettuun ohjelmaan
”opettajainkoulutusta lomalla”.
Seminaarissa käsiteltiin eri näkökulmia
ja lähestymistapoja, kuin myös hyviä
käytännön esimerkkejä.
… ja Saksassa
EGS kumppani ZIEL 21 piti ”Energia-opetus peruskoulutuksessa” - työpajan
opettajille ja esitelmöi aiheesta
”Tulevaisuuden ammatit ja
energiatehokkuus” osana
ammattienkehittämispäiviä Viscardi
Gymnasiumissa Fürstenbruckissa,
esitys kiinnosti niin oppilaita kuin
opettajiakin.
Käytä kehittämiämme materiaaleja
omissa koulutus tilaisuuksissasi! Ota
meihin yhteyttä jos tarvitset kumppania
ja/tai puhujia!

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
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Energisoi oppituntisi!
Energia ei ole vain fysikaalinen ilmiö, vaan myös edellytys kaikille kasveille, eläimille ja
ihmisen elämälle. Energia on kustannustekijä ja taloudellinen ohjaaja. Ympäristöystävällinen energiantuotanto ja energiavaroihin käsiksi pääsy ovat 2000-luvun suurimpia
haasteita. Aiheen opetuksen tulisi olla yhtä monipuolista kuin sen rooli on yhteiskunnassa.

EGS ja opetus Bulgariassa...
Ensimmäinen matemaattinen lukio Sofiassa on kehittänyt opetussarjan “Ecofriends”.
Oppilaat oppivat 3R strategian
ympäristön suojelemiseksi ikä
tasoituksen mukaan: “Reduce –
Reuse – Recycle”, tämä on
kulutuksen
vähentämistä,
tavaroiden uudelleenkäyttöä tai
niiden
viemistä
kierrätykseen.
Oppilaat
käyttävät
energiakonseptia
jokapäiväisissä
tilanteissa ja tutustuvat ympäristöystävällisiin energialähteisiin ja niin
ikään myös Euroopan energiatehokkuusetikettiin.

...Saksassa
Ympäristövirasto North HansaGymnasium
Stralsundissa
suorittaa simulaation “triCO2lor”;
joka
kannustaa
oppilaita
pohtimaan strategioita ympäristöystävälliseen ja kannattavaan
energiatalouteen
leikkisällä
tavalla.
Ympäristövirasto
North,
joka
ylläpitää myös ympäristökirjastoa
pystyi täten tukemaan EGSprojektia
hyvillä
opetusmateriaaleilla energiatehokkuudesta ja
ympäristönsuojelusta.
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...Slovakiassa
Yhdessä bratislavalaisen EGS-kumppanin Club
Kon-TiKin kanssa oppilaat rakensivat passiivienergiatalomallin.

...ja Itävallassa
Versuchsreferat Steiermark kouluttaa viljelijöitä ja
opettaa
heille
tehokasta
energiankäyttöä
ammatissaan. Eräs tärkeimmistä toimista on
maatalouskoneiden
pakokaasuja
vähentävä
toiminta. Otsikolla ”Eco-Draiving”, kehitettiin
nuorisolle sopiva oppimisjärjestely, joka vetoaa
opiskelijoiden urheiluinnostukseen.

Energiaa ja ympäristön suojelua
kaikissa aineissa!
Ympäristövirasto North analysoi Saksalaisen
koulujärjestelmän
vuosiluokkien
5-10
opetussuunnitelmaa. Se pystyi osoittamaan, että
lähes kaikkiin aineisiin voidaan liittää “Energiaopetusta”.
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html
Käytä
tuntisuunnitelmia
ja
materiaaleja nettisivuiltamme!

suositeltuja

Oppilaat voivat saada oppia rakennusten energiaasiantuntijoilta; kuinka energiaa voidaan käyttää
tehokkaasti jokapäiväisessä elämässä ja miten me
kaikki hyödymme energiatehokkuudesta.
Anna esimerkkiemme rohkaista sinua
yhdistä sidosryhmiä mukaan opetukseesi!

ja

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
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Tarkasta energian kulutus oppilaitoksessasi!
Jos haluat säästää energiaa, tulisi sinun ensin osoittaa kiinnostusta siihen kuinka paljon
energiaa oma oppilaitoksesi kuluttaa kullakin eri toimialalla. Mieleesi tulee ehkä sihteerin
kopiokone tai opettajainhuoneen kahvinkeitin, jotka molemmat ovat käytössä koko päivän?
Mutta tärkeimpiä energiankuluttajia eivät ole aina ne laitteet joita näemme edessämme!
Vain energiankulutusselvityksen avulla voit realistisesti arvioida tilannetta ja sitten kääntää
huomion todella tärkeisiin energiankuluttajiin.

Tarkasta huonelämpötilat! Tarkasta sähkölaskut! Elektronisista laitteista tutki
ensimmäiseksi ne joita esiintyy suurina määrinä, niiden ohella ne jotka ovat
toiminnassa pitkiä aikoja tai joilla on suuri sähköteho! Voit ottaa mukaan myös
liikenteen – päivittäiset reitit kouluun oppilaille ja opettajille.
Jos käytät asianmukaisia opetusvälineitä ja jaat iän mukaan sovellettuja tehtäviä, oppilaasi
voivat suorittaa tämän energiakatselmuksen ja näin lisätä ja syventää tietoja joita he ovat
saaneet aineissa kuten fysiikassa, matematiikassa tai ammattiaineissa käytännöllisessä,
asiaankuuluvassa yhteydessä. Käytä aineistoamme ”Tehtäviä oppilaille”!
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Energia ja ympäristönsuojelu
Oppilaitokset ovat julkisen sektorin tärkeimpiä energian
kuluttajia. Energian säästämisellä oppilaitoksisa on siten
suuri merkitys kuntien ympäristönsuojelussa.
Esitteellään ”Ilmastoetsivät koulussa”, julkaistu vuoden 2009
lopulla, saksalainen kumppani ympäristövirasto North e.V.
tarjosi opetusapuvälineen joka tukee oppilaita ja opettajia
luokka-asteilla 5-10 suorittamaan energia ja ympäristökatselmuksia kouluissaan.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html

Energia ja koulutus edistämään kestävää kehitystä
Suomessa kaikkia kouluja ja oppilaitoksia on kehotettu rakentamaan kestävän kehityksen
ohjelmat. Myöhemmin täytettyään kriteerit ne voivat saada oppilaitosten kestävän
kehityksen sertifikaatin.
Energiankulutus on yksi tärkeimmistä ekologisista kriteereistä. Koulujen tulisi optimoida
energiankulutus ja ottaa oppilaitaan aktiivisesti mukaan tähän kehitysprosessiin.
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Paranna energiatehokkuutta oppilaitoksessasi!
EGS energiakatselmus sisältää neljä oppilaitoksen toiminta-aluetta, kokonaisuudessaan
yhdeksän energiaan liittyvää näkökohtaa. Olemme kehittäneet sopivia “Oppilaan tehtäviä”
jokaisen näkökohdan tutkimiseen, jotta voitte yhdistää näitä tehtäviä opetukseen ja saada
oppilaat mukaan toimijoiksi.
Oppilaitoksen energiankulutus
Toimenpide

Energia asia

Toimenpide

Energia asia

Koulurakennuksen käyttö

Lämmitysenergia

Koulutus

Energiatehokkuus

Valaistuksen
sähkönkulutus

Uusiutuvat energialähteet

Laitteiden sähkönkulutus

Kestävä liikenne

Tuotettu ja käytetty
uusiutuvaenergia
Kuljetukset kodin
ja oppilaitoksen
välillä

Liikenteen
energiankulutus

Laitteiden ja
materiaalien
hankinnat

Energiankulutus

Olemme kehittäneet myös viisi kriteeriä joiden pohjalta voitte arvioida näitä näkökohtia.
Tunnista tärkeimmät näkökohdat ja voit aloittaa muutokset sieltä!
Usein ei ole helppo ryhtyä toimintaan tunnistettujen ongelmien kehittämiseksi. Tässä sinun
tulee edetä järjestelmällisesti! Varmista, että koulusi julkaisee “Energianpolitiikan” jonne
energiatehokkuuteen ohjailevat ajatukset muotoillaan. Varmista, että kaikille tehtäville
suunnitellaan vastuun kantajat, toteutumista seurataan ja että onnistumisista ja
epäonnistumisista kommunikoidaan !
Ankkuroi energiatehokkuus tukevasti osaksi toimintaa!
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Energiatehokkuus KEUDASSA
Ammattioppilaitokset ovat usein suuria
instituutioita joissa paljon ihmisiä opettaa,
oppii ja suorittaa monia erilaisia tehtäviä.
Kaikkien energiaa kuluttavien toimien
tunnistaminen itsessään on jo haastavaa, ja
vielä vaikeampaa on voittaa puolelleen
kaikki ne monet ihmiset joihin
energiatehokkuuden parantamisprosessi
vaikuttaa.

Keudan ammattioppilaitos
Järvenpää / Suomi
Keudan ammattioppilaitos toimii 10
koulutusyksikössä ja kouluttaa useilla
ammattialoilla.
- Tekniikka ja liikenne
- Ravintola ja palveluala
- Liiketalous
- Maatalous ja puutarha
- Hoiva
- Kulttuuri

Suomessa ammattioppilaitos KEUDA on
laatinut “Energiaoppaan” tähän
tarkoitukseen. Siinä vinkkejä
energiatehokkuuteen on annettu 13 eri osaalueella. Yksittäisiä näkökohtia yksittäisten
ammattiryhmien alueilla – esim., ruoanlaitto
ja peseminen – otetaan huomioon niin, että
keskeinen käsite energiatehokkuudesta
voidaan yhdistää yksittäisiin kursseihin ja
valmistuneet voivat soveltaa oppimaansa
tulevassa työelämässä.

Yhteensä n. 6 000 opiskelijaa
ammatillisessa koulutuksessa ja
henkilöstöä n. 550.
Www.keuda.fi

KEUDA osallistui kansainväliseen energian
säästö viikkoon 2010 seuraavilla toimilla:
•

Tiistai
5.10:
Hyvinvointipäivä:
paikallista
ruokaa,
terveellinen
aamiainen, puutarhassa työskentelyä,
roskien keräämistä, ei-tupakointia,
infoa, musiikkia, taidetta.

•

Maanantai 11.10: Autotonpäivä –
paras ryhmä voittaa palkinnon.

•

Torstai
14.10:
Energialuentoja,
tutustuttaminen energiaoppaaseen,
julisteisiin ja artikkeleihin, ruoanlaiton
energiankulutuksen mittaaminen.
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Energiansäästöviikko Suomessa
Energiansäästöviikko on kansallinen
teemaviikko, jonka Motiva on
organisoinut vuodesta 1997
lokakuussa vuosittain.
Oppilaitokset, yritykset ja kaikki muut
organisaatiot sekä yksityiset henkilöt
voivat osallisitua vapaaehtoisesti
energiatehokkuutta.
Vuonna 2010 teemaviikkoon osallistui
noin 500 osallistujaa.
www.motiva.fi/energiansäästöviikko
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Päätelmät
Jos koulut haluavat valmistella oppilaansa aikuisuuteen, täytyy niiden myös
asianmukaisesti ottaa puheeksi vastuu energiatehokkuudesta tulevaisuudessa!
Ei todellakaan vastaa tarkoitustaan nähdä tätä vaivalloisena lisätyönä – asia on
päinvastoin: koulut jotka ottavat tämän haasteen vastaan asianmukaisella tavalla, voivat
hyötyä monilla eri aloilla. Ne
tarjoavat käytännöllisiä opetusjärjestelmiä joissa oppilaat voivat
tuoda yhteen tietoa ja taitoa
monista eri aineista, soveltaa ja
syventää sitä. Ne voivat säästää
energiaa, vähentää ympäristöllisiä
vaikutuksia ja vapauttaa varoja
joita pikaisesti tarvitaan jonnekin
muuhun koululaadun
parantamiseksi. Koulut saavat
tietoa, motivaatiota ja ideoita
oppilailta, opettajilta ja
mahdollisesti jopa vanhemmilta,
jotka toimivat voimanlähteinä
kestävälle kehitykselle.
Opettajankoulutus, koululle
ulkopuolisten kumppaneiden
mukaanotto ja koulupohjaiset
ympäristöjärjestelmät ovat
keskeisiä tekijöitä menestymiseen
tällä polulla.

EGS-projektissa olemme kehittäneet asianmukaisia välineitä
ja hankkineet hyviä kokemuksia.

Käytä niitä ja ota meihin yhteyttä jos tarvitset lisätukea!
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Ota yhteisösi mukaan!
Ideoita ja faktoja
Koulut eivät voi aktiivisesti säästää energiaa omissa tiloissaan yksin! Ne voivat ottaa
mukaan myös paikallisia toimijoita – esim. oppilaidensa perheitä, pieniä ja keskikokoisia
yrityksiä ja paikallishallintoa mukaan jaa näin tulla energiavallankumouksen keskukseksi
paikallisella tasolla.
Tälläinen paikallinen yhteistyö on
antamista ja ottamista. Toisaalta,
koulut voivat antaa tilansa kokous
käyttöön ja tuoda osaamisensa
organisaatioiden käyttöön. Toisaalta
taas voit saada kumppaneita, jotka
tekevät ammattikäytännöistä todellisia
oppilaillesi tai auttavat heitä
tunnistamaan ja soveltamaan hyviä
ratkaisuja energiatehokkuuden
parantamiseksi.

Paikallisten toimijoiden aktivointi !
Alueelliset foorumit toteutettiin 10 Euroopan
maassa.
Pääsääntöisesti foorumit toteutettiin
muutaman kuukauden aikana ja ne
koostuivat kolmesta eri kokoontumisesta.
Useita projekti-ideoita kehitettiin ja
rakennettiin toteussuunnitelmat, joista osa on
jo toteutettu.

Menetelmät, toimintasuunnitelmat ja raportit
Tässä mielessä olemme pyytäneet
alueellisten foorumien toteuttamiseksi on
kouluja, jotka ovat mukana EGSjulkaistu websivuilla.
projektissa järjestämään ”paikallisia
foorumeita”, kehittämään
toimenpiteitä joilla parannetaan energiatehokkuutta yhdessä paikallisten toimijoiden
kanssa ja toteutetaan niitä. Olemme kehittäneet tätä varten menetelmän, joka pohjautuu
Local Agenda 21:een ja ympäristön hallintaan.
Käytä kehittämiämme menetelmiä ja hyödy kokemuksistamme! Esittelemme niitä
seuraavilla sivuilla.
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Hanki kumppaneita paikallisten foorumeiden avulla!
Paikallisilla foorumeilla tulisi aloittaa oppimis- ja kehitysprosesseja, jotta saataisiin lisätyksi
energiatehokkuutta ja yhdistetyksi monia toimijoita prosessien tukemiseen.
Paikallinen foorumi on jäsennelty
prosessi, joka tähtää tehokkaisiin
muutoksiin. Tässäprosessissa:

EGS menetelmä
Menetelmämme paikallisten foorumien
toteuttamiseen:
- paikallisten foorumien tarkoitus
- “toimintakartta” kokoprosessille ja
jokaiselle foorumille
- osallistijien valinta ja roolit
- säännöt osallistujille
- PR- työ

•

ensin ongelmat tunnistetaan;

•

laaditaan tavoitteita niiden
ratkaisemiseksi ;

•

toimintatavoitteita (priorities)
luodaan;

•

vastuut jokaiselle tapaukselle
määritellään; ja

•

suunnitellaan yksittäiset toiminnot.

ONGELMAT

TAVOITEET
1.1 – ...

1.Olen
nälkäinen

1.2 – Syö
jotain

PRIORISOINTI

VASTUUT

TOIMINNOT

1.1.A – ...

...

...

1.2.A –Valmista
päivällinen

minä

Mene kauppaan, osta
ruokaa, kokkaa

1.2.B – Mene
ravintolaan

minä

Varaa pöytä, mene
ravintolaan, tilaa aterial

1.2.C – Mene isoäitisi
luokse syömään

minä,
isoäiti

Soita isoäidille, osta
kukkia, jne.

Koska toimijat kehittävät projektit itse, he voivat ottaa mukaan kaiken tietonsa ja
innostuksensa ja ovat erittäin motivoituneita toteuttamaan hankkeita yhdessä.

Käytä tätä prosessia oman sisäisen kehityksen prosesseissa, myös omassa
koulussa, laitoksessa tai yrityksessä!

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Paikallisia foorumeita Ranskassa...
Ranskassa paikalliset foorumit järjesti Agence Régionale de l’Environnement de HauteNormandie (AREHN). Foorumit järjestettiin Les Fontenelles in Louviers lukiossa. Jokainen
foorumi omistettiin jollekin tietylle aihepiirille jotta aiheesta voitaisiin määritellä ongelmat,
tavoitteet, prioriteetit ja toimet saman foormin aikana:
•

18/12/2009 = Energia ja opetus

•

18/01/2010 = Energia ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

•

23/02/2010 = Energiatehokkuus koulun arjessa

Eri toimijat (kiinnostuneet henkilöt, ympäristökeskus, paikallinen energiajärjestö,
vanhemmat, oppilaat, opettajat, koulun hallinto ja viranomaiset) olivat mukana foorumeilla
ja keskustelut mahdollisista hankkeista ja projekteista on käynnistetty.
!!Kiitos Les Fontenelles lukion ja sen henkilöstön foorumit oli menestys.!
Monet vaikuttajat osallistuivat, mutta erityisen vaikeaa oli yhdistää paikalliset viranomaiset.

...ja Portugalissa
Foorumin "Energiatehokkuus ja
uusiutuvat energialähteet" järjesti IEBA
Centre of Entrepreneurial Initiatives
Beira Aguieira. Foorumi rakentui
kolmesta osasta – seminaari,
keskustelu ja valokuvanäyttely.
Seminaari toteutettiin kahdessa
paneelissa:
1. Kansallinen energiapolitiikka:
miksi keskittyä uusiutuviin
energianlähteisiin?
2. Mortágua tie uusiutuvaanenergiaan: vesivoima,
biomassa, tuulivoima,
maalämpö, aurinkoenergia.
207 oppilasta, 25 opettajaa and 10
teknikkoa,
sekä
muita
toimijoita
osallistui foorumiin.
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Kehitä energiaprojekteja ja aseta prioriteetteja!
Paikallisissa foorumeissa, pohditaan ensin useita toimintavaihtoehtoja ja toimia.
Seuraavaksi niiden kehittämistä jatketaan ja arvioidaan niiden toteutettavuutta, koska
loppujen lopuksi parhaat ja lupaavimmat toimenpiteet toteutetaan.
Seuraavilla sivuilla haluamme näyttää
miten monipuolisia projekti-ideoita
luodaan. Mielestämme tämä on
kannustusta ja näyttöä sille, että
energia muutos voidaan saavuttaa
paikallisesti yksilöiden ja
organisaatioiden yhteistyön avulla.

EGS- menetelmä – työkalut
projektienhallintaan
1. Toimenpide lomake
2. Paikallisten projektienlomake
3. Projektin priorisointityökalu
4. Tarkistuslista projektin arviointiin

Anna niiden innostaa sinua!
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Ideoita energiaprojekteille
•

Ihanteellinen luokkahuone –
energian kannalta

•

kouluttaa isännöitsijöistä
“energiaa säästäviä toimijoita”

•

Cool paper -projekti, paperin
kierrätys on energiansäästöä

•

Energiatehokkuusopas
lisäämään henkilöstön ja
oppilaiden sitoutumista

•

“Kopioida” muistiin paperille
kopioinnin sijaan.

•

Sisällyttää energiatehokkuus
mukaan opetussuunnitelmaan,
koulutukseen ja työssä
oppimiseen

•

Kulutetun energian mittaaminen
(pitopalvelukoneet) käytännön
harjoituksissa ammattikoulussa

•

Järkevä matkustaminen – säästä
energiaa ja ympäristöä

•

Tietoa energiasta seitsemässä
päivässä

•

Puhutaanpa energiasta –
vuosittainen näyttely

•

Energiansäästöviikko

•

Vihreää sähköä kouluille ja
julkisille rakennuksille

•

Aurinkopaneelit koulun katolle

•

Tuulienergiaa koululle

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Tarkastele ja kehitä ideoitasi!
Usein on monia mahdollisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamista varten. Mikä on paras
vaihtoehto? Myös näistä kysymyksistä keskustellaan intensiivisesti paikallisissa
foorumeissa. Keskusteluissaan ne voisivat hyödyntää EGS-menetelmiä.

Romania: Green School
Aradin talouskoulu sitoutui
pienentämään energiakustannuksiaan
20%. Feasibility tutkimuksen mukaan 3
erilaista teknistä toimenpidettä
suoritettiin:
•

Termostaattiventtiileiden asennus
pattereihin.

•

Aurinkokennojen asennus katoille
lämmön tuottamiseksi.

•

Energiaasäästävien lamppujen
asennus käytäville.

Projektien toteuttamisen arviointi
Jokainen ehdotettu suunnitelma on
arvioitu seuraavilla kriteereillä:
mahdollisuus tehdä muutoksia, uudelleen
käyttö mahdollista, tehokkuus, vaikutus
kohderyhmään, julkisuus,
toteuttamismahdollisuus EGS-projektin
aikana, aktiivisuus, strategian mukaisuus
ja ulkopuolisten resurssien tarve.
Kustakin kriteeristä voi saada 10 pistettä.
- tehokkuus ei ole aina tärkein kriteeri !
Huomioiden myös taloudelliset näkökohdat
saadaan parhaat tulokset ja suunnitelmat
toteutettua !

Viimeinen toimenpide keräsi eniten
pisteitä ja olisi ensisijaisesti toteutettava vuoden 2011 loppuun mennessä.
Koska kolme edellämainittua toimepidettä eivät ole toisiaan poissulkevia, kaksi muutakin
voidaan toteuttaa myöhemmin.
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Itävalta: Säästävä ajaminen
Versuchsreferat Steiermarkin ja Schlierbachin Maatalousammattikoulun opiskelijoille
opetettiin myös raskaiden maatalouskoneiden bensiiniä säästävää käyttöä heidän
peruskoulutuksensa aikana. Käytännön osa tästä koulutuksesta järjestettiin kilpailun
muodossa hyödyntämällä opiskelijoiden kilpailuhalua.
Feasibility study tehtiin yhteistyössä
monitieteellisen Instituutin for European
Research in Graz toimesta. Kolmea
vaihtoehtoa harkittiin:
•

LFS:n sisäinen tapahtuma

•

Styrian alueellinen tapahtuma

•

Kansallinen
Itävallassa

tapahtuma

koko

Tämän toinen ja kolmas vaihtoehto
huomioi kunkin edellisen vaihtoehdon,
mutta tarvitaan lisätoimia samaan
aikaan.
Parasopiskelija
kilpailu
alueellisena kilpailuna, edellyttää ennen
lopullista
kilpailua
karsintavaiheen
koulun tasolla. Etuna on, että opettajat
ja kaikki muut osallistuvat ja he voivat
saada lisää koulutusta, jotta he voisivat
kouluttaa opiskelijoita yhtä hyvin kuin
nyt
LFS
Grottenhof
Hardt
on
kouluttanut. Tarvitaan aikaa ja vaivaa ,
mutta näin saavutetiin huomattavasti
korkeampi tulos, kuin oli odotettu. Feasibility studin tuloksena yhteistyökumppanit
Itävallassa päätti toteuttaa Vaihtoehdon 3 - mukaan lukien vaihtoehdot 1 ja 2.
Hankkeet toteutettiin 2009–2010.

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Siirry suunnitelmista tekoihin!
Tähän mennessä esitellyillä menettelytavoilla on vain yksi tavoite: johtaa tehokkaaseen
toimintaan. Toiveemme on toteuttaa kehittämiämme energiatuotteita yhdessä!
Toki täytyy olla realistinen: 30-kuukautta kestävän EGS projektin puitteissa, kehitimme
ensin menetelmiä paikallisille foorumeille, sitten toteutimme niitä ja tuloksena joitakin
hankkeita sovellettiin käytäntöön. Projektin osalta
ei siis ole enää paljon aikaa jäljellä toteuttaa
Paikalliset foorumit – tulokset
hankkeita.
Menetelmä foorumien
Siksi haluaisimme että vähintään yksi
energiahanke toteutettaisiin helmikuuhun 2011
mennessä. Lisäksi toimijoita tulisi tukea, jotta he
jatkaisivat yhdessä työskentelyä ja sitten
ryhtyisivät vähitellen toteuttamaan lisää hankkeita.

järjestämiseksi
Feasibility tutkimukset projektiideoille
Toimintasuunnitelmat
Pilotointi
Pilotointiraportit

EGS- paikallisia hankkeita
Alankomaissa...
Pilottihankkeen “Lent mark 1” tarkoitus on rakentaa 18 metriä korkea vartiotorni käytetyistä
materiaaleista. Tornin rakentaa vähintään 10 työtöntä nuorta, jotka kykenevät näin
kehittämään ammatillista osaamista rakentamisessa, erityisesti työskentelyä ja tekniikoita
käsitellä käytettyjä materiaaleja.
Pilottihanke on yhdistetty Nijmegen kaupungin laatimaan suunnitelmaan rakentaa noin 15 000
uutta taloa vuosina 2010-2025 . Sitä johtaa EGS kumppani ROC Nijmegen.

...Bulgariassa...
Hankeen “Matkusta järkevästi – Säästä energiaa ja ympäristöä” toteutaa EGS kumppani
FPMG Sofiassa.
Sofia on suurkaupunki, jossa on paljon raskasta liikennettä. Vain pieni osa opiskelijoista ja
työntekijöistä matkustaa julkisilla kulkuvälineillä, koska vain yksi julkinen bussilinja ajaa
koulun ohitse. Tästä syystä tavallinen tapa matkustaa on autolla.
Hankkeen tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä ja polttoaineenkulutusta.
Kolme koulubussia ostettiin ja ne matkaavat nyt kolmeen eri suuntaan oppilaita
keräämässä. Vanhemmat päättivät järjestää kimppakyytejä, ja nyt yksi vanhempi ajaa
kolme tai neljä lähekkäin asuvaa oppilasta kouluun. Jotkut toiset oppilaat päättivät
matkustaa julkisilla kulkuneuvoilla ja vain harvat vanhemmista oppilaista tulevat kouluun
pyörillä.
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...Ranskassa...
Ranskalainen pilottihanke „Energian säästö viikko“ toteutettiin Les Fontenelles
peruskoulussa / Louviers, 15. -19. Marraskuuta 2010, EGS kumppneiden AREHN ja IUFM
toimesta.
Tämän viikon aikana pidettiin monia tapahtumia, muun muassa:
•

esitelmä energianäyttelystä, jonka loi AREHN; yli 500 kävijää

•

konferensseja „Energia ja kestävä kehitys“, 60 oppilaalle ja 3 opettajalle

•

kasvihuonekaasujen arviointia
koulussa 80 oppilaalle ja 4
opettajalle

•

lämpöhäviöanalyysia
Louviersin kaupungissa 70
oppilaalle

•

valokuvaustyöpaja „Minun
viestini, meidän energiamme“,
60 vapaaehtoista valokuvattiin
yhden päivän aikana ja lopulta
kuvista tehdään 20 julistetta painettaviksi.

...Portugalissa
Portugalilainen pilottihanke “Open
Day for Energy” järjestettiin 25.-27.
toukokuuta 2010.
Sillä pyrittiin saamaan opiskelijat ja
opettajat tietoisiksi uusiutuvien
energialähteiden tärkeydestä. EGS
kumppani IEBA järjesti opiskelijoille
useita käyntejä merkittäviin
uusiutuvan energian
tuotantopisteisiin.
Tarkoituksena lisätä opiskelijoiden vastuuta tulevaisuuden päättäjinä, päivän aikana
kehitettiin kampanja, jossa vähennetään energia kustannuksia opiskelijapaikoissa
vaihtamalla lamput.

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
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Päätelmät
Monet ihmiset pohtivat ja murehtivat miten tulemme tuottamaan ja käyttämään energiaa
tulevaisuudessa. Kaikki näkevät energiatehokkuuden tärkeäksi tulevaisuudessa. Miksi
sitten kuitenkin energiavallankumous matelee näin hitaasti eteenpäin?

Yksi syy tähän on varmasti se, että
vanhentuneessa fossiilisten
polttoaineiden taloudessa on vielä
ihmisiä jotka hyötyvät siitä, ja jotka
puolustavat koko voimallaan rakenteita
ja valtasuhteita, jotka palvelevat heidän
etujaan.
Toinen syy on, että ideapankkiamme ei
vielä kunnolla hyödynnetä. Tämä on
juuri se mistä EGS-projekti alkaa ja
hyödyntämällä projektissa rakennettuja
menetelmiä voivat paikallliset ihmiset ja
organisaatiot aloittaa
energiavallankumouksen.
Ihmiset, jotka kannattavat nopeaa
toimintaa voivat saada vaikutelman,
että toimenpiteet joita on erityisesti
kuvailtu tämän toisessa osassa ovat
työläitä ja aikaa vieviä. Kuitenkin hyvää
tarkoittavat, huonosti toteutetut
hankkeet tuhlaavat vielä enemmän
aikaa ja energiaa ja tämä voidaan
välttää käyttämällä EGS -menetelmiä.

Toivomme näkevämme EGS -menetelmien laajaa soveltamista paikallisissa foorumeissa
ja odotamme innolla rakentavamme uuden energiatalouden tulevaisuudella, yhdessä
teidän kanssanne!

Käytä materiaaleja, joita olemme julkaiseet nettisivuillamme tai ota meihin yhteyttä
jos sinulla on kysyttävää.
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Julkaise!
Ideoita ja faktoja
EGS:n avulla halusimme kertoa mahdollisimman
monille energiatehokkuudesta ja uusiutuvista
energialähteistä ja saada heidät mukaan energia
vallankumoukseen – tämän takia meidän täytyi
vedota yleisöön.

EGS -projektin levitystyö
1 keskitetyt nettisivut
Omat sivut melkein kaikissa
maissa
8 uutiskirjettä

Joka toinen projekti voi hyötyä myös
ammatillisesta PR-työstä.

Ainakin 35 lehdistötiedotetta

Ja loppujen lopuksi IEE pitää PR-työtä “tuottona”:
tukensa vastikkeena, se odottaa, että hankkeet
edistävät Euroopan väestön koulutusta kestävän
energiatalouden tulevaisuutta ajatellen.

6 newsletteriä

1 Esite (eri kieliversioina)

Siksi esittelemme PR-työtämme täällä
tarjoamme ideoitamme sinulle käytettäväksi.

2 TV-raporttia
1 videoclip
Muutama muu julkaisu

ja

Keskitetty vs. hajautettu
Nykypäivän PR-työ edellyttää tiedotusmedioita kuten esitteitä, nettisivuja tai uutiskirjeitä
houkutellakseen ja saadakseen kiinnostuneet asianomaiset mukaan toimintaan. Tälläistä
mediaa kutsutaan EGS- projektissa keskitetyiksi toiminnoiksi (centralised actions CA).
Näillä medioilla voidaan olla läsnä ympäri Eurooppaa, mutta eri maiden kansallisia kieliä
on silti käytettävä. Tämän vuoksi EGS -kumppanit käänsivät tärkeimmät informaatio
aineistot 10 osalluistujamaan omalle kielelle.
Lopuksi 23 hankkeen kumppania
ovat pääomaa jota tulisi käyttää.
Hajautetut toimet (decentralised
actions)
–
esim.
artikkelit
paikallisissa
lehdissä
tai
osallistuminen
paikallisiin
tapahtumiin.
Kaikki
projektin
osapuolet
ovat
sitoutuneet
levittämään sanomaa.
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Tutustu nettisivuihimme!
Keskeinen osa PR-työstämme on nettisivumme www.egs-project.eu. Siellä julkaisemme
kaikki hankkeidemme tulokset.
Päätimme alusta alkaen tehdä nettisivuistamme toimintakeskeiset. Emme halunneet antaa
pitkäveteisiä raportteja siitä, mitä olimme
www.egs-project.eu
tehneet – vaan tarjota sinulle tietoa ja
Nettisivut tarjoavat tietoa
välineitä omiin paikallisiin hankkeisiisi!
energiatehokkuudesta kouluissa 14
eri kielellä.Suurin osa tiedoista on
Sivuillamme voit muun muassa:
tarjolla englanniksi.
• allekirjoittaa tai ladata Euroopan
Sivusto sisältyy n. 180 artikkelia, jotka
manifestin energitehokkuudesta
on ladattu n. 100 000 kertaa.
kouluissa;
Noin 200 dokumenttia on tarjolla
ladattaviksi.
• löytää opetusvälineitä ja esimerkkejä
Suurin osa materiaalista on julkista,
hyvistä harjoituksista
mutta mukana on myös sisäinen osio
ympäristökasvatukseen aiheesta
EGS- kumppaneille.
energiatehokkuus kouluissa;
•

julkaista omia hyviä esimerkkejä.

Lisäksi löydät tietoa meidän EGS-kumppaneistamme, menetelmiä toteuttaa paikallisia
foorumeita energiatehokkuudesta ja paljon muuta.
Nettisivuiltamme löydät tietoa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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bulgariaksi,
tanskaksi,
saksaksi,
englanniksi,
suomeksi,
ranskaksi,
italiaksi,
hollanniksi,
norjaksi,
puolaksi,
portugaliksi,
romaniaksi,
ruotsiksi ja
slovakiaksi.
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Maakohtaiset nettisivut
Useimmat kumppanit ovat myös sisällyttäneet EGS:n omille nettisivuilleen. Tekemällä näin
he esittelevät myös sidoryhmänsä, jotka ovat mukana sidosryhminä tukemassa
levitystyötä.

Vieraile maakohtaisilla nettisivuillamme niin pääset yhteyksiin kumppaneidemme
kanssa!
•

www.kolumbus.fi/eco-one/EGS

•

http://ecq-bg.com/egs.php

•

www.rouen.iufm.fr/spip.php?article91

•

www.umweltschulen.de/egs/

•

www.grottenhof.com/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=75&Itemid=81

•

www.egs-progetto.it/

•

www.ieba.org.pt/ieba_pt/projectos/ficha_projecto.php?Id=14

•

www.montitrasimeno.umbria.it/it/notizia/progetti_europei_dedicati_alla_sostenibilit_energetica
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Allekirjoita manifesti!
Matkalla kohti energiatehokkuutta törmää
ala- ja ylämäkiin – ihan niin kuin millä
tahansa matkalla. Kokemus näyttää, että on
tarpeen uudistaa motivaatiotamme ja tarjota
toimijoille uutta intoa.

Euroopan Manifesto- sitoutumaan
energiatehokkuuteen yhdessä
Olemassa 12 kielen versiona.
Nyt jo yli 100 allekirjoittajaa 14:sta EU
maasta.

Vapaaehtoisen
sitoutumisen
julkisesta
esiintuomisesta voi olla paljon hyötyä. Se
muistuttaa toimijoita yhteisistä tavoitteista ja
tehtävistä.

Allekirjoittajat löydät EGS websivuilta
listana tai kartalta.
Manifesto on tarkoitettu oppilaitoksille
ja kaikille muille sidosryhmissä
toimiville organisaatioille.

Tätä taustaa vasten olemme laatineet EGS
manifestin. Pyydämme kaikkia EUROOPAN
OPPILAITOKSIA allekirjoittamaan tämän
manifestin ja REKISTERÖITYMÄÄN NETTISIVUILEMME.

Ennen allekirjoittamista, manifestosta tulisi keskustella kouluyhteisössä, jotta taataan
mahdollisimman suuri yksimielisyys ja saadaan kaikki mukaan – ei vain toimillaan, vaan
myös kysymyksillään ja vastalauseillaan.
Koulut voivat käyttää
allekirjoittamista myös
paikallisessa suhdetoiminnassaan
siten, että tekevät siitä
tapahtuman ja kutsuvat
vanhempia, paikallisia poliitikkoja
ja lehdistöä.
Koska allekirjoittajat on julkistettu
nettisivuillamme, voit myös etsiä
mahdollisia kumppaneita ja luoda
yhteyksiä.

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Allekirjoita manifesti
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Hyödy kansainvälisistä foorumeistamme!
EGS kumppanit ovat työskennelleet yhdessä esitelläkseen
töitään erikoistuneelle yleisölle keskusteltavaksi kolmessa eri
kansainvälisessä foorumissa.
Lataa esitykset nettisivuiltamme ja saat mielenkiintoisen
katsahduksen eri keinoista edistää energiatehokkuutta
Euroopan kouluissa! Voit myös oppia kuinka me pystyimme
toteuttamaan kansainvälisen koulukongressin
“Energiatehokkuus kouluissa” !

I. Kansainvälinen foorumi
Schio / Italia 9.10.2009
Aihe: koulut ja paikalliset toimijat työskentelevät yhdessä
energiavallankumouksen nimissä
Puhujia Italiasta, Itävallasta ja Suomesta
Noin 80 osallistujaa 10 eri maasta
Organisaatio: Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron”

II. Kansainvälinen foorumi
Järvenpää / Suomi, 9.3.2010
Aihe: Opetus, oppilaitokset ja energiatehokkuus
yhteistyö paikallisen yhteisön kanssa.
Puhujia Italiasta,
Romaniasta

Suomesta,

Saksasta,

Itävallasta

noin 50 osallistujaa 10 eri maasta
Järjestävä organisaatio: Osuuskunta Eco-One

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > Read more about
our public events!
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Kansainvälinen koulukongressi „Energiatehokkuus kouluissa“
Kongressi oli samalla myös EGS-projektin viimeinen tapahtuma. Sen oli tarkoitus herättää
intoa kestävästä energiataloudesta oppilaiden ja opettajien kesken. Muutamia luentoja
lukuunottamatta ohjelman pääpaino oli vuorovaikutteisissa tapahtumissa:
työpajoja,
mahdollisuuksien markkinat, sekä
retkiä suuriin energiatalouteen
Kansainvälinen koulu kongressi
liittyviin
hankkeisiin,
kuten
„Energiatehokkuus kouluissa“
ydinfuusiokokeilu "Wendelstein 7"
7.-8. 10. 2010 Stralsund / Saksa
Greifswaldissa.
130 osallistujaa 12:sta Euroopan maasta ja 60
opiskelijaa
Erityisiä kohokohtia olivat
5 luentotialisuutta, 11 workshoppia, 20 posteria,
oppilaiden plenary-luennot.
5 excursiota
Avausluennollaan Louise Willneff
400m² metsää istutettiin kompensoimaan
ja Nico Angerstein havainnollistivat
matkustamisen CO2 vaikutuksia
kuinka merkittävästi ilmastonKaupunkikierros ja muuta sosiaalista ohjelmaa
muutos on jo muuttamassa
Organisaattori: Environmental Office North
ihmisten elämää napa-alueilla.
Yhteistyötahot: Norddeutsche Stiftung für
Umwelt und Entwicklung (NUE), University of
Molemmat oppilaat osallistuivat
Applied Science Stralsund, British Council,
Iso-Britannian järjestämään
Teaching facility for nature protection and
arktiseen tutkimusmatkaan; siitä
sustainable development, Mecklenburg-West
lähtien he ovat kampanjoineet
Pomerania and ANU M-V e.V.
ympäristönsuojelusta
"Ilmasto mestareina". Matteo
Manfron ja Davide Stocco
ISIS:stä, Andrea Ponti Gallarate
(Italia) raportoi kuinka heidän
koulunsa tuhoutui huuhtikuussa
2009 maanjäristyksessä
Abruzzossa ja kuinka se on sitten
uudelleen rakennettu nollaenergiataloksi – oppilaiden
teknisen tuen avulla.
Joissakin työpajoissa oppilaat
esiintyivät myös puhujina.
Järjestäjä toivoi erityisesti, että
kongressista tehdään
mahdollisimman
ympäristöystävällinen , esim.
tarjoilemalla orgaanisia kunkin
reilunkaupan tuotteita, käyttämällä
kierrätettyä paperia ja laskemalla
hiilijalanjälki.

Lisätietoja:
www.egs-project.eu > schoolcongress
http://vimeo.com/17137544
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Kopioi meidän levitysstrategiamme!
30 kuukauden ajan olemme työstäneet PR-työtä suurelle eurooppalaiselle hankkeelle,
Energiavallakumoukselle. Salli meidän tiivistää ja esittää joitakin strategiamme keskeisiä
kohtia – kopiointi on nimenomaan sallittua!

Keskity kohderyhmiimme!
Vain pieni osa ihmisistä on kiinnostuneita siitä mitä olet tehnyt. Mutta monet ovat
kiinnostuneita tiedoista, materiaaleista ja välineistä, joilla he voisivat ratkaista omat
ongelmansa ja saada työnsä järjestetyksi ammattimaisesti.
Jos tarjoat näitä ratkaisuja, löydät kiitollisen yleisön!

Hyödynnä paikallisuutta!
Jotkut materiaalit, kuten nettisivumme tai tämä esite kehitettiin keskitetyin toimin;
muutamat EGS-kumppanit sijoittivat tähän paljon työtä. Mutta EGS-projekti onnistui vain
koska 23 kumppania 10 Euroopan maasta on esitellyt yhteisen huolenaiheensa siten, että
se on paikallisesti sopiva ja tarpeen.

Samaa toteutustapaa voi käyttää myös pienemmässä mittakaavassa!

Jos toimit paikallisella tasolla
ota yhteyttä paikalliseen
toimijaan
ja
organisoi
toiminta päivä yhdessä.
Jos haluat muuttaa koulusi
”vihreäksi”: etsi ”ympäristöedustaja”
ja
toteuta
vähintään
yksi
pieni
ympäristöhanke jokaisessa
luokassa.
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Jatka verkostoitumista !
Energiavallankumous jatkuu ja ilolla jatkamme yhteistyötä kanssanne tulevaisuudessa !
Euroopan laatukeskus on yhteistyötahona useissa projekteissa oppilaitosten kanssa
kestävän kehityksen mukaisen energiatuotannon edistämiseksi.
http://ecq-bg.com/
The Mountain Community ‘Trasimeno-Medio Tevere’ on julkinen organisaatio, joka
aktivoi kansalaisia ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja levittää hyviä käytäntöjä.
www.montitrasimeno.umbria.it
SOGESCA on energiatehokkuuden asiantuntijaorganisaatio ja oppilaitospuolella
erilaisissa projekteissa mukana.( esim. SHEEP- projekti, Kestävää tuotantoa).
www.sogesca.it/
The Environmental Office North e.V. on energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen
vastaisat työtä tekevä yhdistys. Kohderyhminä oppilaitokset ja kansalaiset. Yhdistys
tuottaa
koulutusmateriaaleja
englanniksi
ja
saksaksi.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html
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Suomen yhteistyöverkosto ja sen tuki oppilaitoksille
Osuuskunta Eco-One toimi projektin
suomalaisena koordinaattorina. Eco-One on
osallistunut
useisiin
kansainvälisiin
ja
kansallisiin
kehittämishankkeisiin
oppilaitosten kestävän kehityksen työn
tukemiseksi.
Olemme olleet mukana
kehittämässä
oppilaitosten
kestavän
kehityksen kriteerejä ja sertifiointia. Olleet
kymmenen vuotta mukana opettajien ja
auditoijien kouluttajina yhteistyössä Okkasäätiön ja Syklin kanssa.
Lisätietoja oppilaitoksille tarjoamistamme palveluista löytyy:
www.egs-project.eu
www.kolumbus.fi/eco-one/
Keuda Järvenpään palvelualojen yksikkö
sijaitsee
Järvenpäässä
Tuusulanjärven
rannalla. Opiskelijoita yksikössämme on 450,
joista aikuisia noin 190. Peruskoulupohjaisilla
perustutkintolinjoilla on mahdollisuus suorittaa
myös
ylioppilastutkinto
samanaikaisesti
ammatillisten opintojen kanssa kolmessa
vuodessa.
Yhteistyökumppaninamme
on
Järvenpään lukio.
Toimimme palvelualalla, jossa töitä tehdään
yhdessä.
Opiskeluaikana
harjoitellaan
yhdessä tekemistä, asiakkaan palvelemista ja
aitoa yrittämistä. Järven rannalla kauniissa
puistomaisemassa
sijaitseva
opistomme
uudenaikaisine opetustiloineen tarjoaa tähän
mainiot puitteet. Opiskelua toteutetaan esim.
juhlapalvelussa,
opiskelijaravintolassa,
rantasaunalla
tai
majoituspalvelussa.
Opistossamme on myös asuntola.
Yksikkö toimi pilottioppilaitoksena EGSprojektin eri toimenpiteiden toteutuksessa.
Paikalliset ja kansalliset sidosryhmät oli
mukana tukemassa pilotointia ja kehitystyötä.
Lisätietoja:
www.egs-project.eu ja www.keuda.fi
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Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö
– OKKA-säätiö on vuonna 1997 toimintansa
aloittanut itsenäinen organisaatio, joka toimii
opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen hyväksi.
Säätiön taustayhteisöinä ovat Opetusalan
Ammattijärjestö
OAJ:n
yleissivistävät
opettajat,
valtakunnalliset
ammatilliset
opettajajärjestöt
sekä
Lastentarhanopettajaliitto.
OKKA-säätiö on 2004 alkaen ylläpitänyt
kansallista Oppilaitosten ympäristösertifiointia, joka uudistui vuonna 2010 kestävän
kehityksen sertifioinniksi. Järjestelmä tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja
koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Se mahdollistaa
myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.
Lisätietoja sertifioinnista ja oppilaitosten tukimateriaaleista löytyy:
www.kouluymparisto.fi

Suomen ympäristöopisto SYKLI tarjoaa koulutuksia kaikille kouluasteille: peruskouluille,
lukioille,
ammatillisille
oppilaitoksille
ja
korkeakouluille
kestävän
kehityksen
edistämiseen.
Oppilaitosten koulutuksilla
voidaan
tukea
esimerkiksi
kestävän
kehityksen
ohjelmien
rakentamista
ja
kehittämistä, kestävän kehityksen – mukaan
lukien energiatehokkuus – sisällyttämistä
opetukseen
sekä
toimintakulttuurin
ja
arkitoimintojen kehittämistä. Sykli tarjoaa
ohjausta myös kestävän kehityksen ohjelmien
ja ympäristöjärjestelmien itsearviointiin ja
ulkoiseen auditointiin valmistautumiseen.
Sykli kehittää myös aktiivisesti oppilaitosten kestävän kehityksen asioiden hallintaa.
Olemme osallistuneet mm. koulujen ja oppilaitosten ympäristö- ja kestävän kehityksen
kriteerien kehittämiseen, sekä toimittaneet oppaita ja julkaisuja mm. ilmastonmuutoksen
käsittelystä
opetuksessa,
ammatillisten
oppilaitosten
kestävän
kehityksen
hallintajärjestelmän
rakentamisesta
sekä
kestävän
kehityksen
näkökohdista
ammatillisessa opetuksessa. Esimerkiksi Syklin koordinoimassa Draivi-hankkeessa on
kehitetty työkaluja ja opetusaineistoja autoalan ammatilliseen koulutukseen.
Lisätietoa
Syklin
oppilaitoksille
suunnatuista
palveluista
löytyy
osoitteesta
http://www.sykli.fi
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Motiva Oy on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja
kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt
sekä kuluttajat.
Energian järkevä käyttö ja sen merkityksen ymmärtäminen on tärkeä kansalaistaito, joka
on hyvä opettaa lapsille jo nuorena. Energian järkevä käyttö ja uusiutuvat energialähteet
sisältyvätkin peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien aihekokonaisuuksiin. Opetustyötä
helpottamaan on saatavilla useita valmiita materiaaleja, jotka lähestyvät
energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvää tietoa erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen.
Löydät energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviä opetusmateriaaleja,
opetusesimerkkejä
ja
vierailukohteita
sivuiltamme.
Olemme koonneet sivuillemme aiheeseen liittyviä materiaaleja ja vierailupaikkoja sekä
esimerkkejä suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa toteutetusta energiaopetuksesta.
Toivomme niiden antavan teille virikkeitä monipuoliseen ja innostavaan energia-asioiden
opetukseen.
Energiansäästöviikko on vuosittain viikolla 41 toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään
huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Teemakampanjalla pyritään
saamaan viikon aikana harjoiteltuja energiansäästökeinoja osaksi arkea, niin että niistä
tulisi itsestäänselvyyksiä.
Lisätietoja oppilaitoksille: www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset

Metos Oy Ab valmistaa ja markkinoi
ammattikeittiölaitteita sekä toimittaa niitä
tukevia palveluja. Yritys on toimialansa
markkinajohtaja
Pohjois-Euroopassa.
Metoksen pääkonttori ja Metos Center
-koulutuskeskus
sijaitsevat
Keravalla.
Metoksella on Suomessa tuotantolaitokset
Keravalla ja Leppävirran Sorsakoskella.
Metos työllistää Suomessa noin 330
ammattilaista. Laajan toimintakentän vuoksi
yritys tarjoaa monipuolisia työtehtäviä aina
suunnittelusta kokoonpanoon, myyntiin,
huoltoon ja ruoanvalmistukseen.
Metos kehittää määrätietoisesti uusia
ratkaisuja, joilla pienentää ammattikeittiöiden tuottamaa ympäristörasitusta. Keittiön
laitteet, prosessit sekä laitteiden oikea käyttö muodostavat kokonaisuuden, joka toimii
kaiken kehitystyön pohjana. Metos Centerin henkilöstöravintola on Suomen ensimmäinen
laitekohtaisilla energian- ja vedenkulutusmittareilla varustettu ammattikeittiö. Aidosta
käyttöympäristöstä kerätyn tiedon avulla tuotetaan tutkimustietoa tuotekehityksen,
valmistuksen, keittiösuunnittelun, huollon ja koulutuksen tarpeisiin.
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Metos tekee läheistä yhteistyötä suomalaisten oppilaitosten kanssa. Yhteistyön muotoja
ovat olleet muun muassa opiskelijoille ja ammatinopettajille räätälöidyt koulutuspäivät.
Viime vuosina erityisesti keittiöiden energiatehokkuuden kehittäminen on ollut yksi
pääteemoista. Metoksen kotisivuilta löytyvä ”Ammattikeittiön energiatehokkuus” on
pelimuotoon rakennettu tietopaketti, joka mahdollistaa viimeisimmän tiedon
hyödyntämisen opetuksessa.
Linkit:
www.metos.com ja Ammattikeittiön energiatehokkuustesti: www.metos.com/akatemia.asp
Snellmanin
Kokkikartano
Oy,
tuttavallisemmin Kokkikartano, on valmistanut
jo yli kymmenen vuotta maistuvia kotireseptein
valmistettuja valmisruokia. Tuotevalikoima on
vuosien aikana saanut paljon uusia makuja,
kokoja
ja
kokonaisia
tuoteperheitä.
Kokkikartanon
suosituimmat
tuotteen,
broilerpasta, kinkkukiusaus ja kirjolohikiusaus,
ovat löytäneet tiensä jo monien Suomalaisten
lautasille. Tuotteet valmistetaan aidoista raakaaineista ilman turhia lisä- ja säilöntäaineita.
Ruoan hyvä maku, tuoreus ja helppous ovat
meille tärkeitä ja sitä Kokkikartanon kokit teille
tarjoavat.
Kokkikartano työllistää tänä päivänä Keravalla noin 60 ja Pietarsaaressa noin 15 henkeä.
Pietarsaaressa valmistetaan välipalatuotteet ja annosateriat ja Keravalla muut tuotteet.
Kokkikartano kuuluu Snellman -konsernin valmisruokaliiketoimintaan ja sillä on tytäryhtiö,
Carolines Kök Ab, Ruotsissa. Carolines Kök Ab toimii Nackassa, Tukholman eteläpuolella,
ja on tunnettu piiraista ja paistoruoista, joita myydään Ruotsissa HoReCa -sektorilla ja
vähittäiskaupoissa. Snellmanin Kokkikartano Oy:n liikevaihto oli 2010 noin 21,5 miljoonaa
euroa.
Edelläkävijänä Suomen elintarviketeollisuudessa Kokkikartano pyrkii toimimaan kestävän
kehityksen mukaisesti. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että huolehdimme
työntekijöidemme terveydestä, hyvinvoinnista ja tasa-arvosta. Tuotteet valmistetaan
mahdollisimman energiatehokkaasti ja luonnonvaroja säästäen. Edellytämme myös raakaaine toimittajiltamme ympäristömyönteistä ja vastuullista toimintaa.
Lisätietoja:
www.kokkikartano.fi
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Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma valmistui vuoden 2010 alussa. Ilmastoohjelmaa valmistellut työryhmä laati ohjelman yhteistyössä kuntien kaavoittajien, teknisen
toimialan, liikennesuunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja hankintatoimen kanssa. Muita
merkittäviä yhteistyötahoja ovat olleet Vihreän Lipun koulut ja päiväkodit, Uudenmaan
liitto, YTV, Motiva Oy, Helsingin seudun kauppakamari sekä ilmastonsuojelukonsulttiyritys
CO2.fi Oy ja ympäristöalan osuuskunta ECO-ONE. Yhteistyö alueen 15: n ison yrityksen
muodosta-man verkoston kanssa tarjosi energiatehokkuuden mahdollisuuksista runsaasti
hyviä esimerkkejä.
KUUMA-hallitus hyväksyi osaltaan Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman
23.3.2010 ja perusti ilmasto-ohjelman seurantaryhmän, jonka tehtävänä on huolehtia
ilmasto-ohjelman seurannasta ja toteutuksesta. Seurantaryhmään on nimetty kuntien eri
hallintokuntien edus-tajat KUUMA-kunnista sekä asiantuntijajäsen Sipoosta, Vihdistä ja
Hyvinkäältä. Uudenmaan liitolla on ryhmässä edustaja, samoin alueen energiayhtiöillä.
Seurantaryhmä toimii energiatehokkuuden kehittämisryhmänä, koordinoi kuntien
ilmastonsuojelutyötä ja kuntakohtaisten tavoitteiden toteutumista, hankkeistaa ja etsii
toiminnalle rahoitusta, seuraa työn edistymistä ja päivittää ilmasto-ohjelman vuonna 2015.
Hankkeen vastaavana tahona toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
Ilmasto-ohjelmassa määritellään Keski-Uudenmaan kuntien yhteiseksi tavoitteeksi
asukasta kohden laskettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä keskimäärin
neljänneksellä vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Se tarkoittaa
kokonaispäästöjen vähentämistä 16 % kyseisellä aikavälillä.
Visiona on hiilineutraali Keski-Uusimaa vuoteen 2050 mennessä. ”Energiatehokas ja
hiilineutraali Keski-Uusimaa: puhtaampaa energiaa, parempaa teknologiaa ja lisää
työpaikkoja.”
Ohjelma määrittää yhteiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rajoitetaan
tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä ja edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Kun kokonaisuuteen on liitetty kullekin osatavoitteelle myös mittarit, on mahdollista seurata
tavoitteiden toteutumista. Ohjelmassa on asetettu tavoitteet yhdeksälle eri osa-alueelle:
energiatehokkuussopimuksille,
energian
tuotannolle
ja
jakelulle,
rakennusten
energiankulutukselle, materiaalien hankinnalle ja käytölle, jätehuollolle, maankäytölle ja
liikenteelle, tiedotukselle ja koulutukselle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle sekä
ilmastomuutokseen sopeutumiselle. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tahtoa ja
toimenpiteitä sekä säännöllistä yhteistyötä eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa.
Lisätietoja:
www.kuuma.fi/ilmasto.asp
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Johtopäätökset
PR-työ oli oleellinen osa EGS-projektia. Me otimme tämän tehtävän vastaan sitoutuneina
ja hyvin järjestäytyneesti ja olemme toteuttaneet sen onnistuneesti.
Aivan alusta alkaen, me vahvistimme PR-työn vastuuta projektissamme ja loimme kaikista
tärkeimmät materiaalit keskitetysti.
Käytimme projektirakennettamme hyväksi; 23 kumppania 10 EU maasta jotta voisimme
olla läsnä paikallisella tasolla ja jakaa huolemme kaikilla osallistuvilla kielillä monissa
alueellisissa ja/tai paikallisissa verkostoissa
Me loimme mediaformaatin joka sopi niin meille kuin kohderyhmällemekin, esim, nettisivut,
lehdistötiedotteita, esitelmiä ja videokoosteen.
EGS-projektin aikana olemme kehittäneet tuotteita jotka kohdistuvat kohderymiimme ja
joiden käyttämistä ja/tai levitystä voidaan jatkaa projektin loppumisen jälkeenkin.

Olemme järjestäneet useita kohokohtia alueellisten tapahtumien ja kolmen kansainvälisen
foorumin välittämänä jotka motivoivat monia ihmisiä – eikä vähiten itseämme.
Lopulta me onnistuimme tuoda huolemme julki Euroopassa ja kehittämään teille vinkkejä
edistämään omia projektejanne.

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla jotain kysyttävää tai jos haluat työskennellä
kanssamme tulevaisuudessa energiavallankumouksen parissa !
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