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Alueelliset energianeuvojatahot

• Energiaviraston rahoittama (TEM)
• Motiva ja Energiavirasto koordinoivat verkostoa
• Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi
Kanta-Häme ja Pirkanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Satakunta
Varsinais-Suomi

Kuva:
Wikipedia



Etelä-Savo maakuntana

• Matkailu, kesäasukkaat – aurinkoenergia, mökkiläisten kaasuautot
• Lähiruoka – pk-yrityksiä, energiaratkaisuja
• Luomutuotanto, vihannestuotanto – mädätteen käyttökohteita

(biokaasu)
• Pienet kaupungit, vireät kunnat – hajautettu energia, liikenteen

palvelut kaupungeissa
• Biokaasu alueellisena erikoisuutena

– Yritysryhmiä, paikallinen energiayhtiö – myös
aurinkoenergiassa

• Elävä maaseutu, paljon pientaloja -paljon erilaisia
lämmitysratkaisuja



Alueellisen toiminnan kokonaisuus
• Tietoa alueen energia-asioista asukkaille, kunnille ja yrityksille
• Välitetään Motivan tuottamaa viestintää ja materiaaleja
• Neuvotaan puhelimitse (kuluttajat) (vastuualueena Jukka Sairaselle)

– Energiakorjaukset, uusiutuva energia
• Yritysvierailut kontaktien ja mahdollisuuksien mukaan (Jukka Sairasen ja Maarit Karin

yhteinen vastuualue)
– Energiakatselmukset ja energiatehokkuussopimukset

• Kunnat (Maarit Karin vastuualue)
– Auttaa rahoituksen tunnistamisessa
– Yhteistyö energiaviestinnässä, energiatehokkuussopimukset – auttaa liittymisessä
– Viestiä ja auttaa esim. yhteishankintakampanjoista
– Osallistutaan messuille yms.



Viestintä
Kanavat ja verkostot
• Fb-ryhmä Energianeuvonta Etelä-Savo

– Nopeaan viestintään
– Ei ”juorupalsta”

• Kotisivu Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo
– Linkitys edelleen energiatietoon, hankkeisiin
– Esim. Pertunmaa

• Messut, tapahtumat
• Järjestöjen ja kuntien kautta; verkostoja rakennetaan
• Esittelyaineisto (ppt-aineisto)

– Yritykset, yhdistykset  (aamukahvit yms.)
• Kontaktointi kuntiin – viestintäresurssien yhdistäminen



Yhteistyökuvioita, mm
• Marttailuviikko, Energiansäästöviikko

– Kirjastoihin, kauppakeskuksiin
– Kerrotaan energiasta ja energiasäästöstä
– Jaetaan käsimateriaalia
– Pelataan energiavarttia

• Alueen ilmasto-ohjelmat
– Yhteiset kuntakierrokset, keskustelut

• Leaderit, hankkeet
– Fb-ryhmä viestintäkanavana
– Suunnitellaan yhteistä uutiskirjettä E-Savoon
– Yhteinen Teams-alusta E-Savon kunnille

• Vanhustyön keskusliitto

Tule tunnistamaan energiasyöpöt pelilliseen
Energiavarttiin tiistaina 6.10., klo 14.15.
Yhteisöllinen tietovisapeli mittaa tietämystä ja
opettaa energiansäästöstä
Yhteisen Energiavartin jälkeen tietovisa on
pelattavissa koko Energiansäästöviikon ajan.



Erityiskampanja (2020 ja 2021)

• Kuntien energiatehokkuussopimukset
– Taistelu pakkokeinoja vastaan!
– Tärkeää tehdä ajoissa – vielä ehtii

• Eroon öljylämmityksestä
• Taloyhtiöt (aurinkosähkö, energiakorjaukset,

öljy)
– Taloyhtiöillat, tilaisuudet yms.

• Ota yhteyttä alueesi energianeuvontaan, jos
pohdit mahdollista synergiaa
– Yhteistyötä hankintakampanjoissa,

viestinnässä ja tilaisuuksissa



Opittua, haasteita
• Kuluttajien/asukkaiden tavoittaminen

– Fb, puskaradiot ja muut kanavat kalasteluun
– Postauksia kuntaa/ryhmäläisiä koskevissa asioissa & kalastelu

• Energia on näkymätöntä
– Kunnissa ei välttämättä ”kenenkään homma”, kunnes toisin todetaan

• Aktiivinen yhteydenotto
– Kuntakierros
– Leader-ryhmät
– Martat

• Tiivistä, tiivistä, tiivistä
– Ohjeet, viestit
– Vältä hanke-sanan viljelyä
– Hyvä sauma opetella asiakasymmärrystä



Opittua, haasteita

• Tunge mukaan, aina ei tarvitse/kannata järjestää omaa
– Tilaisuuksiin, kotisivuille yms.

• Kirjoita muistiot – jos mahdollista – reaaliaikaisesti
• Toistuvat asiat (logot, ohjeet, tekstit) - kokoa dokumenttinippu
• Käytä olemassa olevaa materiaalia, sivustoja, fb-ryhmiä/sivuja
• Tee graafinen materiaali heti aluksi – ei vain rahoittajan vaatimus,

vaan myös erottuminen – jopa itselle
– Sähköpostin allekirjoitukset, kirje/dokumenttipohja, esityspohjat



Kiitos huomiostanne!

Maarit.kari@proagria.fi jukka.sairanen@proagria.fi

• Ilmoita tapahtumat Energiayrittajyys.fi>Tapahtumakalenteri
• Kerro toiminnasta Energiayrittäjyydestä elinvoimaa
• Etelä-Savossa? –liity Energianeuvonta Etelä-Savo ja postaa

ajankohtaisia
• Oletko kiinnostunut energia-avustustaulukosta? Ota yhteyttä (Maarit)


