
Energiatietoa kylille 
Aisaparin alueella

- onnistumisia ja haasteita
Thermopolis Oy, Johanna Punkari



Hankkeen toteuttaja: 
Etelä-Pohjanmaan 
energiatoimisto Thermopolis Oy

Thermopolis Oy:n tavoitteet: 
• Parantaa energiateollisuuden toimintaedellytyksiä toimialueellaan
• Lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja energiaomavaraisuutta Etelä-

Pohjanmaalla
• Jakaa tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista ja 

energiansäästötavoista
• Edistää kestävän kehityksen toteutumista Etelä-Pohjanmaalla ja 

lähialueilla

Tavoitteita edistetään monipuolisella hanke- ja kehittämistoiminnalla
Kohderyhminä julkinen sektori, yritykset ja kansalaiset



Koska alueella ei ollut saatavilla
puolueetonta ja maksutonta

energianeuvontaa kuluttajille, 
kehitettiin siihen

tiedottamishanke. 

Hanke oli alun perin tarkoitus
toteuttaa kaikilla neljällä E-P:n

Leader-ryhmien alueella, mutta
lopulta hanke käynnistyi

Aisaparin ja Kuudestaan –
Leaderien alueilla.

Hankkeet olivat erilliset, mutta
kulkivat käsi kädessä.

Kesto: 1.4.2016-31.3.2019 + jatkohanke 30.3.2020 
saakka

Budjetti Aisapari: 80 549 €, 100 % rahoitus



Hankealue – Leader Aisapari
Aisapari on kuuden pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan –
Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava – yhteinen 
kehittämisyhdistys, joka perustettiin keväällä 1999. Aisapari on yksi 
Manner-Suomen 54:sta Leader-ryhmästä. Hankkeet löytyy täällä.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xEX7rm_Lp2KQz20HY-kFB5t0D3s&ll=62.966364325537505%2C23.058496262038375&z=13


ENERGIATIETO – hankkeella pyrittiin tavoittamaan Aisaparin 
alueen asukkaita kaikki ikäryhmät huomioiden



Hankkeen lukumäärälliset tavoitteet Aisaparin 
alueella 1.4.2016-30.9.2019

Tavoite

Tiedonvälitys-hankkeen toteutuma Tavoite

Julkaistun materiaalin lukumäärä 14 kpl

Tuettujen infotilaisuuksien lukumäärä 18 kpl

Tuettujen esittelytilai-suuksien 
(demonstraatio) lukumäärä

6 kpl

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä yht. 200 hlö

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä, Naiset 70 hlö

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä, Miehet 130 hlö

Toteuma 30.9.2019 mennessä

Tiedonvälitys-hankkeen toteutuma Toteutunut 30.9.2019

Julkaistun materiaalin lukumäärä
8 kpl

Tuettujen infotilaisuuksien lukumäärä
37 kpl

Tuettujen esittelytilai-suuksien 
(demonstraatio) lukumäärä

14 kpl

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä yht.
985 hlö

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä, Naiset
376 hlö

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä, Miehet
435 hlö

Myös Kuudestaan –Leader –ryhmän alueella toteutetun hankkeen lukumäärälliset tavoitteet tavoitettujen henkilöiden 
suhteen yllättivät positiivisesti. 



Onnistuneita kokemuksia



Facebook –joulukalenteri
toteutettiin vuosina 2016, 
2017 ja 2018 eri muodoissa

Tavoitettuja yhteensä
kymmeniä tuhansia



Aurinkoenergia 
kiinnosti Lapualla 
ja Alajärvellä
Aurinkoenergiaillat toteutettiin
yhteistyössä Thermopolis Oy:n
yrityshankkeen kanssa



Energiakävelyyn otettiin 
mallia Porin kaupungin 

ilmastohankkeesta

Ensimmäinen kokeilu
Itäkylässä,Vimpelissä osallistujia 25 

henkilöä→ 4 kohdetta



Kirjastonäyttelyt (3 
kpl) järjestettiin
joka kunnan
kirjastossa ja 
vaihdellen myös
itsepalvelukirjastois
sa

→ satoja nimensä
listaan kirjoittaneita



Energianeuvonnan esiin 
nosto Sarka-messujen 
päälavalla

• Työntekijämme Marjo Mäkipelto kertoi
maatalousalan messuilla Seinäjoella
maaseudun energianeuvonnasta ja 
erilaisista tukimuodoista



Messutapahtumat olivat Energiatieto -hankkeen 
yksi parhaista keinoista tavoittaa kuluttajia



Haasteita matkalla



Autoilun kulutuksen 
vähentäminen ei 
kiinnostanut – vaikka 
keskiverto ajokierroksen 
käynyt pudottaa jopa 20 
% kulutuksesta



Koronan takia

Loput kirjastonäyttelykohteet 
peruttiin

Kaikki loput yleisötilaisuudet 
peruttiin

Hankkeen lopputilaisuudeksi 
suunnitellut Pytinki-messut 
puheenvuoroineen peruttiin



Mitä muuta



Tuotettua materiaalia

• Energiaopas kuluttajille

• Energiansäästövideot huumoriripauksella – löytyy 
Thermopolis Oy:n Facebookista selaamalla alaspäin

• Hankkeen työntekijä avusti Kuntien ilmastotyötä 
henkilöstön energiaoppaan laadinnassa 



Lausuntoja

• EU:n komission valmistelussa olevaa 
Energiatehokkuusdirektiivin kommentointi v. 
2017

• Energianeuvontaa tarvitaan koko maassa

• Toimme esiin riskejä, joita oli 
alkuperäisessä luonnoksessa koskien 
sähköautojen latauspisteistä 



Energiaviraston 
energianeuvonta jatkaa..
Maksutonta energianeuvontaa tarjotaan kunnille, pk-yrityksille ja 
kuluttajille.

Jaamme tietoa:

• kestävistä julkisista hankinnoista,

• energiatehokkuussopimuksista,

• energiakatselmustoiminnasta,

• kuntien uusiutuvan energian kuntakatselmuksista,

• uusiutuvan energian käyttöönotosta,

• energiatehokkuuden parantamisesta ja

• kuluttajan arjen energiankäytöstä.



Kiitos!

Lisätietoja: 

Johanna Punkari

Thermopolis Oy

p. 044 738 0022/ johanna.punkari@thermopolis.fi

www.facebook.com/ThermopolisFi

www.thermopolis.fi

mailto:johanna.punkari@thermopolis.fi
http://www.facebook.com/ThermopolisFi
http://www.thermopolis.fi/

