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1. Hankkeen toteuttaja 
 

Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy. 
 
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy on vuonna 2006 perustettu voittoa 
tavoittelematon yleishyödyllinen kehittämisyhtiö, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian 
käyttöä, energiatehokkuutta sekä kestävää kehitystä Etelä-Pohjanmaalla. Yrityksen omistavat 13 
osakasta, jotka koostuvat alueen kunnista ja energia-alalla toimivista yrityksistä. Thermopolis Oy on 
vakavarainen yritys, jonka omistuspohja on julkisenemmistöinen. Thermopolis Oy on yksi Euroopan 
Unionin virallisista energiatoimistoista yhdessä n. 400 muun eurooppalaisen toimiston kanssa. 
Toimisto sijaitsee Lapualla, ja toiminta-alueena on koko Etelä-Pohjanmaa. 
 
Osoite: 
Thermopolis Oy 
Lassilantie 12 
62100 LAPUA 
 

2. Hankkeen nimi/ hanketunnus 
 
Hankkeen nimi: Energiatietoa Kylille Aisaparin alueella 
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 
Ohjelman toimenpide: Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen 
Ohjelman alatoimenpide: 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet 
Hankkeen numero: 10637 
 

3. Hankkeen yhteenveto 
 
Etelä-Pohjanmaan alueella ei ole asukkaille kohdennettua hanketta tai palvelua, joka tarjoaisi 
puolueetonta tietoa asumiseen, rakentamiseen ja remontointiin sekä liikkumiseen liittyviin 
energiavalintoihin. Energiatieto kylille Aisaparin alueella -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on 
tarjota apua arkipäivän energia- ja ympäristövalintoihin. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida 
maaseudun asukkaita parantamaan energiatehokkuuttaan ja kiinnittämään huomiota 
ympäristöystävällisiin valintoihin. Hankkeella lisätään tietoutta energia-, ympäristö- ja 
resurssitehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja kestävän kehityksen 
huomioimiseen. Hankkeen asiantuntijat välittävät puolueetonta tietoa ja vastaavat asukkaiden 
energia- ja ympäristöaiheisiin kysymyksiin. 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maaseudun asukkaat ja kyläyhteisöt. Hanke pyrkii 
tavoittamaan alueen kaikkiin ikäryhmiin kuuluvat asukkaat ja vastaamaan kysyntään energia- ja 
ympäristöaiheista. Tietoa välitetään esimerkiksi kyläilloissa, yhdistysten tapahtumissa ja 
"tonttipäivillä" sekä tutustumismatkoilla. Hanke järjestää Leader-ryhmä Aisaparin alueella myös 
erilaisia teemapäiviä ja kilpailuja. Hanke välittää tietoa monenlaisin viestintäkeinoin, mm. sosiaalisen 
median ja YouTube –videoiden avulla.  
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Hanke toimii yhteistyössä mm. Leader -ryhmän Kylille -hankkeen, alueen kaikkien halukkaiden 
kyläyhdistysten, kuntien lupaviranomaisten, kirjastojen, Marttojen ja muiden yhdistysten sekä 
muiden kehittämishankkeiden kanssa. Hanke tekee yhteistyötä Leader -ryhmä Kuudestaan alueella 
toimivan Energiatieto -hankkeen kanssa erityisesti viestinnän osalta. 
 
Hanke parantaa alueen asukkaiden ja kyläyhteisöjen mahdollisuuksia viisaiden energia- ja 
ympäristöratkaisujen tekemiseen käytännön tiedon avulla. Paikallisesti toimivat yritykset hyötyvät 
välillisesti asukkaiden valveutuneisuuden kasvusta ja lisääntyneestä kysynnästä.  
 

4. Raportti hankkeen toiminnasta 
 
Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hanke 
 
Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -tiedonvälityshankkeessa tuodaan maaseudun asukkaille 
konkreettista tietoa energiansäästön ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Aikaisemmin 
hankkeilla ei ole kyetty huomioimaan maaseudun asukkaiden tietotarpeita riittävän 
kysyntälähtöisesti. Toimintatapana on tiedotustoiminnan tuominen lähelle asukasta kyläyhdistysten 
tms. tilaisuuksiin, uudenlaisen tiedotusmateriaalin luominen (esim. YouTube, facebook, kylän 
energiaopas) ja käyttäminen, mahdolliset retket ja tempaukset ym. 
 
Hankkeen tyyppi: Yleishyödyllinen tiedonvälityshanke 
Hankkeen toteutusaika: 1.4.2016 – 31.3.2020 
 
Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeelle on myönnetty rahoitus Leader-ryhmä Aisapari 
ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 - 2020.  
 
Hankkeen kustannukset:   80 549 €  
Julkinen tuki:  80 549 € (100 % rahoitus Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmasta, Leader-ryhmä Aisapari ry:n kautta) 
Yksityinen rahoitus:    0 €  
 

4.1. Tavoitteet 
 

Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
 
Hanke edistää maaseutualueiden paikallista kehittämistä (6B), ja kattaa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman tärkeimmät monialaiset tavoitteet, kohdentuen erityisesti ympäristöön sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, mutta myös innovointiin.  Alueellisessa ohjelmassa 
energiatehokkuus ja vähähiilisyys on tuotu vahvasti esiin. 
 
Hanke sopii Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntastrategian tavoitteisiin 2014 ja sen toteuttamiseen 
vuosina 2014 - 2017. Periaatteita, joita tämä hanke vankasti tukee, on mainittu mm. 
maakuntastrategian toimintalinjassa 4 seuraavin sanoin: ”Haasteet kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiselle ja uusiutuvan energian lisäämiselle ovat suuret. Kansalliset tavoitteet vaativat toimia 
Etelä-Pohjanmaalla. Toimenpiteitä tarvitaan myös energiatehokkuuden edistämiseksi.” Strategian 
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tavoitteena on, että vuonna 2040 Etelä-Pohjanmaalla maakunnan kehittämistä ja päätöksentekoa 
ohjaavat kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Näiden lisäksi pyrkimys päästöttömään 
energiankulutukseen ja tuotantoon on läpileikkaavana teemana kaikessa toiminnassa ja vähähiilisen 
yhteiskunnan edistämisessä. Strategiasta löytyy maininta: ”Vuonna 2040 eteläpohjalaiset tiedostavat 
omien valintojensa ja kulutustottumustensa ympäristövaikutukset.”  Lisäksi 
toimenpidekokonaisuudessa energiatehokkaiden ratkaisujen soveltamisesta on suoraan mainittu, 
että edistetään energiatehokkuutta koulutuksen, neuvonnan ja viestinnän keinoin. Energiatietoa 
kylille Aisaparin alueella -hanke sisältää näitä kaikkia. 
 
Aisaparin Merkki Päällä! -kehittämisstrategian kolmoskärkenä on luonto ja luonnonvarat puhtaan 
ruoan, energian ja elinympäristön tuottajina. Visiona on, että Aisaparin alue on vuonna 2020 
luontoympäristöä arvostava ja älykkäästi hyödyntävä, vähähiilinen yhteisö. Aisaparin strategiaan 
tehdyn SWOT -analyysissä esiin tulleena vahvuutena on eri ikäryhmien arvostuksen nostattaminen 
ympäristö- ja luonnonarvoihin. Energia-asioiden huomioiminen on tärkeä osa tätä periaatetta.  
 
SWOT-analyysissä esiinnousseena alueen heikkoutena on, että alue näkyy usein negatiivisissa 
uutisissa. Muualla Suomessa ja ulkomailla kestävä kehitys ja Cleantech sekä energiatehokkuuden 
parantaminen ovat nousseet imagoa nostattaviksi tekijöiksi. Hanke tuo Aisaparin alueen asukkaille 
tietoa viestinnän avulla ja panostaa viestintään Aisaparin alueen tapahtumista myös ulospäin. 
Ongelmana voi olla myös tietoisuuden puute, joka ehkä johtuu SWOT -analyysissä mainitusta 
yhteistyön vähyydestä.  
 
SWOT -analyysissä heikkouksiksi todettiin mm. olemassa olevan koulutuskapasiteetin väheneminen 
ja palveluiden heikkeneminen ja etääntyminen.  Hanke vastaa strategian tavoitteisiin pysymällä 
lähellä ja tuottamalla arvokasta tietoa niin asukkaille kuin asukkailta ulospäin.  
 
Strategian omavarainen ja vahva paikallistalous -tavoitteen toimenpiteenä on mainittu mm. 
uusiutuvan ja paikallisen energiantuotannon käyttöön kannustaminen ja materiaalitehokkuuden 
lisääminen. Materiaalitehokkuusajattelu on tärkeä osa kestävän kehityksen turvaamista. Hankkeessa 
tuodaan konkreettista tietoa energiavalintojen ohella myös muista aihepiirin kuluttajavalinnoista. 
Hanke on luonteeltaan yleishyödyllinen ja alueellista yhteistyötä lisäävä, sillä hankkeessa tehdään 
jatkuvaa yhteistyötä niin kehittämisyhdistysten, kuntien kuin muiden hankkeiden kanssa 
kyläyhdistyksiä unohtamatta. 

Tavoitteet, joihin hankkeella pyritään 
 
Hankkeen tavoitteena on edistää energiatehokkuutta, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, 
kestävää kehitystä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä maaseudun kyläyhteisöissä. Monipuolinen 
tiedonvälitys kannustaa kylien asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään, mikä lisää maaseudun 
elinvoimaisuutta.  Tietoisuuden lisäämisellä edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien 
uusien innovaatioiden syntymistä. Tietoa välitetään ikä- ja sosiaaliryhmästä riippumatta. Hankkeen 
päätavoitteena on aktivoida maaseudun asukkaita energiansäästöön ja uusiutuvan energian 
käyttöönottoon sekä ympäristöasioiden parempaan huomioimiseen. 
Tavoite saavutetaan mm. tehokkaan kaikki ikäryhmät saavuttavan tiedotuksen avulla: 

- Maaseudun asukkaille jaetaan konkreettista tietoa energiansäästö- ja uusiutuvan energian 
käyttömahdollisuuksista mm. maaseudun kylien tapahtumissa ja tilaisuuksissa, kampanjojen 
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avulla, internetissä, sosiaalisessa mediassa, yhteistyössä muiden hankkeiden ja viranomaisten 
kanssa sekä sähköpostitse tai puhelimitse.  
 

Tiedotuksen tavoitteena on mm: 
- Jakaa konkreettista tietoa suoraan kylien asukkaille. 
- Välittää tietoa hyvistä käytännöistä ja uusista innovaatioista. 
- Välittää tietoa tukimuodoista. 
- Parantaa kylien asukkaiden valmiuksia energiansäästöön ja tuotteiden kilpailutukseen. 
- Tuoda esiin, miten energiantuotantotavan, koneiden ja laitteistojen valinnoilla tai säädöillä 

vaikutetaan energiansäästöön, energiantehokkuuteen sekä ympäristön hyvinvointiin. 
- Jakaa tietoa uusiutuvien energiajärjestelmien vertailusta, kilpailutuksesta ja hankinnasta. 
- Kannustaa metsäenergian ja puun kestävän käytön, tai lämpöpumppujen käytön lisäämiseen 

alueella.  
- Avustaa maaseudun asukasta tunnistamaan omat kehittämistarpeensa (energia, ympäristö, 

materiaalien hyödyntäminen). 
- Välittää ympäristöasioihin, energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvää tietoa (esimerkiksi 

yhteishankinnat) yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
- Lisätä taloudellisen ajotavan yleistymistä alueella. 
- Lisätä ekologista kestävyyttä vähentämällä negatiivisia mielikuvia ympäristönsuojelusta. 
- Nostaa esiin kestävän kehityksen periaatteita myös taloudellisesta näkökulmasta.  
- Edistää maaseudun kotitalouksien ja yhdistysten taloudellista kestävyyttä. 
- Kasvattaa alueen asukkaiden ympäristötietoisuutta. 
- Myötävaikuttaa ympäristön tilan parantamiseen, kestävään luonnonvarojen käyttöön, 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen (kestävät ja ympäristöystävälliset 
toimintatavat). 

- Välittää tietoa myös muista maaseudun palveluista, kuten maatiloille kohdennetusta NEUVO 
2020 ympäristö- ja energianeuvontapalvelusta. 

- Toimia tiiviissä yhteistyössä muiden kehittämistoimijoiden kanssa (ELY, Leader -ryhmät, 
elinkeinoyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, korkeakoulut ja oppilaitokset, Metsäkeskus, Pro Agria, muut 
asiantuntijaorganisaatiot). 

 
Pitkällä aikavälillä hankkeen tavoitteena on mm: 

- Lisätä maaseudun kylien elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. 
- Lisätä maaseudun asukkaiden ympäristötietoisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 
- Luoda verkostoja, joita voidaan hyödyntää muissa hankkeissa tai muussa 

kehittämistoiminnassa. 
- Säästää energiaa ja luonnonvaroja ja hillitä ilmaston lämpenemistä. 
- Huomioida maaseudun energian ja materiaalien kulutuksen väheneminen ja uusiutuvan 

energian osuuden lisäys. 
- Jätteiden määrän, sekä ympäristöön, ilmaan ja vesiin joutuvien päästöjen väheneminen.  
- Uusien innovaatioiden synnyttäminen, jotka ovat hyödynnettävissä myös muussa 

kehittämistoiminnassa.  
- Saavuttaa EU:n Suomelle 2020 asettamien ilmastotavoitteet. 
- Toteuttaa Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian, Etelä-Pohjanmaan maaseudun 

kehittämisstrategian sekä Aisaparin Merkki Päällä! -kehittämisstrategian tavoitteita. 
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4.2. Toteutus  
 
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy päätti hakea tukea alueellisen energiatietouden 
edistämishankkeen toteuttamiselle keväällä 2015. Hanketta suunniteltiin alun perin toteutettavaksi 
koko Etelä-Pohjanmaan alueella ja sen toteuttamiseen oli tarkoitus hakea rahoitusta Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Kävi kuitenkin 
ilmi, että hanke voisi olla paremmin soveltuva rahoitettavaksi alueellisten Leader-ryhmien kautta, 
sillä hankkeen kohderyhmä on maaseudun asukkaat. Keskustelu Leader-ryhmien kanssa aloitettiin 
keväällä 2015. Siinä vaiheessa ohjelmakautta ei ollut vielä ohjeistusta monen Leader-ryhmän alueella 
toteutettavan hankkeen rahoitusmahdollisuuksista. Energiatietoa kylille/Energiatieto -hankkeita 
päädyttiin hakemaan jokaiselta Etelä-Pohjanmaan alueella toimivalta Leader-ryhmältä erikseen. 
 
Energiatietoa kylille Aisaparin alueelle -hankkeelle haettiin rahoitusta Leader-ryhmä Aisapari ry:ltä 
Hyrrän kautta heinäkuussa 2015. Aisapari ry:n hallitus teki päätöksen hankkeen tukemisesta 100 % 
julkisella tuella elokuussa 2017. Loppuvuodesta 2015 haettiin hanketukea myös Energiatieto 
Kuudestaan alueella -hankkeelle Leader-ryhmä Kuudestaan ry:ltä. Kuudestaan ry teki myönteisen 
päätöksen hankkeen tukemisesta joulukuussa 2015. Julkisen tuen osuus hankkeessa on 80 %. Leader-
ryhmät Liiveri ry ja Suupohja ry eivät myöntäneet hankkeelle hanketukea. 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki hankepäätöksen Energiatietoa kylille 
Aisaparin alueella -hankkeelle 29.4.2016, jolloin myös hankkeen alkamisajankohtaa muutettiin 
myöhemmäksi alkuperäisestä. Hankkeen alkamisajankohdaksi merkittiin 1.4.2016. ELY-keskuksen 
hankepäätös Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeen sisarhankkeelle, eli Energiatieto 
Kuudestaan -hankkeelle tehtiin 8.11.2016. Hankkeiden yhteiset toimenpiteet aloitettiin tässä 
vaiheessa. 

  

Toimenpiteet ja aikataulu 
 
Toimenpiteet 1.4.2016 -28.2.2017 
 
Energiatieto kylille Aisaparin alueella -hanke alkoi huhtikuussa 2016 Suomalaisten energiatoimistojen 
verkoston (NAFEA) tapaamisella, jossa samassa yhteydessä järjestettiin energianeuvojien koulutusta. 
Koulutuksen sisältö oli uudet tekniikat ja mahdollisuudet omakoti- ja taloyhtiöissä. Energiatieto -
hankkeen projektipäällikkö ja muut energianeuvojina toimivat henkilöt osallistuivat tilaisuuteen. 
 
Huhtikuussa tehtiin täydennyksiä Hyrrä-järjestelmään ELY-keskuksen päätöksen tueksi. Toukokuussa 
2016 pidettiin Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeen aloituspalaveri Thermopolis Oy:n 
toimistolla. Paikalla olivat projektipäällikkö Johanna Punkarin lisäksi Thermopolis Oy:n 
toimitusjohtaja Matti Alakoskela sekä Aisapari ry:n edustajat.  
 
Kesäkuun 16 päivä hankkeen projektipäällikkö osallistui Aisapari ry:n hankkeiden tapaamiseen 
Lappajärvellä. Samassa yhteydessä alueen Kestävän kehityksen hankkeet pitivät suunnittelupalaverin 
tulevasta yhteisestä toiminnasta. Heinäkuun ajan hankkeen projektipäällikkö ja muut hankkeen 
työntekijät olivat kesälomalla.  
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Elokuussa järjestettiin Lapualla LAKIA-messut, jonne hanke osallistui yhdessä Thermopolis Oy:n 
yrityksille suunnatun Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa -hankkeen kanssa. 
Hankkeilla oli yhteinen messuosasto, jossa jaettiin tietoa energia-asioista erilaisten puolueettomien 
oppaiden avulla. Hankkeiden julisteet olivat messuosaston seinällä. Messuosastolla vierailleiden 
määrää on hankala arvioida tarkasti. Messuille osallistui yhteensä 110 yritystä.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Energiatietoa Kylille Aisaparin alueella -hanke osallistui LAKIA-messuille Lapualla 13. – 14.8.2016. Kuvassa hankkeen 
messuosasto. 

Elokuun lopussa hankkeen projektipäällikkö osallistui Motiva Oy:n järjestämille energianeuvojien 
verkostopäiville Turussa. Tilaisuuteen osallistui energianeuvojina työskenteleviä henkilöitä ympäri 
Suomen. Samassa yhteydessä päivitettiin energianeuvojien kuulumiset ja kerrottiin Aisaparin 
alueella käynnissä olevasta Energiatietoa kylille -hankkeesta. Hankkeen yhteystiedot lisättiin Motiva 
Oy:n sivuille. 
 
1.9.2016 hankkeen projektipäällikkö kävi esittelemässä Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -
hanketta Kauhavan kaupungin kehittämispäällikölle ja tekniselle johtajalle. He olivat kiinnostuneita 
hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista alueella. Samana iltana alkoi Leader-ryhmä Aisaparin 
Kestävät kylät hankkeen kyläkiertue Vimpelin yhteiskoulun auditoriossa. Samalla julkistettiin 
Energiatieto -hankkeen logo. Tilaisuudessa oli paikalla  
 
2.-3.9. järjestettiin Alajärven Kurejolla Sadonkorjuumarkkinat. Energiatietoa kylille Aisaparin alueella 
-hanke oli mukana tapahtumassa perjantaina 2.9. esitellen opiskelijoille energia-asioita. Hankkeen 
osastolla vieraili arvioilta noin 20 opiskelijaa. 3.9. varsinaisena markkinapäivänä hankkeen esitteet 
olivat esillä tapahtumassa hankkeen projektipäällikön ollessa estynyt osallistumaan tapahtumaan. 
Syyskuulla koostettiin myös hankkeen esite, jota voidaan jakaa erialisissa tilaisuuksissa. 
 
Lokakuussa pohdittiin yhteistyökuvioita Järviseutu-seuran kanssa pidetyssä palaverissa. Järviseutu-
seuran henkilöillä oli hyviä ajatuksia Lappajärven seudun energia-asioiden kehittämiseen. Aisapari 
ry:n Kestävä kylätoimintakiertue jatkui Energiansäästöviikko -teemalla 10.10 Lehtimäellä 
Rannankylän kylätalolla, jossa oli paikalla 11 uuttaa kuulijaa. 11.10. Lappajärvellä Karvalan 
nuorisoseuralla osallistujia oli 6 uutta kuulijaa. 12.10. Kortesjärven Ylikylän nuorisoseuralla pidettyyn 
tilaisuuteen ei tullut kyläläisiä ollenkaan. Tilaisuuden aikana lähialueella oli muita tilaisuuksia, jotka 
aiheuttivat osallistujakatoa Kestävän kylätoiminnan kiertueelle. 13.10. Lapuan Haapakosken 
nuorisoseuralla järjestettyyn tilaisuuteen paikalle tuli 13 uutta kuulijaa. Tilaisuuksissa oli paljon 
kestävästä kylätoiminnasta kiinnostuneita ja keskustelu energia-asioiden ympärillä oli vilkasta. 
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14.10.2016 Järviseudun ammatti-instituutin (Jami) luonto- ja ympäristöalan opiskelijat kävivät 
tutustumassa Thermopolis Oy:n hankkeisiin. Hankkeen projektipäällikkö kertoi Energiatieto-
hankkeista ja alueellisesta energianeuvonnasta. Tilaisuuteen osallistui 14 opiskelijaa. 
 
27.10.2016 hanke järjesti lampunvalintaillan yhdessä Lappajärven Helmimarttojen kanssa 
Lappajärven kunnantalolla. Tilaisuuteen osallistui 11 henkilöä. Tilaisuudessa oli vilkasta keskustelua 
aihepiirin ympärillä. Martat pitivät tilaisuuden antia hyvänä. Uudentyyppisten lamppujen hankintaa 
pidetään yleisesti melko hankalana ja tämän vuoksi osallistujilla oli paljon kysymyksiä.  
 
9.11.2016 Aisapari ry järjesti hankkeiden tapaamisen Kauhavan LSK Business Parkissa. Mukaan 
kutsuttiin myös muut Aisaparin alueen käynnissä olevat hankkeet. Hankkeen projektipäällikkö 
osallistui tilaisuuteen.  
 
Marraskuun lopussa alkoi Thermopolis Oy:n ja Energiatieto -hankkeiden Facebook-joulukalenterin 
valmistelu. Energiatietoa kylille Aisaparin alueella- ja Energiatieto Kuudestaan -hankkeiden yhteinen 
Facebook-joulukalenteri toteutettiin Adventtikalenterina. Facebookissa julkaistiin yhteensä viisi 
julkaisua aiheen tiimoilta marras-joulukuun aikana.  
 

Joulukuussa Seinäjoen Sanomat teki jutun joulunajan 
energiansäästämisestä, mutta vastaavaa juttua ei ilmestynyt 
Aisaparin alueella.  
 
 
Kuva 2. Energiatietoa kylille Aisaparin alueella-hankkeessa tehdään 
mahdollisimman paljon Facebook-markkinointia. Yksi hankkeen sosiaalisen 
median viestintätavoista on joulun alla julkaistava joulu- tai adventtikalenteri. 

 
 
 
  
 
 
 

Tammikuussa 2017 järjesteltiin tulevia alkuvuoden tapahtumia ja täydennettiin hankkeen 
seurantalomake ELY-keskukselle. 
 
6.2.2017 hankkeeseen palkattiin osa-aikainen työntekijä Anne Viljanen (HM, ympäristöpolitiikka). 
Aluksi hän perehtyi hankesuunnitelmiin. Anne Viljanen osallistui myös Aisapari ry:n hankkeiden 
verkostoitumispäivään Alajärvellä 8.2.2017. Lisäksi hän kävi tutustumassa Lapuan Alanurmon koulun 
lämmitysjärjestelmään. Helmikuun aikana Anne valmisteli myös maaliskuussa järjestettäviä 
tapahtumia ja hankki niihin haketta ja turvetta lämpölaitoksilta ja valmisteli tilaisuuksiin esitelmää. 
 
Hankkeen projektipäällikkö tiedotti Lapuan kaupungin energiansäästötiimille 9.2.2017 pidetyssä 
kokouksessa Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeesta. Kokouksessa pohdittiin, olisiko 
hankkeesta hyötyä Lapuan yläkoulun kestävän kehityksen toimintasuunnitelman toteutuksessa. 



  

9 
 

Aiheesta oltiin myöhemmin yhteydessä yläkoulun rehtoriin. Kokouksessa oli paikalla Lapuan 
kaupungilta 5 henkilöä. 
 
Toimenpiteet 1.3. – 30.9.2017 
 
7.3. Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hanke oli mukana Kestävät Kylät -hankkeen 

tapahtumasarjassa Evijärvellä:  

o Särkikylän kylätalolla järjestettiin klo 11 – 13 ”Materiaaliviisaus” -tilaisuus 6 – 12 -vuotiaille 

kyläkoululaisille. Energiatieto -hanke opasti sähkölaitteiden energiankulutuksen 

mittaamisessa energiamittarilla. Tilaisuudessa oli esillä käsin kosketeltavia asioita, kuten 

haketta, turvetta ja pellettiä, pienoistuulivoimala. Tilaisuuteen osallistui 80 henkilöä, joista 

suurin osa oli koulun oppilaita ja opettajia. 

o Sopulan kylätalolla Vasikka-Aholla järjestettiin klo 14 – 16 ”Asiaa energiasta” -tilaisuus. Esillä 

oli Energiatieto -hankkeen lisäksi myös Järviseudun ammatti-instituutin Creen Care -hanke. 

Kävijät olivat pääsääntöisesti iäkkäämpiä kyläläisiä. Tilaisuuteen osallistui 19 henkilöä. 

o Jokikylän kylätalolla järjestettiin klo 18 – 20 ”Mittava tietopaketti” -tilaisuus, jossa olikin 

esillä runsaasti eri hankkeita ja toimijoita. Tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä. 

 

Kuva 3. Evijärven Särkikylän koulun oppilaat tutustuivat kotitalouden energiaa kuluttaviin tekijöihin konkreettisella tavalla. 

Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeen työntekijät osallistuivat 8.3.2017 järjestettävään 

Etelä-Pohjanmaan energiapäivään, jossa oli mielenkiintoisia puheenvuoroja yli maakuntarajojen. 

Tapahtuman järjesti Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa -hanke yhteistyössä E-P:n 

liiton kanssa. Hankkeen työntekijä osallistui Kiertotaloudet uudet ratkaisut -tilaisuuteen Seinäjoella 

16.3.2017. Hankkeen työntekijät osallistuvat myös kansainvälisestikin merkittävään energia-alan 

Energy and Buildings -tapahtumaan Vaasassa 24.3. Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet myös 

Motiva Oy:n järjestämiin energia-aiheisiin verkkokoulutuksiin ylläpitääkseen ajantasaista tietoa.   

22.3. järjestettiin Alahärmän Lehtikelalla klo 16:30 – 20:30 rahoitusilta yhdistyksille & kestävät kylät 

info. Energiatieto -hankkeen työntekijä oli paikalla jakamassa tietoa Energiatieto -hankkeesta. 

Osallistujia oli 10 henkilöä.  
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28.3. Energiatietoa kylille -hanke osallistui Kauhavan Mäenpään kylätalolla pidettyyn Kestävät kylät 

-kiertueeseen, jossa oli 17 osallistujaa. Tilaisuudessa esittäytyi runsas joukko Aisaparin alueella 

toimivia hankkeita. 

Huhtikuussa alkoi hankkeen Youtube -videoiden suunnittelu ja tarjousten pyytäminen. 

6.4.2017 järjestettiin Kestävät kylät -hankkeen iltatilaisuus Alajärven kirkonkylän nuorisoseuralla. 

Energiatietoa kylille -hankkeen työntekijä oli paikalla esittelemässä hanketta ja jakamassa tietoa 

energia-asioita. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä.  

11.4.2017 klo 17-20 järjestettiin Ylihärmän palvelutoimistolla Kestävän kylätoiminnan hanketori, 
jossa esittäytyivät alueen kestävän kehityksen hankkeet. Tilaisuudessa Teemu Öhman esitteli 
kartoittamiaan Kauhavan ja Lapuan geologisesti merkittäviä luonto- ja kulttuuriperintökohteita. 
Paikalla oli 12 henkilöä. 
 
26.4.2017 Energiatieto -hankkeen työntekijät osallistuivat valtakunnalliseen energianeuvojien 
vuosipäivään Helsingissä. Tilaisuuden järjestää vuosittain Motiva Oy. Tarjolla on tietoa 
ajankohtaisista aiheista sekä verkostoitumista muiden alueiden energianeuvontatyötä tekevien 
henkilöiden kanssa. 
 
Huhtikuussa hankittiin Energiatieto -hankkeelle oma roll-up ja tehtiin hankkeen ensimmäinen 
väliraportointi.  
 
6.5.2017 Energiatieto -hanke osallistui Alajärven Asumista ja hyvinvointia -messuille yhdessä muiden 
Aisaparin alueen hankkeiden kanssa. Aisaparin yhteisellä ”vihreä olohuone” -osastolla Energiatieto-
hanke esitteli valaistusvalintoja ja mainosti tulevaa Alajärven aurinkoenergiailtaa. Messuosastolla 
kävi vähintään 28 henkilöä. Määrä laskettu messukyselyn perusteella. 
 
8.5.2017 esiteltiin Energiatieto -hanketta ja muita energiatehokkuushankkeita Järviseudun ammatti-
instituutin kahdelle virolaiselle ympäristöalan vaihto-opiskelijalle. 
 
13.5.2017 järjestettiin Vanhassa Karhunmäessä sekä Mummadesignin tiloissa Kevätpäivä. 
Energiatieto -hankkeella oli tilaisuudessa osasto, josta sai ottaa mukaansa esitteitä kodin 
energiatehokkuuteen liittyen.  
 
17.5.2017 järjestettiin Aisaparin hankekiertoajelu Alajärveltä Vimpeliin, jossa hankkeen työntekijä oli 
kertomassa hankkeesta ja järjesti osallistujille Energiatietovisan. Tapahtumaan osallistui noin 10 
henkilöä. 
 
23.5.2017 Energiatieto -hanke järjesti yhdessä Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa -
hankkeen kanssa Aurinkoenergiaillan Lapualla. Tilaisuudessa oli myös aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpölaitteiden myyjiä pitämässä puheenvuoroja. Osallistujia oli 15 henkilöä. 
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Kuva 4. Joukko aurinkoenergiasta kiinnostuneita kokoontui kuulemaan aurinkoenergiasta Lapuan Virkataloolle keväällä 2017. 

  
30.5.2017 Energiatieto -hanke järjesti yhdessä Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa -
hankkeen kanssa Aurinkoenergiaillan Alajärvellä. Tilaisuudessa oli myös aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpölaitteiden myyjiä pitämässä puheenvuoroja. Osallistujia oli 11 henkilöä. 
 
Kesäkuussa Energiatieto -hanke keskittyi tiedottamaan sosiaalisen median kautta sekä muulle 
medialle. Hankkeen työntekijä koosti kesäiset energiansäästövinkit ja lähetti ne alueen 
paikallislehdille julkaistavaksi. 
 
18.6. järjestettiin Lapuan kaupungin toimesta Asumisen ja tonttien esittelypäivä Lapuan 
urheilutalolla. Tapahtumassa oli Energiatieto -hankkeen energiatiedotuspiste. 
 
20.7.2017 järjestettiin Itäkyläviikkojen yhteydessä Lappajärven itäkylässä Energiakävely, jossa 
Energiatieto -hankkeen työntekijä oli paikalla keskustelemassa lämmitysjärjestelmistä ja niiden 
valinnasta. Lenkki oli vajaa 2 km pitkä ja tutustumiskohteita oli kolme; maatilan hakelämpölaitos, 
omakotitalon maalämpö sekä omakotitalon ilma-vesilämpöpumppu. Keskustelu oli monipuolista. 
Kävelylle osallistui 25 henkilöä.   
 

 
Kuva 5. Kuvassa Itäkylän energiakävelyn osallistujia. Keskustelu oli monipuolista lenkin aikana ja sen jälkeen. 
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9.-10.8.2017 Energiatieto -hankkeen työntekijät osallistuivat valtakunnallisille Motiva Oy:n 
järjestämille Energianeuvonnan verkostopäiville Tampereella. Matkalla käytiin myös Valkeakosken 
pientalomessuilla ja osallistuttiin neuvojille järjestettyyn koulutus- ja verkostoitumistilaisuuteen. 
 
19.-20.8.2017 Energiatieto -hanke osallistui yhteisellä osastolla Innovatiivinen ja resurssitehokas 
Etelä-Pohjanmaa -hankkeen kanssa Lapualla järjestettäville LAKIA -messuille. Tilaisuudessa esiteltiin 
hankkeita ja jaettiin tietoa energia-asioista. 
 
Elokuussa jatkui myös Youtube-videoiden suunnittelu yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Videoita päätettiin kuvata yhteistyössä Aisapari ry:n Kestävät kylät -hankkeen kanssa. 
Videoiden kuvaus ja näyttelijät tulevat Järviseudun ammatti-instituutista. 
 
Toimenpiteet 1.10.2017 – 31.3.2018 
 
Thermopolis oli mukana järjestämässä 14.10.2017 pidettyä Lapuan liikennepäivää. Vierailijat saivat 
mahdollisuuden kokeilla sähköpyörää (12 testaajaa) ja taloudellista ajoa ajo-opettajan kanssa (3 
kuskia). Arvontaan nimensä laittoi 12 henkilöä. 
 
Joulukuussa Energiatieto-hankkeiden työntekijät toteuttivat Facebookissa 
joulukalenterin. Kalenterin valmistelutyöt alkoivat marraskuun lopulla ja 
vuoden 2017 joulukalenterissa avattiinkin luukku päivittäin. Sosiaalisen 
median seuraajille jaettiin yksinkertaisia ja toisinaan visaisiakin 
energianeuvoja ja -vinkkejä. Aiheina olivat mm. kestävä matkailu, 
lampputieto ja liikenteen energiankulutus.  
 
20.2.2018 hankkeen työntekijä osallistui Aisapari-verkoston tapaamiseen 
Ylihärmässä. 
 
Energiatieto oli näkyvästi paikalla myös Metsäkeskuksen järjestämässä 
”Polvelta toiselle – sukupolvenvaihdos” -messuilla. Seinäjoella 17.3.2018 järjestetyssä 
messutapahtumassa kävi kaikkiaan 342 kirjautunutta osallistujaa. Energiatiedon pisteellä kävi 46 
arvontaan osallistunutta ja arviolta yhteensä noin 70 messuvierasta. Metsänomistajia oli saapunut 
paikalle runsaasti myös Aisaparin toiminta-alueen kunnista. Messuvieraita varten oli kerätty 
erityisesti pilkkeen ja hakkeen polttoon liittyvää materiaalia, mutta useat metsänomistajat olivat 
kiinnostuneet metsäenergian lisäksi myös muusta aurinkoenergiasta (aurinkopaneelit ja –keräimet).  
 
Vuoden 2018 kirjastoyhteistyön oli tarkoitus käynnistyä maaliskuussa, kun Kuudestaan-alueen 
näyttelyt saatiin päätökseen. Hetkellisen materiaalipulan (esitteiden toimituksen viivästyminen) 
vuoksi Aisaparin toiminta-alueen näyttelyt päätettiin siirtää kesään/alkusyksyyn. Näyttelyt on 
tarkoitus toteuttaa samalla tavalla kuin Kuudestaan-alueella. Näyttelyt koostuvat: Energiatieto-
hankkeen roll-upista, lampputelineestä (teline, jossa on useita eri valaisimia esillä), lamppuvalintaa 
helpottavia ja tukevia oppaita ja muita kotitalouksille suunnattuja energiansäästöön liittyviä 
materiaaleja.  

Kuva 6. Energiatiedon 
joulukalenteri 



  

13 
 

Lamppunäyttely ehdittiin kuitenkin pitää Lehtimäen kirjastossa, jonka jälkeen todettiin että Aisapari-
alueen näyttelyitä joudutaan siirtämään.  

 
Kuva 7. Materiaalipulasta huolimatta lamppunäyttely saatiin järjestettyä Lehtimäen kirjastossa 

 
Motivan järjestämä neuvonnan vuosipäivä järjestettiin Helsingissä 20.3. Tapahtumaan osallistui 
Energiatieto-hankkeiden työntekijä. Vuosipäivillä esiintyi mielenkiintoisia henkilöitä puhumassa mm. 
ilmastomasennuksesta (teologian tohtori Panu Pihkala ja poliitikko Oras Tynkkynen) ja 
kysyntäjoustosta (Fingridin johtava sähköverkkoasiantuntija Risto Lindros). 
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Tapahtumiin osallistumisen lisäksi Energiatieto-hankkeiden työntekijät osallistuivat Motivan 
järjestämiin Skype webinaareihin, joissa käsiteltiin mm. erilaisia energiatehokkuuteen ja -säästöön 
liittyviä esimerkkitapauksia.  
 
Energiansäästöön liittyvät Youtube-videot saatiin tuotettua vuodenvaihteessa 2017-2018. Videoiden 
julkaisuajankohdat ja käyttötarkoitukset ovat vielä keskustelun alla. 
 
Toimenpiteet 1.4. - 30.9.2018 
 
Energiansäästöön liittyvien Youtube -videoiden kuvaukset saatiin toteutettua vuodenvaihteessa 
2017-2018. Videoista tehtiin neliosainen sarja, joista ensimmäinen osa julkaistiin Thermopoliksen 
Facebook-sivuilla 17.7.2018. Loput kolme osaa julkaistiin seuraavan kauden puolella. Videoissa 
seikkailevat niin kutsutut ympäristöpeikot Taruliina ja Lorutiina, jotka opastavat 
ympäristöystävällisiin ja energiaa säästäviin tapoihin. Ensimmäinen osa: Taruliinan ja Lorutiinan 
seikkailut – osa 1, Säästä vettä: Vesi etsiytyy vaakaan, voisiko sitä säästää? 
https://www.facebook.com/Thermopolisfi/videos/vb.242919242406146/1940236419341078/?typ
e=2&theater 
Videot ovat löydettävissä myös Youtubesta: https://www.youtube.com/watch?v=qrzNefQRSIk  
Muiden videoiden Facebook-julkaisuajankohdat ovat 8.10. osa 2, 19.11. osa 3 ja 4.12. julkaistaan osa 
4. Videot on toteutettu yhteistyössä Aisaparin Kestävät kylät -hankkeen kanssa. 
 
5.5.2018 Asumista ja hyvinvointia -messut Vimpelissä. Mervi Pienimäki oli Energiatietohankkeen 
esittelijänä Thermopolikselta Aisaparin yhteisellä messuosastolla. Hän keskusteli sekä jakoi 
energiatietoa noin 40 henkilölle. Messuilla oli kaikkineen 1400 kävijää. 

 
Kuva 8. Mervi Pienimäki jakamassa energiatietoa Asumista ja hyvinvointia -messuilla Vimpelissä. (Kuva: Aana Maritta Vainio) 
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9.5.2018 Seinäjoki, Eurooppa-päivä. Tapahtumassa esille pääsivät alueella käynnissä olevat EU-
rahoitteiset hankkeet, joita Thermopoliksellakin on käynnissä. Messuosaston kustannukset eivät 
tulleet siis Energiatieto -hankkeelle. Vierailijat messuilla olivat kuitenkin käytännössä tavallisista 
kotitalouksista (vanhuksia, opiskelijoita, työttömiä jne.) ja heidän kanssaan keskusteltiin myös 
energia-asioista. Messuosastollamme vieraili 19 henkilöä. 
 

11.5.2018 Lapua, Lapuan markkinat. Osallistuimme markkinoille Energiatieto-hankkeella ja pisteellä 
oli esillä energianeuvonnan materiaalia. Esittelijänä markkinoilla toimi energianeuvojamme Pauli 
Sneck. Pisteellämme kiinnostuneita kävijöitä oli noin 17 henkilöä. 
 
23.5.2018 Hankkeen työntekijä osallistui Aisaparin verkostoitumispäivään Alajärvellä. 
 
20.7.2018 Energiatieto osallistui Lappajärven markkinoille. Pisteellämme oli esillä hankkeen roll-up 
ja energiatietoon liittyviä esitteitä jaettavana. Markkinoilla pisteellämme oli noin 23 vierailijaa. 

 
Kuva 9 20.7.2018 energiatietoa Lappajärven markkinoilla. 

 

4.8.2018 Elotorilla Ylihärmässä pystytimme vastaavanlaisen pisteen kuin Lappajärven markkinoilla. 
Ylihärmän torilla Energiatiedosta kiinnostuneita oli noin 21 henkilöä. 
 
16.8.2018 Aisaparin Leader -ryhmän kokous: Matti Alakoskela piti ryhmälle esitelmän aiheesta 
energiatehokkuussopimukset ja kuluttajien energianeuvonta. Kokouksessa oli läsnä kuusi henkilöä. 

28. – 29.8.2018 Energianeuvojien verkostopäivät: Thermopoliksen työntekijöitä osallistui 
Energianeuvojien verkostopäiville Lappeenrannassa. Tavoitteenamme tilaisuudessa oli vahvistaa 
verkostoon kuulumista ja energianeuvontatyötämme. 
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Aisaparin alueen vuoden 2018 kirjastoyhteistyö käynnistettiin Lehtimäen ja Alajärven kirjastoista.  
Näyttelyä toteutetaan samalla tavalla kuin Kuudestaan-alueella. Näyttely koostuu: Energiatieto-
hankkeen roll-upista, lampputelineestä (teline, jossa on useita eri valaisin malleja), lamppuvalintaa 
helpottavia ja tukevia oppaita sekä muita kotitalouksille suunnattuja energiansäästöön liittyviä 
materiaaleja. Alajärven näyttelyn jälkeen meiltä loppuivat esitteet ja näyttelyä voitiin jatkaa vasta 
marraskuussa, kun olimme saaneet riittävästi esitteitä ja sovitettua näyttelyiden aikatauluja. 
Lamppunäyttely pidettiin Lehtimäen lähikirjastossa 26.3.-6.4.2018 ja Alajärven pääkirjastossa 9.-
20.4.2018. Aisaparin alueen muut lamppunäyttelyt pidetään seuraavalla kaudella. 
Seuraavan kauden sovitut lamppunäyttelyt Aisaparin alueella:  

- 2.11.-12.11.2018  Vimpeli, Vimpelin kunnankirjasto 
- 12.12.-26.11.2018  Lappajärvi, Lappajärven kirjasto 
- 26.11.-10.12.2018  Evijärvi, Evijärven kunnankirjasto 
- 10.-21.12.2018 Kortesjärvi, Kortesjärven kirjasto 
- 7.1.-21.1.2019,  Alahärmä. Alahärmän kirjasto 
- 21.1.-4.2.2019  Ylihärmä, Ylihärmän kirjasto 
- 4.-18.2.2019   Kauhava, Kauhavan pääkirjasto 
- 18.2.-4.3.2019  Lapua, Lapuan kirjasto 
- 4.3.-18.3.2019  Tiistenjoki. Tiistenjoen sivukirjasto 

  
Olemme myös antaneet henkilökohtaista energianeuvontaa puhelimitse kuluttajille, kun he ovat 
ottaneet yhteyttä. Energianeuvojamme ovat keskustelleet muun muassa maalämmön 
kilpailutuksesta ja maapiiriin liittyvistä asioista sekä lämmitysjärjestelmien vaihtamisesta ja niiden 
vaihtoehdoista. 
 
Energianeuvojamme ovat myös seuranneet Motivan järjestämiä verkkokoulutuksia, kun Motiva on 
jälkitallenteita lähetellyt. 
 

Toimenpiteet 1.10.2018 – 31.3.2019 
 
Hankkeessa teetetty energiansäästöön liittyvä neliosainen Youtube -videosarja julkaistiin 
Thermopoliksen Facebook-sivuilla. Videoissa seikkailevat niin kutsutut ympäristöpeikot Taruliina ja 
Lorutiina, jotka opastavat ympäristöystävällisiin ja energiaa säästäviin tapoihin. Videot on toteutettu 
yhteistyössä Aisaparin Kestävät kylät -hankkeen kanssa.  
Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin jo 17.7.2018. 
Toinen osa: Sadat tuhannet valot! jaettiin Thermopoliksen facebook sivulla 8.10.2018 
energiansäästöviikon alkajaisiksi. Osan 2 ideana on turhan sähkönkulutuksen vähentäminen, jonka 
teema sopi erittäin hyvin energiansäästöviikolle. 
Sarjan kolmas osa nimeltään Aineen häviämättömyyden laki jaettiin 19.11.2018 Euroopan jätteen 
vähentämisen viikon EWWR:n kunniaksi. Videolla ympäristöpeikot puuttuvat roskaamiseen ja 
kannustavat jätteiden lajitteluun.  
4.12.2018 julkaisimme neljännen osan Jokamiehen oikeudet. Tämän osan julkaisimme osana 
energiatietoa, ympäristönäkökulmaa ja kestävää kehitystä käsittelevän joulukalenterimme 
luukkuna numero 4. Tässä videossa kannustetaan ulkoilemaan jokamiehen oikeuksien, eli marjoja 
luonnosta saa poimia, ja myös vastuun mukaan eli ei saa roskata. 
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Nämä kaikki videot löytyvät Thermpolis Oy:n facebook sivulta jakamiemme videoiden joukosta:  
https://fi-fi.facebook.com/pg/Thermopolisfi/videos/?ref=page_internal. Videot olivat tavoittaneet 
yhteensä yli 2000 henkilöä facebookissa. 
Videot ovat löydettävissä myös Youtubesta Aisaparin jakamina: 
https://www.youtube.com/watch?v=qrzNefQRSIk  
 
30.10.2018 Karvalan resurssiviisas kyläilta, Lappajärvi (Aisaparin kyläviikot 2018): Tilaisuudessa 
tarjottiin energiansäästö- ja valaistusvinkkejä sekä älykästä kylätoimintaa, esillä oli myös 
energiatiedon lamppunäyttely. Tilaisuudessa oli läsnä 16 henkilöä ja esimerkiksi lampputieto -
esitteitä meni noin kuusi kappaletta. 
 
24.1.2019 ELYn Mahtisatoa-työpaja, Lapua: Maaseutuohjelman rahoittamat kehityshankkeet ja 
niiden tekijät olivat kokoontuneet luomaan hankkeilleen vaikuttavuuspolkua, jotta hankkeet eivät 
jäisi vain raportin tasolle vaan saisivat julkisuutta kansan keskuudessa.  
 
1.-2.2.2019 Marjo Mäkipelto kävi luennoimassa maanviljelijöille ja maatilanomistajille suunnattujen 
Sarka-messujen messulavalla tarjolla olevista energianeuvontapalveluista ja energiatuista. Luento 
oli molempina messupäivinä ja kuuntelijoita oli yhteensä noin 40 henkeä. Tapahtuma oli 
Seinäjoella, mutta messuvieraat olivat myös ympäryskunnista saapuneita maaseudun asukkaita ja 
tietenkin maanviljelijöitä. 

 
Kuva 10 1.2.2019 energialuento Seinäjoella Sarka-messuilla. 

 
Tammi-helmikuun aikana Marjo Mäkipelto ja Matti Alakoskela kävivät keskustelemassa Evijärvellä 
kunnan insinöörin ja rakennusmestarin kanssa sekä Alajärvellä ja Lappajärvellä kuntien 
teknisenjohtajan kanssa yhteistyön ja energiatehokkuuden edistämiseksi kunnassa. Palaverien 
matkakustannukset eivät kohdistuneet Energiatieto-hankkeelle. Lisäksi Aisaparin alueen kuntien 
teknisille johtajille on lähetetty uusien tonttien ostajille, talonrakentajille ja saneeraajille suunnattu 
energianeuvollinen tietopaketti jaettavaksi energiatietoa kaipaaville.  
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Maaliskuussa energiatieto-hankkeille tilattiin yhteinen energianeuvontapistettä mainostava 
Energianeuvonta-lippu. Lippua on tarkoitus käyttää messuilla ja toreilla aina kun 
energianeuvontapiste järjestetään jossakin tapahtumassa. Lipulla saadaan näkyvyyttä ja huomioita 
osastojen joukossa. 
 
30. – 31.3. Thermopolis Oy:llä oli Seinäjoen Pytinki-messuilla osasto, jossa oli tarjolla 
energianeuvontaa. Messuosastolle oli pystytetty energiatietohankkeiden tilaisuuksia varten tilattu 
energianeuvontapistettä mainostava energianeuvonta-lippu. Varsinaisen messuosaston 
kustannukset jaettiin Thermopoliksen muille hankkeille, joten osastosta ei tullut kustannuksia 
energiatieto-hankkeille. Pytinki messuille osallistuu väkeä myös Aisaparin alueen kunnista. 

 
Kuva 11 30.3.2019 energianeuvonta-lippu Seinäjoella Pytinki-messuilla. 

 
Aisaparin alueen lamppunäyttely, joka aloitettiin vuonna 2018 Lehtimäen ja Alajärven kirjastoista 
saatiin päätökseen maaliskuussa 2019.  Näyttely kiersi Aisaparin kuntien alueella kaikkinensa 
kymmenessä kirjastossa.  Näyttely toteutettiin samalla tavalla kuin Kuudestaan-alueella. Näyttely 
koostui: Energiatieto-hankkeen roll-upista, lampputelineestä (teline, jossa on useita eri valaisin 
malleja), lamppuvalintaa helpottavista ja tukevista oppaista sekä muista kotitalouksille suunnatuista 
energiansäästöön liittyvistä materiaaleista. Viidennen maksatuskauden lamppunäyttelyt Aisaparin 
alueella toteutettiin seuraavasti:  

- 2.11. – 12.11.2018  Vimpeli, Vimpelin kunnankirjasto 
- 12.12. – 26.11.2018  Lappajärvi, Lappajärven kirjasto 
- 26.11. – 10.12.2018  Evijärvi, Evijärven kunnankirjasto 
- 10.12. – 21.12.2018 Kortesjärvi, Kortesjärven kirjasto 
- 7.1. – 21.1.2019  Alahärmä. Alahärmän kirjasto 
- 21.1. – 4.2.2019  Ylihärmä, Ylihärmän kirjasto 
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- 4.2. – 19.2.2019  Kauhava, Kauhavan pääkirjasto 
- 19.2. – 5.3.2019  Lapua, Lapuan kirjasto 

Lapuan Tiistenjoen sivukirjastoon näyttelyä ei viety, sillä se on auki ainoastaan maanantaisin. 
 
Energianeuvojamme ovat olleet mukana myös Motivan järjestämissä webinaareissa sekä seuranneet 
verkkokoulutuksien jälkitallenteita. 
 

Hankkeen lukumäärällisten tavoitteiden seuraaminen 
 
Taulukko 1. Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeen määrällistä seurantaa tehdään Hyrrä-järjestelmään. Hankkeen 
alkuperäisessä suunnitelmassa oletettiin, että henkilöitä tavoitettaisiin hankkeen aikana vähemmän.  Tavoitettujen henkilöiden 
lukumäärästä puuttuvat LAKIA-messuilla tavoitetut henkilöt vuodelta 2016. Vuodenvaihteessa 2016 - 2017 tehdystä seurantatietojen 
laskennasta puuttui kahden tilaisuuden tarkentunut osallistujamäärä. 

Tiedonvälitys-
hankkeen toteutuma 

Tavoite Raportointi-
jakson 
1.4.2016 -
28.2.2017 
toteutuma 

Raportointi-
jakson 1.3.-
30.9.2017 
toteutuma 

Raportointi-
jakson 
1.10.2017-
31.3.2018 
toteutuma 

Raportointi-
jakson 1.4.-
30.9.2018 
toteutuma 

Raportointi-
jakson 
1.10.2018-
31.3.2019 
toteutuma 

Yhteensä 
1.4.2016-
30.9.2018 

Julkaistun 
materiaalin 
lukumäärä 

14 
kpl 

2 2 0 1 3 8 kpl 

Tuettujen 
infotilaisuuksien 
lukumäärä 

18 
kpl 

10 12 2 7 6 37 kpl 

Tuettujen 
esittelytilai-
suuksien 
(demonstraatio) 
lukumäärä 

6 kpl 1 2 2 1 8 14 kpl 

Tilaisuuksiin 
osallistuneiden 
määrä yht. 

200 
hlö 

92 360 58 142 333 985 hlö 

Tilaisuuksiin 
osallistuneiden 
määrä, Naiset 

70 
hlö 

51 194 19 67 45 376 hlö 

Tilaisuuksiin 
osallistuneiden 
määrä, Miehet 

130 
hlö 

41 166 39 74 115 435 hlö 

 
 
Energiatieto-hankkeiden esite laadittiin Kestävä kylätoiminta -kiertueen alkaessa ja niitä on jaettu 
useita kymmeniä kappaleita hankkeen aikana. Esitteestä löytyy hankkeen yhteystiedot ja toiminnan 
kuvaus. Hankkeeseen laadittiin myös juliste. Keväällä 2017 hankkeelle laadittiin roll-up. Se on  
Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeen sekä Energiatieto Kuudestaan -hankkeen yhteinen. 
Kesällä 2017 hankkeen työntekijä laati kesäajan energiansäästövinkit -tiedotteen, joka julkaistiin 
myös Thermopolis Oy:n Facebookissa.  
 
Olemme jälleen hankeen myötä tavoittaneet uusia kuluttajia energiatiedotuksellamme eri 
tilaisuuksissa, messuilla ja markkinoilla. Olemme menneet sinne missä kuluttajat ovat. 
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Aikataulun toteutuminen 
 

 

 
Kuva 12. Hanke ei lähtenyt käyntiin suunnitellun mukaisesti huhtikuun alussa 2016. Pääsääntöisesti hanke lähti käyntiin vasta 
elokuussa 2016. Sen jälkeen hanke on osallistunut lukuisiin tilaisuuksiin ja tiedottanut toiminnasta. Osa toiminnasta on toteutunut 
alkuperäisen aikataulusuunnitelman mukaisesti. Tummanvioletit ja ruskeat kentät kuvaavat hankkeen aikataulun toteutumaa. Oranssi 
pohjalla varustetut toimenpiteet on saatettu loppuun. Hankkeelle haettiin vuoden jatkoaikaa 31.3.2020 asti. 

Helmikuussa 2017 hankkeeseen palkattiin osa-aikainen projektityöntekijä. Keväällä 2017 monet 
hankkeen suunnitelluista toimenpiteistä ovat käynnistyneet tai niitä on lähdetty suunnittelemaan. 
Marraskuussa 2017 hankkeen projektipäällikkö jäi vanhempainvapaalle, joten hankkeen toteutus 
siirtyi muille Thermopoliksen työntekijöille. Töitä hankkeelle tekivät pääasiassa Mervi Pienimäki 
(ympäristöinsinööri, AMK), Pauli Sneck (energiainsinööri, AMK) ja Marjo Mäkipelto 
(ympäristöinsinööri, AMK). 

Hankkeen resurssit ja toteutuksen organisaatio 
 

Energiatietoa Kylille Aisaparin alueella hanketta toteuttaa Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto 
Thermopolis Oy. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Thermopolis Oy:n toimitusjohtajana 
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keväällä 2016 aloittanut Matti Alakoskela. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Johanna Punkari (ent. 
Hanhila). Hankkeen projektityöntekijänä toimii helmikuusta 2017 alkaen Anne Viljanen. Muu 
Thermopolis Oy:n henkilökunta osallistuu hankkeen toimenpiteisiin tarpeen mukaan.  
 
Hankkeen taloushallinnon hoitaa Beople Oy yhdessä projektipäällikön kanssa. Thermopolis Oy:n 
tilintarkastuksen tekee Tuula Ylikangas (HT, JHT). 

Kustannukset ja rahoitus 
 
1.4.2016 – 28.2.2017 
 
Energiatietoa Kylille Aisaparin alueella -hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta 2014 – 2020. Leader-ryhmä Aisapari ry teki myönteisen tukipäätöksen 
hankkeelle elokuussa 2015 ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki 
myönteisen tukipäätöksen 29.4.2016. Hankkeen julkisen tuen osuus 100 % rahoituksella on 80 549 € 
(ks. kohta 3). 
 
Hankkeessa syntyi kustannuksia 1.4.2016 - 28.2.2017 välisenä aikana 9 546,43 € edestä. Haettava 
maksuosuus kaudelta 1.4.2016 – 28.2.2017 oli yhteensä 9 546,43 €, hankkeen julkisen tuen osuuden 
olleessa 100 %.  
 
Kustannukset eivät ole syntyneet alkuperäisesti suunnitellussa tahdissa, sillä hanke ei lähtenyt käyntiin 
suunnitellun mukaisesti. Lisäksi hankkeen toiminta on pystytty pitää tehokkaana hankkeessa tehtyjen 
toimenpiteiden vuoksi. Hankkeessa tehtäviä enemmän aikaa vieviä toimenpiteitä ovat YouTube -
videoiden suunnittelu ja kuvaaminen sekä kirjastoyhteistyö. 
 

1.3. – 30.9.2017 
 
Hankkeessa syntyi kustannuksia 1.3. – 30.9.2017 välisenä aikana 13 069,06 € edestä. Haettava 
maksuosuus kaudelta 1.3. – 30.9.2017 on yhteensä 13 069,06 €, hankkeen julkisen tuen osuuden 
olleessa 100 %. 
 
Hanke pyörii tasaiseen tahtiin ja kustannuksia on alkanut syntyä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 
Myös toimenpiteiden toteutuksessa on kiritty.  

 
1.10.2017 – 31.3.2018 
 
Hankkeessa syntyi kustannuksia 1.10.2017. – 31.3.2018 välisenä aikana 11 600,46 € edestä. Haettava 
maksuosuus kaudelta 1.10.2017 – 31.3.2018 on yhteensä 11 600,46 € hankkeen julkisen tuen osuuden 
olleessa 100 %. 

 
 
 

1.4. – 30.9.2018 
 
Hankkeessa syntyi kustannuksia 1.4.2018 – 30.9.2018 välisenä aikana 9 982,09 € edestä. Haettava 
maksuosuus kaudelta 1.4. – 30.9.2018 on yhteensä 9 982,09 € hankkeen julkisen tuen osuuden 
olleessa 100 %. 
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1.10.2018 – 31.3.2019 
 
Hankkeessa syntyi kustannuksia 1.10.2018 – 31.3.2019 välisenä aikana 10 2016,10 € edestä. Haettava 
maksuosuus kaudelta 1.10.2018 – 31.3.2019 on yhteensä 10 2016,10 € hankkeen julkisen tuen 
osuuden olleessa 100 %. 
 
Hankkeen kustannusten jakotaulukko 
 
Taulukko 2. Hankkeessa on syntynyt 1.4.2016 – 28.2.2017 välisenä aikana kustannuksia yhteensä 9 546,43 €. 1.3.-30.9.2017 
kustannuksia syntyi 13 069,06 €.  1.10.2017-31.3.2018 kustannuksia muodostui 11 548,96 €. Kaudella 1.4.-30.9.2018 kustannuksia 
muodostui 9 982,09 €. Viidennellä maksatuskaudella 1.10.2018 – 31.3.2019 kustannuksia syntyi 10 216,10 €. 

 

Raportointi ja seuranta  
 
Hankkeen kustannuksia ja toteutusta seuraa hankkeen projektipäällikkö yhdessä tilitoimisto Beople Oy:n 
kanssa. 
 
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy raportoi hankkeesta tarpeen mukaisesta, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa. Väliraportti vahvistetaan Thermopolis Oy:n nimenkirjoitusoikeuden omaavan 
sekä hankkeen projektipäällikön allekirjoituksilla. 
 
Hankkeen väliraportointi ja maksatushakemus tehdään Hyrrä -ohjelmassa.  

Toteutusoletukset ja riskit 
 
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy toteuttaa hanketta hankesuunnitelman mukaisesti. 
Hankkeen alku ei lähtenyt käyntiin suunnitellussa tahdissa kaikilta osin. Hankkeeseen ei pystytty 
käyttämään niin paljon työaikaa, mitä alun perin oli tarkoitus. Tästä syystä osa toimenpiteistä siirtyi 
myöhempään toteutusajankohtaan. Hanke on kuitenkin osallistunut alueella järjestettäviin tapahtumiin 
aktiivisemmin kuin mitä alun perin oli suunniteltu ja tavoitettuja henkilöitä on kertynyt enemmän kuin 
mitä osattiin odottaa. Helmikuussa 2017 hankkeeseen palkattiin osa-aikainen projektityöntekijä Anne 
Viljanen, joka helpottaa hankkeen toteuttamisessa aikataulun mukaisesti.  

Kustannukset Hankkeen 
budjetti 
1.4.2016 
– 
31.3.2019 

Toteutuneet 
kustannukset  
1.4.2016 – 
28.2.2017 

Toteutuneet 
kustannukset  
1.3. – 
30.9.2017 

Toteutuneet 
kustannukset 
1.10.2017-
31.3.2018 

Toteutuneet 
kustannukset 
1.4.-
30.9.2018 

Toteutuneet 
kustannukset 
1.10.2018-
31.3.2019 

Toteutuneet 
kustannukset 
1.4.2016 – 
31.3.2019 

Jäljellä 

Palkka-
kustannukset 

51 975 € 7244,09 € 9263,31 € 7766,42 € 7407,07 € 7401,71 € 39 082,60 € 12 892,40 € 

Palkkiot 500 € 0 € 0 € 0 € 0 0 € 0 € 500 € 

Vuokrat 300 € 0 € 30 € 50 € 0 0 € 80 € 220 € 

Ostopalvelut 15 000 € 563,76 € 1 477,36 € 1868,60 € 797,32 € 1037,98 € 5 745,02 € 9 254,98 € 

Muut 
välittömät 
kulut 

300 € 0 € 75,20 € 0 €  0 € 0 € 75,20 € 224,80 € 

Flat rate (24 
%) 

12 474 € 1738,58 € 2223,19 € 1863,94 € 1 777,70 € 1776,41 € 9 379,82 € 3 094,18 € 

Yhteensä 80 549 € 9 546,43 € 13 069,06 € 11 548,96€ 9 982,09 € 
 

10 216,10 € 54 362,64 € 26 186,36 € 



  

23 
 

 
Hankkeen toimintaympäristössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että hankkeen toteutusoletuksia 
olisi tarpeen muuttaa. 

Hankkeen verkostot 
 
Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueen yhdistysten ja Leader-ryhmä Aisaparin ja sen Kestävät kylät 
ja Kylille -hankkeiden kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Energiatieto Kuudestaan 
alueella -hankkeen kanssa. Hankkeen työntekijät osallistuvat myös Aisapariverkoston tapaamisiin 
kaksi kertaa vuodessa. Aisapariverkosto järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia aika ajoin.  
 
Hanke osallistuu myös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
hanketoimijoiden ja kehittäjien verkostoon ja siinä järjestettäville päiville. Lisäksi hanke osallistuu 
ProAgria Keskusten Liiton Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hankkeen toimintaan.  
 
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy kuuluu Suomalaisten energiatoimistojen 
verkostoon eli NAFEAan (National Association of Finnish Energy Agencies). Energiatietoa kylille 
Aisaparin alueella -hankkeen työntekijät osallistuvat NAFEAn tapaamisiin ja yhteistyökuvioihin. 
 
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy kuuluu Motiva Oy:n Kuluttajien energianeuvonta 
-verkostoon. Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeen työntekijät osallistuvat aktiivisesti 
valtakunnalliseen vaikuttamiseen verkoston kautta. Hanke on mainittu Motiva Oy:n sivuilla: 
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta 
 

4.3. Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
 
Hankkeen vaikutuksesta alueen asukkaat ovat tietoisempia energiavalinnoistaan ja esim. 
kodinkoneiden energiatehokkuudesta sekä omien valintojen merkityksestä ilmastonmuutokseen ja 
aluetalouteen. Hankkeen tiedonvälityksen seurauksena alueen asukkaat osaavat tehdä 
energiatehokkaampia ja kestävämpiä arjen valintoja.   

Viestintä 
 
Näkyvyys lehdissä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa 1.4.2016 – 28.2.2017 
 
Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeella ei ole ollut omaa mainostusta lehdissä 1.4.2016 – 
28.2.2017 välillä.  
 
Seinäjoen Sanomat teki joulun alla 2016 jutun joulun energiatehokkaista valinnoista, mutta Aisaparin 
alueella lehtijuttua ei ole ollut.  
 
Energiatietoa kylille Aisaparin alueella -hankkeen kuvaus löytyy Thermopolis Oy:n verkkosivuilta. 
Hanke on kuvattu Energiatieto Kuudestaan alueella -hankkeen kanssa samalla sivulla, sillä hankkeet 
ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa niiden yhteisen viestinnän kautta. Hankkeen verkkosivu löytyy 
osoitteesta: www.thermopolis.fi/hankkeet/meneillaan-olevat-hankkeet/energiatieto-hankkeet/ .  
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Energiatietoa Kylille Aisaparin alueella -hanke viestii sosiaalisessa mediassa Thermopolis Oy:n 
Facebookin kautta (www.facebook.com/Thermopolisfi/). Facebook -sivuilla on julkaistu 1.4.2016 – 
28.2.2017 aikana yhteensä 16 hankkeen päivitystä, joissa on lokakuusta 2016 alkaen on käytetty 
#energiatieto -tunnusta. Päivitysten tavoittama henkilömäärä on yhteensä 7186 henkilöä.  
 
Tapahtumista on tiedotettu myös Aisapariverkoston Facebook-ryhmässä. Hankkeen 
projektipäällikkö seuraa myös maaseutuohjelman viestintäverkoston kuulumisia Facebookin kautta. 
 
 
Näkyvyys lehdissä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa 1.3. – 30.9.2017 
 
Energiatietoa Kylille Aisaparin alueella -hanke on jatkanut viestimistä sosiaalisessa mediassa 
Thermopolis Oy:n Facebookin kautta (www.facebook.com/Thermopolisfi/) tunnuksella 
#energiatieto tai poikkeuksellisesti #Energiatieto. Facebook -sivuilla on julkaistu 1.3.– 30.9.2017 
aikana yhteensä 28 hankkeen tapahtumiin tai energia-asioiden tiedottamiseen liittyvää päivitystä, 
joiden tavoittama henkilömäärä on yhteensä 6912 henkilöä.  
 
Kesäkuussa hankkeen työntekijä teki tiedotteen kesäajan energiansäästövinkeistä ja lähetti sen 
alueen lehtiin, mutta ei ole tiedossa, että lehdet olisivat julkaisseet tiedotetta.  
 
Alkukesästä pidettyjä aurinkoenergiailtoja mainostettiin Lapuan Sanomissa ja Alajärven Sanomissa. 
Lisäksi Alajärven aurinkoenergiailtaa mainostettiin Järviradiossa. 
 
Järviseudun Sanomat julkaisi 2.8.2017 puolen sivun jutun Itäkylän energiakävelyltä. Samassa 
yhteydessä julkaistiin toinenkin energia-aiheinen juttu. 
 
13.8. Maakuntalehti Ilkka haastatteli hankkeen projektipäällikköä Energiatieto Kuudestaan -
hankkeen alueella tehtyjen energiainvestointien tiimoilta. Asia kuitenkin liittyy molempiin 
hankkeisiin.  
 
 
Näkyvyys lehdissä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa 1.10.2017 – 31.3.2018 
 
Energiatieto-hankkeet ovat jatkaneet viestimistä sosiaalisessa mediassa Thermopolis Oy:n 
Facebookin kautta (www.facebook.com/Thermopolisfi/). Facebook -sivuilla on julkaistu 1.10.2017-
31.3.2018 välisenä aikana yhteensä 35 (sis. joulukalenterin 25 päivitystä) hankkeen päivitystä, joissa 
on lokakuusta 2016 alkaen on käytetty pääsääntöisesti #energiatieto -tunnusta. Välillä on käytetty 
myös #Energiatieto -tunnusta. Päivitysten tavoittama henkilömäärä 1.10.2017-31.3.2018 väliseltä 
ajalta on yhteensä 8239 henkilöä. Päivitykset ovat olleet osa tapahtumien mainostusta. Lisäksi 
sosiaalisessa mediassa on jaettu energiatietoutta ja energiansäästövinkkejä. 
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Lapuan liikennepäiviä mainostettiin Thermopoliksen sosiaalisen median sivuilla. 

 
Kuva 13. Mainos Lapuan liikennepäivästä 

 
 
 
Näkyvyys lehdissä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa 1.4. – 30.9.2018 
 
Energiatieto-hankkeet ovat edelleen jatkaneet viestimistä sosiaalisessa mediassa Thermopolis Oy:n 
Facebookin kautta (www.facebook.com/Thermopolisfi/). Facebook -sivuilla on julkaistu kauden 1.4. 
- 30.9.2018 aikana yhteensä 25 päivitystä, joissa on käytetty #energiatieto tunnusta. Päivitysten 
tavoittama henkilömäärä oli yhteensä 6482 henkilöä. Päivitykset ovat olleet osa tilaisuuksien ja 
tapahtumien mainostusta. Lisäksi sosiaalisessa mediassa on jaettu energiatietoutta ja 
energiansäästövinkkejä. 
 
Energian säästöön liittyvän neljän videon sarjan ensimmäistä jaksoa mainostettiin Thermopolis Oy:n 
facebook sivuilla. Ensimmäinen osa: Taruliinan ja Lorutiinan seikkailut – osa 1, Säästä vettä: Vesi 
etsiytyy vaakaan, voisiko sitä säästää? 
https://www.facebook.com/Thermopolisfi/videos/vb.242919242406146/1940236419341078/?typ
e=2&theater 
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Kuva 14. Thermopoliksen Facebook-julkaisu Taruliinan ja Lorutiinan seikkailut osa 1. 

 

Näkyvyys lehdissä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa 1.10.2018 – 31.3.2019 
 
Energiatieto-hankkeet ovat edelleen jatkaneet viestimistä sosiaalisessa mediassa Thermopolis Oy:n 
Facebookin kautta (www.facebook.com/Thermopolisfi/). Facebook -sivuilla on julkaistu kauden 
1.10.2018 - 31.3.2019 aikana yhteensä 26 päivitystä, joissa on käytetty #energiatieto tunnusta. 
Päivitysten tavoittama henkilömäärä oli yhteensä 4671 henkilöä. Päivitykset ovat olleet osa 
tilaisuuksien ja tapahtumien mainostusta sekä vuosittainen energiatiedon joulukalenteri. Lisäksi 
olemme jakaneet sosiaalisessa mediassa muita energiatietoon liittyviä julkaisuja ja 
energiansäästövinkkejä. 
 
Energian säästöön liittyvän neljän videon sarja julkaistiin Thermopolis Oy:n facebook sivuilla. Nämä 
kaikki videot löytyvät Thermpolis Oy:n facebook sivulta jakamiemme videoiden joukosta:  
https://fi-fi.facebook.com/pg/Thermopolisfi/videos/?ref=page_internal. Videot olivat tavoittaneet 
yhteensä yli 2000 henkilöä facebookissa. Videot ovat löydettävissä myös Youtubesta Aisaparin 
jakamina: https://www.youtube.com/watch?v=qrzNefQRSIk  
 
29.10.2018: Yle Pohjanmaa teki juttusarjan mediaan Sitran ilmastonmuutosraporttiin liittyen. 
Thermopolis tuki toimittajien viestintätyötä toimittamalla heille taustamateriaalia. Ylen media 
julkaisujen myötä Lapuan kaupunginjohtaja oli paikallisuutisissa hyvänä kuntaesimerkkinä 
(3.11.2018). Yle tuotti aiheesta myös artikkelin 12.11.2018 ”Pohjanmaalla tehdään paljon 
ilmastotekoja”, jonka pohjana käytettiin myös Mervi Pienimäen tuottamaa tekstiä. 
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Sarkamessujen energianeuvontaluentoa mainostettiin Sarka-messulehdessä, joka jaettiin myös 
alueen kotitalouksiin muun muassa Ilkka ja Maaseudun tulevaisuus -lehtien välissä. (28.1.2019) 

 
Kuva 15. Sarka-messulehden sivusta, jossa messujen lavaohjelma. 

 
 
 
 

1.4.2019 – 30.3.2020 
 
Hankkeessa syntyi kustannuksia 1.4.2019 – 30.3.2020 välisenä aikana 25722,73 €. Haettava 
maksuosuus kaudelta 1.4.2019 – 30.3.2020 on yhteensä 25722,73 € hankkeen julkisen tuen osuuden 
olleessa 100 %. 

 
Energiatieto-hankkeet ovat edelleen jatkaneet viestimistä sosiaalisessa mediassa Thermopolis Oy:n 
Facebookin kautta (www.facebook.com/Thermopolisfi/). Facebook -sivuilla on julkaistu kauden 
1.4.2019 – 30.3.2020 aikana yhteensä #energiatieto (23 julkaisua), #energiatietoa (3 julkaisua), 
#energia-neuvonta ja #aisapari (2 julkaisua). Jokainen julkaisu tavoittanut 50-220 henkilöä.  
 
Hankkeen Youtube -videot julkaistiin ja niitä on hyödynnetty Facebookissa sekä soveltuvissa 
energia-alan tapahtumissa. Hankkeen työntekijät ylläpitivät ja lisäsivät tietotaitoaan osallistumalla 
energianeuvojille suunnattuihin verkkokoulutuksiin (Motivan järjestämät webinaarit/koulutukset). 
Kotitalouksia ja erilaisia kuluttajia tavattiin erilaisissa tapahtumissa ja kirjastonäyttelyillä. 
 
Kesän 2019 jälkeen aloitettiin uusi kirjastonäyttely teemalla Kotitalouden energiankulutus, joka 
erityisesti painottuu energiansäästöön ja siihen liittyviin jokaisessa kotitaloudessa toteutettavissa 
oleviin toimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena valmistui lisäksi kuluttajan energiaopas, jota on jaettu 
eri tilaisuuksissa. 
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Tapahtumat 1.4.2019 – 30.3.2020 
 

Kunta 
 

Aika Tapahtuma Osallistuja- 
määrä 

Tavoitettu 
hlö 

Mies  Nainen 

Seinäjoki 
 

7.5.2019 Elyn 
maaseutujuhla 

1    

Lapua 
 

10.5.2019 Lapuan markkinat 3 39 19 20 

Viro 
 

25-26.9. 
2019 

Ilmastomatka 1    

Lapua 
 

21.5.2019 Aurinkoenergiailta   3 3 3  

Kauhava 
 

14.6.2019 Kauhavan 
kesämarkkinat 

1 38 23 15 

Evijärvi 
 

29.6.2019 Evijärven 
markkinat 

1 9 4 5 

Alavus 
 

28-29.6. 
2019 

Alavuden tryskoot 2 108 56 52 

Vimpeli 
 

13.7.2019 Vimpelin 
vipinämarkkinat 

1 46 21 25 

Lappajärvi 
 

20.7.2019 Lappajärven 
markkinat 

1 38 26 12 

Alavus 
 

16-17.7. 
2019 

Pop-Up 
kaupungintalo 

1 8 2 6 

Kauhava  
 

23-25.8. 
2019 

Lokaali Lakeudella 3 53 14 39 

Seinäjoki 
 

18.9.2019 Elyn hankevaikut-  
tavuustilaisuus     

1    

Alajärvi 
 

22.10.2019 Energiailta 2 3 3  

Lehtimäki 
 

9.2019 Kirjastonäyttely 
 

1 11 5 6 

Alajärvi 
 

10.2019 Kirjastonäyttely 
 

1 5  5 

Vimpeli 
 

10.2019 Kirjastonäyttely 1 
 

10 2 8 

Lappajärvi 
 

11.2019 Kirjastonäyttely 
 

1 13 10 3 

Vimpeli 
 

1.11.2019 Aisapariverkoston 
tapaaminen 

1    

Alahärmä 
 

7.11.2019 Energiailta 2 1 1  

Evijärvi 
 

11.2019 Kirjastonäyttely 
 

1 4 2 2 

Kortesjärvi 
 

12.2019 Kirjastonäyttely 
 

1 12 5 7 

Alahärmä 
 

12.2019 Kirjastonäyttely 
 

1 15 8 7 
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Seinäjoki 
 

31.1 Sarkamessut ja 
Atrian aurinkosäh. 

1    

Ylihärmä 
 

1.2020 Kirjastonäyttely 
 

1 10 2 8 

Kauhava 
 

2.2020 Kirjastonäyttely 
 

1 5 3 2 

Lapua 
 

2.2020 Kirjastonäyttely 
 

1 10 1 9 

 
 

5. Esitys jatkotoimenpiteiksi 
 
Hankkeen vaikutuksesta alueen asukkaat ovat tietoisempia energiavalinnoistaan ja valintojen 
merkityksestä ilmastonmuutokseen ja aluetalouteen. Hankkeen tiedonvälityksen seurauksena 
alueen asukkaat osaavat tehdä energiatehokkaampia ja kestävämpiä arjen valintoja.  Energia-ala 
kehittyy jatkuvasti ja maaseudun asukkaiden toimintaympäristö on muutoksessa, joten jatkossakin 
on tarvetta uusimman tiedon, tekniikan ja hyvien käytäntöjen edistämiseen ja toimintatapojen 
käyttöönottoon. Tälläkin hetkellä yhteiskunta digitalisoituu ja hiilineutraaliuteen pyritään myös 
maaseudulla, joten kehitettävää riittää jatkossakin. Toivon mukaan jatkossakin voimme hyödyntää 
Leader- rahoitusta asioiden edistämiseen ja jatkaa Aisaparin sekä sen verkoston kanssa yhteistyötä 
maaseudun kehittämiseen. Työsarkaa on edelleenkin uusissa projekteissa maaseudun kylien 
elinvoimaisuuden edistämisessä sekä energian ja luonnonvarojen käytön kehittämisessä. Uusia 
kehityshankkeita tarvitaan jatkossakin turvaamaan myös maaseudulla EU:n ilmastotavoitteiden 
täyttyminen, ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen. 
 
 
 

6. Allekirjoitukset ja päiväys 
 
Lapualla 22.5.2020 
 
                   

 
Pauli Kortesoja     Matti Alakoskela 
Energiatietoa Kylillä -hankkeen projektipäällikkö   Toimitusjohtaja 
Thermopolis Oy      Thermopolis Oy 

 
 


