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Kestävän kehityksen työpaja 
SciFest-tapahtumassa 17.–18.5.
Tiede- ja teknologiafestivaali SciFest® 17.–18.5.2018 Joensuu 
Areenalla tarjoaa osallistujille mahdollisuuden oppia uutta tie-
teestä ja teknologiasta itse tekemällä ja kokeilemalla. 
SECURE järjestää tapahtumassa työpajan My Sustainable Futu-
re, jossa kestävän kehityksen periaatteita esitellään tietoisku-
jen ja tehtävärastien avulla. Työpaja toteutetaan yhdessä kan-
sainvälisten opiskelijoiden kanssa. 

Lue lisää tapahtumasta

Esittelyssä pohjoiskarjalaiset 
hyvät käytänteet
Pohjoiskarjalaisia hyviä käytänteitä esiteltiin 23–24.1.2018   
CLEAN-hankkeen partnereille ja sidosryhmän jäsenille.  Vie-
raat tutustuivat esimerkiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalan 
lämmitykseen ja jäähdytykseen, Sokos Hotelli Kolin lämmityk-
seen sekä Kuhasalon jätevesilaitoksen jäteveden käsittelyyn ja 
lämmöntuotantoon.

Lue lisää CLEAN-hankkeesta (englanniksi)

Arctic Cluster -verkostoitumishanke 
käynnissä
SECURE on mukana ensimmäisessä arktisten EU-rahoitusoh-
jelmien yhteisessä Arctic Cluster -verkostoitumishankkeessa. 
Yhteistyössä EEBAK ja Green Arctic Building (GrAB) -hank-
keiden kanssa vaihdetaan hyviä esimerkkejä ja kehittämisko-
kemuksia etenkin rakennusten energiatehokkuudesta. Hanke 
toteutetaan vuoden 2018 aikana ja siihen sisältyy niin virtuaa-
lista yhteistyötä kuin yksi verkostotapaaminenkin Skotlannissa. 

Lue lisää (englanniksi)

Kisavieraiden energiatietämys testattiin 
Kontiolahdella
SECURE oli mukana ampumahiihdon maailmancupin tapahtu-
missa Kontiolahdella maaliskuussa. Ständillämme kävi kuhina, 
kun kyselimme kisavieraiden tietämystä energiankulutuksesta 
ja -säästämisestä ja jaoimme kaikille kyselyyn vastanneille pal-
kinnoksi näppärän led-lampun.

Kontiolahden kisavieraat vastaamassa energiakyselyyn

http://www.scifest.fi/
https://www.interregeurope.eu/clean/
https://www.ernact.eu/NewsDetail.aspx?MediaNewsId=656


Kodit energiatehokkaiksi maksutta
Kanadan Nova Scotian alueella toimii HomeWarming-ohjelma, joka tarjoaa 
pienituloisille mahdollisuuden päivittää kotinsa energiatehokkuutta maksut-
ta. Esimerkiksi eristystä parantamalla pystytään vaikuttamaan huomattavasti 
rakennuksen sisälämpötilaan ja pienentämään sitä kautta lämmityskustan-
nuksia ja asukkaiden hiilijalanjälkeä. Palvelua tarjoavat Nova Scotian alueella 
Clean Foundation ja Efficiency Nova Scotia -organisaatiot, joita tukevat ta-
loudellisesti paikallinen sähköyhtiö sekä alueen päättäjät. 

Lue lisää (englanniksi)
Palvelua esittelevä video (englanniksi)

Energiansäästöä LED-valoilla
Donegalin kreivikunnassa Irlannissa kiinnitettiin huomiota katuvalaistukseen, joka vaati paljon energiaa ja oli työläs huoltaa. Vanha 
valaistus korvattiin LED-valoilla, joiden valokennot tunnistavat valon määrän ja säätelevät valojen toimintaa. LED-valojen avulla on 
säästetty huomattava määrä energiaa. 

Lue lisää (englanniksi)

Esimerkkejä 

parhaista 

käytänteistä

SECURE-HANKE
SECURE turvaa seitsemän alueen energiansaantia energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä.  
Hankealueet ovat harvaanasuttuja seutuja Suomessa, Ruotsissa, Irlannissa, Kanadassa ja Färsaarilla. Hanketta rahoittaa Pohjoinen 
Periferia ja Arktis 2014–2020 -ohjelma.

Hyödynnä asiantuntijapalvelut
Ota yhteyttä Kaija Saramäkeen tai Helena Puhakka-Tarvaiseen, kun kaipaat tukea kiinteistöjesi energiaratkaisuihin tai energiate-
hokkuuden parantamiseen. Toiminta-alueemme on Pohjois-Karjala, Lappi, Kainuu, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. 

Yhteystiedot
Kaija Saramäki, puh. 050 441 2853, kaija.saramaki@karelia.fi 
Helena Puhakka-Tarvainen, puh. 050 430 2418, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
https://bestepi.wordpress.com/
http://secure.interreg-npa.eu/

Tunnelmia Irlannin projektikokouk-
sesta
SECURE-hankkeen projektikokous pidettiin mar-
raskuussa Leitrimissä. 
Katso video 

Projektiasiantuntija Kaija Saramäki esittelee Par-
haat käytänteet -julkaisua.  

Katso video (englanniksi)

http://homewarming.ca
https://www.youtube.com/watch?v=hr5vM-TJCBY
https://bestepi.wordpress.com/2016/10/31/street-lighting-retrofit-with-led/
http://www.donegalcoco.ie
http://www.leitrimcoco.ie/eng/
http://www.us.fo/
http://kfvn.se/in_english_1859.html
https://ecologyaction.ca/
http://www.derrystrabane.com/
http://www.ernact.eu/
http://www.karelia.fi/fi/
https://bestepi.wordpress.com/
http://secure.interreg-npa.eu/
http://www.interreg-npa.eu/
https://www.facebook.com/SECUREnpa/
https://twitter.com/SECURE_NPA
https://www.youtube.com/channel/UCKWBwvRZTuladJURB-gzYKg
https://www.linkedin.com/in/securenpa/
https://www.facebook.com/SECUREnpa/videos/1626029174153623/
https://youtu.be/EgQyfItDt4A

