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Keittiöjätteestä biokaasuksi: 
SciFest-työpaja kiinnosti festivaalivieraita
SECURE-hanke osallistui toukokuussa toistamiseen kansain-
väliseen tiede- ja teknologiafestivaali SciFestiin. Tänä vuonna 
tapahtuma keräsi Joensuuhun noin 9000 koululaista, opiske-
lijaa ja opettajaa oppimaan uutta tieteestä, teknologiasta ja 
ympäristöstä.  
  SECURE-työpajasta vastasivat hollantilaiset korkeakoulu-
harjoittelijat, jotka demonstroivat kävijöille mm. mah-
dollisuutta tuottaa biokaasua erilaisista keittiöjätteistä. 
Lue lisää (englanniksi)

Tulossa webinaarisarja: Kestävä tulevaisuus
SECURE-hanke järjestää kestävään kehitykseen sekä energian-
säästöön ja energiatietoisuuteen keskittyvän Kestävä tulevai-
suus -webinaarisarjan 13.9.–11.10.2018.
  Vajaan tunnin mittaisissa webinaareissa on mahdollisuus 
kuunnella eri alan asiantuntijoiden luentoja sekä osallistua 
keskusteluihin. Teemat vaihtelevat arjen energiansäästövin-
keistä kestävän kehityksen kasvatukseen. Webinaarien tarkat 
ajankohdat ja aiheet löydät täältä.

Hanketoimijat tapasivat Färsaarilla
Karelia-ammattikorkeakoulun SECURE-tiimi osallistui Fär-
saarilla järjestettyyn projektin neljänteen hankekokoukseen 
sekä Energy Challenge – Community Solutions  -seminaariin 
22.–24.5.2018.
  Katso kuvia hankekokouksesta, seminaarista sekä vierailuista 
muun muassa paikalliseen tuulipuistoon ja kalanviljelylaitoksel-
le tiimin tekemältä videolta. 
  Lue hankkeen kuulumisia englanninkielisestä tiedotteesta.

http://www.karelia.fi/vasu/2018/06/06/scifest2018/
http://www.karelia.fi/fi/tapahtumat/808-webinaarisarja-kestävä-tulevaisuus
https://www.youtube.com/watch?v=zV9lN5rE27o&feature=youtu.be
https://bestepi.files.wordpress.com/2018/09/secure_press-release_june2018.pdf


Askeleet kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa
Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeen työstä on koottu uusi englanninkieli-
nen tiivistelmä, joka havainnollistaa kuuden eri sektorin tämän hetken tilannetta ja tulevaisuuden 
tavoitteita. Sektorit ovat energia ja ilmasto, maankäyttö ja asuminen, biotalous ja luonnonvarat, 
liikenne, kiertotalous sekä osaaminen ja innovaatiot. 
  Tutustu SECURE-hankkeen julkaisuun ROADMAP towards oil-free and low-carbon North 
Karelia by 2040.

Hyvät käytänteet esiin
Parhaita uusiutuvaan energiaan ja energiatehok-
kuuteen liittyviä käytänteitä on kerätty yhteen 
SECURE-hankkeen eri toiminta-alueilta Suomesta, 
Ruotsista, Irlannista, Kanadasta ja Färsaarilta. Tutustu 
parhaisiin käytänteisiin julkaisussa Best Practices in 
SECURE partner regions, jonka on toimittanut Kare-
lia-amk:n Kaija Saramäki.

Tuoreita 

julkaisuja

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/

Osallistu energiansäästöviikkoon 8.–14.10.2018!
Vuosittaista Motivan valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään jälleen 8.–14.10.2018.  Tällä kertaa viikon aikana kampanjoi-
daan järkevän energiankäytön puolesta.  Lisäksi yrityksille ja yhteisöille on luvassa tietoa kestävästä työmatkaliikkumisesta. 
  Karelia-amk:n henkilöstö ja opiskelijat voivat osallistua viikon aikana 
energia-aiheiseen tietovisaan ja saada tietoiskuista vinkkejä energian 
säästämiseksi. 
  Tokaluokkalaisille suunnatussa Agenttiseikkailussa lapset oppivat haus-
kasti kestävästä kehityksestä ja luonnonvarojen säästämisestä. Verkossa 
toteutettavan energiansäästökilpailun järjestelyissä ovat mukana myös 
Eno-verkkokoulu ja SECURE-hanke. 
  Viikon aikana järjestetään lisäksi yleisötapahtumia, joissa organisaatiot 
jakavat tietoa energiansäästöstä. 
  Seuraa uutisointia energiansäästöviikon tapahtumista!

https://bestepi.files.wordpress.com/2018/06/secure_roadmap.pdf
https://bestepi.files.wordpress.com/2018/06/secure_roadmap.pdf
https://bestepi.files.wordpress.com/2018/06/secure_best_practices_2018_final.pdf
https://bestepi.files.wordpress.com/2018/06/secure_best_practices_2018_final.pdf
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/

