
Hanke on tarkoitettu kaikille kiinteistön omistajille jotka ovat kiinnostuneita mm.
• lämmityskustannuksissa säästämisestä 
• aurinkoenergian hyödyntämisestä veden lämmityksessä. 
• lähienergian tuottamiskeinoista ja eri menetelmien yhdistämisestä
• energiaomavaraisuuden lisäämisestä

PoWeria Auringosta 
POWERIA AURINGOSTA -HANKKEEN TAVOITTEITA
• lisätä tietoa auringon käyttämistä energialähteenä  

yhdessä muiden perinteisten energian tuotantokeino-
jen rinnalla. 

• jakaa tietoa suomessa tehtyjen tulosten valossa. Tie-
dotus sisältää energiaratkaisujen lisäksi korjausraken-
tamisen mahdollisuuksia.

• nostaa osaamista ja lisätä omatoimista rakentamista 
ja aurinkokeräinten käyttöä energiantuotannossa ja  
vähentää päästöjä. 

Aurinkokeräinten rakentamisen koulutus  
5. - 6.4.    (Ilmoittautuminen 11.3. )

Päätösseminaari huhtikuussa 2016, vko 14. 

Yleisinfotilaisuuksia 
Ajantasaista tietoa eri energiavaihtoehdoista:  
energian- ja lämmöntuotanto,  
uusiutuvan energian ja bioenergian avulla.
14.1. Isokyrö, Waroon Tupa
19.1. Laihia, Laihian Nuorisoseura
21.1. Vähäkyrö, Savilahtitalo
26.1. Isokyrö, Tuurala
3.2. Laihia, Laihian Nuorisoliitto
10.2. Vähäkyrö, Merikaarto Kisarinne 
Aika: klo 18.00 

Tilaisuuksia joissa syventävää tietoa eri aiheista  
Paikka: Tervajoki (YHYRES ry, Loukontie 6) 
Aika: klo 18.00 
16.2. Led-tekniikat ja aurinkomahdollisuudet:  
 YHYRES-toimiston valot ledeihin > vaikutus kulutukseen
 KVS Valaistussuunnittelu Oy, Jukka Asp
18.2. Asumisen huoltokirja  
 Sedu Aikuiskoulutus, Jorma Mänty     
25.2. Aurinko- ja maalämpö yhdessä lämmön tuottajana:  
 erilaisia hybridiratkaisuja
 Putki- ja Hitsauspalvelu Markku Rantamäki Oy  
10.3. Ilmastointi ja sisäilman laatu  
 Thermopolis, Merja Järvelä    
17.3. Omavarainen maatila bio- ja uusiutuvaenergia    
 Metaenergia Oy, Pekka Vinkki 
(Ilmoittautuminen päivää ennen tapahtumaa)

HANKKEEN TILAISUUDET   Lisäykset ja muutokset aikatauluun mahdollisia.

HANKE ON TARKOITETTU KAIKILLE KIINTEISTÖN  
OMISTAJILLE jotka ovat kiinnostuneita mm.

• lämmityskustannuksissa säästämisestä 
• aurinkoenergian hyödyntämisestä energian tuottamisessa.
• lähienergian tuottamiskeinoista ja eri menetelmien  

yhdistämisestä
• energiaomavaraisuuden lisäämisestä

HANKKEEN TOIMINTA
• Järjestetään yleisiä infotilaisuuksia, sekä syventä-

viä tilaisuuksia, joissa on aiheina mm. asumisen 
huoltokirja, aurinkoenergiajärjestelmä, ilmas-
tointi ja sisäilma ja energia omavarainen maatila.  
Ledien vaikutusta esitellään siten että toteutetaan 
mallilaskelma todellisesta kohteessa, kun aurinko-
energia yhdistetään led-tekniikkaan.

• Mahdollistetaan koulutuspäivät oman aurinkoke-
räimen rakentamiseen. 

• Toteutetaan mallikohde jolla osoitetaan hybridi-
järjestelmän vaikutukset kiinteistön energian ku-
lutukseen ja kuluihin. Kyläyhteisöillä on mahdolli-
suus hakeutua mukaan hankkeen mallikohteeksi.  
Kohteeksi valittu rakentaa aurinkokeräimen ja  
saa hankkeen kautta kytkennän olemassa olevaan 
energiajärjestelmäänsä. 

Hankkeen toiminta-aika 1.11.2015 – 15.5.2016

Hankkeen hallinnoijana toimii Sedu Aikuiskoulutus. Hankkeen rahoittajana toimii Yhyres ry.

Lisätietoja ja mukaan ilmoittautumiset
Anja Uhlgrén  
puh. 040 680 7611, anja.uhlgren@sedu.fi 
PoWeria Auringosta -hanke 
Sedu Aikuiskoulutus  
Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki 
www.seduaikuiskoulutus.fi


