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50/50 ASKEL ASKELEELTA 
Energiansäästö koulussa 
 
Haluamme kiittää kaikkia kouluja sekä kuntien organisaatioita, jotka ottivat innolla 
osaa Euronet 50/50 -projektiin ja oppivat yhdessä säästämään energiaa ja 
tehostamaan sen käyttöä. Kiitämme erityisesti oppilaita, jotka ovat vastanneet 
hankkeen käytännön toteutuksesta osoittaen, että hienoja tuloksia voidaan 
saavuttaa kiinnittämällä huomiota päivittäisiin toimintatapoihin.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 Vastuuvapauslauseke:  
Tekijät vastaavat yksin tämän julkaisun sisällöstä. Se ei välttämättä edusta Euroopan unionin mielipidettä. EACI 

tai Euroopan komission ei ole vastuussa julkaisun sisällön hyödyntämisestä.  

 

 



4 
 

 



5 
 

 
 

SISÄLTÖ 
 

I. PROJEKTI: 50/50 EUROOPPALAINEN KOULUVERKOSTO 7 

II. ENNEN 50/50-PROJEKTIN ALOITTAMISTA TULISI TIETÄÄ, ETTÄ... 9 

III. ASKELEET 50/50:N TOTEUTTAMISEKSI 10 

IV. 50/50-SÄÄSTÖJEN LASKEMINEN 14 

V. 50/50-VERKOSTON KOULUJEN TOTEUTTAMAT PARHAAT KÄYTÄNNÖT 15 

VI. EURONET 50/50 -PROJEKTIN ARVIOINTI 24 

VII. LIITY VERKOSTOON! 28 

VIII. PROJEKTISSA MUKANA OLLEET OSAPUOLET 30 
 



6 
 

Energiafiksuksi oppiminen Euronet 50/50:n avulla 
 

Viime vuosikymmenten aikana ympäristönsuojelu on muodostunut tärkeäksi haasteeksi 
alueellisille viranomaisille. Tarvitaan yhteistyötä erilaisten organisaatioiden ja asukkaiden 
kesken. Yhteinen vuosi vuodelta jatkuva ponnistelu johtaa hyviin tuloksiin. Tällainen tiimityö 
on erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen sopeutumiseen liittyen.  
 
EURONET 50/50 on hyvä esimerkki käytännön yhteistyöstä sekä paikallisten, yksinkertaisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta pyrkimyksenä tarttua kansainvälisesti tunnustettuun 
ympäristöongelmaan: ilmastonmuutokseen ja siihen liittyen energian turhaan tuottamiseen ja 
kuluttamiseen.  
 
Projektin edetessä havaitsimme, että koulujen energiatehokkuudessa voidaan saavuttaa 
huomattavaa parannusta koulurakennuksesta vastaavien organisaatioiden ja koulujen välisellä 
yhteistyöllä, opettajien ja oppilaiden sitoutumisella, EU:n IEE -ohjelman teknisellä ja 
taloudellisella tuella sekä projektia omalla alueellaan koordinoivien partneriorganisaatioiden 
työllä. 
 
Projektin kehittämisessä on onnistuneesti yhdistetty opetusmateriaaleja, teknistä tietotaitoa 
energiasta, tietoisuutta sekä julkista johtamista. Upeita tuloksia on saavutettu: energiatiimien 
perustaminen ja niiden toiminnan jatkuminen kouluissa, saavutetut energiasäästöt, saavutetut 
hiilidioksidipäästövähennykset sekä koulujen saama taloudellinen lisätuki 50/50 -säästöjen 
ansiosta.  
 
EURONET 50/50 alkoi toukokuussa 2009 ja päättyi toukokuussa 2012. Projekti on kuitenkin 
päättynyt lähinnä hallinnollisesti, sillä se on saavuttanut yhden vaikeimmista tavoitteistaan: 
jatkumisen virallisen projektiajan päätyttyäkin. 50/50-kouluverkosto ja projektin aikana 
kehitetyt ja testatut opetusmateriaalit helpottavat uusien eurooppalaisten koulujen liittymistä 
energiansäästöprojekteihin ja toisaalta myös edistävät vastuun antoa oppilaille 
koulumaailmassa.  
 
Metodologia on valmis, ja nyt kouluyhteisöjen ja kuntien on aika jatkaa 50/50-toimintaa. 
Toivomme, että tämä opas inspiroi ja auttaa kouluja kehittämään energiansäästöön ja  
päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia ilmastonmuutosta vastaan taistelemiseksi.  
 

 
 Euronet 50/50 partnerit 
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I. PROJEKTI: 50/50 EUROOPPALAINEN KOULUVERKOSTO 
 
Oppilaiden käyttäytymisellä koulussa ja kotona voi olla suuri merkitys siirryttäessä kohti 
kestävää kehitystä. Euronet 50/50 -projekti keskittyi tähän, erityisesti vastuuttamalla ja 
valtuuttamalla oppilaita säästämään energiaa. Projektissa on perustettu eurooppalainen 
kouluverkosto, joka säästää energiaa toteuttamalla 50/50-konseptia. Yhdeksän partneria 
Euroopan eri maista on kehittänyt yhdessä tätä projektia. Projektin päärahoittaja on Euroopan 
Komission Intelligent Energy Europe -ohjelma. Projekti alkoi maaliskuussa 2009 ja oli 
kolmivuotinen.  
 
50/50-konsepti  
 
50/50-konseptissa koulut toteuttavat metodologiaa, joka auttaa niitä oppimaan energiasta ja 
säästämään sitä erityisesti käyttötapoja muuttamalla. 50/50-konsepti aloitettiin Hampurissa 
vuonna 1994. Tavoitteena on sisällyttää taloudellinen kannustin energiansäästöön sekä 
kouluille että koulurakennuksista vastaaville organisaatioille (yleensä kunnat). Oppilaiden ja 
opettajien saavuttaman energiansäästön myötä saaduista rahallisista säästöistä 50 % 
palautetaan kouluille niiden vapaaseen käyttöön. Toinen 50 % jää koulurakennuksesta 
vastaavan (ja sen laskut maksavan) organisaation säästöksi. Tuloksena kaikki voittavat: koulu 
saa lisää taloudellisia resursseja, koulurakennuksesta vastaavalla organisaatiolla on vähemmän 
energiakustannuksia ja energiatehokkaat koulut edistävät osaltaan paikallisia energia- ja 
ilmastonmuutostavoitteita.  
 
Projektin vaiheet 
 
Projektiaktiviteettien toteuttaminen seurasi kolmiosaista rakennetta, johon kuuluivat 
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin vaiheet:  

 Aluksi 50/50-konseptin toteuttamisen perusedellytyksiä selvitettiin tutkimalla 
erityisesti partnerimaiden koulujärjestelmää. Yhteinen 50/50-metodologia kehitettiin 
ja projektiin mukaan otettavat koulut valittiin.  

 Seuraavaksi 50/50-konseptia toteutettiin kahden vuoden ajan 58 koulussa, jotka 
muodostivat EURONET 50/50 -kouluverkoston. Jokainen koulu muodosti energiatiimin 
koordinoimaan ja valvomaan projektin toteutusta. Lisäksi kaikissa kouluissa tehtiin 
energiakatselmointi, jossa selvitettiin koulurakennuksen lähtökohdat 
energiankulutusta sekä säästömahdollisuuksia ajatellen. Projektin aikana kouluille 
tuotettiin myös opetuspaketti, joka auttoi niitä 50/50:n toteuttamisessa käytäntöön.  

 Lopuksi arvioitiin koulujen kokemuksia ja projektin tuloksia.  
 
50/50 -kouluverkosto on edelleen aktiivinen ja jakaa kokemuksia ja aktiviteetteja koulujen 
välillä. Lisää kouluja liittyy verkostoon eri puolilta Eurooppaa.  
 

Lisätietoja projektista:  www.euronet50-50.eu/ 
 

 

http://www.euronet50-50.eu/
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Motiiveja 50/50:n toteuttamiseksi koulussa 
 
50/50 -projektin toteuttamisella voidaan saavuttaa monia hyötyjä:  

 50/50 vastuuttaa oppilaat oppimaan energiasta ja tulemaan energiatietoisiksi 
 Koulurakennuksen lämpötilojen oikeanlainen hallinta mahdollistaa paremman 

työskentely-ympäristön sekä lämpötilojen ja valaistuksen säätelyn eri toimintoihin 
sopiviksi.  

 Kun vähennämme energiankäyttöä, säästämme myös rahaa. Koulu voi siis säästää 
rahaa ja käyttää sitä haluamiinsa muihin asioihin. 

 Energiantuotanto aiheuttaa yleensä hiilidioksidipäästöjä. Kun säästämme energiaa, 
voimme vähentää myös kasvihuonekaasuja ja niiden vaikutusta ilmastoon.  

 
Projektin tulokset 
 
Euronet 50/50 on tuonut yhteen 58 koulua, jotka ovat toimineet säästääkseen energiaa. Nämä 
koulut ovat saavuttaneet mm. seuraavanlaisia tuloksia:  
 

 58 energiatiimiä on perustettu toteuttamaan 50/50 -aktiviteetteja vähintään kahden 
vuoden ajan (2010 ja 2011).  

 Yhteinen metodologia ohjeistuksineen, opetuspaketteineen ja 
energiankulutusmittareineen on kehitetty 50/50:n toteuttamiseksi kouluissa.  

 Ensimmäisen 50/50 -toimintavuoden aikana vähintään puolet kouluverkoston 
kouluista saavutti energiansäästöä. Ne onnistuivat saavuttamaan asetetun 2,5 % 
säästötavoitteen hiilidioksidipäästöissä  (säästäen yhteensä 251 tonnia päästöjä) ja 
saivat keskimäärin 1 000 € rahalliset säästöt (mistä koulukiinteistöistä vastavat 
organisaatiot palauttivat kouluille puolet).  

 
Yksi projektin tärkeimmistä lähtökohdista on ollut erilaisten sidosryhmien saaminen mukaan 
sekä ideoiden ja kokemusten vaihtaminen energiatiimien ja projektipartnereiden välillä. Näistä 
toiminnoista kerrotaan 50/50-verkoston sivustolla (http://escoles.euronet50-50.eu/), missä 
myös uudet verkostoon liittymisestä kiinnostuneet koulut voivat osallistua.   
 
 

 

http://escoles.euronet50-50.eu/
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II. ENNEN 50/50-PROJEKTIN ALOITTAMISTA TULISI TIETÄÄ, ETTÄ... 
 

 
 

 
Blogi: 50/50 -verkostojen kouluille tarjottu paikka, jossa voi vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä 
sekä oppia muiden hankaluuksista ja onnistumisista.  
Yhteistyösopimus:  Kooste allekirjoittajaosapuolten oikeuksista ja velvoitteista.  
Energiatiimi: Ryhmä, joka on muodostettu oppilaiden, opettajien, siistijöiden, 
vanhempaintoimikuntien ja 
kouluorganisaatiosta vastaavan 
organisaation edustajista sekä henkilöstä, 
jonka vastuulla projekti koulussa on.  
Metodologia:  Dokumentti, joka selittää 
kouluissa tehtävät 50/50-askeleet, jotta 
hanke toteutetaan oikein. 50/50-
verkoston käytettävissä.  
Energiakierros: Vierailu koulun kaikissa 
tiloissa, tarkoituksena oppia 
energiakierrosta rakennuksesta: kuinka 
energia tulee rakennukseen, miten sitä 
käytetään ja miten se poistuu.  
50% säästöistä: Se osuus taloudellisista 
säästöistä, joka palautetaan koulun 
käyttöön.  
 
 

   hankkia koulun kuukausittaiset sähkön, lämmön ja veden 
  kulutustiedot (historiatiedot ja jatkossa kuukausittain)  

   nimetä edustaja energiatiimiin 
   osallistua energiakierrokselle 
   palauttaa koululle 50 % saavutetuista rahallisista säästöistä   
   tiedottaa projektista ja metodeista muille kunnan kouluille 
   allekirjoittaa yhteistyösopimus koulun kanssa 

Koulurakennuk-
sesta vastaavan 
organisaation 

tulee ...  

  edistää koulurakennuksen käyttäjien toimintatapojen muutosta  
  muodostaa energiatiimi 
  seurata 50/50 -metodologiaa energian säästämiseksi  
  osallistua Euronet 50/50 -verkostoon 
  pitää blogi aktiivisena 
  allekirjoittaa yhteistyösopimus koulurakennuksesta vastaavan 
organisaation kanssa  

Koulun tulee ... 



 

10 
 

III. Askeleet 50/50:n toteuttamiseksi  
 
Jos aloit lukea tätä osiota, olet kenties kiinnostunut seuraamaan 50/50-polkua. Hienoa! Se 
tulee olemaan hauskaa, tulette oppimaan paljon ja säästämään energiaa ja rahaa! Aloita 
askeleet, se on helppoa! 

 
ASKEL 1. Muodostakaa energiatiimi! Siitä tulee projektin moottori, joka tutkii, 
ehdottaa, kyselee, tiedottaa, päättää…  
 
KUKA 
Sellaiset koulun henkilöt, jotka ottavat projektin edistämisen vastuulleen 
 

MITEN 
 Päättämällä, kuinka haluatte työskennellä koulussa. Voitte esimerkiksi 

päättää työskennellä kaikkien viides- ja kuudesluokkalaisten kanssa tai 
kerätä näistä edustajat. Voitte myös kerätä tiimin valitsemalla edustajia 
kaikilta luokka-asteilta.  

 Yrittämällä saada mukaan muita kouluyhteisön osapuolia (esim. 
oppilaiden perheitä), muita koulurakennuksen käyttäjiä (esim. 
iltakäyttäjät) ja koulun henkilökuntaa (esim. kiinteistönhoitaja ja siistijä). 

 Sitouttamalla koulurakennuksesta vastaavien organisaatioiden 
henkilöstöä (ympäristöosasto, opetusvirasto, kiinteistönhuolto jne.) 
 

MIKSI 
 Tehtävien suunnittelemiseksi 
 Toimenpiteiden ehdottamiseksi 
 Projektista tiedottamiseksi 
 Projektin koordinoimiseksi 

 
 
ASKEL 2. Alustava energiakierros koulussa 
 
KUKA 
Projektin vastuuhenkilöt koulussa, mukana olevat opettajat, kiinteistöhuollosta vastaavat 
henkilöt…  
 

MITEN 
 Koulun kiinteistönhoitaja johtaa kierrosta ympäri koulun ja esittelee 

lämmitys- ja sähköjärjestelmät  
 On tärkeää panna muistiin kaikki sellaiset seikat, jotka ovat energiatiimin 

kannalta kiinnostavia, jotta nämä voivat kiinnittää huomiota niihin 
omalla kierroksellaan 

MIKSI 
 Koulun energiatilanteesta oppimiseksi: lämmitysjärjestelmästä, 

rakennuksen ominaispiirteistä 
 Energiansäästömahdollisuuksien tunnistamiseksi 
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STEP 3. Tietoisuus, ymmärrys ja suunnittelu  
 
KUKA 
Energiatiimi; 5-6-luokkalaiset oppilaat 
 

MITEN 
 Aktiviteetteja luokassa 
 Projektin opetusmateriaaleja käyttämällä  
 Tehtäväpapereita valmistelemalla 
 Jakamalla tehtäviä energiatiimin jäsenten kesken 

 
MIKSI 

 Energiatietoisuuden kasvattamiseksi 
 Ilmastonmuutoksesta ja energiansäästöstä oppimiseksi 
 Myönteisen asenteen luomiseksi 

 
 
ASKEL 4. Energiakierros 
 
KUKA 
Energiatiimi 

MITEN 
 Koulun kiinteistönhoitaja johtaa kierrosta ympäri koulun ja 

esittelee lämmitys- ja sähköjärjestelmiä energiatiimille 
 Energiatiimi tekee muistiinpanoja tärkeimmistä asioista ja täyttää 

tiedot tehtäväpapereille 
 

MIKSI 
 Sen oppimiseksi, kuinka energia tulee kouluun, miten sitä 

käytetään ja joskus jopa tuhlataan  
 Kokonaistilanteen arvioimiseksi 
 Ehdotuksen valmistelemiseksi siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää 

erityistä huomiota  
 
 
ASKEL 5. Tiedonkeräys  
 
KUKA 
Energiatiimi; oppilaat jotka ovat mukana projektissa 
 

MITEN 
 Tekemällä mittauksia energianmittauslaitteilla  
 Tekemällä tutkimus toimintatavoista ja mieltymyksistä 

luokkahuoneissa ja koko koulussa 
 Merkitsemällä tulokset koulun pohjapiirrokseen 

 
MIKSI 

 Koulun lämpötila- ja valoisuusolosuhteiden oppimiseksi  
 Koulurakennuksen käyttäjien tapojen oppimiseksi  
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ASKEL 6. Koulun toimintasuunnitelma 
 
KUKA 
Energiatiimi 

MITEN 
 Keskustelemalla ja miettimällä koulun energiankäytöstä tehtyjä 

havaintoja  
 Arvioimalla koulun energiatilannetta 

 
MIKSI 

 Toimintasuunnitelman kehittämiseksi koulun energiatehokkuuden 
parantamista varten  

 
 
ASKEL 7. Tulosten levittäminen kaikille kouluyhteisön jäsenille 
 
KUKA 
Energiatiimi 

MITEN 
 Tekemällä julisteita 
 Käymällä puhumassa luokissa 
 Järjestämällä työpajoja 
 Valmistelemalla tiedotteita kaikille rakennuksen käyttäjille: 

vanhemmille, opettajille, siistijöille, rakennuksen iltakäyttäjille.. 
 

MIKSI 
 Tehtyjen toimenpiteiden selittämiseksi 
 Kaikkien informoimiseksi siitä, kuinka he voivat osallistua  

 
 
ASKEL 8. Pieniä investointeja vaativista toimenpiteistä raportoiminen  
 
KUKA 
Energiatiimi, koulun johto, vanhempainyhdistys, koulurakennuksesta vastaava organisaatio 
 

MITEN 
 Kertomalla projektista 
 Listaamalla sellaiset toimenpiteet, jotka vaativat pieniä investointeja 
 Lähettämällä lista sellaisille tahoille, jotka päättävät investoinneista  
 Järjestämällä tapaaminen, jossa kerrotaan tarpeesta näihin 

investointeihin 
 Kutsumalla sponsoreja kouluun 

 
MIKSI 

 Koulun energia-asioiden hallinnan parantamiseksi  
 Energiankulutukseen liittyvän tietoisuuden kasvattamiseksi muiden 

sidosryhmien osalta  
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ASKEL 9. Koulun ponnistelujen tuloksena saaman rahan käyttö ja siitä 
tiedottaminen  
 
KUKA 
Energiatiimi 

MITEN 
 Keskustelemalla, mitä voidaan tehdä sillä rahalla, jonka koulu saa käyt-

töönsä energiansäästön ansiosta 
 Kertomalla koko kouluyhteisölle saavutetuista tuloksista 

(energiansäästö, hiilidioksidipäästösäästöt sekä rahansäästö): 
o Järjestämällä tapahtuma 
o Kirjoittamalla koulun lehteen 
o Valmistelemalla julisteita 

 
MIKSI 

 Sen viestin levittämiseksi, että muuttamalla pieniä päivittäisiä tavoitteita 
voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia  

 Kaikkien sidosryhmien kannustamiseksi osallistumaan 50/50 -projektiin  
 Viestittämiseksi laajemmin siitä, mitä toimia oppilaat ovat tehneet 

taistellakseen ilmastonmuutosta vastaan.  
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IV. 50/50-SÄÄSTÖJEN LASKEMINEN 
 
Energiansäästön laskennassa on tärkeää, että menetelmä on mahdollisimman yksinkertainen, 
mutta myös ymmärrettävä ja täsmällinen.  
            
Euronet 50/50 -projektissa kehitettiin yksinkertainen ohjelma, johon koulut voivat tallentaa 
omat tietonsa ja laskea säästöt. Tavoitteena on laskea, kuinka paljon energiaa on säästetty 
vuoden aikana.  
 
Ensinnäkin säästöjen laskennassa tarvitaan tietoja! Tarvitsemme energialaskut sekä energian 
keskimääräinen hinta.   
 
Kuinka laskea säästöt kilowattitunneissa? 
Vähennämme kuluneen vuoden energiankulutuksen viitevuoden kulutuksesta (joka perustuu 
edellisten kolmen vuoden keskiarvoon). Tämän perusteella laskettu kilowattituntimääräinen 
säästö kerrotaan kuluneen vuoden keskimääräisellä energian hinnalla.  
  
Kuinka laskea lämmityssäästöt? 
Myös lämmityssäästöjen laskennassa vertaamme kuluneen vuoden energiankulutusta 
viitevuoden kulutukseen, mutta nyt meidän on mukautettava kulutuslukuja vuoden 
astepäivälukuun1. Tällä tavalla vähennämme vuosittaisten säämuutosten aiheuttamien 
lämmitystarvevaihteluiden vaikutusta tuloksiin (mitä kylmempi sää, sitä suurempi 
lämmitystarve).  
 
 

 
 
 
Ohjelma 50/50 -verkoston 
koulujen energiansäästön 
laskemiseksi. Kehitetty Euronet 
50/50 -projektissa.

                                                
1 "Lämmitystarveluku" tai "astepäiväluku" mittaa, kuinka paljon (asteissa) ja kuinka pitkään (päivissä) ulkolämpötila 
oli alhaisempi kuin tietty "normaalilämpötila" kyseiseen aikaan vuodesta. Näitä käytetään, kun lasketaan 
rakennusten lämmittämiseen tarvittavaa energiankulutusta. (Lähde: http://www.degreedays.net/ ) 
 

http://www.degreedays.net/
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HELPPO JA YKSINKERTAINEN  
 

V. 50/50-VERKOSTON KOULUJEN TOTEUTTAMAT PARHAAT 
KÄYTÄNNÖT 

 
ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI  

 
 
 
Energian säästäminen on helppoa!!!  
 
 
 
Vain ajattelemalla hiukan voit keksiä paljon energiansäästöideoita! Mutta jos kaipaat hieman 
inspiraatiota, voit kurkistaa, mitä 50/50-projektin pilottikoulujen oppilaat ja opettajat ovat 
tehneet: viettäneet sähkötöntä päivää (voitko kuvitella omaa kouluasi pimeänä?), tehneet rap-
laulun, tehneet videon, levittäneet julisteita kouluun, mitanneet energiankulutusta, 
järjestäneet kilpailun luokkien välillä valojen sammuttelusta, ja niin edelleen… 
 

KATSOTAANPA!!! 
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ESPANJAN koulut: paljon energiansäästötoimia 
 
Barcelonan maakunnan 13 50/50 –koulua ovat tehneet paljon energiaa säästääkseen, 
esimerkiksi:  
 

 
 

Oppilaat jaettiin tarkastustiimeihin, jotka valvoivat, että valot sammutettiin 
kaikista luokkahuoneista välitunneilla, ruokatauolla sekä koulupäivän päätyttyä. 
Valojen sammuttelusta muistutettiin myös kiinnittämällä asiaan liittyviä julisteita 
ja muistutuksia kaikkiin luokkahuoneisiin. Joissakin kouluissa järjestettiin jopa 
luokkien välisiä kilpailuja siitä, mikä luokka muistaa parhaiten sammutella valot. Jo 
sillä, että luokkahuoneista sammutetaan valot kun siellä ei oleskella, voidaan 
saavuttaa yli 5 % sähkönsäästö koulussa.  
 
Toinen suuri energiatuhlari kouluissa on ilmanvaihto. Koulujen välituntien aikana 
ovet jätetään usein auki ja ikkunat avataan ilmanvaihdon vuoksi, jolloin 
luokkahuoneet viilenevät. Nyt kaikissa ovissa on kylttejä, jotka muistuttavat 
oppilaita sulkemaan ovet. Lisäksi ikkunat avataan enää vain 10 minuutiksi. Näiden 
kahden toimintatapamuutoksen avulla voidaan säästää jo 2 – 6 % koulun 
lämmityskuluista.  
 
Monet kouluista siivotaan kouluaikojen ulkopuolella. Yleensä siistijät sytyttävät 
kaikki valot päälle tunteakseen olonsa turvallisemmaksi, jolloin he kuluttavat lähes 
yhtä paljon sähköä kuin koulun ollessa täynnä oppilaita. Joissakin kouluissa 
oppilaat ovat keskustelleet siistijöiden kanssa, minkä jälkeen siistijät ovat 
muuttaneet toimintatapojaan sammuttamalla valot sitä mukaa, kun ovat saaneet 
tietyn alueen siivottua. Näin voidaan saavuttaa yli 10 % säästöt koulun sähkönku-
lutuksessa.  
 
Lasten luovuudella ei ole rajoja. Kaikki 50/50-kouluverkoston koulut ovat täynnä 
julisteita ja kylttejä, jotkut niistä ovat tehneet videoita tai haastatelleet toisiaan 
koulun radioon… Projektin merkittävin tulos on ollut tietoisuuden lisääminen 
energiansäästöstä sekä taisteleminen ilmastonmuutosta vastaan.  
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Mitä ITALIAN koulut ovat tehneet?  
 

EURONET 50/50 -kokemus oli huikea menestys kaikissa Lancianon kunnan mukana olleessa 
kuudessa koulussa. Oppilaat ja opettajat tekivät paljon töitä koko projektin toteuttamisen ajan. Sen 
ansiosta oppilaiden, opettajien ja vanhempien energia- ja ympäristötietoisuus kasvoi ja energiaa 
säästyi, mutta samalla pidettiin hauskaa. Kaksi ehkä parasta esimerkkiä käytännön toiminnasta ovat:  

 

 
 

Vaikka Lancianon kunnan kanssa olikin joskus hankalaa tehdä yhteistyötä, 
kunnassa ymmärrettiin projektin tärkeys. Itse asiassa koulukiinteistöstä vastaava 
organisaatio antoi kouluille myös oman 50 % osuutensa säästyneistä rahoista. 
Tämä oli hieno ele ja kannusti oppilaita ja opettajia jatkamaan 
energiansäästötoimia. Kokonaisenergiansäästö projektin kahtena  
toteuttamisvuotena oli noin 2 % lämmityksen ja 4 % sähkön osalta.  
 
Oppimisesta kannattaa tehdä hauskaa. Oppilaat ja opettajat järjestivät paljon 
aktiviteetteja ja aloitteita edistääkseen energiansäästöä kouluissa ja tekivät siitä 
hauskaa. Jotkut oppilaat keksivät erilaisia pelejä saadakseen koko koulun mukaan 
projektiin, esimerkiksi energialabyrinttejä. Kiitos kunnan, myös 
energiatehokkuusinvestointeja tehtiin, kuten ikkunoiden uusimista sekä 
termostaattiventtiilien asennusta.   
 
Koulut organisoivat useita aloitteita levittääkseen energiansäästön ajatusta, kuten 
energiakonseptia esittelevä tanssi, projektin esittelyä koulun tapahtumissa, 
vierailuja uusiutuvan energian tuotantolaitoksille, artikkelien kirjoituksia, 
muistutuskylttejä, blogeja…   
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SUOMALAISET koulut eivät pysähdy! Ne ovat olleet erittäin aktiivisia!! 
 
Suomen viisi 50/50-pilottikoulua ovat olleet erittäin luovia pyrkiessään tekemään projektista 
hauskan ja viestiessään siitä! Muutamia esimerkkejä keskeisimmistä toiminnoista alla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osa Suomen kouluista oli varsin aktiivisia bloggaajia ja näin viestittivät myös muille, 
mitä projektissa oli meneillään! Erityisesti seuraaviin blogeihin kannattaa tutustua: 
http://lansimetsaschool.blogspot.com   
http://isonkylaschool.blogspot.com. 
 
Energian säästäminen on varsin yksinkertaista. Sammuta vain valot ja muut 
sähkölaitteet joita et tarvitse, älä pidä huoneita turhan lämpiminä ja tuuleta 
oikein. Tämä ei ole kovin vaikeaa! Haastavaa on kuitenkin jaksaa jatkaa tätä koko 
ajan, päivästä toiseen ja kuukaudesta toiseen. Kyse on uusien tapojen oppimisesta 
ja pienten muutosten tekemisestä omaan käytökseen, joten jonkin verran 
vaivannäköä tarvitaan. Tässä auttaa se, että projekti pidetään mielenkiintoisena 
sekä opettajille että oppilaille, että kaikkia muistutetaan energiansäästön 
tärkeydestä – ja myös se, että tämä kaikki tehdään hauskalla tavalla!  
 
Suomalaiset 50/50-koulut olivat erittäin aktiivisia ja luovia järjestäessään monia 
erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä projektiin liittyen.  
  
Kaikki koulut järjestivät esimerkiksi tapahtuman nimeltä Sähkötön päivä. Suomessa 
on haastavaa pärjätä ilman sähköä edes yhden päivän ajan – varsinkin talviaikaan. 
Koulurakennukset olivat pimeinä; vain kynttilät toivat valoa. Kaikki tunnit 
järjestettiin ilman tietokoneita, dokumenttikameroita tms. Kierrätysmateriaaleja 
käytettiin askarteluun kuvaamataidon tunneilla. Koulut työskentelivät 
energiansäästöteeman ympärillä koko päivän. Kouluissa myös keskusteltiin siitä, 
miksi energia on niin tärkeää jokapäiväisessä elämässä ja miksi energiaa ei saisi 
tuhlata.  
 
Sähköttömänä päivänä sähköä ei tietenkään voinut käyttää edes ruoan 
valmistukseen, joten ruokailu järjestettiin ulkosalla grillaamalla tai soppatykein. 
Tämä oli varsin eksoottista oppilaille, erityisesti kylmällä säällä! 

 
 
 
 
 

 

http://lansimetsaschool.blogspot.com/
http://isonkylaschool.blogspot.com/
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UNKARISSA… 50/50-askeleiden toteuttaminen 
 
Unkarista EURONET 50/50 -projektissa oli mukana seitsemän koulua. Balatonendrédin ala-aste 
oli niistä pienin 110 oppilaallaan, mutta näytti hyvää esimerkkiä muille pikkukouluille.  
 

 
 
 

Koulurakennus on yli sata vuotta vanha, joten ei voida puhua nykyaikaisesta, 
energiatehokkaasta rakennuksesta. Rakennuksen vahvuus on sen 
hyödyntämisessä, sillä sen käyttötavat kannustavat energian säästämiseen. 
EURONET 50/50 -projekti on pyrkinyt tukemaan tätä tavoitetta ja se on auttanut 
muuttamaan oppilaiden energiankäyttötapoja.  
 
Oppilaat ovat seuranneet toteuttamisaskeleita yksityiskohtaisista 
opetusmateriaaleista. He ovat oppineet paljon uusiutuvasta ja ei-uusiutuvasta 
energiasta sekä teoriassa että käytännössä. He ovat mitanneet huoneiden 
lämpötiloja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä mitanneet myös sähkölaitteiden 
kulutusta. Lisäksi oppilaille järjestettiin opintomatka Itävaltaan Güssingin 
kaupunkiin, joka on kuuluisia uusiutuvan energian käytöstä.  
 
Energiatiimissä mukana olleet oppilaat oppivat energiansäästöstä ja levittivät 
tietojaan julisteiden välityksellä muille oppilaille. He myös kirjoittivat kirjeitä 
koulun rehtorille sekä kylän pormestarille. Lisäksi he kutsuivat Unkarin 
parlamentin jäsenen kouluun esitelläkseen projektin tuloksia. Projektin ja 
aktiivisten oppilaiden ansiosta pormestari myönsi rahaa vanhojen ovien ja 
ikkunoiden uusimiseen, jotta energiatehokkuutta voitaisiin entisestään parantaa.  
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PORTUGALIN koulut tarttuivat toimeen säästääkseen energiaa ja vettä  
 
Kaikki viisi projektissa mukana ollutta koulua Almadasta Portugalista toteutti 
energiansäästötoimia ja saavutti huomattavia tuloksia, erityisesti sähkön ja veden kulutukseen 
liittyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parhaat tulokset saavutettiin sähkön säästössä, koska turhaa valojen käyttöä 
vähennettiin. Lopettamalla turhien valojen käyttö ja vaihtamalla lamppuja 
energiatehokkaampiin malleihin saavutettiin sama valaistusteho kuin aiemmin, 
mutta säästettiin sähköä.  
 
Vedenkulutuksen tunnollinen tarkkailu johti siihen, että joidenkin koulujen 
suurimmaksi ongelmaksi havaittiin nopeasti vedenkulutus toistuvien putkirikkojen 
vuoksi. Havainto oli erittäin tärkeä. Kun nämä satunnaiset tilanteet havaittiin 
kulutustarkkailun ansiosta varhaisessa vaiheessa, oli mahdollista korjata ne 
nopeasti ja siten säästää huomattavasti vettä.  
 
Yksi koulu asensi uuden ulko-oven koulun toimistoon. Näin ehkäistiin 
lämpöhukkaa sekä mahdollistettiin riittävän lämpötilan ylläpitäminen toimistossa 
ilman sähkölämmittimiä, jotka olivat aiemmin aiheuttaneet runsaasti turhaa 
energiankulutusta koulussa.  
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Parhaita energiansäästökäytäntöjä PUOLALAISILTA 50/50-kouluilta 
 
 EURONET 50/50 -projektin puitteissa 11 puolalaisen koulun oppilaat ottivat tehtäväkseen 
analysoida ja vähentää energiankulutusta kouluissaan. He osoittautuivat varsin luoviksi ja 
onnistuivat saavuttamaan vaikuttavia tuloksia! Tässä joitakin heidän parhaita käytäntöjään:  
 

 
 
 

Jotkut kouluista päättivät perustaa ns. “Koulun ympäristöpalvelun”, jonka jäsenet 
ovat vastuussa tarpeettomien valojen sammuttelusta (esim. käytävien valot 
koulutuntien aikana), turhien laitteiden virrankatkaisusta sekä juoksevien 
vesihanojen sulkemisesta. Heidän vastuulleen kuuluu myös raportoida 
epäkohdista, jotka voivat aiheuttaa turhaa kulutusta – kuten vuotavat hanat. 
Tämän sitoumuksen ansiosta energiaa käytetään kouluissa nyt järkevämmin.  
 
Energiankulutusmittaukset, joita oppilaat tekivät projektin yhteydessä saamillaan 
mittareilla, osoitti, että tietokoneet, kopiokoneet, televisiot ja muut elektroniset 
laitteet kuluttavat paljon energiaa – myös valmiustilassa. Siksi oppilaat päättivät 
tehdä kylttejä, jotka muistuttaisivat kaikkia oppilaita sammuttamaan elektroniset 
laitteet kokonaan silloin, kun niitä ei käytetä. Samanlaisia kylttejä tehtiin myös 
valokatkaisijoihin ja vesihanojen läheisyyteen, jotta ne muistuttaisivat oppilaita ja 
opettajia säästämään vettä sekä valaistukseen käytettyä energiaa.  
 
Saadakseen koko kouluyhteisön mukaan energiansäästötoimintaan, energiatiimien 
oppilaat organisoivat tiedotus- ja opetuskampanjoita. He käyttivät useita 
kommunikointivälineitä tavoittaakseen kohdeyleisönsä, kuten arkipäivän 
energiansäästövinkkejä sisältävät lehtiset ja julisteet, ilmoitustaulut, esitykset, 
esitelmät, kirjoitukset koulun lehteen jne. Heidän luovuudellaan ei ollut rajoja.  
 
Kiitos oppilaiden ja opettajien aktiivisuuden, suurin osa kouluista onnistui 
aikaansaamaan energiansäästöä. Palkinnoksi koulut saivat 50 % säästetyistä 
rahoista käytettäväksi valitsemaansa tarkoitukseen. Suurin osa kouluista osti 
saadulla rahalla laitteita ja opetusmateriaaleja, joita tullaan käyttämään 
opetustyössä. Koulut myös palkitsivat energiatiimien oppilaita, esim. Primary 
School no 13 Bielsko-Bia asta organisoi heille matkan European Tale Centeriin Pa-
canówissa. 
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KREIKAN koulut: energiansäästön taiteilijat 
 
Neljä koulua Kreetan saarelta on mukana 50/50-kouluverkostossa: 2nd Primary School of 
Archanes, 40th Primary School of Heraklion sekä 3rd & 10th Secondary School of Heraklion. 

 
 

Jokaisessa koulussa perustettiin energiatiimi, ja oppilaat ovat opettajiensa 
opastuksella noudattaneet 50/50-metodologiaa. He ovat tehneet mittauksia, 
aloittaneet lämmön ja sähkön kulutustarkkailun, pyrkineet vähentämään 
lämpöhäviöitä ja pitämään sopivaa lämpötilaa estämällä lämpöpattereiden turhaa 
käyttöä. 
 
Oppilaat ovat tehneet koulujen seinille julisteita ja kylttejä energiankulutukseen 
liittyen. Energiatiimien jäsenet ovat rohkaisseet kaikkia muita noudattamaan 
50/50-metodologiaa, jotta saavutettaisiin parhaat mahdolliset tulokset 
energiansäästössä koko koulurakennuksen osalta.  
 
Oppilaiden innostuneisuus, mielikuvitus ja aloitteellisuus yhdessä heidän 
opettajiensa kiinnostuksen ja aktiivisuuden kanssa oli todella hienoa.  
 
Oppilaista tuli laulunkirjoittajia, näyttelijöitä, elokuva-ohjaajia… sekä näppärien 
pelien ja leikkien kehittäjiä. He myös askartelivat upeita miniatyyrirakennelmia, 
jotka hyödynsivät uusiutuvia energianlähteitä.  
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SLOVENIAN koulut: Energiansäästömusiikkia… ja muutakin! 
 
Sloveniassa viisi koulua oli mukana Euronet 50/50 -projektissa. Koulut ovat tehneet paljon 
säästääkseen energiaa, esimerkiksi:  

 
 
 
 
 
 
 

Euronet 50/50 -projektin ja U4energy -kilpailun puitteissa yksi koulu teki 
EKORÄPIN, laulun, jolla oli vahva sanoma. Suomennettuna se menisi jotenkin näin:  

 
 

VIHREÄ KOULU – NÄMÄ OVAT SÄÄNNÖT! 
SAMMUTETAAN LAITTEET 

JA SYTYTETÄÄN SYDÄMEMME 
TÄSTÄ LÄHTEE PAREMPI ALKU! 

 
Vaikka Sloveniasta oli 50/50 -projektissa mukana viisi koulua, ne kaikki tulivat 
jokseenkin samanlaiseen tulokseen projektin toteuttamisen aikana. Pitkän 
aikavälin lämpötilamittausten jälkeen kaikki enegriatiimit havaitsivat, että koulun 
huoneet ovat tarpeettoman lämpimiä, joten kouluissa voidaan säästää energiaa jo 
lämpötiloja säätelemällä.  
 
Oppilaat ja opettajat ovat työskennelleet aktiivisesti säästääkseen sähköä, lämpöä 
ja vettä. Paljon voidaan tehdä jo parantamalla oppilaiden ja opettajien tietoisuutta 
energiansäästötavoista, joista suurin osa ei edes maksa mitään! 
 
Parhaat energiansäästötoimet kouluissa olivat: 

 Koulun energia-agentit (yksi oppilas kussakin luokassa vuorollaan 
vastuussa valojen sammuttamisesta ja ikkunoiden sulkemisesta), 

 Žarko –maskotti (Bulb Bob), 
 Julisteiden levittäminen koulun aulaan sekä energiansäästötarrojen 

liimaaminen kaikkiin huoneisiin (valokatkaisijoihin, ulko-oviin, 
ikkunoihin, tietokoneisiin ja vesihanoihin muistuttamaan käyttäjiä 
resurssien säästämisestä) sekä 

 Sähköttömän päivän järjestäminen. 
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VI. EURONET 50/50 -projektin arviointi 
 
50/50-projektista saatuja kokemuksia arvioitiin laajasti. Arviointiprosessiin otettiin mukaan 
sekä pilottikoulun opettajien ja oppilaiden että projektipartnereiden kokemukset. Kaikkiaan 52 
opettajaa ja 1 082 oppilasta kahdeksasta maasta arvioivat projektia. Lisäksi kahdeksan 
yhdeksästä projektipartnerista antoi kirjallisen arvionsa. Yhteenveto tärkeimmistä tuloksista 
esitetään alla.  
 
 
Opettajat ja oppilaat 
 
Kaiken kaikkiaan palaute kouluilta oli erittäin positiivista. Opettajien ja oppilaiden mielestä 
projekti oli hauska, kiinnostava ja hyödyllinen. Suurin osa heistä oli motivoituneita ja 
innostuneita. Opettajien mielestä oli palkitsevaa huomata, kuinka asenteet ja käytös todella 
muuttuivat, ja kuinka energiaa voidaan säästää itse asiassa hyvinkin pienillä ja yksinkertaisilla 
toimintatapojen muutoksilla, ilman kohtuutonta vaivannäköä tai suuria investointeja. Projekti 
teki energiankulutuksesta koulussa näkyvämpää ja sai rakennuksen käyttäjät tietoisemmiksi 
omien toimintatapojensa vaikutuksesta koulun energiankulutukseen. Lähes kaikki pilottikoulut 
arvioivat, että projekti tulee vaikuttamaan koulun energiankulutukseen myös tulevaisuudessa 
(pitkän aikavälin vaikutus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektia arvioitiin asteikolla 1–5. 
 
Liittyen projektin varsinaiseen sisältöön, opettajia pyydettiin arvioimaan erityisesti kahta asiaa: 
Projektirakenteen yhdeksää askelta sekä Opetuspakettia (mukaan lukien oppaat, tehtävät, 
lomakkeet, ideat, neuvot ja kulutusmittauslaitteet, jotka mahdollistivat 9 askeleen rakenteen 
noudattamisen). Rakenne sai varsin positiivista palautetta. Esimerkiksi energiatiimin 
perustamista pidettiin hyvänä tapana aloittaa projektin toteuttaminen. Myös pitkän aikavälin 
lämpötilatarkkailua lähes kaikki opettajat pitivät hyödyllisenä. Sellaisia askeleita, joita kaikki 
koulut eivät pitäneet relevantteina, olivat pieniä investointeja vaativista toimenpiteistä 
tiedottaminen (osalla kunnista on heikko taloudellinen tilanne, eikä rahoitusta heru edes 
pienimpiin investointeihin) sekä koulun ponnistelujensa tuloksena saaman rahan käyttö ja siitä 
tiedottaminen (kaikki koulut eivät onnistuneet säästämään energiaa, joten tämä askel oli 
tarpeeton). Opetuspakettia opettajat arvioivat kertomalla, että se oli mielenkiintoinen ja hyvin 
rakennettu kokonaisuus, jossa kenties parasta oli käytännönläheiset ja helposti ymmärrettävät 
ja toteuttavat tehtävät.  
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Opettajat olivat melko tyytyväisiä projektipartnereilta saamaansa tukeen. Toisaalta he olisivat 
toivoneet enemmän henkilökohtaisia käyntejä kouluilla (projektipartnereiden tai muiden 
asiantuntijoiden vierailuja). Toisaalta koulut saivat kuitenkin mielestään tukea, ideoita ja 
neuvoja aina tarvitessaan. Koulukiinteistöistä vastaaviin organisaatioilta monet koulut olisivat 
toivoneet enemmän yhteistyötä ja tukea. Myös muita haasteita projektin toteuttamisessa oli, 
varmasti suurimpana niistä aikapula. Kouluelämä on melko hektistä, ja useita projekteja on 
meneillään yhtä aikaa. Opettajille oli todellinen haaste löytää aikaa projektin toteuttamiseksi 
kunnolla oppilaiden kanssa. Pilottikoulut olivat kuitenkin erittäin sitoutuneita projektiin ja 
todella halusivat menestyä, joten ne työskentelivät ahkerasti ehtiäkseen tehdä kaiken 
tarpeellisen.  
 
Oppilaita pyydettiin arvioimaan viisiportaisella asteikolla 1–5 (mitä korkeampi arvosana, sen 
parempi), kuinka paljon he mielestään oppivat energiasta ja energiansäästöstä sekä kuinka 
kiinnostavaa ja hauskaa heidän mielestään oli olla mukana projektissa. Kummankin 
kysymyksen vastausten keskiarvo oli reilusti yli 4, mitä voidaan pitää todella hyvänä tuloksena.  
 

 
 
Lähes kaikkien pilottikoulujen opettajat arvioivat, että energiansäästötoimet jatkuvat kouluissa 
tavalla tai toisella myös projektin loppumisen jälkeen.  
 
Projektipartnerit 
 
Projektipartnereiden ylivoimaisesti useimmin mainitsema asia projektin parhaana 
kokemuksena oli oppilaiden (ja opettajien!) lisääntynyt tietoisuus sekä heidän 
sitoutuneisuutensa, innostuneisuutensa ja kaikki se kova työ, jota he olivat valmiita tekemään 
säästääkseen energiaa ja edistääkseen projektin onnistumista. Toisaalta projektipartnerit myös 
tunsivat koulujen aikapulan tuomat paineet – joskus näytti siltä, että projektille ei 
yksinkertaisesti ole riittävästi aikaa. Lisäksi joissakin tapauksissa ongelmia aiheutti kunnan 
sitoutuneisuuden puute ja joskus säästöjen laskenta ja rahanpalautus koululle tuotti ongelmia. 
Kaikki projektipartnerit eivät olleet tyytyväisiä omassa maassaan saavutettuihin säästöihin, 
mutta kaikki sen sijaan olivat erittäin tyytyväisiä kaikkein tärkeimpiin tuloksiin: tietoisuuden 
kasvamiseen sekä asenteiden ja toimintatapojen muuttumiseen.  
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Tarkistuslista kouluille 50/50-projektin toteuttamisen itsearviointiin  
 
Hyvään projektinhallintaan kuuluu aika ajoin tarkistaa, missä vaiheessa projektin 
toteuttaminen on ja onko kaikki tarvittavat toimet tehty. Tähän on hyvä ottaa järjestelmällinen 
lähestymistapa. Seuraava tarkistuslista voi olla hyödyksi:  
 
 

9 projektiaskelman toteuttaminen: 
  Tehty Osittain   

  tehty 
 Kesken 

 
  Ei  
tehty 

ASKEL 1 – Energiatiimin muodostaminen     
 Energiatiimin jäsenten valinta     
 Projektin esittely kaikille energiatiimin jäsenille     
 Työskentelytavoista, tapaamistiheydestä jne. päättäminen     

ASKEL 2 – Energiatiimin aikuisten jäsenten energiakierros koulussa     
 Kierroksen teko koko koulurakennuksessa     
 Listaus asioista, joihin energiatiimin jäsenten tulisi kiinnittää 

huomiota 
    

ASKEL 3 – Tietoisuus ja suunnittelu (teoriaopetus)     
 Yleisistä asioista keskusteleminen (energia, energiansäästö, 

ympäristö) 
    

 Kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen opettaminen     
 Energiakierroksen tehtävien määrittely     
 Tehtäväpaperien valmistelu     
 Tehtävänjako energiatiimin jäsenten kesken     
 Analysoitavien asioiden listan valmistelu     

ASKEL 4 – Energiakierros /tarkkailu     
 Koko koulurakennuksen tutkiminen      
 Muistion valmistelu kierroksella tehdyistä havainnoista     
 Ehdotuksen valmistelu kerättävästä tiedosta ja analysoitavista 

asioista 
    

ASKEL 5 – Datankeruu     
 Pitkän aikavälin lämpötilamittausten teko ja tulosten 

dokumentointi 
    

 Tiedonkeruu koulurakennuksen käyttäjien kokemuksista ja 
tavoista 

    

ASKEL 6 – Koulun toimintasuunnitelma     
 Edellisten askelten tuloksista ja havainnoista keskusteleminen     
 Tulosten tiedottamissuunnitelman ja toimenpide-ehdotusten teko     

ASKEL 7 –Tulosten tiedotus koko kouluyhteisölle     
 Tehdyistä toimenpiteistä kertominen     
 Kaikkien rakennuksen käyttäjien informointi siitä, kuinka he voivat 

osallistua 
    

ASKEL 8 – Pieniä investointeja vaativista toimenpiteistä raportointi      
 Listan valmistelu toimenpiteistä, jotka vaativat pieniä investointeja      
 Listan valmistelu organisaatioista tai henkilöistä, joita lähestyä     
 Työskentelymenetelmistä päättäminen     
 Tarvittavien toimenpiteiden toteutus     

ASKEL 9 – Koulun ponnistelujensa tuloksena saaman rahan käyttö ja 
siitä tiedottaminen 

    

 Projektin saavutuksista tiedottaminen kouluyhteisölle     
 Koululle palautetun rahan käytöstä päättäminen     
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Sidosryhmien osallistumisen taso projektiin 

 Kor-
kea 

Keski- 
verto 

Ma-
tala 

Ei lain-
kaan 

Kommunikoinnin taso projektipartnerin tms. kanssa      
 Koulun aktiviteeteista raportoiminen     

Kommunikoinnin taso kiinteistöstä vastaavan organisaation kanssa      
 Koulun kulutuslukujen läpikäynti kuukausittain yhdessä ki-

inteistönhoitajan kanssa 
    

 Koulurakennuksen käyttöön tai energiankäyttöön liittyvistä ongelmista 
raportoiminen 

    

 Pitkän aikavälin lämpötilamittausten tuloksista raportoiminen     
 Pieniä investointeja vaativista toimenpiteistä raportoiminen     

Kommunikoinnin taso kouluyhteisön kanssa      
 Muut oppilaat     
 Opettajat     
 Rehtori     
 Koulun muu henkilökunta (talonmies, siistijät, sihteerit jne.)     
 Koulurakennuksen muut käyttäjät (esim. ilta- ja viikonloppukäyttäjät)     
 Vanhempainyhdistys     

Kommunikoinnin taso muiden sidosryhmien kanssa      
 Oppilaiden perheet     
 Kaupungin/kunnan asukkaat     
 Opetusvirasto (tai vastaava)     
 Muu sidosryhmä, mikä?     
 

 
Esimerkkikalenteri 50/50-askeleiden toteuttamiseksi koulussa 
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VII. LIITY VERKOSTOON! 
 
 
Jos koulusi haluaa osallistua eurooppalaiseen toimintaan ilmastonmuutosta vastaan 
taistelemiseksi, jakaa kokemuksia muiden verkoston koulujen kanssa, oppia energiankäytöstä 
koulussanne, saavuttaa energiansäästöjä ja jopa saada rahallista hyötyä koulullesi… 
 

…LIITY VERKOSTOON! 
 

Se on helppoa! 
 
 
1. Täyttäkää yhteydenottolomake, joka löytyy verkoston 
sivuilta osoitteesta http://escoles.euronet50-50.eu/ 
 
 
2. Allekirjoittakaa sopimus koulunne sekä kiinteistöstä 
vastaavan organisaation välillä (tai energiatiimin ja kou-
lun johdon välillä, mikäli koulunne maksaa energialas-
kunsa itse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uudet jäsenet saavat dokumentin osallistumisestaan sekä E-packin (opetuspaketin) 50/50-
metodologian toteuttamiseksi käytännössä. Vastaamme mielihyvin tiedusteluihinne 
osoitteessa: euronet@diba.cat. 
 
 
 
 
 
 

3. Lähettäkää sopimus:  
euronet@diba.cat 

http://escoles.euronet50-50.eu/
mailto:euronet@diba.cat
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58 koulua ympäri Euroopan ovat osallistuneet Euronet 50/50 -projektiin 
perustaen samalla 50/50-kouluverkoston. Verkosto jatkaa toimintaansa ja 
kasvaa!  

 
1) ESPANJA: 13 koulua Barcelonan maakunnasta 
2) SAKSA: 2 koulua Berliinistä ja Postdamista 
3) ITALIA: 6 koulua Lancianon kunnasta 
4) SUOMI: 5 koulua Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta 
5) UNKARI: 7 koulua Balaton-järven alueelta 
6) PORTUGALI: 5 koulua Almadan kunnasta 
7) PUOLA: 11 koulua 
8) KREIKKA: 4 koulua Kreetan saarelta 
9) SLOVENIA: 5 koulu 

 
Näiden 58 koulun lisäksi yli 100 uutta koulua on liittynyt 50/50-verkostoon 
projektin aikana tai sen jälkeen!  
 
LIITY MUKAAN!!!  YHDESSÄ VOIMME SAAVUTTAA SUURET ENERGIANSÄÄSTÖT!
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VIII. PROJEKTISSA MUKANA OLLEET OSAPUOLET 
 
Osallistuneet koulut ja kunnat: 
 

Maa Koulu Kunta 
ESPANJA Sant Domènec Sta Margarida i els Monjos 

Castell d'Òdena Òdena 
Mare de Déu del Patrocini Cardona 
Abat Oliba Cornellà de Llobregat 
Escola Benviure Sant Boi de Llobregat  
Sant Joan Berga 
Sant Jordi Vilanova i la Geltrú 
Sant Pau Sant Pol de Mar 
La Monjoia Sant Bartomeu del Grau 
Sant Esteve Castellar del Vallès 
El Turó Montcada i Reixac 
Pau Casals Montmeló 
La Tordera Santa Maria de Palautordera 

KREIKKA 2nd Primary School of Arhanes Arhanes 
40th Primary School of Heraklion Heraklion 
3rd   High School of Heraklion 
10th  High School of Heraklion 

SLOVENIA Elementary school Miha Pintar Toledo Velenje 
Elementary school Anton Askerc 
Elementary school Salek 
Elementary school Frana Rosa Celje 
Elementary school Smartno Slovenj Gradec Gradec  

SUOMI Huutoniemen koulu,  Vaasa 
Länsimetsän koulu 
Isonkylän koulu  Laihia 
Joupin koulu Seinäjoki 
Isokylän koulu Seinäjoki 

ITALIA Primary School “I Circolo”  Lanciano  
Primary School “II Circolo”  
Primary School “III Circolo”  
Secondary School “G. Mazzini” 
Secondary School “Umberto I” 
Secondary School “D'Annunzio” 
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Maa Koulu Kunta 
PUOLA School Complex No 1  Raciechiwice 

Primary School No 2  Niepo omice 
Primary School of Józef Pi sudski   Niepo omice 
Primary School No 11  browa Górnicza 
Ecological Primary School No 7  Bielawa 
Primary School  Janów 
Primary School No 7  Cieszyn 
Primary School No 13  Bielsko-Bia a 
School Complex in Jadachy  Chmielów 
Primary School No 10  Bielawa 
Primary School No 4  

SAKSA Grundschule am Schäfersee Berlin 
Rosa-Luxemburg-Schule 
  

Potsdam 

UNKARI Bem József Általános Iskola Balatonfüred 
Általános és Alapfokú M vészeti Iskola  
  

Gyenesdiás 

Mikszáth Utcai Általános Iskola Marcali 
Boglári Általános Iskola és Alapfokú M vésze-
toktatási Intézmény 

Balatonboglár 

Szabó István Általános Iskola Cserszegtomaj 
Általános M vel dési Központ Általános Iskola Sármellék 
Balatonendrédi Általános Iskola Balatonendréd 

PORTUGALI Colégio Campo de Flores Caparica 
Externato Frei Luís de Sousa Almada 
Escola Básica Integrada Elias Garcia Sobreda da Caparica 
Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Prof. 
Ruy Luís Gomes 

Laranjeiro 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo 
de Andrade 

Almada 

 
 
 



 

 

Projektipartnerit:  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

www.euronet50-50.eu/ 
http://escoles.euronet50-50.eu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektikoordinaattori: 
 

 
 
 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
Comte d’Urgell 187, 2a planta 
08036 Barcelona 
Tel.: 934 022 485 
www.diba.cat 
euronet@diba.cat 

http://www.euronet50-50.eu/
http://escoles.euronet50-50.eu/
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