Kaipaatteko koulujen energiansäästökilpailuun uusia vinkkejä ja lisätehoa? Oulun kaupunki haluaa kutsua koulut osallistumaan Energiansäästöviikkoon ja säästämään energiaa yhdessä!
Vuosittain toistuvaa Energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41. Oulussa energiansäästöviikko näkyy niin
kirjastoissa, yliopistolla kuin uudessa ympäristötalossa – ja mikäpä olisi sen hienompaa, kun teemaviikko
saavuttaisi myös Oulun koulut! Tästä kirjeestä löydätte konkreettisia keinoja, joilla koulut voivat osallistua
Energiansäästöviikkoon ja aktivoida oppilaita energiansäästöön.
Aktiviteettiä voi järjestää kouluilla hyödyntämällä Energiansäästöviikon teemapäiviä:
Viikonpäivä
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

Teema
Lämmitys ja veden käyttö
Liikenne ja liikkuminen
Materiaalitehokkuus
Hankinnat
Sähkönkäyttö

Vinkki kouluille
Älä lotraa! -päivä
Mopoton päivä
Tulostukset kaksipuoliseksi -päivä
Osta vain tarpeeseen! -päivä
Sähkötön päivä

Myös seuraavat ideat on helposti toteutettavia kouluilla teemaviikon aikana:
Energiansäästökortti
Energiansäästökortti -kilpailun ideana on kerätä pisteitä energiansäästöön liittyvillä arjen valinnoilla, kuten
valojen sammuttamisella luokkahuoneesta poistuttaessa tai jätteen synnyn ehkäisyllä. Energiansäästökortin
koululaisille suunnatun mallin löydätte tämän tiedotteen liitteenä – pdf-versiona se on suoraan tulostettavissa käyttöönne! Energiansäästäjien TOP 10 julkaistaan live-edussa kisan päätyttyä.
Kirpputori / vaihtopöytä
Oppilaat ja opettajat voivat tuoda kirpputorille tai vaihtopöydälle tarpeettomia tavaroita ja vaatteita, vaihtopöydän ideana on ”Tuo, mitä et tarvitse ja ota jotain vaihdossa!”.
Energiansäästömittareiden lainaus
Oulun Tilakeskus lainaa kouluille energiansäästömittareita, joita oppilaat ja opettajat voivat testata luokassa yhdessä tai oppilaat voivat ottaa kotiinsa ja mitata kodin sähkölaitteiden kulutusta. Mittareiden lainauksessa ota yhteyttä Riikka Vesteriin, p. 044 703 2523.
Veden kulutuksen mittaus koulussa ja kotona
Paljonko vettä kuluu käsiä pestessä ja kotona suihkussa? Vinkki: veden kulutuksen voit mitata laskemalla
vettä suihkusta ämpäriin kymmenen sekunnin ajan. Suihkussa käydessäsi ota aikaa, montako minuuttia olit
suihkussa ja kerro aika litramäärällä, jonka sait ämpäriin kymmenen sekunnin aikana. Kerro lopputulos vielä
kuudella. Saman mittauksen voit tehdä käsiä pestessäsi!
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