
SAVITAIPALE SOLAR REGATTA

La 6.8.2022

Kansainvälinen aurinkoenergian 

käyttöä vesiliikenteessä edistävä 

yleisötapahtuma

Savitaipaleen aurinkosähkö ry

www.sasry.fi

Savitaipaleen aurinkosähkö ry toteuttaa GreenReality

Aurinkovene-hanketta 2020 - 2024, jonka tavoitteena edistää 

sähköveneiden käyttöönottoa. Hankkeella edistetään 

ympäristösuojelua ja torjutaan ilmastonmuutosta. 

Hankkeessa luodaan asian edistämiseksi kansainvälinen 

jokakesäinen yleisötapahtuma Savitaipale Solar Regatta johon 

sisältyy aurinkosähkötekniikan ja tuotteiden esittelyä ja 

aurinkosähköveneiden ja muiden sähköveneiden kilpailuja. 

Hanke saa rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY –keskukselta ja 

yksityisiltä rahoittajilta.

Toivomme, että Savitaipale Solar Regatta kiinnostaisi yrityksiä 

lähtemään mukaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan 

osallistumalla hankkeeseen ja tapahtumiin aktiivisti tulevina vuosina. 

Toiminnan ja tapahtumien kautta yritysten on mahdollisuus lisätä 

tunnettuvuuttaan ja kasvattaa liiketoimintaansa myös 

kansainvälisesti.
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SAVITAIPALE SOLAR REGATTA

La 6.8.2022

Aurinkoenergian käyttöä edistävä 

Greenreality yleisötapahtuma

Savitaipaleen aurinkosähkö ry

www.sasry.fi

Tuo oma sähköveneesi näytteille!
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Klo 10-15:30

❖Aurinkosähkötekniikan näyttely

❖Sähköveneiden ja -ajoneuvojen näyttely

❖Puistomarkkinat Olkkolan uimarannalla

❖Minigolf, SUP-lautailu, melonta, petankki

Klo 10:30-13:00 RC-veneiden kilpailut ja esitys (varapv. 7.8)

Klo 12 ja 14:30  Aurinkosähkötekniikan esitelmä, Olkkola

Klo 12:30 Aurinkopanelien yhteishankinnan käynnistys, Olkkola

Klo 13:00 eFoil sähkösurffilautojen esittely ja ajonäytös

Klo 14:00 Arvonta (arvat 2 €/kpl)

Klo 14:15 SUP-lautailun loppukilpailu

Klo 19-23 Solar Regatta illallinen ja tanssit, Olkkolan Hovi

Hotelli-Caravan-Ravintola Olkkolan Hovi

OHJELMA

eAuto
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Arvonnassa pääpalkintona 
Sähköperämoottori/akku ja –skootteri 



SAVITAIPALE SOLAR REGATTA

La 6.8.2022 klo 10-15:30

Savitaipaleen aurinkosähkö ry

SAVITAIPALE

YHTEYSTIEDOT

TAPAHTUMAPAIKKA
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Näyttelyt

Vesitapahtumat

Katsomot

Palvelut

EA/SPR

Olkkolan 

Hotelli

SATAMA

www.sasry.fi

kari.kotirinta@gmail.com, 0504532032

Kahvila

markkina

Ranta Aitta

Hovi
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Greenreality

eAutot

http://www.sasry.fi/
mailto:Kari.kotirinta@gmail.com


Savitaipaleen koulukeskus/ Lukio

YHTEISTYÖVERKOSTOA

VISIO

Visiomme mukaan suurimmassa osassa kiinteistöjä voidaan hyödyntää 

aurinkosähköä valaistuksessa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä.

Aurinkovoimalan toteuttaminen on helppoa ja se voidaan sijoittaa niin, 

ettei siitä ole haittaa ympäristölle eikä naapureille.

Yhdistys näkee tärkeänä myös vesiliikenteen, erityisesti veneilyn 

sähköistymisen aurinkosähkön avulla.

MISSIO

Uusiutuvan aurinkosähkön avulla saavutetaan merkittäviä tuloksia 

ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Samalla aurinkosähkön käyttäjät saavat huomattavia taloudellisia 

säästöjä.

Yhdistyksen tavoitteena on olla  tärkeässä roolissa tiedonvälittäjänä, 

tiedotus- ja koulutustilaisuuksien järjestäjänä.

Yhdistys on aktiivisesti mukana alan toimijoiden verkostossa.

Savitaipaleen aurinkosähkö ry

www.sasry.fi

SAVITAIPALE SOLAR REGATTA
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YRITYKSET

Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry: https://sary.fi/

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry
https://stek.fi/

https://sary.fi/
https://www.greenreality.fi/asukkaat/sahko-lampo-ja-vesi-asukkaat/etela-karjalan-energianeuvonta-enne

