
KODUS  MEIE SÄÄSTAME ENERGIAT   

 

 

 kodust lahkudes kustutada tuled ja 

lülitada kodumasinad välja  

 kui ei taha enam olla arvutis, 

vaadata telekat, kuulata raadiot, 

siis lülitage need välja  

 paneme üleliigsed tuled kustu 

 kui lahkume ruumist, kustutame 

tuled 

 ei lase lambil niisama põleda 

 telekas lülitada nupust välja  

 ei lase kodumasinatel niisama 

töötada 

 ei koorma liialt pistikuid 

 ei osta nii palju tehnikat, sest see 

koormab liialt elektrit  

 ole rohkem väljas kui arvutis ja 

teleri ees  

 kasutame säästupirne  

 säästupirnid kogu aeg sisse 

lülitatud 

 vaata televiisorist ainult seda, mida 

         sa tõesti vajad/tahad 

 

 ei raiska kütust 

 uuendada küttesüsteemi 

 öösel ei kuluta elektrit  

 ei lase kraaniveel niisama joosta 

 kui pesed hambaid, siis ei jäta vett 

niisama jooksma 

 pea pesemisel kuivatad juuksed 

käterätikuga mitte fööniga 

 käia vannis, mitte dušši all 

 kasutada kahe režiimiga WC potti 

 kasutada nõudepesumasinat 

 kui sul on olemas puuküttega ahi, 

siis kasutada seda, mitte 

elektripliiti 

 voolu ära olekul kasuta küünlaid, 

mitte taskulampe  

 kui pesta pesu öösel või 

nädalavahetusel, siis ei kulu nii 

palju energiat 

 ei pane pesumasinat paari 

riidehilbu pärast käima 

 ei jäta pesumasinat tööle 

 

 ei kuivata oma riideid 

elektriradiaatori peal ega kuivatis 

 pesu kuivatada nööril 

 ei jäta niisama elektriradiaatorit 

sisse 

 taskulampidele laetavad patareid 

 kasutada elektritulede asemel 

küünlaid 

 vett ei keeda elektripliidil 

 vett keetes kasutan sooja vett 

 kui ilmad on soojad, siis pole vaja 

kütta 

 kui väljas on päikesepaisteline ja 

kui toas on valge, ei pea tuld 

põlema panema 

 suvel kardinad eest ära 

 tuumajaamade ehitamine on 

soodne 

 puuküttega saun 

 süüa rohkem külma toitu 
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KOOLIS  MEIE SÄÄSTAME ENERGIAT  
 

 

 ruumist lahkudes kustutame tuled 

 vahetunniks kustutame tuled 

 tunni ajaks koridoris tuled kustu  

 kui on klassis valge, siis tulesid 

mitte kasutada 

 kui väljas on päikesepaisteline ja 

kui toas on valge, ei pea tuld 

põlema panema 

 ei lase kraaniveel niisama joosta  

 kasutame säästupirne 

 ei paljunda ebavajalikke asju 

 ei kasuta elektrilist tunnikella 

 arvutiklassist lahkudes lülitame 

arvutid välja (kui õpetaja on käsu 

andnud) 

  

 arvutiklassis peaks arvutid vahel 

kinni panema  

 arvutiklassis pole hea, kui kõik 

arvutid töötavad 

 kui õpetajad enam arvuteid ei 

kasuta, siis tuleks arvutid välja 

lülitada 

 ei kasuta arvutit 

 ei kasuta kogu aeg elektrilisi 

vidinaid (mp-3, lap-top vm) 

 ei kuivata käsi puhvriga, vaid 

lasen niisama kuivada 

 kui ilmad on soojad, siis pole vaja 

kütta 

 kui pole jahe, siis kütet ei raiska 

 

 võtta kasutusele kahe režiimiga 

WC potid  

 kellalaskja peaks lugema raamatut 

televiisori vaatamise asemel 

 telefonid lülitame välja  

 küttevahendid ilma elektrita  

 kool ostab endale päikesepaneelid 

 tuumajaamade ehitamine on 

soodne 

 õpime pimedas 
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