
Vihreä älyenergia Oy (VÄE) ja Suomen Windsurfer Liitto ry 
(SWL) allekirjoittivat ensimmäisen valtakunnallisen  
tuulivoimayhtiön ja purjehdusorganisaation välisen  
sopimuksen Suomessa 6.5.2021. Windsurfer on se aito ja 
alkuperäinen purjelautaluokka, josta koko laji sai alkunsa.

”On vaikea ajatella luonnollisempaa liittoa, koska purjehtijat 
(joihin purjelautailijatkin kuuluvat) luonnollisesti suosivat  
tuulivoimaa puhtaana ja ekologisena energialähteenä”,
toteaa SWL:n Karri Kivelä. Yhteistyösopimuksessa  
osapuolet edistävät tuulivoiman markkinointia sekä VÄE  
luovuttaa SWL:n purjehduksen juniorityöhön osan kaikista 
kolmesta kuluttajille kohdistetuista tuulivoimatuotteistaan. 
Luokkaliittona SWL toteuttaa purjehduksen juniorityötä 
valtakunnallisesti yhteistyössä purjehdusseurojen kanssa.  

Vihreän Älyenergian perustivat 2015 kaksi Nokian matka- 
puhelimien entistä insinööriä, jotka ovat innovatiivisia 
kuin purjehtijat. Purjehtijat tarvitsevat tuulta, kuten  
Vihreä Älyenergiakin hyödyntää tuulta vesivoiman sijaan.  
Kun tuulee, niin energiakin on edullisempaa. 

VÄE:n suosituin tuote, Pörssisähkötuntisopimus, ottaa 
tästä ilmiöstä kaiken irti, kun saat juuri markkinahintaista 
sähköä kulutusaikojesi mukaan. Tähän tarkoitukseen ja 

oman energiankäyttösi seurantaan VÄE julkaisee laatuaan 
ensimmäisen pelin kesän 2021 aikana. Mobiilisovelluksessa 
näet mahdollisuutesi säästää rahaa ja luontoa pelin  
muodossa. Mobiilisovellus tunnistaa mihin energiaa kuluu 
ja miten voit energiankäyttöäsi optimoida. Voit purjehtia 
energian käytössäsi hauskasti ja ekologisesti. Kotisi energia- 
tehokkuus ja keinot sen parantamiseen tuodaan myös esille.

VÄE tukee nuoria purjehtijoita ja purjehdusharrastusta. 
Osallistu sinäkin heidän tukemiseensa älytuulisopimuksella! 
Saat edullisen sähkösopimuksen ja kaupan päälle parhaat 
palvelut ekologiseen sähkönkäyttöön.

Purjehtijoiden ja tuulivoiman yhteistyö saa luonnollisesti 
tukea Suomen Tuulivoimayhdistykseltä, joka on tuulivoi-
ma-alan edunvalvontajärjestö ja jakaa tietoa alan ajan-
kohtaisista asioista. ”Hienoa, kun purjehdusorganisaatio 
jakaa tuulivoimatietoa omien kanaviensa kautta tuleville 
sukupolville ja näin edistää hiilineutraalia energiantuotantoa 
jatkossa”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen viestintä-
päällikkö Anna Tiihonen.  

Karri Kivelä, Suomen Windsurfer Liitto ry
karri.kivela@synergycom.eu / 041 3179 550
https://windsurferclass.fi 

Tuulivoimalla myötätuulta  
junioreiden  purjelautakoulutukseen – tule mukaan! 

Elokuun 13-15.8.2021 järjestetään Hangossa Windsurfer World Trophy regatta teeman  
”PUHTAASTI TUULIVOIMALLA” nimissä. Tämän purjehdusluokan kansainvälisimpään kilpailuun 2021 odotetaan  

osallistujia kaikkialta maailmasta. Luonnollisesti Covid -rajoitusten niin salliessa. Olemme ylpeitä,  
kun voimme esitellä koko maailmalle yhteistyökumppanimme tuulivoiman puolelta:  

Vihreä älyenergia Oy sekä Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

LISÄTIETOJA: 

Jenni Niittymäki, Markkinointipäällikkö, Vihreä älyenergia Oy
jenni.niittymaki@vihreaenergia.com / 045 2099 223
https://vihreaenergia.com

Anna Tiihonen, Viestintäpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
anna.tiihonen@tuulivoimayhdistys.fi, 040 7700 332 
https://tuulivoimayhdistys.fi

Tutustu markkinoiden älykkäimpiin tuulivoimatarjouksiin, ja tue junioripurjehdusta!

https://vihreaenergia.com/artikkelit/alytuuli


