
 

 

KORTERIÜHISTU ENERGIANÕUSTAJA JA ENERGIAMENTORI 

infoleht  

 

Korteriühistute energianõustajaid ja energiamentoreid koolitab Eesti Korteriühistute Liit 

rahvusvahelise algatuse POWERPOOR raames. Algatuse kohta saab lähemalt lugeda 

www.powerpoor.eu või www.ekyl.ee/powerpoor.  

KES ON KORTERIÜHISTU ENERGIANÕUSTAJA / ENERGIAMENTOR? 

 

 

Teemad, mida korteriühistu energianõustaja/energiamentor peab tundma: 

Energiavaesus Eestis ja Euroopas * Energiavaesuse leevendamise võimalused kortermajas * 

Nõuanded energia kokkuhoiuks ja energiakulude vähendamiseks * Kortermajade renoveerimise 

rahastamise võimalused * Taastuvenergia ja energiaühistud Eestis 

 

ENERGIANÕUSTAJA on isik, 

- kel on kogemus korteriühistu juhtimisel või 

ametnikuna korteriühistutega tegelemisel 

- kes omab teadmisi, kuidas 

kodumajapidamises energiat kokku hoida 

- kes omab teadmisi, kuidas saavutada 

kortermajas energiasäästu  

- kes oskab põhjendada korterelamu 

renoveerimise vajalikkust 

- kes suudab selgitada, millest tuleks alustada 

renoveerimise läbiviimist ja kuidas 

renoveerimist rahastada 

- kes on valmis oma teadmisi jagama oma 

ühistu liikmetega ja ka teiste huvilistega 

ENERGIAMENTOR on isik, 

- kel on kogemus korteriühistu juhtimisel või 

ametnikuna korteriühistutega tegelemisel 

- kes omab teadmisi, kuidas 

kodumajapidamises energiat kokku hoida 

- kes omab teadmisi, kuidas saavutada 

kortermajas energiasäästu  

- kes oskab põhjendada korterelamu 

renoveerimise vajalikkust  

- kes suudab selgitada, millest tuleks alustada 

renoveerimise läbiviimist ja kuidas 

renoveerimist rahastada 

- kes tunneb korterelamus taastuvenergia 

kasutamise võimalusi ja 

kogukonnaenergeetika põhimõtteid 

- kes on valmis oma teadmisi jagama oma 

ühistu liikmetega ja ka teiste huvilistega 

http://www.powerpoor.eu/
http://www.ekyl.ee/powerpoor


4 sammu, et saada korteriühistu energianõustajaks/energiamentoriks: 

1. Osale EKÜL korraldataval korteriühistu energianõustaja/energiamentori koolitusel 
 Veebikeskkonnas toimuval koolitusel osalemist kinnitab koolituskeskkonnas osalejana nähtav nimi – jälgi, 

et koolituse ajal oleksid Zoom keskkonnas enda ees- ja perekonnanimega 

 Veebikoolituse jooksul täidetakse mitmeid ühiseid ülesandeid  - võta neist aktiivselt osa 

 Kasuta võimalust, et küsida koolitusel lektoritelt küsimusi 

 Koolitus kestab 2 päeva. Kui osaled ainult esimesel päeval, on sul võimalus saada energianõustajaks. 

Osaledes mõlemal päeval, on sul võimalus saada energiamentoriks. Tähelepanu! Ainult teisel päeval 

koolitusel osalemine ei anna võimalust saada energianõustajaks ega energiamentoriks! 

 

2. Pärast koolitusel osalemist soorita teadmiste kontrolli test 
 Mõlema õppepäeva kohta tuleb sooritada eraldi test. Testi sooritamiseks on aega 1 nädal pärast koolitust 

ning testi saab sooritada ka mitu korda. 

 Kui sooritad ainult esimese testi, on sul võimalus saada energianõustajaks. Läbides edukalt mõlemad testid, 

on sul võimalus saada energiamentoriks. Tähelepanu! Ainult teise päeva testi sooritamine ei anna 

võimalust saada energianõustajaks ega mentoriks! 

 

3. Kasuta koolitusel omandatud teadmisi energianõustaja/energiamentorina 
 Nõusta ette antud ankeedi alusel vähemalt 10 leibkonda/majapidamist: hinda, kas tegemist on 

energiavaesusriskis oleva majapidamisega ja anna soovitusi, kuidas saaks paremini energiat kokku hoida 

 Leibkonnad, keda nõustada, valid sina ise: nendeks võivad olla näiteks sinu korteriühistu 10 korterit või 

inimesed sinu tutvusringkonnast erinevatest elukohtadest (ka rida- või ühepereelamud) 

 Kasuta nõustamisel koolitusel saadud teadmisi ja POWERPOOR töövahendeid 

 Kasuta energianõustaja/energiamentorina praktiseerimist näiteks võimalusena tutvustada oma maja 

elanikele kortermaja renoveerimise plaane 

 Tavaolukorras eeldatakse, et energianõustaja/energiamentor külastab nõustatavat majapidamist. Tänase 

COVID-19 pandeemia olukorras soovitame kodu külastada vaid siis, kui tegemist on inimesega, kellega ka 

muul ajal läbi käite (hea tuttav, majanaaber). Muul juhul kasuta info kogumiseks ja nõustamiseks muid 

võimalusi, mis ei eelda nõustatava majapidamise külastamist. 

 Täida iga nõustatud majapidamise kohta 2 lihtsat ankeeti, mis saadetakse koolituse lõppedes 

(aruandlusvorm, kontrollnimekiri). Ankeedid võid täita arvutis või käsitsi väljaprindituna ja seejärel 

skännerituna. 

 

4. Anna EKÜLile teada, et oled nõustamised läbi viinud ja soovid saada 

energianõustajaks/energiamentoriks 
 Saada aadressile powerpoor@ekyl.ee 

o 10 aruandlusvormi ja 10 kontrollnimekirja (märgi faili nimedesse, millega tegu) 

o  Kinnitusvorm energianõustajaks/energiamentoriks saamiseks (saadetakse koolituse lõppedes) 

o Lisage meilile kindlasti oma nimi ja kontakttelefoni number 

 Pärast täidetud ankeetide kohalejõudmise kontrolli väljastab EKÜL kahe nädala jooksul osaleja e-posti 

aadressile energianõustaja või energiamentori tunnistuse (vastavalt osalemisele ja testide sooritamisele) 

 

Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890437. 

mailto:powerpoor@ekyl.ee

