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Olge nüüd, prOua linnapea. 
Meil On ju kOkkulepe. praegu pOle aeg, 

et kahtleMa hakata.
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Ma ei kahtlegi. Ma 
lihtsalt ütlen, et 
MitMed nõukOgu 

liikMed On näidanud 
üles huvi teise - 

päikesekiire - 
pakkuMise vastu.

kas te teete nalja ?
 FOssiilusel On rOhkeM 

kui 100 aastat kOgeMust. 
kuidas saab keegi uskuda, 

et käputäis 
tuulegeneraatOreid 

suudaksid tOOta Meile 
vajaMineva kOguse 

energiat?

jah aga kas teate, härra süsila, 
et kasvaMas On Mure... nOh, teate küll... 

kliiMaMuutuste pärast.

jätkeM see lOOduslaste jutt. te teate, et 
Meie jõujaaM saab OleMa kõige
eFektiivseM OMasuguste seas.

veelgi enaM, tänu Meie uuele 
investeeringule, saaMe Me 

käigust võtta ühe väikseMatest 
ja väheM eFektiivseMatest 

jõujaaMadest. see On 
ju hea, kas pOle?

Ma Olen teiega nõus, härra süsila. kuid 
Mitte kõik ei näe seda niiMOOdi. 

valiMised On juba pOOleteise aasta pärast 
ja Ma ei saa lubada rahulOleMatust 

OMa valijate seas.

kas te tõesti arvate, et teie valijad 
Muretsevad selle pärast? teie vali-

jad tahavad ju ka elektrit. see peaks 
hetkel OleMa teie peaMine Mure.

üleüldse, ärge Olge nii pessiMistlik. 
kliiMaMuutus pOle seniMaani Mingeid prObleeMe 

põhjustanud. ületaMe selle silla siis, kui Me 
selleni jõuaMe. suudate te Mõelda välja Mingi 

prObleeMi, Millele teadus pOle lahendust leidnud? 

hMMM... näiteks 
vähk, vaesus, nälg.
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Olge nüüd, prOua linna-
pea. Mis teid häirib? kas 

Magasite halvasti?

Me tOetaMe linnas 
rOhkeM kui 50 üritust 
ja OrganisatsiOOni. 

te ju ei taha, et asjad 
Muutuksid, või Mis?

ei, lOOMulikult 
Mitte, aga….

tuulegeneraatOrid. 
kas see On see, Mis valijatele 

Meeldib? kOledad turbiinid 
kõikjal, kuhu vaatate. 

pidage Meeles, et kui Me 
ehitaMe uue jõujaaMa, siis 
Me tOetaMe teenitud rahaga 
ka paljusid teisi prOjekte. 

see On lubadus.

võib-Olla On teil õigus. 
kuid te peate iniMesi OMa 

suhtluskaMpaaniaga veenMa.

Ma ei taha, et sellest 
Mingit tüli tekiks.

te ei kahetse seda 
Otsust, prOua 

linnapea.

Ma tean.
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prOua linnapea, Ma Olen 
tänaseks töö lõpetanud. 

kas Ma võin lahkuda?

see On Olnud üks 
põrgulik päev!

linnapea! Me peaMe teiega tähtsaid 
asju arutaMa! palun, prOua linnapea!

Mitte praegu. Mul 
On väga kiire.

hei! tundub,
 et … Ma ei tea, 

Midagi jõujaaMa 
kOhta.

hei, sOFia! 
Millest kOgu 
see kära On?

jah, sOFia, võid 
Minna. Ma arvan, 
et Me lähMe nüüd 

kõik kOju.
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Mhh, pOliitikud! nad 
ei kuula ka kunagi!

tule nüüd Mari, 
tegeleMe palvekirjaga 

edasi.

“Maha FOssiilkütused - 
edasi rOheline energia”

kliiMaMuutus On reaal-
sus. Mittetaastuvad en-
ergiaallikad hävitavad 

Meie planeeti

Mille jaOks see 
palvekiri 
üldse On?

Me tahaMe näidata 
pOliitikutele, et paljud 

kOdanikud pOOldavad 
rOhelist energiat, 

Mitte FOssiilkütust.

kui Mitte 
põlevkivi, 
siis Mis?

valikuid On palju. 
päike, tuul... kas-

utaMe taastuvaid 
energiaallikaid.

Me ei taha, et 
FOssiilia siia uue 
jõujaaMa ehitaks. 

kas sOOvite 
alla kirjutada ?

kui FOssiilia pakub 
ainult Mittetaas-

tuvat energiat, siis 
kes tOOdab rOhelist?

On terve hulk rOhelisi 
tOOtjaid. üks neist – 

päikesekiir – On huvitatud 
tuulegeneraatOrite 

ehitaMisest luha niidule. ah, see siis Ongi, 
Millest jutt Oli...
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Me lOeMe vOldikuid. 
aitäh, ja edu palvekirjaga!

Ma arvan, et Ma 
lähen kOju. Mul 
pOle Mängutuju.

Oh, hea küll, 
pOle hullu.

sa ei saa FOssiiliat 
usaldada, usu Mind, Ma tean. 
leping päikesekiirega Oleks 

linnale kindlasti palju pareM.

kallike, ära unusta, 
et sa töötad nende 

heaks. ära haMMusta 
kätt, Mis sind tOidab.

Ma ei tööta nende heaks. 
Meie reklaaMiagentuur 

töötab. Ma lOOdan, et Mul 
On siiski õigus öelda, 

et Ma ei salli neid.

isa, Miks sa ei palunud, 
et sind teisele 

prOjektile suunataks?

Ma ei Ole sellisel kOhal, 
et valida, kallike. 

FOssiilia On Meie 
pariM klient ja nad 

Maksavad hästi.
8



Sulle KeSKKonnale TuleviKule

Soovite oma kodule elektrit, mis on toodetud tuulest, veest ja päikesest ? Klikkige siia.

loe veel eKoenergia poolt sertifitseeritud elektrist

eKoenergia on võrgustik 35-st erinevast euroopa keskkonnaorganisatsioonist, peaaegu kõigist euroopa riikidest. 
Me seisame  taastuvenergia eest ja me tahame anda tarbijatele võimalust võtta oma elektrilepingust rohkemat.

eKoenergia on ka ainuke, kogu euroopat hõlmav ökomärgistus 
elektrile. eKoenergia on taastuvenergia. Sellele lisaks toodab 
eKoenergia oma elektrit jõujaamades, mis on kooskõlas 
eKoenergia võrgustiku jätkusuutlikkuse kriteeriumitega.

loe veel rohelise elektri ja kliimamuutuse 
kohta ->

loe veel Kliimafondi kohta->

Päikesekiir

esileht Firmast Ökomärgistus Kuidas osta eKoenergiat

Ma just 
guugeldasin neid... 

vaata seda...

Oled sa kunagi kuulnud 
päikesekiirest ?

Oled sa kunagi 
kuulnud ekOenergiast?

ei. vaata nende veebilehte. 
hMM, see On ju... vau, 

30-s keeles!

“eurOOpa tarbijana On teil 
õigus vabalt valida endale 

sObiv elektritOOtja 
ja -tüüp.”

Ma ei teadnudki, et On 
OleMas nii palju tOOt-

jaid. Me OleMe alati 
FOssiilia kliendiks 

jäänud.

EKOenergia ökomärgistus elektri jaoks
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iga müüdud megavatt-tund 
eKoenergia hüdroenergiat 
lisab minimaalselt 10 senti 
eKoenergia keskkonna-
fondi. Seda raha kasuta-
takse, et finantseerida pro-
jekte jõgede taastamiseks. 

loe veel ->

...hei, vaata seda. 
“ekOenergia keskkOnnaFOnd” 

- Mis see Olla võiks? eKoenergia keskkonnafond

Mida need ekOenergia 
iniMesed veel teevad ?

tundub, et nad seavad jõujaaMadele 
keskkOnnakriteeriuMe. lOe seda.

neil On tõhususe 
kriteeriuM biOMassi 

kasutavatele 
jõujaaMadele ning 
nad välistavad Osa 

sellest Massist, 
Mida võiks tarvitada 

näiteks tOiduna.

Miks Me OMa lepingut ei
 Muuda? Meie raha läheks 
Millegi kasuliku tarbeks.

kliki sellel “kuidas Osta 
ekOenergiat” nupul, sOFia
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eKoenergia keskkonnafond

hei, sOFia! kas sa 
tunned ennast 
täna pareMini?

veidi. Ma tahaks teie 
kõigiga Midagi arutada. 

see On väga tähtis.

tähtsaM kui Meie treening? 
pOiste MeeskOnnal On sel 

pühapäeval kOhtuMine.

kindlasti OluliseM kui see. Oled sa
 kuulnud sellest uuest jõujaaMast, 

Mida ehitada tahetakse?

sa Mõtled seda, Mis luha niidule tuleb?

just, hetkel käib debatt, 
Milline jõujaaM 
sinna ehitada.

Ma Mõtlesin selle peale eile ja 
Ma tõesti usun, et Me saaMe 

tuuleturbiini idee tOetuseks 
Midagi ära teha.

Miks sa sellest praegu rääkiMa pead ? Me OleMe siin, et Mängida.

Ma ei taha pühapäevast Mängu 
sinu vinguMise pärast kaOtada!
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asi ei Ole Minu vinguMises, väga 
paljud aktivistid sOOsivad 
aktiivselt tuulepargi ideed.

Ole nüüd, sOFia. 
tuul….hah! see ei 

saa kunagi teOks.

Ma Olen kindel, et sa tead 
glObaalsest sOOjeneMis-
est ja kliiMaMuutusest. 

rOheline energia saab 
aidata seda peatada ja 

Meie linn võiks teistele 
eeskujuks Olla.

ja Miks Mitte? Mõnes 
riigis tOOdab tuuleen-
ergia juba üle 20% kOgu 
tOOdetavast elektrist. 
ja see On alles algus.

see On jaMa, sOFia - hipide 
väljaMõeldis, et panna sind 

elaMa nagu kOOpainiMene.

...OOt, kas FOssiilia 
pOle Mitte Meie 

spOnsOr?

jah, Miks sa 
küsid ?

kui neMad teenivad rOhkeM, ehk On ka 
Meil siis MeeskOnna jaOks rOhkeM raha!

Miks peaks….
Mida iganes.

asi On valiku-
võiMaluses, Ma 
tahan vaid, et 
te selle peale 
Mõtleksite.
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see On väga kena, sOFia, aga Mida 
Meie selle jaOks teha saaMe? 

tähendab, linnanõukOgu tööks On 
selle üle Otsustada.

Ma valiksin ka rOhelise 
energia, kuid Ma ei usu, 

et keegi Meilt küsib, 
Mida Me tahaMe.

sellepärast Me ütlesiMegi, 
et On ruMal selle värgi 
üle arutada. MängiMe 
nüüd pareM, Meil On 

tähtsaMaid asju teha.

aga ehk siiski 
On Midagi 

võiMalik teha….

sOFia, sa töötad ju
 linnavalitsuses, eks? 

Oled sa kunagi seal seda 
prObleeMi tõstatanud?

Mitte veel. Ma tahtsin 
enne iseennast 

kurssi viia.
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prOua linnapea? kas Ma 
saaksin teiega paar 
sõna juttu puhuda?

...Mitte praegu, 
Mul On 

tegeMist.

Ma tean aga….Ma väga 
lOOdan, et linn valib 

rOhelise energia.

Ma kuulsin pealt teie 
vestlust härra süsilaga.

see ei Ole sinu asi, 
sOFia.

sOFia, Meie linn teeb juba niigi palju. Me just 
paigaldasiMe uued prügisOrteeriMise kastid. Me ei 

saa kõiki MaailMa prObleeMe lahendaMa hakata. 
rOheline energia 

On väga üllas 
eesMärk, aga...asi 
pOle nii lihtne.

Miks Mitte?

sest alati pOle tuuline, 
sOFia... ja Meie linn vajab 
suures kOguses energiat...

aga kui Me ei hakka 
rOhelisuse pOOle 

liikuMa, siis….

sa Oled liiga nOOr, 
et Mõista.

rOheline energia 
võib-Olla tulevik, sOFia... 
aga see pOle veel Olevik.
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eee... Ma arvasin, et 
sa Oled vaneM.

hehe, Ma Olen ekOenergia 
vabatahtlik. Meeldiv tutvuda, 
sOFia. sa Mainisid, et sul On 

Meile Mõned küsiMused.

kui sa sOOvid Osta rOhelist energiat, siis sa pead seda 
OMa teenusepakkujalt küsiMa. nad kasutavad 

päritOlutunnistusi tõendaMaks, et nad On tOOtnud 
piisavalt rOhelist energiat sinu tarbiMise katMiseks. 

jah. riik annab varustajatele 
päritOlutunnistuseks niMetatava 

sertiFikaadi, Mida saadakse iga tOOdetud 
Megavatt-tunni rOhelise energia kOhta. 

teenusepakkujad võivad Müüa saMas kOguses 
elektrit, kui neil On päritOlutunnistusi. 

kui teenusepakkujad tahavad Müüa rOhkeM 
rOhelist energiat, kui nad tOOdavad, siis 

saavad nad päritOlutunnistusi Osta teistelt 
tOOtjatelt. igat sertiFikaati saab kasutada

 ainult ühe kOrra. rOhkeM inFOt 
leiad Meie kOdulehelt.

Ma Osalen evt-s, Mis On eurOOpa vabatahtlike 
teenistus. see On el prOgraMM, Mis võiMaldab 

nOOrtel iniMestel Minna välisMaale ja 
vabatahtlikuna Mittetulundusühingutes töötada.

keegi ütles Mulle, et On võiMatu teada kindlalt, kas energia, 
Mis tuleb pistikust, On reaalselt rOheline. kuidas see töötab?

päritOlutunnistused?

suurepärane! 
aitäh!

Muide, Mida sa Mõtlesid, kui sa ütlesid, 
et Oled ekOenergia vabatahtlik. nüüd 

tekkis Minus huvi.
nad teevad kõike seda ka? vau!

ahjaa, ja Mul On paar küsiMust 
kliiMaFOndi kOhta.
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sOFia! Me saiMe su 
sõnuMi. sa siis ei 

jõudnud linnapeaga 
kuhugi?

ütlesin ju, et see 
On ruMalus.

Ma ei suutnud teda Midagi 
lugeMa panna. Ma arvan, et 

On aeg teistsuguse 
strateegia jaOks.

sa rääkisid Midagi 
palvekirjast.

nagu need 
luuserhipid?

sa arvad, et 
Mingid kritseldused 

aitavad?

arvan. ja Mis veelgi tähtsaM, Ma tahan, et 
iniMesed Oleksid OMa valikutest teadlikud.

jah, aga Me OleMe jalgpalliklubi. Mitte 
„MaailMapäästMise“ klubi. kas sa näed, et 

kusagile On kirjutatud “lOOduslaps”?

Me võiMe teha 
Flaiereid. või pOstreid. 

Ma võiks Mõned OMa 
ülikOOli juures üles 

panna.

Me ei Ole igaveseks FOssiilia külge seOtud. Me 
peaMe rääkiMa võiMalikult paljudele iniMestele. 

ehk õnnestub Meil väheMalt Mingigi Osa 
energiast rOheliseks Muuta.

võta rahulikult. 
Me OleMe ju sõbrad, 

kas pOle? Miks Me 
ei võiks teha va-
helduseks Midagi 

Muud ?

Mul ei Ole 
tahtMist raisata 
aega sinu hipikaM-
paania peale. Mine 
rendi selle jaOks 
Mingi Muu kOht.

Mis sul sellest? Me ei kasuta 
ju tegevuste rahastaMiseks 

klubi vahendeid.

Me riskiMe OMa 
spOnsOrite 

kaOtaMisega.
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kas sa arvad nii...?
Muidugi. ja kuidas Me siis 

endale MeeskOnnasärke, 
kOrras väljakut ja 
kOnditsiOneeritud 

klubiMaja lubada saaMe?

võib-Olla Meil ei Olegi nii 
palju raha vaja. kes siin 

üldse kOnditsiOneeri 
kasutab? ja Miks On Meil iga 

hOOaeg uusi särke vaja?

Miks Mitte?

Me ei sega neid 
klubina. nad ei võta 

OMa spOnsOrlust ära.

ära Ole nii naiivne, sOFia. kui 
enaMus Meist võtab Osa nende 

tOtakast kaMpaaniast, siis 
nad saavad teada. ja Miks nad 

peaksid jätkaMa Meie peale raha 
kulutaMist?

kas tõesti? ja kes 
neile ütleb?

pOiste MeeskOnd On peaaegu valMis 
MineMa regiOnaalsele turniirile. 

Me ei anna seda võiMalust 
sinu pärast käest.
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idiOOdid. edu 
teile. te veel 

kahetsete seda.

igatahes, lOOdaMe, 
et MarkO kartused 

On alusetud.

ja kui FOssiilia võtab 
Meie tOetuse ära, siis Me 
leiaMe kellegi teise. Me 

ei vaja paljut. Me 
MängiMe ikkagi edasi.

kas Me võiksiMe 
nüüd trenni teha?

võta rahulikult, MarkO, 
küll Me MängiMe... ainult 

trennist ei piisa 
võitMiseks, MeeskOnnavaiM 

On ka Oluline.

aga Mis 
saab 

turniirist...?

see, kas Me 
võidaMe või 

Mitte, sõltub 
Meist, Mitte 

nende rahast...

eks Me näe...
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Mulle Meeldib 
selle Flaieri 

küljendus.

kas sa arvad, et 
“vaheta rOhelise 
energia peale!” On 

piisav?

võib-Olla leiaMe 
Me Midagi 

nutikaMat. 
see On veidi 

lihtsakOeline.

Me tahaMegi, 
et see Oleks 

lihtne ja 
kergesti 

arusaadav. 

pea Meeles, et 
Me jagaMe neid 

võhikutele.

raaMatukOgu 
nõustus Meie avalikku 
arutelu võõrustaMa!

see tOiMub kuu aja pärast. kas Meil 
jääb reklaaMiks piisavalt aega?

Ma hOOlitsen 
reklaaMi eest. sa 
peaksid esitluse 
kirjutaMa, sOFia.

Ma...Ma ei 
plaaninud 
rääkida...

sa Oled selleks õige iniMene, 
sOFia. sa Oled juba Meid kõiki 
veennud! Ma Olen kindel, et su 

kõne tuleb suurepärane.
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vabandage, kas te kirjutaksite alla 
Meie palvekirjale, et ehitada luha 

niidule tuulepark?

see On vist saMa grupp, kes saatis 
need e-Mailid tOetaMaks rOhelise 

energia vastu vahetaMist.

jah, Me kõik saiMe need. Ma lugesin 
uuesti päikesekiire ettepanekut. kõlas 

pareMini, kui Ma Mäletasin.

hei teet, kas 
sa seda  

ei lOegi?

seda ökOjura? 
pOle aega.

tegelikult pOle see üldse 
nii hull. sa peaksid 
heitMa pilgu nende 

veebilehele. tundub, et..
sa lõpetad sOtsidega 

ühes hunnikus, kui 
sa ette ei vaata.
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Mis juhtub siis, kui tuul 
ei puhu ja päike ei paista?

saadaval On ka teised 
taastuvad energiaallikad. näiteks 

hüdrOelekter ja biOMass, Mis On 
pea alati saadaval. energia- 
salvestaMise tehnOlOOgiad 

paranevad saMuti iga 
päevaga.

Ma Olen lugenud, 
et turbiinid tapa-
vad sageli linde.

hOOned ja liiklus tapavad 
rOhkeM linde kui tuuleturbiinid, 

kliiMaMuutusest rääkiMata.

asi On ka asukOhas. ekOenergia 
Märgistus võtab seda arvesse.

kas tuuleenergia pOle 
Mitte väga kallis ? 

kas Meie arved Muutu-
vad suureMaks?  

taastuvenergia 
pOle enaM kalliM.

kui põlevkivi jõul töötavad jõu-
jaaMad Maksaksid ausat hinda, Mis 

peegeldaks saastet, Mida nad põhjus-
tavad, siis Oleks taastuvenergia 

palju OdavaM kui FOssiilne. kõigele 
lisaks On tuul ka tulevikus alati 

OleMas. erinevalt põlevkivist.  

põletaMe 
lihtsalt linna 

jäätMeid! 
see ju taas-

tub, eks?

Mis Oleks, kui Ma 
lihtsalt Ostaks 

endale päikesepa-
neelid?

ükshaaval, 
palun, 

iniMesed !
kas ekOenergia ehitaks need 

turbiinid Meie eest ?

ekOenergia On Märgistus, 
Mis garanteerib, et energia 

On rOheline. päikesekiir 
ehitab turbiinid. 

teid ei sunnita OstMa 
päikesekiire energiat. 

asi On valikuvõiMaluses.

jah, teie, 
seal pareMal.

kui Me valiMe 
tuuleenergia, kas 

Meie linna õhk Oleks 
siis puhtaM?
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Sul oli õigus, me 

peame sellel 
tüdrukulsilma peal 

hoidma.

SüSila

sa rääkisid OMa 
vanusest hOOliMata 

täna väga hästi! 

aitäh, härra 
veski. Ma pean 

tunnistaMa, et 
Ma Olin 

suhteliselt 
närvis.

kas sa arvad, et sind huvitaks 
sellest raadiOs rääkiMine? 

Meil On reedeti saade.

jah, see Oleks 
suurepärane!

Ma panen need lihtsalt 
letile. kindlasti Mõned Mu 

kliendid lOevad neid.

To:
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Meie vahetasime 
EKOenergia vastu

MMM... jah, Me 
võiMe seda uuesti 

arutada… aga...

vaata vaid kõiki neid ettevõtteid, 
kes Muudavad lepingud rOheliseks! 
see On hea võiMalus Meie linnale 

ja ka parteile...

see On see, Mida iniMesed 
tunduvad tahtvat.

kahe kuu jOOksul On nad 
kOgunud üle 5000 allkirja, 

paludes, et luha niidu leping 
läheks päikesekiirele.

Oh sa Mu Meie... Me..., 
Me peaMe ka rahva 
tahet arvestaMa.

kuidas Oleks, kui 
kOrraldaksiMe järgMisel 

nädalal kOOsOleku, et 
arutada jaaMa pakkuMist?
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SEE TÜDRUK! 

kõik On 
teMa 

pärast!

keegi pOlnud enne 
ekOenergiast isegi 

kuulnud ja Mitte kedagi 
ei huvitanud päikesekiir. 

ja nüüd, teMa pärast…

 kui palju lepinguid Me 
juba kaOtanud OleMe?

ei saa MainiMata jätta, 
et ka linnapea On 

Meile selja keeranud.

..kui Me saaMe liid-
rist lahti, võib-Olla 

kukuks kOgu liikuMine 
ise kOkku. aeglaselt, 

kuid kukuks kOkku.

aga kuidas? ta tundub Olevat 
pOpulaarne. ta võitis jalg- 

palliklubi enda pOOlele ja sai jala 
isegi linnapea ukse vahele...

...ta isa töötab Meie 
reklaaMikaMpaania kallal. 

ta eMa On töötu….

tõesti? ja sa 
Mainid seda 
alles nüüd?

uMbes 50 ettevõtet 
On vahetanud Meie….
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vabandage 
Mind hetkeks. 

tehke paus.

...ta On üks Meie 
võtMeiniMestest...

....jah, aga...

härra süsila! kuidas 
Ma teid aidata saan?

...see On suur 
suMMa raha.

...vaataMe, Mis 
teha annab….

...Mida vareM, seda pareM. 
lugege see tehtuks, 

härra süsila.

see Oli lihtsaM, kui
 Ma arvasin. reelika, 

kOrraldage see ülekanne.

see Oli igat senti 
väärt, härra süsila.

nii, Ma pean nüüd 
MineMa jutusaatesse 

esineMa. On aeg 
lunastada selle 

FirMa Maine.

ja kui ei Ole, siis 
vastutad sina. 

tagasi tööle. Ma ei 
suuda häid uudiseid 

ära OOdata.
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isa! Meie MeeskOnd võitis 
kOhtuMise! Me OleMe valMis 

MineMa regiOnaalsele 
turniirile!

see On tOre,
 kallike...

sa näid 
väsinud...

Ma Olen. tähendab... 
Mind vallandati.

tä...täna? aga 
kuidas? Miks?

nad kutsuvad seda 
“restruktureeriMiseks”. 

nad peavad FirMa 
tOiMiMist 

“eFektiivseMaks 
tegeMa”.

see On täiesti 
ajuvaba! sa Oled 

nende  üks 
pariMatest... 

Miks peaksid nad...

see Oli teMa.

Ole nüüd, sOFia, 
ta ei Ole nii….õel…

“täna On Meiega härra süsila!”, 
“härra süsila, Mida arvate teie 

käiMasOlevast ekOenergia kaMpaaniast?”

“Ma arvan, et see On täiesti ülepakutud, 
elektritOOtMine On Meie ekspertiisi kuuluv 
ala.” “ja kui see tuuleturbiinidega töötaks, 
OleksiMe sinna suunda läinud juba aMMu.” 
“kahjuks langeb tänapäeval palju iniMesi

keskkOnnapaanika tekitajate Ohvriks.”
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“FOssiilia On pariM valik Meie arMastatud
 linna jaOks.” “puhas, kasuMlik ja
 usaldusväärne põlevkivi, Mitte...

see Oli teMa, isa. FOssiilia 
kaOtab pOpulaarsust ning 

linnapea nõustus kOrraldaMa 
uue kOOsOleku, et arutada 

nõunikega luha niidu Otsust.

päikesekiir saab lepingu ja lisaks 
kõigele OleMe Me võitMas iniMeste 

heakskiitu. Oled sa näinud kui palju 
ettevõtteid ja pOOde On ekOenergia 

vastu vahetanud?

...ja sina, kallike, Oled 
kOgu selle asja keskel. 

siiski, Ma ei suuda usku-
da, et nad Mind selle 

eest vallandasid.

see On kOhutav. Mida Me nüüd 
teeMe? te MõleMad peaksite 

kaMpaaniast lahkuMa. 
see ei Ole seda väärt.

eMMe! Mida räpaseMalt  
nad Mängivad, seda 

tugevaMalt paneMe Me vastu! 
Mida kurjeMad nad On, 

seda rOhkeM peaMe nende 
vastu võitleMa!

lisaks, Ma ei saa OMa 
tööd tagasi, kui see On 

FOssiilia Otsustada. 
Ma leian uue. nagu sa 
ütlesid, Ma Olen üks 

pariMatest.

“aga kes On see sOFia, Meie 
linna rOhelise energia 

liikuMise liider ?” 
“Mis On teMa põhjused?”

“kas ta võtab vastu 
väljakutse, et rääkida 

kaaMerate ees?”

27



Mind kutsutaksegi 
päriselt 

jutusaatesse!

Mulle helistati. saade On 
järgMisel nädalal. Ma ei 

Ole selleks valMis!

Ole nüüd, sOFia, Mõtle sellest 
kui eksaMist. sa Oled kindlasti 

valMis. ja kõik, Millest sa 
viiMasel ajal rääkinud Oled, On 
ekOenergia ja taastuvenergia.

Ma tean, aga see On Midagi 
Muud! suur hulk iniMesi 

vaatab seda saadet ja paljud 
neist On FOssiilia pOOlt. 

Mis saab siis, kui Ma 
Midagi untsu keeran ?

kuula, see On Meie 
pariM võiMalus, et 

kõigini jõuda. sOFia, 
sa Oled kuulus!

ja see….On juba 
Mu isale teMa 

töökOha 
Maksnud.

Me võiMe aidata 
sul valMistuda. 

kirjutaMe Mõned 
arguMendid üles. Ma

 Olen saatejuht.

sOFia, kas sa pOle 
Mitte veidi nOOr, et 
Muretseda jõujaa-
Made pärast?! Miks 
sa seda kõike teed?
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nOOre iniMesena On Mul 
kliiMaMuutusest kõige rOhkeM 

kaOtada. see On peaMiselt 
Minu tuleviku heaks.

kas ei Oleks 
targeM kOOlile 

keskenduda?
Ma astun ülikOOli arvatavasti 

järgMisel aastal, kuid Ma 
tõesti usun rOhelisse 

energiasse ja ekOenergiasse.

ja see ei Ole Miski, Mida Ma 
saan tahapOOle seada OMa 

isiklikest eesMärkidest 
või lükata edasi ülikOOli 

lõpetaMiseni.

jätkusuutliku energia vastu 
vahetaMine On kiirelOOMuline saMM, 

kui Me tahaMe planeeti päästa. Me 
peaMe tegutseMa kOheselt.

kas sa tõesti arvad, et 
rOheline energia võiks 

päästa planeeti. kas ei Ole 
OleMas teisi võiMalusi, 

Mida kaaluda ?

Me peaMe MuutMa ka OMa 
elustiili... näiteks 

sööMa väheM liha ja 
veetMa puhkusi kOdule 

läheMal.

kuid jah, taastuvad allikad On 
esMatähtsad. kui Me ei lähe üle 

taastuvatele allikatele, siis Me ei 
lahenda kliiMaprObleeMi. Me peaMe
 rOhkeMaid iniMesi inFOrMeeriMa.

rOheline energia 
On ainult Osa sell-

est. Meil On vaja 
ka energiaeFekti-

ivsust.
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sOFia, sa tOetad 
peaasjalikult neid tOOtjaid, 

kes Müüvad ekOenergiat.

Me alustasiMe seda kui kOhalikku 
aktsiOOni tuuleenergia heaks, kuid Me 

avastasiMe, et Me suudaMe veel 
suureMat Muutust läbi viia, kui Me 
OleMe Osa ekOenergia liikuMisest.

Mida sa sellega 
Mõtled?

kui Osta elektrit Mõnelt ekOenergia tOOtjatelt, 
siis Osa teie rahast läheb kliiMakaitse prOjektidele.

see tähendab, et sa võid OMa Ostuga head 
teha. kuid kuidas see praktikas töötab?

saMuti Meeldib Meile, et 
ekOenergia panustab uute 
taastuvallikate ehituse 

FinantseeriMisse.

nad rahastavad teisi assOt-
siatsiOOne, kellel On selliste 

tegevustega kOgeMusi.

viiMati spOnsOreerisid nad 
Mittetulundusühendust OikOs, et 

varustada tansaania MaakOOli 
päikeseenergiaga.
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jätkusuutlikuM tulevik On 
võiMalik, aga see saab sün-
dida vaid ühispingutusest. 
see On ka põhjus, Miks Meie 

kaMpaania keskendub 
inFOrMeeriMisele.

MEIE SUUDaME SEDa.

näib, et su kaMpaania 
läheneb OMa eesMärgile. 

uudised On teatanud 
erinevatest kOOsOlekutest 
linnapea ja nõunike vahel. 

luha niidu tulevik On 
avatud diskussiOOnile.

Oled sa kunagi Mõelnud, Mis 
saab iniMestest, kes töötavad 
FOssiilia heaks ? Mis nendega 

juhtub? kas nad kaOtavad 
OMa töökOhad?

taastuvenergia lOOb palju 
uusi töökOhti. liikuMine 

taastuvenergiale ei juhtu 
üleöö, Mis annab piisavalt aega, 

et töötajaid üMber treenida.

Me tahaMe anda iniMestele 
võiMaluse, et valida 

ja astuda esiMene 
saMM jätkusuutliku

 elektrienergia suunas.

suurepärased 
eesMärgid. arvad 
sa, et sa suudad 

seda teha?

kuidas sa saaksidki valida, 
kui sa ei tea, Millised 

su võiMalused On?

rOhelist elektrit 
alahinnatakse ja Me 
peaMe andMa sellele 
võiMaluse areneda.
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hindaMe luha niidule
 jõujaaMa ehitaMise 

pakkuMisi.

Meil On kaks pakkujat. 
FOssiilia ehitaMaks 
põlevkivil töötava 

ja päikesekiir tuulel 
töötava jõujaaMa.

hääletaMine 
On lõppenud.

70% pOOlthäältega 
annab nõukOgu lepingu 

päikesekiirele.
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kaks aastat On Möödunud, 
ja, Oi, kuidas asjad 

On Muutunud.

päikesekiire tuuleturbii-
nid On Olnud linna 

jaOks suurepärane Otsus. 
teadlikkus kliiMa- 

Muutusest On kasvuteel.

FOssiilia pOle enaM linna 
kõige MõjuvõiMsaM ettevõte. 

kas näed neid päikesekiire 
reklaaMe? see On Minu

 isa uus töö.

ekOenergia On saMuti 
kasvanud. neil On  nüüd 45 

elektriMüüjat rOhkeM.

Ma töötan nende juures 
vabatahtlikuna kOOs teiste nOOrte 

iniMestega. Me hakkaMe uutest 
lepingutest saadud tuludega 

rahastaMa kOlMe kliiMaprOjekti.

rOheliseM tulevik 
pOle kunagi Olnud nii 

lähedal.
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Mida saan mina teha ?

kodus

1. Minge üle eKoenergiale. See pole mitte 
ainult parim viis kindlustamaks, et teie elektrileping 
viib positiivsetele muudatustele, vaid see on ka 
selge signaal tootjatele ja poliitikutele, et te usute 
100% taastuvasse energiasse.

uurige www.ekoenergy.org > 
Kuidas osta eKoenergiat?

2. Kasuta taastuvaid allikaid kodukütteks ja  
jahutussüsteemides, nagu näiteks biogaasi või 
soojuspumpi, mis töötavad rohelise energia peal. 

3. Mõõtke oma energiakasutust ja kulutusi 
energiale ja üritage neid vähendada toimides 
järgnevalt:
-uurides uue elukoha energiaefektiivsust enne ost-
mist või rentimist
-soojustades oma maja
-pestes ainult täis masinatäite kaupa pesu/nõusid
-mitte raisates vett, eriti sooja vett
-ostes kõige  energiaefektiivsemaid elektrilisi  
seadmeid ja lülitades need välja, kui nad pole  
kasutuses
-keetes/praadides suletud kaanega ja lastes toidul 
jahtuda enne külmkappi panekut.

Kliimamuutus on inimkonna suurim väljakutse. Raportid suurenevast kasvuhoonegaaside emis-
sioonist ja selle oodatavad tulemused on rohkem kui alarmeerivad. ainukesed head uudised on, 
et me teame, kuidas dramaatilist kliimamuutust ennetada. Tehniliselt ja majanduslikult on võimalik 
elada ka ühe planeedi piirides.

Kahjuks võtab liialt vähe otsuste tegijaid probleemi tõsiselt. nad jäävad iganenud lahenduste juurde 
või pakuvad välja lühiajalisi vastuseid. Õnneks on olemas järjest enam inimesi nagu Sofia: inimesi, 
kes tegutsevad, selle asemel, et oodata ambitsioonikaid rahvusvahelisi kliima-alaseid kokkuleppeid.

individuaalsed teod ei ole enam tilk merre. See on kasvav kaubamärk inimeste grupile, kes usuvad, 
et just see on tee tulevikku. Seda gruppi ei jäta märkamata poliitikud, kes tahavad tulevail aastail 
valimisi võita. ega ka mitte ettevõtted, kes tahavad oma tooteid müüa 10 ja 20 aasta pärast. need 
teod omavad ka täiesti adekvaatset mõtet meie igapäevaelus – on võimalik säästa palju raha, 
samas parandada oma tervist, muutudes kliimasõbralikumaks.
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Teel olles

4. Üritage vältida auto kasutamist. Rattaga ja jala liikumine on sageli head ja tervislikud al-
ternatiivid. Kui ühistransport pole sobiv, üritage kasutada ühte autot mitme inimese peale, mis on 
suurepärane võimalus säästa raha, saastada vähem ja sobitada sõprust uute inimestega.

5. Puhkus ei pea olema kaugel maal, et olla tore. vältige lendamist, sest lennuliiklus on kasvav 
kasvuhoonegaaside emissioonide allikas.

sööge arukalt

6. Toidu tootmine ja transport suurendab kasvuhoonegaaside emissioone. Selleks, et vähen-
dada oma süsiniku jalajälge keskkonnale, võiksite teha järgnevaid asju;
-vähendage liha ja piimatoodete tarbimist;
-ostke kohalikke, hooajalisi tooteid;
-ostke  mahetooteid;
-üritage mitte osta rohkem, kui te reaalselt tarbite. Selleks, et alustada, võiksite jälgida, kui palju toitu 
te minema viskate.

Toetage teisi, et kaitsta oma väärtusi.

10. Hääletage poliitikute poolt, kes võtavad 
kliimamuutust tõsiselt ja toetage organisatsioone, 
kes töötavad kliimamuutuse, inimõiguste ja pere-
planeerimise teemadel.

Vähendage, korduvkasutage ja 
taaskasutage 

7. Kandke hoolt oma asjade eest. Mida  
kauem te kasutate samu asju, seda vähem prü-
gi me toodame ja läheb vaja vähem energiat, et 
toota uusi asju.

8. ostke kasutatud asju, kvaliteetseid kaupu 
ja tooteid, mis ei kasuta ebavajalikku pakendam-
ist.  

9. Kinkige kestvaid asju. Miljonid kingi-
tused lõpetavad prügikottides, ilma et oleks iial  
kasutatud. Kinkige parem vautšer teatrisse 
minekuks, pakkuge teha massaaži või andke  
sõbrale võimalus kanda hoolt peenra eest teie 
linna mõnes ühisaias.

Lugege veel 

http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_et.htm
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Kõikvõimas Fossiilia plaanib ehitada põlevkivil töötava jõujaama luha niidule. aga 
nad ei ole ainsad, kes on sellest alast huvitatud. PäikeseKiir tahab ehitada sinna
tuulepargi. PäikeseKiire plaan saab ootamatut abi, kui Sofi a ja tema sõbrad alustavad 
kampaaniat, et reklaamida taastuvat energiat. 

Sofi a avastab, et see pole probleem ainult poliitikutele. avatud turul saavad tarbijad 
valida, millist fi rmat nad toetavad ja millist elektrit ostavad. Kui ta selle avastab, ei kulu 
kaua, kuni ta alustab kampaaniat, et inimesed läheksid üle eKoenergiale

“asi on võimaluses valida. Ma soovin 
ainult, et te sellele mõtleksite.”


