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No NiiN, rouva pormestari. 
meillähäN oN sopimus. Nyt ei ole 

oikea aika epäröidä.
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eN miNä epäröikääN. 
kuNhaN huomautiN, 

että moNi valtuutettu 
oN ilmaissut kiiNNos-
tukseNsa päiväNsäde 

oy:N ehdotusta 
kohtaaN.

pilailetko? Fossilialla 
oN yli sadaN vuodeN 

kokemus. miteN kukaaN voi 
uskoa, että pari hassua 

tuulimyllyä voisi 
tuottaa kaikeN 
tarvitsemamme 

sähköN?

NiiN, mutta tiedättehäN, 
hra tuhkala, ihmiset alkavat olla

 yhä eNemmäN huolissaaN... 
No, ilmastoNmuutoksesta.

hippieN horiNat sikseeN.tiedät
 kyllä, että meidäN voimalamme oN

 tehokkaiN vaihtoehto.

sitä paitsi, uudeN 
iNvestoiNtimme aNsiosta 

voimme poistaa käytöstä erääN 
pieNemmäN ja tehottomammaN 

voimalaN. sehäN oN 
plaNeetalle hyväksi.

oleN siitä kaNssaNNe samaa mieltä, hra 
tuhkala. aivaN kaikki eivät kuiteNkaaN

 Näe asiaa NiiN. vaalit ovat alle 18
 kuukaudeN päässä, eikä miNulla ole 

varaa ärsyttää ääNestäjiä.

luuletko tosiaaN, että ääNestäjäsi 
välittävät siitä? sähköä he 

haluavat. se oN meidäN 
eNsisijaiNeN huolemme.

...ja suotta olet NoiN pessimistiNeN. 
ei ilmastoNmuutoksesta ole tähäNkääN asti 

ollut haittaa. se asia hoidettakooN, kuN seN aika 
koittaa. mitä oNgelmia tiede ei muka 

ole kyeNNyt ratkaisemaaN?

hm… syöpää. 
köyhyyttä. 

NäläNhätää.
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älähäN Nyt, rouva 
pormestari. mikä siNua 

vaivaa? etkö saaNut 
Nukuttua viime yöNä?

me tuemme yli 
   viittäkymmeNtä 

tapahtumaa ja järjestöä 
kaupuNgissa. et kai halua 

asioideN  muuttuvaN?

eN tieteNkääN, 
mutta...

tuulimyllyjä, Niitäkö siNuN 
kaNNattajasi haluavat? 
rumia tuulimyllyjä joka 

puolella? muistathaN, että 
jos saamme luvaN rakeNtaa 

uudeN voimalaN, oleN
 luvaNNut spoNsoroida 

useita projekteja. 

ehkä olette oikeassa. 
mutta teidäN pitää vakuuttaa 

ihmiset kampaNjoillaNNe.

 eN halua mitääN 
haNkaluuksia.

ette tule katumaaN 
tätä päätöstä, rouva 

pormestari.

tiedäN.
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rouva pormestari, saiN työt 
tehtyä. sopiiko jos meNeN?

tämä päivä oN ollut 
yhtä hulluNmyllyä.

rouva pormestari! meillä oN tärkeää 
asiaa! kuuNNelkaa pormestari!

ei Nyt, oleN 
todella kiireiNeN.

moi! Näyttäis… 
eN tiedä, liittyy 

kai joteNkiN 
voimalaaN.

moi, soFia! 
mistä kaikki tää 

mekkala?

voit meNNä, 
soFia. eiköhäN 
lähdetä kaikki 

kotiiN.
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pyh! poliitikot! ei Ne 
koskaaN kuuNtele!

tule, maria, jatketaaN 
vetoomukseN kaNssa.

ei Fossiileille. 
kyllä uusiutuville.

ilmastoNmuutos 
oN totta. 

Fossiiliset  tuhoavat 
plaNeettaamme.

mitäs tällä 
vetoomuksella 
ajetaaN takaa?

me halutaaN Näyttää 
poliitikoille, että suuri 

joukko tahtoo uusiutuvia, 
ei Fossiilisia.

mitä hiileN 
sijasta?

vaihtoehtoja
 kyllä riittää. auriNko, 
tuuli… oN aika siirtyä 

uusiutuviiN!

emme halua FossiliaN
 rakeNtavaN uutta voimalaa 

täNNe. tahtoisitko
 allekirjoittaa?

jos Fossilia 
tarjoaa pelkkää 

uusiutumatoNta eNergiaa, 
NiiN keNeltä saa sitteN 

kestävämpää?

Niitä oN moNia. yksi, 
päiväNsäde oy, haluaisi 

rakeNtaa tuulivoimaloita 
harsuNkaNkaalle. siitähäN Ne puhui…
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 me luetaaN teidäN lehtiset. 
kiitos, ja oNNea 

vetoomukseN kaNssa!

taidaN lähteä kotiiN. 
ei ole Fiilistä pelata.

aijaa… No, 
okei.

FossiliaaN ei voi luottaa, 
miNä kyllä tiedäN. päiväNsäde 

oy:N sopimus olisi paljoN 
parempi koko kaupuNgille.

kulta, älä uNohda, 
että työskeNtelet 
Niille. muista kuka 

maksaa palkkasi. 

eN miNä Niille töitä 
tee. meidäN maiNostoimisto 

tekee. toivoN, ettei se tarkoita
 etteNkö voisi ilmaista

 mielipidettäNi yhtiöstä.

mikset vaiN pyydä 
saada tehdä jotaiN 

toista projektia, isä?

miNuN asemassaNi ei voi 
tehdä mitä huvittaa, 

kulta pieNi.

Fossilia oN toimistoN 
paras asiakas, ja he myös 

maksavat hulppeasti.
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SINuLLE YMPäRISTöLLE TuLEVAISuudELLE

Tuuli-, puu- tai aurinkosähköä kotiisi? Lue lisää

Tutustu EKOenergian merkittyyn sähköön tästä

EKOenergia on 35 eurooppalaisen ympäristöjärjestön verkosto, jolla on jäseniä lähes jokaisessa Euroopan maassa. 
Tavoitteenamme on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja antaa kuluttajalle enemmän vastinetta sähkösopimuksestaan.

EKOenergia on myös ainoa koko Euroopan kattava
ympäristömerkki sähkölle. EKOenergia on uusiutuvaa
energiaa. Lisäksi kaikki EKOenergiaa tuottavat voimalat
täyttävät EKOenergia-verkoston asettamat kestävyyskriteerit.

Lue lisää ympäristömerkitystä 
sähköstä ja ilmastonmuutoksesta  ->

PÄIVÄNSÄDE

Etusivu Tietoa meistä Ympäristömerkki Osta EKOenergiaa

googlaaN just… 
katsos tätä...

oletko koskaaN kuullut 
päiväNsäde oy:stä?

oletko ikiNä kuullut 
ekoeNergiasta?

eN. katsohaN heidäN Netti-
sivuNsa. ai, se oNkiN… oho, 

kolmellakymmeNellä kielellä!

“eurooppalaiseNa
 kuluttajaNa voit vapaasti

 valita sähköNmyyjäsi
 sekä sähkösi alkuperäN.”

eN tieNNytkääN, että 
myyjiä oN NoiN paljoN. 

olemme jämähtäNeet 
FossiliaaN.

EKOenergia Ympäristömerkki sähkölle
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Jokaisesta EKOenergiana
myydystä megawatti-

tunnista vesisähköä
annetaan vähintään 

kymmenen senttiä 
EKOenergian

Ympäristörahastoon.
Rahasto korjaa vesi- 
voiman aiheuttamia 

ympäristöhaittoja.

Lue lisää ->

 ...hei, katso. 
“ekoeNergiaN 

ympäristörahasto”. 
mikähäN tämä oN? EKOenergian Ympäristörahasto

mitä muuta Nämä 
ekoeNergia-tyypit 

oikeiN tekevät?

NäköjääN Ne asettavat 
ympäristökriteerejä voimaloille. 

luepa tämä. 

Niillä oN eNergia-
tehokkuuskriteerit 

biovoimalaitoksille,
 ja  ruoaksi kelpaavaa

 biomassaa ei
 hyväksytä 

ekoeNergiaN piiriiN.

miksi emme vaihtaisi
 sopimustamme. raha 

meNisi johoNkiN 
hyödylliseeN.

klikkaa tuota 
“osta ekoeNergiaa” -Nappia, 

soFia.
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EKOenergian Ympäristörahasto

hei soFia! oNko 
parempi olo 

täNääN?

tavallaaN. haluisiN puhua 
yhdestä jutusta teidäN kaikkieN 

kaNssa. se oN tosi tärkeää.

tärkeämpää kuiN meidäN 
treeNit? pojilla oN peli 

suNNuNtaiNa.

todellakiN. ootteko kuulleet siitä 
uudesta voimalasta, joNka Ne 

aikoo rakeNtaa?

ai sekö siellä harsuNkaNkaalla?

NiiN. Nyt päätetääN, 
millaiNeN voimala 

siNNe tulee.

mietiN sitä eileN ja muN 
mielestä me voitais tehdä

 jotaiN NiideN 
tuulivoimaloideN eteeN.

miks sä tästä Nyt puhut? täNNe tultiiN pelaamaaN.

eN halua hävitä suNNuNtaiN 
peliä suN iNiNäN takia!
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kyse ei ole vaaN miNuN iNiNästäNi. 
tuulivoimaN kaNNalla oN jo 

paljoN ihmisiä. 

NoNiiN, soFia. 
tuuli… hahaha! 

ei tule 
oNNistumaaN…

te varmasti tiedätte 
ilmastoN lämpeNemisestä 
ja ilmastoNmuutoksesta. 
uusiutuvat voivat auttaa 

pysäyttämääN seN, ja 
meidäN kaupuNki voisi 

olla hyvä esimerkki.

miksi ei? joissaiN 
maissa tuulivoima 

kattaa jo yli  
20  proseNttia 

sähköNtuotaNNosta. 
ja tää oN vasta alkua.

toi oN hippieN juoNi saada 
meidät takaisiN 

luolamiesaikaaN, soFia.

...eikös Fossilia ole 
meidäN spoNsori?

oNhaN se. 
kuiNka NiiN?

jos Ne tieNaa eNemmäN, NiiN ehkä mekiN 
saadaaN vähäN isompi siivu!

mut miksi… 
ihaN sama.

tässä oN Nyt 
kyse valiNNaN 

mahdollisuudesta. 
haluisiN, että
 mietitte sitä.
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kuulostaa tosi hyvältä soFia, mut 
mitä me voidaaN tehdä? koska eiks 

se ole kaupuNgiNvaltuustoN 
tehtävä valita.

mäkiN valitsisiN 
uusiutuvia, mutta eN 

usko että Ne aikoo kysyä 
meidäN mielipidettä.

just seN takia me 
saNottiiN, että tästä 
oN ihaN turha puhua. 

Nyt pelataaN, 
meillä oN tärkeämpiä 

juttuja keskeN.

mutta ehkä
 jotaiN oN 

tehtävissä...

soFia, sähäN oot töissä 
kaupuNgiNtalolla. ootko 

ikiNä koettaNut ottaa 
asiaa puheeks?

eN vielä. halusiN 
ottaa selvää eNsiksi.
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rouva pormesteri? 
voitaisiiNko 

jutella hetki?

...ei juuri Nyt, 
oleN kiireiNeN. tiedäN, mutta… toivoisiN 

todella, että kaupuNki 
valitsisi uusiutuvaa...

eN voiNut olla 
kuulematta teidäN 

keskustelua hra tuhkalaN 
kaNssa.

asia ei kuulu 
siNulle, soFia.

kaupuNkimme oN tehNyt jo vaikka mitä. 
aseNsimme juuri kierrätysastioita. emme 
voi ratkaista kaikkia maailmaN oNgelmia. 

vihreä sähkö oN 
toki jalo ajatus, 
mutta… se ei ole 

NiiN helppoa.

miksei ?

koska aiNa ei tuule, soFia… 
ja kaupuNkimme tarvitsee 

valtavasti eNergiaa...

mutta jos emme 
ikiNä siirry 

uusiutuviiN...
olet liiaN Nuori 
ymmärtääksesi.

vihreä sähkö voi olla 
tulevaisuutta soFia… 
mutta ei Nykypäivää..
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öh… kuvitteliN että 
olisit vaNhempi.

ahah! oleN vapaaehtoiNeN 
ekoeNergialla. mukava tavata, 
soFia. saNoit, että haluaisit 

kysyä meiltä jotaiN.

jos haluat ostaa uusiutuvia, voit kysyä sitä sähköNmyyjiltä. he 
käyttävät alkuperätakuita todistaakseeN, että ovat haNkkiNeet 

tarpeeksi vihreää sähköä kattaakseeN kulutuksesi.

NiiN. valtio aNtaa tuottajalle alkuperätakuuN, 
jokaista tuotettua vihreää megawattituNtia 

kohti. yritys voi myydä yhtä paljoN vihreää 
sähköä kuiN heillä oN alkuperätakuita.

jos sähköNmyyjät haluavat myydä eNemmäN 
vihreää sähköä kuiN he itse tuottavat, he voivat 
myös ostaa alkuperätakuita muilta tuottajilta. 

mutta joka tapauksessa jokaiNeN todistus oN 
käytettävissa vaiN kerraN. jos haluat tietää 

lisää, vilkaise Nettisivuiltamme.

oleN mukaNa europeaN voluNtary serviceN 
toimiNNassa. se oN eu-ohjelma, jossa 

Nuoret voivat meNNä ulkomaille ja tehdä 
vapaaehtoistyötä järjestöissä. ekoeNergialla oN 

vapaaehtoisia moNista eri maista.

joku saNoi, ettei voi tietää oNko pistorasiasta tuleva sähkö 
oikeasti uusiutuvaa. miteN se oikeiN toimii?

alkuperä-
takuita?

mahtavaa, 
kiitos!

muuteN… mitä tarkoitit, kuN saNoit 
olevasi “vapaaehtoiNeN” ekoeNergialla? 

oleN kiiNNostuNut. mageeta! ai NiiN, halusiN myös 
kysyä siitä ilmastorahastosta…
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soFia! saimme suN 
viestiN. ei siis NapaNNut 

kaupuNgiNjohtajaN 
kaNssa?

mehäN saNottiiN, että 
se ois ihaN hölmöä.

mä eN saaNut häNtä 
lukemaaN yhtääN mitääN. 

oN aika toimia eri tavalla.

puhuit jotaiN 
vetoomuksesta.

ihaN kuiN Ne 
surkeet 
hipit? 

luuletko, että 
joku raapustelu 

auttaa?

luuleN. mutta tärkeiNtä oN, että ihmiset 
tietävät, että oN olemassa vaihtoehtoja.

joo, mut me ollaaN Futiskerho. ei mikääN 
“pelastetaaN maailma” -kerho. lukeeko 

seiNällä jossaiN “Flower power”?

mehäN voidaaN 
tehdä lehtisiä. tai 
julisteita. voisiN 

laittaa Niitä 
yliopistolle.

ei me olla FossiliaaN sidottuja lopuN 
elämäämme. pitää kertoa mahdollisimmaN 

moNelle. ehkä me saadaaN vaihdettua 
aiNakiN osa eNergiastamme uusiutuvaksi.

ottakaa iisisti. 
me ollaaN kavereita, 

eikö? miksei me 
voitais tehdä jotaiN 

muuta yhdessä
 välillä?

mulla ei ole aikaa 
tuhlattavaksi teidäN 

hippikampaNjaaN. 
vuokratkaa joku 

toiNeN mesta teidäN 
piiperryksille.

mitä se teitä liikuttaa? ei 
me käytetä kerhoN rahoja 

tähäN toimiNtaaN.

me ollaaN vaarassa 
meNettää spoNssi.
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NiiNkö luulette…?
miteN meillä muuteN ois 
rahaa siistiiN keNttääN, 

omiiN pelipukuihiN, 
ilmastoituuN 

kerhohuoNeeseeN …?

ehkei me tarvita kaikkea
 sitä rahaa. oikeesti, kuka 

täällä käyttää jotaiN
 ilmastoiNtia? ja miksi me edes 

tarvitaaN uudet puvut 
joka kaudelle?

miks ei?

ei me kerhoNa 
häiritä Niitä. ei Ne ota 

meiltä mitääN pois.

älä ole Naiivi, soFia. jos suuriN 
osa teistä oN mukaNa tossa 

hörhöilyssä, Ne saa tietää. ja 
miksi Ne sit eNää aNtais meille 

yhtääN mitääN?

aijaaha? ja kukas 
Niille oN kertomassa?

poikieN joukkue oN melkeiN valmis 
piirimestaruuteeN. me ei luovuta tästä 

mahiksesta suN takia!
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urpot. oNNea vaaN. 
te tuutte katumaaN 

tätä.

toivotaaN 
kuiteNkiN ettei 
matiN pelot käy 

toteeN.

ja jos Fossilia vie 
meidäN spoNsorituet, 

NiiN me löydetääN joku 
toiNeN. ei me tarvita 
NiiN paljoa rahaa. me 

pelataaN silti.

voitaisko me Nyt 
alottaa treeNit?

rauhoitu, kyllä me 
pelataaN… voitto ei ole 

vaiN treeNeista 
kiiNNi, vaaN myös 
joukkueheNgestä.

mut Ne 
mestaruus-

kisat... voitto 
riippuu meistä 
itsestämme, ei 

NiideN rahoista...

katsotaaN...
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tämä juliste 
Näyttää hyvältä.

oNkohaN “vaihda  
ekoeNergiaaN!” 

tarpeeksi 
vakuuttava?

ehkä me keksittäis 
jotaiN Nokkelampaa. 

tämä oN tosi 
simppeli. NiiN seN kaNNattaa 

ollakiN,  helposti 
ymmärrettävissä. 

NämähäN 
meNevät 

uNtuvikoille, 
muistatko.

kirjasto suostui 
isäNNöimääN 
paNeelimme!

siiheN oN Nyt kuukausi. riittääkö 
meidäN aika maiNostamiseeN?

mä voiN huolehtia 
siitä. sä voisit pitää 
seN esitykseN, soFia.

eN.. eN mä  ollut 
ajatellut puhua…

sähäN oot just oikea tyyppi 
siiheN. oot vakuuttaNut kaikki 

meidätkiN! ooN ihaN varma, 
että oNNistut.
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allekirjoita vetoomuksemme 
tuulivoimalaN puolesta. 

ovat varmaaN samaa 
porukkaa, joka lähetti 
Ne mailit ekoeNergiaaN 

vaihtamisesta.

kaikki saivat seN. luiN päiväNsäde 
oy:N tarjoukseN uudelleeN. 
se oli parempi kuiN muistiN.

hei taavi, 
etkö aio 

lukea sitä?

tätä eko-
hömpötystä? 
ei ole aikaa.

ei se NiiN typerää ole. 
katsoisit NiideN Netti- 

sivuja. Näyttäisi siltä, että... siNustahaN tulee piaN 
saNdaalijalkaiNeN 

rastatukka, jos et ole 
varuillasi.
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mitäs sitteN, kuN 
tuuli  ei puhalla 

ja auriNko  ei paista?
saatavilla oN muitakiN 

uusiutuvaN eNergiaN lähteitä, 
kuteN vesivoima ja bioeNergia. 

eNergiaN varastoiNti-
tekNologiatkiN kehittyy 

koko ajaN.

luiN, että tuuli-
myllyt tappavat 
paljoN liNtuja.

rakeNNukset ja liikeNNe tappavat
 paljoN eNemmäN liNtuja, 

puhumattakaaN ilmastoNmuutoksesta.

myllyjeN sijoittelu oN 
tärkeää, ja ekoeNergia-merkki 

huomioi seN.

eikös tämä ole 
kauheaN 

kallista? miteN käy 
sähkölaskuN?

uusiutuvaN 
eNergiaN kalleus oN 

vaNheNtuNutta 
tietoa. 

jos hiilivoimalat 
maksaisivat  reiluN korvaukseN 

aiheuttamista saasteistaaN, 
tuulivoima olisi vielä halvempaa. 

lisäksi, tuulta oN aiNa 
ilmaiseksi  saatavilla. 
toisiN kuiN kivihiiltä.

poltetaaN 
kaupuNgiN 

roskat! eiks 
se oo 

uusiutuvaa?

mitä jos 
ostaN 

itselleNi 
auriNko-
paNeelit?

yksi ker-
rallaaN, 
kiitos!

eNtä tämä ekoeNergia? hekö 
voivat rakeNtaa meille voimalat?

ekoeNergia oN 
ympäristömerkki, joka takaa, 

että sähkö oN ekologista.   
päiväNsäde oy rakeNtaa 

turbiiNit.

ei sähköä kuiteNkaaN ole pakko 
päiväNsäteeltä ostaa. se oN 

valiNtakysymys.

siNä siellä, 
puheeNvuoro 

oN siNuN.

jos tuulivoimala 
rakeNNetaaN,

 paraNeeko 
ilmaNlaatu?
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Olit oikeassa. Tätä 

tyttöä täytyy 
pitää silmällä.

tuhkala

Nuoresta iästäsi 
huolimatta puhuit 

asiaa!

kiitoksia 
virtaNeN. 

täytyy myöNtää, 
että oliN aika 
hermostuNut.

mitäs saNoisit mahdollisuudesta 
puhua tästä aiheesta radiossa? 

meillä oN radio-ohjelma 
perjaNtaisiN...

vau! se 
olisi hieNoa!

paNeN Ne kassapöydälle. 
oleN varma, että jotkut 
asiakkaistaNi lukevat.

To:
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Vaihdoimme 
EKOenergiaan

juu… kyllä vaiN, 
voidaaN jutella taas… 

mutta...
.

kaikki Nämä yritykset vaihtavat 
ekologisiiN sopimuksiiN. se oN 

mahdollisuus kaupuNgillemme ja 
puolueellemme...

ihmiset Näyt-
tävät haluavaN 

sitä. 

kahdessa kuukaudessa he keräsivät 
yli 5000 allekirjoitusta, joissa 
vaaditaaN, että harsuNkaNgas 

aNNetaaN päiväNsäde oy:lle.

oho… me, meidäN 
täytyy ottaa huomiooN 

ihmisteN tahto. 

pidetääNkö palaveri 
voimalaitosasiasta 

eNsi viikolla?
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TUO TYTTÖ!
kaikki oN 

häNeN 
syytääN!

kukaaN ei ollut 
kuullutkaaN ekoeNergiasta 

eikä välittäNyt 
päiväNsäteestä. ja Nyt, 

tuoN tytöN takia...

 kuiNka moNta sopimusta 
olemme jo meNettäNeet?

ja kaikeN lisäksi 
pormestari oN kääNtäNyt 

selkäNsä meille!

…jos  haNkkiutuisimme 
erooN tytöstä, liike 

romahtaisi - hitaasti, 
mutta varmasti.

miteN? häN oN suosittu. 
voitti jalkapallojoukkueeNkiN 

puolelleeN ja oN saaNut 
jalkaNsa pormestariNkiN 

oveN väliiN.

...häNeN isäNsä tekee 
meille maiNoskampaNjaa. 

ja äiti ei käy töissä.

NiiNkö? ja 
Nyt vasta 

kerrot?

NoiN 50 yritystä oN 
vaihtaNut...
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aNteeksi. 
pidetääN pieNi 

tauko.

...häN oN avaiN-
heNkilöitämme...

kyllä, mutta…

herra tuhkala! 
miteN voiN auttaa?

...se oN paljoN 
rahaa.

...katsotaaN, 
mitä voiN tehdä…

mitä pikemmiN, sitä 
parempi. sovitaaN NäiN 

hra tuhkala.

helpompaa kuiN kuvitteliN. 
raakel, järjestä rahaNsiirto.

kustaNNus- 
tehokasta toimiNtaa 

hra tuhkala.

Nyt 
televisiolähetykseeN. 

yritykseN imagoa 
kohottamaaN.

kustaNNustehokasta 
seN oN parasta olla, 

tai saat vastata 
seurauksista. 

paiNuhaN töihisi. 
eN malta odottaa 

hyviä uutisia.
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isä! voitimme 
matsiN! pääsimme 
piirimestaruus-

otteluuN!

hieNoa kulta...

Näytät 
väsyNeeltä...

miNä… saiN potkut.

tä… miteN? 
miksi?

puhuivat uudelleeN- 
järjestelystä. 

täytyy “tehostaa 
toimiNtoja”.

eihäN tuossa ole 
mitääN järkeä. 

siNähäN olet heidäN 
parhaita… miksi he...

se oli häN.

älä viitsi soFia, ei 
häN ole NiiN…

ilkeä…

“täNääN vieraaNamme oN hra tuhkala! 
mitä ajattelette käyNNissä olevasta 

ekoeNergia-kampaNjasta?”

“täysiN yliarvostettua. sähköNtuotaNto oN 
meidäN erikoisosaamistamme ja jos sähköä 

voisi järkevästi tuottaa tuulivoimalla, 
olisimme tehNeet NiiN jo ajat sitteN. 
valitettavasti moNi oN haksahtaNut 

tähäN  hippieN hömpötykseeN.”
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“Fossilia oN paras valiNta kaupuNgillemme. 
puhdasta, ekotehokasta ja luotettavaa hiiltä…”

isä, se oli häN. 
Fossilia meNettää suosiotaaN. 

pormestari lupasi järjestää 
uudeN tapaamiseN 

valtuutettujeN kaNssa 
keskustellakseeN aiheesta.

päiväNsäde oy saa sopimukseN ja 
kaikeN lisäksi olemme voittamassa 

ihmisteN hyväksyNNäN. oletko 
huomaNNut miteN moNi yritys ja liike 
oN äskettäiN vaihtaNut ekoeNergiaaN? 

… ja siNä tyttö olet 
kaikeN keskiössä. eN voi 
uskoa, että he erottivat 

miNut seN takia.

kamalaa. mitä Nyt? teidäN 
molempieN pitäisi 

lopettaa kampaNjassa. 
se ei ole tämäN arvoista. 

äiti! mitä likaisempaa peliä 
he pelaavat, sitä kovempaa 

taistelemme. oN pakko, koska 
NäiN kamalia he ovat!

eNkä saa työtäNi 
takaisiN, jos se oN 
Fossiliasta kiiNNi. 
etsiN uudeN työN. 

siNähäN saNoit, että 
oleN paras.

“kuka oN tämä soFia, joka 
johtaa uusiutuvaN

 eNergiaN kampaNjaa? mitkä 
ovat häNeN motiviiNsa?” 

“uskaltaako häN 
tulla puhumaaN 

kameroideN eteeN?”
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miNut tosiaaN 
kutsuttiiN 

televisiooN!

saiN puheluN. 
televisioesiiNtymiNeN 

olisi eNsi viikolla. eN ole 
varma oleNko valmis.

älä huolehdi soFia. olet 
todellakiN valmis. et ole mistääN 

muusta juuri viime aikoiNa 
puhuNutkaaN kuiN ekoeNergiasta ja 

uusiutuvista. 

tiedäN, mutta tämä oN eri 
asia. ohjelmalla oN paljoN 

katsojia ja moNi heistä 
tukee Fossiliaa. eNtä jos 

epäoNNistuN?

kuule, tämä oN paras 
tilaisuus välittää 

viestisi kaikille 
epäilijöille. soFia, 

olet kuuluisa!
tämä oN jo 

maksaNut isälle 
työpaikaN.

harjoittelemme 
kaNssasi. 

kirjoitetaaN ylös 
muutamia kysymyksiä. 

miNä oleN 
juoNtaja.

soFia, etkö ole 
hiukaN Nuori 

huolehtiaksesi 
voimalaitoksista? 

miksi välität?
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ilmastoNmuutokseN takia, 
NuoreNa miNulla oN kaikkeiN 

eNiteN meNetettävää.  tässä oN 
kyse tulevaisuudestaNi.

eikö olisi Fiksumpaa 
keskittyä 

opiNtoihisi?

aloitaN luultavasti eNsi  
vuoNNa  yliopistossa, 

mutta uskoN uusiutuviiN 
ja ekoeNergiaaN.

tämä ei ole sellaiNeN 
asia, joNka voiN jättää 

odottamaaN valmistumistaNi.

jos haluamme pelastaa plaNeettamme, 
kestävääN eNergiaaN vaihtamiNeN 

oN askel, joka oN otettava Nyt.

uskotko, että uusiutuvat
todellakiN pelastaa 

maapalloN? eikö muitakiN 
vaihtoehtoja 

pitäisi harkita?

meidäN oN myös 
muutettava elämäN-
tyyliämme. syötävä 
vähemmäN lihaa ja 
lomailtava lähellä. 

kyllä, uusiutuvat ovat tärkeässä 
osassa. jos emme vaihda uusiutuviiN, 
ilmasto-oNgelma ei ratkea. ihmisteN 

oN tärkeä tietää tämä.

uusiutuva eNergia 
oN osa ratkaisua. 

tarvitsemme 
myös eNergia-
tehokkuutta.
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soFia, päätit tukea yhtiöitä, 
jotka myyvät ekoeNergiaa. 

haluamme, että päiväsäde 
rakeNtaa turbiiNit 

harsuNkaNkaalle, mutta 
ekoeNergia oN muutakiN. 

mitä 
tarkoitat? kuN ostaa sähköä joltaiN ekoeNergiaN tuottajalta, osa 

tuotoista paNNaaN ilmastoprojektieN rahoittamiseeN. 

tämä tarkoittaa, että kulutuksellaaN 
saa aikaaN myös hyvää. 

uusiutuvieN edistämiseN lisäksi
 heillä oN myös kestävyyskriteerit 

voimalaitoksille.  kuluttaja saa 
vastiNetta rahoilleeN.  

he rahoittavat järjestöjä, 
joilla oN kokemusta 

tällaisista projekteista. 

he ovat rahoittaNeet taNsaNiassa 
haNketta, jossa maaseuduN koulut 
sähköistetääN auriNkoeNergialla. 
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kestävämpi tulevaisuus oN 
mahdolliNeN, mutta 

saavutettavissa aiNoastaaN 
yhteistyöllä. siksi keskitymme 

tiedoN jakamiseeN. 

ME OnnisTUMME.

Näyttää siltä, että 
kampaNjasi oN saavuttaNut 

tavoitteeNsa. pormestari 
oN tavaNNut valtuutettuja 

asiaN tiimoilta useasti. 
harsuNkaNkaaN 

tulevaisuus oN yhä avoiN.  

oletko ajatellut ihmisiä, 
jotka työskeNtelevät 

Fossilialla? mitä heille 
tapahtuu? voivatko he 

meNettää työNsä?

uusiutuvat tuovat 
paljoN  uusia työpaikkoja. 

eikä  muutos  tapahdu 
yhdessä yössä. 

työNtekijät ehditääN 
uudelleeNkouluttaa.

haluamme aNtaa ihmisille 
mahdollisuudeN valita, ja 
ottaa itse askeleeN kohti 

kestävää tuotaNtoa. 

hyviä tavoitteita. 
uskotko, että 
oNNistutte? 

miteN voi valita, jos ei tuNNe 
kaikkia vaihtoehtoja?

uusiutuvat ovat yhä 
aliarvostettuja. meidäN 

oN aNNettava Niille 
kasvumahdollisuus. 
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ehdotukset harsuNkaNkaalle 
rakeNNettaviksi 

voimalaitoksiksi. 

meillä oN kaksi 
vaihtoehtoa: 

Fossilia tarjoaa 
hiilivoimaa ja 

päiväNsäde
ehdottaa alueelle 

tuulivoimaa. 

ääNestys oN 
päättyNyt. 

70 % kaNNatuksella 
valtuusto myöNtää 

voimalaitosteN luvat 
päiväNsäde oy:lle.  
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kaksi vuotta oN 
kuluNut. ja moNi asia 

oN muuttuNut. 

päiväNsäteeN turbiiNit
 ovat olleet kaupuNgille

 eriNomaiNeN päätös. 
tietoisuus 

ilmastoNmuutoksesta 
oN kasvaNut.

Fossilia ei ole eNää vaikutusvaltaisiN 
yritys kaupuNgissa. 

Näetkö päiväNsäteeN maiNokset? 
isäNi tekee Niitä NykyisiNtyökseeN. 

ekoeNergia oN 
kasvaNut myös. yli 45 

sähköNmyyjää myy Nyt 
ekoeNergiaa. 

työskeNteleN ekoeNergialla 
vapaaehtoiseNa, kuteN moNi muukiN. 
olemme juuri aloittamassa kolmea 

uutta ilmastohaNketta 
ilmastorahastoN tuotoilla. 

vihreämpi 
tulevaisuus ei 

koskaaN ole ollut 
NäiN lähellä.
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Mitä voin tehdä?

kotona

1.  Vaihda EKOenergiaan. Se on hyvä tapa
varmistaa, että käyttämäsi sähköntuotanto johtaa 
positiivisiin muutoksiin. Se on myös signaali sähkön-
tuottajille ja poliittisille päättäjille siitä, että uskot  
uusiutuvaan energiaan.

2.  Käytä kotisi lämmittämiseen tai jäähdyttä- 
miseen uusiutuvia energianlähteitä. Hyviä valintoja 
ovat esimerkiksi pellettikattilat tai lämpöpumput, 
jotka toimivat EKOenergialla.

3.  Tutki energiankulutustasi ja pyri 
vähentämään sen aiheuttamia kustannuksia:

- tutustu asunnon energiatehokkuuteen ennen sen 
ostamista tai vuokraamista
- huolehdi asunnon riittävästä eristyksestä
- pese vain täysiä koneellisia vaatteita ja ripusta 
pyykit kuivumaan kuivurin käyttämisen sijaan
- vältä veden, erityisesti lämpimän veden, hukka- 
käyttöä
- osta kaikkein energiatehokkainta elektroniikkaa ja 
kytke laitteet pois päältä käytön jälkeen
- ruuanlaiton yhteydessä huolehdi, että kattiloissa 
on kannet päällä. Jäähdytä ruoka ennen kuin laitat 
sen talteen jääkaappiin tai pakastimeen.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin ympäristöhaaste. Raportit kohonneista 
kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden seurauksista ovat huolestuttavia. Hyvä uutinen on, että 
tiedämme, miten vaarallinen ilmaston lämpeneminen estetään. Keskeistä on elää ja kuluttaa niissä 
rajoissa, jotka maapallo meille teknisesti ja taloudellisesti asettaa.

Valitettavasti aivan liian harva päätöksentekijä suhtautuu ilmastonmuutokseen tarvittavalla
vakavuudella. Esitetyt ratkaisut ovat vanhanaikaisia eivätkä tarpeeksi kauaskantoisia. Onneksi 
löytyy yhä enemmän Sofian kaltaisia ihmisiä, jotka toimivat sen sijaan, että vain odottaisivat 
kansainvälisten ilmastosopimusten syntymistä.

Yksittäisetkään valinnat eivät ole turhia. Pienistä puroista syntyy suuri virta, joka osoittaa, 
että yhä suurempi joukko ihmisiä haluaa tehdä ilmastonmuutokselle jotain. Tämä joukko ei jää 
huomaamatta poliitikoilta, jotka haluavat tulla valituiksi tulevaisuuden vaaleissa. Myöskään
yritykset, jotka haluavat myydä tuotteitaan tulevina vuosikymmeninä, eivät voi sivuuttaa suurta
joukkoa muutosta tahtovia kuluttajia. Ilmastovalinnoissa on usein muutenkin järkeä. 
On hämmästyttävää, miten paljon rahaa voi säästää ja kuinka terveellisesti voi elää, kun muuttaa
elintapansa ilmastoystävällisimmiksi.
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Matkustaessa

4.  Vältä auton käyttöä. Pyöräily ja kävely ovat usein hyviä ja terveellisiä vaihtoehtoja. Jos 
julkinen liikenne ei ole vaihtoehto, kokeile kimppakyytiä. Se on loistava tapa säästää rahaa, vähentää 
saasteita ja tutustua uusiin ihmisiin.

5.  Lomia ei tarvitse viettää kaukana rentoutuakseen. Vältä lentämistä. Lentoliikenne on iso kasvi- 
huonekaasujen lähde.

Syödessä

6.  Ruuan tuotanto ja kuljetus aiheuttavat paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Vähentääksesi 
kasvihuonekaasuja voit
- vähentää liha- ja maitotuotteiden kulutusta
- ostaa lähellä tuotettuja sesonkituotteita
- ostaa luomua
- ostaa vain sen verran kuin kulutat.  Aloita pitämällä kirjaa siitä, kuinka usein heität ruokaa roskiin. 

tue ihmisiä, jotka puolustavat 
arvojasi

10.  äänestä poliitikkoja, jotka ottavat ilmaston-
muutoksen vakavasti. Tue organisaatioita, jotka 
toimivat ympäristön ja ihmisoikeuksien puolesta.

lue lisää 

osoitteesta www.sll.fi > mitä sinä voit tehdä

Vähennä ja kierrätä

7. Huolehdi tavaroistasi. Mitä kauemmin  
samoja tavaroita käytetään, sitä vähemmän jätettä 
 syntyy ja sitä vähemmän energiaa käytetään uusien  
tavaroiden tuottamista varten.

8. Suosi ostoksissasi käytettyjä tuotteita.  
Valitse laadukkaita tavaroita, jotka kestävät 
käytössä. Vältä tuotteita, jotka ovat ylipakattuja.

9.  Anna lahjaksi kestäviä lahjoja. Moni lahja  
päätyy roskiin ennen kuin sitä on 
koskaan edes käytetty. Anna tavaran  
sijaan lahjaksi esimerkiksi lahjakortti 
teatteriin, hieronta tai vuokraa ystävällesi viljely- 
palsta lähialueelta.
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Suuri energiantuottaja Fossilia suunnittelee rakentavansa uuden hiilivoimalan
Harsunkankaalle. Fossilia ei ole ainoa alueesta kiinnostunut yritys. Päivänsäde Oy 
haluaa rakentaa alueelle tuulivoimaa. Päivänsäteen tuulivoimahanke saa yllättävää 
kannatusta, kun Sofi a ja hänen ystävänsä alkavat kampanjoida uusiutuvan energian 
puolesta. 

Sofi a ymmärtää pian, että voimalaitos ei ole pelkästään poliitikkojen asia. Vapailla 
markkinoilla kuluttajat voivat päättää, mitä yritystä tukevat ja minkälaista energiaa 
ostavat. Tästä innostuneena hän käynnistää ”Vaihda EKOenergiaan” -kampanjan.

“Tässä on nyt kyse valinnan mahdollisuudesta. 
Haluaisin, että mietitte sitä.”


