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No niin, rouva pormestari.
Meillähän on sopimus. Nyt ei ole
oikea aika epäröidä.

3

Pilailetko? Fossilialla
on yli sadan vuoden
kokemus. Miten kukaan voi
uskoa, että pari hassua
tuulimyllyä voisi
tuottaa kaiken
tarvitsemamme
sähkön?

En minä epäröikään.
Kunhan huomautin,
että moni valtuutettu
on ilmaissut kiinnostuksensa Päivänsäde
Oy:n ehdotusta
kohtaan.

Niin, mutta tiedättehän,
hra Tuhkala, ihmiset alkavat olla
yhä enemmän huolissaan...
no, ilmastonmuutoksesta.

Hippien horinat sikseen.Tiedät
kyllä, että meidän voimalamme on
tehokkain vaihtoehto.

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.

Sitä paitsi, uuden
investointimme ansiosta
voimme poistaa käytöstä erään
pienemmän ja tehottomamman
voimalan. Sehän on
planeetalle hyväksi.

...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.

Luuletko tosiaan, että äänestäjäsi
välittävät siitä? Sähköä he
haluavat. Se on meidän
ensisijainen huolemme.
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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?

Tuulimyllyjä, niitäkö sinun
kannattajasi haluavat?
Rumia tuulimyllyjä joka
puolella? Muistathan, että
jos Saamme luvan rakentaa
uuden voimalan, olen
luvannut sponsoroida
useita projekteja.

En tietenkään,
mutta...

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?

Voit mennä,
Sofia. Eiköhän
lähdetä kaikki
kotiin.

tämä päivä on ollut
yhtä hullunmyllyä.

Rouva Pormestari! Meillä on tärkeää
asiaa! Kuunnelkaa pormestari!

Ei nyt, olen
todella kiireinen.

Moi, Sofia!
Mistä kaikki tää
mekkala?

Moi! Näyttäis…
en tiedä, liittyy
kai jotenkin
voimalaan.
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EI FOSSIILEILLE.
KYLLÄ UUSIUTUViLLE.

Pyh! Poliitikot! Ei ne
koskaan kuuntele!
Tule, Maria, jatketaan
vetoomuksen kanssa.

Ilmastonmuutos
on totta.
Fossiiliset tuhoavat
planeettaamme.

Mitäs tällä
vetoomuksella
ajetaan takaa?

Me halutaan näyttää
poliitikoille, että suuri
joukko tahtoo uusiutuvia,
ei fossiilisia.

Emme halua Fossilian
rakentavan uutta voimalaa
tänne. Tahtoisitko
allekirjoittaa?

Mitä hiilen
sijasta?

Vaihtoehtoja
kyllä riittää. Aurinko,
tuuli… On aika siirtyä
uusiutuviin!

Jos Fossilia
tarjoaa pelkkää
uusiutumatonta energiaa,
niin keneltä saa sitten
Kestävämpää?

Niitä on monia. Yksi,
Päivänsäde Oy, haluaisi
rakentaa tuulivoimaloita
Harsunkankaalle.

Siitähän ne puhui…

7

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?
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Minun asemassani ei voi
tehdä mitä huvittaa,
kulta pieni.

Fossilia on toimiston
paras asiakas, ja he myös
maksavat hulppeasti.

Oletko koskaan kuullut
Päivänsäde Oy:stä?

Googlaan just…
Katsos tätä...

PÄIVÄNSäDE
sinulle

Ympäristölle

tulevaisuudelle

Tuuli-, puu- tai aurinkosähköä kotiisi? Lue lisää
Tutustu EKOenergian merkittyyn sähköön tästä

Oletko ikinä kuullut
EKOenergiasta?
En. Katsohan heidän nettisivunsa. Ai, se onkin… oho,
kolmellakymmenellä kielellä!

EKOenergia
Etusivu

Tietoa meistä

Ympäristömerkki sähkölle
Ympäristömerkki

Osta EKOenergiaa

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.

“Eurooppalaisena
kuluttajana voit vapaasti
valita sähkönmyyjäsi
sekä sähkösi alkuperän.”

Lue lisää ympäristömerkitystä
sähköstä ja ilmastonmuutoksesta ->

En tiennytkään, että
myyjiä on noin paljon.
Olemme jämähtäneet
Fossiliaan.
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...hei, katso.
“EKOenergian
Ympäristörahasto”.
Mikähän tämä on?

EKOenergian Ympäristörahasto
Jokaisesta EKOenergiana
myydystä megawattitunnista vesisähköä
annetaan vähintään
kymmenen senttiä
EKOenergian
Ympäristörahastoon.
Rahasto korjaa vesivoiman aiheuttamia
ympäristöhaittoja.
Lue lisää ->

Mitä muuta nämä
EKOenergia-tyypit
oikein tekevät?

Näköjään ne asettavat
ympäristökriteerejä voimaloille.
Luepa tämä.
Niillä on energiatehokkuuskriteerit
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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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.

Ai sekö siellä Harsunkankaalla?
Niin. nyt päätetään,
millainen voimala
sinne tulee.

Todellakin. Ootteko kuulleet siitä
uudesta voimalasta, jonka ne
aikoo rakentaa?

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.

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.

Noniin, Sofia.
Tuuli… Hahaha!
Ei tule
onnistumaan…

Toi on hippien juoni saada
meidät takaisin
luolamiesaikaan, Sofia.

...Eikös Fossilia ole
meidän sponsori?

Jos ne tienaa enemmän, niin ehkä mekin
saadaan vähän isompi siivu!
Mut miksi…
ihan sama.

Onhan se.
Kuinka niin?

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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En voinut olla
kuulematta teidän
Keskustelua hra tuhkalan
kanssa.

Rouva pormesteri?
Voitaisiinko
jutella hetki?

Asia ei kuulu
sinulle, Sofia.

...Ei juuri nyt,
olen kiireinen.

Tiedän, mutta… toivoisin
todella, että kaupunki
valitsisi uusiutuvaa...

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.

Mutta jos emme
ikinä Siirry
Uusiutuviin...

MIKSEI ?
Koska aina ei tuule, Sofia…
ja kaupunkimme tarvitsee
valtavasti energiaa...

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.

Joku sanoi, ettei voi tietää onko pistorasiasta tuleva sähkö
oikeasti uusiutuvaa. Miten se oikein toimii?

Jos haluat ostaa uusiutuvia, voit kysyä sitä sähkönmyyjiltä. He
käyttävät alkuperätakuita todistaakseen, että ovat hankkineet
tarpeeksi vihreää sähköä kattaakseen kulutuksesi.

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.

Mahtavaa,
kiitos!

Niin. Valtio antaa tuottajalle ALKUPERÄTAKUUn,
jokaista tuotettua vihreää megawattituntia
kohti. Yritys voi myydä yhtä paljon vihreää
sähköä kuin heillä on alkuperätakuita.

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.

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.

Ihan kuin ne
surkeet
hipit?

Mä en saanut häntä
lukemaan yhtään mitään.
On aika toimia eri tavalla.

Luuletko, että
joku raapustelu
auttaa?
Puhuit jotain
vetoomuksesta.

Ei me olla Fossiliaan sidottuja lopun
elämäämme. pitää kertoa mahdollisimman
monelle. Ehkä me saadaan vaihdettua
ainakin osa energiastamme uusiutuvaksi.

Luulen. Mutta tärkeintä on, että ihmiset
Tietävät, että on olemassa vaihtoehtoja.

Mehän voidaan
tehdä lehtisiä. Tai
julisteita. Voisin
laittaa niitä
yliopistolle.

Joo, mut me ollaan futiskerho. Ei mikään
“pelastetaan maailma” -kerho. Lukeeko
seinällä jossain “Flower Power”?

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.

16

Mitä se teitä liikuttaa? Ei
me käytetä kerhon rahoja
tähän toimintaan.

Me ollaan vaarassa
menettää sponssi.

Niinkö luulette…?

Miten meillä muuten ois
rahaa siistiin kenttään,
omiin pelipukuihin,
ilmastoituun
kerhohuoneeseen …?

Ei me kerhona
häiritä niitä. Ei ne ota
meiltä mitään pois.

Ehkei me tarvita kaikkea
sitä rahaa. Oikeesti, kuka
täällä käyttää jotain
ilmastointia? Ja miksi me edes
tarvitaan uudet puvut
joka kaudelle?

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?

MIKS EI?

Poikien joukkue on melkein valmis
piirimestaruuteen. Me ei luovuta tästä
mahiksesta sun takia!
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Voitaisko me nyt
alottaa treenit?

Rauhoitu, kyllä me
pelataan… Voitto ei ole
vain treeneista
kiinni, vaan myös
joukkuehengestä.

Ja jos Fossilia vie
meidän sponsorituet,
niin me löydetään joku
toinen. Ei me tarvita
niin paljoa rahaa. Me
pelataan silti.

Mut ne
mestaruuskisat...

Voitto
riippuu meistä
itsestämme, ei
niiden rahoista...

Toivotaan
kuitenkin ettei
matin pelot käy
toteen.

Katsotaan...

Urpot. Onnea vaan.
Te tuutte katumaan
tätä.
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Tämä juliste
näyttää hyvältä.

Ehkä me keksittäis
jotain nokkelampaa.
Tämä on tosi
simppeli.

Niin sen kannattaa
ollakin, helposti
ymmärrettävissä.

Nämähän
menevät
untuvikoille,
muistatko.

Onkohan “Vaihda
EKOenergiaan!”
tarpeeksi
vakuuttava?

Siihen on nyt kuukausi. Riittääkö
meidän aika mainostamiseen?

Kirjasto suostui
isännöimään
paneelimme!

Sähän oot just oikea tyyppi
siihen. Oot vakuuttanut kaikki
meidätkin! Oon ihan varma,
että onnistut.

Mä voin huolehtia
siitä. Sä voisit Pitää
sen esityksen, Sofia.

En.. en mä ollut
ajatellut puhua…
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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 ekohömpötystä?
Ei ole aikaa.

Ei se niin typerää ole.
Katsoisit niiden nettisivuja. Näyttäisi siltä, että...
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Sinustahan tulee pian
sandaalijalkainen
rastatukka, jos et ole
varuillasi.

Mitäs sitten, kun
tuuli ei puhalla
ja aurinko ei paista?

Luin, että tuulimyllyt tappavat
paljon lintuja.

Saatavilla on muitakin
uusiutuvan energian lähteitä,
kuten vesivoima ja bioenergia.
Energian varastointiteknologiatkin kehittyy
koko ajan.

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.

Poltetaan
kaupungin
roskat! Eiks
se oo
uusiutuvaa?

Mitä jos
ostan
itselleni
aurinkopaneelit?

Jos hiilivoimalat
maksaisivat reilun korvauksen
aiheuttamista saasteistaan,
tuulivoima olisi vielä halvempaa.
Lisäksi, tuulta on aina
ilmaiseksi saatavilla.
Toisin kuin kivihiiltä.

Yksi kerrallaan,
kiitos!

EKOenergia on
ympäristömerkki, joka takaa,
että sähkö on ekologista.
Päivänsäde Oy rakentaa
turbiinit.
Ei sähköä kuitenkaan ole pakko
Päivänsäteeltä ostaa. Se on
valintakysymys.

Entä tämä EKOenergia? Hekö
voivat rakentaa meille voimalat?

Sinä siellä,
puheenvuoro
on sinun.

Jos TUULIvoimala
rakennetaan,
paraneeko
ilmanlaatu?
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Nuoresta iästäsi
huolimatta puhuit
asiaa!

Mitäs sanoisit mahdollisuudesta
puhua tästä aiheesta radiossa?
Meillä on radio-ohjelma
perjantaisin...

Panen ne kassapöydälle.
Olen varma, että jotkut
asiakkaistani lukevat.

Vau! Se
olisi hienoa!

To:
tu
hk
Oli
al
t
tytt oike a
pitä öä tä assa.
ä s ytyy Tä
tä
ilm
ällä
.
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Kiitoksia
Virtanen.
Täytyy myöntää,
että olin aika
hermostunut.

Vaihdoimme
EKOenergiaan

Juu… kyllä vain,
voidaan jutella taas…
mutta...
.

Kaikki nämä yritykset vaihtavat
ekologisiin sopimuksiin. Se on
mahdollisuus kaupungillemme ja
puolueellemme...

Ihmiset näyttävät 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?

…Jos hankkiutuisimme
eroon tytöstä, liike
romahtaisi - hitaasti,
mutta varmasti.

Noin 50 yritystä on
vaihtanut...
Ja kaiken lisäksi
pormestari on kääntänyt
selkänsä meille!

Miten? Hän on suosittu.
Voitti jalkapallojoukkueenkin
puolelleen ja on saanut
jalkansa pormestarinkin
oven väliin.

Niinkö? Ja
nyt vasta
kerrot?
...hänen isänsä tekee
meille mainoskampanjaa.
Ja äiti ei käy töissä.
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Herra Tuhkala!
Miten voin auttaa?
Anteeksi.
Pidetään pieni
tauko.

kyllä, mutta…

...Hän on avainhenkilöitämme...

...Se on paljon
rahaa.

...Katsotaan,
mitä voin tehdä…

Mitä pikemmin, sitä
parempi. Sovitaan näin
hra Tuhkala.

Helpompaa kuin kuvittelin.
Raakel, järjestä rahansiirto.

Kustannustehokasta
sen on parasta olla,
tai saat vastata
seurauksista.

Kustannustehokasta toimintaa
hra Tuhkala.

Nyt
televisiolähetykseen.
yrityksen imagoa
kohottamaan.
Painuhan töihisi.
En malta odottaa
hyviä uutisia.
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Isä! Voitimme
matsin! Pääsimme
piirimestaruusotteluun!

Hienoa kulta...

Näytät
väsyneeltä...

Minä… Sain potkut.
Tä… Miten?
Miksi?

Se oli hän.

“Tänään vieraanamme on hra Tuhkala!
Mitä ajattelette käynnissä olevasta
EKOenergia-kampanjasta?”
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Puhuivat uudelleenjärjestelystä.
Täytyy “tehostaa
toimintoja”.

Eihän tuossa ole
mitään järkeä.
Sinähän olet heidän
parhaita… miksi he...

“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.”

Älä viitsi Sofia, ei
hän ole niin…
ilkeä…

“Fossilia on paras valinta kaupungillemme.
Puhdasta, ekotehokasta ja luotettavaa hiiltä…”

Päivänsäde Oy saa sopimuksen ja
kaiken lisäksi olemme voittamassa
ihmisten hyväksynnän. Oletko
huomannut miten moni yritys ja liike
on äskettäin vaihtanut EKOenergiaan?

Isä, se oli hän.
Fossilia menettää suosiotaan.
Pormestari lupasi järjestää
uuden tapaamisen
valtuutettujen kanssa
keskustellakseen aiheesta.

kamalaa. Mitä nyt? Teidän
molempien pitäisi
lopettaa kampanjassa.
Se ei ole tämän arvoista.

“Kuka on tämä Sofia, joka
johtaa uusiutuvan
energian kampanjaa? Mitkä
ovat hänen motiviinsa?”

… Ja sinä tyttö olet
kaiken keskiössä. En voi
uskoa, että he erottivat
minut sen takia.

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.

“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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Eikö olisi fiksumpaa
keskittyä
opintoihisi?

Aloitan luultavasti ensi
vuonna yliopistossa,
mutta uskon uusiutuviin
ja EKOenergiaan.

Ilmastonmuutoksen takia,
Nuorena Minulla on kaikkein
eniten menetettävää. tässä on
kyse tulevaisuudestani.

Tämä ei ole sellainen
asia, jonka voin jättää
odottamaan valmistumistani.

Uskotko, että uusiutuvat
todellakin pelastaa
maapallon? Eikö muitakin
vaihtoehtoja
pitäisi harkita?

jos haluamme pelastaa planeettamme,
Kestävään energiaan vaihtaminen
on askel, joka on otettava nyt.

Meidän on myös
muutettava elämäntyyliämme. syötävä
vähemmän lihaa ja
lomailtava lähellä.

uusiutuva energia
on osa ratkaisua.
Tarvitsemme
myös energiatehokkuutta.

Kyllä, uusiutuvat ovat tärkeässä
osassa. Jos emme vaihda uusiutuviin,
ilmasto-ongelma ei ratkea. Ihmisten
on tärkeä tietää tämä.
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Sofia, päätit tukea yhtiöitä,
jotka myyvät EKOenergiaa.

Mitä
tarkoitat?

Haluamme, että Päiväsäde
rakentaa turbiinit
Harsunkankaalle, mutta
EKOenergia on muutakin.

uusiutuvien edistämisen lisäksi
heillä on myös kestävyyskriteerit
voimalaitoksille. Kuluttaja saa
vastinetta rahoilleen.

Kun ostaa sähköä joltain EKOenergian tuottajalta, osa
tuotoista pannaan ilmastoprojektien rahoittamiseen.

Tämä tarkoittaa, että kulutuksellaan
saa aikaan myös hyvää.

He rahoittavat järjestöjä,
joilla on kokemusta
tällaisista projekteista.
He ovat rahoittaneet Tansaniassa
hanketta, jossa maaseudun koulut
sähköistetään aurinkoenergialla.
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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?

Haluamme antaa ihmisille
mahdollisuuden valita, ja
ottaa itse askeleen kohti
kestävää tuotantoa.
Uusiutuvat tuovat
paljon uusia työpaikkoja.
Eikä muutos tapahdu
yhdessä yössä.
Työntekijät ehditään
uudelleenkouluttaa.

ME onnistumme.

Miten voi valita, jos ei tunne
kaikkia vaihtoehtoja?

Hyviä tavoitteita.
Uskotko, että
onnistutte?

Kestävämpi tulevaisuus on
mahdollinen, mutta
saavutettavissa ainoastaan
yhteistyöllä. Siksi keskitymme
tiedon jakamiseen.

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.
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70 % kannatuksella
valtuusto myöntää
voimalaitosten luvat
Päivänsäde Oy:lle.

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?
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.

Kotona
1.
Vaihda EKOenergiaan. Se on hyvä tapa
varmistaa, että käyttämäsi sähköntuotanto johtaa
positiivisiin muutoksiin. Se on myös signaali sähköntuottajille ja poliittisille päättäjille siitä, että uskot
uusiutuvaan energiaan.
2.
Käytä kotisi lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen 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, hukkakäyttöä
- 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.
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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 kasvihuonekaasujen 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.

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 viljelypalsta lähialueelta.

Tue ihmisiä, jotka puolustavat
arvojasi
10. 	Äänestä poliitikkoja, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti. Tue organisaatioita, jotka
toimivat ympäristön ja ihmisoikeuksien puolesta.

Lue lisää
osoitteesta www.sll.fi > mitä sinä voit tehdä
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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 Sofia ja hänen ystävänsä alkavat kampanjoida uusiutuvan energian
puolesta.
Sofia 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.”

