
Ympäristö- ja energia-
kysymyksistä on keskus-
teltu viime aikoina paljon.
Lämmin alkutalvi toi il-
mastonmuutoksen hillit-
semisen kaikkien huulil-
le. Hyvä niin, sillä se on
ehdottomasti yksi suurim-
pia tulevaisuutemme
haasteita. Tavoitteesta
kaikki ovat varmasti sa-
maa mieltä, vielä on vain
löydettävä yhteiset keinot
sen saavuttamiseksi.

Kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentäminen on
tärkein keino hillitä ilmas-
tonmuutosta. Pääkaupun-
kiseudulla energiankulu-
tus ja kasvihuonekaasu-
päästöt kasvavat edelleen,

itse asiassa nopeammin
kuin alueen asukasluku.
Eniten niitä syntyy läm-
mityksestä, sähkönkulu-
tuksesta ja liikenteestä. 

Helsingin taakkana
ovat valtavat hiilikasat,
joilla energia yhä pitkälti
tuotetaan. Kasojen piilot-
taminen siiloihin ei muuta
niiden käyttötarkoitusta,
saati sitä, minkälainen
kasvihuonekaasutuprutte-
lija hiili on. Salmisaaren
ja Hanasaaren voimaloita
on kyllä nykyaikaistettu,
mutta pellettejä niissä ei
voida käyttää ilman muu-
tosinvestointeja. Myös lo-
gistiikka on syynä sille,
ettei pellettejä käytetä.

Jos ja kun Helsinki ha-
luaa olla moderni metro-
poli, sillä on oltava ajan
henkeen sopiva energia-
strategia. Strategian on
pohjauduttava uusiutu-
vien energialähteiden
käyttöön kuten bioenergi-
aan, merilämpöön ja jät-
teiden polttoon. Helsinki
voisi hoitaa oman osuu-
tensa kasvihuonekaasujen

vähentämisessä siirtymäl-
lä fossiilisista polttoai-
neista, öljystä ja hiilestä,
monimuotoiseen uusiutu-
van energian käyttöön ja
tuotantoon nopealla aika-
taululla. Esimerkiksi jät-
teiden polttoa ja meriläm-
pöä on pystyttävä hyö-
dyntämään paremmin.

Hyvä esimerkki on
Tukholma. Tukholma on
onnistunut vähentämään
hiilidioksidipäästöjä nel-
jänneksellä vuoteen 1995
verrattuna laajan toimen-
pideohjelman avulla. Suu-
rimmat vaikutukset ovat
erityisesti kaukolämmön
päästöjen vähentämisellä
ja energiatehokkuuden li-
säämisellä. Vuonna 2003
merilämmöllä tuotettiin
noin 20 % ja biopolttoai-
neilla noin 30 % kauko-
lämmöstä. Fortumin uusi,
vuonna 2009 käynnistyvä,
biopolttoaineilla toimiva
voimala Tukholmassa ky-
kenee tuottamaan 10 %
sähköstä ja 25 % lämmös-
tä. 

Helsingissä vastaavasti

juuri käyttöönotetulla me-
rilämpövoimalalla voi-
daan tuottaa n. 3 % kau-
kolämmöstä. Sähkötuo-
tannosta uusiutuvalla tuo-
tetaan noin 8 %.

Ilmastonmuutoksen
hillinnän tuoksinassa vih-
reä aalto on pyyhkäissyt
läpi koko Euroopan. Eu-
roopan unioni on päättä-
nyt nostaa uusiutuvan
energian osuuden 20 pro-
senttiin koko unionin alu-
eella vuoteen 2020 men-
nessä. Liikenteen biopolt-
toaineiden vähimmäista-
voite puolestaan on 10
prosenttia vuoteen 2020
mennessä. Lisäksi kasvi-
huonekaasujen vähentä-
mistavoitteessa EU haluaa
edelleenkin olla edelläkä-
vijä. Helsingillä riittää siis
perässä pysymistä.

Riina Nevamäki
kauppa- ja teollisuus-
ministerin erityisavustaja
opetuslautakunnan jäsen,
varavaltuutettu (kesk.)
kansanedustajaehdokas,
Etelä-Haaga
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Naisten päivänä oppilaani kysyivät: Miksi on nai-
sen päivä? Hyvä kysymys. Suomen naiset ovat miehiä
koulutetumpia, mutta palkassa se ei näy. Naisen euro
on enintään 80 senttiä. Koulutusalan valinnat osaltaan
ylläpitävät palkkausongelmia. Määräaikaisten ja pät-
kätyöläisten joukossa on paljon hyvin koulutettuja nai-
sia, joita ei uskalleta palkata edes kasvavalla hoito ja
hoiva-aloilla pysyviin työsuhteisin äitiyden kustannus-
ten pelossa. Toisaalta heidät uuvutetaan yrittämään pa-
rastaan joka päivä. Liian moni nainen on kodissaan
nyrkillä alistettu ja ivalla nöyryytetty. Onko Suomi ta-
sa-arvoinen maa? 

Onko hyvä tyttö edelleen hiljaa osoitetulla paikal-
laan, niin koulussa, työssä, politiikassa kuin kotona-
kin? Mitä tapahtuu, kun aletaan kannustaa tyttöjä ak-
tiivisesti osallistumaan ja pitämään puolensa Tai rik-
komaan ammatinvalinnan perinteitä? Tämän päivän
tytöt ovat jo omaksuneet erilaisen teknologiaan suh-
tautumisen kuin aikuisikäiset. 

Miksi ollaan huolestuneita siitä, kun tytöt pärjäävät
ja opiskelevat? Toisaalta taas kauhistellaan tyttöjen
miehiseksi luokiteltua päihteiden käyttöä. Suurin huo-
li on jos tytöt hylkäävät hoivan ja huolenpidon. Miten
Suomi sitten pärjäisi? 

Lapsena rakastin prinsessasatuja. Niissä prinsessa
oli kaunis, kiltti, hyvä siivoamaan, sisarpuoltensa tai
äitipuolensa kadehtima ja siksi huonosti kohdeltu ja
väärin ymmärretty. Ainoastaan viimeksi mainittuun
samaistuin. En saanut prinssiä. Naimisiin pääsin. Häi-
den jälkeisestä elämästä ei saduissa ole tarkempaa tie-
toa. “He elivät onnellisena elämänsä loppuun asti Mi-
ten? 

Murrosikäisten tyttöjen opettajana ja tytön äitinä
mietin joskus ovatko he pikkutyttöjä vai puoliaikuisia?
Kaikkiin tyttöihin kohdistuu sukupuolen vuoksi risti-
riitaisia odotuksia, puhumattakaan kahden kulttuurin
välissä elävistä tytöistä. Tyttöjen liikkumavapautta
suojellaan poikia enemmän ja tyttöjen toisaalta odote-
taan kypsyvän aiemmin. Jokainen haluaa saada luot-
tamusta ja osoittautua sen arvoiseksi Mikä siis toimii
parhaiten? Sallivuus vai kontrolli? Läheisyys vai itse-
näisyys? Luottamus vai epäily? Millainen naisen mal-
li haluaisin omalle tytölleni olla? 

Ehkä vähän pullatuoksuinen ja aika villi. Itseään ar-
vostava ja muistakin huolehtiva. Puolensa pitävä.
Apua antava ja vastaanottava. Itseään suuremman
puolesta elävä. Äiti, jolle tyttöni voi kertoa myös tun-
teistaan, peloistaan ja toiveistaan. Jos koulu ja koti ei-
vät ole paikkoja, joissa voi tulla hyväksytyksi, niin
missä sitten? 

Arjessa ja politiikassa on kyse ihmisen elämästä.
Jokaisen on käytettävä omia aivojaan ja sydäntään.
Tunteet ovat lähempänä elämän ydintä kuin järki ja
äly. 

Sirkku Ingervo
erityisopettaja, kahden lapsen äiti

kaupunginvaltuutettu (vihr.)
www.sirkkuingervo.fi

Naisen viisautta ja
tyttöenergiaa!

Hiiletön Helsinki

Perjantaina 2.2. vietet-
tiin toista kertaa kansallista
Vihreä lippu -päivää tee-
malla ”Muistetaan toinen
toista”. Ideana oli antaa
kestävä, aineeton lahja op-
pilaitokselta jollekin henki-
lölle, taholle tai yhteisölle
Vihreä lippu -hanke on päi-
väkotien ja koulujen yhtei-
nen kestävän kehityksen
ohjelma, jossa Pohjois-
Haagan yhteiskoulu on ol-
lut mukana jo kolmatta
vuotta. Projektin tiimoilta
koulu on saattanut jätteiden
kierrätyksen ja lajittelun
hyvälle mallille sekä järjes-
tänyt lähialueiden siivous-
talkoita ja muita tempauk-
sia.

Viime vuonna Vihreä
lippu -päivänä ryhmä
PHYK:n oppilaita haki päi-
väkoti Ellan esikouluryh-
män kanssaan leikkipuiston
jäälle luistelemaan. Tänä
vuonna jatkettiin samoilla
linjoilla, sillä onhan urheilu
liikuntapainotteisen koulun
erityisalaa. Päiväkoti Ellan
uudet esikoululaiset kutsut-
tiin koulun jumppasaliin
heitä varten rakennetulle
temppuradalle. Lapsia vas-
taanottamassa olivat tyttö-
jen liikunnanopettaja Elena
Ruuskanen yhdessä yhdek-
sänsien luokkien tyttöjen
liikuntaryhmän kanssa.

Elena Ruuskanen kertoo
tapahtumasta seuraavasti:
”Pienet saapuvat saliin. Rii-

suvat toppahaalarinsa ja
ujosti tepastelevat pyynnös-
täni ympyrää, jossa heille
valikoituu omat kummiop-
pilaat. Tutustutaan kehon
osiin. Iso ja pieni kulkevat
käsi kädessä ja musiikin
pysähtyessä on aika suorit-
taa muuttuvia tehtäviä. Ko-
keillaan toisia vasten nojaa-
mista. Tutustutaan tilaan
seuraamalla paria salaa
mahdollisimman kaukana.
Siirrytään varsinaiselle
temppuradalle, jossa pääs-
tään temppuilemaan hula-
hula-vanteilla, pilates-pal-
loilla, ponnahduslaudalla,
rekillä, hyppynaruilla ja
muilla välineillä. Hurjan
temppuilun jälkeen on aika
rentoutua ja venytellä. Ti-
laisuuden lopuksi kummit
tarjoavat pienille eskimot ja
keskustellaan päivästä. En-
nen poislähtöä järjestäydy-
tään vielä ryhmäkuvaan.”

Päivästä jäi ainakin tyt-
töjen liikuntaryhmälle mu-
kavia ja lämpimiä muistoja.
Toivottavasti pienet esikou-
lulaiset saivat mukaansa
hauskan kokemuksen ja pa-
lasen Pohjois-Haagan yh-
teiskoulun reipasta liikunta-
henkeä. Jäämme odottele-
maan ensi vuoden Vihreä
lippu -päivää.

Hatsi Starzacher
Pohjois-Haagan 

yhteiskoulun
ympäristövastaava

Ellan eskarit
PHYK:n 
vieraina
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