
Maanantaina 10. maalis-
kuuta kaikki 7.–9. -luokkien
oppilaat menivät auditori-
oon katsomaan Al Goren il-
mastonmuutosdokumenttia
Epämiellyttävä totuus. Do-
kumentissa Al Gore kertoi
ilmastonmuutoksen vaka-
vuudesta järkyttävillä fak-
toilla. Oppilaat seurasivat
mielenkiinnolla dokument-
tia, eikä kenellekään jäänyt
epäselväksi, mitä ilmaston-
muutos tarkoittaa tai aiheut-
taa. Maapallon jäätiköt ja
vuorien jäiset huiput sulavat
kovaa vauhtia, ja kohta niis-
tä ei ole enää mitään jäljel-
lä. Ilmastonmuutoksen
myötä myös tulvat ja myrs-
kyt ovat lisääntyneet hui-
masti. Kun jäätiköt sulavat,
järvien, jokien ja merten
pinnat nousevat. Paikoin ne
nousevat liian korkealle, ja
monia kaupunkeja ja kyliä
on jäämässä veden valtaan.
Tämä voitaisiin estää torju-
malla ilmastonmuutos, esi-
merkiksi kierrättämällä tai
päästöjä vähentämällä. Il-
mastonmuutos aiheuttaa
myös runsasta kuivuutta,
esimerkiksi Nigeriassa. Do-
kumentin jälkeen oppilaat
menivät kotiluokkiinsa kes-
kustelemaan aiheesta.

Tiistaina koulullemme

saapui biologiaa opiskeleva
ilmastolähettiläs. Hän luen-
noi auditoriossa ilmaston-
muutokseen liittyvistä
asioista. Kaikki koulun op-
pilaat seurasivat hänen Po-
werPoint -esitystään. Jot-
kut oppilaat olivat kuitenkin
nähneet esityksen aikaisem-
minkin. Vierailija näytti ti-
lastoja ja faktoja ilmaston
lämpenemisestä ja hiili-
dioksidipäästöjen lisäänty-
misestä viime vuosina. Kun
luento päättyi, annettiin hä-
nelle raikuvat aplodit. Tä-
män jälkeen oli mahdolli-
suus esittää aiheeseen liitty-
viä kysymyksiä. 

Keskiviikkona Essi Aar-
nio-Linnanvuori WWF:stä
luennoi seitsemäsluokkalai-
sille sademetsistä. Saimme
kullanarvoista tietoa ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksista
sademetsiin. Kuunnelles-
samme saimme kaksi kysy-
mystä ratkaistavaksi: Mistä
hiilidioksidipäästöt johtu-
vat? Mitä voitaisiin tehdä
sademetsien hyväksi?

Aarnio-Linnavuori ker-
toi faktoja sademetsistä, esi-
merkiksi että sademetsistä
menehtyy päivittäin noin
140 - 1400 eliölajia hakkuu-
töiden vuoksi. Puita haka-
taan kaksi miljoonaa heh-

taaria vuosittain. Vähintään
puolet maapallon eliölajeis-
ta asuu sademetsissä. Esi-
merkiksi jalkapallokentän
kokoisella alueella sade-
metsässä saattaa olla saman
verran eliölajeja kuin koko
Suomessa!

Torstai kaikki yläkoulun
oppilaat kokoontuivat vielä
kerran auditorioon kilpailu-
henkiseen visailuun, jossa
pääpottina oli Korkeasaaren
reissu voittajaryhmälle. Jo-
kainen luokka jaettiin kah-
teen ryhmään, jotka kisaili-
vat omana ryhmänään. Kai-
kille ryhmille jaettiin äänes-
tyslaput, joiden avulla ää-

nestettiin oikeaa vastausta
haastaviin kysymyksiin.
Tietovisa oli hauska tapa
perehdyttää meitä nuoria il-
mastonmuutoksen vastai-
seen toimintaan. Kysymyk-
siä oli parisenkymmentä, ne
olivat erittäin visaisia ja
opettavaisia. Voittajat löy-
tyivät 9C:n Tytöt ja Tatu -
ryhmästä. 
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Jutta Jokinen, Maija
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Rahanarvoisia ideoita.

5,2 %
talletukselle + 
säästövakuutus

Saat 5,2 % koron 6–12 kuukauden sijoitustalletukselle.
Tarjouksemme edellyttää sijoitusta, josta vähintään
puolet sijoitetaan rahastosidonnaiseen Aktia
säästövakuutukseen.

• Talletuksen ja rahastosidonnaisen säästövakuutuksen
yhdistelmä antaa mahdollisuuden hyvään
kokonaistuottoon. Vakuutuksen tuotto määräytyy
markkinatilanteen mukaan.*

• Vakuutuksen sisäiset rahastonvaihdot ovat ilmaisia. 
Tutustu säästövakuutuksen etuihin ja ehtoihin.

• Mahdollisuus tehdä talletuksesta tarvittaessa yksi 
nosto talletusaikana (0,5 %:n nostopalkkio).

* Vakuutuksen tai rahastojen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta
kehityksestä. Säästövakuutuksen tai rahastojen arvo voi nousta tai laskea.
Lisätietoja, rahastoesitteet ja vakuutusehdot saa Aktia Säästöpankin
konttoreista. Talletuskorko lasketaan per annum. Tarjous on voimassa
toistaiseksi. Säästövakuutukset myöntävät Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas.
Aktia Säästöpankki toimii Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen asiamiehenä.

Aktia Etelä-Haaga, 
Kauppamiehentie 15, 
00320 Helsinki

www.haagalainen.com

Haagan peruskoulussa vietettiin 
ilmastonmuutosviikkoa

Helsingin kaupungin lii-
kuntavirasto rakennuttaa
Talin liikuntapuiston alu-
eelle, Ulvilantien varrella
sijaitsevaan metsikköön, es-
teettömän ulkoilu- ja kunto-
reitin kaikenikäisille. Ra-
kennustyöt aloitetaan kesäl-
lä 2008 ja polku on kunta-
laisten käytettävissä kesällä
2009. Tarkoituksena on säi-
lyttää alueen luontainen
metsäkasvusto, joten perus-
tus- ja rakennustyöt suorite-
taan siten, että ympäröivä
metsäkasvillisuus säilyy
mahdollisimman vahingoit-
tumattomana.

Reitti kaikille
Reitin suunnittelussa on

kiinnitetty huomiota erityis-
ryhmien tarpeisiin ja reitti
tulee soveltumaan hyvin
niin lapsiperheille, senio-
reille, näkövammaisille
kuin liikuntaesteisillekin.
Näkövammaisia varten rei-

tin erilaiset osat eritellään
selkeästi materiaaleiltaan
poikkeaviksi ja reitti raja-
taan selvästi. Pääosa reitistä
tullaan varustamaan kaiteel-
la, jotta liikuntarajoitteiset
voivat ulkoilla turvallisesti.
Myös reitin valaistukseen ja
talvikunnossapitoon tullaan
panostamaan merkittävästi.

Liikunta-, leikki- ja
levähdyspaikkoja

Noin 590 metrin mittai-
sen reitin varrelle rakenne-
taan kaksi kuntoilupistettä,
leikkipaikka ja levähdys-
paikkoja. Liikuntakohteet
sijoitetaan aluetta ympäröi-
vien ulkoilureittien varrelle,
jotta ne ovat myös muiden
alueen ulkoilijoiden käytet-
tävissä. Kohteet on nimetty
Kohota kuntoasi ja Testaa
tasapainosi -pisteiksi. Lii-
kunnallinen leikkipaikka si-
joitetaan metsän keskellä
olevalle pienelle aukiolle.

Talin perhepolku
-rakennushanke
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Huopalahden kirkko Vespertie 12
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Pohjois-Haagan kirjasto Kaupintie 4
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