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Päivittäin kuulemme ja
luemme tuloksia ja mielipi-
teitä ilmastonmuutoksesta.
Tavallinen kansalainen on
hiukan ihmeissään varsin-
kin silloin, kun saadut tie-
dot ovat ristiriidassa keske-
nään. Avoimia kysymyksiä
on runsaasti ja tiedon li-
sääntyessä myös kysymyk-
set lisääntyvät. Otetaan
muutamia esimerkkejä.

Ilmastoa lämmittävät
kasvihuonepäästöt kasvavat
odotettua voimakkaammin.
Miksi? Onko ilmastotoimil-
la jo kiire, vai onko meillä
aikaa valita korjaustoimen-
piteiden ja kansantalouden
kannalta järkevien vaihto-
ehtojen välillä? Mikä on
trooppisten metsien hakkui-
den merkitys ilmaston läm-
penemiseen? Voidaanko
metsien istutuksella korvata
hakkuiden aiheuttamia on-
gelmia? Pitääkö ilmaston-
muutokseen sopeutua, vai
onko se mahdollista estää?
Lajittelusta huolimatta jäte-
vuoret kasvavat. Nykyään
vastustetaan jätteiden polt-
tamistakin. Miksi? 

Niin ikään vastustetaan
päästöttömän ydinenergian
ja fuusiovoiman kehittämis-
tä. Miksi? Jokin aika sitten
syntyi biopolttoainebuumi,
mutta sitten huomattiin sen

haittapuolet, kun köyhim-
pien maitten perusruoka-ai-
neiden hinnat kohosivat.
Onko näillä aineilla vielä
tulevaisuutta? Paljon on pu-
huttu myös puun polton
merkittävästä lisäämisestä.
Onko se kansantaloudelli-
sesti järkevää ja pienhiuk-
kaspäästöjen vuoksi ter-
veellistä?

Kun hiilidioksidipäästö-
jä syntyy valtavat määrät,
niin onko niiden talteenotto
ja varastointi mahdollista,
etteivät ne pääse ilmaamme
pilaamaan?

Viime päivien uutiset
kertovat jopa suomalaisten
olevan mukana fuusiovoi-
maa tuottavan koelaitoksen
rakentamisessa. Onko odo-
tettavissa, että fuusiovoi-
masta löytyy ratkaisu pääs-
töttömän energian tuotta-
miseen lähivuosikymme-
nellä?

Tuuli- ja aurinkoenergia
ovat käytössä olevia mah-
dollisuuksia, mutta kuinka
suuri osuus maamme ener-
giatarpeesta niillä kyetään

maksimissaan tuottamaan?
Onko Itämeri vielä pelastet-
tavissa?

Paljon muitakin kysy-
myksiä liikkuu mielessä,
mutta mukava olisi saada
edes noihin perusteltuja
vastauksia. Olemme vär-
vänneet kaksi poliittista
vastuunkantajaa ja asian-
tuntijaa vastaamaan kysy-
myksiin ja esittämään näke-
myksiä ilmastoomme liitty-
vistä asioista. 

Antti Lanamäki

Mikä muuttuu kun 
ilmasto muuttuu,
vai muuttuuko mikään?

Lenkkeilen paljon
Haagan hiekkateillä ja
kohtaan usein irrallaan
juoksevia koiria. Juokse-
va ihminen kiinnostaa
koiria ja moni koira läh-
tee seuraamaan lenkkeili-
jää omistajan huudoista
huolimatta. Itse pidän
tuollaista tilannetta pelot-
tavana. Myös monet lap-
set pelkäävät irti juokse-
via haukkuvia koiria.
Etenkin liukkaalla säällä
voi syntyä vaaratilanteita,
jos irti oleva koira tulee
hyppelemään huonosti
kävelevän vanhuksen
ympärille.

Muutama viikko sitten
jouduin sen verran uhkaa-
vaan tilanteeseen, että
otin yhteyttä poliisiin.
Kysyin poliisilta, mitä
kaupungin järjestyssään-
nöt oikein sanovat asias-
ta. Minulle kerrottiin, että
järjestyssäännöt ovat ai-
van selkeät: koirat on pi-
dettävä kytkettyinä kau-
punkialueella ja ulkoilu-
reiteillä. Kysyin poliisilta
vielä, että saako koira

kulkea vapaana, jos se on
omistajansa mielestä eri-
tyisen kiltti. Poliisi vasta-
si naurahtaen, että kau-
pungin järjestyssäännöt
koskevat jokaista koiraa,
säällä kuin säällä. Järjes-
tyssääntöjen noudatta-
matta jättämisestä voi-
daan kirjoittaa rikesakko.

Yritän ajatella asiaa
vielä koiranomistajan nä-
kökulmasta. Koira tarvit-
see liikuntaa ja vesisa-
teessa on tylsää lähteä
koiran kanssa pitkälle
lenkille. Olisi paljon hel-
pompi päästää koira juok-
semaan omin päin ja
odottaa itse sateenvarjon
alla, kun ulkona ei kuiten-
kaan ole liikkeellä ke-
tään. Mutta ainakin me
maratoonarit olemme
juuri niin hulluja, että
juoksemme iltamyöhäi-
sellä ja aamuvarhaisella
vesi- tai räntäsateessa. Ir-
ti oleva koira voi kohdata
myös muita irti olevia
koiria, jotka eivät ehkä
olekaan yhtä kilttejä kuin
se itse. Koiran liikunnan-

tarpeesta huolimatta olen
varma siitä, että koirien
pitäminen kytkettyinä on
myös koirien ja niiden
omistajien etu. Tällöin
vältytään ikäviltä tilan-
teilta, jotka voivat pahim-
massa tapauksessa johtaa
korvausvaatimuksiin ja
pitkiin selvittelyihin
asianosaisten kesken.

Kirsi Asikainen (Vas.)
teologi, äänikirjalukija

poliisin neuvottelu-
kunnan varajäsen

käräjäoikeuden 
lautamies

Saavatko kiltit koirat 
kulkea vapaina?

Maailman talouden ta-
pahtumat ovat viimeisten
kuukausien aikana kol-
kutelleet Suomenkin
ovia. Suomi on vahvasti
vientiriippuvainen, mikä
tarkoittaa, että kansain-
välisen talouden muutok-
set tuntuvat myös meillä-
kin. Taloutemme on huo-
mattavasti paremmassa
kunnossa kuin useimmis-
sa Euroopan maissa: vel-
kaa on kohtalaisen vähän
ja yritykset ovat hyvässä
kunnossa. Kuitenkin lo-
mautus- ja irtisanomisuu-
tiset ovat miltei päivittäi-
siä. Valtiolle ja kunnille
tämä tarkoittaa menetyk-
siä niin ansio- kuin yhtei-
sötuloverojen kertymäs-
sä.

Kunnat ovat ajautu-
massa vakaviin taloudel-
lisiin vaikeuksiin.

Talouden kriisi tulee
tuntumaan myös Helsin-
gin kaupungissa. Verotu-
lot laskevat ja menot kas-
vavan työttömyyden
myötä lisääntyvät. Pai-
neet menojen leikkaami-
seen kasvavat tilanteessa,
jossa monet kaupungin
palvelut vaatisivat lisära-
hoitusta. Talouden tilan-
teen heikentyminen pitää
ottaa ajoissa vakavis-
saan, jotta päättäjät voi-
vat tehdä harkittuja pää-
töksiä hätiköinnin sijaan.

Palveluiden heikenty-
misestä kärsivät työnsä
menettäneiden lisäksi
muutkin kuntalaiset. Jul-

kisia palveluita käyttävät
eniten lapset ja ikäihmi-
set. Kun julkisia palve-
luita leikataan, joutuvat
myös nämä ryhmät mak-
sumiehiksi. 

Liian pessimistinen ei
tule olla, mutta tosiasioi-
takaan ei tule kieltää.
Kuntien verotulojen ro-
mahtaessa tarvitaan val-
tiota apuun. Suomen hal-
litus on ryhtynyt monien
Euroopan valtioiden ta-
paan elvyttämään talou-
den syöksyä.

Kysymys kuuluukin,
riittävätkö nämä toimet?
OECD:n arvion mukaan
hallituksen politiikka on
oikean suuntaista, mutta
ei riittävää ottaen huomi-
oon talouden tilanteen. 

Politiikka on arvova-
lintoja. Hallitus on to-
teuttanut mittavia veron-
kevennyksiä. Veronke-
vennysten on tarkoitus li-
sätä kysyntää, mutta epä-
varmuus vaikuttaa myös
kuluttajien päätöksiin.
Suuria hankintoja ei us-
kalleta tehdä. Jatkossa
verokevennysten sijaan
tulisi toimenpiteissä pai-
nottaa esimerkiksi kun-
tien investointien ja pe-
ruskorjausten tukemista.
Helsingissäkään ei ole
pulaa peruskorjauskoh-
teista: homekoulut ja -
päiväkodit vaativat pi-
kaista korjausta. Elvyttä-
vää talouspolitiikkaa voi-
daan ja tulee tehdä myös
kuntatasolla. 

Suomalainen palvelu-
järjestelmä kohtaa väes-
tön ikääntymisen ja kan-
sainvälisen talouden
kautta suuria paineita.
Hyvinvointiyhteiskun-
nan rakenteet ja palvelut
vaativatkin tulevaisuu-
dessa remonttia. Se ei
kuitenkaan tarkoita pal-
veluiden rapauttamista
taloudellisen taantuman
varjolla. Tarvitsemme
laaja-alaista keskustelua
siitä, mikä on perheen ja
mikä taas kuntien rooli ja
velvollisuus. Kumpikaan
ei voi korvata toisiaan.
Tarvitsemme myös uu-
delleen arviota siitä, pys-
tytäänkö palveluita orga-
nisoimaan paremmin ja
mitkä palvelut voidaan
tuottaa yksityisillä yri-
tyksillä ja mitkä palvelut
on taas säilytettävä kun-
nan omassa tuotannossa.

Anna Mäenpää
Kaupunginhallituksen

varajäsen (sd)

Kuntatalous ahdingossa

Mikä on Uleåborg suo-
meksi? Mitä tarkoittaa
Alea iacta est? Mitä on An-
dalucialainen gazpacho?
Muun muassa näihin kysy-
myksiin saatiin vastauksia
Haagan peruskoulun 7.–9.
luokkien kielipäivässä 10.
helmikuuta. 1.–6. -luokilla
vietetään kieliviikkoa hel-
mikuun viimeisellä viikol-
la.

Tiistai 10. helmikuuta
oli Haagan peruskoulussa
poikkeuksellinen koulupäi-
vä. Koko päivä vietettiin
vieraiden kielten parissa.
Päivä aloitti Celectus Oy:n
Matias Bäckström, joka
kertoi vieraiden kielten tär-
keästä roolista työmarkki-
noilla ja henkilöstörekry-
toinnissa. Bäckström pitää
pääkaupunkiseudun työ-
markkinoille erityisen tär-
keänä toisen kotimaisen
kielen taitoa. Bäckströmin
mukaan vieraiden kielten
taitoa tuo lisämahdolli-

suuksia työelämässä .
Oppilaat pääsivät oppi-

tunneille testaamaan tieto-
jaan ja taitojaan kaikissa
Haagan peruskoulussa
opetettavissa vieraissa kie-
lissä. Kieli- ja viestintätai-
toja sekä kulttuurin tunte-
musta testattiin saksan,
ruotsin ja latinan kielissä.
Espanjan osuudessa paneu-
duttiin espanjalaiseen ruo-
kakulttuuriin. Ranskan kie-
lipajassa teemana oli Tint-
ti-sarjakuva, joka juhlii
vuonna 2009 80-vuotissyn-
tymäpäiväänsä. Englannin
työpajassa oppilaat tekivät
Valentinen päivät terveh-
dyksiä. Haagan peruskou-
lussa on erityisen laaja kie-
livalikoima.

Vieraiden kielten teema
oli esillä Haagan perus-
koulussa kielten teemapäi-
vän lisäksi koko viikon
ajan info-tv:ssä, josta saat-
toi lukea viikon ruokalistan
kuudella eri kielellä – eikä

mikään näistä kielistä ollut
suomi. Samalla oppilaat
saivat pikakurssin terveh-
dyksiin eri kielillä.

Kielipäivä toi mukavaa
vaihtelua myös opettajien
työpäivään, kun he saivat
oman oppiaineensa sijaan
opettaa koko päivän kielten
tehtäviä. Matematiikan
opettaja Kristel Pursiai-
sen mukaan oli mukana
mennä luokkaan ja tehdä
tutun porukan kanssa taval-
lisesta poikkeavia asioita.
Äidinkielen opettaja Tiina
Mastomäki puolestaan in-
nostui espanjan ruokakult-
tuuriin liittyvistä tehtävistä.

Ja lopuksi oikeat vas-
taukset alussa olleisiin ky-
symyksiin: Uleåborj on Ou-
lu, Alea iacta est on latinaan
ja tarkoittaa Arpa on heitet-
ty ja Andalucialainen
gazpacho on vihanneskeit-
toa.

Sari Vasara

Haagan peruskoulun
vieraiden kielten 
teemapäivä

MEP Eija-Riitta Korhola ja kansanedustaja Pertti
Salolainen vastaavat noihin kysymyksiin 17. maalis-
kuuta klo 18.30 Pohjois-Haagan yhteiskoulun tiloissa
osoitteessa Pietari Hannikaisen tie 6
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