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Me ratkaisemme, 
kuinka käy

Hyvää tulosta syntyy jo sillä, 
että jättää tekemättä.

MILLAISESSA MAAILMASSA haluaisit 
lastesi lasten kasvavan?

Huonot uutiset ympäristön ja ilmaston 
tilasta aiheuttavat ahdistusta, syyttelyä 
ja torjuntaa. Kannattaako edes yrittää, 
kun päästöt ja jätevuoret vain jatkavat 
kasvuaan?

Valtavien ongelmien rinnalla omat vai-
kutusmahdollisuudet näyttävät olemat-
tomilta. Kun uhka tuntuu ylivoimaiselta, 
houkutuksena on ummistaa silmät ja jat-

kaa kuten ennenkin.
Valintamme eivät ole yhdentekeviä, sillä kaksi kolmasosaa Suomen 

kasvihuonepäästöistä aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta. Arkiset 
tottumuksemme syövät sitä aikalisää, jota luonnontieteiden ja tek-
nologian saavutukset antavat ilmastolle.

KUN KYLLIN moni meistä keventää ilmastokuormaansa konkreet-
tisin teoin, päästöt kääntyvät laskuun.

Hyvää tulosta syntyy jo sillä, että jättää tekemättä. Ilmasto kiittää 
jokaisesta ostamatta jääneestä halpisvaatteesta ja väliin jätetystä 
autoilusta. 

Kierrätystavara uuden sijasta on win-win-diili ympäristön ja kuk-
karon eduksi, samoin ruoantähteiden taikominen hävikkiherkuiksi.

Lahjat voi ajatella uusiksi. Ilah-
tuisiko ystävä konserttilipuista 
tai lautapeli-illasta?

Omien tekojen vaikutusta voi 
arvioida ilmastolaskurilla, joka 
löytyy yle.fi-sivustolta. Kirittävää on, sillä keskivertosuomalaisen  
hiilijalanjälki on viitisen kertaa suurempi kuin globaalisti kestävä 
taso. Suurimman osan siitä aiheuttavat lämmitys, lihansyönti ja 
lentäminen.

Pohjoista sijaintiamme emme voi muuttaa, mutta voimme pudot-
taa huonelämpötilaa ja vaihtaa vihreään sähköön tai maalämpöön. 
Punaisen lihan osittainenkin korvaaminen kasviproteiineilla hyödyt-
tää myös omaa terveyttä.

Lomalennon voi vaihtaa lähimatkailuun, ja työlentojen tarpeelli-
suuden voimme nostaa keskusteluun työpaikalla.

MONET OVAT jo ryhtyneet tuumasta toimeen ja sparraavat mielel-
lään muitakin. Yhteisöllisyyden voimaa ja virikkeitä ilmastotekoihin 
voi hakea sosiaalisen median ryhmistä ja nettisivustoilta.

Tässä lehdessä ovat esillä aktivistimummot (s. 12), joiden facebook-
ryhmään on liittynyt muutamassa kuukaudessa yli viisituhatta naista 
ja miestä. Heitä yhdistää halu turvata kaikille lapsenlapsille elinkel-
poinen maailma ja tuoda toivoa tulevaisuuteen.

Vertaisryhmiä löytyy helposti, jos haluat matkustaa maata pitkin, 
kierrättää käyttökelpoista ja vähentää jätekuormaasi.

Mikä on sinun seuraava ilmastotekosi vuonna 2020?  

Leena Joutsen

www.linde-gas.fi

AGA on nyt Linde.
Kahden innovatiivisen yrityksen  
tarinat saman nimen alle.
Olemme maailman johtava kaasualan yritys, jolla on laaja valikoima 
teknologia-, tuote- ja palveluratkaisuja. Historiamme ulottuu yli 
100 vuoden päähän, ja osa Lindeä olemme olleet jo 20 vuotta. 
Tästä eteenpäin myös nimemme on yksi ja sama – Linde.

Katso video: linde-gas.fi/linde
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