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[…] Totta kai ilmasto muuttuu pitkällä aikavälillä tällä maapallosellamme.  
Mm. auringon aktiivisuus vaihtelee. Luonto “kurittaa”: tulivuorten purkaukset, tuhkapilvet 
viilentävät ilmastoa. Mannerlaatat siirtyvät ilman ihmisen toimia, meret järkkyvät ym.  
 
Välillä tuntuu kuin “herrojen” puheet olisivat pelkkää sanojen helinää ja kilinää, Kukaan ei 
oikeastaan tarkoita mitään eikä tee mitään ko. asioiden hyväksi  
 
Muistaakseni vuonna 1967 oli Israelin kuuden päivän sota, öljykriisi. Silloin alkoivat kehotukset 
energian säästöön.  
Omakoti- ja mökin asukas on aina tuntenut välittömästi nahoissaan energian hintojen nousun. 
Heidän on pakko reagoida heti, on säästettävä. Vanhat omakotitalot on tehty pitkäikäisiksi. Ne 
kestävät sukupolvelta toiselle. Ei niistä muuteta pois ihan heppoisin perustein, vaikka kokoajan 
hoetaan:  
“Öljyn kalleuden takia siirtykää sähkölämmitykseen, yö ja päiväsähkö on edullista!”  
“Sähkö on kallista, siirtykää kaukolämpöön!”  
“Asentakaa nyt ilmalämpöpumput!”  
“Puuta ei saa polttaa, se saastuttaa!”  
“Maalämpö on haitallista!”  
 
Energia-avustuksia luvattiin ikkunaremontteihin ja mökkien lämmön eristyksiin. Toteutuiko? 
Joskus vuonna 1974 — 75 oli muistaakseni energiakriisi. Vouhotus jatkui.  
 
Miksi ei todella vähennetä jätteen syntymisen määrää. Elämme tavaroiden suhteen 
kertakäyttöaikaa. Varaosia ei saa, on edullisempaa ostaa kokonaan uusi kapistus.  
 
Metaanikaasut nopeasti hyödyntämään ja käyttämään jätteenpolttolaitoksia!  
 
Härkää pitäisi tarttua ihan oikeasti sarvista kiinni ja tehdä konkreettisesti jotain asian hyväksi.  
 

Jospa “herrat” toteuttaisivat itse omassa tykönään vaatimuksensa:  
 - lopettaisivat turhat matkustelut  
 - käyttäisivät kimppakyytiä/julkisia kulkuneuvoja  
 - luopuisivat ns kerskakulutuksestaan  
- isot “ökyveneet” ja turhat katumaasturit verolle/saasteverolle  
 - mökeillä läpi talven, ulkona porisevat porealtaat sammuksiin  
 - ahneus ja oman edun tavoittelu pienemmälle  
 
Muutenkin länsimainen ihminen voisi laskea hiilijalanjälkeään. Tavallinen mökin akka ja ukko tekee 
jo kaiken voitavansa, luulisin. […] 
 


