
Salolaiset mukana maailmanlaajuisessa Earth Hour-tapahtumassa 

 
Lauantaina 24.3.2018 Salon kaupungintalon pihalla annettiin valomerkki 60 eri ikäisen salolaisen 

voimin osana maailman suurinta Earth Hour-ilmastotapahtumaa. Kaupungintalon valot sammuivat 

klo 20.30 hyvässä seurassa mm. Eiffeltornin ja Sydneyn oopperatalon kanssa. Nämä kasvisnyyttärit 

huomioitiin myös WWF:n Earth Hour-nettisivuilla. Ennen kuin kaupungintalon valot sammuivat, 

piti kaupunginhallituksen edustaja Jonna Nyyssönen avauspuheenvuoron kaupungin tervehdyksenä. 

Hän esitti hyviä jos osittain Salossa toteutettuja ratkaisuja valtaisaan ilmastonmuutoksen 

ongelmaan: kasvisruokaa, lajittelua, jossa kuulemma salolaiset ovat kunnostautuneet 

esimerkillisesti, luomuruuan lisääntyminen koulujen ruokailussa, kunnan siirtyminen paperittomaan 

tiedotukseen. Parantamisen varaa on monella saralla, joukkoliikenteen lisäämisessä erityisesti 

salolaisilla. Valojen sammuttua alkoi Gildasin ja nuorten rummutus. Se ken uskalsi rumpujen 

tahdissa tanssahdella, saattoi saada kokemuksen rumpujen maaduttavasta vaikutuksesta ja sopivasti 

maan läheisyydestä teemaan liittyen. Hienolla lastauslavoista kasatulla ”Hyde Park-korokkeella” 

käytettiin useita aiheeseen liittyviä puheenvuoroja. 

Roskis-Nalle (Birgitta Wulf) oli paikalla ja muistutti meitä maapallo kainalossaan tämän herkän 

planeettamme huomioimisesta. Roskis-Nallen runosta jäi erityisesti mieleen sanat: ”kuinka Roskis-

Nallen karvan alla on huoli planeetastamme” Tämän jälkeen lavalle astui Salon ympäristöpäällikkö 

Pirkko Paranko, joka muistutti meitä siitä miten ihmiskunta on aiemminkin joutunut lähtemään 

liikkeelle ilmaston muuttumisen seurauksena. Tällä kertaa kuitenkin ongelman olemme aiheuttaneet 

me ihmiset itse. Paranko päätti puheensa Lampedusan kreivi Giuseppe Tomasi de Lampedusan 

sanoihin: Jotta mikään ei muuttuisi, on kaiken muututtava.. Tästä teemasta jatkoi 

TasausKohtuusPajan Eeva-Stiina Lönnemo, joka muistutti, että ilmastonmuutoksen hillitseminen ei 

ole vain ongelma ja raskas asia ajateltavaksi, vaan myös mainio mahdollisuus ihmiskunnalle. Meillä 

on mahdollisuus löytää aivan uudenlaisia tapoja tehdä asioita uudenlaisin yhteisöllisin ratkaisuin. 

Me voimme löytää toisemme, kohtuullisen, yksinkertaisen ja luonnonläheisen elämän kautta pois 

kiireen oravanpyörästä. 

Kaupungintalon pihalle oli katettu yhteinen runsaudessaan notkuva kasvisnyyttäri pöytä. 

Palsternakkaveneitä, mustikkapiirakkaa, tattaritirieskoja, siemennäkkäriä, inkivääriteetä, Roskis-

Nalle-pullia, sämpylöitä… 

Kaikilla Earth Hour-pikinikiin osallistujilla oli myös mahdollisuus kirjoittaa lapuille Mitä olen 

tehnyt tai mitä aion tehdä luonnon hyväksi? Jokainen lapun kirjoittanut sai Roskis-Nallelta 

halauksen ja näitä tekoja luonnon hyväksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi voi lukea Salon 

pääkirjastossa minne TasausKohtuusPaja rakentamalla ekovelkapöydällä, joka liittyy Suomen 

ylikulutuspäivään. Pöydässä on kestävän elämän kirjallisuutta, ilmastoystävän vinkkejä ym. 

Earth Hourissa oli paikalla myös Salo Livestream. Illan juontaja Paula Lönnemo muistutti 

lopetussanoissaan, että muutostyötä tehdään, ei sormea osoittamalla tai syyttämällä vaan 

myönteisessä yhteistyössä eri tahojen ja tasojen välillä sekä oman arjen teoilla. 

Tässä muutamia lupauksia kaikille rohkaisuksi ja inspiraatioksi ilmastoystävällisemmän elämän 

puolesta: aion pyöräillä useammin kaupunkireissuille, syön enemmän kasvisruokaa, en osta mitään 

turhaa jne. 

Tilaisuuden järjestivät yhdessä, inspiroivassa ja hyvässä yhteistyössä Hiilivapaa Salo-ryhmä, Salon 

TasausKohtuusPaja ja Salon kaupunki. 


