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PÄÄKIRJOITUS

Ympäristövaikuttaja
– minäkö?

M

uistan, kun 24-vuotiaana muutin kolmen tytön kommuuniin asumaan, niin ensimmäisenä kämppikseni piti minulle luennon kierrättämisestä. Olin aiemminkin lajitellut jätteitäni, mutta kommuunissa lajiteltiin aivan kaikki, jopa
jugurttipurkin kannet huuhdottiin ja laitettiin metallinkeräykseen.
Olen sittemmin keskustellut niin kierrättämisestä kuin muistakin ympäristöön vaikuttavista arkielämän valinnoista useaan
otteeseen. On totta, että vaikka en juuri koskaan aja yksin henkilöautolla, lentokoneen käyttö suurentaa huomattavasti hiilijalanjälkeäni. Vaikka pohdin paljonkin kulutuskäyttäytymistäni,
totuus on, että sillä on silti mitättömän pieni vaikutus kokonaisuutta tarkasteltaessa.
Ovatko arkipäivän valinnat siis merkityksettömiä? Eivät ne
ole. Mitä useammat ihmiset ovat tietoisia valintojensa ympäristövaikutuksista, sitä suuremmaksi vaikutukset kasvavat. Kuluttajina voimme olla vaatimassa ympäristöystävällisimpiä tuotteita
tai valmistusmenetelmiä. Äänestäjinä tai poliitikkoina voimme
olla kannattamassa ympäristöä huomioivaa politiikkaa. Tai nostaa metelin, jos naapuri välttelee vastuutaan, kuten Venäjä Itämeren suhteen.
Valitsemamme teema näkyy lehden sivuilla monin tavoin. Anneli Jäätteenmäki (s.6) avaa Euroopan Parlamentin ympäristöpäätöksentekoa. Mervi Mäki-Neste kirjoittaa (s. 10) ympäristön
ja energiapolitiikan haastavasta liitosta ja Hanna Kosonen avaa
osuvasti metsänhoidon ja -omistuksen sukupuolittuneisuutta (s.
21).
Keskusta on aina ollut ympäristöpuolue. Se ei kuitenkaan riitä.
Me voimme, ja meidän on kaikkien oltava ympäristövaikuttajia.
Vaikka yhden roskan verran päivässä.
Kirsi Marttinen
Avain-lehden päätoimittaja,
Keskustanaisten pääsihteeri
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AVAIN

VUOTTA
SITTEN

Naisen äänen on kuuluttava vaaleissa
Naispolitiikkojen ansiosta on saatu paljon aikaan selkeitä yhteiskunnallisia uudistuksia. Näitä
ovat muun muassa äitiyspäiväraha ja kotihoidon tuki. Kotihoidontuki on merkittävä tasa-arvotekijä.
Keskustalaisilla naisilla on nyt

hyvä tilaisuus käydä antamassa
äänensä ja rohkaista muitakin
äänestämään. Naisten tulee pitää esillä naisten asiaa – sillä
kuka se kissan hännän nostaa ellei kissa itse.
– Valetaan yhdessä uskoa, sii-

hen, että äänellä on merkitystä
ja naisten äänen on kuuluttava
vaaleissa, Kirsti Manninen rohkaisee.
(Kirjailija, dosentti Kirsti Manninen Avain-lehdessä 1/2007)
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