
Jukka Viitaniemi pohdiske-
li WWF:n lihaoppaan vieste-
jä kolumnissaan (HäSa 12.3.). 

Hän nostaa, aivan aiheellisesti, 
esille kuluttajan vaikeuden tun-
nistaa kaupan hyllyllä, minkä li-
han tuotannossa on käytetty vas-
tuullista soijaa.

Valtaosa kaikista maailman soi-
japavuista käytetään eläinten re-
huksi. Myös kotimaisessa tuotan-
nossa useiden sikojen ja broile-
reiden rehuissa käytetään soijaa. 
Soijan viljelyalueiden hallitsema-
ton laajeneminen tuhoaa metsää 
ja vähentää luonnon monimuotoi-
suutta etenkin Etelä-Amerikassa.

Osa suomalaisista toimijoista 
on sitoutunut siihen, että niiden 
omien tuotteiden tuotantoketjus-
sa käytetty soija on vastuullisesti 
tuotettua vuoteen 2020 mennessä. 
Nämä yritykset löytyvät Suoma-
laisesta soijasitoumuksesta (wwf.
fi/soijasitoumus).

KaiKKi Kotimaiset toimijat eivät 
kuitenkaan ole julkisesti sitoutu-
neet rehuketjun vastuullisuuteen. 
Kuluttaja ei siksi voi olla varma 
kaiken kotimaisen sian- ja broi-
lerinlihan tuotannossa käytetyn 
rehun vastuullisuudesta. 

WWF ei saa tuloja soijasitou-
muksesta tai soijan sertifioinnista.

WWF:n tavoitteena on pysäyttää 
luonnon monimuotoisuuden heik-
keneminen. Siksi kannustamme jo-
kaista vähentämään lihankulutusta.

KuKin voi valita itselleen sopi-
van tavan. Maapallo ei yksinker-
taisesti riitä tuottamaan ruokaa 
kasvavalle väestölle, jos suuri osa 
ihmisravinnosta on lihaa. Ympä-
ristön näkökulmasta keskeistä on 
se, minkälaista lihaa syömme ja 
kuinka paljon.

Ympäristön kannalta selkein 

ensimmäinen askel on jättää Li-
haoppaassa punaisen merkinnän 
saaneet tuotteet ostamatta. Tämä 
kannustaa myös lihaketjun toimi-
joita kehittämään vastuullisuutta.

on totta, että WWF:n Lihaop-
paassa vihreällä merkityt, ympä-
ristön kannalta paremmat lihat 

ovat tyypillisesti kalliimpia kuin 
punaisella ja keltaisella merkityt. 
Jos kuitenkin ensin vähentää li-
han kulutusta, jää varaa ostaa ym-
päristön kannalta parempia vaih-
toehtoja.

Kuluttajan merKittävin päivit-
täinen ympäristöteko on korva-

ta osa lihasta kasviksilla ja kestä-
västi kalastetulla kalalla. Lihaopas 
tarjoaa tähänkin vinkkejä, eivätkä 
kaikki niistä rasita kohtuuttomas-
ti kukkaroa.
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Vähemmän ja parempaa lihaa

WWF:n tavoitteena on 
pysäyttää luonnon  
monimuotoisuuden 
heikkeneminen.  
Siksi kannustamme  
jokaista vähentämään 
lihankulutusta.

P äättymässä oleva valtuus-
tokausi taisi jättää turhan 
paljon vastenmielistä muis-

teltavaa hyviin aikaan saannoksiin 
verrattuna.

Kaupungin elinvoimaa ja veto-
voimaa vahvistettiin monilla tule-
vaisuudessa myönteisesti vaikutta-
villa toimenpiteillä. Tällaisia ovat 
muun muassa Moreenin yritysalu-
een laajeneminen, Kantolan suur-
tapahtuma-alue, ammattikoulun 
ja ammattikorkeakoulun uudet 
luovat ideat ja kehittämistoimet 
sekä suurlukio uusine mahdolli-
suuksineen.

Tähän listaan kuuluu myös il-
man muuta Iittalan vanhuksille 

nouseva hyvinvointikeskus sekä 
vastaavat Lammin suunnitelmat. 
Näitä kaikkia on ollut ilo saada ol-
la mukana tukemassa.

KosKaan ei KaiKKi mene putkeen. 
Yksi karkuun päässyt lohi oli Sun-
ny Car Center. Optimistinen ka-
lastaja ei kuitenkaan lannistu, vaan 
paikkaa verkkonsa.

Tesla taitaa mennä Vaasaan, 
mutta maailman merissä riit-
tää arvokaloja. Hyvässä putkes-
sa sen sijaan ovat muun muas-
sa Engelinrannan ja asemanseu-
dun hankkeet. Saa nähdä, missä 
muodossa ne aikanaan tulevat 
tuutista ulos.

Ikuisuusasia toriparkki aina vaan 
jaksaa sinnitellä. Jos sillä on yhtä 
monta henkeä kuin kissalla, lasku-
jeni mukaan pelkään, että muuta-
ma on vielä jäljellä.

KaiKen suuren ja kauniin tavoit-
telun ohella on peruspalveluis-
ta kuitenkin pidetty kohtuulli-
sen hyvin huolta. Liitoskunnis-

sa pelko lienee ollut kantakau-
punkia suurempaa, vaikka siellä-
kin on jouduttu tekemään ikäviä 
ratkaisuja.

me renKolaiset olemme edellä 
kerrottujen myönteisten asioiden 
lisäksi erityisen kiitollisia, että kir-
jastomme takavuosien paineista 
huolimatta saa jatkaa renkolaisten 
ainoana kulttuurilaitoksena, ja että 
myös vanhainkotimme Raitaharju 
saa syksyisen episodin jälkeen rau-
hassa jatkaa toimintaansa ja pitää 
huolta renkolaisvanhuksista – ja 
muistakin.

Huolen aiHeita kuitenkin ai-

na tuntuu riittävän. Paikallistie-
verkon kunto on yksi. Toinen on 
autottomien ikäihmisten liikku-
mismahdollisuudet. Niihin halu-
taan enemmän joustoa. Koulu-
bussikin kuulemma ajaa keikan 
tehtyään tyhjänä Rengosta Hä-
meenlinnaan. Kuskille maksavat 
asiakkaat kyllä kelpaisivat, mutta 
jokin byrokratian pykälä senkin 
taitaa kieltää.

Töitä siis riittää, mutta silti 
jaksan  uskoa, että se ”Uusi Hä-
meenlinna” on nykyistä parem-
pi kaikille.
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Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin

Yksi karkuun  
päässyt lohi oli  
Sunny Car Center. 

Mielipide , Hämeen Sanomat,
PL 530, 13111 Hämeenlinna 
a www.hameensanomat.fi

> Puh. (03) 615 1452, 
Faksi: (03) 615 1492
a mielipide@hameensanomat.fi

torstaina 16. maaliskuuta 2017 HÄMEEN SANOMATB4 Mielipide


