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Yhteisöllisyyttä ja ilmastotekoja
Kiivaana käyvä ilmastokeskustelu on saanut monet miettimään, mistä hiilijalanjälkemme koostuu ja kuinka
voimme vaikuttaa sen kokoon. Pirkanmaan kylissä on ryhdytty sanoista ilmastotekoihin.

E

mme ole ongelma, vaan
ratkaisu, määrittää Virtain Vaskiveden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tapani
Heinonen maaseudun paikan
ilmastokeskustelussa.
– Valinnoillamme voimme vaikuttaa hiilijalanjälkeemme, mutta
meidän pitää saada enemmän tietoa, jotta voimme tehdä hyviä valintoja. Pienempään hiilijalanjälkeemme liittyvät myös lähipalvelut. Voimme käyttää vieläkin enemmän oman kylän palveluita, Heinonen miettii.
– Vaskivedellä on parhaillaan
vireillä hanke ekologisen yhteisökylän perustamiseksi, hän lisää.
Hiilen sitominen ja uudet energiaratkaisut ovat tätä päivää niin
Virtain Vaskivedellä ja Sastamalan Kaukolassa kuin Nokian Sarkolassakin. Hyvänä tukena on ollut Pirkan Kylät ry:n kaksivuotinen Hiiltä sitovat kylät -hanke,
jossa on innostettu asukkaita kehittämään kyliään ilmastotekoja
toteuttaen. Asioita on pohdittu ja
ratkottu hankkeeseen osallistuneiden noin 30 kylän kesken.
Kymmenen vuotta sitten kerros-

ILMASTOTEOT

Kylillä tapahtuu
 Lue enemmän Pirkanmaan
kylien ilmastoteoista ja Pirkan
Kylät ry:n Hiiltä sitovat kylät
-hankkeesta Aamulehden
verkkosivuilta ja sovelluksesta.
Mukana ovat Vaskivesi
Virroilta, Kaukola Sastamalasta ja Sarkola Nokialta.

Mari Alasen mukaan Nokian Sarkolassa asukkaiden on hyvin luonteva sisäistää ympäristö- ja ilmastoasiat. Kuvassa ovat myös lapset Vilho ja Elsa.

talosta Nokian Sarkolaan muuttanut ja sinne talonsa rakentanut
Tomi Puranen painottaa kyläasumisessa hyvää mahdollisuutta
toteuttaa ympäristön ja ilmaston
kannalta tärkeitä toimia.
– Nyt voin tehdä asioita isommalla kädellä. Vihreä ajattelu maalämmöstä ja aurinkopaneeleista oli
jo ennestään olemassa, mutta ajatusten toteuttaminen ei ollut ker-

rostalossa helppoa. Täällä kompostoimme ja kierrätämme. Parhaillaan testaan biohiilen käyttöä puutarhaviljelyssä, Puranen luettelee.
Vahalahden koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Mari
Alanen ja Sarkolan Kylät ry:n puheenjohtaja Jari Heinovaara
kertovat sarkolalaisten olevan hyvin monipuolisia ilmastoteoissaan.
– Vahalahden koulun oppilailla on

 Hanketta on rahoittanut
Pirkanmaan ELY-keskus
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

oma perunamaa, jossa lapset viljelevät lähiruokaa, Heinovaara kertoo.
Lähiruoan lisäksi Heinovaara
ja Alanen nostavat sarkolalaisiksi
piirteiksi hirsirakentamisen, aurinkokennot, sähkö- ja hybridiautot,
maalämmön, biohiilen valmistuksen, fossiilittomasti tuotetun sähkön käytön kotitalouksissa sekä
seurojentalon energiatehokkuuden
parantamisen ilmalämpöpumpulla.

Energiakysymys on ollut esillä
myös Sastamalan Kaukolassa, jossa
jouduttiin luopumaan kylän omasta
koulusta keväällä 2017. Kyläyhteisön onneksi koulukiinteistö siirtyi
seuraavana vuonna Kaukolan Kyläseura ry:lle, joka sai uusia mahdollisuuksia toimintaansa, mutta
myös uusia taloudellisia vastuita.
– Lämmitykseen ja lämpimään
veteen kului vuodessa yli 16 000
litraa öljyä, mikä korkeimmillaan
merkitsi 17 000 euron menoja,
Sakari Telilä taustoittaa tarvetta
energiaremontille.
Syntyi Kylätalo lämpimäksi
-hanke, jossa lämmitysjärjestelmän uusimisella sekä ikkunoiden kunnostamisella ja tiivistämisellä kyläseura vähentää kiinteistön energiankulutusta. Energiatehokkuutta parantamaan valittiin ilma-vesilämpöpumppu.
Alun perin koulurakennus hankittiin kyläseuralle juuri kylän yhteisöllisyyden lisäämiseksi.
– Kyläseuran toiminta muuttui, koska saimme koulusta yhteisen kokoontumispaikan, jollaista
meillä ei aikaisemmin ollut, Olena
Sandholm kiittelee.

