
Arvoisa Snellmannin ala-asteen vanhempain neuvosto, Espoossa 31.1.2008

Oletan, että olette kuulleet miten Al Goren ilmastodokumentti "Epämiellyttävä totuus" on ollut

Englannissa oikeuden käsittelyssä. Siellä erään koulun vanhempainneuvoston jäsenen nostama

oikeusjuttu on johtanut siihen, että oikeuslaitos on k iletänyt f ilmin esittämisen kouluissa ellei samalla

opettaja kerro niistä vakavista tieteellisistä virheistä joista elokuvassa kerrotaan.

Olette varmaan myös tietoisia, että "Snellussa" tullaan esittämään:

Koulujen aamunavauksiin kertomus ilmastonmuutoksesta  Julkaistu 29.01.2008, klo 16.05 

Lasten ja nuorten ympäristöjärjestö Luonto-Liitto on tehnyt koulujen aamunavauskuunnelman,

joka kertoo ilmastonmuutoksesta. Alakoululaisille suunnattu kuunnelma Operaatio Tuvalu on

ladattavissa 5.2. tapahtuvan ensiesityksen jälkeen vapaasti netistä. 

Operaatio Tuvalu on sankaritarina ilmastonmuutoksen torjumisesta. Suomalainen poikaporukka saa

viestin Tuvalun saarella asuvalta Ellalta. Koko Ellan kotisaari on hukkumassa mereen ilmastonmuuto-

ksen seurauksena. Kaverukset ryhtyvät pikaisiin pelastustoimiin. Tietenkin sam mutetaan valot,

mietitään autoilua ja lajitellaan jätteet. Taistelun huipennukseksi porukka kehittää uuden vähähiilisen

urheilulajin.

Mukana kuunnelm assa on selos tajalegenda Antero Mertaranta, näyttelijä Saara Pakkasvirta sekä

joukko lapsinäyttelijöitä. Operaatio Tuvalu on osa Luonto-Liiton, ympäristöjärjestö Dodon ja Maan

Ystävien jo kuusi vuotta kestänyttä Ilmari-ilmastokasvatushanketta. Sen puitteissa kouluihin on viety

ilmastotietoa. Toiminta on nyt laajentumassa alakouluihin.

Kuunnelman ensiesitys on Helsingin Punavuoressa sija itsevassa Snellmanin koulussa, jossa yleisönä

on koulun 2A-luokka.

Tämän kuunnelm an avulla Teidän laps iinne yritetään syöttää ilmastonmuutos-pelkoa. ILMARI-

hankeen nimissä ym päristöjärjestöt ovat kouluissa jakaneet virheellistä ja uhkakuvilla höystettyä

inform aatiota, jonka tiedetään aiheuttaneen herk issä lapsissa traumaattisia pelkotiloja ja kauhu-unia. 

Nyt esitettävä esitettävä kuunnelma perustuu kuten Al Gorenkin filmi uskoon eikä tietoon.

Voin vakuuttaa teille, että Tyynellä merellä oleva saarivaltio, Tuvalu ei ole hukkumassa mereen

ilmastonmuutoksen seurauksena. Voidaan olla ilmastomuutoskeskustelusta mitä mieltä tahansa,

tosias ia on. että ajoittain poikkeuksellisen korkean vuoroveden ja myrskyaaltojen vaikutuksesta

rannan tuntuman tiet ja joidenkin talojen pihat ovat joutuneet tulvaveden alle.

On todella rikollista pelotella lapsia perusteettomilla väitteillä. Tuvalun merenpinta ei ole hälyttävässä

nousussa. Ongelmat saaren rantojen osalta johtuvat ihmisen omasta toiminnasta. Alunperin osa

väestöstä oli töissä Nauru-saarella fos faattilouhoksilla. Työt s iellä loppuivat ja ihmiset tulivat taka isin

saarelle ja väestö lisääntyi. Tarvittiin uusia asuntoja ja rakennusmateriaali otettiin nimenomaan

suojaavista koralliriutoista sekä laguunien pohjasta. Tällä käynnistettiin ennen näkemätön rantojen

eroosio, joka on nyt uhkaamassa saaren matalia kohtia. Kyllähän korkean vuoroveden ja sopivan

myrskyn tuomat vedet saaren asutuilla alueille antaa aiheen raflaaviin uutiskuviin. Totuus on kuitenkin

pääosin muualla kuin väitetyssä ilmastonmuutoksessa. 

Merenpinta on mittausten perusteella noussut korkeintaan noin 20 cm viimeisen 100 vuoden aikana. 

Toivoisin 12 lapsen isoisänä, että tällaista pelottelupropagandaa ei sallittaisi kouluissamme.

Kunnioittaen

Boris W interhalter
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