
Ilmaston --muutoltsest.a-on 
. kehittynyt kolmessakymme
nessä vuodessa eräänlainen 
tieteenala. Siinä on kaksi aa
tesuuntaa. Toisessa ilmakehän 
osoitetaan lämpenevän ja hiili
dioksidipitoisuuden kohoavan 
puoleen. prosenttiin. Toisessa 
maapallo tuhoutuu tulivuor
ten räjähtelyn tuottamien 
tuhkapilvien aiheuttamaan 
pimeyteen ja kylmyyteen. 

-. Ilmaston � muufturrusta 
pohditaan sekä tutkija- että 
valtiomiestasolla. Lämpene
misen syynä pidetään hiili
dioksidipitoisuuden nousua. 
Auringon ja maan kiertoradan 
ja akselikulman muutoksilla 
ei tutkijoiden mukaan ole 
merkitystä. 

Tosiasia on kuitenkin se, 
että auringon säteily vaihte
lee noin yhdentoista vuoden 
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Jaksoissa Ja maai1 kiertoratå 
on soikio . 

Maailmanloppu ei näytä 
tulevan äkillisesti ilmaston 
lämpenemisestä. Sen sijaan 
äkillinen tuho voi tulla Yellow
stonen ja/tai Uuden-Seelannin 
alueilla kytevien tulivuorten 
räjähdyksistä. 

Eelis Pulkkinen

Tarinoita syntymissä Rovaniemestä 

Riitta Kemppainen-Koivisto 

Venla Salo, 26, muutti äs
kettäin Rovaniemelle. Venla 
bloggaa Venlan maailmassa. 
joka on ihan harrasteblogi. 
Viimeaikoina siellä on ol
lut paljon juttuja kirjoista, 
mutta myös käsityöt ovat 
kirjoittajaa lähellä. Jatkossa 
on luvassa paljon juttuja 
Rovaniemi- aiheesta. 

Koska blo,ilnl on tulos 
sa paljon Juttuja elamlltlni 
uutena rovaniemellllenlll 
lappilaisena, olisi todella kiva 
kertoa blogistani myös muil
le paikallisille. Olen myös to
della kiinnostunut erilaisista 
yhteistyökuvioista, ja olen 
selvittämässä mahdollista 

yhtelstyötl mm. Lapin kirjas
ton kanssa, selvittU Venla. 

Vihjaa Venlalle, mitä yhteis 
työtä Sinä haluaisit tehdä. Lisää 

Venlaa täällä: venlanmaailma. 
blogspot.com 

Hetken aikaa kohistiin Pa
nama-papereiden ja Nordean 
verosuunnitteluroolin paljas
tumisesta. Papereissa vilahteli 
suomalaisiakin nimiä siellä 
täällä. Saimme huvittuneena 
seurata kuinka poliittiset päät
täjämme näyttelivät pöyristy
nyttä jokainen vuorollaan. 

Veroparatiisikuviot tuo
mittiin jyrkin sanoin, vaikka 
ilmeistä• näki, että jokaista 

harmitti; pitikö tämänkin nyt 
tulla ihan uutisiin asti, muiden 
sotkujen lisäksi. Päättäjämme 
lupasivat yhdestä suusta, että 
asioihin tullaan puuttumaan 
kaikin keinoin. 

Voimme siis olla varmoja, 
että mitään ei tapahdu eikä 
muutosta ole tulossa. Ei 
korppi korpin silmää noki. Tä
mäkin asia hyssytellään ajan 
kanssa hiljaiseksi, välillä nos-
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Paljon porua porosta 

Riitta Kemppainen-Koivisto 

Hirvieläinsairauksien do
sentti ja poroeläinlääkäri 
Sauli Laaksonen on laittanut 
kansien väliin aimo annok
sen tarinaa poronhoidosta. 

Tunne poro -teos sisältää 
paitsi tarkkaa tietoa porosta 
ja sen hoidosta, myös mitta
van määrän havainnollista
via kuvia, yli 500 kuvaa. 

Lukija pääsee tietokirjaa 
selaamalla parinsadan vuo
den taakse kurkkaamaan, 
mitä sen ajan mediassa 
poroista kerrottiin. 

Porotalous on muutok
sen edessä, kun karuihin 
ilmasto-oloihin ja niukkaan 
luonnon ravintoon sopeu

tunut eläin joutuu kohtaa
maan lämpenevän ilmaston. 

Kw1: Markus Kiili 

Kirjasta selviää myös, millaisia 
ovat poroissa elämöivät loiset 
ja muut taudinaiheuttajat. 

Lukija saa neuvoja poro
jensa terveyden ylläpitoon ja 

tetaan jotakin muuta mukavaa 
keskusteltavaksi. Paperit saat
tavat päätyä samaan kätköön 
kuin takavuosien kuuluisa 
Tiitisen lista. Avaimen perään 
on turha kysellä. Kukaan ei 
tiedä, mihin se luiskahti. 

Ari Saukko 
Tervola 

@ 

pitämään eläimet stressistä 
vapaana. 

Kirjan kuvat ovat omiaan 
lisäämään kiinnostusta, ja 
ymmärrystäkin poronomis
tajia kohtaan, sen verran 
autenttisia ne ovat ja ker
tovat paljon. 
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