
 
 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 3/2019 – MAALISKUU 

Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430! 

 

Maaliskuu on puhtaan veden ja sanitaation kuukausi.  Puhdas vesi on 

hupeneva luonnonvara, ja puhtaasta juomavedestä on maailmalla todellinen 

pula. Suomalaisille pudas vesi on itsestään selvä asia, mutta yli miljardi ihmistä 

eri puolilla maailmaa joutuu tulemaan toimeen ilman puhdasta juomavettä. 

Joka vuosi noin 1,5 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kuolee likaisen veden 

aiheuttamiin tauteihin. Puhtaan veden puute on yhteydessä usein huonoihin 

saniteettiolosuhteisiin. Vessoja rakentamalla pystyttäisiin parantamaan myös 

puhtaan veden saantia. 

Maailmassa on paljon vettä, mutta vain noin prosentti makeasta vedestä on 

käytettävissä. Puhdas juomavesi on elintärkeää, mutta suurin osa vedestä 

käytetään kuitenkin kasteluun. Noin 70 prosenttia käytettävissä olevasta vedestä 

menee kasteluun, 20 prosenttia teollisuuden tarpeisiin ja noin kymmenen 

prosenttia käytetään talousvetenä. 

Ilmastokeskustelun seurauksena kaikille on tullut tutuksi hiilijalanjälki, eli 

kuinka paljon esimerkiksi jonkin tuotteen tuottaminen tai liikkuminen tuottaa 

hiilidioksidia. Vesijalanjälki kertoo siitä, kuinka paljon vettä tarvitaan tuotteiden 

valmistamiseen raaka-aineesta ostoskoriin. Ympäristöhallinnon sivuilla on 

laskuri, jolla voi laskea oman hiilijalanjälkensä ja verrata sitä valtakunnan 

keskimääräiseen. 

Suomalaisen keskimääräinen vesijalanjälki on WWF:n raportin mukaan lähes 

neljä tuhatta litraa vuorokaudessa.  

Esimerkiksi puuvillan ja riisin tuottaminen kuluttavat paljon vettä. On arvioitu, 

että puuvillaisen t-paidan valmistukseen kuluu 2 000 litraa vettä. 

Suomeen tuodaan pullotettua vettä huomattavan paljon, vaikka tuonnin sijaan 

Suomessa olisi suuret mahdollisuudet viedä vettä ulkomaille.  Meidän 

pohjavesivarantomme ovat asukaslukuun suhteutettuna todella suuret. Tällä 

hetkellä käytössä on noin 16 prosenttia uusiutuvasta pohjavedestä. 

 

 

 

 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillinta/Laske_hiilijalanjalki
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillinta/Laske_hiilijalanjalki


 
 

Vesi on elinehto 

Ihminen voi elää ilman vettä vain muutamia päiviä, sillä elimistö tarvitsee vettä 

koko ajan. Tällä hetkellä kuitenkin lähes 750 miljoonaa ihmistä joutuu 

selviämään arjestaan ilman riittävää määrää puhdasta vettä. Ilman puhdasta vettä 

elävät maailman köyhimmät ihmiset, useimmiten kaupunkien slummeissa ja 

syrjäisillä maaseuduilla. 

Puhtaan veden saanti on sidoksissa erityisesti naisten ja lasten aseman 

parantamiseen. Lapset kärsivät eniten puhtaan veden puutteen aiheuttamista 

sairauksista.  

Vedensaatavuuden heikentyessä, kilpailu olemassa olevista vesivaroista kiihtyy. 

Vedenhallinta on tänä päivänä yksi merkittävä tekijä poliittisten konfliktien ja 

kiistojen taustalla. 

Valtameret ovat keskeinen osa ihmisten toimeentuloa ja elämän mahdollistavaa 

ympäristöä. Merimassojen liike tuottaa yli puolet maailman hapesta: valtameret 

ovat siis maailman todelliset keuhkot. Valtameret myös sitovat itseensä 

ilmakehälle haitallisia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi merten kunto toimii 

maailman ekologisen kantokyvyn mittarina. 

Ihmisen toiminnalla on suoria vaikutuksia valtameriin ja niiden hyvinvointiin. 

Tänä päivänä jo noin 40% maailman meristä kärsii vakavista ihmisen 

aiheuttamista ongelmista. Merien roskaantumisesta on tullut osa laajaa 

saasteongelmaa: myös teollisuuden ja maatalouden päästöt, ylikalastus ja 

vesistöjen rehevöityminen vaikuttavat haitallisesti merten ekosysteemeihin.  

Muovin ja synteettisten materiaalien osuus kaikesta valtameriin päätyvästä 

jätteestä on kasvanut räjähdysmäisesti. Meriympäristöön päätyy vuosittain 

arviolta noin 6,4 miljoona tonnia jätettä, joista muovin osuus on jopa 90%. 

Muovi on ei-hajoava materiaali ja juuri siksi se on erittäin haitallista maapallon 

ekosysteemeille. Merissä muovi pirstoutuu hitaasti pienemmiksi hiukkasiksi 

aaltojen mekaanisen liikkeen, hapettumisen ja auringon UV-säteilyn 

vaikutuksesta. Jokaisen merineliökilometrin arvioidaan sisältävän noin 13 000-

18 000 erilaista muovinpalaa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tuleva kuvernööri Kauko Salo on yhdessä seuraavan kuvernöörin - Teijo 

Räsäsen kanssa käynnistelemässä kanssa valmistelemassa puhtaan veden 

hanketta työnimellä ”Pelastakaa Saimaa!”  Hanke toteutetaan koko piirin 

alueella ja kaikkien klubien toivotaan lähtevän omalla alueellaan ”ryskätöihin” 

sitten, kun hanke saadaan suunniteltua. Toivottavasti kuulemme hankkeesta 

lähiaikoina. 

 

KIITOS KAIKILLE PETSiin osallistuneille! 

 

Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin 

rotareita seuraavista päivämääristä: 

 

• 18.-19.5.2019 piirikonferenssi Joensuussa: tarkoitettu kaikille 

rotareille, vaikka perinteisesti kaikki klubit lähettävät istuvan presidentin 

ja/tai sihteerin juhlaan puolisoineen.  Mukana on myös kansainvälisiä 

kutsuvieraita. 

 

• 16.-17.5.2020 piirikonferenssi Kolilla kaikille! 

 

 

Let’s be The Inspiration!! 

 

-Vesa- 

 


