
Raportti Sampsa Hario peli 1.  
 
Armoton raporttini Energiapelin esityksestä 
 
Pelin lähtökohta oli melko epäselvä ja taustoitus riittämätöntä. Dystooppisia ennustuksia ei voi ottaa irrallisina paloina, vaan 
ennusteiden pitää olla koherentteja. Mikäli leipä maksaa 10 e kappaleelta ja ruuasta on kovaa pulaa, ruuan tuotannon täytyy olla 
täysin erilaista kuin nykyään. Taloudellinen paine johtaa siihen, että ainakaan yksittäisillä tiloilla ruokaa ei pidä tuottaa, vaan 
valtavilla agrifarmeilla (jotka ehkä kuitenkin kierrättävät ravinteita nykyistä enemmän). Myöskin on täysin vastuutonta tuottaa tällöin 
yrttejä ja maatiaislajikkeita, kun on todellista pulaa tuottoisista viljelyskasveista. Viljely on nyt ja korostetusti tulevaisuudessa 
ammattilaisten työtä. 
 
Energiantuotannon osalta ihmetytti tarve laittaa energiantuotantoa näin pienelle tontille. Siinä tosin tuli tosi kiinnostavasti esille 
yleisölle se ero, mikä tuulivoimassa ja aurinkovoimassa on: tuulivoimassa tulee mittakaavaetuja kun taas aurinkoa voi käyttää 
hajautettuna. Yleisöstä tullut kommentti aurinkosähkön tulevasta ilmaisuudesta oli toki haihattelua, koska jotkin osat 
aurinkovoimalassa eivät jatkuvasti tule halvemmiksi, ainoastaan paneelit. Sähköverkon vahvuuden merkitystä myös aliarvioidaan. 
Syrjemmälle on usein taloudellisesti kannattamatonta rakentaa sähköntuotantoa, koska tuotannon siirtäminen ei onnistu. 
 
 - 
 
Vapaaehtoistyötä kehitysmaissa on usein kritisoitu siitä, että se ei oikeastaan keskity ratkaisemaan kehitysmaiden ongelmia, vaan 
vapaaehtoisten henkilökohtaisen elämän ja siihen vaikuttamisen tarvetta. Vapaaehtoistyöhön osallistuva saattaa kuluttaa tuhansia 
euroja matkaan tekemään jotain yksinkertaista tehtävää, jota kehitysmaissa paikallinen palkattu henkilö tekisi vuosia samalla rahalla. 
Kyse on tällöin altruistiseen kaapuun verhotusta turismista ja itsen etsinnästä. 
 
 - 
 
Olin todella kiinnostunut esityksen rakenteesta ja se oli hyvin toimiva. Kuitenkin kokonaisuutena pidin esitystä vähätuloksellisena 
siitä johtuen, ettei pohjatietoja ollut selvitetty riittävästi ja käsikirjoittajataholle ei oltu annettu "kenraaliharjoituksissa" rohkeasti 
selkeää palautetta siitä, mikä on suuressa kuvassa järkevää ja mikä ei, ja miksi ei. Toivon, että saatoin osaltani tätä palautetta antaa. 
Kiitän erityisesti sitä, että esityksestä tuli selvästi ilmi yhteisöllisyyden ja yhteistyön tarve naapureiden kanssa. Emme ole kukaan 
eristyksissä, vaan tulevaisuus tapahtuu vaihdannassa ja yhteistyössä muiden kanssa. Kiitokset järjestäjille! 
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