
Hyvät ystävät 
  
Maailmalla myllertää pakolaiskriisi, Ukrainan ja Syyrian tilanne huolettavat ja Euroopan tulevaisuus brexitin 
jälkeen on puntarissa. Toivon Euroopan rauhanprojektille parempaa tulevaisuutta ja lisää solidaarisuutta. 
Eu-politiikka on tuonut hyviä asioita muun muassa luonnon ja ilmaston suojeluun kotimaamme 
lainsäädäntöön. 
  
Luonnon suojelusta ei ole varaa perääntyä. Luonnon monimuotoisuus hupenee pelottavaa vauhtia ja 
menossa on kuudes sukupuuttoaalto. Jopa kaksituhatta metsässä elävää lajia on uhanalaisia, mutta vain 
alle 2 prosenttia Etelä-Suomen metsistä on suojeltuja. Silti hallitus leikkaa yli puolet 
luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahoista! 
  
Monimuotoisuuden väheneminen ei koske pelkkiä lahopuussa eläviä hyönteisiä, joista vain tutkijat ovat 
kiinnostuneita. Monimuotoisuuden kriisi on tuhottuja virkistys- ja monikäyttömahdollisuuksia, avohakattuja 
lapsuuden vanhoja satumetsiä ja marjastusmaita, uhattuja lintukantoja, menetettyjä 
matkailumahdollisuuksia. 
  
”Ei kaikki linnut yhdes parves lennä” –vanha lohjalainen sananlasku toteaa viisaasti. Pidetään huoli luonnon 
monimuotoisuudesta. 
  
On painettava jarrua normien purkutalkoissa. Ei ole kysymys vain hassuista normeista, jotka säätelevät 
parkkikiekon muodon. Monet ympäristönormit on tehty tarpeeseen ja ne varjelevat yhteistä luontoamme 
turmeltumiselta ja pilaantumiselta, suojelevat arvokkaita kohteita tai uhanalaisia lajeja. 
  
Politiikan syksy käynnistyy budjettiriihellä ja sitä ennen eduskuntaryhmien kesäkokouksilla. En voi 
ymmärtää hallituksen leikkauksia heikoimmilta ja köyhimmiltä, mikä lisää eriarvoisuutta. Koulutuksesta ja 
tutkimuksesta leikkaaminen syö tulevaisuuden siemenperunoita. Tukea haluan antaa työllisyyttä ja 
yrittäjyyttä parantaville toimille. 
  
Vihreiden vaihtoehdossa valtiontaloutta tasapainotetaan maltillisemmin, yhdistämällä ilmastonmuutoksen 
torjunta, talouden vakaus ja tulevaisuus. Suurten leikkausten sijaan karsimme ympäristölle haitallisia tukia. 
Satsaamme työllisyyttä edistäviin uudistuksiin, joissa uskotaan ihmisiin ja kannustetaan työhön, yhdistetään 
rohkeasti työtä ja sosiaaliturvaa sekä edistetään pienyrittäjyyttä. Haemme vientiloikkaa vihreällä taloudella. 
Teollisuudelle ilmastotyö voidaan nähdä myös uuden mahdollistajana. Meritähtikin kasvattaa uuden 
sakaran katkenneen tilalle. Aikoinaan höyrykone mahdollisti teollisen vallankumouksen. Nyt uusi höyrykone 
on vihreä teknologia. 
  
Suomen taloudessa on ollut alkuvuonna orastavaa kasvua erityisesti rakentamisen osalta sekä kaupan alalla 
lisääntyneen yksityisen kulutuksen vuoksi. Mutta kasvusta puuttuu yksi tärkeä osa-alue eli vienti. Suomen 
talouden mahdollinen elpyminen on kestävää vasta, kun sitä tukee osaltaan vienti. 
  
Mielestäni ei ole kestävää, jos kasvu tulee vain kulutuksen lisääntymisestä. On ajateltava myös tulevia 
ihmissukupolvia. Ilmastokriisi on suuri uhka elämälle maapallolla: se happamoittaa meret, sulattaa jäätiköt 
ja lisää aavikoitumista. 
  
Pariisissa solmittiin joulukuussa 2015 historiallinen kansainvälinen ilmastosopimus. Meillä on toivoa, että 
Suomen lapset voivat leikkiä lumessa ja hiihtää tulevaisuudessakin. Se tarkoittaa sitä, että löydämme onnen 
pienistä hetkistä, kuten luontoretkistä tavarapaljouden sijaan. Sellainen kulutus, mikä tänään on itsestään 
selvää, ei huomenna voi olla vaihtoehto. Jos kaikki eläisivät ja kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme 
4 maapalloa. Mutta meillä on vain tämä yksi sininen planeetta. Planeetta maa on neljä ja puoli miljardia 
vuotta vanha. Jos skaalaamme tämän 45 vuoteen, me ihmiset olemme olleet täällä 4 tuntia. Teollinen 
vallankumous alkoi minuutti sitten. Tässä ajassa ihmiskunta on hävittänyt puolet planeetta Maan metsistä. 



  
Tässä aihetta ajatteluun. Me voimme toimia paremmin, pelastaa maailmaa pieni pala kerrallaan. Porla on 
yksi pieni pala, mutta niin kaunis ja arvokas. Siksi on niin tärkeää, että suojelemme Porlan ja monet muut 
lähimetsät lastemme tulevaisuuteen. 
  
Sydämelliset onnittelut 100 vuotiaalle Porlalle ja Porlan ystäville! 
  
 


