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Lukijan sanomat
HALLITUSVASTUU

Parantuvatkohan 
ajat?

SAK:n Jarkko Eloranta sanoi, 
että nykyisen hallituksen neljä 
vuotta on ollut raskasta työn-
tekijöille, yrityksille ja Suomen 
taloudelle. Uskokoon, ken 
tahtoo. Työllisyys on paranta-
nut, vienti vetää ja talouskasvu 
on ollut suotuisaa, vaikka ay-
liike pistää koko ajan kapuloita 
rattaisiin.

Voisivat isopalkkaiset ay-
pomot tehdä muutakin kuin 
vain huutaa joka väliin, että 
työntekijää kuritetaan, halli-
tuksen syy! Mielenkiintoista, 
kun koneisto on valjastettu 
siihen, että SDP ja vasemmisto 
voittavat vaalit. Sittenpä on 
mukavaa seurata, mitä hyvää 
siitä seuraa, kun hunajaa 
luvataan nyt kaikille. Sitä 
odotellessa! 
Jarrutuksilla hyvää Suomelle 

TYÖTAISTELUT

Kohteena 
syyttömät

Mitä tunteita herättää sinulle 
JHL:n lakkoilija, jos oma 
lapsesi tai vanhempasi ovat 
pelinappulana lakkoilussasi? 
Ay-liikkeen ”ruokkimisesta”, 
organisaation ylläpitämisestä 
ja ay-johtajien jääräpäisyydes-
tä maksat jäsenmaksunasi. 
Kannattaa miettiä yleiseen 
työttömyyskassaan liittymistä. 
Liityin jo

FINNPULP

Puille 
parempaakin 
käyttöä
Asiallinen kirjoitus Aarno Dal-
bergilta (SS 10.10.) Finnpulpin 
tulosta Kuopioon. 

Jos ja kun tehdas toteutuu, 
se tarvitsee ”elääkseen” 300 
rekkakuormaa vuorokaudes-
sa 24/7. Yhdessä vuodessa 
365 vuorokautta kertaa 300 
kuormaa on 109 500 kuormaa, 
kolmessa vuodessa 328 500 
kuormaa. 

Lieneeköhän uudistus-
ministeri Anu Vehviläinen 
(kesk.) miettinyt tietämystään 
loppuun asti ? 

Finnpulpin purkuputki 
kannattaisi viedä Saimaan 
kanavaan, sitä kauttahan saa-
taisiin vastavuoroisesti ”paluu-
kuormassa” tarvittavaa kuitua 
tehtaalle, tai sitten ei. Toinen 
vaihtoehto on suomalaisten 
metsänomistajien myydä puun-
sa esimerkiksi tehtaille, joissa 
puut sahattaisiin, höylättäisiin, 
kuivattaisiin ja liimattaisiin. Vien-
timaita olisi esimerkiksi Japani, 
hintakin parempi.
Kyösti Kauranen

Kuopio

Ilmastonmuutoksen torjuntaan 
ryhdyttävä Kuopiossakin  
YK:n ilmastopaneelin IPCC:n 
8.10. julkaisema raportti esit-
tää, että ilmaston lämpenemi-
nen on rajoitettava enintään 1,5 
asteeseen; https://www.sitra.fi/
blogit/10-asiaa-jotka-kaikkien-
hyva-tietaa-uudesta-ilmasto-
raportista/. 

Ilmaston lämpeneminen ai-
heuttaa pahimmassa tapaukses-
sa ruoantuotannon vaikeutumis-
ta, kalansaaliiden ja juomakel-
poisen veden vähenemistä, min-
kä seurauksena kansainvaelluk-
set ja konfliktit voivat lisääntyä. 
Suomessakin sään ääri-ilmiöt li-
sääntyvät. Taloudenkin kannalta 
tämän päivän ratkaisut ovat kau-
askantoisia.

Tämän päivän päättäjien on ol-
tava viisaita, jotta seuraavilla-
kin sukupolvilla olisi maapallol-
lamme mahdollisuus elää. Hii-
lidioksidipäästöjen vähentämi-
seksi tarvitaan konkreettisia toi-
menpiteitä kuntien, kaupunki-
en, alueiden ja valtioiden tasol-
la sekä etenkin kansainvälisel-
lä tasolla. 

Ensisijaisesti tulee korvata fos-
siiliset polttoaineet uusiutuvilla ja 
päästöttömillä vaihtoehdoilla ja li-
sätä kaikin tavoin hiilen sidontaa 
muun muassa puurakentamisella. 

Kuopion kaupungin strategias-
sa vuoteen 2030 mennessä täh-
dätään kestävään kasvuun, ja 
hiilineutraaliuden sekä jätteettö-
myyden tavoitteeksi on asetettu 
vuosi 2050. Hyvään alkuun on jo 
päästy resurssiviisaus- ja Kierre-
hankkeilla. 

Kuopio kuuluu FISU (Finnish 
Sustainable Communities) -kun-
tien verkostoon. Energiatehok-
kuussopimuksen mukaisissa toi-
menpiteissä Kuopiossa on jo on-
nistuttu ja saavutettu myös talou-

dellista säästöä (SS 10.06.2016). 
Strategiaan on kirjattu myös vii-
sas liikkuminen ja uusiutuvien 
polttoaineiden lisääminen.

Metsiemme tulee säilyä ja kehit-
tyä hiilinieluna. Kuopion Sorsasa-
loon on tulossa ”maailman suu-
rin” sellutehdas, jonka aiheutta-
mien metsien hakkuiden lisäänty-
mistä voitaisiin kompensoida yk-
sityisomisteisten sekä yhteisöjen ja 
kuntien omistamien metsien va-
paaehtoisella suojelulla. 

Kuopion kaupungin metsäoh-

jelman päivityksessä tulee huo-
mioida myös ilmastotavoitteet. 
Samalla voidaan linjata Kuopi-
on kaupungin omistamien luon-
toarvoiltaan arvokkaiden met-
sien suojelua, kaupunkimetsi-
en virkistysarvon huomioimis-
ta, metsänhoidon menetelmiä ja 
mahdollisuuksia uusien alueiden 
metsittämiseen.

Sään ääri-ilmiöihin varautu-
miseksi tarvitaan infran tasolle 
sopeutumis- ja varautumissuun-
nitelma. Kuopion ilmastopoliit-
tinen ohjelma tulee huomioida 
myös talousarviossa. 

Valtuustoryhmät ovat nyt yksi-
mielisesti esittämässä, että Kuo-
pion kaupungin kaikki palve-
lualueet, liikelaitokset ja yhtiöt 
laativat kukin käytännön toimia 
sisältävän strategian ilmaston-

muutoksen torjumiseksi. Ilmas-
tonmuutos on vakava asia, joka 
ei saa uhata ”Hyvän elämän pää-
kaupunkia”.
Puheenjohtajat

Marja Berg

Vihreä valtuustoryhmä

Pekka Kantanen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Hannu Kananen

Keskustan valtuustoryhmä

Jaakko Kosunen

SDP:n valtuustoryhmä

Kimmo Kivelä

Siniset valtuustoryhmä

Laura Meriluoto

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Björn Cederberg

Kristillisdemokraattien 

valtuustoryhmä

Minna Reijonen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

”
Ilmastonmuu-
tos ei saa uhata 

”Hyvän elämän 
pääkaupunkia”.

Valtuustoaloite

Kuopion halutaan valmistautuvan huolella ilmaston muutoksiin.

MARKO HAPPO

Kuuma linja
■ Valitetaan, kun ay-liike puuttuu 
ylimpään lainvalmisteluun, mutta 
pitää muistaa, että Fimea suorastaan 
kieltäytyi noudattamasta lakia.
Vertaa

■ Sipilän poppoo sai hallituskau-
dellaan Suomen talouden nousuun. 
Onko tarkoitus typerällä irtisanomisen 
uudistuksella saada talous lähtöpistee-
seen ennen vaaleja?
Taurus

■ Jotta Suomi pystyisi jotain 

vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, 
on suunnitteilla oleva sellutehdas 
jätettävä tekemättä. Ehdottomasti.
Metsien mies

■ Onko pääministeri pohtinut, 
johtaako ”irtisanomislaki” joillakin 
yrityksillä harmaaseen talouteen 
vaikeuksien kautta? Sopii pohtia. 
Ajatus vain

■ Suuri osa teollisuus-, kuljetus- ja 
rakennusliiton jäsenistöstä on 
demareita tai vasemmistolaisia. Heidän 

historiaan pohjaava kaunansa on 
helppo lietsoa lakkoiluun. Ja lietsojat 
käärivät rahaa enemmän kuin moni 
yritysjohtaja.
Kuka on hyväksikäyttäjä?

■ Kuopion kaupunginteatterille suuri 
kiitos upeasti tehdystä näytelmästä 
Syyssonaatti. Näytelmän sanoma 
upposi luihin ja ytimiin 
Sylillinen ruusuja

■ Suorilla tieosuuksilla on hyvä mitata 
auton tehoja, kertoo yläkouluikäinen. 

Tällä kasvatusmetodilla päätyy vain 
tilastoihin, kuten Kalajoella. 
Ole isä, älä kaveri

■ YK:n lapsen oikeuksien yleissopi-
muksessa sanotaan, että sopimusval-
tiot takaavat lapselle henkiinjäämisen 
ja kehittymisen edellytykset mahdolli-
simman täysimääräisesti. Tarkoittaako 
tämä, että lapsia ei pitäisi tappaa 
kohtuun?
Ei aborttia

■ Luulen, että Suomi tekee osansa 


