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Avauspuhe

Hyvä yleisö, arvoisat Ulkoministeriön korkea-arvoiset virkamiehet, herra maakuntajohtaja, hyvät
kuntalaiset!
Minulla on ilo ja kunnia Kittilän kunnan puolesta toivottaa teät kaikki tervetulleeksi tähän Ulkoministeriön
kansalaistilaisuuteen.
Vaikka lehdistä muuta olette lukeneet, niin meillä Kittilässä menee oikein hyvin.
Erään 80-vuotiaan kuntalaisen toteamuksen mukaan meillä on Suomen paras vanhustenhoito, paras
terveydenhoito- ja hammaslääkäripalvelut.
Meillä on hyvät koulut ja niissä hyvät ammattitaitoiset opettajat.
Lisäksi meillä on hyvä työllisyys, ja meillä on kunnan talous kunnossa.
Vetovoimatekijöinä meillä on Levin matkailukeskus ja lentokenttä.
Sitten meillä on vielä Euroopan suurin kultakaivos. Ja tästä päästäänkin itse asiaan.
Me kaikki täällä olemme huomanneet, että ilmastonmuutoksella on jo vaikutusta myös meidän
jokapäiväiseen elämäämme. Talvista tulee kylmempiä ja lumisempia kuin aikaisemmin. Kesät taas ovat
kuumempia ja sateisempia kuin ennen.
Kaikki tämä vaikuttaa luontoon ja luontaiselinkeinoihin.
Kasvikanta muuttuu. Tulee uusia meille outoja kasveja, toiset taas häviävät pikkuhiljaa pois. Sama pätee
eläimiin ja hyönteisiin.
Metsäkauris on jo levinnyt tänne ja punkit tulevat kovaa vauhtia perässä, samoin hirvikärpäset, ei mene
enää kuin muutama vuosi vielä, niin ne ovat täällä.
Tämän aikalailla nopean muutoksen vuoksi me joudumme väkisinkin kiinnittämään erityistä huomiota
siihen, ettemme itse pilaa luontoa tarpeettomasti ja nopeuta näitä muutoinkin väistämättä tapahtuvia
muutoksia.

Kaivokselle ollaankin suunnittelemassa uutta purkuputkea, joka vie poistovedet puhdistamisen jälkeen
aikaisempaa suurempaan vesistöön. Tällä pyritään vähentämään haittavaikutuksia. Suunnitelma on nyt
lausuntokierroksella.
Lauantaina olin Rovaniemellä tilaisuudessa, jossa käsiteltiin Vuotoksen alueen tulevaisuutta. Ministeriöhän
on nyt haudannut allashankkeen ja tähän asti kokonaan toimenpidekiellossa olleen alueen tulevaisuutta
päästään oikeasti suunnittelemaan. Tilaisuudessa päädyttiin siihen, että alue tulisikin nyt liittää
kansallispuistoon, niin että siellä päästäisiin harjoittamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa; koira-ja
porovaljakkoajeluja, hiihto-ja ulkoilureittejä jne.
Tähän astihan siellä on saanut ainoastaan hoitaa poroja.
Poromiehenä olen muutenki sitä mieltä, että metsien moninaiskäyttöä tulee lisätä.
Nykymetsätalouden harjoittamista avohakkuista sitä vastoin saisi luopua lähes kokonaan. Näin päästäisiin
metsien luontaiseen uudistamiseen ja vältyttäisiin kalliilta auraamis- ja istuttamistoimenpiteiltä. Jäisi
elukoillekin jotakin syömistä.
Lisäämällä teollisuudessa puupohjaisien pakkausmateriaalien käyttöä, saataisiin metsätalouteen lisää
kannattavuutta ja vältyttäisiin turhien muovisten pakkausmateriaalien käytöltä.
Ja olen aivan varma, että suurin osa tässä salissa olevista ovat kanssani näistä asioista aivan samaa mieltä.
Nämä vain pitää saada sanotuksi myös ääneen.
Näillä sanoilla ja terveisillä toivotan tälle tapahtumalle ja Levillä tällä
viikolla järjestettävän Arktisen neuvoston ja Ilmatieteen laitoksen tapahtumille menestystä ja hyviä
päätöksiä.
Kiitos!
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