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Karstulan yläkoululaisten tapaaminen
Lapsiasiavaltuutettu vieraili Karstulan yläkoulussa tapaamassa nuoria lokakuussa 2019.
Tapaamiseen osallistui 32 oppilasta eri luokka-asteilta. Tapaamisen teemana oli hyvä ympäristö
ja maapallon tulevaisuus. Nuoret pohtivat ryhmissä vastauksia ennakkoon valmisteltuihin
kysymyksiin, jotka liittyivät ympäristöön, maapallon tulevaisuuteen ja vaikuttamisen keinoihin.

Nuorten mielestä hyvään ympäristöön kuuluvat ensinnäkin tutut ja hyvät ihmiset ja kaverit.
Toiseksi hyvässä ympäristössä on riittävästi työpaikkoja, palveluja ja harrastusmahdollisuuksia.
Lisäksi nuoret kuvasivat hyvää ympäristöä turvalliseksi, puhtaaksi ja sopivankokoiseksi.

Hyvää ympäristöä koskevien keskustelujen jälkeen nuoria pyydettiin pohtimaan maapallon
tulevaisuutta. Siinä missä nuoret olivat hyvän ympäristön ominaisuuksista pääosin yksimielisiä,
maapallon tulevaisuus jakoi enemmän nuorten mielipiteitä ja ajatuksia. Osa nuorista oli
huolissaan ilmastonmuutoksesta ja eläinten hyvinvoinnista, kun taas osa nuorista piti puhetta
ilmastonmuutoksesta liioiteltuna ja kaukaisena.

Huolen esille tuoneet nuoret pitivät ongelmana nimenomaan ihmisten toimintaa ja
piittaamattomuutta. Osasta nuorten kirjauksia välittyi epätoivon ja jopa ahdistuksen tunteet.
Ikävinä ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan seurauksina nuoret nostivat esille lumettomat
talvet, eläinten kuolemat, mikromuovin päätymisen luontoon, jäätiköiden sulamisen,
vedenpinnan nousemisen sekä vesien rehevöitymisen. Ryhmäkeskusteluissa väiteltiin myös
turpeen tuotannon ekologisuudesta ja kalastusharrastuksen vaarantumisesta vesien
rehevöityessä.

Vaikka nuorten keskusteluista välittyivät epätoivon ja ristiriitaisuuden kokemukset, näkivät he
tilanteeseen myös ratkaisuja. Nuorten mielestä jokaisen ihmisen pitäisi kierrättää ja käyttää
lihaa kohtuudella. Suomi voisi nuorten mielestä viedä ilmastotietoutta maailmalle.

Osa nuorista oli sitä mieltä, että koko ilmastonmuutos on keksitty juttu ja että keskustelua
ohjaavat taloudelliset intressit. He olivat huolissaan ihmisten ylireagoinnista, sillä aiheesta ei
heidän mielestään tarvitsisi edes puhua. Muutenkaan suomalaisten tekemisillä ei heidän
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mielestään ole kovin paljoa vaikutusta maapallon tulevaisuuteen, sillä Suomen väkiluku on niin
pieni verrattuna esimerkiksi Kiinaan tai Intiaan. Lisäksi nuoret olivat sitä mieltä, että vaikka
ilmastonmuutos olisikin ongelma, nuorten ei pitäisi olla asiasta liian huolissaan.

Yhtenä vaikuttamisen tapana ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nuoret pohtivat kasvissyömistä.
Nuorten mielestä kasvissyöjäksi ei pitäisi alkaa ilmastosyistä, sillä kasvisten tuonti Suomeen ei
sekään ole ilmastoystävällistä. Nuoret ottivat kantaa myös sähköautoihin, sillä heidän
mielestään pitäisi keksiä tapa saada sähköä saastuttamatta luontoa, jotta sähköautoista olisi
hyötyä. Nuoret pitivät tärkeänä tiedottamista, päättäjien sitoutumista asioiden edistämiseen
sekä jokaisen ihmisen sitoutumista pienten muutosten tekemiseen, esimerkiksi kierrättämiseen.
Nuoret itse kertoivat kierrättävänsä sekä tekevänsä tietyt kulutusvalinnat ekologisuutta
ajatellen.

Karstulassa nuoret haluaisivat vaikuttaa kunnan ja päättäjien toimintaan siten, että tehtäisiin
nuorten kannalta järkeviä päätöksiä ja hankintoja, kuten uusi koulurakennus. Ylipäätään nuoret
toivoivat, että nuoria kuunneltaisiin enemmän päätöksenteossa. Päättäjille nuoret lähettivät
monenlaisia terveisiä. Ensinnäkin nuoret viestittivät, että päättäjien pitäisi tehdä päätöksiä,
koska asiat eivät muuten etene. Nuorten mielestä erityisesti nuoriin pitäisi panostaa. Päättäjiltä
toivottiin tasapuolisuutta ja monenlaisten näkökulmien huomioimista.

