
Mikkelin nuorisovaltuuston kannanotto ilmastonmuutoksesta 
 
Mikkelin lukion opiskelijat protestoivat ilmastonmuutosta 15.3 Mikkelin torilla muiden koulujen 
oppilaiden tukemana. Oppilaiden protestointi ilmastonmuutosta vastaan on kansainvälinen ilmiö, ja 
jopa yli 100 maan nuoret ovat lähteneet juttuun mukaan inspiraationaan ruotsalainen nuori aktivisti 
Greta Thunberg.  
 
Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä nuorten osallistumista asioihin, jotka puhuttelevat meitä nuoria. On 
tärkeää, että uskallamme nousta kapinaan jos jokin asia ei meitä miellytä. Se on rohkeutta, jota 
meidän nuorisovaltuustomme tukee. Haluamme, että nuoret ottavat itselleen tilaa yhteiskunnassa ja 
näyttävät minkälaisessa maailmassa haluavat elää tulevaisuudessa. Ilmastolakot ovat hyviä 
esimerkkejä siitä kuinka vahvoja me nuoret olemme yhdessä.  
 
On upeaa, kuinka osa aikuisista kuitenkin kuuntelee meitä ja sitä, mitä meillä on sanottavaa.  Muuten 
yksi vaalien polttavimmista puheenaiheista ei olisi ollut ilmasto. Moni äänestäjä äänesti 
ilmastopolitiikan pohjalta, joka näkyi myös vaalituloksessa. On hienoa, että sana on kiertänyt kaikkiin 
ikäluokkiin. Jos vanhempi mies lainaa Gretan lauselmaa Aamu tv:eessä ja sanoo, että muutos tulee 
halusitte tai ette, näemme selvästi että meillä on toivoa. Osa aikuisista kuitenkin kuuntelee meitä 
nuoria! On myös upeaa, että Greta Thunberg on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Se on 
suuri asia. Tämäkin kertoo siitä, että ihmiset ovat valveutuneita ja haluavat tukea hyviä arvoja. Tällä 
hetkellä kehitetään uusia innovaatioita liittyen kierrätykseen, teollisuuteen ja kestävään kehitykseen. 
Tänä päivänä puhumme siis tästä enemmän kuin koskaan. Se on meidän nuorten mielestä erittäin 
tärkeää! Meidän on pakko tietää, koska vain silloin voimme toimia toisin ympäristön puolesta.  
 
Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan eniten meihin nuoriin, koska olemme tuleva uusi sukupolvi. 
Meillä on siis suuri vastuu ilmastonmuutoksen kannalta, ja voimme vaikuttaa siihen ja etenkin sen 
etenemiseen hyvinkin paljon. Jo pienilläkin teoilla on iso merkitys. Moni varmasti ajattelee, ettei 
yksittäinen ihminen voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen, mutta jos moni ihminen tekee 
pienenkin hyvän teon ilmaston eteen päivittäin, se voi vaikuttaa pidemmällä aikajanalla paljonkin. 
Nuoret voivat toimia esimerkkinä vanhemmille ihmisille, juuri kuten Greta Thunberg.  
 
Ilmastolakosta innostuneina voisimmekin kaikki alkaa ajattelemaan tekojemme seurauksia maapallon 
kannalta, ja alkaa toimimaan ilmastoystävällisemmin. Hyviä konkreettisia tapoja vaikuttaa on 
esimerkiksi joukkoliikenteen käytön lisääminen, turhan sähkön käytön vähentäminen ja kasvisruoan 
suosiminen. Pienillä teoilla on suuri merkitys - tehdään siis maapallosta hyvä paikka elää myös 
tuleville sukupolville!  
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