Ilmastotalkoot Porin seudulla VI – torstaina 20.11.2014
Seminaarin puheenjohtaja, Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen:
Arvoisat kuulijat – naiset ja miehet – hyvät ystävät!
Ilmastonmuutosta pidetään yleisesti merkittävimpänä yksittäisenä globaalina
ympäristöongelmana. Terminä ilmastonmuutos ei ole enää uusi ja vuosien saatossa
aiheen käsittely on saanut ympärilleen myös negatiivista sävyä. Näin käy usein silloin, kun
jotain asiaa pyöritellään runsaasti tiedotusvälineissä. Ihmiset turtuvat. On helpompi
kääntää kanavaa tai sivua.
Oman haasteensa ilmastonmuutoksen torjumiselle tuo maailmanlaajuinen negatiivinen
talouskehitys, jolloin valtioiden resursseja ja voimavaroja ohjataan talouden elvyttämiseen.
On todettua, ja hyvin ymmärrettävää, että rahavaikeuksissa olevat kotitaloudet eivät
ensisijaisesti mieti ilmaston lämpenemistä.
Epäily ilmastonmuutosta kohtaan on vähentynyt, ja nykyään ilmastonmuutoksen
olemassaolo tunnustetaan lähes kaikissa tieteellisissä piireissä. EU:n toteuttamissa
mielipidetutkimuksissa on todettu, että yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista pitää
ilmastonmuutosta hyvin vakavana ongelmana ja lähes 80 prosenttia katsoo, että
torjuntatoimien toteuttaminen voi piristää taloutta ja luoda työpaikkoja.
Ilmastotalkoot Porin seudulla -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009.
Tilaisuudella haluttiin herätellä etenkin kuntien luottamushenkilöiden ja keskeisessä
asemassa olevien viranhaltijoiden huomiota. Tarkoituksena oli näyttävällä tilaisuudella
startata Porin seudun ilmastotyö ja tuoda se julkiseen keskusteluun.
Vuosien aikana Ilmastotalkoiden tähtiluennoitsijoina ovat toimineet useat maamme
kärkipään asiantuntijat. Näin on asia myös tällä kerralla, kun järjestetään kuudennet
ilmastotalkoot Porin seudulla. Luentojen ja värikkäiden keskustelunavausten seurauksena
Ilmastotalkoot Porin seudulla ovat toimineet erinomaisina kohtaamispaikkoina ja
tietoisuuden lisääjinä.
Tämän päiväsessä ja kahdessa edellisessä Ilmastotalkoot – tilaisuudessa pääjärjestäjänä
on ollut Porin ja Ulvilan kaupungin sekä Nakkilan kunnan yhteinen ”Ilmastoasiat kunnassa
- toimeenpanoa ja yhteistyötä -hanke”. Hankkeessa on kuntien ilmasto-ohjelmien
toimeenpanon lisäksi houkuteltu yrityksiä mukaan ilmastotalkoisiin – ilmastokumppaneiksi.
Todettakoon tässä yhteydessä, että meillä on Ulvilasta mukana kaksi ilmastokumppania.
Ne ovat K-Supermarket Hansa sekä Cimcorp Oy.
Edellä mainitussa, vuoden loppuun päättyvässä, hankkeessa on myös pohdittu sitä, miten
ilmastoasioiden hoitoa jatketaan tulevaisuudessa täällä Porin seudulla. Tarkoituksena on
laajentaa ilmasto- ja energianeuvontatyötä koko Satakuntaan ”Kohti hiilineutraalia
Satakuntaa -hankkeella”, josta kuulemme iltapäivällä lisää.
Hyvät kuulijat! Näillä sanoilla toivotan Teitä kaikki tervetulleiksi Ilmastotalkoisiin
Porin seudulle – tällä kertaa kuudennen kerran – TERVETULOA!

