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Saarijärven kaupungin puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän Järvipäivien tilaisuuteen!
Elämme aikaa, jolloin luonnon ekosysteemien toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen ei
enää ole vain asiasta kiinnostuneiden harrastajien kokoontumisajot.
Kansainvälinen tiedeyhteisö on vuosikymmenien ajan nostanut esille ilmaston muutokseen
liittyvät riskit ja tarpeen reagoida niihin. Kuluneena kesänä olemme saaneet jälleen todistaa
lukuisan määrän ankaria sääilmiöitä, mutta myös lukea yhä enemmän yhä monipuolisemmin
puheenvuoroja asiasta. (Puheenvuorot ovat nykyään enimmäkseen muualla kuin Suomen Luontolehdessä)
Yhä selvemmäksi käy, että kyse ei enää ole sellaisesta valinnasta, jatkammeko nykymenolla vai
toimimmeko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meillä ei ole sellaista vaihtoehtoa, että nykymeno
jatkuu. Pikemminkin vaihtoehtoina on: reagoimme muutokseen pienemmän vai isomman pakon
edessä?
Uuden valtuustokauden alkaessa voi todeta, että ilmastopolitiikka ei enää ole ihanteellista
julistusta vaan asioita, jotka ovat jo kaupungin päätöksentekijöiden pöydällä. Kolme ajankohtaista
esimerkkiä: turpeentuottajat ovat tällä seudulla jo nyt menettämässä ostajia ja kaupungin
lämpölaitos joutuu etsimään uusia energianlähteitä turpeen tilalle. Kaupungin
liikennehankinnoissa on jo nyt tehtävä kilpailutuksia, jotka johtavat sähkön tai biokaasun käyttöön
autojen voimanlähteenä. Ja kaupungin pitää tehdä päätökset siitä, annetaanko uusille
tuulivoimapuistoille myönteiset kaava- ja rakennuslupapäätökset. Tulijoita on, jos kaupunki sen
sallii.
Saarijärven reitin puhtaus veden laatu on meille saarijärveläisille tärkeä kysymys. Vesistön
merkitys näkyy nykyään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lähes päivittäin Saarijärven asukkaat
ja vieraat julkaisevat kauniita kuvia järvistä, lammista ja joista Saarijärven otsikon alla. Valtaosa
kaupungin 9000 asukkaasta ja tuhansista vapaa-ajan asukkaista asuvat vesistön välittömässä
vaikutuspiirissä.
Kaupunki on ollut aktiivinen toimija ympäristöpolitiikassa ja ottanut säännöllisesti kantaa
vesistöhankkeisiin, myös oikeusistuimissa. Olemme mukana hanketyössä, jossa konkreettisin
toimin parannetaan mm. vaelluskalojen mahdollisuuksia. Olen iloinen, että näiden järvipäivien
järjestelyssä on laaja joukko yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia. Tässä salissa on henkilöitä,
jotka omalla henkilökohtaisella toiminnallaan ovat saaneet konkreettista, näkyvää aikaan. Kyse on
työstä, jossa ei välttämättä saavuteta pikavoittoja. Joet, järvet ja suot elpyvät vähitellen. Hyvin
toimiva vesitalous on entistä tärkeämpää säiden muuttuessa ja ääri-ilmiöiden voimistuessa.
Kiitän kaikkia teitä, jotka olette mukana näiden päivien järjestelyissä ja teitä, jotka teette työtä
luonnon ja ihmisen tulevaisuuden hyväksi!

