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KOILLISSANOMAT

Koillismaa
HEIDI MÄKELÄINEN

Nuorillakin
kantansa
kaivokseen
”Suurin osa kavereistani
ei halua kaivosta”
Suvi Peltola
■ Nora Miettinen tietää,

Gianluca Gaudenzia pysähtyi Kuusamossa keskiviikkona.

2 500 kilometriä
susien puolesta
Suvi Peltola
■ Pyöränsä kanssa Ruotsin

kautta Pohjois-Suomeen ja
edelleen kohti etelää matkaava Gianluca Gaudenzia pysähtyi eilen Kuusamossa. Heinäkuun alussa reissunsa aloittanut italialainen on polkenut
nyt noin kaksi ja puolituhatta
kilometriä.
Määränpäänä on Kivikierikki, jonne Gaudenzian pitäisi ehtiä viikon loppuun mennessä. Siitä mies jatkaa edelleen kohti Helsinkiä, jonne
matka päättyy.
Hän polkee, koska on huolissaan Skandinavian susista.
– Matkani tarkoitus on auttaa pelastamaan Skandinavian susia kuolemasta sukupuuttoon. Haluan myös kampanjoida susien suojelemisen
puolesta, Gaudenzia kertoo.

GAUDENZIA tietää susiasi-

aan liittyvän paljon ristiriitoja. Hänen mukaansa varsinkin Ruotsissa vastakkainasettelu poronomistajien ja luon-

nonsuojelijoiden välillä on
juuri nyt erityisen suurta.
Polkemisen yhteydessä
Gauzendia jututtaa paikallisia ihmisiä, porojen omistajia,
saamelaisia ja päättäjiä ja kerää heidän mielipiteitään nauhurille ja muistikirjaan. Jossakin vaiheessa hänen matkansa nähtäneen elokuvana.
– Teen yhteistyötä luontokuvaaja Lassi Rautiaisen sekä ruotsalaisen elokuvaohjaajan ja yhdysvaltaisen luontooppaan kanssa.
TUHANSIEN kilometrien
pyöräileminen loppusyksyn
sateessa voi kuulostaa hurjalta, mutta Gaudenzia on vakuuttunut asiastaan. Hän kuvailee itseään aktivistiksi, joka kokee velvollisuudekseen
toimia. Vaikka sitten polkemalla.
Seuraavakin pyörämatka
on jo tiedossa.
– Lähden Kongoon polkemaan uhanalaisten vuorigorillojen puolesta, Gaudenzia
ilmoittaa.

KS Fakta

mitä haluaa kuulla. Hänestä kuntavaaliehdokkaiden
tulee valottaa kantansa kaivosasiaan.
Yhdeksäsluokkalainen itse vastustaa Juomasuon
hanketta, samoin monet tutut.
– Tuntuu, että me kuusamolaiset emme itse tajua,
miten se tuhoaisi luontoa.
Myös suurin osa kavereistani ei halua kaivosta tänne,
Miettinen kertoo.

Kaivoshankkeesta lausuttua

MYÖS kouluttautumismah-

KS Fakta

dollisuuksien puute mietityttää. Kun pakollinen oppivelvollisuus ensi keväänä
päättyy, Miettinen suuntaa
Etelä-Suomeen.
Hän ei kiirehdi pois Kuusamosta, vaan kyseessä on
pikemminkin pakon sanelemasta ratkaisu.
– Olisihan se hienoa jos
voisi jäädä, mutta kun täällä ei oikein voi opiskella mitään. Olen ajatellut esimerkiksi Tamperetta, siellä on
hirveästi kaikkea.
LAURI HIETALAN kohdalla
jatko-opinnot vaativat vielä pohtimista. Miettisen rinnakkaisluokalla opiskelevan
nuoren miehen kaivoskantakin on auki, mutta nuorisopalveluista hänellä on sanottavaa.
Nuorisotalo ei yksin riitä,
Hietala korostaa.
– Haluan kuulla, mitä
mieltä ehdokkaat ovat nuorisotoimen toiminnasta. Jotain lisää siihen pitäisi kehittää, vaikka jotain liikuntajuttua.
JOS ikä riittäisi äänestä-

■ ”Se olisi meidän imagon tuho.” (Ville Nevala, vas.)
■ ”En halua sanoa jyrkkää ei:tä.” (Oula Jokiranta, sdp.)
■ ”Tulen tekemään kaikkeni sen
estämiseksi.” (Mika Flöjt, vihr.)
■ ”En ole lämpenemässä ajatukselle.”
(Elina Kemppainen, kesk.)
■ ”Tässä asiassa tunnustaudun perusvihreäksi.”
(Kimmo Karjalainen, peruss.)
■ ”Luontoarvoja ei voi rahalla mitata.” (Tero Kurvinen, kd.)
■ ”Ympäristövaikutuksia tulee tutkia.” (Juho Veteläinen, kok.)

Kaivoskysymys kiinnostaa Nora

Kysymättä jäi
■ Nuorten laatimalta listalta ei ehditty
kysyä muun muassa seuraavaa:
■ Pitäisikö Kuusamon joukkoliikennettä kehittää?
■ Jos olisi pakko valita, säästäisitkö
vanhusten vai lasten palveluista?
■ Pitäisikö Rukan aluetta yhä laajentaa ja
kunnan investoida lisää asiaan?
■ Miten hyödyntäisit Rukan Nordic Opening maailmancupkisoja enemmän Kuusamon hyväksi?
■ Jos Kuusamo saisi suuren lahjoituksen peruspalveluiden
rahoitukseen, miten kohdentaisit varat?
■ Mikä on kantasi samaa sukupuolta olevien avioliittoihin?

!

Oman
ehdokkaan
tulisi olla
nuori.
mään, sekä Miettinen että Hietala marssisivat vaaliuurnille. Miettisellä ei ole
suosikkipuoluetta, Hietalan
sympatiat ovat Keskustan ja
Kokoomuksen puolella.
Joka tapauksessa oman

ehdokkaan tulisi olla nuori.
– Tuntuu, että heillä on
enemmän samantyyppisiä
ajatuksia kuin itsellä, Miettinen sanoo.
– Sellaisia tuoreempia,
Hietala säestää.

Ei lisää rahaa vallalle, kaivoksen

POLITIIKKA puhutti eilen

myös muita Nilon koulun
yhdeksäsluokkalaisia. Heille järjestetyssä vaalipaneelissa nuorten kysymyksiin
oli saapunut vastailemaan

nuoria tai nuorisopalveluihin orientoituneita kuusamolaisehdokkaita, yksi kustakin puolueesta.

Paneelissa ei irtiottoja

KS Fakta
Biking for Wolves
■ Gianluca Gaudenzian susiensuojeluprojekti.
■ Matka Etelä-Ruotsista Kivikierikkiin Kuhmoon on
niin sanotun Pessingin suden reitti takaperin.
■ Pessingin susia oli alun perin kolme. Niistä
kaksi ammuttiin matkalla, yksi päätyi Gaveniin
Etelä-Ruotsiin, jossa elää edelleen.
■ Nimi tulee Pessingin luonnonpuistosta, jossa susi
ensimmäisen kerran havaittiin kuusi vuotta sitten.
Lähde: www.ekolandia.se

Suvi Peltola
■ Kuulijakunnalta puuttuvat äänioikeus ei latistanut
keskustelua eilen Nilon yläkoulula järjestetyssä vaalipaneelissa. Paikalle saapuneet
nuoret ehdokkaat muotoilivat huolella vastauksensa yhdeksäsluokkalaisten etukä-

teen laatimiin kysymyksiin.
Oppilaat halusivat tietää
ehdokkailta muun muassa
heidän kantansa uuden jäähallin tarpeellisuudesta sekä siitä, minkä puolueen riveissä he voisivat seisoa, mikäli nykyinen puolue suljettaisiin pois.

NUORIA kiinnostivat myös
niin sanotut asia-aiheet. Tilaisuuden juontanut yhteiskuntaopin opettaja Pekka
Hummasti tiedusteli nuorten puolesta ehdokkaiden
kantoja muun muassa Juomasuon kaivoshankkeeseen,
kuntaliitoksiin sekä Kuusamon kaupungin talouden ti-

laan.
Suuria irtiottoja paneelissa ei nähty. Ehdokkaat olivat myötämielisiä jäähallille, kriittisiä kaivosta kohtaa.
Kuntatalous todettiin kireäksi ja kuntaliitoksien osalta
suurin osa ehdokkaista kannatti kansanäänestyksen järjestämistä.

