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Terveiset Helsingistä
Helena Maijala

Ydinvoimayhtiöt ajavat taloudellista etua itselleen juurikaan välittämättä paikallisesta
hyvinvoinnista. Tällaista ”piristysruisketta” odotellaan myös
Pyhäjoella, vaikkei se mitään
takeita paremmasta elämästä
annakaan. Tämä on tullut hyvin
esille varsinkin Loviisassa, joka
on ollut ydinvoimapaikkakunta
jo yli 30 vuotta.
”Leimallista Loviisassa on ollut
vuosikymmeniä jatkunut pysähtyneisyys. Ei ole ollut syytä etsiä uusia tapoja tehdä ja toimia.
Innovatiivisuuteen ei ole ollut
tarvetta satsata, sillä kaksi atomipönttöä on varmistanut ilman sen kummoisempia älyllisiä
ponnisteluja Loviisalle perustoimentulon. Ajatus jähmeänä vain
odotellaan jälleen uutta ydinvoimalarakennustyömaata, joka
taas toisi edes hetkeksi kaivattua vipinää kaupunkikuvaan

ja kulutuskulttuuriin”, kertoi
ydinvoima- ja uraaniliikkeiden
edustajien tiedotustilaisuudessa kaupunginvaltuutettu Sonja
Ilvetsalo Loviisasta.
Loviisa on jo vuosikymmeniä
nauttinut ydinvoiman tuomasta ”piristysruiskeesta”, joka ei
ole tuonut alueelle pysyvää
hyötyä tai autuutta. Fortumin
pöntöistä huolimatta Loviisa
painii aivan samojen ongelmien
kanssa kuin muutkin Suomen
pikkupaikkakunnat, joissa ei ole
ydinvoimaloita. Koulut ovat homeessa, terveyskeskuspäivystys on karannut kymmenien kilometrien päähän, väki vähenee
ja vanhenee, on pulaa pätevistä
opettajista, lääkäreistä ja niin
edelleen. Asiat ovat jopa huonommin kuin naapurikunnissa.
Lasipalatsin lehdistötilaisuuteen oli perjantaina kokoontunut joukko kansalaisliikkeiden edustajia uraanikaivos- ja
ydinvoimapaikkakunnilta. Tilaisuudessa puhuivat muun mu-

assa kansanedustajat Tanja
Karpela, Johanna Sumuvuori
ja Pentti Tiusanen.
Asiantuntijana
uraanikaivosasioista ja ydinjätteen loppusijoituksesta oli kertomassa
professori, geologi Matti Saarnisto. Terveiset Pyhäjoelta tilaisuuteen veivät Pro Hanhikivi
yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala ja sihteeri Katja
Sipilä.
Lehdistötilaisuuden jälkeen
kansalaisjärjestöjen edustajat
vierailivat myös eduskunnassa.
Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lernerin ja Suomen luon-

nonsuojeluliiton kutsumana paikalle saapuneet kansaedustajat
esittivät
kansalaisjärjestöjen
edustajille kiinnostuneina paljon kysymyksiä ja olivat kiitollisia, että heille tuotiin näin paikallisia terveisiä ja ajankohtaista
tietoa tilanteesta ydinvoima- ja
uraanikaivoshankkeiden paikkakunnilla.
Edustajien puheenvuoroissa
viitattiin siihen, miten energiayhtiöt lähes viikoittain järjestävät erilaisia tiedotus- ja
suh d etoimint at ilaisuuk sia ,
joihin kansanedustajat saavat
kutsuja. Totesimme siis tiedon
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tarjonnan olevan yksipuolista 23 vuotta sitten tapahtunutta
ja lobbauksen voimakasta myös Tshernobylin onnettomuutta,
valtakunnan tasolla.
jonka vaikutuksista ja uhrien lukumäärästä edelleen kiistellään.
Pro Hanhikivi –panderollin
Liikenne seis Mannerheimukana kulkueessa eduskuntamintiellä, Pro Hanhikivi
talolta Kolmen sepän patsaalle
marssii siellä!
oli myös kymmenen yhdistykPro Hanhikivi osallistui valtasen jäsentä. Kansanäänestyskukunnalliseen mielenosoitukvaatimus, ihmisten kasvava
seen Helsingissä 25. huhtikuuydinvoiman ja uraanikaivosten
ta.
vastustus, paikallisten kansanLauantaille järjestettyyn ydinliikkeiden herääminen ja muun
voimavastaiseen mielenosoimuassa Pyhäjoen Hanhikiven
tukseen osallistui arviolta 800
alue erityispiirteineen nousivat
ydinvoiman ja uraanikaivosten
esille myös puheenvuoroissa
vastustajaa. Samalla muisteltiin
Kolmen sepän aukiolla.

