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Metsähallitus 
istuttaa puun 
jokaiselle 
suomalaiselle
Nyt kun kaikki Suomen 
luonnontilaiset metsät 
on suojeltu hakkuilta, 
Metsähallitus on 
ilmoittanut istuttavansa 
puun jokaiselle 
suomalaiselle jo 
menetettyjen metsien 
puolesta. 

Olemme saavuttaneet 
tavoitteemme ja pääs-
seet eroon fossiilisista 
polttoaineista. Nyt kaikilla 
on mahdollisuus saada 
tarvitsemansa sähkö 
kokonaan uusiutuvalla 
energialla. 
Tavoitteeseen on päästy kaikkien 
yhteisellä intressillä. Fossiilisia poltto-
aineita valmistavat tehtaat on muutettu 
tehtaiksi, joissa valmistetaan esimer-
kiksi aurinkopaneeleja.
Matka tähän pisteeseen on ollut pitkä 
ja vaikea, koska ihmisillä meni aikaa 
ymmärtää ilmaston hyväksi tarvittavien 
toimien laajuus.

Suojelemme nykyisiä metsiä 
ja olemme istuttaneet puita 
nielemään fossiilisten polt-
toaineiden päästöjä. Puiden 
ansiosta ilmanlaatu on huo-
mattavasti parempi kuin 30 
vuotta sitten. Kaupungit ovat 
täynnä sähköajoneuvoja ja 

polku pyöriä. Diesel- tai bensiiniautoja 
ei enää ole, ja kaikilla on mahdollisuus 
ostaa sähköauto. Puut ja muut kasvil-
lisuudet ovat parantaneet kaupunkien-
kin ilmanlaatua. 
Suurin osa tästä on saavutettu päättä-
jien ja nuorten välisellä saumattomalla 
yhteistyöllä. 

Tulevaisuusministeriö perustettiin 2020-luvulla 
ilmasto kriisin kriittisimmässä vaiheessa turvaa-
maan tulevien sukupolvien oikeuksia. Ministeriön 
uusi raportti paljastaa, että ensimmäistä kertaa 
moneen vuosikymmeneen seuraava sukupolvi 
on onnellisempi ja terveempi kuin edelliset suku-
polvet. Hyvinvoinnin suunnanmuutoksen taus-
talla vaikuttavat muun muassa hiilineutraalius-
tavoitteiden saavuttaminen ja ympäristön sekä 
biodiversiteetin turvaaminen.

”Onhan se kiva ettei tarvitse stressata puhtaasta 
ilmasta tai juomavedestä”, suomalainen nuori 
toteaa.
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Fossiilisten 
polttoaineiden 
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Helsingin ytimeen on avattu fossiilimuseo muistuttamaan ihmiskunnan synkästä ajasta, jolloin melkein 
menetimme kaiken. Museon avasi juhlallisesti eduskunnan tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmä. 

Museossa voi ihmetellä muun muassa saastuttavien autojen tukkimia kaupunkeja, kokea vanhan ajan 
kauppakeskuksen loputtomat muovikrääsää pursuavat hyllyrivit sekä inspi roitua muutoksen vaatijoista, 
jotka heräsivät systeemin kestämättömyyteen.

Kaikki maailman valtiot ovat tehneet 
yhteistyötä yhteisen ilmasto kriisin rat-
kaisemiseksi, ja läntiset maat ovat ot-
taneet vastuuta omasta toiminnastaan. 
Oikeuden mukainen siirtymä fossiilitto-
maan maailmaan on edennyt tiukalla 
yhteis työllä ja kehittyviä maita kuunte-
lemalla. Tämä on parantanut ilmasto-
tilannetta ja helpottanut korkean riskin 
alueiden elinolosuhteita. 

Tulevaisuussanomat
Jokainen
auto on nyt 
sähköauto
Uusiutuvan energian 
hintojen laskettua 
sähköautot ovat 
kannattava vaihto-
ehto jokaiselle
kuluttajalle.

Ei enää
ilmastokriisiä!

Tulevaisuussanomat on Planin ilmastotsemppareiden julkaisu, joka on tehty yhdessä nuorten ugandalaisten, myanmarilaisten, laosilaisten 
ja suomalaisten ilmastoaktivistien kanssa. Lehdessä julkaistaan ilmastouutisia, joita nuoret haluaisivat tulevaisuudessa lukea.


