


Kiitos luottamuksesta! 
Minut nimettiin sunnuntaina 2.11.2014 vihreiden kansanedustajaehdokkaaksi tulevissa edus-
kuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. 

Kiitän luottamuksesta ja teen osaltani parhaani, jotta yhdessä onnistumme viemään vihreää 
asiaa eteenpäin Kaakkois-Suomessa. Vaalipiiriuudistuksen myötä vihreillä on mahdollisuus 
saada vaalipiiristä ehdokas tai kaksi läpi, teoreettinen maksimi Kaakkois-Suomen vaalipiiristä 
toki on 17 edustajaa. Vihreille annettu ääni ei siis mene Kankkulan kaivoon. 

Etelä-Karjalan vihreät pyysi minua ehdokkaaksi ja ehdokashakemukseen täytin kohtaan ”ar-
vot ja tavoitteet, joita kansanedustajana ajaisit?”: 

• Ympäristön tilan huomioiminen kaikessa toiminnassa. 
• Luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö 
• Ulko/geopolitiikan kaksinaamaisuuteen puuttuminen, sotilaallinen liittoutumatto-

muus * 
• Eläinten oikeudet** 
• Ihmisten tasavertaiset oikeudet 

Sivuston www.kimmoklemola.fi valikossa ”Mediassa ja kirjoituksia” on lukuisia artikkeleita 
ja kirjoituksiani, joissa on mm. joitain edellä olevia asioita pohdittu joskus hyvinkin perusteel-
lisesti. Vaikka meillä Suomessa on omat murheemme (niitä väheksymättä), on olemassa mo-
nia maailmanlaajuisia megaongelmia, jotka odottavat ratkaisua: ilmastonmuutos, öljyvarojen 
riittävyys, metsäkato, monimuotoisuuden häviäminen ja lajien kato, väestöräjähdys, ruoka-
turva, puhtaan veden hupeneminen jne. Tehtäväsarkaa riittää… 

Joskus lääkkeet esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ovat sairautta pahempia. Sil-
loin olen pyrkinyt soittamaan hälytyskelloja. Esimerkkeinä mainitsen ruoasta tehdyt liiken-
teen biopolttoaineet ja ydinvoiman, jonka jäteongelman hoitamista eräs oppilaani kutsui ros-
kien lakaisemiseksi maton alle. 

Minä 

• lopettaisin lentoliikenteen tukemisen. 
• en alentaisi autoveroa, se on jo hyvin alhainen. 
• en tukisi romutusmaksulla uuden auton ostamista (yksityisautoilua). 
• suitsisin turpeennostoa ja suojelisin jäljellä olevat arvokkaat suot. 
• en antaisi lupaa uusille ydinvoimaloille. 
• edesauttaisin tuuli- ja aurinkoenergiaa. 
• edesauttaisin uusiutuvan energian käyttöönottoa varsinkin maataloudessa, jossa esi-

merkiksi bioenergiaa on helposti saatavilla. 
• karsisisin ympäristölle haitallisia tukia. 
• korvaisin päästökaupan hiiliverolla. 
• asettaisin ydinjätteelle vähintään hiiliveron suuruisen haittaveron. 
• pidän metsiä muunakin kuin sellu- ja bioenergiaplantaaseina. 
• sallisin myös petojen asua metsissämme, emme omista luomakuntaa. 
• kieltäisin turkistarhauksen epäeettisenä (laillisia teitä lainsäädännön kautta). 
• säästäisin öljyä tulevillekin sukupolville. 
• en hyväksy EU:n ja USA:n välistä vapaakauppa- ja investointisuojasopimusta TTIP:tä 

(riippuu tosin neuvottelujen lopputuloksesta). 

http://www.kimmoklemola.fi


• suitsisin kansainvälistä verokikkailua, joka näivettää hyvinvointivaltiomme perus-
teita. 

• ihmettelen, kuinka 1950-luvulla oli varaa lähikouluihin, mutta nyt ei. 
• ihmettelen, kuinka kalliit ja kokemattomat keikkalääkärit voivat olla ”tehokkaampi” 

vaihtoehto kuin pienempipalkkaiset virassa olevat terveyskeskuslääkärit. 
• arvostan omaishoitajan työtä nähtyäni serkkuni sitä tekevän pyyteettömästi vanhem-

piensa kanssa. 
• äänestäisin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. 
• tunnustaisin Palestiinan valtion. 
• ihmettelen, miksi sotimista Afganistanissa kutsutaan rauhanturvaamiseksi tai kriisin-

hallinnaksi. 
• säilyttäisin Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden. 

*) Kansainvälisen oikeuden loukkaamisella tulee olla seurauksia. Kansainväliseen rikostuo-
mioistuimeen joutuvat kuitenkin vain valikoitujen maiden sotarikolliset ja talouspakotteiden 
alle vain valitut maat. 

**) Ihminen on moniruokainen ja ruoantuotannossa on vääjäämätöntä, että ihminen käyttää 
eläinkunnan tuotteita. Eläimillä tulee olla tehotuotannossakin elävän olennon arvo. Turkis-
tuotanto on eri asia, se palvelee eläimiä hyväksikäyttämällä vain ihmisen turhamaisuutta. 

Kimmo Klemola 

Minä: Kimmo Klemola (s. 1965 Hattulassa, asun Lap-
peenrannassa) 
Olen Kimmo Klemola, Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokas vihreiden listalla eduskunta-
vaaleissa 2015. Blogiini www.kimmoklemola.fi on koottu ajatuksiani energiasta, ympäris-
töstä, politiikasta. 

Olen koulutukseltani tekniikan tohtori (TKK kemiantekniikka 1998). Väitöskirjani tein öljyn-
jalostuksesta ja olen viimeiset yli 20 vuotta perehtynyt energia- ja luonnonvarojen käyttöön ja 
niiden ympäristövaikutuksiin. Olen toiminut tutkijana, opettajana ja myös professorina tek-
nillisessä korkeakoulussa (Otaniemi) ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Kesästä 
2014 lähtien jäätyäni pois yliopistotyöstä olen rakentanut elinkaarimalleja energiantuotannon, 
teollisuuden ja liikenteen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. 

Perheeseeni kuuluvat avovaimo Leena Kantanen (matematiikan opettaja) ja suunnistusta ja 
salibandya harrastava Saul-poika (s. 1999) sekä neljä koiraa (kelpie Woo Wha, kelpie Retta , 
schipperke Tikutaku ja kelpie Erki). Pelaan squashia, racketballia, racketlonia ja padelia ja 
juoksen maratoneita ja puolimaratoneita. Myönnän, kesäisin pelaan myös golfia Kahilannie-
messä. 
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