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Vem har sagt att det skall vara så?
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000 år levt utan penen verklig öppenvill ha? Vilka värden ligger bakom ningekonomi och tillhet, ärlighet och
planeringen? Varifrån kommer
växtprincip. Runtom
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värden och vem har bestämt i världen finns fortfaju vårt samhälle
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livet styrs av naturmajoritetens önskesamhälle. Är det ändå inte ganska svårt liga behov och inte av ekonomin. I olika
att tänka sig att majoriteten vill ha en allt- undersökningar har det framkommit att
jämt ökande stress, växande buller och den upplevda livslyckan inte alls är högst i
föroreningar samt allt mindre natur och en de ekonomiskt framgångsrika samhällena
allt mera hård asfalt- och betongmiljö att och kulturerna, utan i de gemytliga och
materiellt anspråkslösa, som ändå sköter
leva i?
om hälsovård och social välfärd.
Kan det verkligen vara så att majoriteten
tycker illa om träd, parker, orörda natur- Påståendet att människan i grunden är
områden här och där samt naturliga, obe- egoistisk och girig stämmer inte. Antrobyggda stränder? Tycker majoriteten illa pologerna har i sina forskningar kommit
om gamla unika miljöer, gamla kultur- fram till att människan som art klarat sig
byggnader, småskaliga trähuskvarter och just tack vare sina sociala, empatiska och
skyddade innegårdar med träd, buskar och solidariska egenskaper. Vi bör nu ställa
frågan varför vårt nuvarande samhälle allt
blommor?
mer byggs på egoismen, girigheten och
Om vi för en stund glömmer de ”ekono- hänsynslösheten. Vem har sagt att vi måsmiska realiteterna” och tänker oss en stad te välja dem till samhället grundstenar?
med många parker, gårdar med äppelträd,
bärbuskar och grönsaksland, kvarters- Även vår lagstiftning bygger allt mera på
butiker på gångavstånd, bagerier, uteser- ekonomin. Det märks inte minst av att
veringar i trädgårds- och parkmiljöer om våra domstolar inte godkänner några som
somrarna och vintertid inomhus i närlig- helst besvär som skulle innebära ”betygande byggnader, samlingslokaler och dande” bortfall av ekonomisk vinst för nåföreningsutrymmen i varje kvarter samt gon part. När någons ekonomiska fördel
små teater- och konsertsalar här och där.... är i vågskålen spelar varken lagbrott eller
miljövärden någon roll. Det har även milLåter det motbjudande?
jöföreningen fått erfara flera gånger under
Ifall föregående ter sig motbjudande för 2000-talet.
majoriteten är det svårt att tänka sig en
ändring bort från nuvarande utveckling. Andemeningen i besvärsprincipen är att

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
allt måste motiveras med lagparagrafer - värderingar ingen betydelse. Redan det i sig är etiskt och moralfilosofiskt förkastligt. Men trots
allt finns en värdering som godtas
- ekonomin - och det gör helheten
ännu mer oetisk. Ekonomin är ingenting annat än en värdering som
nu lyfts ovanför alla andra värderingar, ovanför miljö, hälsa och liv.
Vem har sagt att det skall vara så?
Kommunsammanslagningarna
är nu en aktuell samhällspolitisk
fråga. Synar vi den litet närmare
märker vi att även handlar om tillväxtekonomins överordnade roll i
vårt samhälle. Det finns ingenting
annat som skulle tvinga till sammanslagningar än den ekonomiska
konkurrensen. Små kommuner och
samhällen klarar sig precis lika bra
och ofta bättre ur en mänsklig synvinkel, men dagens principer utgår endast från den onaturliga och
destruktiva tillväxtprincipen, som
tvingar fram en tävling som ingen
mår bra av.
”Människan är inte idealisk” är ett
motargument som ofta framförs
i diskussioner om ett bättre samhälle. Är det inte ett märkligt argument, om vi ändå vet att vi egentligen inte vill ha den utveckling vi
nu har? Att arbeta mot sig själv kan
väl ändå inte ligga i människans
natur? Är det inte bara frågan om
att vi gett fullmakt åt fel principer
och deras företrädare nu?

Kevätkokous pidetään keskiviikkona
18.4.2012 klo 18.30 Ekosopissa
(Vaasanpuistikko 20)
Käsiteltävänä ja hyväksyttävänä
toimintakertomus sekä tilinpäätös.
Tervetuloa!
Ennen kokousta klo 17:00 alkaen on samassa
paikassa kaikille avoin luento kaupunkiviljelystä (ks. ilmoitus alla). Järj. Luonto-Liiton
Pohjanmaan piiri ja Vaasan ympäristöseura
yhteistyössä Ekosopin kanssa.

VÅRMÖTE
Tid: Onsdagen den 18.4.2012 kl 19
Plats: Ekosoppi (Vasaesplanaden 20)
Verksamhetsberättelsen och bokslutet
behandlas och godkänns.
Välkommen!

Viljelyä kaupunkiin!
Tervetuloa kuuntelemaan luentoa kaupunkiviljelystä Ekosoppiin 18.4.2012 klo 17.00. Aiheesta
luennoimassa Minna Ritoluoma Dodo ry:stä.
Lopuksi vapaata keskustelua. Tilaisuuden jälkeen
pidetään Vaasan ympäristöseuran kevätkokous
n. klo 18.30 alkaen, johon voi halutessaan jäädä
mukaan.
Koska tilaa on rajallisesti ilmoittaudu luennolle
etukäteen osoitteeseen: ekosoppi@gmail.com tai
puhelimella 044 321 5247.

Ilmoittaudu mieluusti siinäkin tapauksessa,
että tulet vain kevätkokoukseen.
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Osallistu jättibalsamin
kitkentätalkoisiin heinäkuussa!
Ympäristöseura järjestää jättibalsamin kitkentätalkoot tiistaina 3.7.2012 Suvilahdessa,
kaupungin hienoimpien rantalehtojen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Jättibalsamit
syrjäyttävät tehokkaasti muun kasvillisuuden,
etenkin kosteammilla kasvupaikoilla, kuten
rantalehdoissa.

effektivast att stoppa jättebalsamin i början av
juli före fröna mognar.

Jättibalsamiesiintymän kitkeminen on tehokkainta ennen siementen kehittymistä heinäkuun alkupuolella.

Om jättebalsamin och andra ogynnsamma
främmande arter berättar Vikuri-projekt vid
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral.

Talkoisiin kannattaa ottaa mukaan hanskat ja
pitkähihaista vaatetusta sekä hara tai harava.
Kokoontuminen tiistaina 3.7. klo 17 Suvilahden ostoskeskuksen pihalla. Sateen sattuessa
talkoot siirretään viikolla eteenpäin. Tapahtuma on kaksikielinen.
Jättibalsamin haitoista ja haitallisten vieraskasvien kitkemisestä kertoo Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen Vikuri -Vieraskasvilajit kuriin hanke.

Delta på talko och stoppa spridning av jättebalsamin!
Vasa miljöförening ordnar talko i Sunnanvik
3.7.2012 för att skydda den värdefulla strandvegetationen mot jättebalsamin som håller på
att förenkla stranmiljön i Sunnanvik. Det är

Ta med till talko arbetshandskar och långärmad
klädsel samt räfsa eller kratta. Vi samlas vid
Sunnanviks köpcentra tisdag 3.7. kl 17. Ifall
det regnar flyttas talko med en vecka framåt.

”Kunnosta vanhat ikkunat
ja säästä!
Ympäristöseura järjestää ikkunoiden kunnostustapahtuman ”Kittiä kanssa” puutalomiljöössä torstaina 6.7.2012 klo 16-> Kauppapuistikko 42 sisäpihalla. Tule oppimaan perinteisiä
kunnostusmenetelmiä ja/ tai nauttimaan auringosta vanhan ajan pihamiljöössä! Tapahtuman
luonteen vuoksi säävaraus”
”Miljöförening ordnar saneringstalko för gamla fönster i gammalt trähusmiljö i innergård på
Handelsesplanaden 42 torsdag 6.7.2012 kl16
->. Kom och lär dig traditionella repareringsteknik och njut av solen i mysigt gårdsmiljö!
Väderrerservation!”

