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VUOSIKOKOUS | ÅRSMÖTE
KUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 30.10.2013

INBJUDAN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 30.10.2013

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään ke 30.10.2013 klo 18:30 Pohjanmaan
museon kahviossa (Museokatu 3).

Föreningens ordinarie höstmöte hålls ons
30.10.2013 kl 18:30 i cafeterian på Österbottens Museum (Museigatan 3).

Asialistalla sääntömääräiset asiat kuten
vuoden 2014 talousarvio ja toimintasuunnitelma, vuoden 2014 toimijat (mm. uuden
puheenjohtajan sekä hallituksen valinta), jäsenmaksujen suuruus sekä edustajien valinta kattojärjestöjemme Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin sekä Natur och
Miljön vuosikokouksiin.

På ärendelistan finns stadgeenliga ärenden
såsom budget och verksamhetsplan för året
2014, aktörer år 2014 (bl.a. ny ordförande
och styrelse väljs), storleken på medlemsavgiften bestäms och representanter för våra
takorganisationers (Natur och Miljö och Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri)
årsmöte väljs.

Tarjolla kahvia / teetä sekä suolaista iltapalaa.

Kaffe / te och en liten salt kvällsbit serveras.

Lumoudu Arktiksesta!
Ennen kokousta klo 17:30 alkaen
on mahdollisuus osallistua
elokuvanäytökseen Merenkurkun
luontokeskus Terranovan auditoriossa
(Museokatu 3, kellarikerros). Elokuva
kertoo arktisesta luonnosta ja sen
kesto on n. 50 min.
Tervetuloa!

Fascineras av Arktis!
Före mötet visas en film som börjar
kl 17:30 i Kvarkens naturcentrum
Terranovas auditorie (Museigatan
3, bottenvåningen). Filmen varar ca.
50 min och berättar om den arktiska
naturen.
Välkommen!

Utflykt till Heinineva i Alajärvi
Vasa miljöförening deltog tillsammans med några andra
österbottniska lokala miljöföreningar i en allmän utflykt den 31.8.
Huvudmålet var Heinineva, en mosse i Alajärvi.
Utflykten arrangerades av Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, på dagen
som nu är utlyst till den finska naturens dag.
Varför just Heinineva var målet berodde i sin
tur på att en del av mossen, Heinisuo, nyligen blivit ett naturskyddsområde.
Skyddet förverkligades genom att “Stiftelsen
för naturarvet” (Luonnonperintösäätiö) köpte området. Suomen luonnonsuojeluliiton
Pohjanmaan piiri har också för ändamålet
fått donationer av lokala föreningar och privat människor.
Även Vasa miljöförening deltog med en betydande summa som föreningen fick av Borgaregatans högstadie, vars elever hade donerat inkomsterna från “Dagsverket” för ett
antal år sedan. Vi vill varmt tacka eleverna
och skolan för doneringen, den har nu fått
ett evighetsvärde via en del av denna storartade mosse!

Förutom mossen och de andra värdefulla
och vackra miljöerna vi såg under dagen var
det storartat att se och bekanta sig med en
hel busslast med fina människor, varav de
flesta värnat om sin lokala miljö och kultur
under hela sin livstid. Den sakkännedom de
innehade och den kärlek för sin hemtrakt de
visade var gripande.
Under dagen diskuterade vi flera gånger den
givande utflykten och kom överens om att
samarbeta mera och oftare. Alla kände sig
styrkta av gemenskapen och de gemensamma värderingsgrunderna, den lokala livsmiljön i alla sina naturliga former. Det finns
mycket att värna om ännu!
Göran Ekström
viceordf.
http://luonnonperintosaatio.fi/suojelualueet/pohjanmaa/heinisuo

SANOISTA TEKOIHIN!
Syyskuun 27. päivänä 2013 ilmestyy
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli
IPCC:n arviointiraportti, joka kertoo, että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos näkyy jo
yksiselitteisesti maapallon ilmastossa. Tieto
ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja merkittävien päästövähennysten tarpeesta on entisestään tarkentunut. Uusimman arvion mukaan maapallon keskilämpötila voi nousta
pahimmillaan lähes viisi astetta vuosisadan
loppuun mennessä. Lämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen vaatii erittäin
nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä.
Vuosia jatkuneen ilmastokeskustelun ja
-kampanjoinnin jälkeen olemme ratkaisevassa tilanteessa, jossa ilmastonmuutoksen
uhka virallisesti tunnustetaan, mutta se ei
näy valtioiden ja päättäjien toimissa. IPCC:n
raportti antaa synkän näkymän siitä, minkälaiseen maailmaan olemme luisumassa, jos
kehityksen suunta ei käänny. Sellaista maailmaa ei yksikään vanhempi voi toivoa lapsilleen, eikä yksikään nuori ihminen voi katsoa
kovin toiveikkaana. Se tulevaisuus on vielä
muutettavissa, mutta nykyuralta siirtyminen
vaatii toimia - nyt eikä sitten joskus myöhemmin.
Lokakuun 5. päivänä 2013 toista tuhatta
ihmistä Helsingissä ja tuhansia ihmisiä ympäri maailman marssii Arktiksen ja Greenpeace-aktivistien puolesta. Aktivistit ovat tutkintavankeudessa Venäjällä syytettynä merirosvoudesta sen jälkeen, kun he osoittivat
rauhanomaisesti mieltään arktista öljynporausta vastaan Petšoranmerellä. Aktivistien
joukossa on myös suomalainen Sini Saarela,
jota uhkaa jopa 15 vuoden vankeustuomio.
Vuoden 2014 alussa venäläinen energiajätti Gazprom aloittaa, ilmastokriisistä
välittämättä, kaupallisen öljynporauksen
ensimmäisenä maailmassa Pohjoisella jäämerellä - alueella, joka paljastuu jään alta

ilmastonmuutoksen seurauksena, ja jossa
öljynporaus ja -onnettomuudet tuottaisivat
peruuttamatonta tuhoa alueen ympäristölle ja sen ainutlaatuiselle eläimistölle. Silti
Gazpromin toiminta on virallisesti laillista ja
Sini istuu Murmanskissa vangittuna. Tässä
kuvassa kiteytyy kaikki, mikä planeetallamme on vialla.
31-vuotias Sini on Greenpeacen ympäristöaktivisti, joka on pitkään toiminut vapaaehtoisena ympäristöjärjestöissä. Sini
on luontoihminen, joka viettää paljon aikaa
metsässä. Sinille ei riitä vaikuttamiseksi äänestäminen kerran neljässä vuodessa. Sinin
mielestä kaikkien pohjoisessa asuvien ihmisten tulisi tehdä oma osansa sen eteen,
että Arktinen alue suojeltaisiin, ja ettei sitä
käytettäisi hyväksi.
Onneksi Sini ja muut aktivistit eivät ole yksin! He ovat osa voimistuvaa kamppailua ilmastonmuutoksen ja fossiilisten polttoaineiden rajoittamiseksi, joka ulottuu Euroopasta
Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle.
NYT! Minä, sinä ja moni muu olemme mukana tässä kamppailussa - yhdessä! Jokainen
meistä voi torjua ilmastonmuutosta!
Mitä minä teen? Mitä sinä teet? Mitä me
teemme? Yli miljoona ihmistä ympäri maailman on lähettänyt vetoomuksen Venäjän
suurlähetystöille Arktiksen suojelemiseksi ja
aktivistien vapauttamiseksi.
• Lähetän vetoomuksen täältä: www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/ilmastonmuutos/Arktis/vapauta-aktivistimme
• Vaadin arktisen öljynporauksen estämistä: www.savethearctic.org
• Teen ilmastoystävällisiä arkivalintoja:
• Vaihdan virtaa! Valitsen Ekoenergia-merkittyä vihreää sähköä: www.ekoenergia.fi

• Liikun mukavasti raiteilla!
Vältän lentämistä.
• Vaihdan lihasvoimaan!
Pyöräilen ja kävelen autoilun sijaan.
• Suosin kasvis- ja lähiruokaa!
• Poimin ostoskassiini luomua!
• Laitan jätteet kiertoon! Ensisijaisesti pyrin
kuitenkin välttämään jätteen syntyä.
• En lämmitä turhaan!
Lasken huonelämpötilaa yhdellä asteella.
• Säästän sähköä! Vaihdan energiansäästölamppuihin enkä polta niitä turhaan.
• En polta maailman metsiä! Lopetan tupakoinnin, jos se on ollut paheeni.
• Valjastan oman energiani! Lähden mukaan kansalaistoimintaan ilmaston puolesta.

• Luen lisää arkivalintojeni merkityksestä: http://
ilmasto.org/
vaikuttaminen/
ilmastoystavallisia-arkivalintoja.
• Teen ilmastolupauksen
osoitteessa www.ilmastoasenne.fi , jaan
lupaukseni sosiaalisessa mediassa ja
haastan myös ystäväni. Esimerkilläni on
voimaa!
• Keskustelen ilmastonmuutoksesta, sen
vakavuudesta ja arkivalintojemme merkityksestä lähipiirini kanssa. Kerron, että
yhdessä voimme vielä muuttaa kehityksen
suuntaa! Rohkaisen, en syyllistä! Keskustelun pohjaksi saan asiallista ilmastotietoa täältä: http://ilmasto-opas.fi

”Ilmastonmuutos on
todellinen uhka, mutta
yhdessä pystymme
pysäyttämään sen!”
- Sini Saarela -

• Jaan ilmastolinkkejä ja -tapahtumakutsuja
sosiaalisessa mediassa.
• Kirjoitan ilmastonmuutoksesta, sen ratkaisuista ja Arktiksen suojelun tärkeydestä
esimerkiksi paikalliseen sanomalehteen.
• Teen ilmastoaloitteen tai kannatan jo tehtyä aloitetta omassa kotikunnassani. Kunnissa tehdään merkittäviä päätöksiä, jotka
vaikuttavat siihen, minkälaiseksi asukkaan
hiilijalanjälki muodostuu. Verkkosivujen
http://ilmastoasenne.fi/tee-aloite/ kautta
voin tehdä kuntalaisaloitteen napakasta
päästövähennystavoitteesta ja samalla
edistää keskustelua kunnan ilmastotyön
tärkeydestä. Jos kotikuntaani on jo tehty
aloite, käyn kannattamassa sitä osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi
• Otan yhteyttä päättäjiin – kirjoitan, soitan,
tapaan itsenäisesti tai kansalaisjärjestön
kautta. Vaikka kuluttajien valinnoilla on
väliä ilmastonmuutoksen hillinnässä, myös
laajempia muutoksia tarvitaan, jotta vähähiilinen elämä olisi mahdollista. Vaadin
näitä muutoksia päättäjiltämme.
• Tuen ilmastonmuutoksen hillitsemistyötä
tekeviä järjestöjä liittymällä jäseneksi tai
lahjoituksilla. http://ilmasto.org/vaikuttaminen/liity-jarjestoon-ja-osallistu-toimintaan
• Otan norppahaasteen vastaan ja haastan
myös ystäväni Suomen luonnonsuojelu-

liiton jäseneksi pyytämällä henkilökohtaisesti: www.sll.fi/liity. (27.10. mennessä
liittyneet saavat liittymislahjan.) Saimaannorppa tarvitsee pesimiseensä lunta ja
jäätä tulevaisuudessakin!
• Osallistun toimintaan ja annan aikaani
vapaaehtoistyölle järjestössä tai kampanjassa, jossa saan voimaannuttavan tunteen
siitä, etten ole yksin! Olen lämpimästi tervetullut Vaasan ympäristöseuran toimintaan.
Paikallisesti voimme vaikuttaa moniin asioihin luonnon ja ympäristön, myös ilmaston,
puolesta! Yhdessä keskusteleminen, suunnitteleminen ja tekeminen on innostavaa.
Yhdessä meissä on enemmän voimaa! Voin
osallistua juuri sillä tavalla ja siinä määrin,
mikä itsestäni tuntuu hyvältä. www.sll.fi/
vaasa
• Osallistun ympäristöseuran syyskokoukseen keskiviikkona 30.10.2013 ja vaikutun
arktisen luonnon karusta kauneudesta
ennen kokousta esitettävässä elokuvanäytöksessä.
Nähdään!
Anna Swanljung
Lähteet: http://ilmatieteenlaitos.fi/uusin-arviointiraportti
www.greenpeace.org/finland/fi/media/blogi/
sankarit-joita-emme-ansaitse/blog/46864/
www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/
ilmastonmuutos/Arktis/Sini-Saarela/

MISTÄ KAIKKI ALKAA?
Ihmiset ympäri maailmaa kertovat haluavansa
elää rauhassa ja sopusoinnussa toistensa ja
ympäristönsä kanssa, tavallista arkipäivää.
Tämä on käynyt ilmi monissa mielipidetutkimuksissa. Mikä on vikana, kun tämä niin
harvoin näkyy toteutuvan? Uutiset kertovat
päivittäin väkivallasta, sodista, kapinoista, vallankaappauksista ja ympäristötuhosta. Miksi
ihminen tekee asiat niin vaikeiksi itselleen ja
muille?
Uskottelemme, että nopea tiedonkulku ja median sensaatio- ja dramatiikanhakuisuus vahvistavat tätä kyseistä vaikutelmaa. Tottahan
se on, mutta kymmenesosakin siitä pahasta,
mitä maailmassa tapahtuu, on aivan liikaa.
Meillä on myös taipumusta ajatella, että “sivistyneissä” maissa, kuten Suomessa, osataan
hoitaa asiat paremmin ja vastuullisemmin
kuin monessa muussa maassa. Mitenhän sen
asian kanssa on, jos tarkastelemme pintaa syvemmältä?
Mistä kaikki alkaa, on ikuisuuskysymys, mutta
ei se niin vaikea ole, ettemmekö voisi hahmotella vastausta tarkkailemalla sitä yhteiskuntaa, missä itse elämme. Mitä luemme paikallisista lehdistä paikallisista tapahtumista ja
politiikasta päivästä toiseen? Vallanhimosta ja

kateudesta, itsekkyydestä, jatkuvasta kaupunkien, kuntien ja yritysten välisestä kilpailusta,
pakkokasvusta ja tehostamisvaatimuksista vaikka kulutamme jo moninkertaisesti enemmän kuin mitä hyvään elämään tarvitsemme.
Ja kaikki tapahtuu ihmisen, luonnon ja tulevaisuuden kustannuksella.
Edellisessä kappaleessa on myös sotien ja
suuren mittaluokan maailmantuhon alkukaava. Siitä alkavat ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat, sodat ja ristiriidat. Se, mitä
täällä Vaasassa ja sen ympäristössä teemme,
heijastuu ja vaikuttaa omalta osaltaan maailman menoon. Olemme paljolti ulkoistaneet
sekä ympäristötuhon että resurssipulasta johtuvat ongelmat.
Usein päättäjät esittävät hyväntahtoisten ehdotusten kumoamiseksi lausahduksen, että
“emme ole yksin maailmassa”. Jos mietimme
asiaa tarkemmin, eikö se totuus käännykin
toisin päin? Juuri siksi, kun emme ole yksin
maailmassa, meidän tulee toimia hyväntahtoisesti ja vastuullisesti. Voimme pahentaa tai
parantaa asioita paikallisella toiminnallamme,
politiikallamme, elämäntavoillamme ja päämäärillämme. Me olemme “ne muut” toisille.
Huijaavatko yksittäiset ihmiset, jotka sanovat
haluavansa elää rauhassa ja sopusoinnussa
toistensa ja ympäristön kanssa, vai huijaavatko vallanpitäjät ja viranomaiset, jotka väittävät
toteuttavansa kansan tahtoa? Ei yksittäisellä
ihmisellä, joka vastaa luottamukselliseen kyselyyn, ole mitään syytä huijata. Sen sijaan
hänellä on nyt syytä astua esiin ja lausua mielipiteensä, kumotakseen päättäjien tekosyyn
tuhoisaan toimintaan.
Göran Ekström
vpj.
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www.sll.fi/vaasa
vaasan.ymparistoseura@gmail.com

