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Hae Vaasan ympäristöseuran hallitukseen!
Syyskokouksessa 21. lokakuuta valitaan puheenjohtaja, uusia jäseniä ja varajäsenen 
Vaasan ympäristöseuran hallitukseen erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenen kausi 
on kaksi vuotta.

Vaasan ympäristöseuran hallituksessa olet mukana päättämässä ja toteuttamassa seu-
ran toimintaa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat avoimia 
kaikille seuran jäsenille.

Vaasan ympäristöseuran hallitus 2020:
Matti Tuomaala, puheenjohtaja
Lasse Villanen, sihteeri (erovuorossa)
Birthe Weijola, varapuheenjohtaja (ev:ssa)
Olli Autio
Asseri Laitinen (erovuorossa)
Juho Lähde
Anna-Lena Starck
Göran Ekström, varajäsen (erovuorossa)
Senni Korhonen, varajäsen

Mitä ostaa lahjaksi ihmiselle, jolla on jo 
kaikkea. Tätä mietin hiljaa itsekseni noin 10 
kuukautta sitten mustana perjantaina. Kaikkea 
saisi halvalla, mutta tarvitseeko hän jotain. Tu-
leeko hänelle vain pahamieli, jos ostan hänelle 
jotain toissijaista, mikä kuluttaa ylenpalttisesti 
luonnonvaroja ja tuskin kestää eettistä tarkas-
telua. No se ihminen olin tosiaan minä itse ja 
olin näitä kysymyksiä jo pidempään hautonut.
 
Kuluttajuudestani on tullut lähes pako-
nomaista ja tuntuu että monesti kuultu viisaus 
”teemme töitä, josta emme pidä, ostaaksemme 
tavaroita, joita emme tarvitse, tehdäksemme 
vaikutuksen ihmisiin, joista emme välitä” oli 

Säästä 100% - Älä osta mitään!! Erikois tarjous vain sinulle. Kiirehdi!!
kuin suoraan elämästäni. Ehkei tilanne ollut 
ihan noin raadollinen, mutta kun luin lehtiar-
tikkelin vuoden ostolakosta, tiesin että nyt on 
aika kokeilla miltä tuntuu olla epätavallinen 
kuluttaja. Älä osta mitään päivästä alkaen en 
osta vuoteen muuta kuin elintarvikkeita.

Projektin piti olla vain henkilökohtainen 
sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseen tähtäävä 
haaste, mutta ystäväni yllytti tuomaan asian 
julkiseksi, jolloin kiinnostuneet voisivat 
seurata projektini etenemistä ja ehkä haastaa 
myös itsensä. Lyhyenä juonipaljastuksena voin 
sanoa, että tämä on ollut antoisa ja opetta-
vainen projekti. Voit seurata sitä youtubessa 

Matin kukkarossa -kanavalla. 
Vuoden aikana säästyneistä 
rahoista puolet lahjoitetaan 
luonnonsuojeluun! Summa 
paljastetaan kanavalla seuraa-
vana Älä osta mitään -päivänä 
27.11.2020

Rauhaa ja rakkautta toivottaa 
VYS PJ Matti Tuomaala



KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUK-
SEEN 21.10.

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään 
ke 21.10. klo 18:30-19:30. Tervetuloa!

Asialistalla sääntömääräiset asiat kuten vuo-
den 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma, 
vuoden 2021 toimijat (mm. puheenjohtajan 
sekä hallituksen valinta), jäsenmaksujen suu-
ruus sekä edustajien valinta kattojärjestöjem-
me Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan 
piirin sekä Natur och Miljön vuosikokouksiin.

Vallitsevan pandemiatilanteen takia on tänä 
vuonna mahdollista osallistua syyskokoukseen 
joko Zoom-videokokouksen kautta tai paikan 
päällä Vaasan pääkirjaston Draama-salissa 
(Kirjastonkatu 13, 1. krs). Jos haluat osallis-
tua videoyhteydellä, pyydämme ystävällisesti 
täyttämään nettilomakkeen osoitteessa https://
forms.gle/jeMnMwU8SSXPYsp2A. Ilmoittau-
tuneille lähetämme linkin videokokoukseen 
kokouspäivän aamulla.

SUOMEN EKOLOGINEN JÄLLEENRA-
KENNUS -tilaisuus ke 21.10. klo 17:30 (ennen 
syyskokousta)

Filosofi Tere Vadén kuuluu monitieteiseen 
BIOS-tutkimusyksikköön ja hän esittelee 
BIOS:n tuoreen tutkimuksen aihepiiriä. 
Esitelmän painopiste ovat ne talousajattelun 
piirteet, joihin yhteiskunnan ekologinen 
jälleenrakennus voi perustua.

Luento pidetään samalla etäyhteydellä kuin 
syyskokous, ja ilmoittautuminen tapahtuu 
saman linkin kautta. Etäluentoa voi myös tulla 
seuraaamaan Draama-saliin ennen syyskoko-
usta.

Draama-saliin otetaan vain 20 henkilöä 
sisään saapumisjärjestyksessä. Tilaisuudessa 
on maskisuositus. Vain terveenä paikalle. 

INBJUDAN TILL FÖRENINGENS HÖST-
MÖTE 21.10.

Föreningens ordinarie höstmöte hålls ons 
21.10. kl 18:30-19:30. Välkommen!

På föredragningslistan finns stadge-enliga 
ärenden såsom budget och verksamhetsplan 
för året 2021, funktionärer år 2021 (bl.a. 
ordförande och styrelse väljs), storleken på 
medlemsavgiften bestäms och representanter 
till våra takorganisationer Natur och Miljös 
och Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanma-
an piiris årsmöten väljs.

Pga. det rådande pandemiläget finns det i år 
möjlighet att delta i höstmötet antingen via 
Zoom-videomöte eller på plats i Vasa huvud-
biblioteks Drama-sal (Biblioteksgatan 13, 1. 
vån.). Om du vill delta via videoförbindelse 
ber vi dig vänligen fylla i nätblanketten på 
adressen https://forms.gle/jeMnMwU8SSX-
PYsp2A. Vi skickar en länk till videomötet på 
mötesdagens morgon åt dem som anmält sig.

EN EKOLOGISK ÅTERUPPBYGGNAD AV 
FINLAND–tillfälle ons 21.10. kl. 17:30 (före 
höstmötet)

Filosof Tere Vadén hör till den tvärvetenskap-
liga BIOS-forskningsenheten och presenterar 
BIOS’ forskning kring ämnesområdet ekolo-
gisk återuppbyggnad. Föredragets tyngdpunkt 
ligger på de ekonomiska teorier som kan 
utgöra en grund för en ekologisk återuppbygg-
nad av samhället.

Föredraget hålls via samma videoförbindelse 
som höstmötet, och anmälan sker via samma 
länk. Man kan också komma och följa med 
distansföreläsningen i Drama-salen före 
höstmötet.

Till Drama-salen tas bara 20 personer in 
i ankomstordning. Användning av mask 
rekommenderas. Du deltar väl bara om du 
är frisk.

Tiedustelut/Förfrågningar: Matti Tuomaala 0405552582 / matti.j.tuomaala@gmail.com

S y y s k o k o u s  -  H ö s t m ö t e



Lahjoita valokuvia!
Oletko valokuvaharrastaja ja haluat auttaa meitä suoje-
lemaan Vaasan ja Mustasaaren luontoa? Yhdistyksemme 
tarvitsee säännöllisesti valokuvia muun muassa Syysleh-
teen, kannanottoihimme ja tapahtumailmoituksiin. Tällä 
hetkellä kaivataan valokuvia myös nettisivujemme www.sll.
fi/vaasa uudistukseen.
 Toivelistalla on valokuvia vaasalaisista ja musta-
saarelaisista luonnonmaisemista eri vuodenaikoina, seudun 
luontokohteista ja tyypillisistä lajeista. Erityisen kiitollisia 
olisimme terävistä ja laadukkaista luontokuvista. Ota yh-
teyttä tai lähetä kuvia suoraan osoitteeseen: birthe.weijola@
gmail.com. Kiitos!  

Donera fotografier!
Är du hobbyfotograf och vill hjälpa oss att skydda naturen 
i Vasa och Korsholm? Vår förening behöver regelbundet 
fotografier till bland annat Höstbladet, olika ställningsta-
ganden och evenemangsannonser. Just nu behöver vi också 
fotografier till förnyelsen av vår webbsajt www.sll.fi/vaasa.
 På vår önskelista finns fotografier av naturland-
skap i Vasa och Korsholm vid olika årstider, nejdens natu-
robjekt och typiska arter. Särskilt tacksamma skulle vi vara 
för naturfotografier av hög kvalitet. Tag kontakt eller skicka 
fotografier direkt till adressen: birthe.weijola@gmail.com. 
Tack!

Valokuva: Mirva Vittaniemi



Metsäsuunni te lma tulossa nähtävi l le

Vaasan metsäsuunnitelmaluonnos 
2020-2030 on tulossa nähtäville 
vielä loppuvuonna - ainakin jos 
kaupungin ilmoittamaan aika-
tauluun on luottamista. Metsä-
suunnitelman piti alunperin tulla 
nähtäville jo vuosi sittten, mutta 
aikataulu on jouduttu lykkäämään 
teknisten haasteiden takia, kerro-
taan Vaasan viheralueyksiköstä.
  Vaasan metsäsuunnitelma 
on tärkeä asiakirja, jossa linjataan 
kaupungin metsäomaisuuden hoi-
dosta, hakkuumääristä ja -tavoista.
 Kaupungin 4150 hehtaa-
rin metsäomaisuuteen mahtuu 
suuri osa vaasalaisille tärkeistä 
virkistys- ja retkeilyalueista – mm. 
Pilvilammen ja Öjbergetin retkei-
lyalueet, Vaskiluodon, Mustikka-
maan, Ämmämäen, Storbergetin 
ja Bölenmetsän virkistysalueet ja 
isoja metsäpalstoja Öjenissä.
 Vaasan kaupunki on Poh-
janmaan suurimpia metsänomis-
taja. Kaupungin metsäsuunnitel-
malla on suuria ja kauaskantoisia 
vaikutuksia Vaasan luontomaise-
maan, luonnon monimuotoisuu-
teen, virkistykseen ja kaupungin 
mahdollisuuksiin saavuttaa hiili-
neutraalius vuoteen 2029 mennes-
sä.

 Metsäsuunnitelma sisältää 
metsikkökuviotason hakkuita ja 
muita hoitotoimenpiteitä kym-
menvuotiskaudelle. Tämän koko-
luokan suunnitelmassa se tar-
koittaa helposti satoja hehtaareja 
hakkuuesityksiä. Siksi vaasalaiset 
luontojärjestöt ovat esittäneet, että 
nähtävilläoloaika olisi vähintään 
1,5 kuukautta ja että suunnitelma 
asetetaan nähtäville sähköisessä 
muodossa.   
 Varaudumme kommen-
toimaan metsäsuunnitelmaa, kun 
se tulee loppusyksynä nähtäville. 
Toivomme, että mahdollisimman 
monet vaasalaiset osallistuvat sil-
loin keskusteluun yhteisten met-
siemme hoidosta ja jättävät omat 
mielipiteensä suunnitelmasta.
 
Birthe Weijola

Lue lisää Vaasan metsäsuunnitel-
masta 2020-2030 Vaasan ympä-
ristöseuran nettisivuilla: https://
web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/vaa-
san-metsasuunnitelma-2020-2030

Seuraa Vaasan ympäristöseuran 
Fb-sivuja:
https://www.facebook.com/VYS-
VMF



Aurinkopolku lumoaa,
syvemmälle houkuttaa,
puut moninaiset varjostaa,
suojan eläville tarjoaa.

Tuuli soittaa puiden orkesteria,
sade huuhtoo pölyt oksilta,
kastepisarat auringossa hohtaa,
pimeys ja valo metsässä kohtaa.

Vihreys mystinen hivelee silmää,
sammalmättäät pehmentää
eessä avautuvaa näkymää:
kivet, kannot, lahopuut, mättäät
kätkee monenlaista elämää.

Tupasvillaräme pöydän kattaa
on ollut lakkaa, karpaloa ja
puolukkaa,
metsikössä kasvaa mustikkaa,
sienet maukkaat maata koristaa,
silmän ruokaa myös tarjoaa,
ruskaväreissä jo kasvit loistaa!

Metsän    lumo

Valokuva: Mirva Vittaniemi



Syksyn retket metsään hoitaa,
ihmisen ehjäksi kokoaa,
mieleen antaa uutta voimaa,
murheet kauas kaikkoaa.

Arvo metsissä on meille suunnaton,
moninaisuuden aarreaitta
korvaamaton.
Huolta jokainen voi niistä kantaa,
tukensa metsien suojelulle antaa.

Palveluksen metsälle suoda vois,
jos roskat ihmisten kantaa pois,
jälkensä kauniisti korjaa aina,
metsällekin maksettava on laina.

Kun kunnioittaen metsän saleissa
kulkee,
ne ihmisen onnelliseen syleilyyn
sulkee!

Erja Saario

Kirjoittaja on Vaasan ympäristöseuran varatoiminnantar-
kastaja. Runo syntyi VYS:in järjestämän “Pyörällä metsästä 
metsään”-retken innoittamana 2018. 

Metsän    lumo



Coronapandemin är den allvarligaste 
krisen vi i Finland och många an-
dra länder upplevt sedan det andra 
världskriget med sina svallvågor sluta-
de på 1940-talet. I många avseenden 
finns likheter i dessa krisers följder 
trots att bakgrunderna är olika. I 
den sociala andan och i de konkreta 
omställningar som behövs finns även 
stora likheter.

En stor skillnad är dock att världen nu 
även står inför en serie växande eko-
logiska katastrofer. Men precis som 
med krigstragedierna och coronaviru-
set finns det även stora likheter i hur 

vi skall tänka och agera för att mini-
mera de ekologiska katastroferna. Vi 
kan minimera alla dessa problem med 
samma åtgärder och samma värde-
ringsgrunder: humanism, pacifism, 
solidaritet, miljöhänsyn, lokalsam-
hällen, självförsörjning, måttlighet 
och småskalighet. Om någonting så är 

detta en verklig win-win möjlighet.

I miljöföreningarna är miljön, natu-
ren och ekologin centrala men de är 
intimt kopplade till de andra frågor-
na. Om inte värderingarna, livsstilen 
och samhällets grunder ändras finns 
ingen möjlighet att värna om miljön 
och naturen heller.

I bakgrunden för de ovan påtalade 
stora problemen finns ytterligare två 
gemensamma faktorer, nämligen eko-
nomin och teknologin. Även de har 
drivit åt fel håll en längre tid.

Vi skall inte krångla till saker - det 
är inveckling istället för utveckling. 
Utgångspunkten är att livet är enkelt. 
Även bofinkar, harar, igelkottar, fjä-
rilar och alla andra livsformer klarar 
av det om miljön är frisk. Människan 
behöver hälsosam mat, rent vatten, 
värme, kläder, ett hus att bo i, vänner, 

S e  l i v e t  -  l ä r d o m a r                           a v  c o r o n a p a n d e m i n

“Vi kan minimera alla dessa problem 
med samma åtgärder och samma vär-
deringsgrunder: humanism, pacifism, 
solidaritet, miljöhänsyn, lokalsamhäll-
en, självförsörjning, måttlighet och 
småskalighet.”



samarbete och kärlek. Det är allt och 
det bör vi grunda våra värderingar, 
vår kultur och livsstil på.

En orsak till problemen vi har idag är 
den roll ekonomin fått. Det är ingen 
överdrift att påstå att den i många 
avseenden ses som viktigare än själva 
livet. En viss form av ekonomi är 
praktisk och bra, men den får inte 
vara ett självändamål och den skall 
inte växa. Den skall endast underlät-
ta organiseringen och fördelningen 
av nödvändiga tjänster och varor. Vi 
måste bort från det ekorrhjul och den 
konsumism den nu lett till.

Vi skall begrunda vad som verkligen 
är livsupprätthållande. Det är de ovan 
nämnda enkla sakerna. Vi har krång-
lat till allt så fruktansvärt nu att vi inte 
ser “livet för ekonomin”. Ekonomin 
och vinstintressen är nu även de star-
kaste styrningarna gällande teknolo-
gin och då går det fel. Det finns idag 
så mycket som bara tär utan att nära 
livet.

En lärdom som coronaviruset givit 
är lokalsamhällets samt den lokala 
och nationella självförsörjningens 
värde. Byteshandel med nödvändiga 
produkter som inte kan produceras 
var som helst i världen är bra, men att 
som nu konkurrera med samma pro-
dukter - oftast onödiga och dåliga - 
och frakta samma typs varor kors och 

tvärs över världen är förkastligt. Vi 
måste ordentligt minska på all frakt 
och allt resande och överge tanken på 
ett fysiskt globalsamhälle. Det globala 
skall vara värderingsgrunderna; hu-
manismen, pacifismen, måttligheten 
och naturskyddet.

Vi har nu i Finland och andra länder 
upplevt en renässans av närmiljön. 
Folk har vandrat, plockat bär och 
svampar och vistats i närmiljön på ett 
helt annat sätt än på länge. Det skall 
vi fortsätta med. Får vi snö och köld 
denna vinter är det också fint att skida 
och åka i backarna bakom husknuten, 
i närskogarna, på fälten och vistas ute 
på isarna.

Vi har nu sett att det går att ändra 
även på stora saker i samhället om 
vi är inställda på det. Det bästa vi 
nu kan göra är att en stor del av de 
förändringar som behövs för att mota 
coronapandemin - och även mini-
merar ekokatastroferna och risken 
för krig - blir bestående. Vi skall inte 
sträva till att återgå till allt det gamla. 
Vi skall lämna bort allt onödigt och 
skadligt. Gör vi det klokt och rättvist 
blir allt bättre.

Göran Ekström

Skribenten är suppleant i Vasa miljö-
förenings styrelse.

S e  l i v e t  -  l ä r d o m a r                           a v  c o r o n a p a n d e m i n



Runsorissa lähellä lentokenttää 
sijaitsee Vaasan kaupungin hiljat-
tain hankkima, noin 10 hehtaarin 
laajuinen Hattnötbackenin metsä-
alue, jonka Vaasan ympäristöseura 
arvioi luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erittäin tärkeäksi 
alueeksi. Kohde vastaa arvoltaan 
Vaasan ympäristöseuran aiemmin 
esiin tuomaa kymmenen suojelun 
arvoisen kaupungin omistaman 
kohteen listaa sitä täydentäen.

Hattnötbackenilla on valtavasti eri 
lahoamisvaiheissa olevaa puuai-
nesta maa- ja pystypuiden muo-
dossa. Lahopuun esiintyminen on 
metsäluonnon monimuotoisuu-
den tärkein yksittäinen edellytys. 
Lahopuulla eläviä tai sitä hyödyn-

täviä eliölajeja arvioidaan olevan 
Suomessa jopa 5000, mikä tarkoit-
taa noin 10 % maamme kaikista 
tunnetuista eliölajeista.

Hattnötbackenilta voi löytää Vaa-
san seudulla erittäin harvinaisia 
kasvilajeja, kuten haisukurjen-
polven, näsiän ja lehtomataran. 
Alueella voi kulkea muutamia mel-
ko vähän käytettyjä polkuja pitkin. 
Louhikkoja on paikka paikoin. 
Hattnötbacken sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien päässä ja sitä voi 
lämpimästi suositella retkeilyko-
hteeksi kaikille luonnon moni-
muotoisuudesta ja lähiluonnosta 
kiinnostuneille.

Hieno metsä Runsorissa – Hattnötbacken





Saadaksemme yhteiskunnan rakenteet, kulttuurin ja ihmisten elämäntavat
ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviksi, tarvitaan perustavanlaatuinen muutos. 

Tämä muutos koskee kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. 
Filosofi Tere Vadén kuuluu monitieteiseen BIOS-tutkimusyksikköön ja hän

esittelee BIOS:n tuoreen tutkimuksen aihepiiriä. Esitelmän painopisteenä ovat ne
talousajattelun piirteet, joihin yhteiskunnan ekologinen jälleenrakennus voi
perustua. Luento pidetään etäyhteydellä. lmoittautumis- ja liittymisohjeet

julkaistaan Vaasan ympäristöseuran kotisivuilla www.sll.fi/vaasa.
Luentotilaisuuden jälkeen pidetään Vaasan ympäristöseuran

sääntömääräinen syyskokous klo 18.30. Tervetuloa!

För att samhällets strukturer, kultur och människornas livstil kan bli ekologiskt
och socialt hållbara behövs en grundlig förändring. Förändringen gäller

samhällets alla delområden. Filosof Tere Vadén hör till den tvärvetenskapliga
BIOS-forskningsenheten och presenterar BIOS' forskning kring ämnesområdet
ekologisk återuppbyggnad. Föredragets tyngdpunkt ligger på de ekonomiska

teorier som kan utgöra en grund för en ekologisk återuppbyggnad av samhället.
Föredraget hålls på distans. Anmälnings- och anslutningsinstruktioner publiceras

på Vasa miljöförenings hemsida www.sll.fi/vasa. 
Efter föreläsningstillfället hålls Vasa miljöföreningens stadgeenliga

höstmöte kl 18.30. Välkommen!

Suomen ekologinen             En ekologisk åter-    
jälleenrakennus          uppbyggnad av Finland

Filosofi Tere Vadén, BIOS
21.10.2020 17.30-18.30

Etäluento - Distansföreläsning


