VAASAN YMPÄRISTÖSEURA - VASA MILJÖFÖRENING
SYYSLEHTI 2019 HÖSTBLADET

Pohdintoja ajastamme
Perjantai 27.9. kansainvälinen ilmastolakkopäivä ja olen ottanut töistä kaksi palkatonta vapaapäivää osallistuakseni Vaasan yliopistolla pidettävään ilmastokonferenssiin. IPCC on muutama
päivä aikaisemmin julkaissut erikoisraportin merestä, jäästä ja lumesta ja ympäri maailmaa
pidetään Gretan innoittamana massiivisia ilmastolakkoja. Vaasan ympäristöseura on päättänyt
olla järjestämättä mielenilmausta 27.9. torilla, useammasta syystä. Viimeksi järjestetyn mielenilmauksen osallistujamäärä oli viimeksi asian tärkeyteen nähden pieni ja nyt on hyvä kilpaileva
tapahtuma tarjolla, nimittäin tuo ensimmäisen ilmastokonferenssi Vaasassa, johon soisimme
ihmisten osallistuvan.
Ilmasto aktivisti Greta on muutama päivä aikaisemmin purjehtinut YK:n ilmastokonferenssiin New Yorkiin pitämään puhetta. Hän syytti päättäjiä mm: ”Katsotte poispäin totuudesta” … ”Jos te oikeasti ymmärtäisitte tilanteen ja silti epäonnistuisitte toimimaan te olisitte pahoja
ja sitä en voi uskoa”. Jaan hänen tuntemuksia. Tilanne näyttää huolestuttavalta ja silti kaikkialla
usko johonkin teknologiseen ratkaisuun on vahva. Silloin meidän ei tarvitsisi muuttua. Moni
poliittisessa tai taloudellisessa vallassa oleva on julkisesti vähätellyt ja arvostellut Gretaa ilman
asiaperusteluita.
Kun katsoin tositapahtumiin perustuvan Tsernobyl televisio-ohjelman, tuli väkisin mieleen, että kyseinen katastrofi ja sen ympärillä oleva vähättely ja valehtelu ovat hyvin
samankaltaista kuin ilmastonmuutoksen ympärillä. Ja kun joku yrittää tuoda totuutta esille,
hänet pyritään vaientamaan hinnalla millä hyvänsä, ettei olemassa oleva valheiden järjestelmä
kyseenalaistuisi. Onneksi kuitenkin osa kyseenalaisti valheet henkensä kaupalla: ”Tutkijan on
oltava naiivi. Me keskitymme etsimään totuutta emmekä käsitä kuinka harva haluaa meidän
löytävän sen. Se on aina olemassa, näemmepä sen tai emme, valitsemmepa sen tai emme. Totuus
ei piittaa tarpeistamme ja haluistamme. Se ei piittaa hallituksista, ideologioista, uskonnoista. Se
odottaa ikuisesti. Tämä on Tsernobylin lahja: Aiemmin pelkäsin mikä on totuuden hinta. Nyt
kysyn, mikä on valheen hinta.” -Valery Legasov (lainaus ohjelman lopusta).
Nyt meidän kaikkien on aika olla rohkeasti ilmastoaktivisteja! Meidän on vaadittava,
että totuutta ei peitellä vaan toimitaan määrätietoisesti kestävän tulevaisuuden eteen. Tapoja
osallistua on monia mm. osallistumalla mielenilmauksiin tai pienemmällä kynnyksellä allekirjoittamalla esim. www.lentovero.fi kansalaisaloitteen. Jos me Suomalaiset emme kykene
luonnonvaroillamme, koulutuksellamme, tasa-arvollamme, sisulla, ja älykkyydellämme elämään
kestävästi, niin kuka sitten pystyy? Muutos lähtee esimerkistä.
Puheenjohtaja Matti Tuomaala

Pikkujoulu

29.11.

Virittäydymme joulun tunnelmaan perjantaina
29.11. pikkujoulun merkeissä perinteisen tapaan
Alkulan tilalla Vanhassa Vaasassa (Gripinpolku 1)
klo 18 alkaen.
Tapahtuman on jo vuosien ajan ollut lämminhenkinen ja iloinen kaikkien ympäristöseuralaisten
yhteinen vuoden loppuhuipennus. Tapana on
ollut, että jokainen tuokoon mukanaan jotakin
pientä syötävää yhteiseen pöytään. Tervetuloa
mukaan!

Lillajul

Vi sätter oss i julstämning fredagen 29.11. med en
lillajulsfest, som firas traditionellt på Alkula gård i
Gamla Vasa (Gripstigen 1) med början kl. 18.
Evenemanget har under flera år varit en glad och
trevlig säsongsavslutning, som är öppen för alla
föreningsmedlemmar. Deltagarna har brukat
hämta lite smått och gott till det gemensamma
lillajulsbordet. Välkommen med!

KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN 30.10.2019
INBJUDAN TILL FÖRENINGENS HÖSTMÖTE 30.10.2019
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään ke 30.10. klo 19 Vaasan pääkirjaston
Draama-salissa (Kirjastonkatu 13, 1. krs).

Föreningens ordinarie höstmöte hålls ons
30.10. kl 19 i huvudbibliotekets Dramasal
(Biblioteksgatan 13, 1. vån.).

Asialistalla sääntömääräiset asiat kuten
vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma, vuoden 2020 toimijat (mm.
puheenjohtajan sekä hallituksen valinta),
jäsenmaksujen suuruus sekä edustajien
valinta kattojärjestöjemme Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin sekä
Natur och Miljön vuosikokouksiin.

På föredragningslistan finns stadge-enliga
ärenden såsom budget och verksamhetsplan för året 2020, funktionärer år
2020 (bl.a. ordförande och styrelse väljs),
storleken på medlemsavgiften bestäms
och representanter till våra takorganisationer Natur och Miljös och Suomen
luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiris
årsmöten väljs.

Tarjolla kahvia / teetä sekä suolaista iltapalaa. Tervetuloa!
METSO-OHJELMAN TULOKSIA JA
TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ POHJANMAALLA –tilaisuus ke 30.10. klo
17:30 Draama-salissa (ennen syyskokousta)
Miten Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) on
edennyt Pohjanmaalla? Kuinka paljon
metsiä on suojeltu? Miten yksityiset maanomistajat, kunnat ja seurakunnat voivat
osallistua METSO-ohjelmaan? Ovatko
ohjelman rahoitus ja maanomistajien kiinnostus tasapainossa? Mikä on erilaisten
sidosryhmien rooli? Minkälaiset metsät
sopivat METSO-ohjelmaan Pohjanmaalla?
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Vesa-Pekka Simula kertoo esityksessään METSO-ohjelman etenemisestä
Pohjanmaalla ja vastaa yleisön kysymyksiin.

Det bjuds på kaffe / te och en salt kvällsbit.
Välkommen!
METSO-PROGRAMMETS RESULTAT
OCH FRAMTIDSUTSIKTER I ÖSTERBOTTEN –tillfälle ons 30.10. kl. 17:30 i
Dramasalen (före höstmötet)
Hur framskrider handlingsprogrammet
för den biologiska mångfalden i skogarna
i södra Finland (METSO) i Österbotten? Hur mycket skog har skyddats? Hur
kan privata skogsägare, kommuner och
församlingar delta i METSO-programmet? Vilken slags skogar lämpar sig för
METSO-skydd i Österbotten?
Överinspektör Vesa-Pekka Simula vid
Södra Österbottens NTM-central berättar
i sitt föredrag om hur METSO-programmet framskrider i Österbotten och svarar
på publikens frågor. Föredraget hålls
på finska, men man kan ställa frågor på
svenska.

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

Valmistaudu

Vaasassa on menossa megaluokan hanke,
joka on tähän asti saanut vain vähän
julkisuutta. Kyse on Vaasan kaupungin
metsäsuunnitelman uusimisesta. Metsäsuunnitelmassa linjataan kaupungin metsäomaisuuden hoidosta, hakkuumääristä
ja -tavoista. Nykyinen metsäsuunnitelma
on ollut voimassa vuosina 2010-2019 ja
uusi metsäsuunnitelma laaditaan kaudelle
2020-2030.
Megaluokan hankeeen tästä
tekee se, että metsäsuunnitelma koskee
kaikkia Vaasan kaupungin omistamia
metsiä – 4150 hehtaaria. Tähän lukuun
mahtuu
suuri osa
vaasalaisille tutuista
virkistys- ja
retkeilyalueista – mm.
Pilvilammen
ja Öjbergetin retkeilyalueet,
Vaskiluodon,
Mustikkamaan,
Ämmämäen,
Storbergetin
ja Bölenmetsän virkistysalueet, isoja metsäpalstoja Öjenissä, sekä joukko kaupunginosapuistoja ja vähemmän tunnettuja
metsäalueita.
Vaasan kaupunki on Pohjanmaan suurimpia metsänomistaja. Kaupungin metsäsuunnitelmalla on suuria
ja kauaskantoisia vaikutuksia Vaasan
luontomaisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, virkistykseen ja kaupungin

mahdollisuuksiin saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.
Metsäsuunnitelma sisältää
metsikkökuviotason hakkuita ja muita
hoitotoimenpiteitä kymmenvuotiskaudelle. Tämän kokoluokan suunnitelmassa se
tarkoittaa helposti satoja hehtaareja hakkuuesityksiä. Yksittäiselle kaupunkilaiselle
tai vaasalaisyhdistykselle metsäsuunnitelmaan perehtyminen ja mielipiteen valmistaminen on siksi melkoinen työsarka.
Tästä on kuitenkin turha lannistua. Kannattaa mieluummin ajatella, että
tällainen tilaisuus vaikuttaa kaupungin
metsänhoitoon tulee
vain kerran
kymmenessä
vuodessa ja
raivata tilaa
kalenteriinsa.
On paljon
fiksumpaa
ilmaista
mielipiteensä
hakkuista
suunnitteluvaiheessa,
kuin surra
myöhemmin
omien lempimetsiensä kohtaloa – tai
yrittää pysäyttää hakkuita toteuttamisvaiheessa. Jos monta ihmistä ottaa kantaa
lempimetsiensä puolesta, syntyy myös
poliitikkoihin vaikuttava joukkovoima.
Vaasan kaupunki järjesti keväällä
osallistamiskokouksia metsäsuunnitelmasta eri sidosryhmille. Draama-salissa
5.6. järjestetyssä avoimessa tiedotustilaisuudessa, jossa jokainen pystyi esittämään

Metsäsuunnitelmaan!

mielipiteensä metsäsuunnitelman tavoitteista, oli valitettavasti vain parikymmentä
osallistujaa.
Seuraava tilaisuus tulee loppusyksyn aikana, kun metsäsuunnitelmaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville.
Silloin kaikki kaupunkilaiset voivat esittää
siitä mielipiteensä. Seuraa Vaasan ympäristöseuran Fb-sivuja, jos pelkäät, että
nähtävilläolo menee sinulta ohi!
Vaasan ympäristöseura alkoi jo
keväällä valmistautua metsäsuunnitelman
uusimiseen ja nähtävilläoloon. Maaliskuussa teimme – yhdessä viiden muun
yhdistyksen kanssa – aloitteen kaupungille vuorovaikutuksen järjestämisestä ja
luonto- ja virkistysarvojen huomioinnista
metsäsuunnitelman laadinnassa. Osallistuimme myös kaupungin luontojärjestöille järjestämään osallistamiskokoukseen.
Elokuussa luovutimme kaupun-

gille esityksen metsäalueista, joille tulee
metsäsuunnitelmassa antaa arvometsäluokitus ja jotka tulee jättää hakkuiden
ulkopuolelle. Näitä alueita on esityksessä
yhteensä 55 kappaletta. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 750 hehtaaria, eli
noin viidesosa kaupungin metsistä.
Varaudumme kommentoimaan metsäsuunnitelmaa, kun se tulee
loppusyksynä nähtäville. Toivomme,
että mahdollisimman monet vaasalaiset
osallistuvat silloin keskusteluun yhteisten metsiemme hoidosta ja jättävät omat
mielipiteensä suunnitelmasta.
Birthe Weijola

Lue lisää Vaasan metsäsuunnitelmasta
2020-2030 Vaasan ympäristöseuran nettisivuilla:
https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030

Vaikuta metsäsuunnitelmaan:
• Varaudu jättämään mielipiteesi metsäsuunnitelmasta, kun se asetetaan loppuvuonna nähtäville.
• Määritä itsellesi, mitkä kaupungin metsäalueet ovat sinulle tärkeitä. Perehdy mahdollisuuksien mukaan näiden alueiden luonto- ja virkistysarvoihin. Mieti, miten
erilaiset hakkuut tai muut hoitotoimenpiteet vaikuttaisivat alueeseen.
• Kerro metsäsuunnitelman merkityksestä ja vaikuttamismahdollisuuksista tutuille
ja naapureille.
• Ota yhteyttä oman kaupunkiosasi asukasyhdistykseen ja varmista, että se on tietoinen tulevasta metsäsuunnitelmasta ja pyydä, että se jättää siitä mielipiteen.
• Perehdy kaupunkimetsänhoitoon erilaisten julkaisujen tai järjestömateriaalin
avulla.
• Kirjoita mielipidekirjoitus kaupungin metsänhoidosta tai metsäsuunnitelmasta
paikallislehteen.
• Ole yhteydessä teknisen lautakunnan tai kaupunginhallituksen jäseniin. Heidän
yhteystiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta.
• Tule mukaan Vaasan ympäristöseuran kokoukseen tai ota meihin yhteyttä, niin
voimme antaa tapauskohtaista neuvontaa.

Nuorten ilmastoheräämi
Nuoret ovat tuoneet viestinsä esille. Syyskuun lopussa järjestetyissä globaaleissa
ilmasto-lakoissa ja mielenosoituksissa
oli osallistujia jopa 7 miljoonaa. Heidän
viestinsä on äänekäs ja selkeä. Poliitikkojen on kannettava vastuunsa turvallisesta
ja elinkelpoisesta tulevaisuudesta, johon
perustuslakimme pykälä 20 meidät kaikki
velvoittaa. Sen vuoksi muun muassa
käymme ansiotöissä, maksamme veroja ja
elämme demokraattisesti sovittujen sääntöjen eli lakien mukaan. Tällä hetkellä
tämä yhteiskuntasopimus on murtumassa, ellei jo murtunut, varsinkin nuorempien sukupolvien näkökulmasta katsoen.
Nuoret kysyvät meiltä,
mitä järkeä on
kouluttautua, jos
päätöksentekomme ei perustu
tutkittuun
tietoon, eivätkä
demokraattisesti
valitut päättäjämme pysty tai
halua edes hidastaa, saati sitten
estää elonkehämme tuhoamista?
Esimerkiksi
Suomessa puhumme nykyisestä ilmastohallituksesta, joka ei kykene lopettamaan
turpeen verotukea tai karsimaan miljardien eurojen yritystukia, jotka mahdollistavat fossiilisista polttoaineista riippuvaisten yhtiöiden voitollisen toiminnan.
Kaiken lisäksi halajamme hallitusohjelman mukaan ”kestävää talouskasvua”,
jolla viitataan ekologiseen ja sosiaaliseen

kestävyyteen. Tällainen talouskasvu voi
olla teorian tasolla mahdollista, mutta käytännössä ei, koska taloutemme
ylläpitäminen ja sen kasvu perustuvat
pääosin fossiilisten polttoaineiden käytön
ja materiaalivirtojen kasvuun. Nykyisellä globaalilla, noin kolmen prosentin
talouskasvulla tuplaamme koko taloudellisen toimeliaisuutemme 23 vuodessa.
Koska talouskasvun ja päästöjen välistä
absoluuttista irtikytkentää, jossa talouden kasvaessa päästöt ja muut ekologiset
haitat vähenevät samassa tahdissa ei ole
näkyvissä, tulee meidän etsiä aitoja vaihtoehtoja nykyiselle talouskasvun tavoitte-
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lulle. Järjestelmämme on ollut ekologisen
ja sosiaalisen kestävyyden kannalta jo
kauan rikki. Tämän nuoret ovat tajunneet ja tiedostaneet. Osasyynä tähän
on varmasti se, että he ovat kuunnelleet
tieteentekijöitä ja muita monien eri alojen
asiantuntijoita.
Voidaan sanoa, että vihdoin ja viimein on

nen – Mitä seuraavaksi?
syntynyt laaja, globaali kansanliike, joka
ajaa elonkehämme asiaa. Kaikesta tästä
hyvästä huolimatta kestävyyskriisimme
syvenee jatkuvasti. Globaalit kasvihuonepäästöt kasvoivat vuonna 2018 2,7 %,
yltäen kaikkien aikojen ennätykseensä,
globaalin talouden kasvaessa samanaikaisesti 3,3 %. Toisin sanoen, saimme
sitä mitä päättäjämme ja järjestelmämme
pyysivät, vaativat ja halusivat.
Tällä hetkellä nuorille tarjolla olevaa
tulevaisuuskuvaa voidaan kuvailla sanalla
anti-dystopia, suomalaisen utopiatutkija
Keijo Lakkalan ajatteluun viitaten. Tällä
tarkoitetaan sitä, että toivomme lepää
pelkästään selviytymisessä, täydellisen
dystopian eli elonkehämme tuhoutumisen välttämisessä. Ongelmaksi nousee
se, että pelkkä selviytyminen ei ole paras
mahdollinen motiivi ihmisten toiminnan
muuttamiseksi. Osasyynä voidaan nähdä
olevan se, että monien, varsinkin päättävissä asemissa olevien vallankäyttäjien on
älyllisesti helpompaa kuvitella ”maailmanloppu” kuin nykyisen talousjärjestelmämme loppu.
Miten siis voisimme auttaa nuoria ja olla
mukana luomassa tulevaisuuskuvaa, joka
olisi myös utooppinen? Utooppisella
tarkoitetaan uuden, radikaalin vaihtoehdon etsintää, nykyisyyden radikaalia
vastakuvaa. Esimerkiksi universaalia
hyvinvointivaltiota ei olisi saavutettu
ilman siihen aikaan utooppisina pidettyjä
ehdotuksia, kuten kaikille maksutonta
peruskoulua ja terveydenhuoltoa. Utopiat
ovat äärimmäisen tärkeitä, sillä on selvää
että maailma ilman helposti kuljetettavaa ja jalostettavaa, energiaintensiivistä

öljyä on monin tavoin erilainen maailma
kuin nykyinen. Tämä maan alta ja meren
pohjasta pumpattava aine sekä muut
fossiiliset ovat mahdollistaneet nykyisen
järjestelmän synnyn ja jatkuvuuden, samalla piilottaen tekemänsä äärimmäisen
tehokkaan ylimääräisen työn lähes näkymättömäksi silmillemme. Kuinka moni
esimerkiksi tietää tai on kiinnostunut
siitä, mistä autoonsa tankattava bensiini
on peräisin? Ja olisiko sillä tiedolla edes
mitään merkitystä? Reilun kaupan bensiini, siinäpä vasta näky.
Toisaalta tarvittaviin muutoksiin on
ryhdyttävä nyt, joten aikaa on tarjolla
nykynuorten näkökulmasta äärettömän
vähän. Silti meidän tulee jatkuvasti miettiä myös uuden, paremman ja varsinkin
erilaisen tulevaisuuden piirteitä, jotta sitä
kohti on myös mahdollista suunnata. Jos
ja kun nämä miljoonittain liikkeelle lähteneet nuoret saadaan mielenosoitusten,
lakkojen, väkivallattomien kapinoiden ja
muiden vaikutusmuotojen kautta osaksi
tulevaisuuden kuvittelemista ja myös sen
toteuttamista, olemme askeleen lähempänä vastausta ehkä aikamme suurimpaan
kysymykseen: Mitä fossiilikapitalismin
jälkeen?
Juho Lähde
Lähteet: https://www.imf.org/external/
datamapper/NGDP_RPCH@WEO/
OEMDC/ADVEC/WEOWORLD. https://
www.scientificamerican.com/article/
co2-emissions-reached-an-all-time-highin-2018/.

L ast en l u on t opä i vä Ö j e ni s s ä - B a rnens natur dag i Öjen
S u / S ö 2 0 . 1 0 . 2 0 19 10 :0 0 -13 :0 0 @ Öjenin Luontop olku
www.vys.fi - www.facebook.com/VYSVMF
Ohjelma:
Klo 10 TUTKIMUSRETKI 3-6 vuotiaille
(kesto noin 1,5 tuntia) / Kvarkens naturskola.
Kaksikielinen retki (suomi-ruotsi).
Klo 10 SEIKKAILUVAELLUS 7-12 vuotiaille
(kesto noin 2 tuntia) / Luonto-Liitto Pohjanmaa
Klo 11:30-12:30 Kompassbergetillä YHTEINEN EVÄSTAUKO, LEIKKEJÄ, YMPÄRISTÖTAIDETTA
Klo 12:30-13 Paluu parkkipaikalle

Program:
Kl. 10 UPPTÄCKTSFÄRD för 3-6 åringar (ca
1,5 timmar). / Kvarkens naturskola. Tvåspråkig utflykt (svenska-finska).
Kl. 10 ÄVENTYRSVANDRING för 7-12
åringar (ca 2 timmar, 2 km). /Luonto-Liitto
Pohjanmaa (på finska)
Kl. 11:30-12:30 På KOMPASSBERGET MATPAUS, NATURLEKAR, NATURKONST
Kl. 12:30-13 Vi återvänder tillsammans till
parkeringsplatsen.

Osallistuminen on maksutonta. Retkille on
ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen birthe.
weijola (a) gmail.com tai puh. 050-3239037
torstaihin 17.10. mennessä. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä lapsen nimi ja ikä,
kummalle retkelle osallistutte, vanhemman
puhelinnumero sekä mahdollisia allergioita
tai sairauksia, jotka voivat muuttua akuuteiksi
(esim. diabetes, astma)

Deltagande är avgiftsfritt. Förhandsanmälningar till utfärderna tas emot på adressen
birthe.weijola (a) gmail.com och på tel.
050-3239037 senast torsdagen 17.10. Meddela i anslutning till anmälan barnets namn
och ålder, vilken utfärd ni deltar i, förälderns
telefonnummer och eventuella allergier och
sjukdomar som kan bli akuta (t.ex. diabetes,
astma)

