Kevätlehti 2013

KEVÄTKOKOUS

Tervehdys luonnonsuojelija!
Oletko miettinyt, mihin tarvitaan
ympäristöaktivismia?
Ei
oikeastaan
mihinkään, jos kaikki olisivat ympäristöpassivisteja. Termi on oma kehittämäni
ja yrittää tarkoittaa sitä, ettei aktiiviselle
ympäristönsuojelulle ole enää tarvetta,
kun suurin osa toimii kestävällä tavalla.
Eli toimivat passiivisesti ympäristön
säilyttämiseksi
monimuotoisena
ja
ihmiselle elinkelpoisena.
Passiivisuus on luonnolle parasta mannaa
ja ympäristökonservatiivisuus tulisi olla
yleinen poliittinen suuntaus. Ei kannata
turhaan hieroa toistensa selkiä saadakseen
aikaan vihreää kasvua, kun vihreää
nautintoainetta löytyy ilmaiseksi jokaisen
asfalttineliönkin alta.
Kyllä. Näin se maailma pelastuu ja
hyvinvointi lisääntyy. Tervetuloa uusi
aika, jossa saa hieroa toisten selkää, ilman,
että sillä tarvitsee tehdä rahaa. Eivät
syyttelevät sormet osoita kansan petturiksi
ja hyvinvoinnin tuhoajaksi, kun hieman
hillitsee kulutusbakkanaalia. Tosiasiat
eivät muutu kieltämällä. Ratkaisut eivät
löydy silmiä ummistamalla. Rakkaus
lisääntyy jakamalla.
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Käsiteltävänä ja hyväksyttävänä vuoden
2012 toimintakertomus sekä tilinpäätös.
Kahvi-/teetarjoilu.
Tervetuloa!
Kokouksen jälkeen klo 18 Natur
och Miljön kuntametsäkiertueen
koordinaattori Anne Antman esittelee
Nytta och nöje av skogen -oppaan ja
keskustellaan Vaasan ja Mustasaaren
metsienhoidosta. NoM tapaa Vaasan
kaupungin metsänhoidosta vastaavat
toukokuussa, joten nyt on mahdollisuus
päästä vaikuttamaan, mitä asioita
tapaamisessa olisi hyvä ottaa esille!
VÅRMÖTE
tid: onsdagen den 24.4.2013 kl 17
plats: Österbottens museum
Museigatan 3, Vasa
Verksamhetsberättelsen och bokslutet
2012 behandlas och godkänns.
Kaffe- / teservering.
Välkommen!
Efter mötet kl 18 koordinator för Natur
och Miljös kommunskogsturné, Anne
Atman presenterar guiden “Nytta och
nöje av skogen” och vi diskuterar om
skogsvården i Vasa och Korsholm.
NoM träffar ansvariga för Vasa
stads skogsvård i maj, och nu har du
möjlighet att påverka vilka ärenden
borde behandlas vid mötet.

VYS hallitus matkalla kokoukseen loppukesästä 2012
24.4. 17:00 Kevätkokous vårmöte. Kokouksen jälkeen klo 18 mielenkiintoinen esittely metsienhoidon mahdollisuudesta monimuotoisuuden turvaamisessa. Paikan päällä
esitelmiä ja keskustelua.
12.5. 9:00 Pyöräretki

Pyöräretki linnun laulun merkeissä sunnuntaina 12.5. Pilvilammen kautta Voitilan
(Voitby) koskelle. Kokoonnumme klo 9 ent.
Silverian eteen Ruutikellarintie 4 (Krutkällarv.4). Ajomatkaa kertyy 40-50 km.
Kaupunkiin palataan klo 16 mennessä. Eväät
mukaan Läh.tietoja 050-3041046.

12.5. 9:00 En cykelutfärd

En cykelutfärd med hopp om fågelsång på
söndagen den 12.5. via Molnträsket till Voitby
fors. Vi samlas kl. 9 framför före detta Silveria
på Krutkällarvägen 4. Cykelsträckan blir 40-50
km. Tillbaka till stan kommer vi senast kl. 16.
Tag med egen matkost. Närmare upplysningar
från tel. 050-3041046.

15.5. 18:00 Ilmastonmuutosnäyttely. Opastettu tutustuminen interaktiiviseen ilmastonmuutosnäyttelyyn Pohjanmaan museolla. Lisätietoja näyttelystä: http://museo.
vaasa.fi/w/?page=9 Ilmainen sisäänpääsy ja opastus vys-jäsenille
1.7. 17:30 Jättibalsamikitkennän seurantatalkoot Suvilahdessa. Tarkemmat tiedot
tulee nettisivuille. Ks. yleisesti jättibalsamista: http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=121784

Seuraa tarkemmin: http://www.sll.fi/vaasa/tapahtumia

I nattmörkret ute på gården känner jag
någons blick vila lätt
på min rygg. Vintergatan.
En stund tvekar jag, törs inte titta upp.
Jag är rädd för att se satelliter,
dessa rosk som skräpar ner himlen.
Jag samlar mod och tittar hastigt upp
- rent den här gången!

Seison ulkona pimeässä ja huomaan
etten ole yksin, jonkun katse lepää kevyesti
harteillani. Linnunrata.
Hetken epäröin, uskallanko katsoa ylös,
pelkään näkeväni satelliitteja,
noita taivaalle heitettyjä roskia.
Kerään rohkeutta ja räväytän katseeni ylös
- tämän kerran selvittiin!

På morgonen granskar jag djurspår
i snön som en detektiv:
aha, bevis på jordiskt liv!
En hackspett knackar i trä här nära.
På eftermiddagen lovar björkarna
att våren kommer.

Aamulla katselen eläinten jälkiä lumessa
kuin salapoliisi:
ahaa, todisteita maanpäällisestä elämästä!
Tikan koputukset lähellä kertovat
etten ole nytkään yksin.
Iltapäivällä koivut lupaavat jo kevättä.

Vad nu, har himlen lossnat och ramlat
ner över oss arma människor?
Jag fick vingar. April, april!
Löjligt, underbart löjligt.
Morjens kråkor, vi är dödliga allihopa,
tänk på det när ni sjunger!
Idag är vi lyckliga när döden
är bara en knarrig gammal gubbe
vi flänger förbi utan hänsyn och rädsla.
Men ack i november, ack i november.

Mitä ihmettä, onko taivas irronnut
ja pudonnut meidän poloisten päälle?
Oi huhtikuu, sain siivet! Aprillia!
Naurettavaa, ihanan typerää.
Morjensta varikset, olemme kuolevaisia
kaikki, muistakaa se kun laulatte!
Tänään olemme onnellisia kun kuolema on
vain vanha nariseva ukko, jonka ohi
lentelemme ilman kunnioitusta ja pelkoa.
Mutta voivoi, toista se on marraskuussa.
Göran Ekström

Yhteistyössä Vaasan
ympäristöseurankanssa
www.polp.fi/leirit

Lisäksi NUORTEN LUONTOLEIRI 13-17-vuotiaille 30.7.-2.8. 2013
Nuortenleirien ilmoittautuminen 1.5. mennessä, jonka jälkeen voi kysellä vapaita paikkoja

