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Käsiteltävänä ja hyväksyttävänä vuoden
2013 toimintakertomus sekä tilinpäätös.
Valitaan hallitukselle uudet varajäsenet.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för
år 2013 behandlas och godkänns. Val av
två nya suppleanter till styrelsen

Kahvi-/teetarjoilu.

Kaffe- / teservering.

Kokouksen jälkeen Platformin toiminnanjohtaja Arvid van der Rijt esittelee heidän
toimintaansa ja pohditaan yhteistyömahdollisuuksia taiteen ja luonnonsuojelun
välillä. Katsotaan myös nuukuusviikkoon
liittyvä elokuva “Tiny”, tai vaihtoehtoisesti
brasilialaisen valokuvaaja Sebastião Salgadon video, jossa hän esittelee toimintaansa oikeudenmukaisuuden ja luonnonsuojelun hyväksi.

Efter mötet berättar Platforms verksamhetsledare Arvid van der Rijt om Platforms
verksamhet och vi kan diskutera möjliga
samarbetsformer mellan konsten och miljöskyddet. I anknytning till temaveckan “Sluta
slösa” ser vi dessutom filmen “Tiny”, eller
alternativt en video där den brasilianska
fotografen Sebastio Sagado förevisar sin
verksamhet för rättvisa och naturskydd.

TERVETULOA!

Kuva: Senni Korhonen

VÄLKOMMEN!

Arvoisa ympäristöseuralainen,
kädessäsi on Vaasan ympäristöseuran
vuoden 2014 kevätlehti.
Vaikkei ympäristöseuran kevätseurantaretkellä
29.3. onnistuttu havaitsemaan kevätseurantalajeja, koska ketään lintutuntijaa ei sattunut
mukaan, niin voin kuitenkin ilokseni todeta
kevään olevan täällä. Viime kerhokerralla havaitsimme Palosaaren luontokerhon kanssa
lähimetsästä kolmekymmentä erilaista kevään
merkkiä, joista muutama kuului myös Luonto-Liiton kevätseurantalajeihin. Toisaalta on
vähän surullistakin, että viime talvena hiihtäminen jäi yhteen metsäretkeen, kun menimme ympäristöseuralaisten kesken tutustumaan
Laajametsän uuden kaava-alueen hienoihin
metsiin. Kaava-alueen liito-oravaselvitys tehdään uudelleen aktiivisen ympäristöseuralaisen liito-oravahavaintojen ansiosta. Toivottavasti tämän jälkeen arvokkaat metsäosuudet
ymmärretään olla kaavoittamatta teollisuushalleille.
Olenkin ihmetellyt, miksi uusia kiinteistöjä halutaan kaavoittaa arvokkaiden luontokohteiden
päälle, kun Vaasan alueellakin on tasaiseksi
muokattua maata, niin ettei sitä suurimmillakaan kasvu-utopioilla saada käytetyksi muutamaan sukupolveen. Lisäksi kevään kynnyksellä jäin pohtimaan kaupungin metsänhoitoa.
Olin virkistyskävelyllä käymässä kauniissa ja
monipuolisessa Vaskiluodon metsässä, jonka reunaa oli taas harvennettu ja kaikki harvennusjätteet jätetty metsään, niin ettei niillä
kohdin voinut pururadalta metsään poiketa.
Retken jälkeen jäin laajemmin miettimään,
että miksi virkistysmetsää pitää ”hoitaa” näin
tasapaksuksi, koska sehän lopulta tuhoaa jatkuvuuden ja... Mutta sitten ymmärsinkin, että ehkä se ja onkin juuri se tavoite, eli
johtaa lopulta avohakkuuseen ja näin saadaan
uutta rakennusmaata, johon ei luontoarvot pää-

se kaavoitusta pilaamaan. Toivoisin, että näissä
kohdissa muistetaan myös metsien virkistysarvo.
On kuitenkin ilo kertoa, että luonnon arvostus
on kokoajan nousemassa ja planeettamme elinvoimaisuudesta huolehtiminen on yhä useamman mielestä ensisijaisen tärkeä asia. En tiedä
onko sillä heijastusta siihen toiseen ilouutiseen,
että yhdistyksemme aktiivisuus on taas herännyt
aivan uudelle tasolle. Nyt onkin hyvä aika tulla mukaan moniin seuran tapahtumiin ja miksei
vaikka aktiivisemmin osallistumaan myös järjestelyihin ja suunnitteluun, esim. aktiivit-sähköpostilistan kautta.
Takatalvea sukset tervattuna odotellessa,
Matti Tuomaala

Vår kulturs förfall
För ett par veckor sedan publicerades en
vetenskaplig rapport vars huvudbudskap
är att som det nu ser ut kommer den industriella kulturen att kollapsa inom några
årtionden. De två huvudorsakerna till den
förestående kollapsen är enkla men stora:
den ekologiskt ohållbara naturresursexploateringen och den växande skillnaden
mellan fattig och rik.
Rapporten innehåller i sig egentigen ingenting nytt, men anmärkningsvärt är att
studien är bekostad av den amerikanska
rymdforskningsinstitutionen NASA och
utförd av US National Sciense Foundation
& National Socio-Environmental Synthesis Center. Den är även mycket klar till sin
uttrycksform och lämnar inga möjligheter
till vare sig ekonomiska eller politiska undanflykter.
Studien innehåller även en analys av de
gamla, stora historiska kulturernas förfall
under de senaste femtusen åren. Rapporten framhåller att de alla på ett eller annat
sätt berott på samma faktorer vi även nu
har att göra med: populationen, klimatet,

sötvattnet, jordbruket och energin. När
problem med dessa sammanfaller med
andra miljöproblem samt med sociala
problem, är kollapsen oundviklig. Alla
kulturer där folket blivit uppdelad i en liten men rik elit och en fattig majoritet har
kollapsat.
Det nya vi idag har nu är att den industriella och ekonomiska kulturen blivit så
global och att resursexploateringen och
den materiella totalkonsumtionen är på en
så enorm nivå. Det kommer att leda till att
kollapsen blir global och mera total än någon annan kollaps tidigare.
Teknologin är enligt rapporten ingen räddning. Även om teknologiska innovationer
har höjt verkningsgraden har det visat sig
att de också höjt både konsumtionen per
person och den totala exploateringen av
naturresurser. Likaså fastlår rapporten att
under de två senaste århundraden har produktivitetsökningen inom jorbruket, trots
alla nya effektiva metoder, nåtts via en i
proportion ännu större resursanvändning.

Studien framhåller att en totakollaps inte
ännu är oundviklig, men för att undvika
det värsta scenariet krävs många svåra och
näst intill osannolika åtgärder. De har alla
att göra med elitens och politikens makt
och motsträvighet.
Det som nu krävs är att samtidigt som den
globala konsumtionen halveras måste en
radikal omfördelning av resurserna och
välfärden ske. Hur det skall gå till i en kultur som bygger fullständigt på ekonomisk
tillväxt och konsumtionsökning samt där
1/5 av världens befolkning använder 4/5
av resurserna borde vara huvudtemat i alla
industrialiserade länders politik.
Göran Ekström,
Vmf viceordförande
Ett referat av rapporten kan läsas på The
Guardians nätsidor:
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/14/nasa-civilisation-irreversible-collapse-study-scientists
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YMPÄRISTÖSEURAN TIEDOTUS
JA TOIMINTA ON UUDISTUNUT!
Talven aikana yhdistyksen kotisivut on
saaneet uuden olemuksen ja sivuilla on
nyt tietoa toiminnasta kolmella kielellä.
Lisäksi sivuille tulee mm. kuvia menneistä tapahtumista ja tietoa kannanotoista.
Yhdistys on myös rekisteröinyt itselleen
verkkotunnuksen www.v-ys.fi, joka toimii
pikalinkkinä yhdistyksen sivuille.
LIITY TIEDOTUSLISTALLE,
NIIN SAAT TIETOA!
Uudistuksen mukana yhdistykselle saatiin
uusi sähköpostilista tiedotusta varten.
Sen kautta saat ajantasaista tietoa toiminnasta ja tapahtumista. Lista pyritään pitämään kevyenä, joten viestejä tulee noin
1-4krt/kk. Listalle liittymisohjeet lopussa
olevasta linkistä!
HALUATKO AKTIIVISEMMIN
MUKAAN PAIKALLISEEN
LUONNONSUOJELUTOIMINTAAN?
Lisäksi toiminnan tueksi on perustettu viisi
toimintaryhmää, jotka keskittyvät yhdistyksen eri osa-alueiden hoitamiseen ja
näin voit paremmin osallistua kiinnostuksesi mukaan tai liittyä halutessasi kaikkiin
ryhmiin. Toimintaryhmät keskustelevat
omilla sähköpostilistoillaan ja aika-ajoin
järjestettävissä kokoontumisissa. Kannattaakin siis liitty itseä kiinnostaville listoille
heti. Ympäristöseuran uusille listoille on
helppo itse liittyä ja halutessaan vaivaton
poistua.
Tämän lisäksi ryhmät tiedottaa toiminnastaan aika-ajoin aktiivit listalle, jossa
käydään myös yleisemmin keskustelua
meneillä olevista asioista. Eli seuran
toiminnan suunnittelusta ja järjestelyistä
kiinnostuneiden kannattaa liittyä vähintään tänne.

VAASAN YMPÄRISTÖSEURAN
UUDET TOIMINTARYHMÄT:
Retkeily- ja tapahtumaryhmä
(tapahtumaryhma@v-ys.fi)
Luonnonsuojeluryhmä
(luonnonsuojeluryhma@v-ys.fi)
Ilmasto- ja energiaryhmä
(ilmastoryhma@v-ys.fi)
Kaavoitus- ja luparyhmä
(kaavoitusryhma@v-ys.fi)
Tiedotus- ja jäsenryhmä
(tiedotusryhma@v-ys.fi)
SEKÄ YLEISET SÄHKÖPOSTILISTAT:
tiedotus@v-ys.fi
aktiivit@v-ys.fi
Liittymisohjeet löydät:
http://www.sll.fi/vaasa/liity-jaseneksi/
spostilistat
OTA YHTEYTTÄ
YMPÄRISTÖSEURAAN: info@v-ys.fi

TULOSSA!
Veneretki Strömmingsbodanin majakkasaarelle ja
Molpen saarelle 10. elokuuta,
jos sää sallii.
ILMOITTAUTUMINEN
heinäkuun 30. päivään
mennessä os. ilmot@v-ys.fi
Mukaantuleville ja epäröiville
kerrotaan aikataulusta ja muista
yksityiskohdista heti elokuun
alussa.

Kesän odotetut
luontoseikkailuleirit
7–9 -vuotiaille
ma–pe 2.–6.6.2014

10–12 -vuotiaille
ma–pe 9.–13.6.2014

Päiväleiri on tarkoitettu 7–9 -vuotiaille. Leiriviikon ohjelma koostuu mm. luontoseikkailuista ja iloisista ulkoleikeistä. Luvassa
jännittäviä retkiä ja rentoa meininkiä.
Leiripäivät kestävät noin klo 7.45–16.15
(lasten tulo– ja lähtöajat on mahdollista sopia erikseen). Leiriohjaajat ovat kivoja ja
huolehtivat siitä, että leiriläisillä on turvallista luonnossa. Leiriläisten on mahdollista
viettää yksi yö telttaillen luonnossa ohjaajien kanssa leiriviikon lopussa (to–pe).

Luvassa seikkailua ja elämyksiä luonnossa, tuttua rentoa ja reipasta meininkiä, sekä
tietenkin uimista, saunomista ja leirinuotio.
Tule viettämään hauska viikko mukavien
leiriohjaajien ja muiden leiriläisten seurassa.

Leiripäivän aikana tarjoamme yhden ruokailun jokaisena päivänä. Leiriläisten tulee
lisäksi ottaa jonkin verran omaa evästä mukaan.
Leiriviikon hinta
Luonto-Liiton jäsenille 70 €,
muille 90 €
Sisaralennus 10 €
Tiedustelut ja sitova ilmoittautuminen
leirit@polp.fi tai puhelimitse
040 777 6488 / Hannele
Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä seuraavat tiedot: 
Nimi ja syntymäaika – Osoite – Huoltajan
puhelinnumero leirin aikana – Onko leiriläinen Luonto-Liiton tai Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen tai perhejäsen – Mahdolliset
ruoka-aine allergiat ja lääkeallergiat, muu
erikoisruokavalio – muuta tärkeää, joka leirityöntekijöiden on hyvä tietää.

Leiriviikon hinta
Luonto-Liiton jäsenille 115 €,
muille 140 € 
(hinta sisältää kaikki leirin ruokailut eli aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen ja
iltapalan). Sisaralennus 10 €
Tiedustelut ja sitova ilmoittautuminen
leirit@polp.fi tai puhelimitse
040 777 6488/Hannele
Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä seuraavat tiedot:
Nimi ja syntymäaika – Osoite – Huoltajan
puhelinnumero leirin aikana – Onko leiriläinen Luonto-Liiton tai Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen tai perhejäsen – Mahdolliset
ruoka-aine allergiat ja lääkeallergiat, muu
erikoisruokavalio – muuta tärkeää, joka leirityöntekijöiden on hyvä tietää.

Luonto-Liitto Pohjanmaa järjestää

Luontoseikkailuleirin 10–12-vuotiaille ma–pe 9.–13.6.2014
Järjestämme taas ensi kesänä perinteisen telttaleirin
Raippaluodon Sommarössä 10–12-vuotiaille.
Luvassa seikkailua ja elämyksiä luonnossa,
tuttua rentoa ja reipasta meininkiä, sekä tietenkin
uimista, saunomista ja leirinuotio. Tule viettämään
hauska viikko mukavien leiriohjaajien ja muiden
leiriläisten seurassa.
Leiriviikon hinta
Luonto-Liiton jäsenille 115 €, muille 140 €
(hinta sisältää kaikki leirin ruokailut eli aamupalan, lounaan,
välipalan, päivällisen ja iltapalan). Sisaralennus 10 €

Tiedustelut ja sitova ilmoittautuminen
leirit@polp.fi
tai puhelimitse 040 777 6488/Hannele
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:
Nimi ja syntymäaika – Osoite – Huoltajan puhelinnumero
leirin aikana – Onko leiriläinen Luonto-Liiton tai Suomen
luonnonsuojeluliiton jäsen tai perhejäsen – Mahdolliset
ruoka-aine allergiat ja lääkeallergiat, muu erikoisruokavalio – muuta tärkeää, joka leirityöntekijöiden on hyvä tietää

Luonto-Liitto
Pohjanmaa järjestää

Luontoseikkailuleirin 7–9-vuotiaille ma–pe 2.–6.6.2014

Tänä vuonna järjestämme ensimmäistä kertaa päiväleirin Vaasan

