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Tarkkailkaa
sudenkorentoja.
Ne tuovat
onnea!

”Parasta, mitä minulle on tapahtunut!”
Näillä sanoilla kuvaisin Vaasan ympäristöseuraa. Onko se kohtalo vai mikä, joka saa ihmisten polut risteämään ja johdattaa heidät toistensa luo? Ilman Vaasan ympäristöseuraa elämäni
olisi todennäköisesti aivan toisenlaista, en saa
koskaan tietää millaista. Mutta nyt voin ainakin
todeta sen, että oli todellinen onni, että yhdeksän vuotta sitten päätin hetken mielijohteesta
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kiinnostavan luontoelokuvan houkuttelemana
lähteä mukaan ympäristöseuran syyskokoukseen.
En osannut edes kuvitella, että yhdistystoiminta
voisi olla näin rikastuttavaa. Ympäristöseuran
kautta olen tutustunut ihmisiin, jotka tänä päivänä ovat minulle todella tärkeitä ja merkityk-
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sellisiä. Yhdessä käytyjen keskustelujen myötä olen saanut elämääni aivan
uudenlaista syvyyttä. Yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen on ollut
hauskaa ja innostavaa. Jos maailman
pelastaminen tuntuu mahdottomalta
tehtävältä niin yhdessä se on ainakin
hitusen kevyempää! Yhdessä ollaan
myös surtu monia asioita. Mutta sekin
on lohdullista, kun surun on saanut jakaa toisten samalla tavalla tuntevien
ihmisten kanssa.
Kokoustimme elokuun lopulla Anna
ja Göran Ekströmin saaressa. Siellä
on voimaa antava puu, ikivanha mänty
keskellä saarta. Halasin sitä ja tunsin
jonkin ihmeellisen rauhoittavan tunteen kulkevan lävitseni. Tuntui, että
minun on hyvä olla täällä, luonnon
keskellä, näiden ihmisten kanssa. Vielä kahdelta yöllä makasimme laiturilla
täydellistä tähtitaivasta ihaillen. Sellaisena hetkenä maailma ja ihminen
asettuvat oikeaan mittakaavaan. Tähdenlennon nähdessämme uskon, että
jokaisella meistä oli jokin toive. Oma
toiveeni on jo osin toteutunut. Ja siitäkin kiitos kuuluu Vaasan ympäristöseuralle.
Voisiko ympäristöseura olla myös parasta, mitä Sinulle on tapahtunut? Tai
ainakin jotakin sellaista, joka voisi
antaa merkityksellistä sisältöä ja tekemistä yhdessä muiden hyvien tyyppien
kanssa? Yhdessä meissä on enemmän
voimaa suojella elämää! Jokainen voi
osallistua juuri sillä tavalla ja siinä
määrin, mikä itsestä tuntuu hyvältä.
Joka tapauksessa olisi todella mukavaa tavata Sinut!
Nähdäänhän!

Jäsenhankintakampanja:

Kutsu ystäväsi
mukaan
Norppajengiin!
Nyt on paras hetki liittyä norppajengiin; uusi jäsen saa liittymislahjana
tyylikkään ja monikäyttöisen Buffhuivin!
Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on hankkia
kahden kuukauden aikana 310 uutta jäsentä – yhtä
monta kuin on maailman uhanalaisinta hyljettä,
saimaannorppaa.
Seuraa tilannetta netissä www.sll.fi/liity ja auta meitä!
Liittyessään syys-lokakuun aikana, uusi jäsen saa 32
eurolla jäsenyyttä vuoden ja neljä kuukautta, kaksi
ylimääräistä jäsenlehteä sekä liittymislahjana norppakuvioisen Buff-putkihuivin syksyn ulkoiluun!

Huom! Muista myös perhejäsenyys (10e)
sekä opiskelijajäsenyys (23e)!
Perhejäseneksi voi liittyä vuosijäsenen kanssa samassa
taloudessa asuva. Perhejäsenen jäsenedut ovat
muutoin samat kuin vuosijäsenellä, mutta talouteen
postitetaan vain yksi Luonnonsuojelija-lehti.
Opiskelijajäsen liittyy sekä Luonnonsuojeluliiton että
Luonto-Liiton jäseneksi, ja saa molempien järjestöjen jäsenedut ja jäsenlehdet. Opiskelijajäsenen on
oltava yli 18-vuotias päätoiminen kolmannen asteen
opiskelija. Myös uudet perhe- ja opiskelijäsenet saavat
syys-lokakuun aikana liittyessään norppahuivin!

Anna Swanljung, puheenjohtaja
annaswanljung@gmail.com
040 534 2229
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Maailman päivä –tapahtumaa
vietetään jälleen Miratalossa
Tule mukaan Maailman päivään lauantaina 6.10 klo 12-16.
Samalla juhlitaan 10-vuotiasta kansainvälistä kulttuuriseura Miraa.
Vaasan ympäristöseura osallistuu tapahtumaan yhdessä Luonto-Liiton Pohjanmaan piirin sekä Vihreän Elämänsuojelun Liiton kanssa. Paikalla on myös
lukuisia muita hyvää tekeviä yhdistyksiä, joiden toimintaan Sinulla on nyt oiva tilaisuus tutustua. Luvassa on värikästä ohjelmaa!

Tapahtuman teemana
muuttoliikkeet ja pakolaisuus
Ympäristöyhdistysten yhteisen pöydän äärellä pohditaan muun muassa sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa muuttoliikkeisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset
tuntuvat voimakkaimpina alueilla, joilla ihmiset ovat
muutenkin kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvaisimpia.
Ilmastonmuutoksen on arvioitu synnyttävän ihmiskunnan historian suurimman pakolaistulvan maapallolla. Asiantuntijoiden mukaan ympäristöpakolaisten
määrä on jo suurempi kuin esimerkiksi sotien, sekä
poliittisten ja uskonnollisten vainojen aiheuttamien
pakolaisten määrä.

Oikeus olla susi!
Susi on erittäin uhanalainen laji Suomessa, ja tarvitsee
apuasi. Vainottu ystävämme tarvitsee puolestapuhujia. Tule kanssamme keskustelemaan susista ja siitä,
mitä Sinä voit tehdä auttaaksesi niitä. Pöydästämme
on myös mahdollisuus ostaa Luonto-Liiton Oikeus
olla susi –paitoja, susiheijastimia, -pinssejä ja -kortteja. Myynnin tuotto käytetään suoraan sudensuojelutyöhön Luonto-Liiton susiryhmän kautta. www.luontoliitto.fi/susiryhma/2012/02/oikeus-olla-susi/
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Keräämme tapahtumassa allekirjoituksia
myös Turkistarhaton Suomi –kansalaisaloitteeseen! Katso aiheesta lisää
sivulta 9.

Nähdäänhän Miratalolla!

KOM MED:

Världens dag 6.10.
Världens dag firas vid Mira-huset
(Kyrkoesplanaden 34) lördagen
6.10. kl 12-16.
Vasa miljöförening deltar tillsammans med andra föreningar.
Programmet är färggrant!
Teman för dagen är migration och
flyktingskap. Vid miljöföreningens bord diskuterar vi bl.a. om
miljöflyktingar och varger!

Välkommen!

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening r.y.

NÄHDÄÄNHÄN SYYSKOKOUKSESSA!
VI SES VÄL PÅ HÖSTMÖTET!
KUTSU YHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUKSEEN
31.10.2012

INBJUDAN TILL
FÖRENINGENS HÖSTMÖTE
31.10.2012

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään ke 31.10.2012 klo 17:30 Terranovassa
(Museokatu 3).

Föreningens ordinarie höstmöte hålls ons
31.10.2012 kl 17:30 på Terranova (Museigatan 3).

Asialistalla sääntömääräiset asiat kuten
vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma, vuoden 2013 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 2013, aktörer år 2013 (bl.a. ny ordförande och styrelse väljs), storleken på medlemsavgiften bestämms och representanter för våra takorganisationers (Natur och
miljö och Suomen luonnonsuojeluliiton
Pohjanmaan piiri) årsmöte väljs.

Kahvitarjoilu.

På mötet finns kaffeservering.

Katse taivaisiin!

Utsikt på himlen!

Kokouksen jälkeen noin klo 18.30 alkaen
syvennymme tähtien maailmaan yhdessä
tähtiharrastajan kanssa. Paikalla on asiantuntija Vaasan Andromedasta. (www.ursa.
fi/yhd/andromeda)

Efter mötet cirka kl 18.30 bekantar vi oss på
stjärnornas värld tillsammans med expert
från Vasa Andromeda. (http://www.ursa.fi/
yhd/andromeda/)

Syvennytään
yhdessä
tähtien
maailmaan!

Tervetuloa!
Välkommen!

Vi bekantar
oss med
stjärnornas
värld!
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Taivassyntyiset

”Maasta olet sinä tullut ja maaksi on sinun jälleen
tuleman”, kuuluu sanonta, kun ihmisen ruumis on
saavuttanut elämänsä päätepisteen. Tämä on kaunis
sanonta, tosi ja myös hyvin symbolinen. Sielusta ja
taivaastakin siinä tilanteessa puhutaan.
Metsän asukeista, varsinkin hirvestä ja karhusta,
sanotaan vanhassa mytologiassamme, että he ovat
”Taivassyntyiset”. Tämä antaa aihetta kysyä, onko
olennoilla eri suunta; toiset kulkevat maasta taivaaseen
ja toiset taivaasta maahan. Taivaanisä ja Maaäiti,
onko loppujen lopuksi kuitenkin kysymys samasta
asiasta, tai saman asian eri puolista, sulkeutuvasta
ympyrästä?
On niin tai näin, täällä maan päällä kohdataan
elämän aikana. Kohtaamisissa liikahtaa aina jotain
kummankin sisällä. Kadulla kohtaa ihmisiä, joskus
jää silmät ja katse mieleen. Tai vieraat kasvot
lähtevän junan ikkunasta, katse koskettaa, jää
pitkäksi aikaa mieleen. Sama voi tapahtua metsässä;
yllättäen kasvotusten hirven, ketun tai linnun kanssa.
Katseyhteys pysäyttää molemmat, silmät katsovat
silmiin. Syntyy syvälle vaikuttava yhteys; tässä me
olemme, sinä ja minä - sinä tiedät, että minä tiedän,
että sinä tiedät...
Tällainen yhteenkuuluvaisuuden tunne vavahduttaa,
muuttaa jotain. Voimme joskus tuntea samanlaista
voimakasta yhteenkuuluvaisuudentunnetta puiden,
pilvien, kaislikon ja metsälammen kanssa. Tunnemme
niin, koska niin on. Olemme kaikki samasta
lähteestä, samojen käsittämättömien tapahtumien ja
voimien synnyttämiä. Yhteenkuuluvaisuuden tunne
on arvokkain arkaainen jäänne, jota sisällämme
kannamme, kaikuja alkuajoista. Ilman sitä ihminen
on sekä henkisesti että biologisesti hukassa.
Mitä enemmän tarkkailemme eläimiä, sitä enemmän
yhtäläisyyksiä näemme heidän ja meidän välillä.
Sama elämäntahto, sama tyytyväisyys, kun kaikki
on hyvin, sama elämänilo, samankaltaiset rituaalit
ja dramatiikka parivalinnassa, sama huolenpito
jälkeläisistä. Näemme uteliaisuutta, leikkisyyttä,
huumoria, pitkästymistä, kaipuuta, pelkoa ja
tarvittaessa aggressiota.
Näemme myös eroja, ei vain ihmisen ja muiden
lajien välillä, vaan eroja myös yksilöiden välillä sekä
kaikkien lajien välillä. Kaikilla on oma paikkansa
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maan päällä ja omat erikoisuutensa, kaikki ovat
ainutlaatuisia.
Miten paljon voimme tulkita siitä, mitä näemme
ja koemme? Minkä merkityksen voimme nähdä
olemassaolossa? Mikä on elämän tarkoitus, mikä on
ihmisen tarkoitus? Mikä tarkoitus on metsän asukeilla,
jotka olivat täällä kauan ennen meitä? Myytit, kuten
Taivassyntyiset eivät ole tyhjästä syntyneet. Ne ovat
kosketuksia johonkin, jota emme tavallisesti näe,
johonkin joka on pintakuvioita syvemmällä. Meidän
kokemuksissa kaiken yhteenkuuluvaisuudesta on
myös kysymys syvästä kosketusta itseemme. Ympyrä
sulkeutuu.
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Himmelska Fadern och Moder Jord, är det slutligen
kanske samma sak, eller olika sidor av samma sak, en
cirkel som sluts?
Hur det än är, möts vi i livet här på jorden. I alla möten
händer någonting, någonting berörs i de mötandes
inre. Vi möter människor på gatan, ibland lämnar
ögonen och blicken i minnet. Eller ett främmande
ansikte i fönstret på ett avgående tåg, blicken berör
och lämnar kvar en lång stund. Samma sak händer i
skogen. Plötsligt ansikte mot ansikte med en älg, en
räv eller en fågel. Ögonkontakten stannar upp båda,
ögon ser i ögon. En djupt gående kontakt föds; här är
vi, du och jag - du vet att jag vet, att du vet...
En sådan gemenskapskänsla berör, ändrar någonting.
Vi kan ibland känna samma starka gemenskap med
träden, molnen, vassviken och skogstjärnen. Vi
känner så, för att det är så. Allt och alla härstammar
ur samma källa, obegripliga händelser och krafter.
Gemenskapskänslan är den värdefullaste arkaiska
lämningen vi bär inom oss, ekon från urtiden. Utan
dem är vi både biologiskt och andligt förlorade.
Ju mera vi iakttager djuren, desto mera likheter
ser vi mellan dem och oss själva. Samma livsvilja,
samma förnöjsamhet när allt är bra, samma livsglädje,
liknande ritualer och dramatik kring parbildningen,
samma omsorg för efterkomma. Vi ser nyfikenhet,
lekfullhet, humor, leda, längtan, saknad, ängslan samt
aggressivitet vid behov.

De Himmelsfödda

”Av jord är du kommen och till jord skall du åter
varda” sägs det när en människas kropp nått livets
ändpunkt. Det är vackert sagt och det är en sanning
som även har en stark symbolik. Man talar då även
om själen och himlen.
Våra skogars invånare, framför allt älgen och
björnen, kallas i vår mytologi ”De Himmelsfödda”.
Det ger oss anledning att fundera, om människan och
skogens djur går i olika riktningar; de ena från jorden
till himlen och de andra från himlen till jorden. Den

Vi ser också skillnader, inte bara mellan människan
och de andra arterna, utan skillnader mellan individer
och skillnader mellan alla arter. Alla har sin egen plats
på jorden, alla är säregenhet.
Hur mycket kan vi tolka av det vi ser och upplever,
vilken betydelse kan vi tillskriva tillvaron? Vad är
livets mening, vad är meningen med människan?
Vad är meningingen med skogens invånare, som var
här långt före oss? Myter som De Himmelsfödda är
inga tomma påhitt. De är beröringar med någonting
vi inte vanligtvis ser, någonting som ligger djupare
än de synliga mönstren. I våra upplevelser av en
allomfattande samhörighet med allt och alla, är det
även frågan om en djup kontakt med oss själva.
Cirkeln sluts.
Göran Ekström
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Miksi luonnonsuojelu ei ole itsestäänselvyys
Tämä on kestämätön tilanne, johon on saatava pikainen muutos. Kannatan kansainvälisen tiedeyhteisön
varman päälle suositusta, että ihmisen tulisi suosiolla
jättää puolet luonnosta täysin luonnonvarahankinnan
ulkopuolelle, jotta voimme turvata puhtaan ja elinkelpoisen ympäristön myös lapsillemme ja heidän
lapsilleen. Tulevat sukupolvet eivät osaa arvostaa
lyhytkatseista kulutushysteriaamme, kun tietävät
sen johtaneen elonkehän tuhoutumiseen ja elinolojen vaikeutumiseen. On melko suoraviivaista laskea,
paljonko jokainen voi kuluttaa luonnonvaroja, jotta
puolet luonnosta voidaan jättää resurssien hankinnan
ulkopuolelle.
Viimeksi metsässä kartoittaessani valtion suojelukelpoisia metsiä aloin tarkemmin pohtia, miksi ympäristöaktivistien pitää käydä vapaa-ajallaan todentamassa,
että valtio on täysin tietoisesti kaatanut luonnontilaisen kaltaisen metsän, vaikka lajien kiihtyvä häviäminen oli tarkoitus pysäyttää. Kenen etuja todellisuudessa ajaa se lyhytkatseisuus, jolla luontoa tuhotaan?
Ympäristöministeriö on tehnyt päätöksen pysäyttää
lajien katoaminen vuoteen 2016 mennessä ja samaan
aikaan Metsähallitus hakkauttaa valtion hallussa olevia viimeisiä monimuotoisuuden saarekkeita.
Ei ole vaikea nähdä, että poliittinen päätöksenteko
kärsii hyvin yksinkertaisesta ongelmasta. Yritetään
samaan aikaan pitää kakkua kädessä ja syödä se. Mutta miksei poliittinen puolue voi jättää vaalilupauksissaan pois joko luonnonsuojelua tai luonnonvarojen
ylikulutuksen kasvattamista. Päinvastoin, puolueet
kalastelevat ääniä kertomalla, kuinka talouskasvu ja
kestävä kehitys ovat yhteen sovitettavissa. Vaikka
lamalla pelottelu saa monen luonnonystävänkin äänestämään vapaiden markkinoiden sääntelyn vähentämistä ja suuryhtiöiden verovähennyksiä, niin eipä
niille paljon vaihtoehtoja tarjotakaan. Poliitikot ajattelevat kansan haluavan kuulla, että kakun voi pitää ja
syödä samaan aikaan ja näin myös väittävät.
Asiat ovat niin kuin ne ovat yhteisestä tahdosta ja
yhteisellä tahdolla voimme asioita myös muuttaa.
Toki yhteistä tahtoa tukemaan tarvitaan johdonmukaiset lakiin ja yhteiskunnan moraalikoodistoon kirjatut toimintasäännöt. Kutsukaa minua ideologiksi,
mutta minä annan teille vaihtoehdon. Siinä missä
eivät muutkaan maat, ei myöskään Suomi saa käyt8

tää yhteisen maapallon resursseja niin, että maailman
luonnosta tarvitsee valjastaa yli 50% luonnonvarojen
hankintaan. Meillä ei ole ongelmaa ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa, kunhan vain luovumme ylläpitämästä ns. rikkautta. Kulutuksen kääntäminen laskuun
ei aiheuta ongelmia kuin talouskasvun kuplaan elämänsä perustaneille. Miten luulisit laman vaikuttavan
esimerkiksi omavaraiseen kylään.
Jos olemme valmiit luopumaan globaalin epätasa-arvon meille suomista eduista ja hyväksymme kestävän
elintason, ei meitä kiinnosta, kuinka paljon iLuurin
kurssi laskee kolmannella vuosineljänneksellä. Sellaisessa yhteiskunnassa ei ole tarvetta irtisanomisille,
koska työpanos tukee yhteisön elintasoa kestävästi.
Emme myöskään kärsisi nyky-yhteiskunnan vapaamatkustajista eli ns. rikkaista. Meillä on täysin samat
resurssit käytössämme kuin ennenkin, mutta voimme
käyttää ne yhteisen hyvän rakentamiseen. Tiede kehittyy myös ilman rahallisia houkuttimia, kuten historiasta voidaan todeta.
Tasa-arvolle rakennetun yhteiskunnan ei tarvitse
kärsiä lääkäripulasta tai vanhustenhuollon olemattomuudesta. Me päätämme, mihin yhteiskunnan työpanoksen suuntaamme. Tarvittavan työn määrä voi
huoletta vähetä, eikä lisääntynyt vapaa-aika tarkoita
laiskuutta, vaan sitä, ettei ole tarvetta tehdä enempää
työtä vaan voimme nauttia rauhassa läheisistämme ja
ystävistämme.
Maailma voi olla tällainen kylä. Tällä hetkellä raha
on valtaa ja tämän vuoksi poliittiset päätökset tukevat varakkaiden valta-asemaa. Todellinen valta on
kuitenkin kaikilla ja yhteisellä tahdolla voimme elää
tasa-arvoisessa ja kaikkia kunnioittavassa maailman
kylässä, jossa luonnonvaroja ei haaskata vaan niitä
käytetään kohtuullisesti kaikkien yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tällöin luonnonsuojelu on itsestäänselvyys, jonka ajamiseen ei tarvita yhdenasian
puolueita tai omia ministeriöitä.
Matti Tuomaala,
kestävää yhteiskuntaa odotellessa metsiä aktiivisesti suojellen ja ympäristöpahisten toimia hidastaen
metsä- ja suotoimintaryhmän aktiivi, Vaasan ympäristöseuralainen ja Luonto-Liiton Pohjanmaan piirin
puheenjohtaja
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Pikkujoulu 14.12.!

Lillajul 14.12.

Niin kuin Viiru ja Pesonen Vaasan kaupunginteatterissa
niin myös me virittäydymme joulun tunnelmaan
perjantaina 14.12. pikkujoulun merkeissä perinteiseen tapaan Alkulan tilalla
Vanhassa Vaasassa (Gripinpolku 1) klo
18:30 alkaen.

Vi laddar oss för julstämningen fredagen 14.12. med
lillajul, som firas traditionellt vid Alkula gård i
Gamla Vasa (Gripstigen 1) med början
kl 18:30.

Tapahtuma 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. Tulethan mukaan!

Evenemanget har under
tidigare år varit en trevlig
och varm säsongavslutning,
som är öppen för var och en
föreningens medlem.
Alla deltagare har brukat
hämta lite smått och gott till
den gemensamma lillajulsbord.
Kom med!

Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi
Turkistarhaton Suomi -kampanja kerää nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena
on kieltää turkistarhaus Suomessa. Useassa
Euroopan maassa turkistarhaus on jo kielletty. Tule mukaan tekemään turkistarhatonta
Suomea!
Aloitteen tavoitteena on kieltää turkistarhaus
Suomessa. Tämä tarkoittaa luopumista elinkeinosta, jossa eläinten hyvinvointia ei pystytä riittävissä määrin takaamaan ja joka on haitallista
ympäristölle. Turkistarhaus ei kuulu eettisesti
toimivaan nyky-yhteiskuntaan. Turkistarhauksesta voidaan luopua siten, että nykyisille tarhaajille etsitään keinoja siirtyä muille aloille.
Kansalaisaloitteiden tekeminen on ollut mahdollista Suomessa maaliskuun alusta 2012 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään 50 000
äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.

Eduskunnalla on velvoite ottaa aloite käsiteltäväksi.
Pääjärjestäjinä turkistarhauksen kieltämiseen
tähtäävässä aloitteessa toimivat Animalia,
Luonto-Liitto, Oikeutta Eläimille ja SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto. Nimiä keräämässä on lisäksi suuri joukko muita järjestöjä ja yrityksiä. Aikaa nimien keräämiseen on
kuusi kuukautta, marraskuun puoliväliin saakka.
Nimiä kerätään erilaisissa tapahtumissa, kaduilla
ja useissa yrityksissä ympäri Suomea. Voit tulostaa kannatusilmoituksen netistä http://www.turkistarhatonsuomi.fi/allekirjoita-aloite ja lähettää
sen Luonto-Liittoon tai käydä allekirjoittamassa
aloitteen keräyspisteessä tai tapahtumassa. Vaasan keräyspiste löytyy Body Shopista Rewell
Centeristä. Voit myös kerätä nimiä itse lähipiiriltäsi ja ystäviltäsi. Allekirjoittajan tulee olla
äänioikeutettu Suomen kansalainen ja vähintään
18-vuotias. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!
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- Tähdet ovat eri ihmisille erilaisia. Matkustajille tähdet ovat oppaita. Toisille ne ovat
ainoastaan pieniä valopilkkuja. Tiedemiehille
ne ovat arvoituksia. Liikemiehelleni ne olivat
kultaa. Mutta kaikki nuo tähdet vaikenevat.
Sinulle tähdet tulevat olemaan aivan erilaisia
kuin kaikille muille…
- Mitä tarkoitat?
- Katsellessasi öistä tähtitaivasta tuntuu sinusta, kuin kaikki tähdet nauraisivat, koska
minä asun eräässä niistä. Sinun tähtesi ovat
niitä, jotka osaavat nauraa!
Ja hän nauroi yhä.
- Ja kun sitten olet unohtanut surusi (ihminen unohtaa surunsa aina), niin olet
iloinen siitä, että olet tuntenut minut.
Tulet aina olemaan ystäväni. Sinun
10

tekee mielesi nauraa kanssani. Ja aukaiset joskus, noin vain huviksesi, ikkunan… Ja ystäväsi
hämmästyvät kovin nähdessään sinun nauravan katsellessasi taivaalle. Silloin selität heille:
”Niin, tähdet saavat minut aina nauramaan!”
Ja he luulevat, että olet hullu. Olen siten tullut
tehneeksi sinulle perin ruman kepposen…
Ja hän nauroi edelleen.
- On kuin olisin lahjoittanut sinulle tähtien
asemesta joukon pieniä tiukuja, jotka osaavat
nauraa…
Ja hän nauroi vielä.
Antoine de Saint-Exupéry: Pikku Prinssi
Pitkäaikaisen puheenjohtajamme
Mika Hiltusen muistolle
† 11.2.2012

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening r.y.

Get out more!
Sata vuotta sitten Ishi, viimeinen elossa oleva
Yahi-heimon jäsen Kaliforniassa, tuli kuuluisaksi viimeisenä metsästäjä-kerääjänä Yhdysvalloissa. Kun häneltä kysyttiin amerikkalaisten
sivistyksestä ja sen koetuista tyytymättömyyksistä, hän vastasi että ”Liikaa aikaa sisätiloissa.
Ihmisluontoon ei kuulu olla niin paljon sisällä.”
Nykyamerikkalaiset, joista 89% jo asuu kaupungeissa, viettävät keskimäärin ainoastaan 5%
ajastaan luonnossa. Loput ajasta kuluu kotona,

autossa, internetissä surffaillessa, shoppaillessa.
Suomessakin päivät kuluvat, varsinkin talvella,
kauppakeskuksissa tai vaikkapa hiihtoputkissa.
Myös liikuntaa harrastetaan nykyään enemmän
kuntosaleilla kuin ulkona.
Harvardin biologi E. O. Wilson väittää kuitenkin, että ihmisillä on synnynnäinen ”biofilia”,
rakkaussuhde luontoon: ”Mitä tapahtuu kun
niin elintärkeä osa ihmisten psyykkisestä tarpeesta tyydyttyy vain osaksi tai ei lainkaan?”
			
Gerald Porter

Hiljan päivä 8.10.
Tiedätkö hiljaisen
paikan? Kerro siitä
meille!
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2
Oletko miettinyt, mitä voisit tehdä paremman
maailman puolesta?
Anna aikaasi vapaaehtoistyölle – rikastutat samalla elämääsi!
Vapaaehtoistyötä tekevät voivat
itse päättää, kuinka paljon aikaansa
antavat ja millaisia haasteita haluavat
vapaaehtoistyössä kohdata. Vapaaehtoinen löytää uusia yhteisöjä ja
ystäviä!
Ruohonjuuritasolla on paljon pieniä ja
suuria asioita, joissa voit olla avuksi.
Vaasan ympäristöseurakin tarvitsee
juuri Sinua mukaan vapaaehtoiseen
luonnonsuojelutyöhön!

· tapahtuman järjestämisessä auttaminen
(monenlaista pikkuhommaa)
· tiedottaminen
· ideoiminen!
· jutun, runon tms. kirjoittaminen
· kuvittaminen esim. syys- tai kevätlehdykkään tai julisteeseen
· valokuvaaminen tapahtumassa
tai lehdykkään
· lasten leikittäminen
· pyydä ystävä jäseneksi! face to face
-kampanjointi
· HENGAAMINEN! meillä olisi vielä
mukavampaa, jos olisit mukana!

Esimerkkejä asioista, joihin tarvitsemme apua:
· nettisivujen päivittäminen aika ajoin
· (lyhyiden) tekstien kääntäminen suomesta
ruotsiksi aika ajoin
· kaava- ja muiden ympäristönmuutoshankkeiden seuraaminen
· retken vetäminen
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Jos voisit olla avuksi jossakin yllä mainitussa
tai mahdollisesti jossakin muussa, otathan
rohkeasti yhteyttä! Jokainen voi osallistua juuri
sen verran kuin itsestä tuntuu hyvältä.

vaasan.ymparistoseura@gmail.com
www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa

