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Puheenjohtajan pörinää
Allekirjoittaneen puheenjohtajuus 

Valsussa alkoi tasan viisi vuotta sitten. 
Sitä ennen muutamia vuosia kului 
yhdistyksen taloudenhoitajana. Tuolloin 
puheenjohtajana toimi Matti Närvä ja 
sihteereinä eri henkilöitä. Kahdelta sih-
teeriltä loppui tiukan paikan tullen kantti 
osallistua kovaan luonnonsuojelutyöhön. 
Eräskin piiloutui saavuttamattomiin, 
kun nimenkirjoitusoikeuden omaavana 
olisi pitänyt osallistua hallinto-oikeuteen 
tehtyyn valitukseen. Samainen sihteerik-
kö lähti mukaan harmaiden eminenssi-
en junailemaan oikeusprosessiin, jossa 
puheenjohtajaa syytettiin hänen nimensä 
väärentämisestä. Hovioikeus totesi lopul-
ta puheenjohtajan syyttömäksi.

Viheliäisin Valsun vastustaja silloin oli 
paikallislehti, päätoimittajan johdolla. 
Hän käytti sumeilematta suurta vaikutus-
valtaansa meitä vastaan. Häntä tuke-
maan liittyi pari kaupungin “virallista” 
asiantuntijaa, luontokartoittajaa, joiden 
varsin kaavoitusmyönteistä työtä olimme 
arvostelleet. Meidät leimattiin kehityksen 
jarruiksi. Eräs pankinjohtaja, puhelinpyl-
vään takaa näkyviä korvia muistuttavan 
logonsa takaa kyseli, että onko tarkoi-
tuksemme ajaa Valkeakoski konkurssiin?  
Kaupungivaltuuston silloinen puheenjoh-
taja (sit) vaati Närvää irtisanottavaksi 
kaupungin vuokra-asunnosta “loisimas-
ta!”

Jarrumiehiä me epäilemättä olimme-
kin, jos vastustamaamme luontoarvojen 
hävittämistä kutsutaan kehitykseksi. 
Jotakin me kaikesta huolimatta onnis-
tuimme saamaan aikaiseksi. Lotilanjär-
ven länsirannan kolkoksi asuinalueeksi 
kaavoittaminen pitkittyi ja mutkistui 
ansiostamme niin, että päättäjätkin 
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Puheenjohtajan pörinää
tulivat järkiinsä ja luopuivat ajatuksesta. 
Arvokkaan Heritynniemen valjastami-
nen asuntonäyttelyalueeksi pystyttiin 
torjumaan yhteisvoimin SLL:n piirijär-
jestön kanssa. Valkeakosken silloinen 
kaupunginpuutarhuri Kari Järventausta 
pani itsensä ja työpaikkansakin likoon 
Heritynniemen puolesta, minkä sai sitten 
tuntea esimiesten myrtsinä kohteluna 
työssään. Henkilökohtaisesti vastustin sil-
loisen Monontien/ Romaanipolun uutta 
kaavaa, josta tein valituksen hallinto-oi-
keuteen ja hävisin. Tässäkin tapauksessa 
kaupunki sittemmin tuli toisiin ajatuksiin 
ja kaava toteutettiin lopulta ehdottamal-
lani tavalla.

Vanhojen muistelu lienee toisaalta 
turhaa, mutta kaikkea ei voi myöskään 
unohtaa. Tietyt ihmiset, jotka ovat paljas-
taneet todellisen karvansa, ovat jääneet 
hampaankoloon. Sellaisten kanssa ei 
halua olla missään tekemisissä. Ovelien 
vastustajien tunnistaminen voi olla joskus 
vaikeaa. Joskus ne näyttävät olevan sa-
malla asialla, mutta sitten osoittautuvat-
kin aiheella ratsastaviksi kiipijöiksi. 

Vapaaehtoinen luonnonsuojelutyö ei 
ole paras tie pyrkiä yhteiskunnalliseen 
menestykseen, eivätkä vaatimattomat 
ahertajat siihen pyrikään. Yhdistyksem-
me nimikuulu luonnonsuojelun esitaiste-
lija Pentti Linkolakin elää vaatimattomas-
ti, kuten opettaa. Hänen tuomiopäivän 
viestinsä maapallon tulevaisuudesta 
alkaa olla pelottavasti totta. Olisi pitänyt 
uskoa aikaisemmin, niin tuho olisi ehkä 
ollut estettävissä.

Lähes kaikki myöntävät, että ilmaston-
muutos on katastrofi, joka uhkaa maa-
palloa. Silti yritetään nyhtää luonnosta 
enemmän, kuin se pystyy tuottamaan. 

Yhä suurempia laitoksia on suunnitteilla 
eri puolilla maailmaa metsiä hyödyn-
tämään. Suomessa sitä perustellaan 
jopa sillä,että ilmastonmuutos edesaut-
taa metsien kasvua. Näyttää siltä, että 
Ihmisen ahneus koituu tämän planeetan 
tuhoksi. Metsien tahallinen polttaminen 
kehitysmaissa on ilmiö, johon maailman 
vallanpitäjät suhtautuvat lepsusti. 

Toivotan Valsun nuorentuvalle hallituk-
selle intoa ja voimia jatkaa luontoarvojen 
puolustamista Valkeakosken seudulla.

Keijo Isokallio

Valsun sähköpostilista

Haluatko olla ajan tasalla Valsun 
tapahtumista ja tiedotteista? 
Voit liittyä sähköpostilistalle 
lähettämällä viestin “liity 
Valsu-listalle” osoitteeseen: 
themarde@gmail.com.

Listan kautta saat tietoa 
ajankohtaisista tapahtumista 
ja pääset sitä kautta itse 
vaikuttamaan ja halutessasi 
osallistumaan toimintaan.
Jos sinulla on jotain ideoita, 
ehdotuksia tai tiedotteita, voit 
lähettää viestiä suoraan listalle 
osoitteeseen: 
valsu@googlegroups.com.
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Vanha tavara uusiokäyttöön! 

Kaikille on varmasti kertynyt nurkkiin ehjää ja siistiä tavaraa, jolle ei ole 
käyttöä. Nyt siitä on erinomainen keino päästä eroon ja samalla voi tukea 
luonnonsuojelutyötä!

Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ja Pelastetaan Kaapelin-
kulma -liike on avannut yhteisen kirpputoripöydän Valkeakoskelle, Walk-
kistorille osoitteessa Apiankatu 2. Lahjoituksena saadut myyntituotteet ovat 
pöydässä numero 46. Myyntitulot jaetaan tasan Valsun ja Pelastetaan Kaape-
linkulma -liikkeen kesken ja niillä tuetaan kumpaisenkin toimintaa. Pöytää 
pidetään niin kauan kuin myytävää tavaraa riittää. Sitä otetaan vastaan osoit-
teessa Rantatie 16 Valkeakoski, jossa on autotalli toimittamassa välivaraston 
virkaa. 

Lisätietoja tavaran vastaanotosta voi kysellä Karilta, juhani01@hotmail.com 
tai 0407655551, jolta saa myös tuotteiden hinnoittelulappuja. Pieniä tavara-
eriä voi myös viedä suoraan kirpparille, mikäli pöydässä on tilaa.

Lisätietoja voi kysellä joko puhelimitse tai sähköpostilla: 

valsuposti@gmail.com, kaapelinkulma@riseup.net
PKK Ritva Taskinen 0400977218, Valsu Pirkko Aaltonen 0405436304 
& Marja-Leena Innala 0504635009
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Pitkäkorven Natura-alue

Kaapelinkulman Pitkäkorven Natura-
alueelle yhdistyksen retki suuntautui 
26.5.2019. Sateisessa ja koleassa sääs-
sä Pitkäkorven aarnimetsään, joka on 
pääasiassa 140-vuotiasta kuusikkoa, mm. 
sen kääpä- ja sammallajistoon tutustui 
Kari Järventaustan johdolla kymmenen 
henkilöä. Retkellä keskusteltiin paljon 
myös viereisestä kultakaivoksesta ja sen 
vaikutuksista Pitkäkorpeen.

Retki Vainoniemeen 

Valsun lehtoretki suuntautui 2.6.2019 
Vedentaan Vainoniemeen, jonne mat-
kasimme keskustasta kimppakyydein. 
Vainoniemen laajalla lehtoalueella 
yhdeksän retkeläistä tutustui allekirjoit-

taneen opastuksella ensin Rauttunlehdon 
luonnonsuojelualueeseen, jonka järeästä 
puustosta merkittävä osa on metsäleh-
muksia sekä haapoja, joiden vanhoissa 
tikankoloissa pesii liito-orava. Alueen 
runsaslukuinen ja monipuolinen lehto-
kasvillisuus sai myös ansaitsemaansa 
huomiota ja viimeistään täällä lehtokuu-
sama, koiranheisi, näsiä, metsäruusu, 
imikkä, lehtokevätleinikki ja -orvokki, 
mustakonnanmarja, mäkilehtoluste ja 
monet muut lehtokasvit tulivat kaikille 
tutuiksi.

Rauttunlehdosta siirryimme Tarhalah-
den etelärannan vanhan, kuusivaltaisen 
metsän kautta varsinaiseen Vainoniemen 
lehtoon, joka on pääosin luonnonsuojelu-
aluetta. Täälläkin kasvaa paljon komeita 

Valsun retkiä 2019

Retkeläiset tauolla Vainoniemessä. Kuva: Kari Järventausta.
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metsälehmuksia ja haapoja, mutta myös 
runsaasti järeitä koivuja ja tervalep-
piä sekä yksittäinen, lajina rauhoitettu 
kynäjalava. Täällä tutustuimme myös 
mm. humalaan, koiranvehnään, rau-
hoitettuun valkolehdokkiin sekä hieman 
harvinaisempaan rantahirvenjuureen ja 
lehtopähkämöön.

Aurinkoisessa säässä konsertoivat 
linnut varsin ahkerasti, ja pitkin matkaa 
pysähdyimme kuuntelemaan milloin 
mustapää- tai lehtokertun, punarinnan, 
sirittäjän, punakylkirastaan jonkin muun 
linnun laulua.

Heritynniemi-retki

Vesiaseman läheiselle Heritynniemen 
venerannan pysäköintialueelle kokoontui 
8.6. klo 13.00 ukkoskuuroisena päivänä 
yhdeksän henkilöä, jotka tutustuivat 
luontokartoittaja Laura Uimosen johdolla 
alueen lehtoluontoon, etenkin sen kas-
villisuuteen. Tutuksi tulivat mm. imikkä, 
kevätlinnunherne, kivikkoalvejuuri, leh-
tokevätleinikki, mustakonnanmarja sekä 
tietysti lehtokuusama ja näsiä.

Lepakkoretki

Lauantaina 24.8. järjestettiin Kirjas-
lammen maastossa yhteistyössä Val-

keakosken Lintuharrastajat ry:n kanssa 
lepakkoretki. Retken vetäjänä toimi lintu-
harrastajien puheenjohtaja Olli Haukko-
vaara. Havainnointia oli helpottamassa 
kaksi detektoria, vanha karvalakkimalli 
sekä modernimpi iPadiin liitettävä. Jäl-
kimmäinen tunnistikin poluilta ja Apian 
kanavan kupeesta varmuudella vesisii-
pan, isoviiksisiipan, pohjanlepakon sekä 
mahdollisesti lampisiipan ensimmäisen 
havainnon Valkeakosken alueelta.

Alunperin perjantaiksi aiottu retki 
jouduttiin sääolosuhteiden vuoksi siirtä-
mään lauantaille. Retkeen osallistui ve-
täjän lisäksi yhdeksän henkilöä ja retken 
aikana kuultiin paljon mielenkiintoista 
tietoa lepakoiden mystisestä olemuksesta 
ja keskustelu aiheesta oli vilkasta. Tun-
nelma loppukesän pimeässä illassa oli 
leppoisa ja sää tyynen lämmin. 

Karpaloretki

Perinteinen karpaloretki suuntautui 
22.9.2019 Korentijärven rantasuolle. Sää 
suosi retkeläisiä, ja mukavassa seurassa 
oli ilo poimia karpaloita, joita saatiin 
ihan mukavasti. Suon reunametsästä 
löytyi varsin runsaasti myös suppilovah-
veroita.

Kari Järventausta ja Markku Heritty

Pohjanlepakko. Kuva: Wikipedia
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Patakorven pohjoispäätä syksyn 2018 hakkuiden ja ojitusten jäljiltä heinäkuussa 2019 
Kuva: Kari Järventausta.

Ikkalan ja Mälkiäisten kylän rajalla 
sijaitseva noin 17 hehtaarin laajuinen 
Patakorpi on erilaisten suotyyppien 
yhdistelmä. Suon itä- ja pohjoisosat ovat 
tai olivat lähinnä karua, mäntyvaltaista 
isovarpurämettä, eteläosat lähinnä koi-
vuvaltaista ruohokorpea ja nevaa. Suon 
itäosa ojitettiin jo 1970-luvulla ja pohjois-
osa 1980-luvun alkupuolella. Suon etelä-
osa, josta on hehtaarin verran avosuota, 
on toistaiseksi säästynyt ojituksilta, mutta 
sekin on pikkuhiljaa kuivunut. Ensim-
mäisiä kertoja Patakorvessa 1990-luvulla 
käydessäni avosuo-osuus oli niin upotta-
va, ettei sen läpi pystynyt kesällä kävele-

mään. Viime vuosina se on voinut tehdä 
turvallisesti jopa syksyllä karpaloaikaan.

Melko luonnontilaisena säilyneen suon 
eteläosan kasvillisuuden valtalajeja ovat 
hieskoivun lisäksi pääasiassa järvikorte, 
pullo-, muta- ja jokapaikansara, luhta- ja 
tupasvilla, kurjenjalka, runsaasti marjova 
isokarpalo sekä rahka- ja karhunsamma-
leet. Avosuo-osuudella on ainakin viime 
vuosiin asti kasvanut myös harvinainen, 
silmälläpidettäväksi luokiteltu suovalkku 
(Hammarbya paludosa). Vuonna 2017 ja 
2019 en lajia kuitenkaan suolta löytänyt, 
toista yleisempää kämmekkälajia, hara-
juurta, kyllä useita yksilöitä.

Valkeakosken arvokkaisiin 
luontokohteisiin kuuluvaa 
Patakorpea tuhottu hakkuin 
ja ojituksin
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Patakorven eteläosan avosuo-osuutta kesällä 2017. Kuva: Kari Järventausta.

Patakorven perhoslajisto on ojitusten ja 
suon umpeenkasvun jäljiltä niukka, mut-
ta suolla elää edelleen joitakin tyypillisiä 
suoperhosia, kuten suokeltaperhonen, 
suohopeatäplä. Viime vuosina suolta on 
tavattu myös rämeille tyypilliset, melko 
harvinaiset rämevarpumittari ja kelta-
hopeayökkönen sekä nevoille ja luhdille 
tyypillinen kortekirjokääriäinen, joka 
esiintyi runsaslukuisena avosuo-osuudel-
la heinäkuussa 2017. 

Käydessäni suolla 13. 7.2019 löysin 
avosuon reuna-alueelta useita yksilöitä 
pientä ja kapeasiipistä, vaarantuneeksi 
luokiteltua kihokkisulkasta (Buckleria 
paludum) sekä silmälläpidettäväksi 
luokiteltua luhtaheinäkoisaa (Crambus 
silvellus). Toukkana kihokeilla elävä 
kihokkisulkanen on aikaisemmin löydetty 
Pirkanmaalta kolmelta suolta Kangasal-
ta, Tampereelta ja Urjalasta. Luhtahei-
näkoita ei tiettävästi ole aikaisemmin 
tavattu maakunnasta. 

Jo suolle mennessäni huomasin suon 
reunametsiä hakatun hiljan melko laajas-

ti. Pahaa aavistaen kiersin pois lähties-
säni suon pohjoisosan kautta. Avosuon 
reunasta reilun sadan metrin päässä 
minua odottikin ikävä yllätys: koko suon 
pohjoisosa oli avohakkuu- ja ojitusaluet-
ta! Alue oli istutettu männylle, ja paikalta 
löytyneiden taimilaatikoiden kasvipassi-
tietojen mukaan taimet oli pakattu/lähe-
tetty 10.11.2018. Hakkuu- ja ojitustyöt oli 
tehty ilmeisesti hieman tätä aikaisemmin 
syksyllä.

Lähimpien uusien ojien ollessa vain 
reilun sadan metrin päässä avosuosta, on 
selvää, että se tulee kuivumaan enti-
sestään ja kasvaa pikkuhiljaa umpeen. 
Samalla häviävät edellä kerrotut kasvi- ja 
perhosharvinaisuudet. Keväällä 2018 
valmistuneen Valkeakosken arvokkaat 
luontokohteet, johon Patakorpi sisältyy, 
painomuste on tuskin kuivunut, kun jo 
sen yhtä kohdetta tuhotaan. Se on sääli, 
suoluontoa kun on jo muutenkin alueella 
jäljellä niin vähän. 

Kari Järventausta
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Valkeakosken kirkko seisoo kahlit-
tuna ja yksinäisenä kauniilla paikalla 
kaupungin keskustassa. Se on saanut 
purkutuomion ja odottaa nyt tuomion 
täytäntöönpanoa. Seurakunnan jäsenistä 
monet ovat sitä mieltä, että vasta 50 vuot-
ta palvellutta kirkkoa ei saisi hävittää, 
varsinkaan kun sen korjaaminen pikku 
vioista ei maksaisi niin paljon, etteikö 
seurakunta pystyisi niitä kustantamaan.

Purkupäätöksen toteutuessa Valkeakos-
ken keskusta jäisi ilman kirkkoa. Emme 
siis olisi enää edes kirkonkylä vaan kirkon 
virkaa toimittaisi siunauskappeli, johon 
ei mahdu läheskään niin paljon väkeä 
kuin kirkkoon. Kappelia ei myöskään 
mielletä kirkoksi vaan siunauskappeliksi, 
mihin tarkoitukseen se on tehtykin.

Purkutuomion perusteeksi on mainit-
tu raha ja se, että ihmiset ovat seiniä 
tärkeämmät. En ole huomannut, että seu-
rakunnasta olisi jalkautunut työntekijöitä 
ihmisten pariin kirkon sulkemisen jäl-
keen. Toiminta jatkuu samanlaisena, oli 
kirkkoa tai ei. Olisiko paikallaan tarkistaa 
seurakunnan henkilökunnan määrää, 
kun toimipaikat vähenevät? Työllistääkö 
kaksi kirkkoa periferiassa ja siunauskap-
peli kahdeksan pappia ja muun henki-
lökunnan? Evankelioimistyötä ei tehdä 
tietokoneilla vaan ihmisillä ihmisille. 
Viileän ilmastomme takia tarvitsemme 
myös niitä seiniäkin.

Valkeakosken kirkko on olennainen 
osa kaupungin keskustan maisemaa. 

Maisema – Apianlahti ranta-alueineen 
ja kanava – on myös valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympä-
ristöä eli RKY-aluetta. Kyseinen RKY-alue, 
Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta, 
sisältyy Museoviraston ohjelmaan, josta 
valtioneuvosto päätti 22.12. 2009. Päätös 
tarkoittaa sitä, että kyseiset alueet sisälty-
vät valtakunnallisiin maankäyttötavoit-
teisiin; kohteiden luonne ja ominaispiir-
teet tulisi olennaisilta osiltaan säilyttää 
nykyisellään. Merkillistä on, ellei mai-
semaa hallitsevan Valkeakosken kirkon 
purkamista tulkita Museovirastossa tällai-
seksi olennaiseksi muutokseksi. RKY-alue 
sisältyy sellaisenaan myös Pirkanmaan 
maakuntakaavaan.

Julkisuuteen ei ole annettu minkään-
laista tietoa, mitä kirkon paikalle tulee, 
jos se puretaan. Tuskin arvokkaalla 
paikalla olevaa tonttia puistoksi raken-
netaan. Todennäköisemmin se halutaan 
muuttaa rahaksi eli myydä isolla raken-
nusoikeudella jollekin rakennusyhtiölle. 
On vaikea uskoa, etteikö alustavia suun-
nitelmia tontin käytöstä olisi. Avoin kes-
kustelu asiasta on tärkeää erityisesti siksi, 
että kyseessä on Valkeakosken keskustan 
maisemaa hallitseva kirkko ja valtakun-
nallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, 
mutta myös päätöksentekojärjestelmäm-
me uskottavuuden kannalta. 

Marja-Leena Innala & Kari Järventausta

Valkeakosken kirkon 
kohtalonhetket
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Veikko Larkaksen suunnittelema, vuonna 1969 valmistunut Valkeakosken kirkko on osa 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kuva: K. Järventausta 18.9.2019
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Ilmastonmuutos on tänä vuonna nous-
sut toden teolla pääpuheenaiheeksi – ja 
aiheesta. Ilmaston lämpeneminen muut-
taa elinympäristöämme ja vaikuttaa tule-
vaisuudessa kaikilla elämän osa-alueilla. 
Pohjoisena maana meillä ilmastonmuu-
toksen vaikutukset näkyvät nopeammin 
kuin esimerkiksi Euroopan keskiosissa – 
pohjoisten alueiden suhteellinen lämpö-
tilan nousu on vauhdikkaampaa. Meillä 
tämä näkyy jo nyt lajistossa esimerkiksi 
naalin katoamisena ja kultasakaalin 
saapumisena. Vielä huomattavampaa 
muutos on hyönteis- ja kasvikunnalla, 
jossa uudet lajit kulkeutuvat yhä poh-
joisemmaksi samalla kun pohjoiset lajit 
väistyvät niiden tieltä.

Hiilensidonnassa maaseutu ja metsät 
ovat avainasemassa

Jotta ilmaston lämpeneminen saatai-

siin kuriin, täytyy hiilen sitoutua entistä 
tehokkaammin maaperään ja meriin. 
Suomessa hiiltä maaperään sitoo tehok-
kaasti esimerkiksi monivuotinen kasvisto 
(monivuotiset nurmipellot) sekä kas-
vukuntoiset metsät. Hiiltä taas ilmaan 
päästävät esimerkiksi musta maa (kyn-
nöspelto), avohakkuualueet, fossiilisten 
polttoaineiden käyttö, puun ja turpeen 
poltto jne. Yksinkertaisilla valinnoilla, 
kuten jatkuvan kasvun metsillä, tarpeet-
tomien ja etenkin suopeltojen metsityksel-
lä, nurmipeitteisyydellä sekä uusiutuvalla 
energialla voidaan jo paitsi vähentää 
ilmaan vapautuvan hiilen määrää, myös 
sitoa sitä entistä tehokkaammin maape-
rään. Suojelemalla metsiä ja lisäämällä 
metsien pinta-alaa hillitään myös metsä-
lajien lajikatoa.

Kotikonsteilla on merkitystä ilmaston-

Ilmastonmuutosta 
vastaan kotisohvalta

Kuva: vecteezy.com
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muutoksen hillinnässä
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 

jopa 68 prosenttia syntyy kotitalouksien 
kulutuksesta eli siitä, miten liikumme, 
asumme, syömme ja mitä ostamme.

Jokainen jo varmasti tietää, että 
fossiilisten polttoaineiden käytön vähen-
täminen on ekoteko – yksityisautoilusta 
ei harvaan asutussa maassa voi luopua, 
mutta vaihtoehtoja voi suosia silloin 
kun siihen on mahdollisuus. Turhat 
matkat voi jättää tekemättä ja auton voi 
myös muuntaa vaikka biokaasuautok-
si - samalla tulee tukeneeksi kotimaan 
nurmiviljelyä. Ulkomaan lennon sijaan 
voi matkailla kotimaassa ja hyödyntää 
rautatieverkostoa.

Suurin yksittäinen ilmasto- ja ympä-
ristövaikutus on asumisvalinnallamme. 
Vaihtamalla pienempään asuntoon, 
siirtymällä uusiutuvaan lämmitysenergi-
aan tai vaikka vain ikkunat tiivistämällä 
ja sisälämpötilaa alentamalla saadaan 
aikaan merkittäviä vähennyksiä pääs-
töissä.  

Etenkin keittiössä arkipäivän valinnat 
vaikuttavat myös globaalisti. Amazonin 
sademetsiä poltetaan soijan tuotannon 
vallatessa entistä enemmän maapinta-

alaa – meille Suomeen tuodusta soijasta 
98 % käytetään eläintuotannon rehuna. 
Helpoin tapa suojella sademetsää onkin 
vähentää soijaa lautaselta – käytännös-
sä siis välttää lihaa, kasvatettua kalaa, 
kananmunia ja maitotuotteita. Myös 
palmuöljyn käyttöä kannattaa tarkkail-
la – palmuöljy on yksi merkittävimmistä 
metsäkadon aiheuttajista Kaakkois-Aasi-
an sademetsissä. Palmuöljyä käytetään 
huomattavan paljon, etenkin valmisruois-
sa sekä teollisissa valmisteissa. Joten jos ei 
jaksa kahlata jokaista valmistusaineluet-
teloa läpi kannattaa panostaa kotimai-
siin raaka-aineisiin ja tehdä ruoka itse.

Suosimalla kaikessa kulutuksessa 
kiertotaloutta ja tavaroiden hankkimista 
vain tarpeeseen, voit myös merkittäväs-
ti vähentää hiilipäästöjä. Esimerkiksi 
vaateteollisuuden ilmastopäästöt ovat 
vuodessa yhtä suuret kuin maailman 
lentoliikenteen ja laivaliikenteen päästöt 
yhteensä.  

Minna Hölttä

(Lähteinä juttua varten on käytetty Sitraa, 
WWF:n tutkimuksia sekä Suomen Tullin tilas-
toja. Vaateteollisuuden hiilipäästö perustuu 
Ellen McArthur-säätiön tutkimukseen)

Hallitus ideoi taannoin että ainakin 
Valsun kevät- ja syyskokouksissa olisi 
hyvä sauma pitää pieniä esitelmiä erilai-
sista luontoaiheista. Ensimmäinen näistä 
järjestettiin heti tämän vuoden syyskoko-
uksen yhteydessä 3.10.2019 Myllypirtissä. 
Olli Haukkovaara lintuharrastajista oli 
pitämässä mielenkiintoisen, kattavan ja 
asiantuntevan esitelmän Suomen lepa-
koista. Siihen nähden olisi Myllypirtillä 
suonut näkevän enemmän osanottajia.

Esitelmän jälkeen siirryttiin itse kokouk-
seen, joka piti sisällään sääntömääräiset 

Syyskokouksessa
asiat. Uusi hallitus valittiin vuodelle 2020 
ja samalla siirtyi puheenjohtajan raskas 
nuija hieman nuoremmalle sukupolvelle 
kannettavaksi. Nuijaa heiluttelee tulevat 
kaksi vuotta nykyinen varapuheenjohtaja 
Markku Heritty. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Kari Järventausta, Keijo Isokallio, 
Pirkko Aaltonen, Timo Lampila, Minna 
Hölttä, Marja-Leena Innala sekä varajä-
senenä Tanja Nykänen.

Markku Heritty
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www.valkeakoskenvihreat.fi

Tule 
muuttamaan 

maailmaa.

Vihreä Valkeakoski ViVa ry
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Mainosta Pistiäisessä – tue paikallista luonnonsuojelua!

MEDIAKORTTI

YHTEYSTIEDOT ja ILMOITUKSET
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliiton 
Valkeakosken yhdistys ry
Vastaava toimittaja: PJ Keijo Isokallio

Sihteeri: Kari Järventausta

PAINOSMÄÄRÄ
Painos: noin 220 kpl
Ilmestyy: 2 kertaa vuodessa

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: A5, 148 x 210 mm
Painomenetelmä: Digitulostus
Sidonta: Nidonta
Painopaikka: Valkeakosken Silkkipaino

Pistäinen on Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen jäsenlehti. 
Yhdistys on perustettu 1980 ja se edistää ympäristönsuojelua ja luonnonharrastusta 
sekä ottaa kantaa ympäristöasioihin Valkeakosken alueella.

ILMOITUSHINNAT JA KOOT 2017

A B

C D

E
A Kokosivu (ei marginaaleja) 148x210 mm   
 Kokosivu 128x190 mm   70 e  alv 0 %
B Puolikas pysty 60x190 mm   45 e  alv 0 %
C Puolikas vaaka 128x91 mm   45 e  alv 0 %
D  Neljännessivu 60x91 mm    30 e  alv 0 %
E Kannatusilmoitus 1/8  60x41 mm  20 e  alv 0 %

Ilmoitusmyynnin tuotto 
käytetään Suomen 
luonnonsuojeluliiton 
Valkeakosken yhdistyksen 
toiminnan tukemiseen. 
Tule mukaan!



Pistiäisiä
Kuka uskoo, että Suomesta tulee edes tällä vuosisadalla hiilineutraali maa? 
Pelkästään bensan hintaa korottamalla, kierrätyspakolla tai muilla tavoin tavallista 
kansalaista kurittamalla se ei onnistu. Samaan aikaan metsien hakkuut ja turpeen 
nosto saavat jatkua tai jopa lisääntyä.

Käsittämätöntä on se, miten tuulivoiman rakentamista vastustetaan, vaikka se on 
energiamuoto, joka ilmastonmuutoksen johdosta koko ajan lisääntyy. Samasta syystä, 
eli tuulen vaikutuksesta, veden liikettä hyödyntävän aaltovoimalan kehittäminen ei 
näytä etenevän. Mutta eipä valmista näytä tulevan atomienergian tuottamisellekaan 
Suomessa. 

Sähköjohtojen kätkeminen maan sisään kaapeloimalla etenee vauhdilla. Ainakin 
siitä päätellen, miten sähkön siirtohinnat ovat nousseet ja uhkaavat nousta edelleen. 
Sähkön siirrosta on muodostunut talouksille kulutuspainajainen, jolle kuluttaja ei voi 
muuta kuin maksaa. Pitääkö kaapeloinnin investointikustannus periä sähköä tarvitse-
valta jo ensimmäisessä laskussa? 

Meitä syyllistetään siitä, kuinka paljon pienhiukkasia levitämme ilmakehään, 
kun poltamme puita kiukaittemme alla. Saunaperinteestä on luovuttava ja se pitää 
kriminalisoida! Omaa kansaa kuritetaan, mutta  päiväntasaajan kahden puolen 
tahallaan sytytettyjen valtavien metsäpalojen arvostelemiselle ei Suomen poliittisessa 
johdossa ole uskallusta. 

Maapallon isoin ongelma on ihminen. Ongelma lisääntyy räjähdysmäisesti sitä 
enemmän, mitä enemmän hetekat narahtelevat. Sen sijaan, että lapsenteosta palki-
taan, tulisi sille asettaa sanktioita. Silti lipsahduksia tulisi riittävästi.

Ihmisen loppusijoituspaikoista on kuulunut kummia. Vanhuksia hoidetaan huo-
nosti, tai ei juuri ollenkaan. Lapsen hankkimista suunnittelevien pitäisikin miettiä, 
minkälaisen vanhuuden heidän silmäteränsä tulisi joskus kokemaan.

Keijo Isokallio


