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Syyskuinen järvivesi laittaa ihon jo hieman kihelmöimään. 
Jään laiturille istumaan uintireissun jälkeen ja ihastelen 
syksyn muuttuvaa maisemaa ja värikylläisyyttä. Yk-
sinäinen kuikka ui verkkaisesti järvellä. Keväällä 
kuikkia oli vielä kaksi, mutta poikasia ei järvellä 
näkynyt. Toinen kuikista on kohdannut mat-
kansa pään jossakin vaiheessa kesää  ja jäl-
jelle jäänyt lähtee kohta yksin muuttomat-
kalle etelän lämpöön. Ajatus kuikan 
elinikäiseksi tarkoitetun kumppanin ku-
olemasta on surullinen. Toivon, että syy 
kuikan kuolemaan on joku toinen eläin 
eikä ihminen, joka välinpitämättömyyt-
tään olisi jättänyt järvelle lintuparan 
kohtaloksi esimerkiksi verkon tai siiman.
Luonnossa ei ole hyviä tai pahoja. Joka-
inen luontokappale yrittää selvitä parhaan 
kykynsä mukaan: saada ravintoa, tuottaa 
jälkeläisiä ja säilyä hengissä. Vahvimmat selvi-
ytyvät, heikot syödään tai ne kuolevat muuten. Ihmin-
en sotkeutuu liian usein tähän yhtälöön omilla vahinkoa ai-
heuttavilla toimillaan joko tietämättömyyttään tai tarkoituksellisesti.
Saamme säännöllisesti lukea maailmalta uutisia kasvavista jätevuorista, merten muoviongelmasta 
tai suurten nisäkkäiden salametsästyksestä ja niillä tehtävästä kaupasta.  Kauhistelemme näitä uuti-
sia ja todistelemme itsellemme miten hienosti asiat Suomessa ovat. Emme huomaa tai ehkä emme 
vain tiedä näitten vakuuttelujemme keskellä miten oman asuinalueemme vesistöt likaantuvat tai 
eläinten ja kasvien elinympäristöt tuhoutuvat esimerkiksi avohakkuiden tai turvetuotannon takia.
Kun luonnossa liikkumisen terveellisyyttä on toitotettu vuosikaudet, luonnosta on tul-
lut muodikasta viihdykettä, josta halutaan poimia parhaimmat palat kuten rusinat pullas-
ta. Pelottavista ja ehkä vaarallisistakin asioista halutaan eroon ymmärtämättä mitä se vai-
kuttaa luonnon moninaisuuteen. Liian usein omaneduntavoittelu ajaa kaiken muun edelle.
Nykypäivän ihmiselle faktatietoa olisi saatavilla helposti. Mediakriittisyys ei vieläkään 
kuulu kaikkien ihmisten vahvimpiin osaamisalueisiin, siksi luulot ja harhakuvitel-
mat peittävät usein alleen tutkitun tiedon. Mukavuusalueelta ei ole helppo poistua. 

Kuikka on uinut järven toiseen päähän. Toivotan sille mielessäni hyvää muuttomat-
kaa ja onnea uuden kumppanin etsimiseen. Jospa seuraava kevät toisi sille uuden 
mahdollisuuden ja kunpa se ei kohtaisi välinpitämätöntä ja tietämätöntä ihmistä.

Niina Laihonen
puheenjohtaja



Tulevia retkiä

6.10.2018 syysretki KUUMINAISTEN NIEMELLE Poriin
Lähtö Eurasta S – marketin parkkipaikalta klo 8.00, paluu n. klo 13.00.
Kuuminaistenniemellä on Natura-alueita, jotka käsittävät rantaniittyjä, maankohoamis-
metsää, umpeen kasvavia lahtia  sekä  letto – ja perinnebiotooppeja.
Omat eväät.
PS. Sadevaraus ( sateella ei retkelle lähdetä ).
Lisätietoja Ekiltä.

30.11.2018 PERINTEISET PIKKUJOULUT Säkylässä Areenan takkatuvalla. 
Pientä ohjelmaa, ruokailu, sauna- ja uintimahdollisuus, mukavaa yhdessäoloa.
Ilmottautumiset 25.11.2018 mennessä Niinalle

Retki- ja talkookerhon toimintaa:
Retkille ja talkoisiin kutsutaan kerhon sähköpostilistan välityksellä. Listaa ylläpitävät ja 
retkiä suunnittelevat retkikerhon vetäjät.
Jos haluat liittyä kerhon sähköpostilistalle, niin ota yhteyttä Erkkiin p. 0500 125215, erkki.
jaakohuhta@dnainternet.net tai Päiviin p. 050 5168350 paivisandelin@suomi24.fi
Retkiä ja talkoita voi järjestää myös kerholainen itse sähköpostilistan välityksellä.
Tiedot kerhon retkistä ja talkoista julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla:
www.sll.fi/alasatakunta ja FB:ssä Luonto ja ympäristö ASYS.

Tulee – ei tule

Järjestötiedotteen ja julkisen hallinnon päätökset eivät aina kulje tasatahtia. Koko kuu-
man kesän ajan kuviteltiin, että neljän kunnan (Eura, Säkylä, Huittinen ja Kokemäki) 
yhteisen, kaikkia osa-alueita kattavan  ympäristötoimen perustaminen on enää nui-
jankopautusta vaille valmis. Sopimusluonnos tarkoittaa sitä, että  ympäristöto-
imi säilyisi Pyhäjärviseudulla, eli Eurassa ja Säkylässä kutakuinkin ennallaan. 
Elokuun lopussa Kokemäen kaupunki sen sijaan ilmoitti jättäytyvänsä ulkopuolelle. Huitti-
nen päättää omasta kannastaan kaupunginvaltuuston kokouksessa heti lokakuun alussa.
  Nähtäväksi nyt jää, mitä Kokemäen irtiotto vaikuttaa hankkeeseen. 
Ympäristölautakunnassa hyvin harvoin käsitellään kuntien välisiä eturistirii-
toja. Yksityisten henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen asiathan siellä ovat esillä.
 Huolellisesti valmisteltua uudistusta perustellaan sijaisjärjestelyjen  helpottamisel-
la ja mahdollisuudella erikoistua. Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että Säkylässä sijait-
sevaan ympäristötoimistoon on siirtynyt vuosien saatossa melkoista ja monen alan 
asiaosaamista. Tavallisen kuntalaisen kannalta oleellisinta on se, ettei asiointi- tms. 
käyttäytymiseen tule muutoksia. Hallinnolliset virtaviivaistamiset kuuluvat nykyaikaan.

Seppo Saari
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