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Ukkometso odottaa tyttöystävää. Kuva: Erkki Jaakohuhta 

Tänä vuonna kevät on antanut odotuttaa itseään pitkään. Lumet sulavat hitaasti, pakkanen on 

ollut lähes jokaöinen vierailija ja ympäristö näyttää ikävältä ja likaisen harmaalta. 

Eläimillä on kuitenkin jo kevät ja pesimispuuhat vauhdissa. Kettu on jo aikoja sitten huudellut 

kumppaninsa perään lähimaastossa, susilauman alfaparit ovat kahdenkeskisen laatuaikansa 

viettäneet, teeret ja metsot ovat parhaillaan soitimella ja pikkulinnutkin puuhastelevat 

pesänrakennustouhuissa. Kevät tulee hitaasti, mutta varmasti!  

Kevät on aina uuden elämän alku. Luonto herää talvihorroksestaan, ihmiset sen mukana. 

Harmaan sävyt vaihtuvat vihreän ja keltaisen eri variaatioihin ja jopa satakuntalainen saattaa 

hymyillä vailla näkyvää syytä.  

Kevät on oiva vuodenaika myös aloittaa ehkä horroksessa ollut retkeilyharrastus. Jos yksin ei 

tule metsään lähdettyä niin isommassa porukassa on helppo lähteä tutustumaan vanhan 

metsän saloihin, etsimään eläinten jättämiä jälkiä tai viettämään jopa yötä luonnon keskellä.  

Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestöt järjestävät runsaasti kaikille avoimia retkiä ja 

tapahtumia.  Oma yhdistyksemme on aktiivinen retkien järjestäjä ja ahkerat retkivastaavamme 

keksivät aina uusia kohteita lähialueilta, tutustuvat niihin etukäteen ja osaavat opastaa ja 

neuvoa meitä kokemattomampia erilaisissa luontoon ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä. 

Ota rohkeasti yhteyttä, yhteystiedot löydät jäsenkirjeen lopusta.  

Nähdään retkillämme! 

Aurinkoista kevättä toivottelee pj Niina



Ekologisempaa keittiöergonomiaa 

Meille kaikille biojätteiden lämpökompostointi ulkona lienee melko tuttu tapa hyödyntää 

keittiössämme syntynyt orgaaninen jäte uudelleen ravinteikkaaksi mullaksi – vaikkapa uusien 

syötävien kasvien kasvualustaksi. Mutta oletko kuullut sisälle huoneeseen (vaikkapa keittiöön) 

sijoitettavasta bokashista? …tai keittiöjätteiden hapatuksesta eli fermentoinnista? 

Lämpökompostorin vaatiessa ulkotilan sekä lukuisia askeleita sinne ja takaisin bokashia voi 

käyttää vaikka kerrostalokeittiössä – ja lopputuotteen hyödyntää huushollin viherkasvien 

virkistykseksi tai kesäisiin parvekeviljelyksiin. Ämpärin kokoinen biojätteen käsittelypiste on 

myös kätevä ratkaisu useammassa osoitteessa kortteeraavalle, koska bokashin voi kätevästi 

kuljettaa esim. autossa mukanaan eikä vaikkapa satunnaiskäytössä olevalle kesäasunnolla 

tarvitse miettiä erillistä biojäteratkaisua. 

Itse kiinnostuin tästä japanilaiskeksinnöstä kyllästyttyäni joka talviseen lämpökompostorin 

jäätymiseen kovimmilla pakkasilla sekä siitä seuranneeseen biojäteongelmaan. On kauheaa 

myöntää, että useimpina kevättalvina olen vastoin perusperiaatteitani sortunut ensimmäisten 

leutojen vuorokausien aikana sulattamaan lämpökompostorini sähköllä – vanha auton 

sisätilalämmittimeni hönki poikkeuksetta kompostorin henkiin ja sisäinen moraalinvartijani 

motkotti raivosta vihertävänä.  

Alkuvuoden kovilla pakkasilla lopulta toteutin monivuotisen unelmani ja tilasin – vielä melko 

hintavan - bokashi-aloituspaketin. Nyt jälkeenpäin ja asiaan enemmän perehtyneenä bokashin 

voi koota myös itse: tarvitaan vain muoviämpäreitä, sanomalehteä, biojätettä sekä 

mikrobikuiviketta, joka tosin on ostettava tai vähintään kuivikkeeseen sekoitettavat mikrobit. 

Hapattamisen suurin ero kompostointiin verrattuna on prosessin anaerobisuus 

(vähähappinen/hapeton). Tällöin astiassa on vain suotoveden poistoon tarkoitettu hana mutta 

ei ilmaventtiiliä, jolloin myöskään hajuhaittoja ei synny muulloin kuin hetkellisesti avattaessa 

astian kansi. Jätteiden hapatus on ns. kylmäprosessi, jolle mikrobien aktiivisimman toiminnan 

ajaksi (kun ämpäriin vielä kerätään jätettä) riittää normaali huonelämpötila ja sen jälkeen 

suositellun parin viikon jälkihapatusajaksi yli +6’C. Myöskään prosessi itsessään ei synnytä 

haitallisia tai vaarallisia määriä lämpöä. Sen sijaan pitkälle hapantuneen, lämpimän bokashi-

massan voi tyhjätä lämpökompostoria lämmittämään! 

Omassa kokeilussani menetelmä on toiminut hyvin. Bokashi-astia on hakenut pysyvän 

paikkansa keittiön työpöydällä – aivan kuin mikä tahansa muu kodinkone. Yhden hengen 

talouden biojätekiertoon nämä 2 kpl n. 30 litran vetoista astiaa tuntuvat riittävän. Mutta 

isommalle perheelle astioita täytyisi olla enemmän tai yksi isompi. Pöhkönä idealistina näen jo 

mielikuvituksessani: Kuinka tulevaisuuden ergonomiseen keittiötekniikkaan itsestään selvänä 

osana kuuluu suoraan työtason alle integroitu bokashi. Ja miksi ei kuuluisi – me hellapoliisithan 

päätämme, millaisessa keittiössä hääräämme! 



               

 

 

Mikäli innostuit asiasta…juuri nyt, tässä hyytävän kylmässä varhaiskeväässä on loistava hetki 

aloittaa: 

1. Kaiva nurkista muutama tiiviskantinen vanha talousämpäri 
2. Laita ensimmäisen ämpärin pohjalle sanomalehteä (keräämään jätteestä valuva 

suotoneste). 
3. Lisää sanomalehden päälle taloudessa syntynyttä biojätettä ja ripottele joka kerta 

jätettä lisätessäsi sen päälle bokashiin tarkoitettua mikrobirouhetta (voi tilata esim. 
Hyötykasviyhdistykseltä) n. 1-2 ruokalusikallista/ 1 l jätettä, kunnes astia on täynnä. 
Muista sulkea ämpärin kansi tiiviisti joka kerta ja säilytä ämpäri huoneen lämmössä. 

4. Astian täytyttyä jatka jätteen ”jälkikypsytystä” yli +6 °C:ssa pari viikkoa, jonka jälkeen 
ämpärin voi tyhjentää lämpökompostoriin tai kesäisemmillä keleillä sekoittaa esim. 
puutarhakompostiin maatuvien lehtien joukkoon. 

5. Ensimmäisen bokashi-astian täytyttyä siirry samoin ohjein täyttämään seuraavaa astiaa. 
Menestystä kokeiluun! 
 

Lisätietoja voit etsiä mm. osoitteesta: https://hyotykasviyhdistys.fi/puutarhatieto/bokashi/ 
 

Kirjoittaja Elli Salminen on oman elämänsä hiilijalanjälkeä pienentämään pyrkivä puutarhuri, jonka 

mielestä maailman ilmastosopimukset ovat merkityksettömiä ilman ihmisten henkilökohtaisia 

ekologisia kulutus- ja elämäntapavalintoja.  

Karvahaalarikin tietää, että 

hapatettavat jätteet on hyvä pilkkoa 

pieniksi. 

Bokashi on löytänyt paikkansa keittiön 

työpöydältä, kuin mikä tahansa 

pienkodinkone. 



Ala-Satakunnan Ympäristöseuran tapahtumakalenteri vuodelle 2018 
 
Tarkempia tietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilta www.sll.fi/alasatakunta  , FB: Luonto ja 
ympäristö ASYS ja Alasatakunnan yhdistykset -palstalla. 

12.5.2018   Kevätretki  

Kevätretki suuntautuu Rauman Lappiin, Kuljun kylässä 
sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle. Alue on valtaosin 
vanhaa kuusikkoa, jonka  keskellä kohoaa 
mäntyvaltainen kallioinen mäki. 

 
   Lähtö Euran S-marketin P-paikalta klo 9, paluu n. klo 12 
   Omat eväät. 

   Yhteyshenkilö: Erkki 0500 125215 

19.5.2018   Villiinny Koskeljärvestä-tapahtuma 

    

 Yhteistyössä muiden eri toimijoiden kanssa järjestettävä 
tapahtuma Koskeljärven ympäristössä, ASYS mukana 
luontopolun tekemisessä. 

Yhteyshenkilö: Niina 040 5761738  
 

kesä/heinäkuu  Lasten metsäretkipäivä 

    

Suomen lasten metsäretkipäivä kannustaa kaikkia 
aikuisia, niin perheitä kuin lasten kanssa 
työskenteleviäkin viemään lapsia metsäretkille. 
Retkipäivä muistuttaa metsissä liikkumisen tärkeydestä 
ja on kunnianosoitus suomalaiselle luonnolle.  
ASYS toteuttaa retken jonakin kesäisenä viikonloppuna. 
Lisätietoa myöhemmin. 
Yhteyshenkilö: Päivi 050 5168350  

9.6. 2018 klo 10.00  18. Eurajoki-melonta 

 
                        Yhteyshenkilöt ja ennakkoilmoittautumiset:  

   Seppo 050 5607357 ja Erkki Länsisyrjä 040 8338704 
  (Euran Kanoottiklubi) 

9.6.2018 klo 9.00-13.00 ASYS:n esittelypöytä Ruukinpuiston kesätorilla 

elokuu   Lepakkoretki Kauttuan Ruukinpuistoon 

    

   Yhteyshenkilöt: Erkki 0500 125215 ja Päivi 050 5168350  
 

syys-lokakuu  Syysretki  

Yhteyshenkilö: Erkki 0500 125215  

marras-joulu   Pikkujoulu 

    
Yhteyshenkilö: Niina 040 5761738  



Hallituksen tulevia kokouksia: 
 

   9.5.2018 klo 18.00  Yhdistyksen jäsen olet tervetullut mukaan hallituksen 
    kokouksiin! Kokoukset alkavat yleensä klo 18.00 
    Ilmoitathan tulostasi sihteerille tai puheenjohtajalle. 

 
 
 
 
 

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.  

  

  



Ala-Satakunnan Ympäristöseuran yhteystiedot 

puheenjohtaja: Niina Laihonen,  Linteeninmäentie 42, 27600 Hinnerjoki, 040 5761738, 

niina.laihonen@dnainternet.net 

varapuheenjohtaja: Janne Liikanen,  Kuurnamäentie 146, 27510 Eura, 050 3223563, 

janne.liikanen@eura.fi 

sihteeri: Lassi Kauko,  Kuninkaanlähteentie 423c, 27840 Köyliö, 050 5453628, lkauko@netti.fi 

jäsen, retkivastaava: Erkki Jaakohuhta, Raumantie 518, 27510 Eura, 0500 125215, 

erkki.jaakohuhta@dnainternet.net 

jäsen, jäsensihteeri: Elli Salminen,  Creutzintie 11, 27500 Kauttua, 050 5551773, 

elli.salminen@suomi24.fi 

jäsen, retkivastaava: Päivi Sandelin,  Lähteenojantie 65, 27510 Eura, 050 5168350, 

paivisandelin@suomi24.fi 

jäsen: Seppo Saari,  Jokiahteentie 370, 27400 Kiukainen, 0400 801151, seppo.saari@pp.inet.fi 

varajäsen: Rauni Halonen, 044 555 9605, rauni.halonen@gmail.com  

varajäsen: Seppo Varjonen,  Karvarinkuja 7, 27400 Kiukainen, 050 5607357, 

sevarjo@saunalahti.fi 

varajäsen: Ilkka Kuvaja, Ilmiintie 37, 27730 Tuiskula, 050 400 3425, ilkka.kuvaja2@pp.inet.fi 

  

Hallituksen ulkopuolelta: 

taloudenhoitaja: Paula Saarivuori,  Vähäsaarenmaantie 154b, 27430 Panelia, 050 3404677, 

saarivuoripaula@gmail.com 

viestintäsihteeri: Rami Saarivuori,  rami.saarivuori@outlook.com 

Toiminnantarkastajat: 

Tiia Pohjalainen 

Jussi Vallin 

  

Varatoiminnantarkastajat: 

Inkeri Hurme 

  

SLL:n Satakunnan Piirin kokousedustajat: 

Niina Laihonen 

Päivi Sandelin 

Elli Salminen 

Seppo Saari 

Seppo Varjonen 

 


