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Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry 
Saimaan luonnonsuojelukeskus, Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
Puh. 05 - 411 7358, fax 05 - 453 1930, email: lappeenranta@sll.fi 
 
Tämän lehden toimitti Tea Heikkinen  
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys on Suomen Luonnon-
suojeluliiton paikallisyhdistys. Se kuuluu Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiriin. 
Yhdistys ja piiri ylläpitävät Luonnonsuojelukeskusta toimipaikkanaan. 

 
Vuoden 2005 hallituksen jäsenet: 

Puheenjohtaja:  Marjaana Närhi, puh. 050 3063 476, marjaana.narhi@lappeenranta.fi 
Sihteeri:   Leena Sallinen, puh. 040 7654 563 
Varapuheenjohtaja:  Ritva Grunberg 
Taloudenhoitaja: Tea Heikkinen 
Muut jäsenet:  Pirjo Iivanainen, Pekka Jokinen, Mirja Loikala, Olle Sipari ja Timo-
  Pekka Veijonen 
Varajäsenet: Helena Kemppinen, Antero Pohjonen, Päivi Tilli ja Salme Närhi 
 

Talvinen tervehdys teille! 
Märän, pimeän ja ankean syystalven jälkeen on riemukasta katsella lumihiutaleitten tanssia valko-
huurteisten puitten oksistossa. Talvilintujen pyörähtely ruokintapaikalla pakkaspäivinä rauhoittaa 
levottomimmankin tarkkailijan sydämen. Kerrostaloalueilla tiaisten, keltasirkkujen, punatulkkujen, 
viherpeippojen ja varpusten ruokinta ei ole usein mahdollista. Siksi Lappeenrannan tekninen keskus 
on iloksemme perustanut kolme ruokintapaikkaa. Pusupuiston, Pappilanniemen ja Linnoituksen länsi-
vallin ruokintalaudoille voi jokainen lintujen ystävä tuoda sopivaa ravintoa, kuten auringonkukansie-
meniä, kauran jyviä, pähkinöitä ja rasvaa. Samalla voi tarkkailla talvilintujen puuhia ja iloita niiden 
kauneudesta. 
 

Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys pitävät 
ruokintapaikat puhtaana ja huolehtivat talviruokinnan jatkuvuudesta. Tähän mennessä muiden tahojen 
ravinnon tuonti on ollut sangen vähäistä, joten Hyvät jäsenet, kiitoksia jo etukäteen siemenlisäyksistä 
ruokintapaikoilla. 
 

Pitkäaikainen ja tomera puheenjohtajamme Raija Aura on siirtynyt Etelä-Karjalan Luonnonsuojelu-
piirin vs. aluepäälliköksi Kaarina Tiaisen lähdettyä opintovapaalle marraskuussa. Syysvuosikokouk-
sessa 24.11.2004 minut valittiin uusvanhaksi puheenjohtajaksi. Uusvanhaksi siksi, että olen toiminut 
yhdistyksen aktiivina vuodesta 1979 milloin puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai muuna hans-
lankarina. Olen ammatiltani peruskoulun luokanopettaja (vuodesta 1976). Nykyinen kouluni on 
Kuusimäen alakoulu, jossa opetan viidettä luokkaa. 
 

Luonto kaikkine ilmenemismuotoineen on sydäntäni lähellä. Yhdistyksemme toiminta-ajatus; rakkau-
den herättäminen luontoa kohtaan on ollut kannustimena yhdistystyössä. Siksipä siitä ei ole osannut 
luopua, vaikka nuorempia ja uusia ideoita pursuavia aktiiveja kaivattaisiin kipeästi yhdistykseemme, 
joka alkaa huolestuttavasti ”harmaantua”. Tulkaa mukaan toimintaan, tuokaa uusia näkökulmia ja 
ideoita mukananne. Olen käytettävissänne, samoin kuin ls-keskuksessa puurtava Raija Aura. 
 

Raikkaita pakkaspäiviä ja aurinkoisia hiihtokelejä toivoo teille 
 
Marjaana Närhi, puheenjohtaja 

mailto:lappeenranta@sll.fi
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(c) Esa Brunström / www.metsavetoomus.fi 

Metsävetoomus 2005 

Kansalaisvetoomus metsien puolesta    27.1.2005 klo 11  

Valtakunnallinen nimienkeräys metsien suojelun puolesta käynnistyi 27.1. 
Kansalaisadressi on osa luonnonsuojelujärjestöjen yhteistä metsävetoomus-
kampanjaa, jolla halutaan tuoda esille Etelä-Suomen sekä Lounais-Kainuun, 
Pohjanmaan ja Lounais-Lapin riittämätön metsien suojelu. Tällä alueella metsiä on 
suojeltu keskimäärin vain kaksi prosenttia metsäalasta, eteläisimmässä Suomessa 
vain prosentti. Ekologisen tutkimuksen mukaan metsäluonnon monimuotoisuutta ei 
kyetä näin alhaisella suojeluasteella säilyttämään.  

- Vähimmäisvaade on kymmenen prosentin 
suojelutaso, jota järjestöt ovat perustellusti jo 
pitkään esittäneet, kampanjan projektikoor-
dinaattori Marjo Kuisma toteaa.  

Esitystensä tueksi järjestöt keräävät nyt 
kansalaisvetoomusta, jolla suomalaisten 
myönteinen mielipide metsien suojeluun 
saadaan kuuluville. Mielipidetutkimuksen 
mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa 
metsien lisäsuojelua.  

Kansalaisadressin allekirjoitti ensimmäisenä kampanjan suojelija, kirjailija         
Eeva Kilpi.   

- Me tarvitsemme lisää kasveille ja eläimille omistettuja luonnollisia metsiä, "pyhiä" 
lehtoja ja korpia, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja joita ihmisen sopii vain 
äärimmäisen hiljaa ja kunnioittaen lähestyä, kirjailija Eeva Kilpi toteaa.  

Metsävetoomuskampanjalla luontojärjestöt vaativat myös ihmisille oikeutta 
virkistäytyä luonnonmukaisissa metsissä. Suojelualueet, kuten kansallispuistot, 
ovat merkittäviä virkistysalueita. Erityisesti Etelä-Suomessa tarvitaan suuria 
suojelualueita, niin luonnon monimuotoisuuden kuin virkistyksenkin takia. 
Mielipidetutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa kansalaisista haluaisi 
luonnontilaisia metsiä alle 50 kilometrin päähän kodistaan.  

Järjestöjen metsävetoomus on mahdollista allekirjoittaa kampanjan kotisivuilla 
www.metsavetoomus.fi tai erillisellä vetoomuslomakkeella, jota saa 
luonnonsuojelujärjestöiltä. Allekirjoituksia kerätään 31.7.2005 asti. Vetoomus 
luovutetaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle elokuussa 2005.  Lisätietoja ja 
kuva-aineistoa: www.metsavetoomus.fi  

ALLEKIRJOITA VETOOMUS YHDITYKSEMME TILAISUUKSISSA, 
LUONNONSUOJELUKESKUKSESSA TAI NETISSÄ!!! 
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Toimintakalenteri 
HELMIKUU  
 
Su 6.2. klo 10 Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen EKLY:n vetämä 1. 

Linnoituksen lintukävely alkaa Pusupuiston lavan edestä klo 
10. Retkiä on kevään aikana kolme, joista jokainen kestää n. 
tunnin. Retken jälkeen Lpr:n seudun luonnonsuojeluyhdistys 
tarjoaa kuumaa mehua ja pientä purtavaa 
luonnonsuojelukeskuksessa.  

  Tervetuloa joukolla mukaan! 
 

Su 27.2. klo 10 Linnoituksen 2. lintukävely. Kts. 6.2. 
 

MAALISKUU 
 
To 10.3. klo 18 Lpr:n Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen 

kevätvuosikokous luonnonsuojelukeskuksessa. N. klo 19 
alkaen katsellaan kasviaiheista diakuvaesitystä. Tervetuloa! 

 
La 19.3. klo 10-14  Linnoituksen pääsiäistapahtuma la 19.3- su 20.3.      

Luonnonsuojelukeskus avoinna lauantaina klo 10-14. 
Tervetuloa ostoksille! 

 
 
 
 
 
Ti 22.3. klo 18 Lepakkoilta Lpr:n monitoimitalon yläsalissa, jossa toimittaja, 

tietokirjailija Markku Lappalainen Paraisilta johdattelee 
aiheeseen ja vastaa yleisön lepakkoja koskeviin kysymyksiin.  

 

Kevään tullen lepakot alkavat heräillä yli puoli vuotta 

kestäneeltä talvilevolta. Ne siirtyvät pääosin tuntemattomista 

talvehtimispaikoista kesälaitumilleen. Hämärissä ja pimeässä 

toimeliaina hyönteisten pyydystäjinä ne elävät jokseenkin 

näkymättömästi keväästä syksyyn, jolloin ne jälleen katoavat 

omille teilleen talvehtimaan. 

 

Suomen lepakoista tiedetään varsin vähän. Meillä on tavattu 

yksitoista lajia, joista viisi kuuluu vakituiseen eläimistöömme. 

Kuusi muuta ovat vähälukuisia, harvinaisia tai satunnaisia 

vieraita. Kesäöinen lepakkojen lentely on monelle tuttu ilmiö, 

mutta lepakkojemme talvehtiminen tunnetaan huonosti. 
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Markku Lappalainen on kirjoittanut teoksen Lepakot – 

salaperäiset nahkasiivet (Tammi 2002). Suomen 

WWF valitsi sen vuoden luontokirjaksi. Kirja sai myös 

Suomen Akatemian vuoden biodiversiteettiteko -

palkinnon ja se oli ehdolla Tieto-Finlandia-palkinnon 

saajaksi. Kirjallaan Lappalainen haluaa osoittaa, että 

lepakot ovat hienoja, erikoislaatuisia eläimiä – 

eläinkunnan väärinymmärrettyjä. 
 
Ma 28.3. klo 8 Perinteinen kevätlinturetki ajankohdan parhaille lintupaikoille. 

Lähtö Lpr:n maakuntakirjaston edestä klo 8. Järjestäjänä 
Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys. Opas EKLY:ltä. 

  Varaathan 2 € kimppakyytiin. 
HUHTIKUU 
 
Su 3.4. klo 10 Linnoituksen kevään viimeinen lintukävely. Kts. 6.2. 
 
La 9.4. – Su 1.5. Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry:n lintuopas paikalla 

Konnunsuon koivumutkan lintutornilla lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 8-11. Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan 
lintuja! 

 
Su 10.4. klo 16 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin kevätvuosikokous 

Etelä-Karjalan allergia- ja ympäritöinstituutissa Joutsenon 
Tiuruniemessä. Ennen kokousta klo 16 Pentti Saukkonen 
Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja ja 
limnologi esittelee Saimaan tilaa. Tervetuloa! 

TOUKOKUU 
 

La 7.5. klo 10-14 Linnoituksen isännän päivä Linnoituksessa. 
Luonnonsuojelukeskus avoinna klo 10-14.  

  Tervetuloa ostoksille! 
 
Ti 10.5. klo 17.30 Puhtaan veden lähteillä  –polku. 
 
  Kokoontuminen klo 17.30 vesilaitoksen pihalla Huhtiniemessä. 

Vesilaitoksen hoitaja Hannu Hytti esittelee Lpr:n vesilaitoksen 
toimintaa ja vie retkeläiset tutustumaan mm. suodatusaltaisiin. 
Limnologi Pentti Saukkonen vesiensuojeluyhdistyksestä 
esittelee Pien-Saimaan tilaa ja vastaa yleisön kysymyksiin.  

  Tervetuloa mukaan! 
 
Pe 13.- su 15.5. Erämessut Lappeenrannan jäähallissa. Etelä-Karjalan 

luonnonsuojelupiirillä osasto.  
  Tervetuloa tutustumaan! 
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Luonnosta ja jalostetusta luonnosta 
Voidaan asettaa kysymys: Mihin luonnonsuojelua tarvitaan? Vilja ja peruna, joista 
saamme suolistolle tärkeitä kuituja ja energiaa antavia hiilihydraatteja, saadaan 
pelloilta. Jalostettua karjaa, josta saamme kalsiumia sisältävää maitoa ja rasvaa 
sekä valkuaista sisältävää lihaa, syötetään kasvatetulla heinällä. Vaatteet valmis-
tetaan keinokuidusta, johon tosin käytetään luonnontuotteita, puuvillasta ja lampaan 
villasta. Vitamiinit saamme vihanneksista, juureksista, hedelmistä ja puutarhamar-
joista, jotka nekin ovat jalostettuja. Kauneuden tarpeemme tyydyttävät paitsi toinen 
sukupuoli, jota ei ainakaan vielä ole jalostettu, myös jalostetut kukat. Kalojakin 
kasvatetaan luonnonkalakantojen ohella. Myöskään metsät eivät ole enää suurelta 
osalta varsinaisesti luontoa, vaan viljelymetsiä. Luontohan on nimensä mukaan 
luotua – siis Luojan luomaa – jalostettua luontoa ei pidetä varsinaisena luontona – 
se on osaksi ihmisen luomaa. Kuitenkin jalostettu luonto on usein tuottoisampaa ja 
jopa kauniimpaakin kuin varsinainen Luojan luoma luonto. Esimerkiksi ruusut, 
neilikat ja monet muut jalostetut kukat ovat mitä kauneimpia. On siis todistettu, että 
Luojan luomaa voi parantaa, vaikka se tosin on vaikeaa.  
 
Luonnonsuojelun etiikassa keskustelun kohteena on villieläinten ja luonnonkasvien 
arvo. Ihminen arvottaa nykyisin arvokkaimmiksi hyötyeläimet ja sen jälkeen 
lemmikkieläimet – villieläimet, eli luonto on ehkä monille – ei kuitenkaan 
useimmiten suomalaisille - yhdentekevämpi. Vastaava suhde on luonnonkasvien, 
jalostetun kasviravinnon ja koristekasvien välillä. Yksilön arvoa painottava 
koulukunta tarkastelee elämisen oikeutta vain eliöyksilön kannalta. Tällöin 
keskustellaan, ovatko ahma, lehmä ja kissa sekä kissankello, kaura ja ruusu 
suojeltaessa eettisen arvion osapuolina tasa-arvoisia. Ajatellaan vain yksilön 
elämisen oikeutta, eikä eliöyksilön hyötyä ihmiselle tai sen merkitystä luonnolle 
kokonaisuudessaan ole otettu huomioon. Tällöin luonnolla ajatellaan olevan 
itseisarvonsa, eikä vain välinearvoa. Tätä ei laji-itsekkyyteen taipuvainen ihminen 
aina siedä. Pentti Linkola kertoo uudessa kirjassaan (Voisiko elämä voittaa - ja 
millä ehdoin 2004), että elämä on tarkoitettu maapallolle mahdollisimman monen 
lajin elinpaikaksi. Tämä on hänen aikaisemmassa kirjassaan mainitsema elämän-
ilon summa. Linkolan mielestä yhden lajin, kuten ihmisen, ylenmääräinen lisäänty-
minen on pahasta. Sen sijaan Eero Paloheimo sanoo kirjassaan Maan tie, 1989, 
että mahdollisimman suuri määrä kaikkein eniten tuntevaa lajia maapallolla on 
maapallon arvo. Tosin hän mainitsee, että ihminen voi oman tietämyksensä avulla 
kasvattaa tämän oman kerroksensa niin suureksi, että alempi, sitä kannattava 
kerros (kasvit ja muut eliöt) ei kestä, vaan koko rakennelma romahtaa.  
 
Spesistien koulukunnan mukaan on luonnonsuojelu vain ihmisen suojelua – eli 
ympäristönsuojelua. Tällöin ihmistä suojellaan lähinnä hänen itsensä luonnolle 
tuottamilta haitoilta, kuten luonnon saastumiselta, luonnonvarojen ehtymiseltä ja 
jäteongelmilta. Ne pitäisi ehkäistä ennalta kierrätyksellä ja uusiutuvia luonnonvaroja 
käyttäen. Esimerkisi kauppojen käyttämistä muovikasseista ja muovipakkauksista, 
joita polttamalla tulee ilmaan myrkkyjä, ovat lähes maatumattomia ja jotka täyttävät 
kaatopaikat, tulisi mielestäni luopua.  
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Toinen äärimmäisyys tältä kannalta on holistien koulukunnan käsitys. Holismi 
tarkoittaa kokonaisuutta. Heidän mielestään itseisarvo on vain lajeilla ja vielä 
laajemmilla luonnonvaraisilla kokonaisuuksilla. Heille eliöyksilöt ovat välttämättömiä 
vain kokonaisuuden osina ja sen säilyttäjinä, tässä mielessä välineitä, eivätkä 
sinänsä suojeltavia, itseisarvon omaavia kohteita. Vuori tai joki on heille usein 
arvokkaampi kuin yksittäinen, tunteva eläin. Näin kirjoittaa Eero Paloheimo 
kirjassaan Maan tie (1989). Hän tunnustautuu itse paitsi holistiksi, myös 
sentientistiksi, ja sanoutuu irti spesisteistä. 
 
Tarvitseeko ihminen jalostetun luonnon lisäksi ns. alkuperäistä luontoa – ainakin 
vielä tarvitsee. Esimerkiksi metsiä polttopuun, paperin ja sahatavaran 
valmistukseen sekä luonnonmarjojen keruuseen sekä luonnonkalakantoja. Tosin 
paperin valmistukseen voidaan käyttää ilmeisesti myös metsänjalostuksen keinoin 
jalostettua, viljeltyä istuttaen tai kylväen perustettua metsää. On kiistelty siitä, 
sopiiko viljelty, lannoittaen leveälustoiseksi ja pehmeäksi kasvatettu puuaine 
korkealaatuisen sahapuun tuotantoon. Suurin osa Suomessa viljellen synnytetystä 
metsästä ei kyllä vielä ole päätehakkuuiässä. Luonnonmarjat voitaisiin ehkä korvata 
jalostetuilla – kasvatetuilla – marjoilla. Arvelen, että tulevaisuudessa yhä suurempi 
osa luontoa on ihmisen jalostamaa.  
 
Metsäeläintieteen professorimme Matti Nuorteva maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan metsäeläintieteen laitokselta luennoi meille opiskelijoille vuonna 1975 
ensimmäisellä metsäeläintieteen perusteita koskevalla luennollaan, että kun 
sivistys levisi, niin metsät hävisivät. Hän sanoi esimerkiksi Kreikan ja tarkoitti myös 
ymmärtääkseni mm. Italiaa, Espanjaa, Ranskaa ja Englantia. Esimerkiksi Kreetalla 
on jo tuhansia vuosia kasvatettu metsien tilalle ruokaöljyä tuottavia oliivipuita. Ne 
toiminevat hapen tuottajina sekä hiilen ja maaperän sitojina arvellakseni miltei 
samoin kuin entiset sypressien ja erään mäntylajin (Pinus brutia) vallitsemat 
vuoristometsät, joita kasvoi vuorien rinteillä 600 metrin korkeudelle. Hapen 
tuottajina luonnonmetsillä on merkitystä, mutta suurin ansio tässä mielessä on 
kuitenkin merien planktonilla. Siispä metsiä ja meriä olisi suojeltava. Noin 400 000 
maapallon kasvilajista vain kymmenesosan kemiallinen koostumus on selvitetty. 
Näin ollen kasvilajeja olisi suojeltava senkin takia, että ei tiedetä, mitä ihmiselle 
hyödyllisiä aineita tutkimattomissa kasvilajeissa on.  
 
Luonnonsuojeluhan lähti liikkeelle Yhdysvalloista, jossa jo 1800-luvun lopulla 
haluttiin säilyttää näytteitä alkuperäisestä luonnosta jälkipolville. Kaikkihan tietävät 
Yellowstonen kansallispuiston ja maailman suurimmiksi kasvavat puulajit - 
mammuttipetäjät sekä punapuut. Tämä onkin perinteistä luonnonsuojelua. 
Meidänkin maassamme voitaisiin suuri osa luontoa – kuten on tehtykin – varata 
esim. turismille. Luontoa voidaan – kuten on jo vuosikymmenet tehty – käyttää 
ihmisten virkistyspaikkana, jolloin voidaan myös ammentaa luonnon antimia kuten  
sieniä ja marjoja. Yhdellä Välimeren suurimmista saarista - Kreetallakaan ei kaikkia 
metsiä hävitetty, vaan 10 % alkuperäisestä metsäpinta-alasta säilyi. Meillä 
Suomessa maa-alasta on suojeltu myös noin 10 %. Tosin Suomessa on vielä  
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Palautusosoite: 
Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6 
53900 LAPPEENRANTA 

 
metsiä huomattavasti tätä enemmän - tietääkseni noin 70 % maapinta-alasta. 
Suojellut luonnontilaiset metsät – jos nyt luonnontilaisia metsiä on enää 
olemassakaan - ovat lähinnä luonnonpuistoissa, kansallispuistoissa ja metsien-
suojelualueilla. Metsäluontoa on suojeltu myös suhteellisen pienialaisilla avain-
biotoopeilla sekä vuonna 2003 Satakunnassa käynnistyneillä luonnonarvokaupoilla.  
 
Muinoin ihmistä suojeltiin luonnolta – pelättiin, että luonnon petoeläimet vaarantavat 
ihmisen elämän ja saattavat päästä ihmisestä voitolle, luonto haluttiin voittaa - 
petoeläimien ei tällä hetkellä pelätä vaarantavan koko ihmislajin elämää – sen 
sijaan pienien lajien, kuten taudinaiheuttajien. Nyt luonnonsuojelijat pikemminkin 
säälivät ja rakastavat luontoa. Kuitenkin ihminen ei voi elää käyttämättä luontoa. 
Myös kaikki muut lajit käyttävät luontoa ja toisia lajeja hyödykseen. Ovathan ilma ja 
vesi, useat alkuaineet ja auringon säteily elämän kannalta välttämättömiä. Näitä 
luonnonvaroja tarvitsevat kasvit ja niiden varassa elävä eläinkunta. Happi syntyy 
kasvien yhteyttämistapahtumassa jossa auringon energia sitoutuu aineeseen. Ja 
mistä vesi on syntynyt – vedyn palaessa. Hyödyntäessämme luontoa otamme aina 
pois luonnolta – muilta lajeilta – ja vähennämme niiden mahdollisuuksia ja 
lisäämme ihmisen mahdollisuuksia. Kasveja pidetään tunnottomina, samoin ehkä 
myös monia alempia eläimiä. Kasveillakin on välinearvonsa lisäksi oma hyvänsä 
(good of being own). Herkimmät ihmiset tajuavat kasvienkin ”sielun”. Hyönteisilläkin 
on hermosto, joten nekin tuntevat.  
 
Käyttäessämme luontoa ihmisen hyväksi voidaan perusteluna pitää huvia ja hyötyä. 
Luonnon hyödyntämisessä voidaan erottaa lyhytaikainen ja pysyvä hyöty. Luonnon 
pysyvällä tai lyhytaikaisella hyödyntämisellä tarkoitetaan mm. luonnon käyttöä 
elämyksien tuottajana, raaka-aineena tai energiana. Nykyinen tuhlaileva luonnon 
hyväksikäyttö jääkin Eero Paloheimon (Maan tie 1989) mukaan mitättömän lyhyeksi 
muutaman vuosisadan mittaiseksi kummajaiseksi, väläykseksi niiden tuhansien 
vuosien välissä, jolloin ihminen ottaa lähes kaiken tarvitsemansa elävästä luonnos-
ta. Tämä tietysti sillä edellytyksellä, että ihmislaji, tämä Pentti Linkolan – joka 
kirjoissaan kärjistää, liioittelee ja ironisoi – eräässä kirjassaan typeristä 
typerimmäksi väittämä laji, säilyy maapallollamme vielä kauan. Linkola väittää 
jossain vanhassa tekstissään, että ihmisen tieteellisenä nimenä ei pitäisi olla Homo 
sapiens – viisas kädellinen, vaan Homo destructivus – tuhoava ihminen. 
Viimeisimmässä kirjassaan (Voisiko elämä voittaa, ja millä ehdoin, 2004) Linkola on 
keksinyt ihmislajille nimen Homo inspiens – mieletön ihminen. Itse antaisin 
ihmiselle myös nimen Homo ridens-lacrimans, naurava-itkevä ihminen.  
Pekka Jokinen 

 
Kirjoitus perustuu omien ajatusten, kokemusten ja muualta saatujen tietojen lisäksi 
paljolti Eero Paloheimon kirjaan Maan tie (1989).  - Tämän mielenkiintoisen 
kirjoituksen loppuosa julkaistaan seuraavassa Pusan Pulinoissa. 


