
Keskustelua luontoaktiivien oppien mukaan 
 

Suomen Luonnonsuojeluliiton asiantuntija Jyri Mikkolan tyylinäyte somekeskustelusta ”asiallisesti”: 

- ”..olet osoittanut leimaavasi valehtelijoiksi eri tahoja omien melko olemattomien tietojesi 
perusteella.” 

- ”..itse olet tunnettu propagandisti, jolle tosiasioilla ei ole ollut niin väliä..” 
- ”..jossa yritit MH:n (tässä yhteydessä tarkoittaa Metsähallitusta) AES -seminaarissa väärentää 

keskustelupöytäkirjan..” 
- ”..Jauhat tässä keskustelussa puppua asiasta jota et tiedä etkä tunne..” 
- ”..tyhjänpuhumisen sijaan voisit..” 
- ”..taustasi tietäen pakko uskoa että nuo muutkin jutut ovat huttua.” 
- ”jos tuon uskoo, tekee kyllä jonkinasteisen naivismin suomenennätyksen…” 
- ”Taidat Juri vain esittää tämän alan ammattimiestä..” 
- ”Päivän parasta antia on kuitenkin se, kun valehtelija kompastuu..” 
- ”Joku propagandisti muistaakseni..” (epäilty viittaa asianomaiseen) 
- ”Eli: Joko sinä Laurila aidosti uskot itse noihin juttuihisi, jolloin on täysin turhaa arvuutella sitä 

elääkö joku muu todellisuuden ulos sulkevassa kuplassa, tai sitten et usko ja tietoisesti ja 
tositarkoituksella yrität syöttää puppua tämän ketjun lukijoille ja mustamaalata 
luonnonsuojelutyötä tekeviä. Välistä vaan ei voi kuin ihmetellä tapoja joilla ihmiset kiksinsä 
hankkivat..” 

- ”Oikea metsäammattilainen tietäisi, ettei metsän todellista tiheyttä voi luotettavasti arvioida 
muuten kuin menemällä sen metsän sisään.” 

- ”Ja milloinhan tämä Innoforin ”johtavana neuvojana” toimiminen mahtoi tapahtua? Sikäli kun on 
kyse Innofor Finland OY:stä, jonka perustamisessa olen itse ollut auttamassa, ja firmalle 
myöhemmin töitäkin tehnyt, niin en muista että niillä olisi ollut ketään Juri Laurilaa töissä..” 

- ”..tai sitten muuten vaan aatteen mies. jutut olivat samoja jo ennen pestiä MH:n Metsätalouden 
tiedottajana.” 

- ”oikeasti niitä ihmisiä joilla ei – jos tänne kirjoitetusta voi jotain päätellä – ole mitään hajua 
Oulujärven retkeilyalueen todellisuudesta ovat Juri Laurila ja sinä.” 

- ”..Metsähallituksen (ex- tai ei) tiedottajan kyseessä ollessa muun väittäminen on joko täydellisen 
tietämättömyyden osoitus, tai sitten tietoista törkeää valehtelua.” 

- ”Juri Laurila, Miksi postaat tänne Metsähallituksen tiedotteita? Ne ovat hakkuukiistakohteita 
koskiessaan ammattivalehtelijoiden tuottamaa propagandaa..” 

- ”Kuinka Spede pitää olla että yrittää väärentämistä tuollaisessa paikassa? Tekijänsä moraalista se 
kertoo toki paljon.” 

- ”..kun itse olet jo opiskeluajoistasi lähtien ollut ammattimainen trolli..” 
- ”..yritit väärentää sen sisällön keskustelupöytäkirjaan..” 
- ”Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kenelle tahansa voi sanoa mitä tahansa, jos vain on 

varaa. Herra Laurilalla ei minun mielestäni ole varaa niin oman ammattiosaamisensa perusteella, 
kuin muutenkaan esittää oman selkänahkansa kustannuksella luonnonsuojelutyötä tekevistä 
sellaista soopaa mitä hän tällä palstalla suoltaa…” 

- ”..jälleen kerran sinä Juri jauhat täällä asioista joista omat tietosi ovat heikot.” 
- ”..Sitä vaaan ihmettelen, miten aikuinen mies viitsii jatkuvasti levitellä fantasiavaleita..” 
- ”Valehtelijoiden vakiotekniikka on ”paeta rikospaikalta lähtemättä fyysisesti mihinkään” eli jättää 

vastaamatta kiusallisiin kysymyksiin, alkaa panetella kysymysten esittäjiä ja yrittää siirtää 
keskustelu muihin aisoihin. Niin teet sinäkin.” 



- ”opaskoira kiireesti vaihtoon..” Twitter. Viesti osoitettu asianomaiselle, Luonto-Liitolle, 
Metsähallitukselle, Ministeri Kimmo Liimataiselle ja Komissaari Satu Hassille. Yhteensä seuraajia 
lähes 50 000. 

Ja saman järjestön toiminnanjohtaja Esa Hankosen näytteitä asiallisesta keskustelusta: 

- ”Näitä Laurilan kommentteja lukiessa on rehellisyyden nimissä todettava, että positiivista tässä on 
ainakin se, ettei Juri kaffeilullaan ole tirehtöröimässä edes Metsähallituksen hakkuita (naurava 
hymiö)” 

- ”..”Varsinkin, kun ymmärryksesi Juri biodiversiteetista on lähinnä eskaritasoa. Tuo tietämättömyys 
yhdistettynä valtuuksiin tarkoittaisi yksinkertaisesti vähintäänkin katastrofia..” 

- ”Ja edelleen on suositeltavaa lukea tämäkin ihan ajatuksella, koska soveltuu luettavaksi jopa ”For 
dummies” (linkki) eli saat syyttää vain itseäsi, jos menee yli ymmärryksen.” 

- ”Jyri, voishan sitä kysyä MH:lta itseltäänkin ja saada kanta siihen, miten talo suhtautuu 
henkilöstönsä Laurilan kaltaisiin ulostuloihin tai onko kyseessä vain palkattu trolli? Voisin kuvitella 
että talon imagon kannalta aika isokin merkitys.” 
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