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Muistiinpanot on kirjoitettu tavallisen TerveysSummit-katsojan toimesta toisille katsojille. Huomioithan, että muistiinpanot

EIVÄT ole lääketieteen ammattilaisen kirjoittamat ja oikeellisin tieto on aina haastattelussa, jonka pohjalta muistiinpanot on

tehty! TerveysSummit ei ole vastuussa elämäntapamuutoksista, tai mistään muista toimista jotka näiden muistiinpanojen

pohjalta tehdään.

Luonnon monimuotoisuuden ja luontosuhteen merkitys

terveydellesi

Hietala on ollut eläinten ystävä pienestä pitäen ja eläimet edustavat hänelle hyvyyttä, vilpittömyyttä

ja sitä mitä hän haluaa elämässään puolustaa. Ne tuovat ainoastaan hyvää hänen elämäänsä. Eläimet

osaavat olla hetkessä läsnä.

Emme ole syntyneet tänne voittamaan. Kilpailukeskeisyydessä ei saisi vahingoittaa ketään

voittaakseen, vaan olla vastuullinen menestyjä. Hietalalla on aina ollut vahva kutsumus heikompien

auttamiseen. Lyötyä ei saa lyödä. Meillä ei ole oikeutta käyttää valta-asemaamme väärin.

Eläinsuojelutyön merkitys

Hietala on tehnyt arvokasta eläinsuojelutyötä Afrikassa ja ollut pitkään kiinnostunut uhanalaisten

lajien suojelemisesta. Esimerkiksi sarvikuonoja metsästetään sarvien takia ja niiden kilohinta voi olla

55 000 euroa. Keskimäärin 15 minuutin välein yksi elefantti salametsästetään. Ahneutemme

kaventaa eläinlajien tilaa.

Eläinten lisäksi Hietala haluaa auttaa myös ihmisiä ja kokonaistilannetta. Salametsästettyjen eläinten

tilaajat ovat usein rikkaita rikollisorganisaation johtajia, kun taas salametsästäjät ovat yleensä köyhiä

paikallisia maanviljelijöitä. Olisi tärkeä kouluttaa heitä niin että he ymmärtäisivät tilanteen.
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Myös naisten aseman parantamiseen tulisi puuttua Afrikassa niin että he saisivat esimerkiksi

hyväpalkkaisen työn ja heillä olisi enemmän sananvaltaa perheessä. Tutkimuksissa on osoitettu että

naisten kotiin tuoma raha pysyy yhteisössä paremmin ja silloin yhteisöä rakennetaan

systemaattisesti.

Hietala on ollut mukana nuorten naisten järjestön Akashingan (The Brave Ones) kanssa Zimbabwessa.

Akashinga on Damien Manderin perustama. Hän on entinen Australian erikoisjoukkojen sotilas, joka

kyllästyi ihmissotimiseen ja perusti IAPF järjestön (International Anti-Poaching Foundation) sen

lopettamiseksi.

Hietala tapasi Manderin ensimmäisen kerran kolmisen vuotta sitten ja meni myöhemmin

Zimbabween seuraamaan heidän työtään. Hän oli naisten mukana partioinneissa ja alueiden

turvaamisissa. Naiset ovat todella huonoista oloista kotoisin ja Damien on tarjonnut heille

hyväpalkkaisen työn. Nyt heidän kylänsä kukoistavat.

Trofee- ja salametsästyksen vaikutukset

Afrikassa on vielä laillista metsästää aidatuilla alueilla. Niissä metsästetään muun muassa

kasvatettuja leijonia, mikä on iso bisnes. Hietalalla ei ole mitään luontoa kunnioittavaa metsästystä

vastaan, jos metsästetään lajeja, joita on paljon. Jos syö lihaa niin on parempi metsästää se itse

mutta egon takia ei ole perustelua tappaa mitään.

Etelä-Afrikassa on kaksinkertaistettu trofee- eli huvimetsästyslupien määrä. Huvimetsästystä ei voida

oikeuttaa sillä, että se toisi varoja salametsästystä vastaan, koska se ei ole valtiota ylläpitävä tulon

lähde. Kun eläimet loppuvat niin loppuu myös turismi. Afrikkalaiset paikalliset haluavat suojella

luontoa ja eläimiä.

Kaikki koittavat vuorollaan ryöstää Afrikkaa ja näin on ollut jo kautta aikojen. Tällä hetkellä Kiina ostaa

Afrikkaa ja omistaa sen kohta. Kiinalaiset ovat olleet rakentamassa muun muassa uutta

logistiikkakeskusta Afrikkaan. Kiinan presidentin delegaatio toimitti esimerkiksi syöksyhampaita

Kiinaan, mutta muutkin maailman suurvallat tekevät tällaista.

Sarvikuonoja on enää todella vähän jäljellä. Niiden sarvia käytetään rohdoiksi ja noitatohtoroinnissa

erilaisiin sairauksiin liittyen, vaikka sarvet ovat vain kynnen kaltaista ainetta. Niitä käytetään myös

koriste-esineinä ja statussymboleina.

Salametsästys on sotaa ja maailman neljänneksi suurin rikollinen toimiala. Kannattaa katsoa

Leonardo Di Caprion dokumentti Ivory Game. Se kertoo Illegal Wildlife Tradesta ja siitä mitä tapahtuu

sen jälkeen kun eläin on tapettu ja se viedään markkinoille.

Hietala on tekemässä dokumenttia salametsästyksestä, ketkä sitä tekevät ja miksi. Dokumentissa

käsitellään konkreettisia toimia miten voimme auttaa ja miten salametsästys voitaisiin lopettaa.

Suomessakin salametsästetään susia, joita tulisi suojella. On ihmisen päätös päästää koira vapaaksi

susialueella, jolloin susi voi hyökätä koiran kimppuun. Metsästys on tappamista eikä harrastus.
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Hietala on tavannut monia todella taitavia jäljestäjiä ollessaan paikallisten kanssa Afrikassa.

Esimerkiksi Keniassa hän pääsi Masai heimon kylään, jossa heimon jäsenet osaavat haistaa leijonat.

He käyttävät apuna tuulen suuntaa ja varovat etteivät leijonat pääse lähestymään tuulen

epäsuotuisalta suunnalta. Eläimiä oppiin lukemaan. Esimerkiksi elefantit viestittävät ja tekevät

valehyökkäyksiä ennen varsinaista hyökkäystä.

Miten voimme auttaa?

Nyt Hietala on aloittamassa Afrikassa omia projekteja ja vaikuttamassa paikallisesti isommalla

mittakaavalla yhteisöjen, kylien ja eläinten hyvinvointiin. Hän perusti APAF organisaation

(Anti-Poaching Association of Finland) vuonna 2020. Sille on haettu Suomessa rahankeräyslupaa ja

odotetaan sen myöntämistä. Hietala takaa henkilökohtaisesti sen, että rahat menee oikeaan

paikkaan. Toiminnan on tarkoitus olla läpinäkyvää.

Hän järjestää myös salametsästyksen vastaisia matkoja, joissa ihmiset todella näkevät mitä

salametsästys on. Jo nyt voi auttaa laittamalla viestiä ja esimerkiksi yritykset pystyvät antamaan

materiaalitukea tai avustamaan matkakuluissa.

Elämän merkityksellisyys

Elämä kannattaa käyttää merkityksellisesti. Hietalalla on ollut haasteita terveyden kanssa. Hänellä oli

10 vuotta sitten sydänlihastulehdus kun hän urheili kipeänä. Se parani hyvin mutta nyt monien

töiden ja treenaamisen vuoksi se tuli uudestaan ja hän joutui sairaalaan valvontaan.

Kuukausien ajan Hietalaa tutkittiin ja epäiltiin että kyseessä ei olekaan sydänlihastulehdus vaan

hengenvaarallinen sydänsarkoidoosi tai jokin autoimmuunisairaus. Hietala oli tottunut urheilemaan

kovaa ja tämä äkkipysähdys tuntui musertavalta. Pitkä prosessi tuntui siltä kuin olisi syntymässä

uudelleen. Kokemus sai todella ymmärtämään sen, ettemme ole kuolemattomia. Itsensä

vähäpätöiseksi tunteminen on paras asia, minkä Hietala on käynyt läpi. Lääkärien mukaan hän on nyt

terve.

Hietala haluaa kohdella itseään armollisemmin. Eläimiä on helpompi palvella kun voi paremmin.

Kannattaa fokusoida ja keskittyä johonkin tiettyyn asiaan. Merkityksellisyys tarkoittaa Hietalalle sitä,

että hän haluaa käyttää elämänsä tehden enemmän hyvää kuin pahaa. Hän tiedostaa kuoleman

rajoittavuuden ja on tosissaan elämässä. Meillä ei ole aikaa tehdä turhia juttuja.
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