Metsiensuojelijoiden syvät rivit
Pääkirjoitusta miettiessäni pyörivät päässä vain
politiikka ja luonnonsuojelu. Siispä muutama
sananen kummastakin. Viime aikoina politiikka
on esitetty varsin kyseenalaisessa valossa,
puolueiden välisen loanheiton näyttävällä esiintuomisella, lähestulkoon jokaisella valtamedian
foorumilla. Vastakkainasettelun eturintamaan
ovat usein nousseet luonnonsuojelullisen
sanoman eteenpäinviejinä pidetyt vihreät sekä
kansallisen itsetunnon äänenkannattajapuolue
perussuomalaiset.
Kumpikin on korostanut yhteistyön mahdottomuutta ennen kaikkea arvomaailman täydellisen
eroavaisuuden johdosta. Äänestäjän kannalta
asia ei välttämättä ole noin yksinkertainen. Siinä
missä vankasti konservatiivinen ja perinneruokaa syövä perussuomalainen voi luonnonsuojeluaatteen puolesta olla hyvinkin vihreä, voi
vegetaristi ja kestävää elämäntapaa ihannoiva
vihreä sijoittua sosiaalipoliittiselta ideologialtaan varsin oikealle. Puoluepoliittinen dilemma
kuuluu siis näin ollen – ollako vihreä persu vai
konservatiivinen vihreä?
Puoluepolitiikasta eroten Ikimetsän ystävät on
järjestö, jonka liki 1000 jäsenen kasvavaan
ryhmään mahtuu takuulla niin vasemman kuin
oikeankin laidan poliittista mielipidettä – ja

niin kuuluukin mahtua. Kaikkia yhdistää tinkimätön halu osallistua viimeisten luonnontilaisten metsäsaarekkeiden suojelutyöhön ja olla
mukana ehkäisemässä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.
Tämän moninaisen joukon avulla on myös
tukemamme Luonnonperintösäätiö pystynyt
luomaan siteitä perinteisesti hyvin vastakohtaisten ryhmien, luonnonsuojelijoiden ja
metsänomistajien, välille. Yhteistyön tuloksena

syntyneet suojelualueet sisältävät mitä moninaisimman luonnon kirjon maamme eteläosan
rehevistä lehdoista aina pohjoisen jäkäläkankaiden luonnehtimiin mäntymetsiin saakka.
Tästä opitun perusteella. Jatkakaamme siis
suojelutyötä, jossa jokaiselle on paikkansa ja
jossa vastakkainasettelut muutetaan ymmärrykseksi ja yhteistyöksi!
Juha Ovaskainen, puheenjohtaja
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Kokous pidettiin Tampereen Vanhalla kirjastotalolla lauantaina 5. maaliskuuta. Paikalle
saapui 13 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen
päättäneelle Karhumaurin keikalle saapui
vielä muutamia kuuntelijoita lisää.

Retki Koppelonpesän suojelualueelle
Ikimetsän ystävät järjestää 21. toukokuuta
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin
kanssa retken Luonnonperintösäätiön suojelemaan Koppelonpesän metsään.
Koppelonpesä sijaitsee Pohjanmaan ja EteläPohjanmaan rajalla Kristiinankaupungissa ja
Karijoella. Retki alkaa Koppelonpesään tutustumisella klo 15. Metsäkäynnin jälkeen suuntaamme Selkämeren sairaalaan tutustumaan
METSO-luontokuvanäyttelyyn, jossa kahvitarjoilu.
Innokkaimmat voivat jatkaa retkeilyä Pohjanmaan piirin järjestämällä Suupohjan yösafarilla,
jossa pääsee tutustumaan paikallisiin luontokohteisiin läpi yön.
Omaa evästä ja säänmukainen varustus
mukaan. Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut
Ikimetsän ystävät ry:n sihteerille.

Karhumauri esiintyi 5.3. yhdistyksen vuosikokouksessa
Tampereella.

Maailma kylässä -festivaalit
Ikimetsän ystävät osallistuu ensimmäistä kertaa
historiassaan Helsingin Maailma kylässä -festivaaleille 27.-29. toukokuuta. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan talkooavuksi, ilmoittaudu yhdistyksen sihteerille.

Kahdet niitynhoitotalkoot
Kesäkuun 12. päivä on retki ja niitynhoitotalkoot
Lopen Yli-Myllyllä.
Heinäkuun 23. päivä niitetään Parikkalan Akanvaaran niittytalkoilla.
Kummastakin talkookerrasta päivitetään lisää
tietoa yhdistyksen verkkosivuille.

Kokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi
puheenjohtajaksi Juha Ovaskainen. Juuasta
kotoisin oleva viittä vaille valmis geologi
toimi viime vuoden hallituksen varapuheenjohtajana.
Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi
Panu Härmävaara, Harri Kuokkanen, Anni
Kytömäki, Jussi Kytömäki, Heikki Lokki,
Anni Markkanen, Reidar Palmgren, Hannu
Sillanpää, Sirpa Elina Tulirinta sekä varajäseniksi Kirmo Kivelä, Laura Rantanen ja Kristiina Tiainen.

Luonnonperintösäätiölle
kaksi uutta suojelualuetta
Luonnonperintösäätiö osti 11. maaliskuuta vajaan 19 hehtaarin suuruisen
metsätilan Ruokolahden Kuopiolan
kylästä. Suojelualue nimettiin Mäkrämäeksi. Runsaspuustoinen kohde rajautuu
Myllylammen
rantaan.
Kohdetta
kuvaavat runsaan puuston ja lahopuun
lisäksi myös korkeuserot ja suuret siirtolohkareet, ja löytyypä alueelta myös
muutamia onkaloitakin.

ENONTEKIÖ

Maaliskuun puolivälissä n. 20 hehtaarin
metsätila Valtimolta Pohjois-Karjalasta
siirtyi Luonnonperintösäätiön suojelukseen. Rehevä mustikkatyypin metsä
on nimetty kuvaavasti Vanamonsaloksi.
Ostettuun alueeseen kuuluu hieman
talouskäytössä ollutta metsää, joka
tullaan ennallistamaan.
Säätiöllä on tällä hetkellä 29 suojelualuetta.
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Ylemmässä kuvassa on Mäkrämäki, jonka
mukaan Luonnonperintösäätiön uusi suojelualue on saanut nimensä. Alempi kuva on otettu
toiselta uudelta suojelualueelta Vanamonsalosta.

HELSINKI

Oikeus eksymiseen
Minä haluan voida eksyä metsään. En tyydy
kolmen tai viiden minuutin metsään, vaan
haluan kulkea olematta varma siitä, missä
on lähin tie. Metsänpeittoon joutuminen
tarkoittaa sitä, ettei löydä kotiin. Metsä
saattaa harhauttaa kokenuttakin kulkijaa.
Eksymisen kokemus opettaa uudenlaista
läsnäoloa ja tarkkaavaisuutta.
Yhä useamman lähimetsä on kuitenkin läpinäkyvä. Ei sellaiseen voi eksyä. Ihmisille

rakkaat lähimetsät on saatava suojaan hakkuilta. kulttuuri on ja mitä se voisi olla, jos metsien
Kaikille tulee taata mahdollisuus päästä oikeaan kulttuurisesta ja henkisestä merkityksestä
metsään kotiseudullaan.
puhuttaisiin isompaan ääneen. Jäljitämme
metsien kulttuurisia arvoja, metsän merkiEi kai voi olla niin, että metsäläiskansa olisi
tystä ihmisen henkiselle hyvinvoinnille ja sitä,
kokonaan unohtanut metsän salaperäisyyden?
millainen metsä puhuttelee.
Sen merkityksen, myytit, perinteet, metsän
voiman? Mutta millaista innoitusta avohakkuulta Lisätietoja:
tai mäntytaimikolta saa?
hanna.savisaari@luontoliitto.fi
www.sll.fi/pirkanmaa/tiedotus/
Ikimetsän ystävät ja Luonto-Liiton metsäryhmä
esillaolo-mediassa/metsa
ovat ryhtyneet yhdessä miettimään, mitä metsä-

Kevät koittaa ja t-paitakausi alkaa!
Kannatuspaitoja on vielä varastossa. Paidat
ovat reilun kaupan luomupuuvillaa. Moto-logolliset paidat ovat 18€ ja Haapa-logolla varustetut
21€. Hinnat sisältävät lähetyskulut. Tilaa omasi
yhdistyksen sihteeriltä.
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