metsiensuojelutyö etenee
Ikimetsän ystävät ry:n (IMY) jäsenmäärä kasvaa tasaisesti, nyt meitä on jo lähes 750! Hallitus
työskentelee jatkuvasti eri tavoin jäsenmäärän nostamiseksi osallistumalla tapahtumiin, lähettämällä rekrykirjeitä ja hankkimalla palstatilaa lehdistä. IMY:stä on kirjoitettu kesän aikana mm. VR:
n Matkaan-lehdessä, Rakennussanomissa ja Ovi-lehdessä. Jäsenmaksut ovat edelleen yhdistyksen ehdottomasti tärkein tulonlähde. Erityisen antoisaksi osoittautui esittelykojun pitäminen
Faces-festivaaleilla heinäkuussa: saldona yli 40 uutta jäsentä!
Jäsenmäärän kasvu heijastuu suoraan Luonnonperintösäätiön kykyyn ostaa metsiä. Tässä jäsenkirjeessä kerrotaankin uudesta metsäkaupasta Kustavissa. Tällaisten tulosten saavuttaminen
kannustaa jatkamaan. Ajamallamme tavoitteella on kiire. Vuosittain Etelä-Suomessa avohakataan
noin 90 000 hehtaaria metsää. Joukossa myös suojelunarvoisia vanhoja metsiä, joita olisimme
voineet lunastaa säätiön haltuun. Nyt säätiön avulla pysyvän suojelun on saanut yli 250 eteläsuomalaista metsähehtaaria.
IMY:n metsät ja kulttuuri -teemainen tapahtumasarja jatkuu marraskuussa. Tällä kertaa muusikko
Timo Rautiainen esiintyy ja kertoo metsäsuhteestaan Jyväskylässä. Toivottavasti tapaamme siellä!
Hallitus toivottaa jäsenten yhteydenotot tervetulleeksi, koska joukkoomme mahtuu monenlaista
osaamista, kontakteja ja ideoita, joita IMY voisi toiminnassaan hyödyntää. Meidän on oltava
innovatiivisia; mitään varsinaista esikuvaahan meille ei ole olemassa, sillä olemme Suomessa
ainoa tällä konseptilla metsiensuojelun eteen toimiva yhdistys.
PANU KUNTTU, puheenjohtaja, IKIMETSÄN YSTÄVÄT ry

IKIMETSÄN YSTÄVÄT ry JÄSENTIEDOTE 2/2007
Elokuvaohjaaja Aku Louhimies, miksi metsiensuojelusta ei tehdä elokuvaa Suomessa?

Timo Rautiainen esiintyy Jyväskylässä
25.11. metsiensuojelun hengessä

Metsiensuojelu olisi kieltämättä hyvä syy tehdä
elokuva. Pelkkä hyvä tarkoitus ei kuitenkaan riitä. Hyvä elokuva vaatii onnistuakseen taitavan
käsikirjoituksen. Ehkä todella hyviä käsikirjoituksia ei ole tarjolla riittävästi. Tekisin mielelläni
fiktiivisen metsäaiheisen elokuvan, jos sopiva
käsikirjoitus tulisi eteen.

Ikimetsän ystävien toimintaa esittelevään yleisötilaisuuteen on kutsuttu vieraaksi myös erityisopettaja, muusikko ja kulttuurivaikuttaja
Timo Rautiainen. Tilaisuus pidetään Jyväskylän
ravintola Ilokivessä (Keskussairaalantie 2)
sunnuntaina 25.11. klo 15.00, ja päättyy n. klo
18.00.

Metsään liittyvä koskettava muisto?

Trio Niskalaukaus -yhtyeensä kanssa Vuoden
Valopilkullakin palkittu Rautiainen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen suosituimmista
rockartisteista. Sittemmin omaa nimeään kantavan orkesterinsa kanssa Rautiainen on jatkanut
yhteiskuntakriittisten ja ympäristötietoisten sanoitusten ja raskaiden metalliriffien tiellä.

Nuoruudessani, kun vietin aikaa Kotkan saaristossa, tuntui järjettömältä ja raastavalta, miksi
metsää pitää avohakata niin aroilta alueilta ja
niinkin vaikeasti saavutettavilta paikoilta. Lapsuudessani tehdyt avohakkuut eivät enää uusiudu minun aikanani. Metsä uusiutuu saaristossa
niin kuin Lapissa – käsittämättömän hitaasti.
Mielipaikkasi luonnossa?
Pidän monenlaista paikoista: avarista tuntureista, kulttuurimaisemista ja lepikoista. En sorsi
peltojakaan, puupelloista en kyllä välitä. Metsässä on aina hienoa istua vanhan puun alla.
Yleensäkin tuntuu etuoikeutetulta viettää aikaa
koskemattomassa luonnossa.
Mikä on suojeluaatteessa tärkeintä?
Mielestäni lasten suhteesta luontoon tulisi olla
huolissaan. Näyttää siltä, että Suomessa vieraannutaan luonnosta ja ryhdytään pelkäämään
sitä. Kun lapset saavat viettää aikaa metsässä,
uskon että heille kasvaa vahva ja kunnioittava

Elokuvaohjaaja ja Ikimetsän ystävät ry:n jäsen Aku Louhimies
(s. 1968) Käsky-elokuvan kuvauksissa saaristossa.

luontosuhde. Metsä on turvapaikka eikä vihollinen.
Miten luonnonsuojelua tulisi edistää?
Monipuolisesti, lähestymällä asiaa eri kanteilta.
Pidän hyvänä esimerkkinä Ikimetsän ystävien
tapaa keskittyä metsiensuojeluun. Tämä on
selkeää toimintaa, ja nykymaailma tarvitsee
nimenomaan selkeyttä.
panu härmävaara

Ilokiven tilaisuudessa Timo esiintyy mies ja kitara
-periaatteella. Hän kertoo myös kuulumisiaan ja
ajatuksiaan ympäristöstä, luonnosta, ihmisestä
ja itsestään. Rautiaisen kanssa ajatuksia vaihtaa
näyttelijä-kirjailija Reidar Palmgren. Paikalla on
anniskeluoikeudet. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Auta Luonnonperintösäätiötä sen tärkeimmässä tehtävässä!
Säätiön viimeaikaiset kaupat osoittavat, että merkittäviä vanhan metsän alueita on edelleen
olemassa suojeluohjelmien ulkopuolella. Monessa tapauksessa ne eivät edes ole ympäristökeskusten tiedossa. Runsaspuustoiset vanhat metsät ovat hintavia ja säätiö tarvitsee jatkuvasti
lahjoitusvaroja kauppoja varten.
Tee lahjoitus, suuri tai pieni, säätiön tilille OP 549409-522493. Myös vihjeet myytävistä vanhoista metsistä ovat tervetulleita! Lisätietoja: Anneli Jussila, säätiön asiainhoitaja, 040-5863950

METSÄKUULUMISIA MUUALTA
Suomalaiset tutkijat peräänkuuluttavat keskustelua metsien kestävästä käytöstä ja
suojelusta sekä luonnonmetsien tilasta Suomessa. Tutkijat vetosivat 7.2.2007 maa- ja
metsätalousministeri Juha Korkeaojaan
avoimella kirjeellä, jossa perusteltiin miksi
suojelualueiden ulkopuolella vielä jäljellä
olevien luonnontilaisten metsäalueiden säilyttäminen on tärkeää ekologisista, taloudellisista ja kulttuuriin liittyvistä näkökohdista.
Tutkijakirjeen on allekirjoittanut 255 tutkijaa
mukaan lukien 74 yliopistojen ja tutkimuslaitosten professoria.

Itäjärven suojelualueen tervaleppämetsikköä suolampien rantamilla. AJ

Kustavista löytyi metsä suojeluun
Menneen kesän saldona Luonnonperintösäätiö
sai yhden uuden luonnonsuojelualueen ja useita
uusia kauppoja on vireillä.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) antoi maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) pyynnöstä

Metsäkaupat ovat olleet koko kesän ylikuumentuneessa tilassa ja hinnat nousseet peräti 40%,
mikä on vaikeuttanut ikimetsien ostamista.
Myyntikohteista säätiö on saanut tietoa lähinnä
kiinteistönvälittäjiltä sekä yksityisten ikimetsän
ystävien kautta. Ongelma on se, että välittäjien
myymistä metsistä muutkin tekevät tarjouksia,
syntyy tarjouskilpailu, ja nykyisen hintapolitiikan aikana hinnat nousevat ylikorkeiksi. Nämä
metsät eivät useinkaan täytä vanhan metsän kriteereitä, vaikka myynti-ilmoituksessa olisi sana
”runsaspuustoinen”.

mutta harvoin myynnissä. Myyntineuvottelu on
niiden kohdalla aloitettava alusta. Silti kauppa
saattaa onnistua, kunhan omistaja on ehtinyt
rauhassa miettiä asiaa.

Vapaaehtoisten säätiölle ilmoittamat metsät
usein ovat vanhoja ja koskemattoman oloisia,

Kesän kuluessa on pyritty kauppoihin mm. Laitilassa, Lammilla, Hausjärvellä ja Vammalassa.
Säätiö on esimerkiksi ottanut yhteyttä omistajiin
kirjeitse ja puhelimitse sekä pyytänyt harkitsemaan myyntiä. Osa alueista ei täyttänyt vanhan
metsän kriteereitä. Kesän loppuun ajoittuu iloinen uutinen: säätiö sai ostettua Kustavin Kaurissalosta 11 hehtaarin Itäjärven alueen, johon
kuuluu kaunis neva lampineen ja sitä ympäröivä
vanha metsä kilpikaarnapetäjineen.

tutkijakirjettä koskevan lausunnon 30.4.2007.
Tutkijoiden vastine lausuntoon julkaistiin
15.6.2007 Tieteessä tapahtuu -lehdessä. Tutkijakirje, Metlan lausunto ja tutkijoiden vastine
ovat luettavissa osoitteessa www.tutkijakirje.
org.
Tutkijakirje on herättänyt paljon keskustelua ympäristöhallinnossa, MMM:ssä, Metlassa ja Metsähallituksessa. Keskustelu jatkuu syksyllä mm.
MMM:n järjestämässä seminaarissa.
“Suuren tutkijajoukon poikkeuksellinen julkinen
kannanotto metsiensuojelukysymykseen osoittaa, että aihetta pidetään hyvin tärkeänä. Metsiensuojelussa nähdään merkittäviä epäkohtia”,
toteaa Jenni Hottola Helsingin yliopiston luonnonsuojeluyhdistyksestä.
Nurmeksen Tervavaaran suojelumetsään näyttää avautuvan mahdollisuus saada ostettua lisämetsää, mikäli seurakunta on halukas myymään
Pieni Kaleton -lammen toiselta puolelta metsää
säätiölle. Näin saisimme lähes koko lammen
suojelun piiriin.
Uusien alueiden etsintä on olennainen osa säätiön toimintaa. Toivommekin, että jäsenet eri
puolilla Suomea ovat valppaina ja kertovat kohteista, jotka sopisivat suojelualueiksi – varsinkin
sellaisista, jotka ovat myytävinä.
anneli jussila

Retkellä Enäjärvellä

Metsiensuojelun työkalupakki

Laitilassa sijaitseva Enäjärven suojelualue sai
viitisentoista Ikimetsän ystävää vieraakseen
kesäkuun alussa (10.6.). Enäjärven suojelualuetta on kuluneena vuonna laajennettu kahteen
kertaan, joten oli todella mielenkiintoista nähdä
metsä nykyisessä loistossaan.

”Metsiensuojelun työkalupakki” on Ikimetsän
ystävien tietopaketti keinoista, joilla jokainen voi
edistää metsiensuojelua ja löytää rauhoittamisen arvoisia kohteita. Työkalupakki tarjoaa neuvoja esim. suojeluprosessin käynnistämiseen.

Retkeläisten joukossa oli myös asiantuntevia
luontoharrastajia, joilta saattoi kysyä mm. kasveista, kääpä- ja lintulajeista, mikäli oma lajintuntemus ei kaikkeen riittänyt.
Retkellä kierrettiin halki kuusikon ja rantaluhdan viertä, jonka jälkeen päädyttiin erämaisen
kaltaisen Enäjärven rannalle kuikan kutsuessa
koko joukon tervetulleeksi. Täällä suojelualueen
länsireunalla mutusteltiin hetki eväitä ja juteltiin
metsiensuojelun mahdollisuuksista.
panu härmävaara

Niittoa Akanvaaralla
10.-12. elokuuta Ikimetsän ystävät järjesti talkooretken Parikkalan Akanvaaran suojelualueelle.
Tilaan kuuluu 20 hehtaaria metsää sekä hyväkun-

toinen rintamamiestalo niittyineen. Retkeläiset
(12 hlöä) niittivät niittyalasta noin puolet.
Akanvaaran niityt on kynnetty 90-luvulla, mutta
entiselle kynnökselle on noussut ketomaistakin
kasvillisuutta: ruusuruohoa, särmäkuismaa, ahomansikkaa. Niiton myötä ketolajisto yhä lisääntynee timotein ja nokkosen kustannuksella.
Talkooväki teki tutustumiskierroksen myös rauhoitetussa metsässä, ja uimassa käytiin lasinkirkkaassa Syvälammessa. Sää suosi, ja iltaisin
pihapuissa sirittävät lehtohepokatit. Ensi kesänä
uudet talkoot!

Jos hienon metsän omistaa yhteisö, kuten
kunta, voi tälle laatia suojelualoitteen; näin viriää vähintään keskustelu aiheesta. Jos metsän
omistaa yksityishenkilö, joka saattaisi olla halukas suojelemaan alueen, kannattaa olla yhteydessä Luonnonperintösäätiöön tai paikalliseen
ympäristökeskukseen. Molemmat lunastavat
metsiä suojeltavaksi, ja suojelu toteutetaan
yleensä – Luonnonperintösäätiön tapauksessa
aina – tehokkaimmalla tavalla: luonnonsuojelulain nojalla pysyvästi.

Lisää käytännön ohjeita Metsiensuojelun
työkalupakista: http://www.ikimetsanystavat.fi/tyokalupakki/. Paperiversion voi tilata
Ikimetsän ystävät ry:n toimistolta.

anni kytömäki

Ikimetsän ystävät ry
Hämeentie 2 A 6 as 2
13200 Hämeenlinna
s-posti: ikimetsanystavat@suomi24.fi
www.ikimetsanystavat.fi
tilinumero: 553701-253906

Yhteyshenkilö
Anni Kytömäki
p. 040-845 6902

Lisää ajankohtaistietoa sähköpostitse?
Tiedotamme ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista mielellämme sähköpostitse. Mikäli haluat jäsenkirjeitä täydentäviä
tiedotteita sähköpostiisi, niin ilmoita
sähköinen osoitteesi Ikimetsän ystävät
ry:n toimistoon.

Luonnonperintösäätiö
Asiainhoitaja
Anneli Jussila
p. 040-586 3950
s-posti: ekaukametsa@gmail.com
www.luonnonperintosaatio.fi
tilinumero: 549409-522493

