VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN
Vuoden ensimmäisen puoliskon tärkeimpiin ja mielenkiintoisimpiin tapahtumiin Ikimetsän
ystävien osalta kuuluvat 7.-10. kesäkuuta järjestettävät Erämessut Riihimäellä.
Uusi aluevaltaus tuo
kojullemme myös uutta
metsiensuojelusta kiinnostunutta väestönosaa, jolla on esittää kysymyksiä niin toiminnastamme kuin yleisesti luonnonsuojelusta.
Tutuimpia kysymyksiä ennakoiden
olen sisällyttänyt pääkirjoitukseen
vuoropuhelun, josta selviää keitä
olemme, mitä teemme ja miksi. On
hyvä
kerrata
myös
vanhojen
jäsenten.
Mikä on Ikimetsän ystävät ry?
Olemme järjestö, joka edesauttaa
suomalaisten luonnontilaisten metsien saattamista lainvoimaisen suojelun piiriin.

Kuinka se sitten käytännössä
tapahtuu?
Pääasiallisena
yhteistyökumppaninamme
toimii
1995
perustettu
Luonnonperintösäätiö, joka ostaa ja
suojelee metsiä. Meidän tehtävämme
on tuoda säätiön työtä tunnetuksi ja
ennen kaikkea pitää yllä jäsenistöä.
Säätiöillähän ei voi olla jäseniä.
Mikä on ikimetsä?
Ikimetsän yksiselitteinen määrittäminen on melko vaikeaa. Pääsääntönä voidaan pitää, että metsän tulisi
sisältää kaikkia puuston eri kehitysvaiheita aina maasta nousevista
sirkkataimista lahopuuhun.
Eikö suojeltuja metsiä sitten jo ole
tarpeeksi?
Etelä-Suomessa metsistä on suojeltu
vain n. 2 %, joka ei millään mittarilla

laskettuna riitä turvaamaan luonnon
monimuotoisuutta ja ehkäisemään
lajikatoa.
Oletteko
olleet
mukana
ns.
radikaalissa luonnonsuojelussa?
Emme. Ikimetsän ystävät toimii
suomalaisen lainsäädännön mukaisesti,
avoimen
ja
rehellisen
yhteistyöperiaatteen pohjalta.
Keskustelua jatkanemme messukojulla, jonne toivotan tervetulleeksi
myös kaikki vanhat jäsenemme. Jos
et pääse paikalle, toivotan valmiiksi
hyvää kesänalkua koko mahtavalle
porukallemme.
JUHA OVASKAINEN
PUHEENJOHTAJA

IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY JÄSENTIEDOTE 2/2012
ILTA METSÄRUNOUDEN PARISSA
Aarniometsistä avohakkuisiin metsät herättävät monenlaisia
tunteita meidän jokaisen sisimmässä. Ikimetsän ystävien
yhtenä tehtävänä onkin tuoda
tunnetuksi metsien kulttuurista
ja sosiaalista merkitystä suomalaisille.
Viime
keväänä
Ikimetsän ystävien aktiivien
keskuudessa nousi innostus
lähestyä aihetta tällä kertaa
runouden näkökulmasta

KUVA: SARA VALLIOJA

Torstaina
15.3.2012
suunnitelmat
vihdoin realisoituivat metsäaiheisena
lavarunousklubina Cafe Mascotissa
Helsingin Kalliossa. Poetry Jam -ilta
toteutui yhteistyössä Helsinki Poetry
Connectionin, Luonto-Liiton metsäryhmän, Nuoren Voiman Liiton sekä
Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa.
Jouni Tossavainen avasi upean illan
käymällä runojensa kautta läpi luontoyhteytensä historiaa. Seuraavana yleisö
hiljentyi kuulemaan ennennäkemättömällä hartaudella harvoin esiintyvän
luontorunouden klassikon Risto Rasan
sanoja. Pauliina Haasjoki vuorostaan
haastoi
tuoreimman
kokoelmansa
runoissa luonnon määritelmää.
Runoilijoiden esitysten välissä saatiin
kuulla Ikimetsän ystävien sekä LuontoLiiton metsäryhmän toiminnasta. Halukkaat saattoivat tutustua metsänsuojelutoimintaan tarkemmin myös pienellä ständillä. Illan musiikillisesta
annista
vastasivat
Absoluuttisesta
Nollapisteestäkin tuttu Tommi Liimatta,
sekä vuoden 2003 räpin suomenmestari Edorf.

Ilta huipentui suosittuun avomikkiosioon, jossa kuka tahansa yleisöstä
saattoi nousta lavalle lausumaan omia
runojaan. Innokkaita esiintyjiä riitti
jonoksi asti ja illan metsäaihe oli
otettu hyvin huomioon.
Ilta oli kaikkiaan erinomaisen onnistunut ja ehdoton yleisömenestys. Tätä
inspiroivaa tapaa tuoda runouden ja
metsien ystävät yhteen saakin mielellään
kopioida
myös
muualla
Suomessa.
Yhteistyö Helsinki Poetry Connectionin vakiintuneiden Poetry Jam iltamien kanssa mahdollisti näinkin
suuren mittakaavan tapah-tuman,
mutta mikään ei estä järjes-tämästä
Ikimetsän ystävien jäsenien voimin
pienempiä
runoiltoja
metsien
kunniaksi. Allekirjoittanut antaa mielellään kykynsä mukaan neuvoja
metsärunotapahtumaa
suunnittelevalle.
KRISTIINA TIAINEN
ktiainen @ gmail.com

METSO-HANKE LOUNAIS-SUOMESSA:
PUUSTOISTEN PERINNEYMPÄRISTÖJEN HOITO
LUONNONLAIDUNNUKSELLA
Puustoiset perinneympäristöt ovat
eliölajistoltaan
monimuotoisimpia
luontotyyppejämme. Perinteisen maatalouden, niiton ja laidunnuksen
vähennyttyä viimeisten 50 vuoden
aikana ovat monet puustoisten
perinneympäristöjen luontotyypeistä
ja lajeista uhanalaistuneet.
Puustoisten perinneympäristöjen ja
niiden rikkaan lajiston säilyminen
edellyttää jatkuvaa luonnonhoitoa,
kuten alikasvoksen raivausta, heinän
niittoa ja erityisesti laidunnusta.
Monet metsänomistajat eivät itse
omista laiduneläimiä, jotka ovat
välttämättömiä metsälaitumien hoidossa. Toisaalta laiduneläinten omistajat eivät aina omista riittävästi metsälaidunalueita, minkä vuoksi he tarvitsevat muiden laidunalueita.
Lounais-Suomessa toteutettavassa
hankkeessa perustetaan eri sidosryhmistä koostuva yhteistoimintaverkosto, jonka tavoitteena on laajaalaisen ja jatkuvan luonnonlaidunnuksen
edistäminen
puustoisilla
perinneympäristöillä. Tärkeää on
luoda yhteys eläintenomistajien ja
metsänomistajien välille ja saada
heidät sopimaan puustoisten perinneympäristöjen hoidosta.

Lisäksi hanke vahvistaa luonnonlaidunnusta taloudellisesti kannattavana elinkeinona edistämällä ekologisten kestävyyskriteereiden luomista niittylihalle.
Hankkeen tavoitteita edistetään
aktiivisella tiedottamisella, järjestämällä metsänomistajia ja karjanomistajia yhteen saattavia tilaisuuksia, tarjoamalla apua maatalouden ympäristötukien hakuun,
perustamalla hankkeen tavoitteita ja
toimenpiteitä esittelevä mallilaidun
sekä järjestämällä talkooleirejä
perinneympäristöjen kunnostamisen
alkuvaiheessa.
Tämän
Etelä-Suomen
metsien
monimuotoisuuden toimintaohjelma
METSO:n rahoittaman hankkeen
toteuttamisesta vastaavat WWF
Suomi ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Yhteistyökumppaneina hankkeessa tulee toimimaan
monia valtakunnallisia ja alueellisia
organisaatioita.
PANU KUNTTU
Metsäasiantuntija, FM
Suomalainen luonto -ohjelma
WWF Suomi
Lisätietoja: www.metsalaidun.fi

UUSI HALLITUS KASASSA

KEIJUNSUO LAAJENI KEIJUNMETSÄKSI

Ikimetsän ystävät ry:n jäsenen
vinkistä Hämeenlinnan Rengosta
ostettu Keijunsuo laajeni vuoden
2011 lopussa 14 hehtaarin Keijunmetsäksi. Uuden alueen pinta-ala
oli 7 hehtaaria. Keijunmetsä
rajautuu Rengon Paloniitunjärven
90 hehtaarin kokoiseen lintuvesien
suojelualueeseen.
Suojelualueen kasvamisesta suurimman kiitoksen ansaitsee jäsen,
joka alueesta vinkkasi. Jokaisen
iki-metsän ystävän kannattaakin
pitää silmät ja korvat auki
suojelunarvoisien metsien varalta.
Löytynyt metsä ei aina saa
suojelustausta - metsä ei ehkä ole
myynnissä tai joku tarjoaa siitä
enemmän - mutta sitkeys kannattaa, sillä aina voi tärpätä.
Jos törmäät suojelunarvoiseen
metsään, otathan meihin yhteyttä.
Yhteystiedot löytyvät kirjeen lopun
yhteystietolaatikosta.
TULEVAT TAPAHTUMAT:

Lauantaina 10. maaliskuuta pidettiin Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokous
Tampereella. Kokousta ennen Petri Keto-Tokoi esitelmöi hänen ja Timo
Kuuluvaisen Suomalainen aarniometsä -teoksesta.
Kokouksessa valittiin jatkavaksi puheenjohtajaksi Juha Ovaskainen.
Uudessa hallituksessa ovat Sakari
Hankonen, Kirmo Kivelä, Harri Kuokkanen, Anni Kytömäki, Jussi Kytömäki,
Heikki Lokki, Reidar Palmgren, Hannu
Sillanpää, Lauri Seppälä, Kristiina
Tiainen ja Sirpa Elina Tulirinta.

•7. – 10. 6. Riihimäen erämessut
•15.9. syysretki Luonnonperintösäätiön Limbergin metsään
Lohjalle
•22.9. padon kunnostustalkoot
Luonnonperintösäätiön Lopen
Harjun suojelualueella
•25. – 28.10. Helsingin kirjamessut
•9. – 11.11. Helsingin Metsä 2012
-metsämessut

KUVA: PANU HÄRMÄVAARA

Ikimetsän ystävät ry
Puheenjohtaja
Juha Ovaskainen
044 577 0365
jmovas @ utu.fi
Sihteeri
Mikko Sorjanen
040 751 4654 (arkisin)
info @ ikimetsanystavat.fi

Ikimetsän ystävät ry
c/o Mikko Sorjanen
Pihlajatie 1 a 1
60510 Hyllykallio
www.ikimetsanystavat.fi
Tilinumero:
IBAN FI32 5537 0120 0539 06

Luonnonperintösäätiö
Toiminnanjohtaja
Anneli Jussila
040 586 3950
info @ luonnonperintosaatio.fi
www.luonnonperintosaatio.fi
Tilinumero:
IBAN FI78 5494 0950 0224 93

