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PÄÄKIRJOITUS

Yhteistyö on järjestötoiminnan ydin

S UOMEN Luonnonsuojelu-
liiton syyspäiviä vietettiin 
syyskuun alussa Valkeakos-

kella. Lauantaiaamuna bussilastillinen 
järjestön työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
suuntasi Tampereen rautatieasemalta 
kohti Päivölän opistoa. Tampereelta 
meitä oli mukana neljä, mikä on mie-
lestäni kiitettävä määrä.

SAUNOMISEN ja käpynorppien 
rakentamisen lisäksi ehdimme pohtia 
vakaviakin. Yksi työpajoista kokoontui 
raikkaaseen syysilmaan pohtimaan yh-
teisöllisyyttä Suomen luonnonsuojelu-
liitossa. Mielikuvat järjestöstä ja sen 
jäsenistä osuivat pääosin yksiin. Työs-
kentelemme peräänantamattomasti 
luonnon puolesta. Olemme sitkeitä, 
epäitsekkäitä ja asiantuntevia, mutta 
myös vähän väsyneitä. Työtä on paljon 
ja se tuppaa kasaantumaan harvoille.

Luonto alkaa kotiovelta

TÄMÄN LEHDEN TEEMANA on 
yhteistyö. Tampereella on monia hie-
noja järjestöjä, jotka toimivat eri tavoin 
luonnon parissa. Lehden sivuilta voit 
lukea mitä yhteistyön avulla on saatu 
aikaan esimerkiksi Seitsemisen kansal-
lispuistossa ja Kalevanharjulla.

SAMALLA HALUAMME kuulla 
sinun mielipiteitäsi Tampereen Luon-
to -lehdestä ja yhdistyksemme toi-
minnasta. Millaisia mielikuvia Luon-
nonsuojeluliitto Tampere sinussa 
herättää? Käy vastaamassa kyselyyn  
https://goo.gl/nqAQJu, samalla voit 
voittaa luontokaupan lahjakortin.

ETSIMME MYÖS UUSIA toimi-
joita yhdistyksen hallitukseen. Halli-
tustyö vaatii hieman istumalihaksia ja 
byrokratian pyörittelyä, mutta lupaan 
että se palkitsee. Tulin itse tämän vuo-

den alussa keltanokkana mukaan hal-
litustoimintaan, mutta tehdessä oppii.

HALLITUKSEN JÄSENENÄ on 
hyvin perillä siitä mitä yhdistyksessä 
tapahtuu. Kokouksissa istumisen lisäk-
si olen päässyt kuulemaan lepakkojen 
naksutusta ja pöllöjen huhuilua öisessä 
metsässä. Olen kitkenyt jättipalsamia, 
ja tietysti tehnyt tätä lehteä. Ennen 
kaikkea olen päässyt osaksi Luonnon-
suojeluliiton yhteisöä ja tutustunut 
mukaviin tyyppeihin.

JOS HALLITUSTYÖ kiinnostaa, 
vaikka varajäsenenä, ota rohkeasti yh-
teyttä. Nähdään ensi vuonna kokouk-
sissa tai talkoissa!

Aino Saarenmaa
Päätoimittaja
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Vastuullista metsänhoitoa  
edistävä paperi.

Vuoden 2017 Norppajengi.
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SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO TERVEHTII

KUKA?
 
Jenni Hamara

Suomen luonnonsuojeluliiton  
sisäisen viestinnän ja koulutuksen  
asiantuntija

Sosiaali- ja kulttuuriantropologi

Asuu Helsingissä

Harrastaa villiyrttejä, perinne- 
rakentamista ja takapihan kallioilla  
hengailua lasten kanssa

TERVEHDYS HELSINGIN LAUT-
TASAARESTA! Täältä keskustoimis-
tolta käsin olen seuraillut, mitä kaik-
kea Luonnonsuojeluliitossa eri puolilla 
Suomea tapahtuu. Välillä jopa kate-
us iskee, kun kuulee jonkun käyneen 
norppasaarella tai pitäneen perinne-
maisematalkoot. Toivottavasti minä-
kin pääsen pian osallistumaan.

Olen koulutustaustaltani sosiaali- 
ja kulttuuriantropologi ja työskennellyt 
pitkään viestinnän parissa — viimeksi 
Suomen Pakolaisavussa tiedottajana. 
Kansalaisjärjestötoiminnan aloitin 
17-vuotiaana kaivamalla ojaa työleiril-
lä Hampurissa. Myöhemmin päädyin 
Boliviaan Andien rinteille seuraamaan 
alkuperäiskansojen aikuiskoulutuksen 
kehittämistä ja Afrikkaan näkemään, 

kuinka pakolaiset oppivat hankkimaan 
itse toimeentulonsa pakolaisleiriolo-
suhteissa koulutuksen avulla.

Itseäni sykähdytti ja yllätti erityi-
sesti se, että usein pakolaiset alkoivat 
suojella luontoa pakolaisasutusalueil-
la. Olin erehtynyt ajattelemaan, että 
luontoa suojelevat vain ihmiset, joiden 
perustarpeet on tyydytetty ja joille jää 
aikaa ylimääräiseen. Tilanne oli juuri 
päinvastoin.

Ugandassa pakolaisten kimmoke 
luonnonsuojeluun nousi siitä, että he 
joutuivat huomaamaan, etteivät pysy 
hengissä ilman luontoa. He alkoivat 
istuttaa puita, koska ruuanlaittoon tar-
vittavaa polttopuuta ole enää ollut saa-
tavilla. Paljon puuta kuluttavat liedet 
korvattiin ekoliesillä. Vihannessatokin 

oli parempi, jos takapihan viljelmillä 
huomioi kasvien monimuotoisuuden. 
Mehiläistarhauksen onnistuminen 
vaati tietynlaista mehiläisiä houkutte-
levaa kasvistoa. Ilmastonmuutoksen 
myötä sadekaudet eivät enää alkaneet 
ennustettavasti, mikä vaikeutti viljelyä 
ja toimeentulon hankkimista entises-
tään.  Osa pakolaisista jopa koki, että 
luonnonsuojelutyö auttoi heitä toipu-
maan sotatraumoistaan ja piti ajatuk-
set muualla.

Thaimaassa vierailin pakolaislei-
reillä, jotka oli sijoitettu keskelle sa-
demetsää pitkien, jokien halkomien 
hiekkateiden päähän pois muun maa-
ilman silmistä. Myanmarilaiset pako-
laiset elivät leireillä vuosikymmeniä 
vailla tietoa mahdollisuudesta palata 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS suuria kaupunkisuunnitteluun liitty-
viä kannanottopäätöksiä, pitäisi tuoda 
enemmän vuosikokouksien päätettä-
väksi. Samoin pitäisi helpottaa jäsen-
ten mahdollisuutta toteuttaa heille tär-
keää toimintaa yhdistyksessä. 

Läpinäkyvyyttä jäsenistön suun-
taan on myös parannettava jatkuvasti. 
Nettisivujen ja sosiaalisen median li-
säksi olemme uutena työkaluna otta-
neet käyttöön sähköisen uutiskirjeen, 
joka on osoittautunut erittäin hyväksi 
viestintätavaksi.

Yhdistyksessä voitaisiin lisätä de-
mokratiaa myös lisäämällä hallituksen 
varsinaisten jäsenten määrää, jolloin 
yhdistyksen puheenjohtajakeskeisyys 
vähenisi. Tysyssä on jo valmiina toi-
mintakulttuuri, jossa päätöksistä kes-
kusteluun otetaan mukaan myös hal-
lituksen varajäsenet, eli meillä ei olisi 
kovin pitkä loikka SLL:n suosittelemiin 
mallisääntöihin, joissa hallituksen jä-
senmäärä on 4-10. Tuollainen haaruk-
ka myös helpottaisi jokavuotista halli-
tuksen kokoamisurakkaa. 

Yhdessä
VARSINKIN TYSYN kaltaisissa 

yhdistyksissä, joissa suurin osa jäsenis-
töstä liittyy meihin ”vain” siksi, että liit-
tyvät SLL:oon, pitää muistaa, ettemme 
hallituksessa ja yhdistyksessä aja omia 

Vuosi 2017

LEHDEN ILMESTYESSÄ yh-
distysvuosi alkaa olla jo takanapäin, 
jälleen kerran. Yhdistystoiminta on 
osoittautunut paljon kiinnostavam-
maksi kuin viisi vuotta sitten kuvitte-
lin. Vuosi on jälleen ollut monellakin 
tapaa vauhdikas. 

Heti tammikuun alussa retkeiltiin 
isolla porukalla retkiryhmän vuosi-
päiväretkellä Koukkurahkan talvisissa 
maisemissa eläinten jälkiä tarkastellen. 
Yhteistyö ja yleisöluennot ovat nosta-
neet tapahtumien vuosittaisen osallis-
tujamäärän melkoisen suureksi, kirjoi-
tushetkellä lokakuun alkuun mennessä 
eri tapahtumissa on käynyt yhteensä jo 
yli 600 osallistujaa.

Vuoden aikana yhdistyksen nimi 
muuttui Suomen luonnonsuojeluliiton 
Tampereen yhdistykseksi, tuttavalli-
semmin Luonnonsuojeluliitto Tam-
pereeksi. Keskusteluissa Tysy-lyhenne 
kulkee vielä kotoisasti mukana. Nimi 
ei tietenkään muuta yhdistystä. Muu-
toksen voi nähdä jatkumona yhdistyk-
semme syntyprosessille, jossa siirryt-
tiin SLL:n siipien suojaan silloin kuin 
Tysy perustettiin SLL:n paikallisyhdis-

tykseksi kahden Tampereella toimivan 
luonnonsuojeluyhdistyksen tilalle.

Solkivuoren suojelu- ja hoitomet-
sähanke etenee vääjämättömästi kohti 
hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka 
pohjalta päästään ensi vuonna käytän-
nön toimiin. Kohde on niin keskeisel-
lä paikalla, että toivottavasti näemme 
siellä paljon talkoolaisia hoitotoimissa. 

Keväällä meille tarjottiin mahdol-
lisuutta olla mukana Kintulammen 
retkeilyalueen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Siihen olemmekin panosta-
neet toden teolla, onhan kyseessä vii-
me vuosikymmenellä kesken jäänyt 
hanke, jossa yhdistyksemme oli voi-
makkaasti mukana, ja joka yhdistyk-
semme osalta haarautui jopa Teiskoon 
kansallispuisto -kampanjaksi asti. 
Suomi voisi täyttää useamminkin sata 
vuotta, sillä tällöin näyttäisi kaupungil-
ta ja valtiolta löytyvän rahaa ja tahtoa 
tällaisten projektien toteuttamiseen. Ei 
ole sattumaa, että Tampere on vuoden 
sisällä saamassa kolme isoa luonnon-
suojelualuetta ja Suomen luontokin sai 
jo oma liputuspäivänsä.

Tämän vuoden toiminnassa oli 
vahva talkoiluleima. Keväällä Her-
vantajärvellä kerättiin roskia, vieras-

lajeja on kitketty useasta kohteesta ja 
Kintulammilla on tehty selkä vääränä 
milloin mitäkin. Koska ensi vuonna 
talkoilu jatkunee samaan tahtiin, olisi 
mahtavaa saada enemmän osallistujia 
niihin. Talkoot ovat hyvä paikka tehdä 
luonnonsuojelutyötä pop up -henki-
sesti ilman pidempää sitoutumista. 

Vaikka vuosi on jälleen ollut aktii-
vinen, niin ongelmatkin ovat edelleen 
samoja. Vapaaehtoisten puute kos-
kee koko yhdistyskenttää. Moni jättää 
osallistumatta tapahtumiin luultavasti 
siksi, että pelkää osallistumisen johta-
van sitoutumiseen. Nämä ovat pitkälti 
vanhentuneita myyttejä, joista emme 
ole onnistuneet pyristelemään eroon. 
Meidän tapahtumiin voi osallistua 
jopa kertakäyttöperiaatteella. Meidän 
pitäisi vain luoda enemmän mahdol-
lisuuksia tällaiseen pop up -vapaaeh-
toistyöhön.

Eteenpäin
MITEN JÄSENTEN ääntä voisi 

kuulla paremmin? Yhdistyslain mu-
kaan päätösvalta yhdistyksissä on vuo-
sikokouksilla, siis syys- ja kevätko-
kouksilla. Linja-asioita, kuten vaikka 

henkilökohtaisia asioitamme. Suurissa 
yhdistyksissä ihmisiä ei valita hallituk-
seen tietyn linjan vuoksi, vaan heidät 
valitaan toteuttamaan syyskokouk-
sessa päätettyä toimintasuunnitelmaa 
ja pyörittämään yhdistysbyrokratiaa. 
Yhdistystoiminnassa on laitettava yh-
distyksen etu etusijalle ja edustettava 
sitä linjaa, mitä toimintasuunnitelma 
ja Luonnonsuojeluliiton arvot edellyt-
tävät.

Vaikka pääsääntöisesti toiminta 
Tysyssä on ollut erittäin miellyttävää, 
niin joskus tämä on melko kuormitta-
vaa puuhaa, sillä ihmisten näkemykset 
saattavat erota huomattavasti toisis-
taan eivätkä kaikki ole valmiita komp-
romisseihin. Liian helposti ajaudum-
me määrittelemään oikeauskoisuuden 
vaikka pitäisi vetää yhtä köyttä. Luon-
nonsuojelijoiden kirjo on erityisen 
laaja Suomen luonnonsuojeluliitossa, 
joka on koko maan kattava järjestö. 
Suomi on iso maa, joten pääkaupun-
kiseudulla on ihan toisenlaista toimia 
kuin Pohjois-Savon perukoilla. Mieli-
piteiden kirjo on laaja myös paikallis-
tasolla, mutta silloinkaan sitä ei tar-
vitse nähdä ongelmana vaan voimme 
hyödyntää sen voimavarana. 

Erimielisyydet ovat luonnollinen 
asia ja niiden käsittelyssä toimii kes-
kustelu ja äänestyskäytäntö. Äänes-
tyksen jälkeen eri mieltä olevien on 

hyväksyttävä voittanut kanta yhdistys-
toiminnan suunnaksi - eihän muutoin 
koko äänestyksessä olisi mitään mieltä. 
Äänestyksen jälkeen seistään edelleen 
yhdessä rintamassa.

Visio

PÄÄTÄN KIRJOITUKSEN Luon-
nonsuojeluliiton idealistiseen mutta 
kauniiseen visioon ”Unelma Suomesta 
2050: Suomi on luonnonarvot kaikis-
sa toiminnoissaan huomioon ottava, 
paikallisuutta arvostava kansalaisyh-
teiskunta. Yksikään laji ei kuole suku-
puuttoon ihmisen toimien vuoksi ja 
luonnon monimuotoisuutta palaute-
taan aktiivisesti. Luonnon toimintaky-
ky on Suomessa tiedostettu kaiken in-
himillisen toiminnan lähtökohdaksi.”

Antti Putaja
Luonnonsuojeluliitto Tampereen puheenjohtaja

kotiin. Tiheästi asutetuilla bambu-
majoista koostuvilla leireillä ei ollut 
mahdollisuutta yksityisyyteen. Juttelin 
erään pitkään leirillä asuneen naisen 
kanssa, joka kertoi aamuisin lähte-
vänsä pienelle viljelypalstalleen met-
sän reunaan ja viipyvänsä siellä koko 
päivän. Jylhänä ympärillä nouseva sa-
demetsä tarjosi hänelle rauhaa ja yksi-
tyisyyttä kuhisevan pakolaisleirin ku-
peessa. Liberiassa taas keskelle leiriä 
oli jätetty yhteisömetsä, jonne ihmiset 
kokoontuivat neuvottelemaan ja setvi-
mään erimielisyyksiä.

Meidän olomme eivät onneksi ole 
yhtä äärimmäisiä. Ehkä luonnonsuo-
jelijoilla on kuitenkin opittavaa pako-
laisilta. Keräännytään yhteen, jaetaan 
meillä jo olemassa olevaa tietoa toisil-
lemme ja eteenpäin. Työskennellään 
yhdessä sen eteen, ettemme joudu tu-

levaisuudessa toteamaan, ettemme 
pysy hengissä ilman monimuotoista 
luontoa. Nyt on hyvä hetki ilmoittau-
tua mukaan retkelle tai vapaaehtoisek-
si talkoisiin!

Jenni Hamara
Suomen luonnonsuojeluliiton sisäisen viestinnän ja 
koulutuksen asiantuntija
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Kuninkaankadulla tehdään monipuolista työtä  
luonnon puolesta

Luonnonsuojeluliitto Tampere jakaa  Kuninkaankatu 39:n toimiston viiden muun järjestön kanssa. Toimistolla maijai-
levat meidän lisäksemme, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Luonto-Liiton 
Hämeen piiri, Vegaaniliitto sekä Animalia. 

— Yhteistyö eri järjestöjen kesken sujuu mukavasti, ja hauskaakin muistetaan pitää esimerkiksi tyky-päivien muodos-
sa. Niihin saavat luonnollisesti osallistua kaikki järjestöjen aktiivit – olivat he sitten vapaaehtoisia tai palkattuja. Toimiston 
yhteiset, kaikille avoimet tavaranvaihtopäivät ovat myös keränneet paljon osallistujia. Toimistolla on avoimet ovet, vaikka 
ne olisivatkin lukossa, Juho Kytömäki Pirkanmaan luonnonsuojelupiiristä kertoo.

LUONTO-LIITON HÄMEEN PIIRI 
Eli kamujen kesken HLP, on toi-

miston lapsellisin järjestö. Toimin-
tamme on tällä hetkellä enimmäkseen 
lapsille ja lapsiperheille suunnattua, lä-
hinnä erilaisten kivojen tapahtumien 
ja leirien muodossa. Toimistolla meiltä 
pyörii säännöllisen epäsäännöllisesti 
erilaisia tyyppejä: välillä puretaan va-
raston sisältö lattialle ja tukitaan kul-
kuväylät kaikella leirikamalla ja välillä 
teippaillaan värikkäitä tähtiä kattoon. 
Jos ympäristökasvatus kiinnostaa,  
tervetuloa mukaan toimintaan! 
http://luontoliitto.fi/hlp

ANIMALIA 
On eläinten oikeuksia edistävä 

asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka 
on perustettu vuonna 1961. Anima-
lia vaatii, että eläinten hyvinvointi ja 
oikeudet huomioidaan nykyistä pa-
remmin niin lainsäädännössä kuin jo-
kapäiväisissä suhteissamme eläimiin. 
Tämän hetken isoin asia on eläinsuo-
jelulain uudistaminen, mistä voi lukea 

Solkivuoren hoitometsähankkeen kuulumisia 

Tampereen Luonnon edellises-
sä numerossa kerroimme hankkeesta 
perustaa luonnonsuojeluyhdistysten, 
Tampereen kaupungin ja paikallis-
ten asukkaiden yhteistoiminnallinen 
liito-oravien suojelu- ja hoitometsä 
Solkivuoreen. Hankkeen valmistelu 
eteni keväällä muun muassa maasto-
käynneillä: Huhtikuussa luonnonsuo-
jeluyhdistysten ja kaupungin edustajat 
kartoittivat Solkivuoren alueen liito-
oravatilannetta havainnoimalla paik-
koja, joista löytyi liito-oravan papanoi-
ta. Papanahavaintoja tehtiin niukasti 
alueen länsiosista ja runsaasti Ruskon 
vesilaitoksen läheisyydestä. Kaikki ha-
vainnot olivat Solkivuoren alueen halki 
kulkevan voimajohdon eteläpuolelta. 

Toukokuussa maastokäynnillä poh-
dittiin alustavasti Solkivuoren metsän 
mahdollisia hoitotoimenpiteitä.

Solkivuoren suojelu- ja hoitomet-
sähanke  julkistettiin virallisesti kesä-
kuun alussa Vihreän viikon yhteydes-
sä. Tuolloin Solkivuoressa järjestettiin 
metsäkävely, jonka aikana osallistujille 
kerrottiin alueesta ja hankkeesta. Met-
säkävelyn vetivät Anne Tuominen 
Tampereen kaupungilta ja Jere Nie-
minen Villi vyöhyke ry:stä. Paikalle 
saapui runsaat parikymmentä kiinnos-
tunutta osallistujaa. Hankkeen julkis-
tamisen yhteydessä Solkivuorelle avat-
tiin myös verkkosivut.

Solkivuoren metsän hoitosuun-
nitelman  valmistelu jatkuu tänä syk-

synä. Tavoitteena on, että kaupungin 
ja luonnonsuojeluyhdistysten lisäksi 
myös paikalliset asukkaat tulisivat mu-
kaan alueen suunnitteluun ja kehittä-
miseen. Tietoa hankkeen etenemisestä 
päivitetään Solkivuoren verkkosivuille. 
Myös Luonnonsuojeluliitto Tampere 
tiedottaa Solkivuoren kuulumisia syk-
syn ja talven mittaan. 

Solkivuoren verkkosivut ovat osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asuminen-
ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/
luonnonsuojelu/solkivuoren-suojelu-ja-
hoitometsa.html.

Teksti Jenni Hakanen
Kuvat Jere Nieminen

lisää sekä allekirjoittaa vetoomuksen 
maailman parhaan eläinsuojelulain 
puolesta osoitteessa elainlaki.fi.

Animalialla on noin 20 alueosas-
toa, jotka toimivat ympäri Suomen. 
Alueosastot pyörivät vapaaehtoisvoi-
min, ja niihin kaivataan aina lisää teki-
jöitä. Vapaaehtoiseksi voi tulla esimer-
kiksi seuraaviin tehtäviin: leipojaksi, 
roudariksi, askartelijaksi, tapahtuma-
mainosten suunnittelijaksi, some-tie-
dottajaksi tai infopöydän pitäjäksi. Jos 
kiinnostuit vapaaehtoiseksi tulemises-
ta Tampereen seudulla, laita sähkö-
postia tampere@animalia.fi ! Lisätietoa 
tulevista tapahtumista saat tykkäämäl-
lä Animalia Tampereen Facebook- 
sivusta. 

PIRKANMAAN 
LUONNONSUOJELUPIIRI 

On Suomen luonnonsuojeluliiton 
alueellinen piirijärjestö. Piiri koos-
tuu 16 paikallisyhdistyksestä, joissa 
on yhteensä lähes 3000 henkilöjäsen-
tä. Joka kymmenes SLL:n jäsen on siis  

Pirkanmaalla.
Piirin toiminnassa keskeisessä ase-

massa ovat metsien ja soiden suojelu. 
Arvokkaita kohteita kartoitetaan, niis-
tä tehdään suojelualoitteita, ja yrite-
tään pelastaa soita turpeenotolta. Sama 
tilanne on kaavoituksen kohdalla, kun 
luonnonarvot tarvitsevat puolesta pu-
hujia esimerkiksi Tampereen kaupun-
kiseudulla tai eri kuntien rantakaa-
voituksessa. Piirin kannanottoihin voi 
tutustua osoitteessa sll.fi/pirkanmaa/
kannanotot

Luonnonsuojelupiiri järjestää 
myös matalan kynnyksen leppoisaa 
toimintaa! Tätä edustavat retket ja 
talkoot yhdessä paikallisyhdistysten 
kanssa. Mukaan pääsee liittymällä jä-
seneksi ja osallistumalla paikallisyh-
distyksen toimintaan tai ilmoittautu-
malla vapaaehtoiseksi suoraan netin 
kautta: sll.fi/vapaaehtoiseksi

Koonnut Aino Saarenmaa

KUVA: ANIMALIA TAMPERE

MITEN OLEMME ONNISTUNEET?

Käy vastaamassa yhdistyksemme jäsenkyselyyn ja lehden lukijakyselyyn osoitteessa:  
https://goo.gl/nqAQJu

Vastaamalla kyselyyn autat meitä luomaan entistäkin parempaa yhdistystoimintaa.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme kaksi Luontokaupan 15 euron lahjakorttia. 

Lahjakortit arvotaan 4.12.2017.

Liito-oravan papanoita.



Kartta reiteistä.
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Kintulammi –  
Tampereen ensimmäinen retkeilyalue

K intulammin retkeilyalueen ke-
hittäminen oli 2000-luvun alun 
merkittävimpiä retkeilyyn liit-

tyviä hankkeita Tampereen kaupungin 
alueella. Vuonna 2007 syntynyt hoito- 
ja käyttösuunnitelma sisälsi kartoitetut 
luontoarvot lajeittain, laavut, reitit ja 
kaiken muun mitä alue vaati. Kaikki 
oli hyvin suunniteltu, mutta toteutus 
jäi tekemättä.

Keväällä 2017, kymmenen vuot-
ta myöhemmin, olimme edustamassa 
Ekokumppanit Oy:tä eräässä kaupun-
gin palaverissa ja kuulimme sattumal-
ta, että nyt Kintulammille olisi tehtävis-
sä retkeilyreittejä ja -rakenteita, mikäli 
tekijöitä löytyy.  Me, Pete Mäkelä ja 
Olli Vakkala, tartuimme hankkee-
seen. Pontimena meillä oli Tampereen 
kaupungin ensimmäinen retkeilyalue 
reitteineen, opasteineen ja laavuineen 
- unelmien täyttymys.

Laadimme ensimmäiseksi suuret 
linjat. Vaadimme, että käytännöllisen 
ja kauniin retkeilyalueen lisäksi halu-
amme tehdä jotain ainutlaatuista. Ra-
haa oli vähän, mutta vähän sitä pitää 
joka talossa ollakin. Teimme silti kun-
nianhimoisen suunnitelman, joka oli 
tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana 
luontoa vahingoittamatta.

Alustavien suunnitelmien jälkeen 
kokosimme Kintulammin suunnitte-
luryhmän. Halusimme mukaan kym-
menen vuotta aiemmin alueen hoito- 
ja käyttösuunnitelmaa tehneitä tahoja, 
sekä muita osallisia. Mukaan pyydet-
tiin Luonnonsuojeluliitto Tampereen 
lisäksi SLL Pirkanmaa, Tunturikerho 
Kolbma, Tampereen Taivaltajat, kau-
pungin ympäristötoimi ja liikunta-
palvelut, Aitolahti-Hirviniemen ky-
läyhdistys, Viitapohjan kyläyhdistys 
ja Pohtolan kyläyhdistys. Suunnittelu-
ryhmä kävi läpi ehdottamamme toi-
menpiteet alueella ja keskustelujen jäl-
keen hyväksyi ajatuksemme. 

Lähdimme toteuttamaan kunnian-
himoisia ajatuksiamme kesän aikana. 
Lopulta päädyimme tekemään alueelle 

runsaasti lyhyitä, muutaman kilomet-
rin pituisia ympyräreittejä yhteensä 
noin 15 kilometrin matkalle, neljä ret-
keilevien arkkitehtien suunnittelemaa 
laavua, yhden nuotiopaikan, opasteita 
sekä noin 600 metriä pitkoksia. SLL 
Tampere oli aktiivisin yhdistys ras-
kaiden pitkospuutalkoiden järjestä-
misessä, vaikka tapahtumissa oli kii-
tettävästi väkeä kaikista yhdistyksistä. 
Pitkospuiden rakentamisesta vastasi 
Tampereen Sarka Oy.  SLL Tampere  
vastasi myös osittain reittien suunnit-
telutyöstä. Reitti Saarijärven leiripai-
kalta Pulesjärventielle (2,1 km) on lin-
jaukseltaan SLL Tampereen aktiivisten 
osallistujien aikaansaannosta. 

Kintulammin retkeilyalueen ra-
kenteissa aiheeksi valittiin kierrätys. 
Laavuissa ja katoksissa tulevat näkyviin 
vanhat kierrätyshirret, sekä muita van-
hoja rakenteita saatavuuden mukaan. 
Opastetolpat on hiilletty maahan upo-

esikulkijana. Uskon ja toivon, että Kin-
tulammin retkeilyalue on alkusysäys 
Tampereen luontomatkailun pohjaksi. 
Kaupunkilaiset ja turistit tarvitsevat 
luontomatkailupalveluja. Onko meillä 
varaa, kaikkien muiden infrahankkei-
den lomassa, syytää näiden matkaili-
joiden tulovirta ulkopaikkakunnille?

Kintulammin retkeilyalueen ra-
kenteiden tulee olla valmiina vuoden 
2017 lopussa. Vielä on sarkaa kynnet-
tävänä, sillä tätä juttua kirjoitettaessa 
yhtään laavua ei ole edes alettu raken-
taa. Reitit on juuri saatu merkittyä, pit-
kokset ovat jo pääosin maastossa, ku-
ten opastolpatkin. Aikainen talvi lisäisi 
kuljetusmahdollisuuksia maastossa, 
joten toivotaan siis lumia marraskuun 
alkuun ja jäätävää alkutalvea. 

Teksti Pete Mäkelä

”Mikset vain mennyt armeijaan?“  
– Ensimmäistä kertaa vaeltamassa 

P ÄÄTÖKSENI OSALLISTUA SLL 
TAMPEREEN VAELLUSKURS-
SILLE ei kerännyt pelkkää ym-

märrystä. Kun kerroin osallistuvani 
kurssille eräs ystäväni kysyi, enkö osaa 
googlata. Itsekään en ollut aivan va-
kuuttunut valinnastani, vaikka vaelta-
minen oli kiehtonut jo pitkään. Kuvit-
telin metsässä yöpymiseen tarvittavan 
survivalistitason osaamista sekä erityi-
sen stoalaista mielenlaatua. Ainakaan 
kaltaistani töhöä metsään ei kannattai-
si päästää, arvelin.

KURSSI STARTTASI ELOKUUN 
LOPUSSA. Meitä kurssilaisia oli aluksi 
seitsemän. Ohjaajat Aada Tala ja Antti  
Putaja kävivät luennoilla läpi perus-
asioita jokamiehenoikeuksista varus-
teisiin ja retkiruokailuun. Tarkoituk-
sena oli valmistautua syyskuun lopulla 
siintäneeseen loppuvaellukseen Seitse-
misessä. Ajatus oikeasta vaelluksesta 
tuntui hurjalta.

HETI KURSSIN ALUSSA kä-
vimme harjoittelemassa suunnista-
mista Hervannan Suolijärvellä. Kou-
lun liikuntatunnit olivat aivan liian 
tuoreessa muistissa, eikä koko touhu 
meinannut napata, mutta lopulta opit 
vajosivat paksuun kalloon. Maastopäi-
vänä syyskuun alussa kävimme puoles-
taan Atalan metsissä harjoittelemassa 
erätaitoja, esimerkiksi retkikeittimen 
käyttämistä. Aada ja Antti esittelivät 
rinkan pakkaamista ja telttojen pys-
tyttämistä. Tarkoitus oli myös kokeil-
la varusteita ennen tositoimiin ryhty-
mistä. Maastopäivänä olikin tälle oivat 
olosuhteet, sillä vettä tuli taivaan täy-
deltä. Vanhat Gore-Tex-kenkäni reput-
tivat testin kirkkaasti; ne kastuivat liti-
märiksi ja suostuivat kuivumaan vasta 
kolmen päivän kuluttua.

MAASTOPÄIVÄN JA LOPPU-
VAELLUKSEN VÄLILLÄ viilattiin 
varustelistojen kanssa rinkan sisäl-
töä. Aada ja Antti tarkastivat listan ja 
puuttuivat turhaan roinaan. Muutoin 

vaellusta edeltävä viikko sujui osaltani 
melko jännittyneissä tunnelmissa. Lai-
naksi saamani makuupussi täytti laina-
rinkastani ainakin puolet, eivätkä kaik-
ki suunnittelemani tavarat mahtuneet 
mukaan. En ehtinyt edes koeajaa ken-
kiäni. Olin varma, että tulisin unohta-
maan jotain olennaista ja vähintäänkin 
taivas putoaisi niskaan. Onneksi sää 
sentään vaikutti täydelliseltä: viikonlo-
pulle oli luvattu parhaimmillaan 16 as-
tetta ja auringonpaistettakin riitti.

REISSUUN LÄHDETTIIN PER-
JANTAI-ILTAPÄIVÄNÄ 22.9. Mat-
kaan lähti viisi kurssilaista sekä ohjaa-
jat. Kun bussin nokka suuntasi kohti 
Kurua, alkoi jännitys vaihtua innos-
tukseksi. Perillä Seitsemisessä odotti-
kin luonnon rauha. Ensimmäisenä il-
tana saattueen tehtävänä oli tallustella 
Koverolammen leiripaikalle. Viikon 
päätteeksi rinkka tuntui painavalta 
eikä askelkaan enää ollut turhan kepeä.

TELTASSA NUKKUMINEN JÄN-
NITTI. Aiemmat kokemukseni telt-
tailusta rajoittuivat lähinnä festareilla 
mutalätäkössä nukkumiseen. Ajatte-
lin kärvistelyn kuuluvan asiaan. Yllä-
tys olikin suuri, kun heräsin raukeana 
raikkaassa ulkoilmassa. Teltan sade-
suoja oli jäänyt osin auki, joten aamul-
la ensimmäinen näky olivat puunlatvat 
harmaata taivasta vasten. Kyllä tällaista 
kelpaa katsella, tuumasin. Talvimakuu-
pussissa oli ollut niin mukava nukkua, 
ettei sen roudaaminen haitannut enää 
pätkääkään. Aamupuuro raikkaassa 
aamuilmassa teltassa maistui taivaalli-
sen hyvältä. Tuntui, että olin ehkä ta-
junnut retkeilyn jujun.

LAUANTAINA REITTI KULKI 
KANSALLISPUISTON UPEIDEN 
MAISEMIEN HALKI. Näimme iki-
vanhaa metsää, järviä ja soita. Syys-
kuun valo oli kauneimmillaan. Olin 
niin tohkeissani kaikesta, etten malt-
tanut kuvata mitään. Arkihuolet tun-
tuivat jääneen kauas taakse. Illan lei-

riytymispaikka Rysäslammin laavulla 
oli upea. Järvi siinteli taustalla. Pais-
toimme illalla lettuja, tai niiden tapai-
sia valmisteita, koska gluteeniton ja 
vegaaninen leivonta näytti taas, kuka 
lopulta määrääkään. Illan päätteeksi 
menimme Antin johdolla katsomaan 
tähtitaivasta. Oli huikean hienoa näh-
dä pitkästä aikaa taivaankansi täynnä 
tähtiä kaupungin valosaasteen sijaan.

SUNNUNTAINA MATKA JATKUI 
EDELLEEN MAHTAVASSA SÄÄS-
SÄ. Suostuin lopulta suunnistamaan, 
eikä se tietystikään ollut ollenkaan 
kamalaa. Olin syönyt suunnistuksen 
suhteen sanojani siihen malliin, että 
veistelin jo vitsiä iltarasteille osallistu-
misesta. Kengätkään eivät pettäneet, 
vaikka rämmimme suolla. Vaelluksen 
käydessä kohti loppuaan iski haikeus. 
Metsästä ei huvittanut tulla pois ja kä-
velyä teki mieli jatkaa. Tukan rasvai-
suus tai mikään muukaan ei rassannut 
enää yhtään.

VAELLUSKURSSIN KÄYMINEN 
OLI MONELLA TAPAA HYÖDYLLIS-
TÄ. Massiivisimmat aloittelijan virheet 
jäivät pois, koska vetäjät olivat valista-
neet meitä ansiokkaasti. Aada ja Antti 
auttoivat koko kurssin ajan ja vastaili-
vat kärsivällisesti kysymyksiin. Kenties 
mukavinta kurssissa oli ryhmä, sillä 
varsinkin loppuvaelluksella porukassa 
liikkuminen oli todella kivaa. Omalla 
kohdallani vaelluskurssi onnistui ylit-
tämään odotukseni ja sai sytytettyä ki-
pinän retkeilyyn. Suosittelen vastaaval-
le osallistumista lämpimästi.

Kiitos vaelluskurssilaisille mahta-
vasta seurasta, toivottavasti nähdään 
uusien seikkailujen merkeissä!

Teksti Essi Turvala
Kuva  Antti Putaja

tettavalta osaltaan ja 
muut osat ovat käsit-
telemätöntä talous-
mäntyä. Kelopuuta 
alueen rakenteissa ei 
tulla näkemään, vain 
aika näyttää mikä on 
rakenteiden elinkaa-
ri. Ei varmasti ikui-
nen, mutta riittävä 
verrattuna ikuiseen 
myrkytettyyn puura-
kenteeseen.

K i n t u l a m m i n 
retkeilyalue on Tam-
pereen kaupungin 
ensimmäinen retkei-
lyalue. Tämä on sa-
maan aikaan sekä hä-
peällinen että iloinen 
asia. Kaikilla muilla 
ympäryskunnilla on 
omat retkeilyreittinsä 
ja nyt Tampere seuraa 
perässä, vaikka mo-
nessa asiassa kaupun-
ki haluaa näyttäytyä FACEBOOK.COM/RETKIRYHMÄ

RETKIRYHMA@GMAIL.COM
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Kalevanharjulla  
isketään yhdessä sormet multaan 
Vietetään syyskuun ensimmäisiä päiviä. Aurinko paistaa viljelmien yllä, kun Krista 
Willman ja Elisa Majara keräävät syksyn viimeistä satoa: porkkanaa, kesäkurpitsaa, 
avomaankurkkuja ja yrttejä. Keskustelua käydään myös tulevasta sadonkorjuuillallisesta. 
Tämä kaikki tapahtuu lähellä Tampereen keskustaa, Kalevankankaan hautausmaan 
kupeessa.

Teksti Antti Klemi Kuvat Kielo Kärkkäinen

K alevanharjun yhteisöviljelmä 
on esimerkki uudenlaises-
ta kaupunkiviljelystä,  jossa 

sato on yhteistä. Aluksi Aspinniemessä 
Ranta-Tampellan alueella alkanut pro-
jekti on siirtynyt myöhemmin Kale-
vaan, mutta henki on pysynyt samana.

–Täällä ei ole omia viljelyksiä, 
vaan keväällä päätetään, mitä laitetaan 
kasvamaan, ja sitten jaetaan esimer-
kiksi kasteluvuorot kesän ajaksi. Meillä 
on myös keskiviikkoisin viikoittainen 
yhteistapaaminen. Tietenkin joku voi 
seurailla enemmän omaa kädenjäl-
keään, mutta ajatus on, että kaikki on 
yhteistä, alusta asti mukana ollut Will-
man kertoo.

Kalevanharjulla yhteisöviljelmä on 
toiminut vuodesta 2014, kun Aspin-
niemestä jouduttiin lähtemään tunne-
lityömaan alta. Willman oli huoman-
nut tyhjän maa-alueen hautausmaan 
vieressä, alueella jossa oli aiemmin 
ollut seurakunnan kasvihuoneita. Soit-
to seurakunnalle riitti, ja nyt suullista 
sopimusta on jatkettu kesä kerrallaan.

-Siitä oli juuri purettu seurakun-
nan kasvihuone pois syksyllä 2013, ja 
alue oli pelkkä tasainen hiekkakent-
tä. Riitti vain, että laittoi kuormalavat 
maahan ja viljelysäkit päälle. Suoraan 
maassa ei voi viljellä ruokakasveja, 
koska alueella on käytetty esimerkiksi 
ruusunkasvatuksessa sen verran kovia 
kasvinsuojeluaineita.

Kalevanharjun yhteisöviljelmän 
Facebook-ryhmässä on 70 jäsentä, 

mutta aktiivisia viljelijöitä Willman 
kertoo olevan noin 10-15; alkukesäs-
tä aina enemmän mutta kesäkiireiden 
koittaessa hieman vähemmän. Will-
man kertoo aktiivien olevan enim-
mäkseen 30 ikävuoden tienoilla olevia 
naisia, mutta yleisesti ottaen kirjo on 
laaja, puutarhureista ympäristöpolitii-
kan opiskelijoihin. Osallistujia yhdis-
tää kiinnostus ekologisuuteen.

tä tässä uudessa kaupunkiviljelyssä 
on kyse. Näyttää siltä, että ruuantuo-
tannon ohella yhtä tärkeinä asioina 
nousevat esiin yhteisöllisyys, osallistu-
minen ja kaupungin tekeminen mie-
lekkääksi. Jos tiloja ei tarjota, niitä läh-
detään tekemään itse. 

Tällä hetkellä Willman perehtyy 
kaupungin näkökulmaan, eli siihen 
millaista yhteistyötä asukkaat ja kau-
punki voisivat tehdä julkisen tilan käy-
tön suhteen.

–Minua kiinnostaa, miten kau-
punki tarttuu viljelymahdollisuuksien 
tarjoamiseen, jos aloite lähtee asuk-
kaista.

Tampereella  kaupunki  on  tarjon-
nut  tiloja  asukasviljelyyn  muun  mu-
assa  Hiedanrannassa  ja

Hatanpäällä, mutta Tampere on 
vielä kaukana esimerkiksi Turusta, jos-
ta löytyy 400 viljelylaatikkoa ympäri 
kaupunkia. Turussa kaupunki toimit-
taa vilejelylaatikon asukkaan toivo-
maan sopivaan paikkaan.

–Tämän jälkeen laatikon saa vaik-
kapa maalata ja tehdä siitä omannäköi-
sen. Mielestäni tällainen toimintatapa 
on hyvä ja varsin rohkea. Tampereel-
takin löytyy positiivista suhtautumista, 
ja omia viljelyksiämme varten olemme 
saaneet avustuksia kaupungin ympä-
ristösuojeluyksiköstä omaehtoiseen 
ympäristösuojelutyöhön. 

Willmanin mukaan Tampereella ei 
kuitenkaan vielä tiedetä, minkä osas-
ton vastuulle toiminta kuuluu, ja kuka 

ottaisi viljelytoiminnan edistämisen 
asiakseen. 

Yhteisöviljelmän lisäksi Kale-
vassa on alkamassa myös Kalevan-
harjun puutarha -nimellä kulkeva 
projekti, jossa on ajatus kehittää 
Kalevanharjulle permakulttuuri-
puutarha samalle alueelle yhteisövil-
jelmän kanssa. Projektin puuhamie-
henä toimiva Teemu Yliselä kertoo 
idean lähteneen kaupungilta.

–Idean takana ovat alun perin 
Ulrich Haas-Pursiainen ja Riho Lau-
risaar kaupungin kulttuuripalveluis-
ta, joka on tarjonnut myös rahallista 
apua materiaalihankintoihin. Tähän 
mennessä olemme kuitenkin kes-
kittyneet lähinnä kutsumaan ihmi-
siä mukaan ideoimaan puutarhaa ja 
sen toimintaa, mutta kiinnostus on 
ollut totta puhuen varsin vähäistä. 
Tarkoitus olisi kuitenkin lähteä liik-
keelle asukkaiden ja paikan tarpeista 
eikä puskea omia näkemyksiä väki-
sin eteenpäin, Yliselä kertoo.

Toistaiseksi alueelle on laadittu 
alustava luonnossuunnitelma ja vii-
me kesänä alueelta on kitketty SLL 
Tampereen kanssa vieraslajeja ja rai-
vattu vesakkoa. Nyt Yliselä odottaa 
lisää ideoita asukkailta.

–Kalevanharju on mielestäni 
varsin ainutlaatuinen paikka Tam-
pereella luontoarvojensa ja kiin-
nostavan historiansa vuoksi. Siksi 
näkisin mielelläni, että kaupunki-
laiset ottaisivat alueen omakseen ja 

kehittäisivät sitä. Olisi hyvä, jos puu-
tarhasta tulisi paikka, jossa on mo-
nimuotoinen kasvillisuus ja jonne 
monenlaiset ihmiset kokoontuisivat 
viihtymään, Yliselä sanoo.

Kalevanharjun yhteisöviljelmä 
on jo vakaalla pohjalla, mitä Will-
maniin on uskominen.

–Olen päässyt kokeilemaan uu-
sia viljelykasveja kuten amaranttia 
ja tattaria, ja tällainen yhdessä teke-
minen on tuonut myös ihmisiin tu-
tustumisen taidon esiin eri tavalla. 
Muistan kun näin sähköpostin tästä 
vuonna 2012 ja mietin, uskallanko 
lähteä mukaan, koska en ollut mu-
kana missään yhdistystoiminnassa, 
mutta nyt en miettisi hetkeäkään. 
Työskentely on ollut luontevaa ja 
kivaa: ei ole deadlineja, ja kaikki on 
positiivista, mitä yhdessä saa aikaan. 
Myös se, että kyseessä ei ole varsi-
nainen yhdistys, vie pois stressiä.

–Myös  itse  paikka  on  tärkeä.  
Viljelyharrastuksen  kautta  kiintyy  
muuten huomaamattomiin paikkoi-
hin. Muistan, kuinka Aspinniemes-
tä oli aikoinaan haikeaa lähteä. Ka-
levanharju on myös luontopaikkana 
hieno ja jännittävä. Siellä on paljon 
harvinaisia paahteisten hiekkapaik-
kojen harjulajeja kuten neidonkiel-
tä, tulikukkaa  ja harmiota. Ennen 
tätä  yhteisöviljelmää en tuntenut 
yhtäkään noista kasveista, mutta 
koska mukana toiminnassa on pari 
luontoharrastajaa, tässä on päässyt 
oppimaan paljon uutta myös muista 
kuin viljelykasveista. Ja aina se ke-
väällä on ihmeellistä, kun on vähän 
viileää, käsissä on pelkkää multaa ja 
siemeniä ja miettii, tuleeko tästä mi-
tään - mutta sitten satoa alkaa tulla.

”Jos ei tarjota tiloja, 
niitä lähdetään 
tekemään itse. 

–Peruslähtökohta meillä on se, 
ettei käytetä kemiallisia aineita. Us-
kon myös, että jossain määrin ihmi-
siä kiinnostaa kaupunkitilassa toi-
miminen ja yhteisöllinen toiminta. 
Monelle tällaisessa pienimuotoisessa 
kaupunkiviljelyssä ei olekaan ideana 
itse ruoantuotanto, vaan enemmän-
kin kokeilunhalu. Kun tavoitteet eivät 
ole korkealla, pettymyksetkään eivät 
ole suuria. Yhteisöviljelmä sisältää siis 
tietynlaisen oppimispotentiaalin kun 
konkarit opettavat kokemattomia.

Ympäristöpolitiikkaa yliopistolla 
opettavalla Willmanilla on viljelyn li-
säksi projektiin toinenkin näkökulma: 
oman väitöskirjan tekeminen.

–Olen lähtenyt selvittämään, mis-

”Kaikki on 
positiivista,  
mitä yhdessä 
saadaan aikaan.
–Tässä on varmasti monta ilmiö-

tä päällekkäin, mikä luo kiinnostusta. 
Esimerkiksi lähiruokatrendi on nyky-
ään vahva, ja ihmiset haluavat itse kas-
vatettua ruokaa. Myös asukaslähtöinen 
kaupunkikuvan elävöittäminen kiin-
nostaa, Willman sanoo.

Syyskuun aurinko ei enää pitkään 
lämmitä, ja yhteisöviljelmäkin hilje-
nee. Willman ottaa tulevan syksyn vas-
taan moninaisin tunnelmin.

–Tietenkin tietty haikeus tulee, 
koska emme näe tällä porukalla talvel-
la. Tosin on myös helpotus, että pääsee 
lomalle tästä, kun on oma palstakin 
hoidettavana, Willman naurahtaa.

Viljelykesistä Willman löy-
tää monia hyviä puolia ja oppimis- 
kokemuksia.



Talkooleirillä tervasavujen tuoksussa
Teksti Kaija Helle  
Kuvat Teemu Saloriutta

P ihkantuoksuisia savuhaikuja lei-
jaili Seitsemisen kansallispuis-
toon tulijaa vastaan heinäkuun 

alussa. Koveron kruununtorpan van-
ha tervahauta herätettiin henkiin Pir-
kanmaan luonnonsuojelupiirin ja 
Metsähallituksen Etelä-Suomen luon-
topalvelun yhteisellä talkooleirillä jo 
kuudennen kerran.

Tänä vuonna tervahauta sytytet-
tiin kansallispuiston 35-vuotisjuhlan 
ja alueen työhistorian ja kulttuuripe-
rinteen vaalimisen merkeissä.

Talkoot aloitettiin tervahaudan 
pohjan alustuksella ja klapien lato-
misella. Hautaa varten ladottiin lähes 
rekkakuormallinen pieneksi pilkot-
tua puuta. Klapien tiiviiksi luomuk-
seksi asetteleminen on luovaa työtä.  

Valmiiksi ladottu hauta on kaunista ti-
lataidetta.

Latomus peitettiin rukiin oljil-
la, minkä jälkeen se katettiin haudan 
päälle kädestä käteen ketjussa kulke-
neilla turvepaakuilla. Tervahaudan 
valmisteluun vierähti kaksi 12-tuntista 
hikistä työpäivää ja mukana oli 17 te-
kijää.

Lauantaina 8.7. talkoolaiset sytyt-
tivät haudan perinteisin rituaalein sa-
dan hengen seuratessa juhlallista ta-
pahtumaa. Syttymisen edetessä tulet 
rauhoitettiin kydöksi turpeilla  peittä-
en. Tästä alkaen hautaa valvottiin yötä 
päivää neljässä vuorossa vähintään 
kaksi valvojaa kerrallaan. Tervahaudan 
vastaavat mestarit eli mahtarit ja koke-
neet talkoolaiset opastivat uusia kyte-
misen hallinnan keinoihin.

Lepovuoroilla tehtiin luonnonhoi-
totöitä, joilla muun muassa hoidettiin 

Seitsemisen alueella esiintyvien aho- ja 
ketonoidanlukon elinympäristöjä. Ne 
ovat uhanalaisluokituksessa silmällä-
pidettäviä pieniä sanikkaiskasveja. Vii-
meksi mainittua löytyy runsaasti Ko-
veron laitumilta.

Oheistöinä niitettiin Koveron 
pientareita lepattavien perhosten kuk-
kaniittyjä säästäen. Parina päivänä 
muutama talkoolainen kävi kunnosta-
massa ja soraistamassa taimenen kutu-
puroa Karvialla. 

Tervahaudan rakentaminen ja ky-
döttämisen valvominen on fyysisesti 
raskas työrupeama. Väsymyksestä sel-
vittiin päivittäisten sattumusten tuot-
tamalla hurtilla huumorilla ja leiriko-
kin loihtimilla maistuvilla aterioilla. 
Jokailtaiset löylyt pehmittivät päivän 
rasitukset.

Kymmenen päivän talkooleiri on 
intensiivinen kokemus. Yhteisen ta-

voitteen eteen raataminen ja alkeel-
lisissa kämppäolosuhteissa ilman 
sähköä majoittuminen ovat omiaan 
luomaan yhteisöllisyyttä ja kumppa-
nuutta. Yksi unohti ajantajun ja toinen 
somettamisen.

Mukana oli mahtarien, kokin ja 
leirin vetäjän lisäksi yhteensä 27 tal-
koolaista, joista muutama oli muka-
na koko talkoiden kymmenen päivän 
ajan. Tämän lisäksi töihin osallistui 
kolme Seitsemisen kansallispuiston 
edustajaa.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin 
ja Metsähallituksen Seitsemisen hen-
kilöstön yhteisiä talkoita on järjestetty 
vuodesta 1993. Tänä vuonna talkoiltiin 

siis 25. kerran. Vuosien kuluessa kan-
sallispuistossa tehtyjä ennallistamis- ja 
luonnonhoitotöitä pidetään korvaa-
mattomina. Metsähallituksen nykyre-
surssit eivät riitä työvoimaa vaativiin 
ennallistamisiin.

Talkoot ovat olleet ennallistamis-
töiden kahden kauppa: Metsähalli-
tuksen isännät ovat osoittaneet puit-
teet ja antaneet työhön ohjeistuksen 
ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri 
on tuonut talkoolaisten työvoiman. 
Talkooperinnettä on tarkoitus jatkaa. 
Metsähallituksen Seitsemisen henki-
löstö hakee talkoiden toteutukseen uu-
sia rahoituskanavia.

Ruoteiden kehä, jonka keskelle mahtari Aleksi Virolainen asettaa silmäkiven. 

Palava hauta on vaikuttava näky.

Seuraa  
ja tykkää
a   sll.fi/tampere

a facebook.com/sll.tampere

a Olemme nyt myös Instagramissa!  
         Löydät meidät nimimerkillä  
         @slltampere 

      Jaa omat kuvasi:  #tampereenluonto

a Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan 
     Yhdistyksessämme on jatkuvasti tarjolla    
        erilaista tehtävää vapaaehtoisille.  
        Seuraa ilmoittelua facebookissa tai  
        sähköpostilistalla.

        Facebook-ryhmän löydät nimellä     
        “Tysyn vapaaehtoiset”

       Yhdistyksen yleiselle tiedotuslistalle voi 
       liittyä lähettämällä pyynnön  
       osoitteeseen tysy.info@gmail.com.  
      Listalle liityttyäsi saat sähköpostiisi myös  
      uutiskirjeet.

a Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan  
         järjestämään kaipaamaasi toimintaa!

Hyödynnä jäsenetusi!
Yhdistyksemme jäsenenä saat alennusta 
seuraavista paikoista:

 
Tampereen Luontokauppa 
Laukontori 4

www.tampereenluontokauppa.fi

10 %:n alennus kaikista normaalihintaisista 
tuotteista

Ekokauppa Ruohonjuuri 
Hämeenkatu 15

5 %:n alennus kaikista normaalihintaisista 
tuotteista

Ekokampaamo Oranssi

5 %:n alennus

www.ekokampaamo-oranssi.com
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Kolu-hanke kotouttaa
Teksti Antti Klemi
Kuvat Pirkanmaan  
luonnonsuojelupiiri ry

L UONTO YHDISTÄÄ, tulitpa mis-
tä tahansa. Metsässä kulkeminen 
Suomessa, Costa Ricassa tai Syy-

riassa herättää samanlaisia tuntemuk-
sia kansallisuudesta riippumatta. Vaik-
ka vieras luontoalue voi herättää aluksi 
jopa pelkoa, löytyy luonnosta aina tut-
tuja elementtejä, joiden kautta luonto-
yhteyttä voi lähteä rakentamaan. 

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pir-
kanmaalla -hankkeen (Kolu) koordi-
naattori Sari Hämäläinen kertoo tä-
män tapaisten ajatusten olleen takana, 
kun hanketta aloiteltiin. 

–Pirkanmaan luonnonsuojelupii-
rissä on jo kauan ollut vireillä ajatus 
luonnonhoitohankkeen käynnistämi-
sestä. Hankkeen tarve kumpusi perin-
nebiotooppien heikkenevästä tilasta. 

Vuonna 2015 Suomeen saapui ennä-
tysmäärä turvapaikanhakijoita, ja he-
räsi ajatus, voisivatko he olla jotenkin 
mukana hoitamassa Suomen luontoa, 
Hämäläinen kertoo.

Keskustelukanava hankkeen ra-
hoittajan, eli Euroopan maaseudun ke-
hittämisen maatalousrahaston kanssa 
syntyi ja suhtautuminen oli varovai-
sen positiivista. Samalla hoidettaviksi 
luontokohteiksi esitettiin myös haital-
listen vieraslajien kuten jättipalsamin 
ja lupiinin valtaamia kohteita. 

Vaikka luontoa ja kotoutumista 
yhdistäviä hankkeita on ollut muita, 
on Kolu-hanke luonnonhoitonäkökul-
mansa ansiosta varsin ainutlaatuinen. 
Hankkeen tavoitteiksi Hämäläinen ni-
meää muun muassa maahanmuuttajil-
le ja turvapaikanhakijoille merkityk-
sellisen tekemisen ja yhteistoiminnan 
kantaväestön kanssa. 

–Tapahtumat ovat toteutuneet 

suunnitellusti. Tavoitteena on ollut 
saada mukaan toimintaan suurin piir-
tein samanlainen määrä suomalaisia ja 
muualta Suomeen tulleita, ja tämäkin 
on toteutunut hyvin. Tapahtumien val-
mistelu on vienyt paljon aikaa. Olem-
me muun muassa tuoneet osallistujille 
saappaita mukanamme ja kehittäneet 
erilaista oheisohjelmaa kohderyhmäs-
tä riippuen.

Erityisen iloinen Hämäläinen on 
siitä, kuinka aktiivisesti ihmiset ovat 
lähteneet hankkeeseen mukaan. 

 –Parhaimmillaan tapahtumissa 
on ollut lähemmäs 30 osallistujaa, ja 
keskimääräinen osallistujamäärä ta-
pahtumaa kohden on ollut noin 17 
henkilöä, Hämäläinen kertoo. 

Vaikka luonto tarjoaa positiivisia 
kokemuksia ihmisen taustasta ja kult-
tuurista riippumatta, Hämäläinen nä-
kee myös, että uudenlainen luontoym-
päristö herättää myös kummeksuntaa 

ja kysymyksiä toisenlaiseen ympäris-
töön tottuneelle.

–Luontohan on meillä varsin eri-
lainen kuin monessa muussa maail-
man kolkassa. Tällaisia metsiä ei kaik-
kialta löydy. Tapahtumissamme on 
korostettu esimerkiksi sellaista asiaa, 
että Suomen luonnossa ei tarvitse pe-
lätä hämähäkkejä. 

Maahanmuuttajat ja turvapai-
kanhakijat ovat saaneet suomalaisesta 
luonnosta samanlaisia voimaannutta-
via kokemuksia kuin kantasuomalai-
set. Myös yhdessä tekeminen ja mu-
kana oleminen on koettu tärkeiksi 
asioiksi, ja osa osallistujista onkin tul-
lut mukaan useampaan tapahtumaan 
pitkienkin matkojen takaa.

Myös viime kesän heinätalkoisiin 
osallistuneet Tampereen aikuiskoulu-
tuskeskuksen valmistavan koulutuk-
sen opiskelijat ovat selkeästi innostu-
neita hankkeesta.

–Päivä oli aurinkoinen, ja ilma oli 
puhdasta, muistelee venäläinen Nata-
lia Pertilyaynen.

–Oli myös hauska tehdä hommia 

yhdessä, afganistanilainen Hasan Sul-
tani kertoo. 

–Tosin kun ei ollut tottunut käyt-
tämään viikatetta, paikat olivat kipeät 
illalla, Rabin Shahi Nepalista sanoo. 

Shahi on selkeästi ryhmän koke-
nein luontoihminen - mies on ehtinyt 
vaellella niin pohjoisen kuin etelän 
kansallispuistoissa, esimerkiksi Seitse-
misessä.

–Kansallispuistot ovat hieno rik-
kaus Suomessa: metsiä ei ole kaadettu, 
polut ovat selkeitä ja hyvin hoidettuja, 
ja on ihanaa, kun voi vain jättää kau-
pungin kiireen taakse, Shahi sanoo. 

–Myös nyt syksyllä on kaunista, 
kun puihin tulee erilaisia värejä ja voi 
käydä sienestämässä ja marjastamassa. 
Sisällä tuntuu tosi hyvältä ja rauhalli-
selta, virolainen Anzelika Murova ku-
vailee.

Ensi vuoden loppuun kes-
tävä Kolu-hanke on keskit-
tynyt tähän mennessä muun 
muassa vieraslajien torjuntaan, uhan-
alaisen tummaverkkoperhosen elin-
ympäristöjen hoitoon ja niittyalueiden  

niittämiseen ja haravoimiseen. 
–Monesti olemme yhdistäneet ta-

pahtumiin myös mukavaa oheisohjel-
maa: kalastusta, visailua, musiikkia ja 
monikulttuurisia tutustumisleikkejä. 
Osallistujat ovat lähteneet innokkaas-
ti kaikkeen mukaan, ja tämä innos-
tuneisuus on jäänyt minulle vahvasti 
mieleen. Esimerkiksi yhdelle vastaan-
ottokeskuksen asukkaalle annettiin 
lempinimi ”Tsunami”, kun hän niitti 
niin innokkaasti viikatteella. Myös yh-
teiset musiikkihetket ovat olleet mie-
luisia. Musiikki on mainio keino tun-
nelman rentouttamiseen, Hämäläinen 
kertoo.

Myös Hämäläinen itse on huo-
mannut oppineensa jotakin hankkeen 
aikana. 

–Osaan arvostaa entistäkin enem-
män Suomen luontoa. Olen oppinut 
myös paljon monikulttuurisesta työstä 
ja toimintakentästä - maahanmuutta-
jien parissa tehtävä työ on kuitenkin 
oma maailmansa. 

heinätöiden lomassa 
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Yhteiseloa yli lajirajojen
Luonto on täynnä erilaisia vuorovaikutussuhteita.  
Jotkut niistä on helppo havaita, mutta etenkin hyvin pienten 
eliöiden keskinäinen vuorovaikutus on usein päällisin puolin 
huomaamatonta. Symbioosi on yksi esimerkki luonnossa 
esiintyvistä eliöiden välisistä suhteista.
Teksti Eija Isoviita 
Kuva Jenni Hakanen

S YMBIOOSILLA tarkoitetaan 
biologiassa kahden, tai joskus 
useamman, eliölajin tai eliö-

populaation kiinteää vuorovaikutus-
suhdetta. Laajimmillaan määriteltynä 
symbioosisuhteita ovat lois- ja isän-
täeliön suhde, vain yhtä osapuolta 
hyödyttävä mutta toiselle harmiton 
suhde, ja molempia osapuolia hyö-
dyttävä suhde. Yleisimmin käytetys-

sä merkityksessä symbioosi tarkoittaa 
vain viimeksi mainittua suhdetta, jota 
kutsutaan myös mutualismiksi. Siihen 
keskitytään tässäkin jutussa. Äärim-
mäisessä mutualismissa keskenään 
symbioosissa olevat lajit eivät pysty 
elämään yksinään, vaan ovat täysin 
riippuvaisia toisistaan.

TUTTUJA ESIMERKKEJÄ symbi-
oosista ovat tapaukset, joissa vähintään 

toinen osapuoli on eläin. Krokotiilin-
vartija-niminen lintu puhdistaa kro-
kotiilin suusta loisia ja saa itse samalla 
ravintoa ja suojaa. Pölyttäjähyönteiset, 
kuten mehiläiset, levittävät kukkivien 
kasvien siitepölyä samalla kun saavat 
itse ravintoa. Ihminenkin on symbi-
oosissa elimistössään elävien mikro-
bien kanssa, joita on erityisesti suo-
listossa. Niiden kaikista vaikutuksista 

meihin tiedetään vielä hyvin vähän, 
mutta ilman niitä emme tulisi toimeen.

MIKROBIT JA SIENET OVAT 
SYMBIOOTTISIA ELIÖITÄ. Kumpia-
kin on kaikkialla. Mikrobeja elää joka 
puolella ympärillämme ja sisällämme. 
Sienten itiöemiä, eli näkyviä osia, kas-
vaa kasvien ja eläinten päällä, sisässä 
ja läheisyydessä. Vain gramma metsä-
maata voi sisältää jopa 500 metriä sie-
nirihmastoa. Mikrobien ja sienten toi-
minta on ihmiselle usein näkymätöntä, 
elleivät ne aiheuta haittaa, kuten taute-
ja. Niillä on kuitenkin valtava merkitys 
kaiken elämän kannalta.

SIENET OVAT USEIN MOLEM-
PIA OSAPUOLIA HYÖDYTTÄVÄSSÄ 
SYMBIOOSISUHTEESSA puihin tai 
muihin kasveihin. Sieni auttaa kas-
via ravinteiden ja veden saamisessa 
ja/tai suojaa sitä taudinaiheuttajilta ja 
tuhoeläimiltä. Kasveilta sieni saa ra-
vinnoksi hiilihydraatteja. Jotkut sienet 

saattavat elää ilman symbioosia, mutta 
vähintään lisääntymiseen sieni tarvit-
see yleensä kasvia. Sienten ja kasvien 
yhteiselämä kannattaa ottaa huomi-
oon mikäli aikoo viljellä maata. Sien-
ten symbioosissa tuottamia aineita on-
kin käytetty menestyksekkäästi toisten, 
tauteja aiheuttavien sienten ja mikro-
bien torjunnassa niin maanviljelyssä 
kuin lääketieteessä.

MALLIESIMERKKI ERITYISEN 
TIIVIISTÄ MUTUALISMISTA OVAT 
JÄKÄLÄT. Ne ovat sienen ja sen kanssa 
symbioosissa olevan levän, syanobak-
teerin tai molempien muodostamia 
eliöitä. Jäkälissä kaikki osat voivat olla 
ulkonäöltään hyvin erilaisia kuin mit-
kään sienet, levät tai syanobakteerit 
erillään kasvaessaan. Jäkälällä ei ole 
juuria, vartta eikä lehtiä, vaan niin kut-
suttu sekovarsi, joka voi muistuttaa 
esimerkiksi korallia tai rupea. Jäkälät 
ovat hyvin kestäviä ja pitkäikäisiä eli-

öitä, joita tavataan lähes kaikissa elin-
ympäristöissä, jopa ääriolosuhteissa. 
Niitä käytetään lääkkeinä, ravintona, 
alkoholin valmistuksessa, värjäykseen, 
koristeena, eristeenä sekä porojen tal-
viruokana.

KAIKKIALLA YMPÄRILLÄMME 
ON SYMBIOOTTISTA VUOROVAI-
KUTUSTA eri eliöiden kesken. Ha-
vaitsemme siitä vain murto-osan ja 
tiedämme sen vaikutuksista ja mah-
dollisista hyödyntämiskeinoista vielä 
vähemmän, mutta uutta tutkimusta 
tehdään koko ajan. Koko luonto on siis 
täynnä yhteistyötä.

Lähde:
Sari Timonen & Jari Valkonen (toim.):  
Sienten biologia. Gaudeamus, 2013.

Poronjäkälää  
ja kangaskarhunsammalen itiöpesäkkeitä.
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Suomen suot tarvitsevat puolustajia
varsinaisen kaivun valmistelutöitä eli 
ojittaa, kaataa puita ja kuorii kasvil-
lisuutta suon pinnasta. Humppilan 
puolelle ympäristöluvan sai elokuussa 
huomattavasti pienempi yhtiö, Viipu-
rin Turve ja Multatehdas, mutta he ei-
vät ole vielä hommiaan aloittaneet. 

Kaitasuo todettiin valtakunnallises-
ti arvokkaaksi suoksi soidensuojelun 
täydennysohjelmassa, mutta poliittisen 
pelin jälkeen ohjelma romuttui erityi-
sesti yksityismailla pelkäksi selvityk-
seksi loppuvuonna 2014. Suojeluarvot 
eivät auttaneet Kaitasuota pitämään 
turvekerrostaan, vaan ympäristöluvat 
myönnettiin sekä Vapolle että Viipu-
rin tehtaalle. Korkein hallinto-oikeus 
käsitteli muun muassa luonnonsuoje-
lupiirin valituksen molemmista tur-
vehankkeista, mutta ei pitänyt vesis-
tövaikutuksia riittävän pahoina eikä 
luonnonarvoja riittävän hyvinä, jotta 
olisi kumonnut luvat. KHO:n perus-
telut eivät vakuuttaneet, mutta sillä on 
näissä asioissa viimeinen sana. Kaita-
suon monivaiheisesta tapauksesta voi 
lukea tarkemman selonteon blogikir-
joituksestani, joka löytyy Luonnon-
suojeluliiton sivuilta: sll.fi/ajankohtais-
ta/blogi 

Kaitasuo on lähes varmasti mennyt-
tä, mutta asiaa on pidetty esillä niin 

paljon, että uskallan melkein esittää 
toiveen: ehkä Kaitasuo on viimeinen 
noin arvokas suo, joka menetetään tur-
peenkaivuun. 

Järisyttävin suouutinen syksyltä 
2017 on ehdottomasti Luonnonva-
rakeskuksen ja Suomen ympäristökes-
kuksen yhteistutkimus, joka osoittaa, 
että soiden niin sanotun metsäojituk-
sen vesistöpäästöt ovat jopa monin-
kertaiset aiemmin luultuun verrattuna. 
Jos vesistöpäästöjä halutaan vähentää, 
kunnostusojitukset, turvemaiden avo-
hakkuut ja maanmuokkaukset pitää 
jättää tekemättä. Siinä meille luonnon-
suojelijoille suohommia kerrakseen, 
mutta onpahan taas entistäkin tuke-
vampi selkänoja. 

Teksti Juho Kytömäki

KANNON NOKASSA

Jos olet liittynyt äskettäin Suomen 
luonnonsuojeluliittoon, saatat  hämmästyä tämän 
lehden kolahdettua  postista. 
Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä olet 
liittynyt myös asuinpaikkasi  paikallisyhdistykseen, 
eli Luonnonsuojeluliitto Tampereeseen. 
Suomen luonnonsuojeluliitto toimii kolmella 
tasolla:  Luonnonsuojeluliitto Tampere paikallisesti, 
piiri maakunnallisesti ja liitto valtakunnallisesti.

Tervehdys!
JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN ON 
ARVOKAS SUOJELUTEKO!
Tuet näin vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä. 

Luonnonsuojeluliitto Tampereen jäsenenä saat muun 
muassa monia jäsenetuja, kuten Tampereen Luonto ja 
Luonnonsuojelija -jäsenlehden, äänioikeuden kokouksissa ja 
erilaisia alennuksia.

Lähde mukaan  paikallisyhdistyksesi 
toimintaan!

KIRJAESITTELY

Marko Leppänen ja Adela Pajunen:  
Terveysmetsä – Tunnista ja koe elvyttävä luonto

Terveysmetsä tarkastelee tieteen 
ja tarinoiden kautta pohjoisen havu-
metsävyöhykkeen luonnon vaikutus-
ta ihmisen hyvinvointiin. Teoksessa 
käydään läpi 31 erilaista niin sanotun 
terveysmetsän tunnusmerkkiä, joita 
ovat muun muassa ikimetsät, purot, 
eläinten läsnäolo ja tuoksut. Jokaises-
ta tunnusmerkistä kerrotaan oksapo-
luksi nimetty tapauskertomus. Lisäksi 
kirjassa on oikopoluiksi kutsuttuja eh-
dotuksia siitä, miten omaa yhteyttään 
luontoon voi syventää.

Kirjan teksti on maalailevaa ja help-

UUTISIA

Tysy on nyt Luonnonsuojeluliitto Tampere
Sosiaalisessa mediassa seikkailles-

sasi oletkin ehkä jo huomannut, että 
yhdistyksemme nimi on muuttunut. 
Tampereen ympäristönsuojeluyhdis-
tyksen kevätkokous päätti hyväksyä 
Suomen luonnonsuojeluliiton suosi-
tukset uudeksi nimeksi ja logoksi. 

Uusi nimemme on Suomen luon-

Yhdistyksen sääntöihin uudistuksia
 Syyskokouksessa jäsenistölle esi-

tellään sääntöuudistus, jonka tavoit-
teena on yhtenäistää yhdistyksemme 
sääntöjä Suomen Luonnonsuojelulii-
ton muiden paikallisyhdistysten kans-
sa. Paikallisyhdistyksien yhteneväiset 
säännöt luovat paremman kuluttaja-
suojan asuinpaikkaa vaihtavalle jäse-
nelle. Nykyiset sääntömme pohjautu-
vat SLL:n vanhoihin mallisääntöihin 

nonsuojeluliiton Tampereen yhdistys 
ry, josta lyhyempi muoto on Luonnon-
suojeluliitto Tampere. Samalla logom-
me vaihtuu Suomen luonnonsuojelu-
liiton tuttuun norppaan.

Nimenmuutos ei vaikuta toimin-
taamme, vaan jatkamme toimintaa 
luonnon puolesta kuten ennenkin.  

ja niissä on muutamia eroavaisuuksia, 
joihin voit tutustua nettisivuillamme 
ennen syyskokousta. Sääntöuudistuk-
sessa ehdotetaan muun muassa uusia 
jäsenyysmuotoja, kuten opiskelija-, 
kannatus- ja kunniajäsen.

Myös muutama vuosi sitten uu-
distunut yhdistyslaki tuo muutoksia 
sääntöihimme. Nämä kohdat ovat yh-
distyslain kautta voimassa jo nykyään, 

Yhdistyksen hallitus toivoo, että ni-
menmuutoksen myötä meidät yh-
distetään entistä paremmin Suomen 
tunnetuimpaan ja isoimpaan luonnon-
suojelujärjestöön.

Norppajengissä olemme vahvoja!

Teksti Aino Saarenmaa

mutta niiden lisääminen yhdistyksen 
sääntöihin helpottaa varsinkin uusien 
yhdistystoimijoiden tutustumista toi-
mintaa sitoviin sääntöihin. Kokonai-
suudessaan erot malli- ja nykysään-
töjen välillä löytyvät nettisivuilta   
sll.fi/tampere kohdasta syyskokous ja 
yleisöesitelmä.  

Teksti Helena Forss

GUMMERUS, 2017.

polukuista. Tutkimustieto ja kirjoittaji-
en omat kokemukset sekä muut kerto-
mukset sekoittuvat jouhevasti yhteen. 
Kirja on kaunis kokonaisuus, joskin 
kuvitus olisi tehnyt siitä vielä vaikutta-
vamman. Teoksen suurin ansio on kui-
tenkin se, miten se kannustaa ihmisiä 
lähtemään luontoon ja syventämään 
luontosuhdettaan. Heti ei välttämättä 
tarvitse lähteä kuukauden korpivael-
lukselle, vaan jo kukkien ihailu lähi-
puistossa voi olla myönteinen elämys.

Teksti Eija Isoviita

Tampereella ei ole kovin paljoa soi-
ta, vaikka moniin muihin maihin ver-
rattuna Suomessa niitä on lähes kaik-
kialla runsaasti. Tampereen maa-alasta 
suota tai ojitettua turvemaata on 12 
%, kun esimerkiksi Kihniössä niiden 
osuus on yli 40 prosenttia. Pirkan-
maan soisinta seutua ovat maakunnan 
luoteis- ja pohjoisosat, jotka kuuluvat 
Suomenselän laakeaan vedenjakajay-
länköön. Toisaalta myös lounaisosassa, 
kuten Urjalassa, on selvästi enemmän 
soita kuin Tampereella.

Etenkin isojen soiden vähyys tar-
koittaa sitä, että paikkakunnalla tus-
kin on teollisen mittaluokan turpeen-
kaivua. Soisilla seuduilla sitä on sitten 
sitäkin enemmän. Parkanossa, Ikaa-
lisissa, Kihniössä ja Virroilla on pää-
osa Pirkanmaan turpeenkaivualueista, 
mutta Urjalassakin on useita – ja nyt 
jälleen yksi lisää: Kaitasuo. 

Puoliksi Kanta-Hämeen Humppilan 
puolella sijaitseva Kaitasuo on ollut vii-
me vuosina monenlaisessa hallinnolli-
sessa pyörityksessä sekä turpeenkai-
vu- että suojelupyrkimyksiin liittyen. 
Maastossa ei ole kuitenkaan tapah-
tunut mitään ennen kuin vasta ihan 
hiljattain: nyt valtionyhtiö Vapolla on 
ympäristölupa turpeenkaivuun Urja-
lan puolelle, ja yhtiö tekee parhaillaan Monet tutkimukset osoittavat, että luonnossa liikkuminen tekee hyvää, ja vihreällä lähiympäristöllä on 

ihmiseen suotuisa vaikutus. Mutta millaiset paikat tai luonnonolosuhteet ovat parhaita hyvinvoinnille 
ja miten sellaisten äärelle parhaiten pääsee?



Moreeniassa 14.11.2017
LUONTOKUVAILTA JA SYYSKOKOUS 

Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksen syyskokous ja yleisöesitelmä pidetään 
tiistaina 14.11. klo 17.30 alkaen Ympäristötietokeskus Moreeniassa (Patosilta, 
Satakunnankatu).

Tilaisuuden aluksi valokuvaaja Timo Nieminen kertoo luontokuvistaan. Esitys kestää noin 
tunnin, minkä jälkeen vuorossa on yhdistyksen syyskokous. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden (toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vahvistaminen sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen 
jäsenten ja toiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2018) lisäksi Suomen 
luonnonsuojeluliiton suosittelemat sääntömuutosasiat. 

Jos vapaaehtoistoiminta yhdistyksen hallituksessa kiinnostaa, ilmoittaudu noin viikkoa 
ennen syyskokousta osoitteeseen tysy.info@gmail.com.

Tervetuloa!

Koivulovimittari, Kuva: Timo Nieminen


