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PÄÄKIRJOITUS

SITÄ SANOTAAN, ETTÄ AINOA 
PYSYVÄ TILA ON MUUTOS. 
Eri asia on, huomioimmeko sen 

toimissamme. Vapaaehtoistoiminta 
on jatkuvassa puristuksessa, sillä ajas-
tamme kilpailevat yhä useammat asiat, 
emmekä ole enää niin valmiita sitou-
tumaan pitkäjänteisesti yhteen asiaan. 
Yhdistyksen on hyödynnettävä muu-
toksen tuulia eikä taistella niitä vas-
taan.

TÄNÄ VUONNA edessämme on 
vapaaehtoistoiminnan ja viestinnän 
kehittämisen haasteet. Monet haluai-
sivat olla mukana järjestötoiminnassa, 
mutta osallistumisen kynnys saatetaan 
kokea korkeaksi ja omaa osaamista 
ehkä epäillään. Madaltaaksemme tätä 
kynnystä olemme perustaneet uu-
siksi keskustelukanaviksi Facebook-
ryhmän ja sähköpostilistan. Pyrimme 
tarjoamaan kiinnostuneille selkeitä ja 
erikokoisia tehtäviä. Kannustankin ih-
misiä rohkeasti tarttumaan tehtäviin, 
sillä erityisesti vapaaehtoistoiminnassa 
osaaminen tulee ennen tekemistä vain 
aakkosissa.

MONET KAIPAAVAT KONK-
REETTISTA LUONNONSUOJELU-
TOIMINTAA. Sellaista on tarjolla 
runsain määrin, sillä vanhojen vieras-
lajikohteiden lisäksi olemme sopineet 
kaupungin kanssa uusista talkookoh-
teista Haiharassa ja Vaakkolammella. 
Lisäksi Solkivuoren liito-oravien suo-
jelumetsän myötä on tulossa paljon 
puuhaa. Lisäksi linnut ja villipölyttäjät 
kaipaavat tekopesiä.

VIESTINNÄN KEHITTÄMISEN 
PAINOPISTE on nettisivuissamme, 
joita on jo vuosia vaivannut puutteel-
linen ja vanhentunut sisältö. Toisaal-
ta, niin hieno kuin tämä lehti onkin, 
meidän on syytä tarkastella sen ase-
maa kriittisesti, sillä vuosien saatossa 
ollaan päädytty tilanteeseen, jossa lehti 
vie 90-100 prosenttia jäsenmaksuis-
tamme. Täten muu toimintamme on 
lähes täysin avustusten armoilla. Tysy 
on iso yhdistys, ja jäsenmaksujamme 

olisi vaihtoehtoisesti mahdollista käyt-
tää jopa osa-aikaisen työntekijän palk-
kaamiseen. 

MUUTOKSEN TUULISSA luo-
viessamme Tysyltä puuttuu selkeä 
toiminnan strategia ja tulevaisuuden 
visio. Elämme valheellisissa pilvilin-
noissa, jos kuvittelemme pystyvämme 
säilyttämään joka ikisen metsäalueen. 
Yksittäiset asiat liittyvät aina suurem-
piin kokonaisratkaisuihin. Jos ratikan 
myötä siirrymme kohti ekologisempaa 
yhteiskuntaa, onko metsän kaatami-
nen rakennustyön edestä perusteltua? 
Olisi myös kaksinaismoraalista vastus-
taa kaikkea metsien talouskäyttöä. Puu 
on ekologinen materiaali rakentami-
seen ja huonekaluihin, vaikka jokainen 
hakattu metsikkö riipaiseekin syvältä 
sisimmästä.

 
HURJAA VAUHTIA KASVAVA 

TAMPERE on se toimintaympäristö, 
jossa joudumme luontoa suojelemaan. 
Väestöennusteiden hyväksyminen ei 
kuitenkaan tarkoita antamista periksi 
jatkuvalle luontoalueiden supistami-
selle. Meidän tulee pyrkiä ohjaamaan 
Tampereella tapahtuvaa muutosta 
mahdollisimman ekologiseen ja mah-
dollisimman paljon luontoa säästävään 
suuntaan.

EMME VOI LEIMAUTUA ainai-
seksi valittajaksi. Miten voimme vaa-
tia joltakulta toiselta perääntymistä, 
jos emme ikinä itse taivu kompromis-
seihin? Emme voi olettaa muuttavam-
me yhteiskuntaa ilman yhteistyötä. 
Kaavoitusprosessissa valittaminen on 
osoittautunut hyvin tehottomaksi 
keinoksi luonnonsuojelussa: viimei-
sin kaavoitustaistelun osavoitto lie-
nee 90-luvulta.  Valittamisen pitäisi 
olla vain äärimmäinen keino työka-
lupakissamme, sillä liiaksi käytettynä 
se myös etäännyttää muita toimijoita 
meistä. Luonnonsuojelualueiden pe-
rustamisella puolestaan saadaan pysy-
väissuoja siinä missä kaavoitustaistelu 
alkaa monesti uudestaan. Tampereen 
kaupungin luonnonsuojeluohjelmalla 

2020 on kova tavoite kolminkertaistaa 
luonnonsuojelualueiden ala, mutta kii-
re näyttäisi tulevan, sillä suunnitelluis-
ta 67 suojelukohteesta on perustettu 
vasta kymmenkunta. Luonnonsuojelu-
alueisiin liittyen olemme perustamassa 
uutta toimintaa.

 
OSA MEISTÄ HALUAA EDISTÄÄ 

ennen kaikkea ihmisten elinolosuh-
teita ja pitää esimerkiksi elinkustan-
nukset alhaalla. Toiset taas asettavat 
luonnonkohteiden suojelun etusijalle. 
Tästä aiheutuu ristiriitoja. Ensimmäi-
set eivät kuitenkaan kiusallaan tahdo 
tuhota luontoa. Uskon, että suurin osa 
ihmisistä haluaa suojella luontoa, mut-
ta he haluavat paljon muutakin, joten 
tämä suojeluhalu ei välttämättä näy 
käytännössä. Luonto voi olla siis tär-
keä puheissa, mutta arjessa moni asia 
meneekin sen edelle. Raskaan arjen 
keskellä voi olla vaikea tehdä ekologi-
sia kulutusvalintoja. Luonto kuitenkin 
muuttaa meitä, eikä vain fyysisesti. Se 
muuttaa asenteitamme, prioriteetti-
järjestystä. Sieltä löytyy mielenrauha, 
ajatusten selkeys. Sinne karisee turha-
maisuus, materialismi, stressi ja tur-
hat huolet. Näin luonto muuttaa siis 
elämäntapojamme ekologisempaan 
suuntaan ja nopeuttaa vääjäämätöntä 
muutosta kohti entistä kestävämpää 
yhteiskuntaa, jossa hyvä ihmiselämä ja 
luonto ovat tasapainossa.

Antti Putaja

– Pirkanmaan kohteet
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SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO TERVEHTII

”Miltä nyt tuntuu?”
KOSKA OLEN KUULLUT TUON 

KYSYMYKSEN AIKA MONTA KER-
TAA ALKUVUODEN AIKANA, ajatte-
lin kertoa hieman siitä, mitä Suomen 
luonnonsuojeluliiton puheenjohtajuus 
on alkuvuodesta tuonut tullessaan.

1.1. Vuosi vaihtui Kuhmossa
9.1. Edellisellä viikolla julkisuu-

teen lähetetty Suomen Luonnonsuoje-
luliiton tiedote ahmanmetsästyksestä 
poiki haastattelun Yle Saamen toimit-
tajien kanssa. Susijahdista olin saanut 
antaa ensimmäisen haastattelun pu-
heenjohtajan roolissa jo ennen joulu-
lomia.

11.1. Vaihteeksi Helsingissä: Maa-
talous- ja Ympäristöministeri ministeri 
Kimmo Tiilikaisen johtamassa koko-
uksessa käsiteltiin metsäasioita. Liiton 
hommien hoitamiseksi olen sukkuloi-
nut kotoa Joensuusta Helsinkiin 1-3 
päivänä joka viikko.

13.1. Jotta SLL:n hallituksen koko-
ukset saadaan juostua kasaan, niitä val-
mistelee työvaliokunta. Ryhmään kuu-
luu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja toiminnanjohtaja. Nyt kokoustettiin 
skypellä, koska minä olin Joensuussa, 
varapuheenjohtaja Sirkku Manninen 
Helsingissä ja toiminnanjohtaja Päivi 

Lundvall Rovaniemellä.
18.1. Osallistuin Kuopiossa Riis-

tapäivillä järjestettyyn paneelikeskus-
teluun. Puhetta riitti muun muassa 
vesilintujen uhanalaistumisesta ja  ma-
javasta tärkeänä kosteikkorakentajana.

21.1. Uuden liittohallituksen en-
simmäinen kokous keskustoimistolla.

27.1. Suuntana Heinävesi ja Ilma-
ri Räsäsen säätiön hallituksen kokous. 
Ilmari oli se kaukonäköinen heinäve-
tinen mieshenkilö, joka ensin suojeli 
208 hehtaaria omistamiaan metsiä, ja 
sen lisäksi vielä testamenttasi omaisuu-
tensa Luonnonsuojeluliitolle. Omai-
suudesta muodostettiin lahjoittajan 
tahdon mukaan säätiö, jonka puheen-
johtajuus kuuluu kulloisellekin Luon-
nonsuojeluliiton puheenjohtajalle.

Kokouksessa päätettiin jakaa hie-
man apurahoja säätiön tarkoitusperiä 
edistäviin tarkoituksiin. 

3.2. Vierailu Kimmo Tiilikaisen 
luona ministeriössä. Heti perään euro-
parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen 
vieraili keskustoimistollamme.

4.2. Vuoden ensimmäisen Luon-
non päivän tapahtumassa Nilsiässä, 
Pisalla.

7.2. Seinäjoella liiton oma turvelu-

pakoulutustilaisuus, kiitokset järjestä-
jille ja osallistujille!

18.2. Vuoden toinen liittohallituk-
sen kokous Helsingissä. Kokous venyi 
kahdeksantuntiseksi, enkä ehtinyt il-
laksi Tampereelle Pirkanmaan paikal-
lisyhdistysten tapaamiseen.

23.2. Alkuvuoteen on kuulunut 
lukuisia uuden puheenjohtajan tutus-
tumiskäyntejä eri tahoille, yleensä toi-
minnanjohtaja Päivin kanssa, koska 
hänkin on ollut tehtävässään vasta rei-
lut puoli vuotta. Tosin tutustumiskoh-
teina on yleensä ollut ennestään tuttu-
ja tahoja kuten Suomen Metsäkeskus 
Lahdessa sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriö.

10.3. Liiton järjestämä ympäristö-
lakiseminaari Helsingissä Tieteiden ta-
lolla. Todella korkeatasoinen tilaisuus, 
kiitokset tästäkin järjestäjille ja esitel-
möitsijöille.

Harri Hölttä
Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli maininta 
kansallisesta kaupunkipuistosta.

Seuraa kansallisen kaupunkipuiston 
vaiheita
Tampereen kansallinen kaupunkipuisto otti vuoden alussa askeleen eteenpäin,  
kun kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen.  
Seuraavaksi Tampere etenee kohti hakuvaihetta. 
Teksti Ari Nieminen ja Aino Saarenmaa

KUKA?
 
Harri Hölttä 

Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja 1.1.2017 alkaen

Syntynyt 1975 Sodankylässä

Asuu nykyisin Joensuussa

Väitöskirja tekeillä Itä-Suomen metsähistoriasta

Harrastuksena linnut ja valokuvaus

On toiminut aiemmin liiton metsäasiantuntijana

1999

2017

2016

2015

2014

2012

2008

2001

Ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto 
perustettiin Hämeenlinnaan. Nyt Suomessa 
näitä puistoja on jo kahdeksan (Hämeenlinna, 
Heinola, Pori, Hanko, Porvoo, Turku, Kotka ja 
Forssa).

Lakia kansallisista kaupunkipuistoista 
päivitettiin: ”Kaupunkimaiseen 
ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai 
luonnonmaiseman kauneuden, luonnon 
monimuotoisuuden, historiallisten 
ominaispiirteiden tai siihen liittyvien 
kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, 
virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen 
säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan 
perustaa kansallinen kaupunkipuisto.” 

Matti Höyssä teki valtuustoaloitteen 
kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi 
Tampereelle.

The European Garden Heritage Network 
myönsi palkinnon Suomen kansallisille 
kaupunkipuistoille. 

Julkaistiin Tampereen tarina, jonka pohjalta 
päätettiin lähteä tekemään Tampereen 
kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitystä. 

Vietettiin kansallista vihervuotta. Kansallisten 
kaupunkipuistojen verkoston yhteistoiminta 
tehostui. 

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 
tarveselvityksen kokouksessaan 20.2.2017.  
Päätöksen mukaan Tampere etenee 
kohti hakuvaihetta, laatii tarvittavat 
lisäselvitykset hankkeen kannalta keskeisistä 
kaupunkirakenteen muutosalueista, 
määrittelee alueen rajaukset uudelleen ja 
käynnistää hoito- ja käyttösuunnitelman 
valmistelun.
Kansalliset kaupunkipuistot näkyvät 
muun muassa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ja Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivien ohjelmistoissa.

Pysy ajan tasalla  
www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-
ja-luonto/puistot-ja-viheralueet/kansallinen-
kaupunkipuisto.html

      



TALKOORYHMÄ
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen talkooryhmä järjestää Tampereen alueella vieraslajien torjuntatalkoita sekä 
perinnebiotooppien, tavallisimmin niittyjen, hoitotalkoita.

Listalle pääsee laittamalla sähköpostia viestintävastaavallemme osoitteeseen tysy.info@gmail.com

LEHTIRYHMÄ
Tampereen Luonto -lehti tavoittaa kaikki yhdistyksen jäsenet kahdesti vuodessa. Lehti välittää tietoa yhdistyksen toiminnasta ja 
muista tamperelaisia kiinnostavista ympäristöaiheista. Jatkossa toimintamme laajenee entistä enemmän myös uusille nettisivuille.

Lehtiryhmän toimintaan ovat tervetulleita kaikki lehden tekemisestä kiinnostuneet. Voit tulla mukaan ideoimaan, kirjoittamaan, 
kuvaamaan tai vaikka kuvittamaan. Uusille tekijöille on aina tilaa!

Ota yhteyttä: saarenmaa.aino.k@student.uta.fi

RETKIRYHMÄ
Retkiryhmä on matalan kynnyksen retkeilytoimintaa järjestävä vapaaehtoisporukka Tysyn sisällä. Reilun vuoden mittaisen toimintansa 
aikana ryhmä on järjestänyt eri mittaisia ja tasoisia retkiä muutaman tunnin tutustumisista lähiympäristön luontokohteisiin aina 
useamman päivän vaelluksiin. Toimintaan on tervetullut kuka tahansa retkeilystä kiinnostunut, riippumatta aiemmasta kokemuksesta. 
Yhdistyksen jäsenyys ei ole edellytys toimintaan osallistumiselle.

Ryhmä järjestää myös teemailtoja, joissa keskitytään retkeilyn eri osa-alueisiin tai joissa istutaan iltaa retkeilystä jutellen. 

Toimintaan pääset helpoiten mukaan retkiryhmä -Facebook-ryhmän kautta ja liittymällä retkiryhmän sähköpostilistalle (kts ohjeet sll.
fi/tampere). Facebook-ryhmän ja sähköpostilistan kautta saat tietoa myös muiden tahojen järjestämistä retkistä lähialueella. 

Jos kaipaat retkillesi kaveria tai haluat tutustua uusiin retkikohteisiin, hyppää mukaan toimintaan!

Tule mukaan toimintaan!
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Jaakko Mäntysaari
Istun ensimmäistä vuotta hallituk-

sessa varsinaisena jäsenenä. Iloinen 
retkeilijä, yleensä mahdollisimman 
hankalin tai mielenkiintoisin varus-
tein, ainakin silloin kun perheen pie-
nimmältä aikaa retkeilylle liikenee. 
Ympäristön tila lähellä ja kaukana on 
minua ajava voima.

Jenni Hakanen
Olen ensimmäistä vuotta Tysyn 

hallituksessa ja toimin sihteerinä. 
Luonto ja luonnossa liikkuminen 
ovat aina olleet minulle tärkeitä asi-
oita. Luontoharrastukseni myötä olen 
opiskellut vähän ympäristötiedettä, ja 
lähdin mukaan Tysyn toimintaan, kos-
ka haluan vaikuttaa asioihin ja tehdä 
yhdessä työtä paremman ympäristön 
puolesta.

TYSYN UUDET HALLITUKSEN JÄSENET ESITTÄYTYVÄT 1-vuotisjuhlat talvisella Koukkurahkalla

Retkiryhmä juhlisti vuosipäiväänsä palaamalla ensimmäisen retkensä maisemiin 
Koukkurahkan luonnonsuojelualueelle.

TYSYN  

Kim Hietikko
Olen yrittäjä Vehmaisista. Minul-

la on ensimmäinen kausi Tampereen 
ympäristönsuojeluyhdistyksen hal-
lituksessa. Harrastukset: luonto- ja 
lintudirektiivien lajien kartoitus ja ku-
vaus, hallitustyöskentely, pyöräily, sou-
tu, luonnontieteet, yms.

Tammikuun puolivälissä Hervan-
nan eteläpuolelle kokoontui innokas 
kolmetoistapäinen porukka. Edessä 
oli muutaman tunnin mittainen taival 
Koukkurahkan luonnonsuojelualu-
eelle. Edellisellä kerralla reissu tehtiin 
kipakassa pakkasessa. Tällä kertaa mit-
tari oli vain muutaman asteen nollan 
alapuolella, ja retkikunta pääsi nautti-
maan komeasta talvipäivästä.

Retken ensimmäinen etappi oli 
Hervantajärven jäällä, jossa retkue 
seisahtui ihastelemaan Viitastenperän 
komeita kallioita. Tulevan Makkara-
järven–Viitastenperän luonnonsuo-
jelualueen eteläreuna avautui järveltä 
katseltuna kauniina, kunnioitusta he-
rättävänä paikkana. Siitä saadaan ko-
mea lisä Tampereen suojeltujen aluei-
den listalle.

Itse Koukkurahka otti retkeilijät 
vastaan hiljaisena ja häiriintymättö-
mänä. Vain tarkkakorvaisimmat saat-
toivat kuulla etäisen kaiun autojen 
äänestä. Ensikertalaisille oli elämys 
huomata, että vain kävelymatkan pääs-
sä Tampereen hälinästä sijaitsee niin 
upea, erämaamainen paikka.

Vain paria päivää aiemmin sata-
neen tuoreen lumipeitteen ansiosta 
olosuhteet olivat ihanteelliset jälkien 
tarkkailemiseen. Hirvien ja peurojen 
lisäksi Koukkujärven poikki oli vilistä-
nyt jyrsijä, jonka jälkiä retkikunta py-
sähtyi tutkimaan ja mittailemaan use-
ammankin kerran. Jälkeenpäin jyrsijä 
tunnistettiin vesimyyräksi.

Kaikkein antoisimmat jäljet tuli-
vat kuitenkin vastaan paluumatkalla. 
Lumisen metsätien varrella oli kaksi 
tuoretta kieppiä, joihin tehdyt jätökset 
eivät jättäneet sijaa arvailulle. Teeret 

siinä olivat majoittuneet yöksi. Löytö 
herätti vahvan luottamuksen siihen, 
että Koukkurahkan seudulla kuultai-
siin tänäkin keväänä teeren soidinta.

Intoa ja iloa puhkuva seurue palasi 
Hervantajärven parkkipaikalle aurin-
gon jo laskiessa. Vuosipäivän retki on 
hieno esimerkki siitä, kuinka retkiryh-
mä tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
Tampereen alueen luontokohteisiin. 
Näiltä retkiltä on hyvä hakea hakea 
uutta virtaa ympäristön puolesta työs-
kentelemiseen.

Teksti ja kuva Mikko Karvonen

TAPAHTUMIA
20.5. SUOMEN LUONNON PÄIVÄN 
RETKI TAAPORINVUORELLE 
Toisena Suomen luonnon päivänä 
seikkaillaan Taaporinvuoren maastossa 
Tampereen ja Pirkkalan rajaseudulla. 
Taaporinvuori on yksi Suomen 100 
luontohelmeä -kohteista.

6.6. KLO 17 VIERASLAJITALKOOT 
PYYNIKILLÄ 
Tapaaminen Pyynikin kesäteatterin 
sisäänkäynnin luona. Ota mukaan 
pitkähihainen paita, pitkät housut ja 
pitkävartiset kengät tai saappaat.

17.6. KLO 13 LUONNONKUKKIEN 
PÄIVÄN RETKI TAMPEREEN 
RUOTULASSA 
Kokoontuminen on Teiskontien Nesteen 
pihassa, josta lähdemme Alasjärven 
länsipuolella kulkevaa Soukonvuorentietä 
pohjoiseen, ehkä Pikku-Niihamaan saakka. 

Voimme poiketa tilanteen mukaan polulta 
syrjään. Tarjolla metsä- ja lehtokasveja sekä 
vanhoilla peltojätöillä kasvavia rikkakasveja 
ym. Oppaana on Matti Kääntönen Tampereen 
kasvitieteellisestä yhdistyksestä. Varustus 
sään mukaan. 

10.8. TAPAHTUMIEN YÖN 
LEPAKKOBONGAUS Aleksanterin 
kirkkopuistossa

 
Suurin osa retkistä ilmoitetaan muutaman 
viikon varoitusajalla.

22.-23.4. YÖN YLI RETKI 
Tarkemmat tiedot myöhemmin.

9.5. KLO 18 LOTTA ERIKSSON 
PYÖRÄMATKAILUILLASSA 
Tamperelainen maailmanmatkaaja Lotta 
Eriksson kertoo  Metson Lehmus-salissa 
sanoin ja kuvin puolentoista vuoden 
matkastaan pyörän selässä Euroopassa ja 
Aasiassa. 
Pyörämatkailuillan järjestävät Tampereen 
Kaupunginkirjasto sekä Tampereen 
Polkupyöräilijät, Tampereen Taivaltajien 
pyöräilyjaosto, Kaupin Kanuunat sekä 
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen 
retkiryhmä. Paikan päällä voit tutustua 
järjestöjen toimintaan. Ilta on osa Tampereen 
pyöräilyviikon 6.-14.5. Tapahtumakimaraa.

http://tampereenpyorailyviikko.net

MUUT TAPAHTUMAT:
Kesällä on lukuisia vieraslajitalkoita Kaupissa, 
Niihamassa, Haiharassa ja Vaakkolammella.
 
Elokuussa on perinteiset ketotalkoot 
Teiskossa.

Loput tapahtumat löydät www-sivuilta ja 
Facebookista.
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Solkivuoreen suunnitteilla liito-oravien 
suojelu- ja hoitometsä

Pirkanmaalla suojeltiin 
viime vuonna runsaasti 
uusia metsäalueita 

P IRKANMAALLA suo-
jeltiin vuoden 2016 
aikana 435 hehtaaria 

uusia metsäalueita METSO-
ohjelman (Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuu-
den toimintaohjelma) ra-
hoituksella. 

Ohjelman tavoitteena 
on ylläpitää metsäluonnon 
rikkautta ja tarjota metsän-
omistajalle mahdollisuus 
suojella metsänsä vapaaeh-
toisesti korvausta vastaan. 
Suojelukorvauksia Pirkan-
maan ELY-keskus maksoi 
vuonna 2016 yhteensä noin 
2,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 toteutu-
neet kohteet sisältävät run-
saslahopuustoisia kangas-
metsiä, lehtoja, puustoisia 
soita, pienvesien lähimetsiä 
sekä lisäksi kalliometsiä, jyr-
känteitä ja vähissä määrin 
myös metsäluhtia ja tulva-
metsiä. Perustetut yksityiset 
luonnonsuojelualueet sijait-
sevat ympäri Pirkanmaata. 

METSO-alueilla ei saa 
tehdä hakkuita tai muita 
metsätaloustoimia. Ohjel-
massa mukana olevat met-
sät jätetään yleensä luon-
nontilaan.

 –Jos metsässä on hoi-
totyön tarvetta, niistä pää-
tetään yhdessä metsänomis-
tajan kanssa. Esimerkiksi 
joillakin soilla voi olla tar-
vetta tukkia vanhoja ojia, 
kertoo ylitarkastaja Auli 
Suvanto Pirkanmaan ELY-
keskuksesta.

METSOa on toteutet-
tu Pirkanmaalla vuodesta 
2005 lähtien. Ohjelma jat-
kuu vuoteen 2025 saakka. 
METSO-ohjelman piirissä 
on Pirkanmaalla yhteensä 
hieman yli 2600 hehtaaria 
maata. 

Teksti Aino Saarenmaa  
Kuva Juho Kytömäki

Mukaan 
METSO-
ohjelmaan?

Mikäli omistat kohteen, 
jonka suojelulla voi edistää 
luonnon monimuotoisuu-
den turvaamista, voi aluet-
ta tarjota suojeltavaksi joko 
suoraan ELY-keskukseen tai 
sidosryhmien, kuten metsä-
keskuksen, metsänhoitoyh-
distysten, metsäteollisuu-
den ja luonnonsuojelupiirin 
kautta. Metsistä tulisi löy-
tyä esimerkiksi eri-ikäistä 
puustoa, suuria lehtipuita, 
lahopuita ja pökkelöitä. Li-
säarvoa alueelle tuo suuri 
koko, monipuolisuus ja si-
jainti suojelualueen lähellä. 
Varsinkin pienialaisten koh-
teiden edellytetään olevan 
luonnonarvoiltaan hyviä.

T AMPEREEN Ruskon ja Anna-
lan lähistöllä sijaitsevalle Solki-
vuoren alueelle on suunnitteil-

la yhteistoiminnallinen liito-oravien 
suojelu- ja hoitometsä. Aloitteen suo-
jelu- ja hoitometsän perustamisesta 
tekivät Villi vyöhyke, Tampereen ym-
päristönsuojeluyhdistys ja Pirkanmaan 
luonnonsuojelupiiri elokuussa 2016, ja 
Tampereen kaupunki oli halukas neu-
vottelemaan asiasta. 

SOLKIVUOREN suojelu- ja hoi-
tometsäehdotuksen taustalla on toivo-
musponsi, jonka kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kesäkuussa 2016 raitiotieva-
rikon asemakaavan hyväksymisen yh-
teydessä. Ponnessa ehdotettiin muun 
muassa, että suunnittelun ja rakenta-
misen yhteydessä luonnonsuojeluyh-
distysten liito-orava-asiantuntemusta 
hyödynnettäisiin esimerkiksi delegoi-
malla liito-orava-alueiden hoitoa yh-

distyksille ja paikallisille asukkaille ja 
että mahdollisuutta perustaa yhteis-
toiminnallinen liito-oravien suojelu- 
ja hoitoverkosto selvitettäisiin. Esitys 
Solkivuoren hoitometsän perustami-
sesta onkin konkreettinen toimenpide 
ponnen toteutumiseksi. 

SOLKIVUORI-HANKKEEN suun-
nittelua ohjaa jo aiemmin perustettu 
liito-oravayhteistyöryhmä, jossa on 
edustajia Tampereen kaupungin eri yk-
siköistä, Villistä vyöhykkeestä, Tampe-
reen ympäristönsuojeluyhdistyksestä 
sekä Pirkanmaan luonnonsuojelupii-
ristä. Lisäksi tammikuussa 2017 perus-
tettiin erillinen työryhmä valmistele-
maan Solkivuoren hoitosuunnitelmaa. 

LIITO-ORAVIEN suojelu- ja hoi-
tometsänä Solkivuoresta toivotaan ta-
vanomaista suojelualuetta rikkaampaa 
ja monipuolisempaa. Runsaan kol-
menkymmenen hehtaarin suuruises-

Löydä Tysy 
verkosta
aTampereen 
ympäristönsuojeluyhdistyksen 
nettisivut löytyvät osoitteesta  
sll.fi//tampere

Facebookista löydät meidät hakusanalla 
“Tysy”.

aTule mukaan vapaaehtoistoimintaan 
Tysyssä on jatkuvasti tarjolla 
erilaista tehtävää vapaaehtoisille. 
Seuraa ilmoittelua facebookissa tai 
sähköpostilistalla.

Facebook-ryhmän löydät nimellä “Tysyn 
vapaaehtoiset”

Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä 
pyynnön osoitteeseen tysy.info@gmail.
com

aYhdistyksellä on kaikille jäsenille 
tarkoitettu sähköpostilista ”tysy-tiedotus”.  

Liittyäksesi tiedotuslistalle lähetä tyhjä 
sähköpostiviesti osoitteeseen: 

tysy-tiedotus+subscribe@googlegroups.com

aOta rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan 
järjestämään kaipaamaasi toimintaa!

Hyödynnä jäsenetusi!
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen 
jäsenenä saat alennusta seuraavista 
paikoista

Tampereen Luontokauppa 
Laukontori 4

www.tampereenluontokauppa.fi

10% alennus kaikista normaalihintaisista 
tuotteista

Ekokauppa Ruohonjuuri 
Hämeenkatu 15

5% alennus kaikista normaalihintaisista 
tuotteista

Ekokampaamo Oranssi

5% alennus.

www.ekokampaamo-oranssi.com

ta hoitometsästä kaavaillaan kokeilu-
luonteista aluetta, jolla pyritään sekä 
suojelemaan liito-oravien nykyistä 
elinympäristöä että kehittämään lajil-
le tällä hetkellä sopimattomista alu-
eista sille mahdollisesti sopivia alueita. 
Luonnonsuojeluyhdistykset ovat myös 
visioineet erilaisia tapoja tutkia tai tuo-
da liito-oravaa näkyväksi alueella esi-
merkiksi taiteen tai teknologian avulla. 
Tärkeänä pidetään myös yhteistoimin-
nallisuutta: kaupungin ja luonnon-
suojeluyhdistysten lisäksi paikallisten 
asukkaiden toivotaan tulevan innolla 
mukaan Solkivuoren alueen hoitoon ja 
kehittämiseen hankkeen virallisen jul-
kistamisen jälkeen. Se tapahtuu mah-
dollisesti jo kuluvana keväänä.

Teksti Jenni Hakanen

Villin vyöhykkeen, Tampereen ympäristönsuojeluyhdis-
tyksen  ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin edustajat 
maastokäynnillä Solkivuoressa.

KUVA: AINO SAARENMAA
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Suomen 100 luontohelmeä - 
Pirkanmaan kohteet 

SUOMEN LUONNON-
S U O J E L U L I I T T O 
osallistuu itsenäisyy-

den 100-vuotisjuhlintaan 
Suomen 100 luontohelmeä 
-kampanjalla. Sillä pyritään 
tekemään tunnetuksi ja suo-
jelemaan 100 kansallisesti 
merkittävää, mutta uhattua 
luontokohdetta eri puolilla 
maata. 

LUONTOHELMIKOH-
TEET ovat erilaisia ja eri-
kokoisia, mutta kaikki 
arvokkaita ja tärkeitä. Pir-
kanmaan kohteista ääripäi-
tä koon suhteen edustavat 
Eräpyhä ja Seitseminen- 
Helvetinjärvi. Eräpyhä on 
pieni, noin 30 hehtaarin 
laajuinen alue, kun taas 
Seitsemisen ja Helvetinjär-

ven kansallispuistojen yh-
distämisen lopputuloksena 
olisi Etelä-Suomen suurin 
kansallispuisto, todellinen 
jättiläinen, jonka kokonais-
pinta-ala on jopa 20 000 
hehtaaria. 

KAIKKIAAN LUON-
TOHELMIKOHTEITA ON 
PIRKANMAALLA 11. Jos 
eri maakuntia vertaillaan, 
Pirkanmaa on kärjessä, koh-
teita on eniten. Yhtäältä tätä 
selittää se, että kolme koh-
detta sijaitsee osin toisen 
maakunnan puolella: Alk-
kianvuori on yhteinen Sata-
kunnan, Matolamminneva 
Etelä-Pohjanmaan ja Män-
tänvuori-Keurusselkä Kes-
ki-Suomen kanssa. Toisaal-
ta Pirkanmaalla on erittäin 

monipuolinen luonto, jossa 
muun muassa Suomenselkä, 
Järvi-Suomi ja eteläiset vilje-
ly- ja lehtoalueet kohtaavat. 
Olennainen yhdistävä teki-
jä on myös se, että kaikkien 
kohteiden luonnonarvoi-
hin kohdistuu jonkinlainen 
uhka. Joissakin kohteissa 
uhka on pienempi, toisissa 
suurempi. 

PIRKANMAAN LUON-
TOHELMISTÄ voidaan 
nostaa esiin ainakin neljä 
teemaa. Nämä ovat metsät, 
suot, lähiluonto ja puutteel-
lisesti suojellut Natura 2000 
-suojelualueet. Oheisessa 
taulukossa kohteet listataan 
pääasiallisine luontotyyp-
peineen ja uhkineen. Koh-
teissa korostuvat erityisesti 

metsät, sillä metsiensuoje-
lulla on tuskin koskaan ol-
lut yhtä suuri tilaus kuin nyt 
puunkäytön mittavien lisää-
missuunnitelmien ja biota-
louden aikana. 

LUONTOHELMIKOH-
TEILLA järjestetään vuon-
na 2017 runsaasti tapahtu-
mia, erityisesti retkiä, mutta 
myös esimerkiksi linnun-
pönttötalkoita ja kulttuu-
ritapahtumia. Pirkanmaan 
osalta tietoa löytyy luon-
nonsuojelupiirin verkkosi-
vuilta sll.fi/pirkanmaa.

Teksti Juho Kytömäki

Luontohelmet verkossa:  100luontohelmea.fi

sll.fi/100luontohelmea -> Luontohelmet maakunnittain ja tarkempaa tietoa kohteista

facebook.com/100luontohelmea

ALUE SIJAINTIKUNTA KOKO  
(HA) TYYPPI UHAT

1. Alkkianvuori Parkano, Karvia 1300 Kallio, harju, suo, 
metsä, pienvesi Hakkuut,  turpeenotto

2. Eräpyhä Orivesi 30 Metsä, kallio, ranta Hakkuut

3. Kauppi-Niihama Tampere 800 Lähiluonto, metsä, 
ranta Rakentaminen, hakkuut

4. Matolamminneva Virrat, Seinäjoki, Alavus 1700 Suo, metsä Turpeenotto, hakkuut

5. Mäntän-
vuori-Keurusselkä Mänttä-Vilppula, Keuruu 500 Metsä, lähiluonto,

järvi, ranta Hakkuut, rantarakentaminen

6. Pahkaneva-Isoneva Virrat, Ylöjärvi, Kihniö 600 Suo, pienvesi, metsä Turpeenotto, hakkuut

7. Pukala-Punkaniemi Orivesi 1300 Metsä, ranta, järvi, 
suo, kallio, pienvesi Hakkuut, rantarakentaminen

8. Seitseminen- 
Helvetinjärvi Ylöjärvi, Ruovesi 20 000 Metsä, suo, ranta, ve-

sistö, pienvesi
Hakkuut, turpeenotto, rantar-

akentaminen

9. Siuron metsät Nokia 170 Metsä, lähiluonto Hakkuut, rakentaminen

10. Taaporinvuori Pirkkala, Tampere 500 Metsä, lähiluonto, 
kallio Rakentaminen, hakkuut

11. Vehoniemenharju Kangasala, Pälkäne 700 Harju, metsä, ranta Tekopohjavesilaitos, soranotto, 
hakkuut

Vehoniemenharju on suojeltu Natura 2000 -ohjelmassa,  
mutta silti sitä uhkaa tekopohjavesilaitos. Kuvassa Roineen rantaa harjun juurella. 

Eräpyhän hakkuiden uhkaamassa  
vanhassa metsässä kasvaa suuria kuusia. 

KUVA: TIMO LAINE

KUVA: JORMA MÄNTYLÄ

Kohteet ovat aakkos-, eivät tärkeysjärjestyksessä. Nume-
rointi vastaa kartan kohdenumeroita. Pinta-aloissa muka-
na ovat myös kohteiden mahdolliset suojellut osa-alueet. 
Seitseminen-Helvetinjärvi-kohteestakin kansallispuistot ja 
muut nykyiset suojelualueet kattavat noin puolet.



Salaperäinen vaskitsa 
on ihmiselle harmiton

Oletko koskaan nähnyt vaskitsaa luonnossa? Jos olet, 
onnittelut! Kyseistä matelijaa ei nimittäin pääse usein 
näkemään, vaikka vaskitsat viihtyvät myös ihmisasumusten 
lähellä. Vaskitsa on ihmiselle vaaraton, jalaton lisko, jolla on 
kiehtovat elämäntavat.

V ASKITSA (Anguis 
colchica) on toinen 
Suomessa elävä lis-

kolaji sisiliskon ohella. Sitä 
tavataan paikoin yleisenä 
ja paikoin harvalukuisena 
Vaasa–Lieksa -linjan etelä-
puolisessa Suomessa Ahve-
nanmaata lukuun ottamatta. 
Pitkämäisen ja jalattoman 
vaskitsan saattaa äkkiseltään 
sekoittaa käärmeeseen, mut-
ta tarkemmin katsottuna se 
eroaa niistä monin tavoin.

VASKITSAN VÄRI 
VAIHTELEE kuparinrus-
keasta kastematomaisen 
punertavaan ja hopeanhar-
maaseen. Osalla vaskitsois-
ta, useimmiten koirailla, on 
taivaansinisiä pilkkuja seläs-
sä. Naarailla on selässä mus-
ta pitkittäisjuova, ja naarai-
den ja nuorten yksilöiden 
kyljet ja vatsa ovat tummat. 
Vaskitsan suomut ovat sileät 
ja hyvin kiiltävät, auringos-
sa eläin suorastaan läikehtii. 
Toisin kuin käärmeillä, vas-
kitsalla on silmäluomet, pie-

ni suu ja kiinteät leuat, eikä 
se ole kuuro. Se on myös 
käärmeitä tasapaksumpi 
ja kömpelömpi, ja liikkuu 
yleensä hitaasti liukumalla. 
Uhattuna vaskitsa saattaa 
pudottaa häntänsä kuten 
sisilisko. Nahkansa vaskitsa 
luo muiden liskojen tapaan 
pala kerrallaan riekaleina, ei 
kokonaisena. Vaskitsa kas-
vaa noin 30–40 cm pituisek-
si, naaraat hieman koiraita 
kookkaammiksi.

VASKITSAA EI VÄLT-
TÄMÄTTÄ HELPOSTI 
PÄÄSE NÄKEMÄÄN, vaik-
ka se asuisi omalla takapi-
halla. Vaskitsat nimittäin 
liikkuvat muista matelijois-
tamme poiketen useimmi-
ten aamu- tai iltahämäräs-
sä tai pilvisellä säällä. Ne 
myös viettävät paljon aikaa 
kaivautuneena maan sisään 
tai piiloutuneina karikkeen, 
lehtien, risujen, aluskasvil-
lisuuden tai auringon läm-
mittämien puunpalojen tai 
kivien alle. Vaskitsoita elää 

pihoilla ja puutarhoissa, 
harvapuisissa lehto- ja kan-
gasmetsissä, metsäaukioilla, 
pensaikoissa ja heinikois-
sa sekä pellon reunoissa ja 
teiden varsilla. Sateen jäl-
keen vaskitsat lähtevät usein 
saalistamaan erinomaisen 
hajuaistinsa avulla mieli-
ruokaansa etanoita ja kas-
tematoja. Vaskitsat syövät 
monipuolisesti myös mui-
ta pieniä selkärangattomia, 
kuten hyönteisiä, toukkia ja 
hämähäkkejä.

MUIDEN MATELIJOI-
DEN TAPAAN vaskitsat 
ovat vaihtolämpöisiä ja hor-
rostavat talvella. Ne herää-
vät horroksesta huhti–tou-
kokuussa, ja koiraat alkavat 
taistella ärhäkästi parittelu-
oikeuksista. Vaskitsoilla on 
yllättävän tehokkaat ham-
paat ja koiraiden selkiin jää-
kin usein näyttäviä arpia. 
Häntiäkin saattaa taistelujen 
tiimellyksessä katketa. Naa-
raille voi jäädä arpia parit-
telusta, sillä koiras tarttuu 
naarasta hampaillaan päästä 
tai niskasta monta tuntiakin 
kestävän parittelun ajaksi. 
Vaskitsanaaraat lisääntyvät 
Suomessa joka toinen vuosi 
ja poikasia syntyy naaraal-
le kerralla 5–12. Vaskitsan 
munat hautuvat valmiiksi 
noin kolmessa kuukaudessa 
ja rikkoutuvat jo naaraan si-
sällä. Poikaset syntyvät kal-
vopussissa, jonka ne pian 
hajottavat. Poikaset ovat 
heti valmiita itsenäiseen elä-
mään.

HORROSTAMAAN vas-
kitsat vetäytyvät syys–loka-
kuussa kerättyään syömällä 
vararasvaa häntäänsä. Ne 
talvehtivat joko samoissa 
koloissa käärmeiden ja sisi-
liskojen kanssa tai kaivautu-
neena maahan, muurahais-
pesään tai kompostiin.

VASKITSAT OVAT 
PITKÄIKÄISIÄ ja saatta-

Teksti Eija Isoviita Kuva Antti Putaja

”Jos vaskitsan 
sattuu 
kohtaamaan, 
sitä kannattaa 
ihailla kaikessa 
rauhassa.

vat suotuisissa oloissa elää 
yli kaksikymmenvuotiaiksi. 
Vaskitsoja saalistavat luon-
nossa muun muassa ketut, 
mäyrät, supikoirat, siilit ja 
monet linnut. Vaskitsoja 
tappavat myös kissat ja koi-
rat. Suurin uhka vaskitsoil-
le on kuitenkin ihminen. 
Sopivien elinympäristöjen 
tuhoutuminen ja liikenne 

vähentävät vaskitsojen mää-
rää. Luontoa suojelemalla 
voi suojella myös vaskitsoja. 
Jos vaskitsan sattuu kohtaa-
maan, sitä kannattaa vain 
ihailla kaikessa rauhassa. Se 
on paitsi harmiton, myös 
rauhoitettu eläin, ja kaiken 
lisäksi varsin kiinnostava 
otus.

Lähteet: 

Antti Koli: Suomen matelijat ja 
sammakkoeläimet. 
Metsäkustannus, 2016.

Jarmo Latva & Lisse Tarnanen: 
Suomen käärmeet ja liskot –  
Tunsitko? Tiesitkö? 
Madella Oy, 2013.
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Mieli avoinna 

suhtautuneet siihen positiivisesti.
Suomalaisille metsän rentouttava 

vaikutus on varsin tuttu, mutta Pasa-
nen kertoo tällaisten tutkimusten ole-
van suosittuja etenkin Itä-Aasiassa.

— Kaikkialla luontoympäristöjä ei 
pidetä ihmiselle kovin läheisinä. Japa-
nissa tehdään paljon ympäristöpsyko-
logian tutkimusta, mutta heillä se on 
pidemmälle vietyä, koska esimerkiksi 
metsä ei kuulu kansalaisten arkiympä-
ristöön. Etelä-Koreassa suunniteltiin 
jopa tietynlaista kävelytapaa, miten 
metsässä pitäisi edetä. Meille metsässä 
kulkeminen ei ole mitenkään erityinen 
juttu, Pasanen sanoo.

Jokainen kuitenkin kokee luonnon 
omalla tavallaan. Toiselle se on pako- 
ja suojapaikka, toiselle taas pelottava ja 
vieras ympäristö. Toinen etsiytyy kos-
kemattoman luonnon helmaan, kun 
toiselle riittävät lähimetsien lenkkipo-
lut. Myös vuodenajat voivat vaikuttaa 
luontokokemukseen. Siksi aiemmassa 
tutkimuksessa ei ole löydetty yhtä tiet-
tyä ympäristöä, joka voimaannuttaisi 
ihmisiä parhaalla mahdollisella taval-
la. Joitakin yhteisiä elementtejä on kui-
tenkin noussut esiin.

— Moni painottaa tilan tunnun 
merkittävyyttä. Metsässä ei olla mis-
sään kopissa suljettuna, vaan tilassa, 
jossa pääsee näkemään eteenpäin ja 
tuntemaan paikan syvyyden, Pasanen 
kuvailee.

tekivät erilaisia tehtäviä, joiden tarkoi-
tuksena oli keskittyä sekä ympäristön 
että omien reaktioiden havainnointiin: 
rentoutumiseen, oman elämän reflek-
tointiin ja pelkkään ympäristön tiedos-
tamiseen. 

T utkija Tytti Pasanen muistelee 
lämmöllä metsäaluetta lapsuu-
denkotinsa lähellä. Pienen ku-

jan päässä olleessa metsässä sai men-
nä ja tulla vapaasti. Jo tuolloin heräsi 
ajatus metsän tuomasta vapaudesta ja 
siitä, mitä metsä voi tarjota mielikuvi-
tukselle ja arjelle.

Tällä hetkellä Pasanen tekee met-
säkävelytutkimusta Tampereen yli-
opiston ympäristöpsykologian laitok-
sella, mutta sama ajatus on pysynyt 
mukana: miten metsää voidaan hyö-
dyntää ihmisen hyvinvoinnin kannal-
ta? 

Tie juuri tämän tutkimuksen pa-
riin on ollut mutkikas. Pasanen  on 
opiskellut muun muassa tilastotiedet-
tä ja ympäristöpolitiikkaa. Hänen tar-
koituksenaan oli suuntautua ympäris-
tötutkimukseen, mutta kun professori 
Kalevi Korpelan tutkimusryhmään 
aukesi väitöstutkimuspaikka, Pasanen 
kiinnostui mahdollisuudesta heti.

— Tämä sopii minulle äärimmäi-
sen hyvin, koska aihetta lähestytään 
positiivisen kautta. Tutkimme ihmis-
lähtöisestä näkökulmasta, miten ym-
päristö meihin vaikuttaa ja miksi luon-
toa pitää suojella, Pasanen kertoo.

Tietoisen metsäkävelyn vaikutuk-
siin keskittyvä tutkimus aloitettiin vii-
me kesänä Ikaalisissa. Noin 150 osallis-
tujaa käveli kuuden kilometrin reitin. 
Puolen kilometrin välein osallistujat 

Metsäkävelytutkimus selvittää, 
missä luonnon voimavarat piilevät.

metsään
Teksti ja kuvat Antti Klemi  ja Anu Toivola 

”Etelä-Koreassa 
suunniteltiin 
jopa tietynlaista 
kävelytapaa, miten 
metsässä pitäisi 
edetä.

Tiedostamisella Pasanen tarkoit-
taa vuorovaikutusta ympäristön kans-
sa, ja harjoitteet liittyivät siihen, miten 
ympäristön kanssa kommunikoidaan. 
Tutkimuksessa pyritään siis kartoitta-
maan sitä, miten luontoa voi havain-
noida kuulon, kosketuksen ja muiden 
aistien avulla.

— Kokemukseni mukaan me suo-
malaiset olemme pääosin luontoih-
misiä, vaikka puhutaankin, että me 
kaupungistumme ja vieraannumme 
luonnosta. Melkein kaikki, joille olen 
puhunut tästä tutkimusaiheesta, ovat 

Tytti Pasanen kertoo lisää 
metsäkävelytutkimuksesta 
Tysyn kevätkokouksessa 
20.4.2017.
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näitä vaikutuksia voimistaa vai häi-
ritsevätkö tällaiset tietoiset harjoitteet 
vaikutuksia. Esiin on tullut jo joitakin 
yllättäviä tuloksia, ja siksi suunnitte-
lemme tällä hetkellä uusia reittejä ja 
yritämme etsiä joillekin ihmisryhmille 
optimaalisia harjoitteita. Ei ole kuiten-
kaan olemassa vain yhtä tapaa, joka so-
pisi kaikille. Ihmiset ja ympäristöt ovat 
erilaisia ja kaikki tulokset ovat kiin-
nostavia.

Pasanen kertoo, että tutkimuksel-
la pyritään tutkimaan aivan tavallista 
luontoympäristöä, joka on useimpien 
suomalaisen saavutettavissa. Tarkoitus 
ei siis ole, että tietoinen metsäkävely 
olisi mahdollista vain koskemattomas-
sa ja kansallisromanttisessa luonto-
maisemassa, vaan harjoitteita voisi 
käydä läpi vaikka lähipuistossa.

— Kaikilla ei ole pääsyä upeisiin 
kansallismaisemiin, joten tällä tavoin 
tutkimustuloksia voidaan yleistää oi-
keaan elämään. Esimerkiksi Ikaalisten 
tutkimusreitin varrella oli avohakkui-
ta, merkkejä muista ihmisistä, taloja 
ja autoja. Sellaistahan monen ihmisen 
arkiympäristö on.

Aikaisemmin Pispalassa asunut ja 
nyt Itä-Tampereelle muuttanut Pasa-
nen mainitsee, että töitä tulee vietyä 
myös kotiin, tai ainakin työmatkalle, 

Toisaalta liian avarat paikat ei-
vät ole hyviä, sillä evolution näkökul-
masta ihminen on silloin altis uhkille. 
Tärkeintä on se, että ihminen näkee 
ympärilleen, mutta tarvitsee samalla 
puita, pensaita ja muita piilopaikkoja. 
Myös vesi, olkoon se virtaava joki tai 
meri, on tärkeä elementti, joka rau-
hoittaa mieltä ja jonka äärelle ihmiset 
monesti haluavat. Muutoin esimerkik-
si puulajeilla tai puiden korkeudella ei 
tiedetä olevan suurempaa merkitystä.

Metsäkävelytutkimuksen pohjalta 
on tavoitteena luoda eräänlainen voi-
mapolku, jonka konseptia voisi monis-
taa muualle Suomeen tai jopa ympäri 
maailmaa. Pasanen kuitenkin kieltää, 
että tutkimuksessa lähdettäisiin kä-
sityksestä, jossa luonto nähdään vain 
mahdollisuutena hyötyä.

— Joillekin on kuitenkin helpompi 
perustella asiat tällä tavoin. Se on ta-
vallaan yksi näkökulma lisää siinä ta-
pauksessa, jos ekologiset arvot eivät ole 
niin tärkeitä.

Pasanen on vielä varovainen sa-
noissaan, mitä tulee tietoisen metsä-
kävelyn hyötyihin, sillä aineistonkeruu 
on vielä kesken. Se jo kuitenkin tiede-
tään, että metsällä on paljon positiivi-
sia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

— Nyt yritetään selvittää, voiko 

”Riittää kun vain on”

Heikki Pesu allekirjoit-
taa luonnossa kulkemisen 
hyödyt, vaikka ei ole osal-
listunut metsäkävelytutki-
mukseen. 37-vuotias toisen 
polven luontoharrastaja on 
samoillut metsissä lapsesta 
asti, ja oppi isänsä mukana 
tarkkailemaan ympäristö-
ään. Kuten Tytti Pasasen 
kohdalla, lapsuudenkodin 
takapihalta alkanut lähimet-
sä toimi jokapäiväisenä leik-
ki- ja majanrakennuspaik-
kana myös Pesulle.

Sittemmin hän on teh-
nyt muun muassa kartoi-
tustyötä suojelemattomis-
ta metsistä ja uhanalaisista 
lajeista ympäri Suomen. 
Vaikka tiiviimmät aktivis-
tivuodet ovat takana päin, 
luonnossa liikkuminen on 
säilynyt ympärivuotisena 
harrastuksena. Pesu on huo-
mannut saman kuin Pasa-
nen tutkimuksessaan: ar-
kisetkin luontoympäristöt 
voivat voimaannuttaa.

— Luonnossa liikku-

mutta pelkästään hyvässä mielessä. 
Pasanen kertoo tulleensa tietoiseksi 
pienistäkin hyödyistä, joita ympäristö 
tarjoaa.

— Pyrin ottamaan tutkimuksen 
huomioon myös omassa elämässäni 
esimerkiksi suunnittelemalla työmat-
kani niin, että kävelen Sorsapuiston 
läpi sen sijaan, että menisin vilkkaan 
autotien vierestä.

Metsäkävelytutkimus etenee näil-
lä näkymin tänä kesänä Tampereella 
Hatanpään sairaalan luona, jonne luo-
daan uusi kävelyreitti. Pasanen toivoo, 
että keskeisemmän sijainnin ja tulevan 
nettivarauskalenterin avulla tutkimus 
saavuttaisi laajemman osallistujamää-
rän. Myös uudenlaisia mittausmene-
telmiä otetaan käyttöön.

— Mukaan tulee myös uusia mit-
tauksia kuten sylkinäytteitä ja muita 
fysiologisia puolia, jotka ovat joillekin 
tahoille tärkeitä, kun puhutaan tutki-
muksen vaikuttavuudesta. 

Kävelyt pyritään pitämään touko-
elokuun aikana, minkä jälkeen alkaa 
aineistojen vertailu. 

— Toivon mukaan loppuvuodesta 
on jo mahdollista kertoa tuloksista, Pa-
sanen suunnittelee.

kaupallisuudelle. Se on jo-
kamiehenoikeus, eikä mak-
sa mitään.

Pesu muistuttaa, että 
luonnossa liikkuminen on 
monipuolisempaa liikun-
taa kuin pelkkä kävely, sil-
lä maasto on usein vaihte-
levaa. Myös kaupunki- ja 
luontoympäristössä liikku-
misessa on eroja. Hänelle 
useamman tunnin kävely-
retki kaupungissa aiheuttaa 
enimmäkseen ärtymystä ja 
väsymystä, kun taas luonto 
tarjoaa juuri päinvastaisia 
tunnetiloja.”Pitkä kävelyretki 

kaupungissa aiheuttaa 
enimmäkseen väsymystä. 
Luonto tarjoaa juuri 
päinvastaisia tunnetiloja.

— Sittemmin 
kaupunkilaistuin, 
mutta kiinnos-
tus luontoa koh-
taan säilyi. Jossain 
vaiheessa lähes 
kaikki lapsuuteni 
retkikohteina toi-
mineet luonnonti-
laiset metsät olivat 
päätyneet teho-
m e t s ät a l o u d e n 
tuhoamiksi, ja uusia retki-
kohteita oli yhä hankalampi 
löytää. Halusin alkaa tehdä 
asialle jotain ja liityin aktii-
viksi luonnonsuojelujärjes-
töihin, Pesu kertoo.

minen voi tarkoittaa lapsen 
kanssa tehtyä retkeä lähi-
metsään tai monen päivän 
talvivaellusta. Luonto tarjo-
aa vastapainon arjen kiireil-
le ja on vaihtoehto kaikelle 

— Jos haluaa 
haastetta, voi ko-
keilla vaikka rink-
ka selässä kiipeä-
mistä tuntureille. 
Psyykkiset vaiku-
tukset ovat verrat-
tavissa meditaati-
on vaikutuksiin. 
Esimerkiksi tietoi-

nen metsässä kävely on ollut 
osa buddhalaisten ja taolais-
ten munkkien meditaatio-
harjoituksia, Pesu sanoo.

Omaa tietoisuutta ym-
päristöstään Pesu harjoittaa 

erityisesti hitauden kautta. 
Kun liikkuu rauhallisesti, on 
mahdollista tarkkailla luon-
toa hyvin tarkasti.

— Kiinnitän huomiota 
kasveihin, hyönteisiin, lin-
tuihin, kaikkeen mitä vas-
taan tulee. Voin jäädä tutki-
maan mitä kasveja alueella 
kasvaa tai kuuntelemaan lin-
tujen laulua.

Pesulle etenkin van-
hat, luonnontilaiset metsät 
ja suot ovat mieluisia ret-
kikohteita. Retkillään hän 
hakeutuu mielellään myös 
virtaavan veden äärelle. Ko-
keneelle metsässä liikkujalle 
tietoiset harjoitteet kuulos-
tavat kuitenkin vierailta.

— Itse en liiku luonnos-
sa niin, että ajattelen tekevä-
ni harjoitusta. Liikun siellä 
pikemminkin sen vuoksi, 
ettei tarvitse tehdä eikä suo-
rittaa mitään erityistä. Riit-
tää kun vain on, ja se siinä 
on parasta.

 
Teksti Antti Klemi  

Kuva Juho Kytömäki
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Pöhinää  
ja härdelliä 

Vuoden 2017 alku on ollut kovaa 
menoa luonnonsuojelupiirin näkökul-
masta. Vauhtia on riittänyt, mutta vaa-
rallisia tilanteita onneksi ei niinkään. 
Toiminta on kurotellut uusiin suuntiin 
ja ollut ilahduttavan aktiivista. 

Hiljattain käynnistyneessä Kotout-
tavaa luonnonhoitoa Pirkanmaal-
la -hankkeessa hoidetaan arvokkaita 
luontokohteita ja poistetaan luonnosta 
haitallisia lajeja, kuten jättipalsamia. 
Tavoite on aktivoida maahanmuuttajia 
ja turvapaikanhakijoita luonnonhoito-
työhön ja samalla auttaa heidän kotou-
tumisessaan. Myös paikallisia yhteisöjä 
osallistetaan mukaan työhön. Käytän-
nön työt talkoineen alkavat tulevana 
kesänä, nyt on menossa ahkera val-
mistelu hankekoordinaattori Sari Hä-
mäläisen johdolla. Maaseuturahaston 
rahoittama hanke jatkuu vuoden 2018 
loppuun asti. 

Suomen 100 luontohelmeä -kam-
panja on onnistunut aktivoimaan 
esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton 
paikallisyhdistyksiä ja toimimaan 
luonnonarvoiltaan merkittävien, mut-
ta suojelemattomien alueiden puoles-
ta. Piirissä 100 luontohelmen parissa 
työskentelee muun muassa harjoitteli-

ja Carita Ylikippari. Mediakin on ol-
lut mukavasti kiinnostunut kampan-
jasta. Toivottavasti sama tahti jatkuu, 
eikä ihmisiin iske 100-vuotisähky, kun 
”numeromagiaa” sovelletaan kuluva-
na vuonna lukemattomiin eri asioi-
hin. Pirkanmaalla voidaan olla tyyty-
väisiä 100 luontohelmeen, sillä meillä 
on kohteita enemmän kuin missään 
muussa maakunnassa. Pirkanmaan 
11:stä kohteesta kolme on tosin jaettu 
ystävällismielisten naapurien kanssa. 

Helmikuussa järjestettiin piirin pai-
kallisyhdistystapaaminen Tampereen 
Kortejärven majalla. Pirkanmaan jär-
jestötyöntekijä Marjo Niemenmaa 
hoiti päävastuun järjestelyistä, jotka 
toimivat hienosti. Osallistujia saapui 
paikalle lähes 30, ja illan tähtenä, esi-
makuna hyvästä pöllökeväästä, kuul-
tiin viirupöllö Vattulan vanhassa met-
sässä. 

Erilaisia neuvotteluja ja palavereja 
on riittänyt luonnonsuojelupiirin alku-
vuodessa. Mäntänvuoren suojelutilan-
teeseen on pyritty saamaan parannusta 
ja selvyyttä sekä maastokäynnillä alu-
een omistavan Finsilva Oyj:n että neu-
vottelulla Pirkanmaan ELY-keskuksen 
kanssa. Solkivuoren yhteistoiminnal-

linen liito-oravametsä on puolestaan 
ollut valmistelun kohteena Tampereen 
kaupungin, Tysyn, Villin vyöhykkeen 
ja luonnonsuojelupiirin yhteishank-
keessa. Eivätkä hankkeet siihen lopu: 
Pirkanmaan lehtojen luonnonarvoja 
aletaan vaalia yhteistyössä metsäkes-
kuksen, ELY-keskuksen ja Metsähalli-
tuksen luontopalvelujen kanssa. Paljon 
muutakin sattuu ja tapahtuu, olkaa-
pa kuulolla esimerkiksi Pirkanmaan 
luonnonsuojelupiirin facebook- tai 
verkkosivuilla. 

Pöhinä jatkukoon! 

Teksti Juho Kytömäki

Katsaus Tysyn vuoteen 2016

laan yhteistoiminnallista 
liito-oravan hoito- ja suoje-
lumetsää Solkivuoreen. 

Ympäristöt ietokeskus 
Moreeniassa pidetyssä ke-
vätkokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen jälkeen Suomen 
lepakkotieteellisen yhdis-
tyksen aktiivi Asko Ijäs piti 
yleisöesitelmän lepakoista 
Suomen luonnossa. 

Myös syyskokous pidet-
tiin ympäristötietokeskus 
Moreeniassa. Kokouksen 
jälkeen Tampereen kaupun-
gin ympäristösuunnittelija 
Lasse Kosonen piti yleisö-
esitelmän Tampereen kau-
pungin suojelualueista.

Vuoden 2016 lopussa yh-
distyksellä oli 1410 jäsentä. 
Jäsenmäärä on pysynyt var-
sin tasaisena.

Tysyn kaikki jäsenet ta-
voittava Tampereen Luon-
to –lehti ilmestyi vuonna 

2016 kaksi kertaa. Oman 
lehden lisäksi tapahtumista 
ja kokouksista tiedotettiin 
Luonnonsuojelija-lehdessä, 
www-sivuilla,  paikallisissa 
lehdissä sekä sähköpostin 
välityksellä.

Tysyn nettisivut siirrettiin 
Suomen luonnonsuojelulii-
ton sivustolle syksyn 2016 
aikana ja vanhat sivut pois-
tettiin käytöstä vuoden 2016 
lopulla.

Vuoden 2016 alussa pe-
rustettiin retkiryhmä, jon-
ka toiminta alkoi vilkkaana. 
Retkiryhmä järjesti vuoden 
aikana yhteensä 23 retkeä, 
kolme koulutustapahtumaa 
ja yhden luennon. Järjes-
telyissä tehtiin yhteistyötä 
Luonto-Liiton Hämeen pii-
rin, Nokian Luonnon, No-
kian lintukoulun ja Kangas-
alan Luonnon kanssa.

Ketotalkoot ja vieraslaji-
talkoot ovat edelleen Tysyn 

Tampereen ympäristön-
suojeluyhdistyksen (Tysy) 
puheenjohtajana toimi 
vuonna 2016 Jari-Pekka 
Tamminen. Lisäksi halli-
tuksessa oli viisi varsinaista 
jäsentä ja neljä varajäsentä. 
Hallituksen varapuheenjoh-
tajana toimi Esko Vuoris-
to, sihteerinä Anna Kante-
linen ja taloudenhoitajana 
Helena Forss. Hallitus ko-
koontui toimintavuoden ai-
kana kymmenen kertaa, ja 
kokousten välillä käytiin vil-
kasta sähköpostien vaihtoa.

Kaava-asiat työllistivät 
yhdistystä paljon. Kantaa 
otettiin muun muassa Ete-
läpuistoon, Hervantajärven 
kaavaan, raitiotievarikon 
sijaintiin ja muihin raitio-
tiehankkeen suunnitelmiin, 
jotka mahdollisesti heiken-
tävät liito-oravien elinolo-
suhteita. Uutena avauksena 
oli hanke, jossa suunnitel-

toiminnassa keskeisellä si-
jalla. Muun muassa Pyyni-
killä saatiin ilahduttavasti 
todeta jättiputkien määrän 
pienentyneen merkittävästi.

Vuoden aikana osallis-
tuttiin yleisötapahtumiin, 
joissa tehtiin toimintaa tun-
netuksi ja värvättiin samalla 
uusia jäseniä: muun muassa 
toukokuussa Vegfest, kesä-
kuussa Ympäristötori ja elo-
kuussa Tapahtumien yö. 

Vuoden aikana järjestet-
tiin kaksi jäseniltaa, joista 
toisessa keskusteltiin koh-
tuusajattelusta ja -talou-
desta. Keväällä järjestettiin 
avoin keskustelutilaisuus 
Hervantajärven suojelus-
ta piirin ja HLP:n kanssa ja 
syksyllä vierailtiin Tarasten-
järven jätteenpolttolaitok-
sella.

Teksti Helena Forss

Tysyn hallitus ehdottaa yhdistykselle uutta nimeä

Suomen luonnonsuoje-
luliiton (SLL) hallitus antoi 
vuonna 2015 suosituksen 
yhdistysten ja piirien nimi-
en muuttamisesta yhtenäi-
siksi, jotta Luonnonsuojelu-
liiton tunnettuutta voitaisiin 
hyödyntää järjestön kaikilla 
tasoilla. Paikallisyhdistyksiä 
on Suomessa yli 180, ja yh-
distysten nimien kirjavuus 
on koettu yhtenäisyyttä hei-
kentävänä tekijänä, koska 
paikallisyhditysten tunnet-

tuus on huomattavasti hei-
kompi kuin liiton. Toisaalta 
perinteinen nimi saatetaan 
paikallisesti kokea tärkeänä 
identiteetin kantajana. Tä-
hän mennessä Pirkanmaan 
paikallisyhdistyksistä jo 
neljännes on muuttanut ni-
mensä.

Suosituksen mukaan 
Tampereen ympäristön-
suojeluyhdistyksen nimi 
muuttuisi muotoon Suo-
men luonnonsuojeluliiton 

Tampereen yhdistys ry, josta 
lyhyempi muoto olisi Luon-
nonsuojeluliitto Tampere.

Pohdittuaan asiaa, Tysyn 
vuoden 2017 hallitus on 
päättänyt esittää kevätko-
koukselle, että yhdistyksen 
nimi muutettaisiin SLL:n 
suosittelemaan muotoon. 
Nimenmuutoksen myötä 
Tysy osattaisiin paremmin 
yhdistää Suomen Luon-
nonsuojeluliittoon. Samalla 
otettaisiin käyttöön SLL:n 

virallinen norppalogo. 
Tysyn nykyinen logo, joka 
pohjaa Pirkanmaan maa-
kuntalintuun västäräkkiin, 
otettiin käyttöön 1990-lu-
vun loppupuolella. Liiton 
tekemän kyselytutkimuk-
sen mukaan nykyisen logon 
tunnettuus Tampereella on 
kuitenkin erittäin heikko.

Teksti Helena Forss

KANNON NOKASSA

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

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

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

Lähde mukaan  paikallisyhdistyksesi 
toimintaan!



Kuva: Juho Kytömäki

KEVÄTKOKOUS 
Moreeniassa 20.4.2017

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kevätkokous pidetään torstaina 
20.4 klo 18 alkaen Ympäristötietokeskus Moreeniassa (Patosilta, 
Satakunnankatu).

Kokouksen jälkeen Tampereen yliopiston tutkija Tytti Pasanen pitää esitelmän 
aiheesta ”Mikä edesauttaa jokapäiväisiä positiivisia luontokokemuksia?”
Esitelmän jälkeen on aikaa keskustelulle. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden (toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen vahvistaminen, piirikokousedustajien valinta) lisäksi Suomen 
luonnonsuojeluliiton suosittelemat sääntö- ja nimenmuutosasiat. 

Kokouksessa käsiteltäviin asioihin voit tutustua etukäteen osoitteessa
www.sll.fi/pirkanmaa/paikallisyhdistykset/tampere/kevatkokous-ja-
yleisoesitelma

Tilaisuus päättyy arviolta klo 20.

Tervetuloa!


