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UUTISET

Toiminnanjohtajan tervehdys

Aloitin säätiön toiminnanjohtajana elokuun alussa ja jouduin suoraan
”tuleen ja tuiskeeseen”. Yksi Suomen luonnosuojelun pioneereista Pentti
Linkola nukkui pois vuonna 2020. Hänen esimerkkinsä luonnon hyväksi
tehtävästä työstä innosti vahvasti myös PLUPS:n perustamista vuonna
2008. Linkolan muistoa kunnioittamaan hankittiin Keski-Suomen
Toivakasta suuri ja monimuotoinen metsä yhdessä hänen perustamansa
Luonnonperintösäätiön kanssa. Säätiöt julkistivat Muistometsän
juhlallisessa tilaisuudessa syyskuun alkupuolella. Säätiön puheenjohtaja
Markku Kaloniemi piti tilaisuudessa koskettavan puheen, joka valotti
Päijänteen Luonnonperintösäätiön alkuvaiheita. Kirjoitan alempana
tarkemmin tilaisuudesta ja muistometsästä, alla kuitenkin lyhyesti syksyn
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Pentti Linkolan
muistometsä
Toivakassa.
Loppasenvuoren
jyrkkä rinne on upea
sammalpeitteisine
maapuineen, keloineen
ja vanhoista
metsäpaloista
muistuttavine
palokoroineen. Kuva:
Niko Nappu.
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kuulumisia ja jokunen sana tulevista
suunnitelmista.
Säätiö on syksyn aikana saanut lahjoituksena
yhden alueen, sekä ostanut Sysmän
Saarenkylästä, läheltä Päijännettä, 40 hehtaarin
jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän. Näistä
alueista lisää alempana. Olemme olleet myös
vahvasti mukana tukemassa ja eteenpäin
viemässä Päijänteen Biosfäärihanketta.
Kyseessä on UNESCO:lta anottava status, joka
tähtää Päijänteen alueen kokonaisvaltaisen
kestävään kehittämiseen; UNESCO:lle tullaan
valmistelemaan ensi vuoden aikana hakemus,
jotta Päijänteelle saataisiin tämä status.
Biosfäärialueen ajatus on tarjota yhteinen alusta
Päijänteen alueen kestävälle liiketoiminnalle,
tieteelle ja kulttuuriarvoille samalla turvaten
järvialueemme monimuotoinen luonto.
Biosfäärialuestatus olisi lottovoitto koko
Päijänteelle ja laajemminkin Suomelle. Se, mitä
teemme säätiössä on Biosfääritoiminnan
ytimessä. Jyväskylän yliopisto on ottanut
hankkeessa vetovastuun.
PLUPS on myös panostanut vahvasti näkyvyyteen ja verkostoitumiseen.
Säätiön aktiivisimmat tukijat ovatkin
huomanneet panostuksemme sosiaalisen
median puolella. Olemme olleet myös
kiitettävästi näkyvissä perinteisessä
mediassa, maan ykköslehteä myöten.
Aktiivisuus sosiaalisen median puolella on
näkynyt seuraajamäärän huimassa
kasvussa. Pyrimme jatkossakin
tuottamaan laadukkaita julkaisuja ja
toivomme teiltä kaikilta aktiivista
kommunikointia ja julkaisujen jakamista.
Päijänteen luonnon puolustaminen ja
varjelu on meidän yhteinen asiamme.

”Päijänteen
luonnon
puolustaminen ja
varjelu on
meidän yhteinen
asiamme.”

S ti n tarkoituksena
on edist
luonnonsuojelua,
luonnon
virkistysk ytt ja
retkeily paikallisesti
P ij nteen
j rvialueella sek sen
ymp rist ss . Kuva:
Niko Nappu.

Jokainen tehty lahjoitus on tärkeä. Voimme yhdessä varmistaa, että arvokas luontomme tulee
säilyttämään ominaispiirteensä myös tulevaisuudessa. Lahjoita sinäkin Päijänteen luonnon
suojeluun - jo tänään.
Talviterveisin, Niko Nappu, Toiminnanjohtaja, niko.nappu@plups.
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ä

ä
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ö

ä

ä
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Pentti Linkolan Muistometsä

Pentti Linkolan muistometsä perustetaan säätiöiden yhteishankintana Toivakan Riuttasaloon,
joka sijaitsee Keski-Suomessa lähellä Päijännettä. Luonnonperintösäätiön osuus hankinnasta
toteutettiin lahjoittajien merkittävällä tuella Pentti Linkolan muistometsäkeräyksellä. Samalla
Luonnonperintösäätiö rauhoittaa keräyksen tuotolla Pentti Linkolan muistolehdoksi Sahalahden
Kurikanvuoren Pirkanmaalla Kangasalla. Muistometsä ja muistolehto valittiin usean mahdollisen
alueen joukosta ja ne edustavat Päijänteen vaikutuspiirin rikasta luontoa parhaimmillaan –
Riuttasalo suurjärven itäisellä, Kurikanvuori läntisellä puolella. Näiden uusien suojelualueiden
kautta siirtyy pois talouselämän rattaista lähes 60 hehtaaria suomalaista metsäluontoa.
”Koskematon rauha, elinvoimainen monilajinen
metsä, solisevat purot, elämää pulppuavat vedet ja
toisten suojelualueiden läheisyys olivat perusteita nyt
hankittujen alueiden rauhoitukselle”, kommentoi
Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila.
Linkolan muistometsässä Toivakassa vallitsee
harvinaislaatuinen luonnonrauha ja hiljaisuus.
Riuttasalo sulkee syliinsä metsälammen, jonka
salaperäisen tumman veden kalvossa heijastuvat
rantojen kelot ja lakkapäiset männyt. Havupuiden ja
haapojen havinassa elävät karhut, petolinnut, tikat ja
monet uhanalaiset vanhan metsän asukit.
”Palokärjen keloon jännittynyt koputus, kehrääjän
öinen surina ja kanahaukan kaihoisa kutsu olivat
mieluisia ääniä Pentille. Jatkossa niitä voi kuulla
Pentin muistoksi perustettujen suojelualueiden
maisemissa”, Anneli Jussila kertoo kiitollisena.
Päijänteen ympäristö oli Linkolalle tuttua lintujen
tarkkailun, kalastuksen ja luonnonseurannan aarreaittana. Muistometsän ja
muistolehdon korkeusvaihtelut luovat geodiversiteetin ja biodiversiteetin
yhteiselon, jossa moninainen luonto esittäytyy arvokkaalla tavalla.
Sammaloituneet tuulenkaadot vanhojen aihkipetäjien alla Linkolan omissa
ikimetsissä toimivat suojasatamana monille eliölajeille.

Muistometsässä on
Pieni-Loppanen
niminen lampi, jonka
rannalta löytyy tämä
kaatunut kelo. Kuva:
Marjo Kuisma.

”Se että Pentti Linkolan muistometsä löysi paikkansa Päijänteen
vaikutuspiiristä on kunnia-asia”, toteaa Päijänteen Luonnonperintösäätiön
hallituksen puheenjohtaja Markku Kaloniemi. ”Toivomme
yhteisponnistukselle hedelmällistä jatkoa myös tulevaisuudessa.
Luonnosuojelu Päijänteen ympäristössä vaatii laajaa yhteistyötä ja
lahjoittajien tukea”, Kaloniemi pohtii.
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Koko maassa toimiva Luonnonperintösäätiö perusti Linkolan kuoleman jälkeen keväällä 2020
muistokeräyksen, joka on tähän mennessä tuottanut lähes 435 000 euroa. Keräystä jatketaan
muistoalueiden hankkimisen jälkeen, koska niiden hinta ei ole tullut kokonaan katettua keräyksen
tuotolla. Suojelualueita pyritään jatkossa laajentamaan.
”On upeaa, että niin moni lahjoitti Linkolan muistokeräykseen.
Olemme kiitollisia, sillä se mahdollisti hienojen luonnonalueiden
hankkimisen ja rauhoittamisen. Toivottavasti saamme jatkossa
laajennettua suojelualueita, se olisi varmasti myös Linkolan toive”,
kommentoi Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe
Forsberg.

”Se että Pentti
Linkolan
muistometsä
löysi paikkansa
Päijänteen
vaikutuspiiristä
on kunnia-asia”

Pentti Linkolan muistometsä ja muistolehto suojelevat
mittaamattoman arvokasta luonnonperintöä. Riuttasalon
Loppasenvuorelta tai Sahalahden Kurikanvuorelta voimme nähdä sen, mitä Linkola eniten
arvosti: villin luonnon ja sen monimuotoiset elinpiirit. Näissä maisemissa voimme katsoa metsää
Pentti Linkolan silmin ja muisto suuresta luonnonsuojelijasta elää sukupolvelta seuraavalle.
Pentti Linkola perusti Luonnonperintösäätiön vuonna 1995. Päijänteen Luonnonperintösäätiön
perusti Päijätsalon Osuuskunta vuonna 2008 Pentti Linkolan innoittaman esimerkin mukaan.

VIDEON MUISTOMETSÄSTÄ LÖYDÄT SIVUILTAMME HTTPS://PLUPS.FI/SUOJELUALUEET

Pentti Linkola (kuva: Public domain).
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Säynätsalopäivät 2021
Säätiön toiminnanjohtaja asuu Jyväskylän
”Saaristokaupunginosassa” Säynätsalossa, joten oli
luonnollista osallistua vuotuisille Säynätsalopäiville.
Tämänvuotisen tapahtuman teemakin oli sopivasti
”Yhteinen ympäristömme”. kunnantalon varsinainen
ohjelma (esitykset ja paneelikeskustelu) jouduttiin
koronarajoitusten takia perumaan, mutta PLUPS oli paikalla
kolmena päivänä esittelemässä toimintaansa ja
juttelemassa luontoaiheista. Pistimme pystyyn yhteisen
esittelypisteen ProPäijänne: Päijänne biosfäärialueeksi Päijänne as a Biosphere Reserve kanssa.

Alvar Aallon suunnittelema rakennus
toimi aikanaan Säynätsalon
kunnantalona. Kuvat: nimetön (alla) ja
Juha Kolari (yllä).

Kaakkosaari, Säynätsalo. Säätiö sai
syksyllä vieraita Italiasta (DAN Europe)
ja teimme retken saareen Manu
Semannin ”Elsi” veneellä. Kuva: Niko
Nappu
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Pelastetaan Puula
Elokuvan ohjaaja Marko Röhr ja Päijänteen Luonnonperintösäätiö ovat yhdistäneet voimansa
projektissa, jolla säätiö hankkii suojelukohteita erämaa-Puulan alueelta. Puulavesi sijaitsee
Päijänteen itäpuolella HIrvensalmen ja Kangasniemen kuntien alueella.
”Toivon, että elokuvani säilyvät tuleville sukupolville muistoksi siitä, millaista luonto

on juuri nyt. Lisäksi toivon, että voisimme säilyttää yhteiseksi perinnöksi myös
palan aitoa, kaunista Suomen luontoa.
Siksi olemme perustaneet Päijänteen Luonnonperintösäätiön (www.plups. )
kanssa rahaston, jonne kerättävät lahjoitusvarat käytetään luonnonsuojelualueiden
perustamiseen Puulaveden erämaa-alueille.
Toivon, että teemme yhdessä konkreettisia tekoja Suomen luonnon eteen.”
Marko Röhr, ohjaaja, tuottaja.

Yllä maisemia Puulalta (Marko Röhr). Oikealla
Marko Röhr (vas.), Markku Kaloniemi (säätiön
hallituksen pj.) Ja Niko Nappu (säätiön
toiminnanjohtaja) Tunturin Tarina -elokuvan
kutsuvierasnäytännössä (kuva: John Loehr).
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Rahalahjoituksia Puulan suojeluun voi tehdä ”Pelastetaan Puula” -hankkeen keräystilille:
FI21 3131 1002 3335 51 viitteellä / viestillä Puula-keräys.
Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n rahankeräysluvan numero on RA-2020/ 701.
”Pelastetaan Puula” -hankkeelle on avattu upeat omat sivut, joiden kautta voit helposti tehdä
lahjoituksen verkkomaksuna.

https://pelastetaanpuula.

Tunnelmia erämaa-Puulalta. Kuvat: Teemu Saloriutta
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Suojelualue Puulavedeltä
Luvevuori Päijänteen Luonnonperintösäätiölle
Päijänteen Luonnonperintösäätiö on saanut ensimmäisen maa-aluelahjoituksensa liittyen
ohjaaja-tuottaja Marko Röhrin 60-vuotis syntymäpäivän kunniaksi 2.12.2021 ja Tunturin Tarinan
-elokuvaesitysten myötä käynnistämään Puulaveden erämaa-alueiden suojelukeräykseen.
Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren
länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.
Jyväskyläläiset Anna ja Pekka Louhivuori ostivat Haapasaaresta Ranta-ahon tilan 1960-luvulla
kesäpaikakseen. Luvevuoren silloiset omistajat, naapuritilalla asuneet Rauha ja Kalle Reinikainen
ystävystyivät nopeasti Louhivuoren perheen kanssa.
Kalle otti puheeksi usein Pekan kanssa jutellessaan toiveensa, että kaunis Luvevuori saisi jäädä
rauhaan nopeasti lisääntyvältä mökkirakentamiselta. Niinpä hän myi Rauhan kanssa Luvevuoren
tontin nimellisellä hinnalla Annalle ja Pekalle vuonna 1970.
Pekka säilytti Luvevuoren Kallen toiveen mukaisesti rakentamattomana ja koskemattomana.
Vielä elämänsä viime hetkinä Pekka muistutti Luvevuoren rauhoittamisesta perheelleen.
Ilta-auringossa kylpevä Luvevuori oli ja on edelleen seudun ikoninen maisema, jonne on tehty
monet mustikka- ja metsäretket. Sen korkealta laelta aukeaa sielua hoitava näköala Puulan
vaihtelevana polveilevaan saaristoon.
Luvevuoren nimi tulee savolaismurteen sanasta luve eli luode. Paikkaan sopisi
hyvin savolaissanonta: ”Luve on käöpänen nuottatuul”. Vuosikymmeniä nuotanvetäjät
ovat saapuneet Luvevuoren edustalla sijaitseville mainioille muikkuapajille.

Luvevuoren kallioilla istuskellen on
hyvä ajatella Puulan tulevaisuutta.
Kuva: Salla Lintonen

LISÄÄ KUVIA LÖYDÄT SIVUILTAMME HTTPS://PLUPS.FI/SUOJELUALUEET
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Suojelualue Sysmästä
Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin kokoisen
Pirttivuoren metsän. Valtaosin luonnontilaisessa metsässä kasvaa kilpikaarnamäntyjä, komeita
kuusia ja järeitä haapoja. Puusto on yleisesti yli 100-vuotiasta. Metsässä on luonnon
monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta paikoin runsaastikin.
Alueella on myös vanhaa niittyä, jossa
laiduntavat läheisen maatilallisen
kyytöt.
Pirttivuoren metsän eteläpuolella
sijaitsee opastettu meditatiivinen
luontopolku. Metsän säätiölle myynyt
sysmäläinen vapaa-ajan asukas, yrittäjä
Lea Koskelo, kehitti luontopolun
ajatuksella, että siellä kulkijat voivat
pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan
itseään ja ympäristöään.
Luontopolkureitti on vajaan kilometrin pituinen. Polku kulkee jyrkän kalliorinteen kautta mäen
laelle viihtyisään kangasmetsään, laskeutuen sieltä tiheämpään metsikköön, kiertäen pienelle
suoalueelle ja vanhaan sammaleiseen kuusikkoon ja sieltä takaisin kallioalueelle ja jyrkännettä
alas.
Pirttivuoren metsä on jo kolmas saman
maanomistajan säätiölle myymä alue.
– Minulle metsiensuojelu on merkittävä
asia ja olen iloinen, että olen voinut
edistää suojelua näinkin paljon, Lea
Koskelo toteaa.
Uusien kauppojen myötä säätiön
suojelualueiden pinta-ala nousi
Sysmässä runsaaseen 70 hehtaariin.
– Pirttivuoren metsä sijaitsee lähellä säätiön muita suojelukohteita. Tavoitteenamme on
kasvattaa jo olemassa olevia suojelualueita ja yhdistää niitä laajojen suojelukokonaisuuksien
luomiseksi, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo. Kuvat: Marjo Kuisma.
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Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS edistää
luonnon monimuotoisuuden suojelua ja retkeilyä
Päijänteen ympäristössä. Säätiö hankkii
lahjoitusvaroilla maa-alueita suojeluun ja saa alueita
muun muassa testamenttilahjoituksina. PLUPS on
hankkinut tähän mennessä 18 luontokohdetta, jotka
muodostavat 16 eri suojelualuetta. Suojelualueiden
yhteispinta-ala on noin 420 hehtaaria.
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