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Tervehdys PLUPSin koordinaattorilta,  
 

Kevään koittaessa, kun ilmatila täyttyy pikkulintujen virkeästä visertelystä, pesäänsä tekevien lintujen 

määrätietoisista lentomatkoista ja paritteluun tähtäävistä ääntelyistä, voi lintujen elämään 

vihkiytymätön helposti harhautua uskomaan, että metsissämme kaikki on hyvin. Todellisuus on kuitenkin 

kaikkea muuta, vaikka uhanalaistuneiden lintulajien pesintää yritetäänkin auttaa monin tavoin. 

Esimerkiksi aiemmin yleiselle, nykyään erittäin uhanalaiselle hömötiaisille tehdään hätäaputyönä 

pesäpökkelöitä ja –pönttöjä, jotka korvaavat metsistä hävinnyttä lahopuustoa.  

Suomeen saapuvat sääkset on määritelty elinvoimaiseksi lajiksi ja niitä onkin nykyään kohtuullisen 

helppoa havaita esimerkiksi Päijänteellä. Sääksienkin nykyinen elo on kuitenkin hyvin suurelta osin, 

varsinkin eteläisessä Suomessa, tekopesäverkoston varassa.  

Olen toiminut viitisen vuotta valtakunnallisen Sääksisäätiön tiedotus- ja varainkeruuryhmässä ja 

sääksen Päijänteen alueen tiedottajana. Tätä ennen olen toiminut vajaan parikymmentä vuotta muissa 

luontojärjestöissä ja työskennellyt mm. Ekometsätalouden liitossa.  

Lapsuuteni vietin Jyväskylän seudulla Muuramessa ja Säynätsalossa, josta sukuloimme usein 

Korpilahdelle ja Putkilahteen. Viimeiset viisi vuotta asuin ja toimin Päijänteen itäpuolella, Hartolassa ja 

Sysmässä. On hienoa, että näillä seuduilla on PLUPSin omistamia ja rauhoittamia suojelualueita ja että 

Päijänteen suojelun hyväksi toimii oma säätiö! Olen seurannut PLUPSin toimintaa jo vuosia asiamiehenä 

toimineen ystäväni kautta ja todella hyvää työtä on tehty. On ilo ja kunnia olla mukana tässä ketjussa.  

Sirpa Rautiainen, ympäristöhistorioitsija 

 

Sääksisäätiön miehet kävivät tekemässä 

maaliskuussa uuden sääksen tekopesän 

hajonneen tilalle Päijänteen Rimminlahdella, 

Sysmän Tehinselällä. Sääksen tiedetään asuneen 

pikkusaarella ainakin jo 1960-luvun alussa.  

Kuva Ilmari Häkkinen 
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Toiminnanjohtaja tiedottaa 

 

Uusi toimintavuosi on alkanut positiivisissa merkeissä. Alkuvuodesta säätiö sai hankittua merkittävän lahjoituksen 

turvin Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta 

lehtimetsää. Säätiö palkkasi myös uuden työntekijän helmikuun alusta. Pystymme nyt paremmin vastaamaan 

toiminnan kasvun myötä syntyneisiin haasteisiin. 

Jo viime vuoden lopulla aloitimme yhteisen hankkeen elokuvaohjaaja ja tuottaja Marko Röhrin kanssa ja hanke 

jatkuu. Tavoitteena on parantaa Puulaveden eli tuttavallisemmin Puulan suojelua. Pelastetaan Puula -keräyksen 

tuotot käytetään suojelualueen hankkimiseen Puulalta. Kampanja on voimassa toistaiseksi ja raha-lahjoitusten lisäksi 

toivomme saavamme aluelahjoituksia Puulan upealta alueelta. Hankkeen myötä haluamme myös kasvattaa 

tietoisuutta ympäristön tilasta. Voit osallistua kampanjaan osoitteessa https://pelastetaanpuula.fi. 

Kevät on tuonut mukanaan suuria uudistuksia säätiön toimintaan. Toimistomme on muuttanut Sysmästä 

Säynätsalon entiselle kunnantalolle Jyväskylään. Toimiston ihanteellinen sijainti historiallisessa rakennuksessa, 

keskellä ”Päijänteen Tahitia” on jo nyt näkynyt vilkkaana kiinnostuksena säätiön toimintaa kohtaan – tule sinäkin 

vierailulle juttelemaan luontoasioista.  

Olemme tilanteessa, jossa monimuotoisen metsäluonnon heikkeneminen edelleen kiihtyy, ilmasto muuttuu ja koko 

maailma on vakavien haasteiden edessä. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme kokeneet pandemian ja nyt 

itäinen Eurooppa on sodan keskellä. Ajatuksemme ovat sodan uhrien luona. 

Säätiön toiminnan kannalta ja haastavista ajoista huolimatta olemme asettaneet tämän vuoden tavoitteeksi saada 

hankittua jopa neljä uutta suojelualuetta. Tähän emme pysty ilman Sinun apuasi. Otamme vastaan rahalahjoituksia, 

maa-alueita ja testamenttilahjoituksia. 

Auta meitä suojelemaan luontoa – suojelu säätiön 

kautta on vahvaa suojelua! 

 

Mukavaa kevään seuraamista kaikille, 

Niko Nappu ja Muuratsalon valkoselkätikka 

PS. Keski-Suomen vesistöpäivää vietetään 

21.5.2022. Olen tapahtumassa mukana.  

https://vesistosaatio.fi/keski-suomen-

vesistopaiva 

 

UUSI OSOITTEEMME: 

SÄYNÄTSALON KUNNANTALO, 

PARVIAISENTIE 9 

40900 SÄYNÄTSALO 

 

https://vesistosaatio.fi/keski-suomen-vesistopaiva
https://vesistosaatio.fi/keski-suomen-vesistopaiva
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Hyvä testamentti –webinaari 

 

 

 

Hyvä testamentti -kampanjan lakiasiantuntija ja varatuomari Piia Jeremejeff kertoo webinaarissa mm. 
perintöoikeudesta, perintöverotuksesta sekä testamenttaamisesta. Sinäkin olet toivottu henkilö 
seuraamaan webinaaria, vaikka aihe kiinnostaisi vain vähän. Osallistujamäärä on rajattu, joten ilmoittaudu 
pian ja viimeistään 21.4. mennessä PLUPSin koordinaattorille (sirpa.rautiainen@plups.fi tai p.050 350 7432).  

Tervetuloa linjoille! 
Lue Hyvä testamentti -kampanjasta: https://www.hyvatestamentti.fi/yhteystiedot 

 

Retki 

 

 

Muissa PLUPSin Sysmän kohteissa (Haapakoskelo ja Syväsilmänvuori) käydään ajan ja mahdollisuuksien 

rajoissa.  

Retki tehdään bussilla ja retkelle ilmoittaudutaan Sysmän kuntaan Raija Hänniselle 

(raija.hanninen@sysma.fi): Bussi lähtee Sysmän vanhan Matkahuollon pihasta (Sysmäntie 51) klo 12. 

Pääkohteemme on Pirttivuoren metsä. Bussi pysähtyy Hyvinvointimajatalon pihaan Nikkaroisissa, josta 

lähdetään kävellen eteenpäin. Ottakaa mukavat kengät jalkaan ja vettä ja evästä mukaan. Bussimatkasta 

perimme 5€/henkilö. Paluuaika 15.30 on arvioitu, voi heittää puoleen tai toiseen.  

PLUPSin puolesta oppaina ovat entinen asiamies Marjo Kuisma ja PLUPSin koordinaattori Sirpa Rautiainen.  

Asiamiehen pestille onnellinen päätös – Majuven metsä suojeltiin 

 

PLUPSin asiamiehenä 10 vuotta toiminut Marjo Kuisma jäi eläkkeelle 

helmikuun alussa – ei suinkaan lepäämään laakereilla luonnonsuojelusta, 

mutta nauttimaan kiireettömämmin luonnosta - eritoten linnuista - sekä 

kirjoittamisesta. Tällä hetkellä on työn alla lastenkirja pöllöjen elämästä.   

Työuran viime metreillä tuli myyntiin Kuisman kotipaikan läheltä metsä, 

joka on ollut Marjolle tärkeä paikka jo kymmeniä vuosia. Viimeiset 

työpäivät kuluivat kovassa jännityksessä: saadaanko metsä hankittua 

PLUPSille - ja onnellisestihan asiassa kävi. Metsän hankinnalle oli 

rahoitus, PLUPS tarjosi metsästä oikean hinnan ja metsän myyneetkin 

olivat varmasti lopputuloksesta helpottuneita. 

 

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on mukana Hyvä testamentti –kampanjassa ja tarjoaa 
tiistaina 26.4. klo 17 – 18.15 mahdollisuuden osallistua Hyvä testamentti -webinaariin.  

 

Sysmän kunnan kanssa järjestetään 21.5.2022 opastettu retki Sysmän Pirttivuoren metsään 

mailto:sirpa.rautiainen@plups.fi
https://www.hyvatestamentti.fi/yhteystiedot
mailto:raija.hanninen@sysma.fi
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Marjo Kuisma Hartolan 

Majuvenlahden jäällä, PLUPSin 

omistamaa metsäaluetta selän 

takana. Majuven metsäksi 

nimetyllä alueella kasvaa paljon 

lehtipuustoa - kelvannee 

valkoselkätikallekin. Siellä on 

iäkkäitä hies- ja rauduskoivuja, 

järeitä haapoja ja rannoilla 

tervaleppää. 

”Maju” on Hartolan ja Sysmän 

murretta ja tarkoittaa Mariaa. 

”Majuve” on siis Marian vettä. 

Majuvenlahden lähellä, 

Kirkkolassa tiedetään olleen 

alkeellinen kristittyjen kirkko jo 

1300-luvun lopulla. Kuvat Sirpa 

Rautiainen

 

Piirros Riitta Pouttu. 

 

Rahankeräysluvan numero on RA-2020/ 701 
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Elämää Hartolan  kirkonkylän Isosuolla 

 

 

Vaivero ja isolepinkäinen Hartolan 

kirkonkylän Isosuolla. Kuvat Teppo Häyhä 

Isosuon eteläosassa on vielä jäljellä 

keppirivejä, joissa asukkaat ovat 

kuivanneet turvetta pehkuiksi eli 

eläinten makuusijojen kuivikkeiksi.  

Kuva Sirpa Rautiainen 

 

PLUPS omistaa Isosuosta yhteensä 

124 hehtaaria ja säätiön tavoitteena 

on Isosuon suojelualueen 

laajentaminen, ennallistaminen ja 

virkistyskäytön lisääminen.  

Tavoitteissa harpattiin taas pieni 

askel eteenpäin, kun Hartolan kunta 

rauhoitti vajaan 12 hehtaarin 

suuruisen alueen PLUPSin omistaman 

Isosuon länsiosan vierestä. ELY-

keskus pitää rauhoitus-päätöksessään 

kunnalle tärkeänä, että PLUPSin 

alueetkin suojellaan.  
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Puula-keräys jatkuu 

 

 

 

 

 

Onnittelut Päijänteelle – Salpausselkä Geopark 13.4.2022! 

Salpausselkä Geoparkista tuli 13.4.2022 virallisesti osa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon Geopark-

ohjelmaa eli se on nimetty geologisesti arvokkaaksi alueeksi ja se kehittää ympäristöä huomioivaa matkailua ja 

esimerkiksi ympäristökasvatusta. Salpausselkä Geopark koostuu kuuden kunnan eli Lahden, Hollolan, Asikkalan, 

Heinolan, Sysmän ja Padasjoen alueista, joista on nimetty erityisiä Salpausselkä Geopark –kohteita.  

Sysmän ja Asikkalan kohteet sekä Hollolan Vehkosaari sijaitsevat nyt Salpausselkä Geopark –alueella. Hollolan 

Vehkosaari on geologisesti mielenkiintoinen ja ehkä osa I Salpausselältä Hälvälänkankaalta lähtevää harjua.  

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: 

 

 

 

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. 
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Pari vanhaa maisemakuvaa pohjoiselta Päijänteeltä  

 

 Äijälänsalmi. Kuvat Pentti Alho 

  

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: 

 


