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Moni muistaa lapsuudessaan 
käyneen mustikkametsässä, 
jossa saattoi törmätä lehmiin. 
Sittemmin metsälaidunnus 
harvinaistui, mutta se tekee 
nyt paluuta luonnon- ja maise-
manhoitona. Karja pitää vesa-
kon poissa, maisema avartuu 
ja luonto monipuolistuu.

Luonnon- ja maiseman-
hoidolle on tarvetta, sillä lai-
dunnuksen loputtua alueet 
alkoivat kasvaa umpeen. Yksi-
tyiset metsänomistajat voivat 
kunnostaa puustoisia perin-
neympäristöjä Metso-ohjel-
malla. Metson tavoitteena on 
varmistaa, että Suomessa kas-
vaa jatkossakin sellaisia met-
siä, joissa myös uhanalaiset 
ja taantuneet eliölajit voivat 
elää.

Syksy on hyvää aikaa löytää 
puustoisia perinneympäristö-
jä, kun metsät ovat lehdettö-
minä. Lehmien ja lampaiden 
aikoinaan kaluamat puut ovat 
järeitä, ja ne poikkeavat tavalli-
sen metsän puista. 

Tietoa vanhan metsälai-
tumen monimuotoisuuden 
arviointiin sekä kunnostuk-
sen ja hoidon suunnitteluun 
on tarjolla metsäalan organi-
saatioissa, Pro Agrioissa sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksissa. 

Umpeenkasvaneen perin-
neympäristön kunnostusvai-
heessa raivataan pensaikkoa ja 
vesakkoa sekä poistetaan liika 
puusto.

Tällöin on maltettava sääs-
tää luonnolle arvokas eli ikä-
rakenteeltaan vaihteleva ja 
lajistoltaan monipuolinen 
puusto. Se on erittäin tärkeä 
koti- ja elinympäristö kääville, 
hyönteisille ja linnuille.

Kunnostuksen jälkeen puus-
toista perinneympäristöä 
hoidetaan laiduntamalla. Lai-
dunnuskustannuksiin on saa-
tavissa tukea maatalouden 
ympäristötuen erityistuista, 
jotka ovat osa Manner-Suo-
men maaseudun kehittämis-
ohjelmaa vuosille 2007-2013.

Kunnostuksen ja hoidon 
ansiosta metsänomistaja saa 
arvokkaan kohteen, joka jat-
kaa metsän ylisukupolvista 
jatkumoa.

Metsälaitumet, hakamaat ja 
lehdesniityt sisältävät tarinan 
entisajan elinkeinoista. Tänä 
päivänä niiden arvot perus-
tuvat luonnon monimuotoi-
suuteen, kulttuurihistoriaan 

ja metsän monipuoliseen 
käyttöön.

Kulttuurin monimuotoisuu-
den arvot eivät säily itsestään. 
Metsänomistajan kannattaa-
kin selvittää, mitä vaalimisen 
arvoista löytyy omista metsis-
tä ja pohtia menneen ajan vaa-
limista nykyajan keinoilla.

Airi Matila

Puustoisten perinneympä-
ristöjen hoito luonnonlai-
duntamisella- hanke järjestää 
yhteistyötahojen kanssa lai-
duntreffit Kustavissa 29.9. klo 
13–16. Metso-ohjelman rahoit-
taman hankkeen toteuttami-
sesta vastaavat WWF Suomi 
ja Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapio. Lisätietoja www.
metsalaidun.fi.

Vanhoja metsälaitumia 
otetaan uudelleen laitumiksi

Puustoisen perinneympäristön tunnistaa vanhojen lehti- ja havupuiden perusteella, 
vaikka nuorempi puusukupolvi muutoin peittää laidunnuksen jäljet.

Pähkinäpensas mo-
nipuolistaa varsinais-
suomalaisen laitumen 
luonnonarvoja. Se eroaa 
nuorten oksien karvojen 
perusteella esimerkiksi 
lehmuksesta.

Tässä olisi tarjolla maisemalle parantaja. Laitumella käyskentelevät lehmät ovat maa-
seudulla harvinainen näky, jolle on yhä enemmän kysyntää.

Laiduntreffit Kustavissa lauantaina

o Vesa Penttilä

Nousiaisten Osuuspankissa oli 
viime vuoden lopussa tarkan 
laskennan mukaan 4822 omis-
tajajäsentä. Uusi tuhatluku 
meni rikki syyskuun alkupäi-
vinä, kun Saija Tapanista tuli 
pankin 5000. omistajajäsen.

– Omistajajäsenien netto-
lisäys on ollut keskimäärin 
150:n luokkaa vuosittain. Tä-
nä vuonna kasvu on ollut ta-
vallista suurempaa, sillä nyt on 
jo lähes 200 omistajajäsentä 
enemmän kuin vuodenvaih-
teessa, toimitusjohtaja Ville 
Aakula ynnäilee.

Pankin sijoituspäällikkö Os-

si Öhman arvelee, että omis-
tajajäsenien määrä lisääntyy, 
koska asiakkaat hakevat bo-
nushyötyä keskittämällä. 
Osuuspankin ja Pohjolan yh-
teistyössä bonuksia voi käyttää 
pankki- ja vakuutuspalveluis-
sa.

– Järjestelmä on oikeuden-
mukainen, sillä bonuksia ker-
tyy volyymin ja asioinnin 
perusteella. Nousiaisten Osuus-
pankin tuloksesta yli puolet pa-
lautuu asiakkaille bonuksina, 
Aakula sanoo.

Pankki palkitsi Saija Tapa-
nin 500 euron rahastolahja-
kortilla.

Nousiaisten Osuuspankin toimitusjohtaja Ville Aakula ja 
asiakasneuvoja Tiia Rantasalo luovuttivat rahastolahja-
kortin Saija Tapanille.

Nousiaisten 
Osuuspankissa 
uusi tuhatluku

Turun seudun kunnat tuke-
vat laadukasta seuratoimin-
taa koulutuksen keinoin. 
Vakan kunnista mukana ovat 
Masku, Mynämäki, Naantali 
ja Nousiainen.

Kymmenen kunnan lii-
kuntatoimet tarjoavat yli 
500 seuratoimijalle koulu-
tusta oman vapaaehtoistyön 
tueksi.

– Tänä syksynä koulutuk-
sia ovat pitämässä muun 
muassa liikuntaravitsemuk-
sen arvostetuimpia koulut-
tajia Suomessa Olli Ilander, 
liikuntatieteiden maisteri ja 
valmennuspäällikkönä toi-
miva Marja Miettinen, pit-
kän linjan huippuvalmentaja 
Sami Kalaja sekä Päivi Gran-
holm, PsM, TEO:n laillistama 
turkulainen työterveyspsyko-
logi, jolla on pitkä kokemus 
kilpa-aerobicin valmentaja-
na, ynnää Liikun päivittäisen 

liikunnan kehittämispäällik-
kö KaritaToivonen.

Koulutuksia tarjotaan kol-
melle eri kohderyhmälle: 
aloitteleville ohjaajille, val-
mennusta tai ohjausta jo 
tehneille sekä seurojen toimi-
henkilöille. Aiheina ovat muun 
muassa ryhmän toiminta, 
lasten liikunnan erilaiset oh-
jaustavat, aikuisten harraste-
liikunta, seuran viestintä ja 
hallinto, tapahtumien järjes-
täminen, ravitsemus, nuoren 
henkinen kasvu ja hankemah-
dollisuudet. 

– Tarjolla on 57 tuntia mak-
sutonta koulutusta. Tällaisia 
koulutuksia ei pystyttäisi tar-
joamaan näin laajamittaisesti 
ja paikallisesti, jos kunnat eivät 
olisi tehneet yhteistä linjausta 
sen suhteen, että seuroja ja sitä 
kautta kuntalaisia halutaan lii-
kuttaa osaavien käsien kautta, 
kiittelee Toivonen.

Masku, Mynämäki, Naantali 
ja Nousiainen tukevat 
seuratoimintaa koulutuksella

Henkilöauto anastettiin Naan-
talin Kastovuorenkadulla sun-
nuntaina. 
    Auto löytyi myöhemmin Tu-
rusta.

Henkilöauto 
anastettiin 
Naantalissa 70-vuotias mies kärähti ratti-

juopumuksesta Lemussa As-
kaistentiellä maanantaina 
aamupäivällä. Henkilöautol-
la liikkeellä ollut mies puhal-
si rattijuopumuksen ylittävän 
lukeman.

Rattijuoppo 
Lemussa


