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Päättymässä oleva vuosi on tuonut meille suomalaisillekin kokemuksia niistä muutoksista, joista
ilmastoasiantuntijat ovat pitkään varoitelleet. Helteinen kesä ja kuivuus sai monet huolestumaan. Kesä oli kuin
valmistautumista syksyllä julkaistuun IPCC:n ilmastoraporttiin, jonka mukaan maapallon lämpenemistä ei kyetä
riittävästi hillitsemään nyt voimassa olevilla sopimuksilla, vaan tarvitaan paljon järeämpiä keinoja, jotta
lämpeneminen saadaan pysäytettyä 1,5 asteeseen. Maailman pitäisi olla tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi
täysin päästötön vuoteen 2050 mennessä.  Suomessa on käyty vilkasta keskustelua metsienkin käytöstä IPCC:n
raportin julkaisun myötä. 
 
Paikallinen luonnonsuojeluyhdistyskin jatkaa toiminnassaan edelleen metsäteemaa.  Keväisessä
jäsenkirjeessämme kerroimme, kuinka kannamme huolta kotikuntiemme maankäytöstä, järvien, metsien ja
soiden tulevaisuudesta ja kaikkinaisesta ympäristöön kohdistuvasta toiminnasta, joka aiheuttaa tällä hetkellä
luonnon monimuotoisuuden nopeaa katoamista ja luonnon virkistyskäytön heikkenemistä. Huoli
ilmastonmuutoksesta saa meidät toimimaan jatkuvan metsänkasvatuksen puolesta  laajoja aukkohakkuita
vastustaen.  
 
Virtain-Ruoveden luonnonsuojeluyhdistys teki syksyllä Virtain kaupungille esityksen ns. Holttisen metsän käyttö- ja
hoitosuunnitelmaksi, joka säästäisi n. 40 hehtaarin metsän kaupunkilaisten virkistys- ja luontokohteeksi.  Osa
metsästä jäisi talouskäyttöön, mutta sitä hoidettaisiin jatkuvan kasvatuksen periaatteilla. Aluetta on tähänkin asti
käytetty ahkerasti marjastukseen, sienestykseen ja ulkoiluun. Siellä on laaja polkuverkosto ja se nivoutuu
luontevasti Torisevan alueeseen. Luonnonsuojeluyhdistys on suunnitelman toteutuessa sitoutunut alueelle
rakennettavan laavun huoltotehtäviin. 
 
Tulevan vuoden toimintaan sisältyvät tutut tapahtumat kuten niittotalkoot, kevät- ja syystaimitorit, retket,  luonto
lainassa –tapahtumat kirjastoissa sekä metsäteeman yleisötilaisuus. Syyskokouksessa on mahdollisuus vaikuttaa
tulevan vuoden toimintaan. 
 
Luonnonsuojeluliitto on uudistanut jäsenrekisterinsä vastaamaan tietosuojalain vaatimuksia.  Uusi rekisteri tulee
helpottamaan paikallisten yhdistysten yhteydenpitoa jäsenistöön. Tavoitteenamme on saada entistä useammalle
jäsenkirjeet sähköpostitse, jonka vuoksi toivomme ilmoituksia sähköpostiosoitteestanne jäsenrekisterin hoitajalle
osoitteeseen katrilavaste@hotmail.com. 
 
Syyskokouksessa valitaan jäseniä paikallisyhdistyksen hallitukseen. Jos tunnet kiinnostusta yhdistyksen
toimintaan hallituksesta käsin, ole yhteydessä puheenjohtajaan (Larissa Heinämäki 040 776 2797
larissa.heinamaki@phpoint.fi) .

Ilmastonmuutos on yhteinen huolemme 

Kokouskutsu 

Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen, 
joka pidetään maanantaina 19.11.2018 klo 18.00  Pub 66:lla (Virtaintie 29, Virrat). Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta ja sen suuntaviivoista. 
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