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 Ympäristönsuojelu on sii-
näkin haastavaa, että se saattaa olla 
hetkellisesti yksilön intressien kanssa 
ristiriidassa. Paikallisia luonnonsuoje-
lijoita, helposti haukutaan siitä, että he 
estävät arvokkaan luonnon tuhoami-
sen, kun se on tiettyjen tahojen edun 
lyhytaikaisen taloudellisen edun vas-
taista.
 Kun teollisuuslaitos on tuo-
massa työpaikkoja tai gigamarketti 
lisää kulutettavaa, niin ollaan valmiit 
uhraamaan luonnon elinvoimaisuus. 
Vaikka tiedossa on, että koko talous-
kasvuun ei ole varaa. Pelko saavutet-
tujen etujen menettämisestä jomottaa 
takaraivossa.
 Hallitustenvälisen ilmaston-
muutospaneelin erikoisraportti sai 
poliitikot taas teatraalisesti reagoi-
maan, kuinka lastemme tulevaisuus 
on turvattava. Mutta kun päättäjille 
sitten kerrotaan, mitä yksinkertaisia 
rajoittavia toimia se vaatisi, niin jo taas 

Pikkujoulu 
7.12.! 
Virittäydymme joulun tunnelmaan 
perjantaina 7.12. pikkujoulun merkeis-
sä perinteisen tapaan Alkulan tilalla 
Vanhassa Vaasassa (Gripinpolku 1) klo 
18 alkaen.

Lillajul 7.12.!
Vi sätter oss i julstämning fredagen den 
7.12. med en lillajulsfest, som firas tra-
ditionellt på Alkula gård i Gamla Vasa 
(Gripstigen 1) med början kl. 18.

juostaan kilpaa lohdullisten valheiden 
laarille.
 Tämä on edustuksellisen de-
mokratian malliongelma. Jos tartut 
toimeen ja ajat saavutettujen etujen 
alasajoa, lohdullisia valheita kaupit-
televan kilpailijasi on helppo kerätä 
kansan suosio. Ihmiset haluavat tur-
vata lasten elinehdot tällä planeetalla, 
mutta silti on mukavampi äänestää 
ehdokasta, joka katteettomasti lupaa 
kaikkea ristiriitaista hyvää.
 Vastuuta siirretään kuuman 
perunan kaltaisesti vuoroin yksilölle, 
päättäjille ja markkinataloudelle. Oli-
siko aika ottaa hetkeksi pää pois pu-
sikosta ja todeta, että kyllä tässä nyt 
vaan on luovuttava talouskasvusta. 
Mutta kuka uskaltaa vaalikampanjoi-
den käynnistyessä pysyä rehellisenä ja 
kannattaako se?
 
 Matti Tuomaala, PJ

KULUTUSJUHLAT ON OHI?



KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN 31.10.
INBJUDAN TILL FÖRENINGENS HÖSTMÖTE 31.10.

Seuran sääntömääräinen syyskokous 
pidetään ke 31.10. klo 19:30 Vaasan 
Folkhälsantalolla (Raastuvankatu 23-
25).

Asialistalla sääntömääräiset asiat ku-
ten vuoden 2019 talousarvio ja toimin-
tasuunnitelma, vuoden 2019 toimijat 
(mm. puheenjohtajan sekä hallituksen 
valinta), jäsenmaksujen suuruus sekä 
edustajien valinta kattojärjestöjemme 
Suomen luonnonsuojeluliiton Poh-
janmaan piirin sekä Natur och Miljön 
vuosikokouksiin.

Tarjolla kahvia / teetä sekä suolaista 
iltapalaa. Tervetuloa!

KIERTOTALOUS VAI KIERO TA-
LOUS? –tilaisuus ke 31.10. klo 18 (en-
nen syyskokousta) 

Kiertotalous on viime vuosien aikana 
noussut haastamaan nykyisen lineaa-
ritalouden tuhlaavan mallin, jossa 
hyödykkeitä tuotetaan kertakäyttöi-
siksi. Kiertotalousjärjestelmässä hy-
vinvointi kytketään irti luonnonvaro-
jen liikakäytöstä ja tuotteista tehdään 
jo suunnitteluvaiheessa kestäviä, uu-
siokäyttöisiä ja turvallisesti kierrätet-
täviä.

Vaasan ammattikorkeakoulun ympä-
ristötekniikan lehtori FM Asseri Laiti-
nen pohtii esityksessään kiertotaloutta 
ja sen mahdollisuuksia ratkaista ih-
miskuntaa kohtaavat ongelmat.

Föreningens ordinarie höstmöte hålls 
ons 31.10. kl 19:30 i Folkhälsanhuset 
Wasa (Rådhusgatan 23-25). 

På föredragningslistan finns stad-
ge-enliga ärenden såsom budget och 
verksamhetsplan för året 2019, funk-
tionärer år 2019 (bl.a. ordförande och 
styrelse väljs), storleken på medlems-
avgiften bestäms och representanter 
till våra takorganisationers (Natur och 
Miljö och Suomen luonnonsuojelulii-
ton Pohjanmaan piiri) årsmöten väljs.

Det bjuds på kaffe / te och en salt 
kvällsbit. Välkommen!

KIERTOTALOUS VAI KIERO TA-
LOUS? –tillfälle ons 31.10. kl. 18 (före 
höstmötet) 

Lektorn i miljöteknik vid Vaasan am-
mattikorkeakoulu, FM Asseri Laitinen 
begrundar i sitt föredrag  den cirkulä-
ra ekonomin och dess möjligheter att 
lösa miljöproblemen som mänsklig-
heten står inför.  

Tiedustelut/Förfrågningar:
Matti Tuomaala
0405552582
matti.j.tuomaala@gmail.com



Metsähakkuut Vaasan saaristossa ovat 
menneenä kesänä näkyneet lehtipals-
toilla ja herättäneet keskustelua. Ger-
byn saariston Lammassaaressa riehuu 
jo varsinainen metsäkiista, jossa osa-
puolina ovat kesämökkiläiset ja Vaa-
san kaupunki. 
 Saaristohakkuiden taustalla 
on metsäyhtiö UPM Metsä, joka on 
sopinut maanomistajien kanssa mel-
ko laaja-alaisista avohakkuista Gerbyn 
saariston Lammassaaressa ja Sundo-
min saariston Rönnskäretissä. UPM 
Metsä mainostaa hakkuumahdolli-
suuksia maanomistajille, tuo metsä-
koneet saarelle ja vie puut mantereelle 
- ilman tällaista ”palvelua” saarihak-
kuita on hankalaa toteuttaa.
 Lammassaaressa on kyse noin 
viiden hehtaarin hakkuista kaupungin 
mailla, ja Rönnskäretillä noin kah-
denkymmenen hehtaarin hakkuista 
yksityismailla. Hakkuut oli tarkoitus 
toteuttaa jo kesällä, mutta ne on nyt 
todennäköisesti siirretty talven yli. 
 Molemmissa saarissa on pal-
jon kesämökkiläisiä, joille metsät ovat 
rakkaita ja tärkeitä. Mökkisaarien 
metsät palvelevat virkistysmetsinä, 
suojaavat myrskytuulilta ja kaunista-
vat maisemaa. Sekä Lammassaaressa 
että Rönnskäretillä hakkuiden kohtei-
na on yli 100-vuotiaita metsiä, joilla 
on myös luontoarvoja.  
 Valtaosa Lammassaaren mök-
kiläisistä allekirjoitti vetoomuksen, 
jossa pyydetään Vaasan kaupunkia 

luopumaan hakkuista. Rönnskäretillä 
monet mökkiläiset ottivat kantaa hak-
kuisiin maisematyölupahakemuksen 
yhteydessä keväällä. 
 Vaasan ympäristöseura tu-
tustui keväällä molempien saarien 
hakkuusuunnitelmiin sekä kirjoit-
uspöytätyönä että maastossa, ja laa-
ti sen pohjalta useita kannanottoja. 
Teimme muistutuksen Rönnskäretin 
hakkuiden maisematyölupahakemuk-
sesta (19.4.), aloitteen Lammassaaren 
hakkuiden jäädyttämiseksi (15.5.) ja 
vetoomuksen UPM Metsälle Lam-
massaaren puukauppasopimuksen 
purkamiseksi (12.6.). Kirjoitimme 
mielipidekirjoituksen Lammassaaren 
hakkuista Pohjalaiseen (29.5.) ja jär-
jestimme yleisöretken saarelle (17.6.).
 Rönnskäretin hakkuita kriti-
soimme niiden suuren pinta-alan ja 
luontoarvojen puutteellisen huomi-
oinnin vuoksi. Siellä avohakkuiden 
kohteena ovat miltei kaikki saarella 
jäljellä olevat yli 100-vuotiaat metsät. 
Hakkuiden vaikutuspiirissä on myös 
piensoita ja muita maankohoamis-
rannikon arvokkaita elinympäristöjä. 
Rönnskäret sijaitsee kaiken lisäksi Me-
renkurkun maailmanperintöalueella, 
mikä ei kuitenkaan suojaa metsähak-
kuilta.  
  Lammassaaren hakkuut koh-
distuvat puolestaan yli 120-vuotiai-
siin metsiin, jotka edustavat maanko-
hoamisrannikon erittäin uhanalaisia 
luontotyyppejä. Lisäksi kaupungin 
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metsillä on Lammassaaressa suuri 
merkitys virkistysmetsinä.  
 Vaasan saaristossa on voi-
massa saariston osayleiskaava, jossa 
on pyritty yhteen sovittamaan metsä-
taloutta ja virkistyskäyttöä. Suuri osa 
metsäalueista on merkitty retkeily- ja 
ulkoilualueeksi (VR) tai metsätalo-
usvaltaiseksi alue, jolla on ulkoilun 
ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja 
(MU). Näillä alueilla vaaditaan maise-
matyölupa yli kahden hehtaarin suu-
ruisille avohakkuille. Myös tavallisilla 
metsätalousalueilla (MT) vaaditaan 
maisematyölupa yli viiden hehtaarin 
suuruisille avohakkuille.    

 Maisematyölupavaatimuksen 
ansiosta Rönnskäretin mökkiläiset 
ja muut osalliset pääsivät kertomaan 
mielipiteensä hakkuusuunnitelmista. 
Lupahakemuksesta tehtyjen muistu-
tusten perusteella hakattavien met-
sien luontoarvoja selvitettiin tarkem-

min, ja joillekin metsänomistajille 
tarjottiin jopa mahdollisuutta MET-
SO-suojeluun vaihtoehtona hakkuille. 
Kriittisistä muistutuksista huolimatta 
kaupunki myönsi maisematyöluvan 
kaikille hakkuille.    
  Lammassaaressa kaupungin 
viheralueyksikkö ohitti kyseenalaisella 
järjestelyllä osayleiskaavan maisema-
työlupavaatimukset. 
MU-alueella sijaitseva 3,9 hehtaarin 
avohakkuu on jaettu puuvyöhykkeillä 
osiin, jotta kaavan asettama raja-arvo 
(kaksi hehtaaria) ei ylittyisi. Tällainen 
”kikkailu” kaavamääräysten kanssa 
kaupungin puolelta herättää paljon ih-
metystä. Maisematyölupaprosessi olisi 
myös Lammassaaressa ollut luonteva 
tapa kuulla mökkiläisten mielipiteet 
hakkuista. 
 Saaristoluontomme on 
herkkä ja monimuotoinen. Toivotta-
vasti vaasalaisilla on voimia ja roh-
keutta puolustaa sitä jatkossakin. 
Vaasan kaupunkiin ja UPM Metsään 
voi milloin tahansa olla yhteydessä ja 
kertoa mielipiteensä saaristohakkuis-
ta. Voit myös tarjota tukesi Lammas-
saaren mökkiläisille, jotka pyrkivät 
edelleen pysäyttämään hakkuut kau-
pungin mailla. 
 Vaasan ympäristöseuran kan-
nanotot löytyvät osoitteesta 
www.sll.fi/vaasa/kannanotot. 

Birthe Weijola
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Mökkiläisen näkökulma
1. Kuka sinä olet?
Olen Hanna Möuts, lammassaarelainen kolmannessa polvessa.
2. Miksi vastustat kaupungin hakkuusuunnitelmia?
Kyseessä on meille mökkiläisille tärkeät virkistysalueet, kauniit, täynnä elämää 
olevat luonnontilaiset vanhat metsät, joissa olen itsekin kulkenut lapsesta asti. 
Metsät myös suojaavat tonttejamme. Kaupunki suunnittelee alueelle laajoja avo-
hakkuita, jotka tehtäisi UPM Metsän toimesta isoilla metsäkoneilla. Hakkuut 
tulisivat monella aivan kiinteistön rajalle. Avohakkuu tai muut rankat toimenpi-
teet tällaisessa kohteessa on käsittämätön ajatus. Ainutlaatuinen
saaristoluontomme tuhoutuisi peruuttamattomalla tavalla.
3. Miten sinä ja muut mökkiläiset olette yrittäneet vaikuttaa hakkuusuunni-
telmiin?
Olemme keränneet Lammassaaren mökkiläisiltä nimiä vetoomukseen, joka vas-
tustaa hakkuita saaressamme. Lähes kaikki allekirjoittivat. Vetoomus on luovu-
tettu kaupungin edustajille. Olemme olleet yhteydessä kaupunkiin monin tavoin 
ja pyytäneet kuulemista, esitelleet vaihtoehtoja, pitäneet asiaa esillä paikallisissa 
tiedotusvälineissä ja facebookin saaristoryhmässä.
4. Miten kaupunki on reagoi-
nut tähän?
Ei vielä mitenkään. Mökkiläisiä 
ei ole kuultu tai edes informoi-
tu hankkeesta alun alkaenkaan. 
Hakkuut oli tarkoitus tehdä jo 
viime keväänä ennen mökki-
läisten tuloa saareen. Vastuuta 
on vieritelty virkamieheltä toi-
selle, kukaan ei tunnu tietävän 
mitään.
5. Miten aiotte jatkaa vaikut-
tamista?
Seuraavaksi saattaa olla tarpeen 
miettiä mielenosoituksen jär-
jestämistä, nimien keräämistä 
uuteen adressiin laajemmalta 
joukolta ihmisiä, somekampan-
jan kehittelyä.



Skogen och mossen, den ensamma
korpens klingande rop
                  nirvana direkt.
Roddbåten väntar i vassviken
           avsked, hemfärd.
Årtagen söndrar vattenspegeln och
jag förstår att världen är också materia.
Allt är så tyst när jag når hamnen.  

Med havet på ryggen, skogen och
mossen i ögonen och korpens rop
i öronen trampar jag hemåt genom staden
i sensommarnatten.
Handflatorna känner ännu trädens bark,
deras hud, så mjuk av regnet.
Än en gång fylls jag av natteffekten och
cykelns trampor blir vingar.

Hemmet vilar tyst och tungt på jorden.
Jag går sakta in i sömnen och känner
ingen skillnad, som att
vada ut i ljummet vatten en
varm och regnig augustidag.
     
På morgonen ser jag ut genom fönstret
och känner en salig vardagsleda
samtidigt som jag älskar allt så innerligt.
Du kråka där, förklädda budbärare,
vad vill du säga mig nu igen?
Jag finner ingen vettig förklaring
till min lycka eller mitt vemod idag.
Allt har stannat, bara Jorden snurrar.

Göran Ekström



Pystyyn kuolevia, kääpien riivaamia 
metsiä olimme lähdössä ihailemaan 
tuona syyskuisena lauantaina. Kotkan 
siipien alla olimme hetken suojassa, 
kunnes syksyä henkivä, silti vielä läm-
min kaatosade otti meidät omakseen. 
Kymmenen metsää, seitsemänkym-
mentä kilometriä polkupyörällä mat-
kaamista. Miksi pystyyn kuolevat met-
sät meitä sitten noin kovasti puoleensa 
vetivät? Vai uhkaako metsiä ylipäätään 
pystyyn kuoleminen? Tästä on otetta-
va selvää. 
 No, metsissä elää arviolta 20 
000 eri eliölajia, ja uusia löytyy edel-
leen. Metsäluonnon monimuotoi-
suuden edessä olemme vaikuttuneen 

sanattomia. Pystyyn, vaakatasoon ja 
vinoon kuolleet puut majoittavat pel-
kästään noin   viisi tuhatta lajia.
 Kymmenen luonnon moni-
muotoisuudelle tärkeää metsää eri 
puolilla Vaasan ja Mustasaaren taa-

jama-alueita. Todellista villiä kau-
punkiluontoa, asukkaiden yhteistä 
lahopuutarhaa. Tällainen on Vaasan 
ympäristöseuran ja useiden muiden 
paikallisten ympäristöjärjestöjen yh-
teinen metsiensuojeluesitys Vaasan 
kaupungille ja Mustasaaren kunnalle. 
Pyöräretkemme olkoon kunnianosoi-
tus metsäluonnon monimuotoisuu-
delle sekä yhtä lailla tutkimusmatka 
tuttuun, mutta silti tuntemattomaan 
elinpiiriimme. Lähdemme matkaan, 
koska aika on rajallinen. Rajat ovat 
oma luomuksemme. On vain tämä 
hetki.
 Vaskiluodon kuntopolun kes-
kelle ja sen ympärille levittäytyy jylhää 

kuusikkoa, joka muuttuu 
tervalepikoksi ja lopulta 
avoimeksi suoksi. Sam-
malpatja hyllyy arvelut-
tavasti, joten eipä mennä 
keskemmälle suota, vaik-
ka mieli tekisi. Suon reu-
nassa osa tervalepistä on 
ilahduttavasti kaatunut, 
ja palaamassa hiljalleen 
osaksi luonnon ikuista 
kiertokulkua. Pystyyn 
kuolevia puita sen sijaan 

ei juurikaan ole näkyvissä.
 Kun hyppäämme pyöriemme 
selkiin, sade lakkaa. Minuutiksi. Sitten 
se jatkaa taas entistä voimallisempana 
polkiessamme kohti Öjeniä. Fjärds-
minnetin penkkatiellä ja sillalla tuuli 
tuivertaa erityisen navakasti. Öjenin 

Pyörällä metsästä metsään –pyöräily- ja tutkim    usretki tuntemattoman elinpiirimme saloihin

Luonnon monimuotoisuuden juhlat Furusbackenilla.



suojelualueen ympärysmetsä tarjoaa 
meille suojaa. Maassa makaavia laho-
puita on näkyvissä lupaavan runsaasti. 
Tämä on kaunis, paksusammaleinen 
kuusimetsä. Ohitamme myös pienen 
avosuon. Vaasan kaupunki suoje-
li osan tästä metsästä osana Suomen 
100-vuotisjuhlavuotta, mutta juuri 
kulkemamme, lajistoltaan arvokkain 
metsän osa jäi suojelun 
ulkopuolelle. Ei malt-
taisi, mutta matkaa on 
kuitenkin jatkettava.
 Sade piis-
kaa armottomasti, 
kun pyöräilemme yli 
Öjbergetin Sulvaan ja 
huoltoasemalla nautit-
tujen kahvien jälkeen 
edelleen Tuovilaan, 
josta löytyy todellinen 
metsien aarre. Harva 
on ehkä kuullut Furus-
backenin alueesta, mutta nyt kuulet-
te. Täällä on todellista aarniometsän 
tuntua. Eipä nykyään juuri koskaan 
näe noin komeita kaatuneita haapoja. 
Alueen louhikot vakuuttavat meidät 
lopullisesti kohteen erinomaisuudesta, 
kuin myös syrjäisen tuntuinen Stort-
räsketin lampi. Tämä on aluetta, jon-
ka ympäristöön ollaan kaavailemassa 
suurta akkutehdasta. Alueen erämai-
nen lumo saattaa siis olla tulevaisuu-
dessa muisto vain.
 Hovioikeudenmetsä Vanhassa 
Vaasassa Mustasaaren kirkon, entisen 

Vaasan hovioikeuden, lähellä on mat-
kan seuraava kohde. Tämän metsän 
tunnelma on erilainen kuin aiemmissa 
vierailemissamme. Täällä näkyvät ih-
misen jäljet vuosisatojen ajalta. Met-
sästä on haettu elantoa pienimuotoi-
sella viljelyllä ja karjanhoidolla. Tästä 
kadonneesta ajasta muistuttavia merk-
kejä näkyy siellä täällä Hovioikeuden-

metsässä milloin avoimina, näihin 
päiviin asti säilyneinä muinoin laidun-
neittuina tilkkuina, milloin kiviaitoina 
tai polkuina. Sotavankileirin jäänteistä 
huokuu sanaton synkkä tarina, jonka 
kertomisesta ei ole edes kovin kauaa. 
Hovioikeudenmetsä lumoaa paitsi 
kultttuurihistoriallaan, myös metsien 
monipuolisuudellaan. Täällä voi ko-
kea rehevän lehdon muuttuvan karuk-
si, louhikkoiseksi, harvaa männikköä 
kasvavaksi moreeniharjanteeksi. Iloit-
semme siitä, että Vaasan kaupunki 
suojeli suuren osan Hovioikeuden-
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Muinoin laidunnettu tilkku Mustikkamaalla.



metsästä osana Suomi 100 -juhlavuot-
ta.
 Metsäluonnon monimuotoi-
suuden lumoissa emme ole huoman-
neet, että sade on lakannut tunti sitten. 
Seuraava metsäkohteemme sijaitsee 
vain (pitkän) kivenheiton päässä Ho-
vioikeudenmetsästä. Se on Mustikka-
maa Melaniemellä. Myös täällä näkyy 
menneiden sukupolvien vaikutus. 
Alueella on ikivanhoja viljelyalueita ja 
vanhoja kulkureittejä, joista kuuluisin 
on vanhan Vaasan kaupungin ja Sun-
din sataman yhdistänyt kuninkaantie. 
Joku on keitellyt pontikkaakin, mutta 
rikos on jo vanhentunut. Myös Mus-
tikkamaalla metsätyyppien moni-
muotoisuus hivelee silmää. Täällä on 
myös muutamia pieniä soita. Mieleen 
jäävät valtavat männyt ja haavat. Tätä 
jos mitä voi kutsua kaupungin keuh-
koiksi, josta voi ammentaa energiaa 
kohdata arjen haasteet.
 Ämmänmäki, Långstrands-
bergen, on oleva seuraava kohteemme. 
Onko tämä pystyyn kuoleva metsä? Ei 
vaikuta siltä, vaan uudistumista näyt-
tää tapahtuvan jatkuvasti kun puista 

iäkkäimmät sortuvat 
elon tiellä romah-
taen maapuiksi, jot-
ka hiljalleen lahoa-
vat tarjoten uudelle 
puusukupolvelle ra-
vinteita ja elintilaa. 
Näin metsä uudistaa 
itse itsensä. Ämmän-
mäki on tunnettu 
ku ntop olu i s t a an , 

mutta kannattaa poi-
keta noilta reiteiltä ja kokea aarnio-
metsän tunnelma. Keskellä kaupunkia 
vieläpä. Tämän kaupunkimetsän laho-
puilla tiedetään elävän useita alueelli-
sesti uhanalaisia kääpälajeja.
 Seuraavaksi suuntana on 
Mustasaaren Bölessä sijaitseva Kos-
kskogen-Maraholmsträsketin alue.  
Täällä on paljon käytetty polku, joka 
läpäisee koko alueen. Ympärillä avau-
tuu karuja mäntykankaita ja kallioita. 
Ja mitäpä olisivat tämän seudun met-
sät ilman louhikoita. On myös pieniä 
ja vähän suurempiakin soita, jotka 
täplittävät maisemaa.
 Seuraava kohde on  Metsäkal-
lion Böleskogen. Täällä on paljon käy-
tetty kuntopolku, jonka ympärillä le-
vittäytyy karua mäntykangasta ja siellä 
täällä pieniä soita. Tämäkin metsä on 
erittäin suosittu virkistysalue, ja mo-
nista poluista päätellen ilahduttavan 
useat poikkeavat valtaväyliltä metsän 
siimekseen.
 Aurinko alkaa olla jo lasku-
suunnassa, kun matka jatkuu edelleen 
Västervikiin ja Kylälammen ympäris-
tön metsään. Olo on kuin tutkimus-

Suoluontoa Kylälammen ympäristössä.



lasaaresta löytyy kuitenkin muutakin 
mielenkiintoista. Täällä on yllättävän 
laajalle levittäytyvällä kumpareisella 
alueella vanhaa kuusikkoa, joka muut-
tuu meren rannalla vankaksi tervale-
pikoksi. Täältä löytyvät Gerbyn alueen 
ainoat rakentamattomat rannat. Alkaa 
olla niin pimeää, että näköaistin varas-
sa elävän, ilman valoa matkaa taittavan 
ihmisen on päästävä pois. Suurimpana 
uhkana on käveleminen päin puuta.
 Tämä oli matka, joka todella-
kin kannatti tehdä. Se opetti jälleen, 
että suuria elämyksiä ei välttämättä 
tarvitse lähteä etsimään kovin kaukaa. 
Tuttujen, mutta silti tuntemattomien 
lähialueiden tutkiminen kannattaa 
aina. Päätimme, että tämä matka tul-
laan ehdottomasti tekemään uudel-
leen.   Ehkä sinäkin olet silloin muka-
na.
 Olli Autio

matkailijalla, kun kuljen tässä vai-
heessa retken ainoana osallistujana 
kallioiden yli kohti Kylälammen ran-
taa. Tämä on juuri sitä tuntematonta 
elinpiiriä. Täältä löytyy kuusivaltaisia 
vanhoja kangasmetsiä, joissa kaatu-
neita puita lojuu kauniissa epäjärjes-
tyksessä. Mutta alueella oleva suo, se 
vasta on jotain käsityskyvyn ylittävän 
upeaa. Suon reuna-alueet mustikkaa 
ja metsäkortetta kasvavine korpineen 
tekevät suuren vaikutuksen. Tällaista 
ei uskoisi Vaasassa kohtaavansa. Aika 
tuntuu menettävän merkityksensä, 
mutta vielä on yksi metsä käytävänä 
ennen auringonlaskua.
 Gerbyssä sijaitseva Solasaari 
on kolmas alue, josta Vaasan kaupun-
ki suojeli osan Suomen juhlavuoden 
kunniaksi. Suojeluun päätyi Holmss-
lätorna-niminen soistunut fladajärvi, 
joka ei upottavuutensa vuoksi kestä 
sen syvällisempää tutustumista. So-

Aarniometsän tunnelmaa keskellä kaupunkia Ämmänmäellä.
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