
 Kuusa, 12.8.2019 
Laukaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenille 

Kuusan kylä on saanut nimensä vanhoista kuusimetsistä. Olemme tänään luovuttaneet seurakunnalle 185 
henkilön allekirjoittaman vetoomuksen ns. Kuusan vanhan metsän suojelemiseksi. Kuusan asukkaina 
toivomme ratkaisua, joka koituisi niin metsän kuin seurakunnankin parhaaksi. 

Kuusan vanhan metsän on todettu täyttävän Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 
METSOn suojelukriteerit. Merkittävä osa avohakattavaksi aiotusta alueesta täyttää jopa tiukimmat 
METSO I -kriteerit. Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt seurakunnalle rahallisen tarjouksen metsän 
suojelemiseksi. Toivomme, että seurakunta pyytäisi ELY-keskukselta päivitetyn tarjouksen ja harkitsisi sen 
hyväksymistä.  

Seurakunnalla on mahdollisuus profiloitua luomakunnan varjelijana varsinkin nyt, kun kesäkuussa 2019 
tehtiin hyvin merkittävä havainto: myös liito-orava kuuluu metsän lajistoon. Metsä tarjoaa elinympäristön 
monille muillekin vanhojen metsien lajeille: esimerkiksi erittäin uhanalaiselle hömötiaiselle ja uhanalaisille 
töyhtötiaiselle ja pyylle. Vanhat kuusimetsät hupenevat Keski-Suomessa kiihtyvää tahtia Äänekosken 
biotuotetehtaan myötä, ja näin on käynyt myös Kuusassa. Jäljellä on ainoastaan tilkkuja verrattuna vain 
kymmenenkin vuoden takaiseen tilanteeseen. 

Luontoarvojen lisäksi maakunnallinen Metso-reitti kulkee suunnitellun avohakkuualueen läpi. Reitti on 
tärkeä sekä alueen paikallisille käyttäjille että Peurunkaan tulijoille. Metsäluonnolla on tärkeä hengellinen 
ja rauhoittava merkitys suomalaisille. Laukaan seurakunta voisi hyödyntää Kuusan vanhaa metsää 
toiminnassaan esimerkiksi luontokirkko-, pyhiinvaellus- tai pyhäkoulutoimintaan. Metsän keskellä oleva 
harvapuustoinen kosteikko olisi oiva kirkkosali. Seurakunta voisi järjestää kilpailun suojelualueen nimestä. 
Kutsumme kirkkovaltuuston paikan päälle tutustumaan tähän koskemattomuutta huokuvaan metsään, 
jonka avohakkuu olisi meille ja monille muille peruuttamaton ja korvaamaton menetys. 

Olemme valmiit toimimaan yhteistyössä seurakunnan kanssa siten, että seurakunta saisi metsän 
suojelemisesta kaiken mahdollisen hyödyn. Yhdessä muiden yksityishenkilöiden kanssa olemme valmiita 
lahjoittamaan yhteensä 4000 euron summan seurakunnalle metsän suojelemiseksi. Meitä on jo liittynyt 
seurakuntaan, ja lisää tulisi liittymään suojelun toteutuessa. Vuositasolle tasoitettuina metsän 
puunmyyntitulot vastaavat 4–5 seurakunnan jäsenen maksamia kirkollisveroja. ELYn nousussa olevien 
suojelukorvausten, yksityisten lahjoitusten ja lisääntyneiden kirkollisverojen ansiosta suojelupäätös olisi 
siten kannattava myös rahallisesti tarkastellen. 

Seurakunta saisi myös PR-hyötyä suojelualueen oman nettisivuston kautta, jonka olemme valmiit 
perustamaan ja kustantamaan ja tuottamaan sille sisällön. Kuusalaisilla on perinteisesti vahva yhdessä 
tekemisen henki, ja yhteistyö kyläläisten kanssa tarjoaisi hienon mahdollisuuden verkostoitua ja rakentaa 
myönteistä kuvaa seurakunnasta ja toteuttaa näin seurakunnan strategiaa. Kuusan kyläseura vetosi 
kirkkoneuvostoon viime syksynä metsän suojelun puolesta. 

 
Ystävällisin yhteistyöterveisin, 
 

[Viiden kuusalaisen yksityishenkilön allekirjoitukset] 


