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Kahdeksan nuorta 
luontoyrittäjää liittyi
Eko-osuuskunta Kaijanniemen 
jäseniksi. 

Suomineito etsii torpan ikimetsästä. 

Suomineito-yhteisö ry:n kevätkokous 25.3.2006 klo 14 Kaijanniemessä Ähtärissä Kokoukseen 
kutsutaan Suomineito-yhteisö ry:n jäsenet, kannattajajäsenet, Eko-osuuskunta Kaijanniemen jäsenet 
sekä Luonnonperintösäätiön edustaja. Todennäköisesti tulemme vieraita asemalle vastaan hevosella. 
Kokouksessa keskustellaan ja päätetään miten toimitaan vuoden 2004 tilipäätöksen suhteen. 
Yhdistyksen varoja on käytetty yksityisiin maksuihin ja yhdistyksen periaatteita rikkoen. Vastoin 
15.3.2004 tehtyä sopimusta vuoden 2004 hallitus on kuluttanut vuosina 1997-2003 kertyneet säästöt 
(13.000 euroa). 

Kestokulttuurinen Suomineito-yhteisö jatkaa 

Eko-osuuskunta Kaijanniemen vuokralaisena. Sopimuksen mukaan Suomineito vastaa 
Kaijanniemen asioista 1.2.2006 saakka. Sen jälkeisistä kuluista ja velvotteista huolehtii Eko-
Osuuskunta. Yhdistyksen irtaimisto jää toistaiseksi Eko-osuuskunnan käyttöön. Osa irtaimistosta 
myydään kirpputorilla ikuisesti tarpeettomana (esim. mikro, pyykinkuivauskone, sähkökiuas, 
kirjoja)

Mistä Suomineidolle torppa? 

Yhdistys alkaa etsiä  Luonnonperintösäätiön kanssa maatilaa aarniometsän povesta säätiön 
omistamasta ikimetsästä. Syksyyn mennessä selvinnee, kuinka paljon varoja Suomineidolla on 
jäljellä, 20.000 euroa joka tapauksessa, 37.000 euroa jos vuoden 2004 sotkut selviävät.  

Sääntöjensä mukaan yhdistys edistää maailmanlaajuiseen ympäristölliseen, yhteiskunnalliseen ja 
taloudelliseen vastuullisuuteen perustuvaa kehitystä Suomessa ja tukee tämän toteuttamiseksi 
permakulttuurista viljelyä ja elämäntapaa. Yhdistys vuokraa toimintaansa varten maatiloja, tiedottaa 
julkisuudelle kokemuksiaan, tutkii kestävää elämäntapaa ja järjestää koulutustilaisuuksia. Yhdistys 
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Se voi myös omistaa ja hallita maa- ja vesialueita sekä 
kiinteistöjä.



Luonnonperintösäätiön perusti 

Pentti Linkola vuonna 2002. Säätiö omistaa jo nyt 200 ha ikimetsiä. Säätiötä tukee Ikimetsien 
ystävät ry, johon on jo liittynyt 376 jäsentä.
Luonnonperintösäätiö ostaa Etelä- ja Keski-Suomesta reheväpohjaisia, luonnoltaan monimuotoisia 
vanhoja metsiä, joissa on avainbiotooppeja, lahopuustoa, pienvesiä, erirakenteisuutta, jättihaapoja ja 
-koivuja ja jotka eivät sijaitse taajamien tai teiden lähellä.

Kaleva kirjoitti säätiön toiminnasta 23.6.05 seuraavaa:
Luonnonperintösäätiö osti torstaina vajaan 50 hehtaarin metsätilan Ruukin kunnasta. Alueesta 
puolet on ojittamatonta suota, loput metsämaata. Noin puolet metsästä on vanhaa, erirakenteista ja 
sisältää lahoavaa maapuuta. Luonnonsuojelullisesti arvokkain osa on 120-vuotias rehevällä  
pohjalla kasvava kuusikko.
Kauppa sai alkunsa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen aloitteesta.
Ylimäkelän tilan Konttikankaan metsää oli tarjottu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.  
Ympäristökeskus ei rahanpuutteen takia voinut kuitenkaan ostaa metsää, vaikka sitä pidettiin 
suojelun arvoisena. Ilman säätiön osallistumista metsä olisi joutunut hakattavaksi.
Konttikankaan suojelu parantaa osaltaan läntisen Pohjois-Pohjanmaan heikkoa 
metsiensuojelutilannetta. Tällä alueella metsää on suojeltu vain vähäisiä määriä. Metsiä on 
suojeltu yhtä vähän tai vähemmän kuin eteläisessä Suomessa eli alle prosentin metsämaasta.
Luonnonperintösäätiö toimii yksityisillä lahjoitusvaroilla. Säätiön päämääränä on hankkia 
haltuunsa ja suojella puustoisia vanhoja metsiä erityisesti Lapin läänin eteläpuolisessa Suomessa.
Luonnonperintösäätiö ottaa vastaan lahjoituksia, jotka käytetään sataprosenttisesti metsien ostoon 
suojelua varten. 

Kiinnostaako sinua lähteä reppureissulle Aasiaan? 
Tai permakulttuurimatkalle Australiaan? 

Lue erään reppureissulaisen matkapäiväkirja: 
www.marketta.blogspot.com

                    Tästä huoneesta Suomineito maksaa vuokraa. Tervetuloa!

http://www.marketta.blogspot.com/


        Esiäiti ja lapsukaiset                                                 
 
Mitä ekotilalla puuhataan?
Mistä tuli porukka Eko-osuuskunta Kaijanniemeen?

Eko – osuuskunta Kaijanniemi kutsuu sydämellisesti 
viihtymään, rentoutumaan ja oppimaan 
ekomatkailukeskukseen.
Kahdeksen luovan nuoren ystävän ryhmä jatkaa eko-osuuskunnan toimintaa. Luonnonkauniissa 
ympäristössä järven rannalla voi majoittua huokeasti.  Tilalla voi toteuttaa unelmaa 
ekologisemmasta ja paremmasta maailmasta.

Ryhmään kuuluu mm. eräopas, luontoyrittäjiä, taiteilijoita ja vaihtoehtoiseen metsänhoitoon 
erikoistuneita yrittäjiä, jotka takaavat lomalle vauhtia ja seikkailuja. Kursseilla poltetaan 
mustasavea ja punotaan pajua. Tilan upeassa laitoskeittiössä voi opetella venäläisen keittiön 
herkkujen valmistusta. Elämysretkien vetäjä on erikoistunut melontaan, jousiammuntaan ja 
pyörävaelluksiin. Kaksi perheistä perusti vuosi sitten oman yrityksen Ähtäriin (Ympäristön huolto) 
ja he siirtävät toimistonsa kaupungintalolta Kaijanniemeen.  Heidän hollantilainen 
luonnonmukaiseen metsänhoitoon perehtynyt ystävä omistaa työhevosen ja  tuo sen Kaijan 
pelloille. Budjettimatkailijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua tilan töihin, jolloin majoittuminen 
ja osallistuminen on entistä edullisempaa.

Kaijaniemen ekotilalla eletään ekologisesti luontoa kunnioittaen ja suosien puhdasta lähellä 
tuotettua luomuruokaa. Vieraat ovat  tervetulleita eko-matkailemaan ja nauttimaan luonnon 
kauneudesta. 

Kaijassa järjestetään erätaito-, taide- ja käsityökursseja. Kaijan metsänhoitajat tekevät jatkuvan 
kasvatuksen metsäsuunnitelmat  pienmetsän omistajille. Tietenkin on mahdollista viettää aikaa 
Kaijassa tekemättä mitään, nauttia kiireettömästä luonnon rauhasta.

Seuraa Kaijannniemen toimintaa nettisivuilla www.gaija.org tai ota yhteyttä sähköpostitse 
info@gaija.org . Huhtikuun Elonkehä-lehdessä lisää Kaijanniemen tapahtumista ja toiminnasta

mailto:info@gaija.org
http://www.gaija.org/



