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Luonnon kauneus, kalastus
ja metsästys eri muodoissaan
tuottavat minulle iloa
ja mielen virkistystä
ympäri vuoden.
– Jaakko Ojanperä

Luonto on antanut meille monimuotoisen rikkautensa. Kaiken. Hako Ollikaisen filosofian voi
kiteyttää niinkin, että puolustamalla päämäärätietoisesti uhatuksi joutumassa olevan ekosysteemim
me osaa – ehkä vähäpätöiseltäkin tuntuvaa – emme voi olla ”hakoteillä”. Tämä on säätiön johtoajatus
ja prinsiippi. Toivotamme kaikki samoin tuntevat mukaan olemassaolomme – vaurautemmekin –
perusteiden turvaamiseen.
– Jussi Kolehmainen

JUSSI LUKKARI

Hannu Ollikainen

leo repo

hallituksen sihteeri

hallituksen jäsen

hallituksen jäsen

Alkuperäinen luonto
merkitsee minulle
pysähtymistä rajattoman
kauneuden äärellä.

Korvaamattomia ovat ne
hetket, jolloin kykenee
häivyttämään itsensä niin,
että muu luomakunta
uskaltaa luottaa ihmis
olentoon ja kohtaaminen
on tasaveroinen.

hako@hakosaatio.fi | www.hakosaatio.fi
Y: 2652364-3

Luonnossa oleminen on
kuin viipyilisi pyhässä
temppelissä...

Alkuperäisen luonnon
säilyttämiseksi
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”Ne sanovat, että kelo on kuollutta puuta, mutta ne eivät tiedä, että siinä juuri asuu erämaan sielu,
siinä on selkosen henki. Ja kun sen asunto kaatuu, eikä luonnon anneta enää uusia rakentaa,
niin se kuolee ja sen mukana kuolee koko erämaa, koko kaira ja Lappi. Ei mikään elä sielutta.
Ei mikään minkä luonto on asettanut elämään.”
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Hako Ollikaisen ”Kelokämpän” sanoin:

S Ä Ä T

O

L

L

A I S
E
I K
N

Hako Ollikaisen säätiö

Hako Ollikaisen Säätiö haastaa yhteistyöhön

Merkittävä panostus

Alkuperäinen luonto on
tärkeä ekosysteemimme

metsäluonnon tutkimukseen

Jorma (Hako) Ollikaisen Rahasto
perustettiin vuonna 1972 kirjailija-toimittaja Jorma Ollikaisen
menehdyttyä Kelokämpän lähimaisemassa Inarin Rahajärvellä.

metsästysseuran yhteydessä, olivat panostukset vuosina 2009-2012
saimaannorpan säilymisen varmis-
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”Hiljaa pitää kairassa kulkea ja
nostaa hattua kelopuulle”

tamiseksi. Mukana olivat WWF,
Metsähallitus ja Joensuun yliopisto.
Tutkimusapurahoja on saanut
mm. Kuopion yliopisto rapututkimukseen professori Ossi Lindqvistin johdolla. Ensimmäisellä
mainittavalla
henkilökohtaisella
apu
rahalla palkittiin valtakunnan
”koskisoturi”, kustantaja-toimittajakirjailija Reino Rinne 1970-luvun
alkuvuosina työstään Kuusamon
koskien pelastamisessa.
Kelokämppä ja sen pihapiirissä
oleva, kuopiolaisen taiteilija Veijo
Tuomaisen kelopuusta veistämä
jykevä muistomerkki ovat edelleen
Inarin Rahajärvellä. Säätiö kokee
sääntöjensä mukaisesti tärkeäksi mm. tämän kohteen säilymisen
turvaamisen Hammastunturin suojelualueen lähituntumassa.
Uudempaa Hako-leimaa kantaa
Pielaveden Penkkisuon lähituntumassa Hako-laavu. Sen rakentamiseen panostivat pohjoissavolaiset
metsäalan oppilaitokset ja alan yhteisöt toimihenkilöineen.
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WWF:n toimissa merikotkan pelastamiseksi. Siinä onnistuttiin. Toinen
merkittävä hanke, joka toteutui

I

• Säätiö pyrkii toimimaan vaikuttavasti ja vapaaehtoisuuden
pohjalta. Keskeisenä on ongelmien tiedostaminen, suojelu
toimenpiteiden määrittely, yhteistyökumppanien hakeminen, sitouttaminen ja välittömästi toimenpiteisiin ryhtyminen siten, että toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta
kulkevat reaaliajassa tarvittavien asiantuntijatahojen ollessa
mukana.
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Hakon kirjallinen tuotanto – teokset Kelokämppä ja Pieninkä –
kumpusivat maisemista, joissa Jorma Ollikainen oli omimmillaan.
Hänen elämyksensä lapinkävijänä
ja toisaalta rauhan miehenä jatkosodan 1941–1944 aikana armeijan
palkkaamana ammattimetsästäjänä
Itä-Karjalassa, Pieningän saloilla
olivat perustana Pieninkä-teokselle.
Molemmat teokset julkaistiin uusina painoksina 40-vuotisjuhla
vuoden merkeissä.
Säätiö löysi heti perustamisensa
jälkeen vahvan yhteistyökumppanin ministeri Pertti Salolaisen toimittua primus motorina juuri aloittaneesta Maailman Luonnon Säätiön (WWF) Suomen Rahastosta.
Hallinnollisesti säätiö oli W
 WF:ssä
omakatteinen maakuntarahasto
vuoteen 1994, jolloin siitä muodostettiin itsenäinen rahasto Haminalahden Metsästysseura r.y.:n yhtey
teen.
Ensimmäisten 40 vuoden toiminnan alkaessa säätiö oli mukana

• Säätiön toiminnan tarkoituksena alkuperäisen luonnon säilyttämiseen tähtäävien toimintojen ja hankkeiden tukeminen sekä näihin tähtäävä tutkimus- ja tiedotustoiminta.
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Säätiön säädekirjan ja säännöt ovat allekirjoittaneet 7. päivä elokuuta 2014 Hamina
lahden Metsästysseura r.y.:n puheenjohtaja, kapteeni evp. Seppo Martiskainen ja
sihteeri, varatuomari Pentti Kukkonen sekä rahaston vuonna 1972 perustaneiden
tahojen edustajina professori Mauri Auvi
nen, toimitusjohtaja Jussi Kolehmainen,
päätoimittaja Reino Myöhänen ja kauppaneuvos Risto Suhonen. Säätiö on rekisteröity 21.marraskuuta 2014.

Vuoden 2019 aikana Säätiö teki
päätöksen poikkeuksellisen mittavasta yhteistyöstä Luonnonvarakeskus Luken kanssa. Projektin tavoite on selvittää kuinka jo
1920-luvulla käynnistyneeseen ja
nykyisin kansainvälisestikin ainutlaatuiseen Suomen metsävarojen inventointijärjestelmään (MVI)
voidaan liittää puuvarojen tarkastelun ohella muun metsäkasvillisuuden seuranta.
Säätiö rahoittaa noin puolet pilottiprojektista, jossa metsäkasvillisuuden kartoituksen käytännön
menetelmiä kokeillaan ja kehitetään osaksi MVI-prosessia. Pi-
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lottiprojektin kustannusarvio on
90 000 euroa. Pilotin kenttätyöt
ajoittuvat vuoden 2020 kesäkauteen. Projekti päättyy Säätiön osalta vuoden 2022 keväällä Säätiön
50-vuotisjuhlaseminaariin.
Säätiö katsoo, että suomalaisen

metsäluonnon suojelu hyötyy monin tavoin, jos MVI-prosessiin voidaan liittää metsäluontoa tutkiva
ja seuraava ulottuvuus. Näin syntyy metsäluontoa ja sen muutoksia koskevaa tutkimustietoa julkisen keskustelun ja päätöksenteon tarpeisiin. Kun nyt kehitettävä
tietokanta tarjoaa tulevaisuudessa
toivottavasti myös mahdollisuuden tarkastella aikasarjoja, pystytään muiden muassa metsien käsittelyä ja metsäluonnon monimuotoisuutta koskevia valintoja
tekemään entistä viisaammin korkealaatuiseen tutkimustietoon nojaten.

rauhoitetut kohteet
Pielavesi, Löytynmäki,
Metsä-Korhola RN:o 3:43

Pielavesi, Löytynmäki,
Löytynrinne RN:o 3:47

Suonenjoki, Sydänmaa,
Keltunmäki RN:o 8:15

Eila Korhonen, Saimi Korhonen ja
Kaija Miettinen

Eila Korhonen ja Kaija Miettinen

Sylvi Nyberg, Marketta Nyberg ja
Ilse Nyberg

Pääosa 58 ha:n suuruisesta Penkki
suon rauhoitusalueesta on lyhyt
kortista nevaa, lyhytkortista rämettä ja rahkanevaa, vain Petäjä
saaren länsipuolella on kaistale
varsinaista saranevaa, jota on aikoinaan niitetty. Lievää rimpisyyttä on alueen koillisrajalla. Runsaan hehtaarin suuruisessa Torstinsaaressa kasvaa isoja haapoja
sekä kuusta ja hieskoivua.
Päätarkoituksena on säilyttää
avara suoluonto ja kelokko.

Alue liittyy suoraan Metsä-Korholan tilan rauhoitusalueeseen. Löytynrinteen suojelusuo on 17 ha:n
suuruinen ja se koostuu rahka
nevasta ja lyhytkortisesta nevasta.
Komein osa on etelälaidan kelokko, harmaantuneita honkia on
rämevyöhykkeellä sadoittain. Ne

antavat ilmettä koko Penkkisuolle.
Molemmat, yhden kokonaisuuden muodostavat vapaaehtoiset rauhoitusalueet on vahvistettu
1984 Kuopion lääninhallituksessa.

Rauhoitusalue on Kutunjokeen
ja Variskorvenpuroon rajoittuvaa
paksuturpeista joenrantasuota.
Rantakaistale on ruohoista saranevaa, joka vaihtuu ensin ruohoiseksi sararämeeksi ja sitten korpi
rämeeksi. Kutunjoessa kasvaa
alueen kohdalla mm. jokileinikki
ja kurjenmiekka.
Päätarkoitus on säilyttää aarni
metsä korpirämeellä ja rigeikkömäinen kuusikko kangassaarekkeessa sekä turvata sääksen pesimärauha. Vapaaehtoinen 6,5 ha:n
suuruinen suojelualue on vahvistettu Kuopion lääninhallituksessa
1985.

