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Metsän vuosi 2012
Vuonislahti on ottanut vuoden tapahtumien 2012 teemaksi metsän.
Tiistaina 25.12. puhaltanut Hannu-myrsky suuntasi monen katseet
metsään. Pielisen rantametsät
kokivat monessa kohden kovia ja
sähköt olivat poikki talouksissa
lyhyemmän tai pidemmän ajan.
Onneksi vahingot taisivat kuitenkin jäädä varsin pieniksi, ainakin
maailmanlaajuisesti tarkastellen,
ja paluu normaali arkeen tapahtui
parissa kolmessa vuorokaudessa.
Näin ainakin metsänomistajien
vuosi on konkreettisesti alkanut
metsäteeman merkeissä. Tavallisesti sydäntalvi on hiljaisempaa aikaa
eivätkä metsäasiat ole päällimmäisinä mielessä. Havaintojeni mukaan
myrskypuiden korjuu on alkanut
ripeästi käyntiin. Toivottavasti

tuulenkaadot saadaan korjattua ja
myytyä, etteivät ne jää levittämään
metsätuhohyönteisiä ja rumentamaan maisemaa.

Hyvinvointia metsistä
Meille täällä asuville lienee metsätalouden merkitys itsestäänselvyys.
Metsän tuotto on noin 100 euroa
hehtaarilta vuodessa. Metsää Vuonislahden alueella on noin 20 000
hehtaaria, joten vuosituotto on
noin 2 miljoonan euron luokkaa.
Monen talouteen metsätulot tuovat
merkittävän tuen ja osalle, kuten
minulle, ne ovat jopa selkäranka.
Kiinnostus metsien hyvinvointivaikutuksiin metsistä saatavana
lisäarvona on lisääntynyt voimak-

kaasti. Metsien ja puiden vaikutuksista ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
on runsaasti tieteellistä näyttöä.
Stressaantuneena luonnossa oleskelu rentouttaa jo 5-7 minuutissa.
Luonnossa oleskeltaessa verenpaine ja pulssi laskevat, lihasjännitys
vähenee. Myös metsästä saatavista
terveyttä edistävistä ja farmakologisista tuotteista on runsaasti
tutkimuksia, ja niissä piilee suuret
hyödyntämättömät resurssit. Olisiko näissä terveyspalvelutuotteissa
jollekin yritysmahdollisuus?

Katse metsään ja
metsän taakse
Matka Vuonislahteen kulkee
Pielisen rantateitä pitkin. Omaa

silmääni hivelevät hoidetut metsät
ja paikoin aukeavat näkymät Pieliselle ja Kolille. Hoidettu maisema
ja luonto vahvistavat maaseudun
vetovoimaa ja elinkeinoja, erityisesti matkailua. Samalla myös
oman asuinympäristön viihtyisyys
lisääntyy.
Maisemanhoito ei sulje pois
metsän taloudellista käyttöä eikä se
vaadi isoja taloudellisia uhrauksia.
Päinvastoin useassa tapauksessa
on saatavissa tuloja. Metsien ei
tarvitse olla puistoja vaan riittää,
että pusikot raivataan, taimikot ja
nuoret puustot harvennetaan. Jos
ei itse työhön kerkiä tai kykene, on
töihin saatavissa ammattiapua ihan
omalta kylältä. Siis katse metsään
ja toimeksi!
Pekka Nuutinen

Vuonislahden kylän joulujuhlassa seurojentalolla poikkesi joulupukkikin perheineen. Näytelmässä Korvatunturin isäntä joutui
kohtaamaan nykyajan haasteita.

Infrapunasauna Herranniemeen

Vuodet
eivät ole
veljeksiä
keskenään
Kuvat Pieliseltä osoittavat, kuinka
suuria säävaihtelut Vuonislahdessakin voivat olla.
Yläkuva on viime talvelta, jolloin jo joulun aikaan pakkanen
paukkui.
Nyt Pielinen tyrskysi vapaana vielä 27. joulukuuta Hannu-myrskyn
aikaan.
Myrsky aiheutti pitkiä sähkökatkoksia ja huomattavia metsätuhoja.

Sutkautus
Mutkkii juostessa koirakin vanhennoo!

Herraniemen päärakennuksen
alakertaan kokoustilojen viereen
valmistuvat uudet saunatilat, jonka
erikoisuutena on infrapunasäteitä
heijastava lämmitin. Sen säteet
pureutuvat luihin ja ytimiin ja
niillä on etenkin niveliä ja lihaksia parantava vaikutus. Uuteen
hoitosaunaan mahtuu kerralla 12
kylpijää, jotka voivat toki nauttia
myös perinteisen kiukaan löylyistä.
Infrapunaa heijastava lämmitin

on laatuaan toistaiseksi Suomen
suurin. Pienempiä ja lähinnä yksityiskäyttöön tarkoitettuja malleja
on asennettu eri puolille Suomea.
-Laitetoimittaja kertoi, että
ainakaan hän ei tiedä Suomeen
asennetun yhtään näin suurta
vastaavaa laitetta. Me sitä perhepiirissä ensimmäisenä kokeilimme
ja miellyttävältä tuntui, kuvailee
Herraniemen emäntä Erja Nevalainen.
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