Hyvät Kinnermäen ystävät,

Tänä vuonna Kinnermäen ympärillä on aloitettu metsänhakkuutöitä monissa eri paikoissa.
Ensin oli hakattu Vieljärvi-Vitele tien varsilla, kesällä huomasimme tulevien
hakkuutöiden merkinnät järvelle ja lammelle vievällä polulla. Kinnermäeltä Hannilammen
kautta menevä polku vie Vieljärven rantaan. Kummassakin rannassa on yhdistyksemme
toimesta rakennettuja laavuja, paikoin on tehty pitkospuita. Polku menee vanhan metsän
kautta, josta löytyy tervanpolton jälkiä, harvinaisia kasveja ja eläinten asuinpaikat.
Laavujen käyttö on kaikille maksuton, vastaavaan käytäntöön harvoin törmää Karjalassa.

Kesämatkan aikana oli kirjoitettu vetoomus Karjalan tasavallan päämies Nelidoville, jonka
allekirjoittivat Kinnermäen ystävät Ry:n pj Kari Niskasaari ja Karjalan kulttuuriperintö
-säätiön pj Nadja Kalmykova. Kirjeen kopiot lähetettiin kulttuuri-, metsä- ja
kansallisasioiden ministeriöihin. Kirjeessä pyydetään viemään loppuun
(kulttuuriministeriössä tämä työ on jatkunut jo yli 8 vuoden ajan) Kinnermäen
suojelualue-asia ja ottaa suojelualueeseen mukaan myös kylän ympärillä olevat alueet 2 km
säteellä. Kinnermäen ystävät Ry:n pj Kari Niskasaari kirjoitti elokuussa erillisen
kirjeen yhdistyksen puolesta hakkuutöiden lopettamiseksi. Allekirjoittanut kirjoitti
kirjeen metsäyhtiön johtajalle, johon sai vastauksen, että jo määrätyt heille alueet
hakataan, mutta he jättävät suojelualueen polun viereen, siivoavat jälkensä ja korjaavat
rikkomansa tien, eivätkä hae enää muita alueita kylän lähettyviltä.

Nadja Kalmykova otti elokuussa yhteyttä akateemikko Orfinskiin, joka myös rupesi viemään
asiaa eteenpäin. Akateemikko Orfinski ja Nadja kirjoittivat uuden vetoomuksen
hakkuutöiden pysäyttämiseksi ja keräsivät 18 allekirjoitusta (tiede-, taide- ja
matkailualan toimijat). Metsäministeriössä on pidetty tapaaminen, jossa oli mukana
viranomaisten ja myös metsäyrityksen edustaja. Tapaamisessa todettiin, että matkailun ja
metsäteollisuuden törmäys tapahtui suojelualueen statuksen puutteen vuoksi.

Kinnermäellä on historiallisen asutuksen status, muttei se suojaa lähialueita. Päätettiin
laatia Karjalan tasavallan historiallisten asutuksien lista välttääkseen vastaavia
ongelmia tulevaisuudessa. Myös Vieljärvi-Vitele tie tulee mukaan tielistalle, jonka
ympärillä ei saa hakata metsiä. Tämän tien olisi oltava alun perinkin tällä listalla,
mutta se puuttui siitä jostain syystä.

Viime viikolla saapui vastaus Kari Niskasaarelle ja Nadja Kalmykovalle myös Karjalan
tasavallan päämies Nelidovilta, jossa luki, että Kinnermäelle tehdään tasavallan tasoinen
suojelualue.
Suomalainen ja venäläinen media oli aktiivisesti mukana, Suomessa artikkeli Kinnermäestä
oli sekä Kalevassa, että Keskisuomalaisessa. Oli mukava huomata, että Kinnermäellä on
laaja kansainvälinen verkosto ystäviä. Karjalan tasavallan viranomaiset ja metsäyhtiökin
olivat myös hyvässä hengessä mukana.
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