
l         Eläkeliiton Kainuun piirihallitus 

 

 Eläkeliiton Kainuun piiri haastaa kaikki Eläkeliiton 
yhdistykset metsämarjojen poimintatempaukseen.  
  
Koronaviruksen vuoksi on suurin osa yhteisistä 

toiminnoista ollut pysähdyksissä. Valtiovalta on tähän 

antanut ohjeet, joita noudattamalla olemme 

todennäköisesti selvinneet tästäkin koettelemuksesta 

kohtuullisen vähäisin vaurioin. Olemme pysytelleet 

kuuliaisesti sisätiloissa, ja sen takia liikkuminen ja 

yhteiset tapaamiset ovat jääneet hyvin vähäisiksi.    

Eläkeliiton Kainuun piirin piirihallitus päätti 

kokouksessaan 9.6. esittää oman piirin yhdistyksille, 

kuin kaikille Suomessa oleville Eläkeliiton piireille ja 

niiden yhdistyksille, että syksyn toiminnan vähitellen 

virittyessä, voisimme aloittaa liikkumisen ja ystävien 

tapaamiset mm. menemällä marjametsään – kukin 

vointinsa mukaan. Tarjoamme tätä liikuntamuotoa     

kaikille kansalaisille, emme pelkästään eläkeläisille.  

Syksyn -ennusteen mukaan runsas - marjasato näyttää jäävän tulevana syksynä aivan meidän 

itsemme poimittavaksi, koska ulkomaalaisia poimijoita ei saa tulla maahamme. Tietenkään kaikki se 

sato, minkä aasialaiset ja itäisen Euroopan marjanpoimijat ovat syksyisin poimineet meidän 

marjanjalostusteollisuudelle, ei tule korvatuksi meidän eläkeläisten voimin. Monet meistä ovat 

hyväkuntoisia ja poimivat omiin tarpeisiin marjansa. Se on hyvä asia. Mutta jokainen litra, minkä 

jaksamme poimia yli oman tarpeen, on pois metsästä, ja se hyödyntää niitä, jotka eivät kuntonsa ja 

terveytensä puolesta pysty itse hakemaan marjojaan metsästä. Omalla esimerkillämme voimme 

innostaa kaikenikäisiä työntymään marjametsään. Se edistää luonnossa liikkumista ja tuo samalla 

terveellistä liikuntaa jokaiselle, joka vain haluaa ja jaksaa lähteä metsään. Onhan Suomessa onneksi 

jokamiehen oikeus, jonka vuoksi marjametsään saa mennä kysymättä lupaa maanomistajalta!   

Marjanpoiminnasta saatava tulo on verovapaata, joten sillä voi mainiosti hankkia lisätuloa pieneen 

eläkkeeseen, työttömyyskorvaukseen ja koululaisten budjettiin. Uskomme, että marjoille on kyllä 

ostajia – joka syksy on taajamissa marjanostajia toreilla tai liikekeskusten pysäköintipaikoilla. Myös 

monet, jotka eivät kykene itse menemään metsään, ostavat mielellään marjansa suoraan poimijoilta.  

Juhlavuoden teemammehan on ”Sukupolvien ketjussa.”  Toivomme, että voisimme marjaretkemme 

toteuttaa kolmessa polvessa – sukupolvien ketjussa – ja näin siirtää hienoa perinnettä sukupolvelta 

toiselle. 

Muistetaan kuitenkin terveys ja turvallisuus tässäkin edellä ja kukin vointinsa ja voimiensa mukaan 

niin, että marjaretkestä tulee nautinnollinen virkistävä retki. 

Siis kaikki kynnelle kykenevät vain marjametsään! 

”… jos metsään tahdot mennä nyt, niin todella hämmästyt…!”   
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