LRS:n uusi asiamies Kim Jaatinen
viihtyy metsällä ja merellä
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön uusi asiamies Kim Jaatinen
puhkuu intoa ja yhteistyön henkeä.
- Me olemme velkaa tälle maapallolle, hän muistuttaa ja
kannustaa tiiviiseen työhön hyvän ja monimuotoisen
tulevaisuuden puolesta.
Kim Jaatisen mielestä paras tie hyviin tuloksiin on kokemusten, näkemysten ja tutkimustiedon
yhdistäminen, sekä kaikkien näiden lisääminen. Maailma ei tule koskaan ihan valmiiksi. Aina on
parannettavaa.
Hän varoittaa lukkiutuneista asenteista ja sanoo, että vastakkainasettelun aika on oikeasti ohi.
- On yhteinen etumme, että liian tiukkoja asenteita höllennetään. Hyödynnetään toinen toistemme
tietämystä ja hankitaan sekä kokemusta että tietoa lisää, Jaatinen kannustaa.
- On paljon tutkimustietoa. Sitä pitää siirtää käytäntöön. Usein siinä vaiheessa huomataan, että ratkaisevia
tiedonpalasia puuttuu. Silloin niitä pitää kaivaa esiin lisää. Tutkimuksen ja käytännön on kuljettava yhdessä.
Ne tarvitsevat toinen toisiaan.
Jaatinen korostaa monipuolisen näkökulman, vuorovaikutuksen ja yhteistyön tärkeyttä. Vain niiden avulla
kehitystä voidaan viedä kestävään ja monipuoliseen suuntaan.
Meren ääressä kasvanut ja Inkoossa asuva mies harrastaa vapaasukellusta ja metsästystä. Tänä syksynä hän
on ollut mukana rannikkoseudulla jahdeissa kolmen mäyräkoiransa kanssa.
- Tämä on pohjoinen maa, jossa on paljon luonnossa liikkuvia metsästäjiä. Metsästäjät tuntevat luonnon,
hoitavat riistan elinympäristöjä, näkevät uhat ja vahvuudet. Näistä porukoista löytyy käytännön
asiantuntijoita, joilla on paljon annettavaa tulevaisuudelle.
LRS:n asiamiehenä aloittanut Kim Jaatinen on tutkija, filosofian tohtori ja dosentti. Väitöskirjansa hän teki
Kanadassa Amerikan telkän vaihtoehtoisista lisääntymisstrategioista. Hän on myös kahden pienen tyttären
isä, joka tahtoo välittää luontosanomaa tulevillekin polville.
- Olen jo yli 10 vuotta pureutunut meri- ja riistalintujen ekologiaan ja Itämeren ekosysteemiin, 36-vuotias
tutkija kertoo. Hän kuvailee olevansa biologi, joka on erikoistunut ekologiaan ja evoluutiobiologiaan.
Viimeksi hän työskenteli Tvärminnen tutkimusasemalla ja paneutui siellä muun muassa Itämeren
haahkakannan kehitykseen.
- Viimeisin projekti koski elinympäristömuutosten vaikutusta Itämereen sekä haahkojen, sinisimpukoiden ja
merikotkien ruokaverkkoon. Siihen liittyvät myös pienpetojen vaikutukset.
Itämeressä myllertävät muutokset, joiden tutkimusta on jatkettava ja meren tilaa seurattava. Kalastusta ja
metsästystä harrastava Jaatinen korostaa hoitotoimien tärkeyttä ja seurannan merkitystä.

- Tulevaisuudessakin tarvitsemme merta ja metsiä, kalastusta ja metsästystä. Jotta se olisi mahdollista, on
kehitystä seurattava ja ongelmiin tartuttava. Eri tahojen avoin yhteistyö on se reitti, jota kannattaa kulkea.
Jaatinen on työssään ja vapaa-ajallaan nähnyt muutoksia luonnossa ja elinympäristöissä. Hän tahtoo olla
mukana kehittämässä suomalaista luonnonhoitoa ja riista-alaa.
- Ainutlaatuinen luontomme on arvokas itseisarvo, joka tarjoaa paitsi saalista, myös kokemuksia ja
elämyksiä.
Teksti Hia Sjöblom

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö perustettiin vuonna 2006 edistämään riistalajien ja luonnon
monimuotoisuuden karttumista suunnitelmallisen luonnonhoidon keinoin. Tämä työ tähtää
alkuperäisten luonnonarvojemme säilyttämiseen erityisesti suojelualueiden ulkopuolisessa
”arkiluonnossa”. Suomen pinta-alasta on noin 90% suojelualueiden ulkopuolella, joten talousmetsissä
ja maatalousympäristössä tehtävillä elinympäristönhoitotoimilla on hyvin suuri merkitys luonnon
monimuotoisuudelle sekä riistaeläinkantojen elinkyvylle. www.luontojariista.fi.

