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KOKOUSKUTSU 
 

KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY: N SYYSKOKOUS 
TO 29.11.2018 KLO 18.00 

Juankoskella virastotalon auditoriossa 
Juankoskentie 13 

 
Kokouksessa valitaan hallitus tulevalle kaudelle  

ja käsitellään sääntömääräiset asiat mm. toimintasuunnitelma 2019  
 

Kokouksen jälkeen klo 19.00 Pertti Vehreävesa Pro Kallavesi-liikkeestä 
alustaa keskustelua Finnpulpin ympäristövaikutuksista. 

 
TILAISUUS ON KAIKILLE AVOIN JA SIELLÄ SAA KAHVIA! 

TERVETULOA! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hei luonnon ystävä! 
 
Jos toissa kesä oli poikkeuksellisen kylmä ja sateinen, niin tämä kesä puolestaan tasasi keskiarvoa. 
Hellepäiviä oli jo toukokuussa, ja tuntui kuin kaikki olisi ollut kukassa yhtaikaa. Koulujen 
päättäjäisten aikaan tuomi oli lopettelemassa kukintaansa, kun syreenit ja omenapuut olivat 
puolestaan jo täydessä loistossaan. Heinäkuu oli ilmatieteenlaitoksen mittaushistorian lämpimin ja 
syksylläkin tuntui, että kesä sen kun vaan jatkuu. Vielä lokakuussa rikottiin lämpöennätyksiä. 
Pohjavedet ovat edelleen matalalla ja järvien rantaviiva on paennut kauas. Viljelmät kärsivät 
paikoitellen kuivuudesta, metsämarjasadot jäivät tavallista pienemmiksi. Sienisato kuitenkin oli 
runsas. Hyvälaatuisia herkkutatteja ja myöhäiskesän herkkuina suppilovahveroita nousi runsaasti. 
Syksyllä saimme ihailla poikkeuksellisen kaunista ja pitkään jatkunutta ruskaa. Ilmaston 
lämpenemisen ei-toivottuna airuena lehahti Suomeen gammayökkösiä, jotka aiheuttivat pahaa tuhoa 
mm. rypsi- ja härkäpapukasvustoille. Tähän saamme tottua. Ankarat sääolosuhteet ovat suojanneet 
kasvejamme monilta taudeilta ja tuholaisilta ja toisaalta myös rajoittaneet kiinnostavienkin lajien 
leviämistä. Lämmön lisääntyessä pohjolassa monet eteläiset lajit levittäytyvät uusille alueille, niinpä 
tulevaisuutta enteillen tänä kesänä tehtiin aiempaa enemmän haikarahavaintoja.  
 
 Syyskokouksen yhteydessä kokoonnumme keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta. Sorsassaloon 
suunniteltu Finnpulp on Suomen suurin metsäteollisuuden tehdasinvestointi. Sitä puolustetaan 
tulevilla työpaikoilla sekä vero- ja vientituloilla. Tehdas tulee vastaamaan maailmanlaajuiseen 
havusellun kysyntään ja sen sijoittumista juuri Kuopioon perustellaan ympäröivillä mittavilla 
metsävarannoilla. Tehtaalle on asetettu tiukat ympäristölupaehdot. Riittäkö se? Ympäristöön tulee 
kohdistumaan rasitusta monella tasolla mm. vesistö- ja ilmakuormitus ja kasvavan liikenteen 



aiheuttamat melu- ja pakokaasupäästöt. Mikä vaikutus sellutehtaalla on ympäröiviin metsiimme? 
Kestävän, monimuotoisen metsänkasvatuksen periaatteenahan on ’’puiden lihotus’’eli poistetaan 
varttunutta puustoa ja jätetään keskenkasvuinen vielä paksuuntumaan tukiksi, jolloin siitä saa 
paremman hinnan. Tukeeko sellutehdas yksilajista tasaikäistä metsänkasvatusta? Tuleeko metsien ikä 
laskemaan, niin että kasvatetaan nopeaa tiheää sellumetsää ilman, että on tarkoitustakaan kerätä 
tukkisatoa? Väheksymättä ollenkaan vessapaperin tärkeyttä maalaisjärki sanoo, että ehkä Suomessa 
kannattaisi kuitenkin satsata korkeampaan jalostusasteeseen. Tarkoitan tällä esim. puurakentamista. 
Vaikka täällä Koillis- Savossa olemme tehtaan vesistövaikutusten yläpuolella, olisi itsekästä 
ummistaa silmät siltä, että tehtaan ympäristövaikutukset varsinkin vesistöön ovat suuria, eikä kaikkia 
riskejä vielä varmuudella tunnisteta. Aiheesta lisää mm. Facebookissa: Pro Kallavesi-Kallaveden 
puolesta. 
 
Tänä vuonna tapahtunutta 
 
Huhtikuussa kokoonnuttiin juhlimaan yhdistyksemme 10-vuotista taivalta. Kuulimme teemaan 
sopivaa musiikkia ja söimme herkullisia luonnonantimia. Saimme huomionosoituksia 
naapuriyhdistyksiltä ja Pohjois-Savon piiriltä. SLL:n terveiset juhlaan toi Harri Hölttä. Suomen 
vanhin luonnonsuojeuyhdistys KLYY lahjoitti meille luonnonperintösäätiön kautta pienen 
symbolisen palan suomalaista ikimetsää Juuan Kylmäahon Havukkakorvesta. 
 
Pidimme Juankoskella Elias Sumiloffin johdolla linnunpönttötalkoot. Pönttöjä on vielä myytävänä 
10 e /kpl. Niitä voi kysellä allekirjoittaneelta. 
 
Toukokuussa osallistuimme piirin organisoimaan retkeen, joka suuntautui Vihtariin Pirteän Pässin 
tilalle. Tutustuimme siellä ekologiseen metsän kasvatukseen. 
  
Keväällä kävimme korvasieniretkellä 
Vaikkojoella. Evästelimme 
Makkarasärkillä ja torjuimme jättiputkea 
autiotalon pihasta. 
 
Heinä- ja elokuussa pidimme mukavat 
haravointitalkoot ainutlaatuisella 
Mäkiharjun niityllä. 
Kävimme myös pienellä porukalla 
tutustumassa Kaavin Sivakkavarassa 
olevaan uuteen seinäkiipeilykohteeseen. 
Seinäkiipeilykin voidaan ajatella 
luontoharrastuksena. 
 
Olemme uudistaneet kotisivujamme. 
Käykäähän tutustumassa! 
Ilmoitamme tapahtumista Koillis-Savo-
lehden muistilistapalstalla, kotisivuillamme 
ja nyt myös Facebookissa! 
Kiitos kun tuet luonnonsuojelutyötä! 
 

Mukavaa alkutalvea! 
 Hallituksen puolesta 

 Tuula Muranen 


