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KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY:NTOIMINTAKERTOMUS 2008 
 

Yhdistyksen syntysanat lausui Topi Laitinen loppuvuodesta 2007 Juankoskella GMO-vastaisessa 
luentotilaisuudessa. 
 
15.1 Tunnusteleva kokous Muuruveden toimintatuvalla. Paikalla oli toistakymmentä 
luontoharrastajaa. Pidettiin tärkeänä saada Koillis-Savoon toimiva luontoyhdistys. 
  
12.2 Perustavassa kokouksessa oli 13 henkilöä. Päätettiin perustaa uusi luontoyhdistys ja purkaa 
vanha toimimaton Juankosken luonnonsuojeluyhdistys ry. Puheenjohtajaksi valittiin Heikki 
Partanen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Topi Laitinen, 
sihteeriksi Tuula Muranen ja taloudenhoitajaksi hallituksen ulkopuolelta Matti Räsänen. Muiksi 
hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Heikkinen, Marja-Sisko Pihl, Eeva Pehkonen ja Pekka 
Tenhunen. Yrityksen rekisteröimisen hoiti Pekka Tenhunen. 
 
Vanha Juankosken luonnonsuojeluyhdistys purettiin kahdessa kokouksessa 12.3 ja 27.3. 
Purkamisen käytännöntoimet hoiti aluesihteeri Marja Tenhunen. Yhdistyksen perintönä jäi reilut 
1800€, joista 1400€ oli osoitettu Vehkalahden alueen vesien- ja luonnonsuojeluun. 
 
8.3. Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kevätkokoukseen osallistuivat Pekka Heikkinen, Topi 
Laitinen ja Heikki Partanen. 
 
Toiminta aloitettiin nuukuusviikon näyttelyllä Juankosken kirjastossa 14–19.4. Aiheena oli eri 
palvelujen materiaalinkulutus. Näkyvillä oli aiheesta julisteita ja jaettavana oli ilmaista 
lehtimateriaalia ym. esitteitä. 
 
Keväinen linturetki 25.5 Kaunisharjun ja Rupsan alueelle. Retkellä oli 4 osallistujaa kuulemassa 
mm. kaulushaikaraa. 
 
Luonnonkukan päivänä Telkkämäessä 15.6 etsittiin kissankäpälää 6 jäsenen voimin. 
 
27.7 Luonnonsuojelu liiton 70-vuotis juhlaristeilylle Vuotjärvelle ms Hannalla osallistui 21 aikuista 
ja 3 lasta. Risteily oli menestys ja kelitkin suosivat. Risteilyllä oli kysely jäsenten toivomista 
toimintamuodoista, minkä pohjalta toimintaa suunnitellaan edelleen. 
 
La 16.8 sieniretki Muuruvedellä kolmenkontin kodalla. Vetäjän toimi Marttaliiton sienikouluttaja 
Heta Nykänen. Innokkaita osallistujia oli toistakymmentä. Ohjelmassa oli pienimuotoinen 
sieninäyttely, poimintaa ja lopuksi kodassa vielä maistajaiset. Tapahtuma oli onnistunut ja uusitaan 
jatkossakin. 
 
hallituksen kokouksessa 18.8 oli paikalla myös Pauli Räsänen Kaavin Kortteisista keromassa 
ylläpitämästään kiintorastiverkostosta, joka on yksi Suomen laajimmista. Yhdistykselle hän lahjoitti 
alueesta pari karttaa, jotka ovat jäsenien käytettävissä. 
  
 14.9 Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin järjestämälle vaellukselle SLL:n juhlavuoden kunniaksi 
osallistui 3 jäsentä. Retki suuntautui Tiilikkaan ja Metsäkartanolle. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli 
vähän yli 100. 
 
23.9 Kaavilla järjestettiin tiedotustilaisuus yhdistyksestä. Paikalla oli myös Pauli Räsänen valmiina 
kertomaan kiintorastiverkostosta. Tapahtumaan ei tullut ketään. 
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25.9 Yhdistys oli mukana solubiologi Liisa Kuusipalon GMO-luennolla Muuruvedellä. 
Tilaisuudessa oli 20 osallistujaa. (mm. Rauno Kettunen) 
 
2.10 Yhdistys oli mukana 4H-yhdistyksen metsävisassa omalla rastillaan, kertomassa toiminnastaan 
ja arvuuttelemassa lintujen siipiä ja pyrstöjä sekä kasveja.  
 
12.10 Jäsenillä oli mahdollisuus osallistua Juankosken kuntoilijoiden kanssa karpaloretkelle 
Tiilikassa. Mukana oli vain yksi jäsen. 
 
17.11 Koillis-Savon luonnonystävien syyskokous Juankoskella. Läsnä 9 jäsentä. Katselimme 
retkikuvia Tiilikasta ja Vuotjärveltä. 
 
18.11 Edustajisto oli mukana Pohjois-Savon ympäristökeskuksen järjestämässä tilaisuudessa, jonka 
aiheena oli Pohjois-Savon vesienhoitosuunnitelma. Yhdistykseltä pyydettiin lausunto aiheesta. 
 
22.11 Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin syyskokous Juankoskella. Aluksi tutustuttiin Juankosken 
Biolämpö oy:öön, enteellisesti juuri viikkoa ennen Stromsdalin konkurssia. Kokouksen jälkeen oli 
tilaisuus tutustua Topin maatilamyymälään. 
 
La 13.12 Olimme Juankosken joulumyyjäisissä seurantalolla. Jaoimme ilmaismateriaalia ja 
möimme muutaman SLL:n kalenterin. Menekki ei ollut hirmuinen.  
 
Keväällä 2008 julistimme yleisökilpailun Koillis-Savo-lehden kanssa.  Aiheena oli Koillis-Savon 
paras luontokohde. Voittajaksi selviytyi nokialainen Riita Niukkanen aiheella Rissalanvuori Kaavin 
sivakkavaarassa. Kilpailuun tuli kymmeniä kuvia ja saimme myönteistä julkisuutta. Kilpailun 
tuloksesta oli komea juttu Koillis-Savo-lehden keskiaukeamalla. 
 
Perinnön velvoittama Vehkalahti-asia oli koko ajan vireillä. Asiasta on oltu yhteydessä useaan 
kertaan mm. Juankosken kaupungin kanssa. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole henkilöä, joka ottaisi 
asian vastuulleen. 
 
Vuonna 2008 olemme olleet mukana myös suunnittelemassa alustavasti lintutornihanketta Rupsaan 
Ylä-Vehkalahdelle. Suunnittelu jatkuu edelleen. 
 
Tapahtumisista tiedotettiin pääsääntöisesti muistilistapalstalla Koillis-Savo lehdessä. Maksullisia 
ilmoituksia oli perustavista kokouksista ja Vuotjärvi-risteilystä. Jäsenkirjeitä postitettiin kesällä ja 
syksyllä yht. 2kpl.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.  
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 30. 
 
Voimme olla tyytyväisiä ensimmäiseen vuoteen. Toiminta on ollut olosuhteet huomioon ottaen 
aktiivista, mutta osallistujia olisi voinut olla enemmänkin. Tulevaisuuden haasteena on 
laajentuminen Kaaville ja Tuusniemelle. 
 
19.1.2009 Juankoskella 
 
puheenjohtaja Heikki Partanen 
 
sihteeri Tuula Muranen 


