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KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY: N  VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS 
 
Toinen toimintavuosi oli menestyksekäs monilta osin. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 34. Hallitus 
kokoontui vuoden aikana 6 kertaa Juankoskella ja Muuruvedellä. Sääntömääräiset, ohjelmalliset 
kevät- ja syyskokoukset pidettiin Juankoskella. 
 Hallitukseen kuului pj. Heikki Partanen, varapj. Topi Laitinen, siht. Tuula Muranen, jäsenet Marja-
Sisko Pihl ja Pekka Heikkinen, 1. varajäsen Eeva Pehkonen ja 2. varajäsen Pekka Tenhunen. Talou-
denhoitajana toimi Matti Räsänen ja tilintarkastajina Matti Heilimo ja Matti Rönkä. 
Otimme osaa Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kevät- ja syyskokouksiin Nilsiässä ja Kuopiossa 
sekä niiden oheisohjelmiin: Nilsiässä aiheena oli Tahkon korotussuunnitelma ja Kuopiossa Heinä-
lamminrinteen (Jätekukon) jätekeskuksen toiminta. Syyskokouksessa Tuula Muranen valittiin Topi 
Laitisen tilalle piirihallitukseen varajäseneksi. 
 
JÄRJESTÄMÄMME TAPAHTUMAT 
13.1 linnunpönttötalkoot Juankosken Agrimarketin laajennusosan avajaisissa. Uusia pönttöjä val-
mistui 40–5 kpl. Tapahtuma oli suosittu ja siitä uutisoitiin näyttävästi paikallislehdessä. JK-WOOD 
lahjoitti puutavaran ja Agri lahjoitti naulat ja ruuvit. Kaupungilta saimme kattotarpeiksi filmiva-
neria. 
 
1.3 Pöllöretki. Vetäjinä toimi Juha Väätäinen ja Matti Saarela. Osallistujia oli 2 autokuntaa. Kuun-
telimme hiljaisuuden lisäksi helmipöllöä, viirupöllöä ja huuhkajaa. 
 
23.3 Kevätkokouksen jälkeen Janne Taskinen Pielavedeltä kertoi innostavasti omasta lintuharras-
tuksestaan ja rengastuskokemuksistaan. Kuulijoina oli 10 jäsentä. 
 
17.4 Susi-ilta Kaavilla sai ennennäkemättömän suosion. Paikalla oli susitutkija Seppo Ronkainen 
Vieremältä ja tilaisuus houkutteli kuulijoita myös kauempaa, kaiken kaikkiaan lähes 70 kpl. Osuus-
pankin kokoustilat olivat ääriään myöten täynnä. 
 
Virittelimme keväisiä linturetkiä, mutta tällä kertaa ne eivät saaneet väkeä liikkeelle. 
 
12.–17.7 Valasretki Vienanmerelle järjestettiin paikallisen Matkamatiaksen ja Tohmajärveläisen P. 
Pakarisen kanssa yhteistyönä. Mukana oli 40 luonnonystävää ympäri Suomea. Lähes kaikki olivat 
saaneet tiedon Luonnonsuojelija-lehteen laatimamme ilmaisen ilmoituksen kautta. Juankoskelta 
mukana oli kuljettajan lisäksi 3 henkilöä. Yhdistys sai matkan alullepanijana positiivista tunnetta-
vuutta. 
 
22.8 Sieniretki Kaavin Kortteisissa. Mukana oli vajaa kymmenen osallistujaa. Oppaana oli sieni-
neuvoja Marja-Liisa Aho ja Pauli Räsänen, joka esitteli kotitilaltaan lähtevää perinnepolkua ja kiin-
torastiverkostomaastoa. 
 
20.9 Retki Pisa-vuorelle. Vetäjänä toimi Pekka Tenhunen. Mukana oli 7 henkilöä, josta osa oli tul-
lut Luonnonsuojelija-lehden ilmoituksen perusteella kauempaa. 
 
23.10 metsäilta Tuusniemellä. esitelmöijänä Hannu Hyvönen. Paikalla oli paikallislehdistö ja kou-
rallinen kuulijoita. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä KLYY:n kanssa. 
 
29.10 Syyskokouksen jälkeen Marja-Sisko Pihl ja Tuula Muranen kertoivat onnistuneesta valasret-
kestä, jolla nähtiin paitsi valaita myös paljon lintuja, hylkeitä, pedroglyyffejä, karjalaista elämän-
menoa ja uskomaton Solovetskin saari. Marja-Sisko esitti pyynnöstä matkakertomuksen myös seu-
rakunnan päiväkahviryhmäläisille. 
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MUUT TAPAHTUMAT 
20–25.4 Valtakunnallinen Luonto- ja ympäristöviikko ja nuukuusviikko kirjastoissa. Pystytimme 
näyttelyt Juankosken, Muuruveden, Kaavin ja Tuusniemen kirjastoihin.  
14.6 Metsähallituksen järjestämä Pohjoismainen luonnonkukkien päivä Telkkämäessä Kaavilla.  
Paikalla oli runsaasti väkeä. Luonnon ystävistä paikalla oli kaksi jäsentä. 
 
LAUSUNNOT 
Annoimme vuonna 2009 seuraavat lausunnot: 
Pohjois-Savon ympäristökeskukselle lausunto Pohjois-Savon vesistöjen tilasta. 
Pohjois-Savon ympäristökeskukselle lausunto maakuntakaavaehdotuksesta. 
Kaavin ympäristölautakunnalle lausunto moottorikelkkareiteistä. 
 
Juankoskella ja koko Pohjois-Savossa herätti suurta huomiota Juankosken keskustan puunkaato-
suunnitelmat (yli 100 mäntyä), joista yksityishenkilönä puheenjohtaja Heikki Partanen valitti Kuo-
pion hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus piti katselmuksen, minkä jälkeen lupa puunkaatoon myön-
nettiin. 
 
MUU TOIMINTA 
Kevätjäsenkirjeen mukana lähetettiin kaikille jäsenille kevätseurantalomake. Alueen koulut olivat 
innostuneesti lähdössä mukaan kevätseurantaan, mutta Luonto-Liitolla ei ollut antaa tarpeeksi lo-
makkeita ja yritys kuivui kasaan. 
 
Koillis-Savo lehden kanssa julistimme kesäkisan Koillis-Savon paksuimmasta lehtipuusta. Voitta-
jaksi julistettiin Tuula Lehmuksen pihakoivu, joka oli rinnankorkeudelta 355cm leveä. 
Kisakuvia esiintyi lehdessä kesänmittaan ja kisa herätti positiivista huomiota luontoa kohtaan. 
Koillis-Savo lehti on kiitettävällä tavalla toiminut yhteistyössä yhdistyksemme kanssa. Siinä on 
julkaistu kirjoittamiamme juttuja esim. hiljaisuuden päivästä ja Janne Taskisen lintuesityksestä ja 
luonnonmukaisesta metsänhoidosta.  
 
Selvittelimme alustavasti mahdollisuutta rakentaa lintutorni Pikku-Vehkalahden rannalle. Tois-
taiseksi jätämme asian hautumaan.  
Yhdistykselle lahjoitetun 1400 €:n pääoman velvoittamana olemme seuranneet Vehkalahden viemä-
röintisuunnitelman etenemistä ja kohdistamme rahat aikanaan rakentamisvaiheeseen. 
 
 
Tuloja yhdistykselle saatiin jäsenmaksuina, Pohjois-Savon piiriltä avustuksena ja hiukan linnun-
pönttötalkoista. 
Tapahtumista tiedotettiin pääsääntöisesti Koillis-Savo lehden muistilistapalstalla. Kirjoitimme leh-
teen myös ennakkojuttuja tapahtumista. Maksullisia ilmoituksia oli kaksi. Vuoden aikana postitet-
tiin kaksi jäsenkirjettä. 
Pienellä aktiiviryhmällä olemme saaneet paljon aikaiseksi. Vaikka osallistujamäärä ei ihan aina 
yltänytkään tavoitteeseemme, voimme silti olla tyytyväisiä menneeseen vuoteen.  
 
 
 
Juankoskella 8.2.2010 
Tarkistettu hallituksen kokouksessa 13.2.2010 
 
 
Puheenjohtaja Heikki Partanen   Sihteeri Tuula Muranen 


