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KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY: N  VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS 
 
Luonnon monimuotoisuuden vuosi 2010 oli yhdistyksen 3. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 35. Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa Juankoskella, Muuruvedellä ja kerran 
Tuusniemellä. Sääntömääräiset, ohjelmalliset kevät- ja syyskokoukset pidettiin Juankoskella ja 
Kaavilla. 
Hallitukseen kuului pj. Heikki Partanen, varapj. Eeva Pehkonen, siht. Tuula Muranen, jäsenet Mar-
ja-Sisko Pihl ja Pekka Heikkinen, 1. varajäsen Matti Rönkä ja 2. varajäsen Pekka Tenhunen. Talou-
denhoitajana toimi Matti Räsänen ja tilintarkastajina Matti Heilimo ja Juhani Vartiainen. 
Osallistuimme Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kevät- ja syyskokouksiin Kuopiossa. Kevätko-
kous pidettiin uudessa Ely-keskuksessa ja syyskokous Kuopion luonnontieteellisen museon eläintie-
teen toimipaikassa (Poijutie 4 A), missä tutustuimme museon tiloihin ja kokoelmiin. 
 
TOIMINTAA VUONNA 2010 
 
9.1. Osallistuimme Juankoskella Seurantalolla yhdistysmessuille omalla osastolla. 
15.–20.2.  Luonto- ja ympäristöviikon näyttely kirjastoissa Juankoskella, Muuruvedellä ja Tuus-

niemellä ja Kaavilla.  
24.2 Osallistuimme yleisönä kelkkareittitilaisuuteen Juankoskella. Kaupungintalon audito-

rio oli tupaten täynnä. Eeva Pehkonen yhdessä Kansalaisten maastoliikennevalvonta 
Ry:n kanssa on aktiivisesti vastustanut reittisuunnitelmaa ja tuonut sen epäkohtia jul-
ki. Heillä oli vuoden 2010 aikana useita eri tapahtumia asian tiimoilta mm Nilsiässä ja 
Kaavilla. He vierailivat myös eduskunnassa.  
Eeva vastasi myös Tuusniemen moottorirataa koskevaan yhteydenottoon. 

7.3 Pöllöretkelle osallistui 5 henkilöä. Oppaina toimi Juha Väätäinen ja Matti Saarela. 
Pöllöhavaintoja ei tullut yhtään (huono myyrävuosi). 

17.3 Kevätkokouksen jälkeen vietimme Ilves-iltaa. Esitelmöitsijänä oli RKTL:n tutkija 
Katja Holmala. Yleisönä paikalla oli myös Pohjois-Savon riistapäällikkö Jouni Tans-
kanen ja n. 40 muuta kuulijaa. Aiheesta syntyi luonnostaan keskustelua. 

19.4–24.4 Nuukuusviikkonäyttely Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastolla 
1.6. Vierailimme Heikki Rissasen kauniissa lehdossa Juankoskella Vehkalahden Kellolah-

dessa. Osallistujia oli 7 kpl. 15 ha:n lehtoalue on METSO-ohjelmalla suojeltu luon-
nonsuojelualue. 

15.6 Puheenjohtaja ja sihteeri vierailivat Heikki Toivasen kutsumina Juankosken Karjalan-
kosken kanava-alueella. Toivanen on huolestuneena seurannut paikan maisemanhoito-
töiden puutteellisuutta. Vuoden 2002 jälkeen kanavan valmistuttua paikan tilasta ei 
ole riittävästi huolehdittu ja Toivanen on kokenut vaikuttamismahdollisuutensa pie-
niksi lukuisista yrityksistä huolimatta. Tuula teki aiheesta kirjallisen selonteon, joka 
oli mukana aiheesta myöhemmin pidetyssä katselmuksessa, jossa oli mukana kaupun-
gin edustajia ja asiaa selvittelivät H. Toivanen, H. Partanen ja T. Laitinen. Kesän ai-
kana alueella tehtiin jonkin verran siistimistyötä Kaupungin toimesta. Haaveenamme 
on perustaa alueelle hoidettu ketoalue, josta yhdistys voisi ottaa vetovastuun. Asiaa on 
selvitelty yhteistyössä elinkeinoasiamies Liisa Jokelan kanssa. Hänellä on ajatuksena 
perustaa myös perinnemaisema-alue ja kosteikko Juankosken Pappilanlahdelle. Näihin 
hankkeisiin tarvitaan yhdistysten apua. 

….6 Sihteeri tutustui Juankosken Pappilanlahden mahdolliseen kosteikkoalueeseen yhdessä 
Liisa Jokelan, Kaisa Karjalaisen ja kosteikkosuunnittelija S. Kauhasen kanssa. 

20.6 Metsähallituksen Kaavin Telkkämäessä järjestämään Luonnonkukanpäivään osallistui 
pari jäsentä. 

4.7 Järjestimme Pekka Tenhusen opastamana mukavan retken Kuopion Karhonsaareen. 
Mukana oli 14 osallistujaa, joista osa oli Siilinjärveltä, Nilsiästä ja Vehmersalmelta. 
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Ranta-Toivalasta ylitimme salmen soutuveneillä. Retki oli onnistunut uinteineen ja 
nuotiokahveineen. 

10.8 Hallitus kokoontui poikkeuksellisesti Tuusniemellä Koivulahdenkodalla. Ideoimme 
mm yhdistyksen varainhankintaa ja ihmettelimme P. Heikkisen köysivyyhdistään löy-
tämää pesää, joka paljastui myöhemmin vaivaishiiren pesäksi. 

--.8 Lyhteentekotalkoot Pekka Heikkisen johdolla Muuruveden Kesämäessä Savon am-
mattiopiston viljelemällä luomukaurapellolla. Paikalla 4 talkoolaista. 

11.9 Operaatio metsälehmus toteutettiin kahden venekunnan (10hlö) retkenä Muuruvedellä 
Karhonveden pienille saarille. Oppaana toimi Sirppilahden Pekka. Hänen omistamas-
saan Tervasaaressa näimme luonnonvaraisia lehmuksia. Teimme nuotion Koivunoksa-
saarella ja näimme matkalla myös kalasääsken pesän asukkaineen sekä vanhan asu-
tuspaikan Vehkasaaressa.  

26.10 Kaavilla pidetyn syyskokouksen jälkeen kalastusmestari Eero Kokkarinen kertoi ka-
loista ja kalastuksesta mielenkiintoisesti. Osallistujia 10. 

11.11 Sihteeri osallistui elinkeinoasiamiehen kutsumana Iisalmessa kosteikkopäiville. 
15.11 Lyhdetalkoot Muuruveden toimintatuvalla. Paikalla 7hlö:ä. Käärimme lyhteet paket-

tiin ja pussitimme T. Laitisen lahjoittamat luomukaurat myytäviksi joulumyyjäisiin. 
Eeva teki myöhemmin niihin etiketit. 

9.12 Linnunpönttötalkoisiin osallistui 6 henkilöä Juankoskella JK-Woods:in tiloissa. JK-
Woods lahjoitti puutavaran ja T. Laitinen lahjoitti naulat. Lahjoitimme avunannosta 
kiitokseksi Olli Virtaharjulle luontokalenterin 2011. 

27.11,11.12 Osallistuimme Joulumyyjäisiin Muuruvedellä ja Juankoskella. Lyhteitä oli myynnissä 
myös Ruukin Kukassa Juankoskella. Myyjäisiin osallistui 5 talkoolaista. Lyhteet me-
nivät hyvin kaupaksi, kaurapussit huonommin. Linnunpönttöjä oli myynnissä Juan-
kosken joulumyyjäisissä. 

 
 
 
MUU TOIMINTA 
 
Osallistuimme Kuopiossa Piirin järjestämiin kotisivukoulutuksiin (2kertaa), minkä tiimoilta saimme 
valmiuksia yhdistyksen omien kotisivujen tekoon. Vuonna 2010 sivujen ulkoasusta vastasi pääasi-
assa Marja Tenhunen. 
 
Kevätjäsenkirjeen mukana lähetettiin kaikille jäsenille kevätseurantalomake ja syyskirjeessä 
LUMO-10-materiaalia. 
 
Koillis-Savo lehdessä aloitimme oman Luontopalstan, jonne jäsenistö kirjoittaa luontoaiheisia juttu-
ja n. kerran kuukaudessa. Aiheina ovat olleet mm. sääilmiöt, vaivaishiiren pesä ja geologia. Esiku-
vana oli Pitäjäläinen-lehden luontopalsta.  
 
Osallistuimme jonkin verran myös Juanvirta-hankkeeseen (uusi puisto Juankoskelle). Allekirjoi-
timme myös Kansallinen kaupunkipuisto-anomuksen yhdessä muiden paikallisten yhdistysten kans-
sa (kult. hist. seura, Puutarhaseura). Olimme toiveellamme vaikuttamassa siihen, että keväällä 2010 
kansalaisopistossa järjestettiin Asta Lähdesmäen (Lintuyhdistys Kuikka) vetämä lintukurssi. Kurs-
siin kuului myös 2 retkipäivää. Juankosken Vehkalahdessä näimme kaukaisuudessa lentelevän 
maakotkan ja Riistaveden lintutornin lähistöllä näimme useita eri haukkoja ja runsaasti eri vesilintu-
ja. Yhdistyksestä kurssilla oli mukana 3 aktiivia. 
 
Vetosimme Juankosken kaupunkiin SLL:n metsäluonnon suojelukampanjan yllyttämänä, että se 
rauhoittaisi Pisavuoren valtion suojelualueeseen rajoittuvat maa-alueensa. 
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Vehkalahdelle korvamerkitty 1400€ odottaa vielä sijoituskohdetta. v. 2010 asia ei edennyt. 
 
 
Tuloja yhdistykselle saatiin jäsenmaksuina ja Pohjois-Savon piiriltä avustuksena. Saimme myynti-
tuloja kauralyhteistä, kaurasta, linnunpöntöistä ja kalentereista. Piirin apu on huomattava ja ylitti 
osin omat toiveemmekin.  
 
Tapahtumista tiedotettiin pääsääntöisesti Koillis-Savo lehden muistilistapalstalla. Kirjoitimme leh-
teen myös ennakkojuttuja tapahtumista ja ilmoitustauluilla oli tapahtumatiedotteita. Maksullisia 
ilmoituksia oli kaksi. Vuoden aikana postitettiin kaksi jäsenkirjettä. 
 
Voimme olla tyytyväisiä yhdistyksen kolmanteen vilkkaaseen ja toiminnalliseen vuoteen. Koska 
yhdistys on pieni ja toimintaa pyörittää pieni aktiivijoukko ja toimimme lisäksi harvaan asutulla 
alueella, on tapahtumien osallistujamäärät nämä seikat huomioiden tyydyttäviä. 
 
 
Juankoskella 25.1.2011 
 
Tarkistettu hallituksen kokouksessa 8.2.2011 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Heikki Partanen   Sihteeri Tuula Muranen 


