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KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY: N  VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 48. Jäsenmäärä kasvaa pikkuhiljaa. (2012 jäseniä oli 
42). Kevätkokous pidettiin 20.3 Tuusniemellä ja syyskokous 20.11 Juankoskella. Lisäksi hallitus 
kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. 
 
Hallitukseen kuului pj Eeva Pehkonen, varapj. Tuula Forsman, sihteeri Tuula Muranen, jäsenet 
Marja-Sisko Pihl ja Osmo Räihä sekä varajäsenet Matti Rönkä ja PekkaTenhunen. 
Taloudenhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Marja Tenhunen ja toiminnantarkastajana Matti 
Heilimo ja varatoiminnantarkastajana Juhani Vartiainen. 
 
TOIMINTAA VUONNA 2013 
 
20.3. Tuusniemellä kevätkokouksen jälkeen Jarmo Laitinen Suomen metsäkeskuksen 

Kuopion toimipaikasta kertoi, miten metsäkeskus voi auttaa metsän luontoarvojen 
säilyttämisessä.  Osallistujia oli 11. 

 
11.5 Kevätlinturetki Siilinjärven Yaran omistamille alueille Raasionlietteille ja Mustiin. 

Oppaana oli kuopiolainen lintukuvaaja Ilkka Markkanen. Osallistujia oli 8. 
 
29.9 Retki Kypäräiselle. Oppaina toimivat kuopiolaiset Esko ja Inkeri Kekäläinen, joiden 

vapaa-ajan asunto sijaitsee Kypäräisen lähellä. Ihastelimme maisemia ja 
kallioseinämien monipuolisia kasvustoja. Osallistujia oli 13. 

 
8.11-3.12 Valokuvanäyttely Juankosken kirjastolla. Esillä oli kuopiolaisten ja juankoskelaisen 

valokuvaajan luontoaiheisia valokuvia. 
 
20.11 Juankoskella syyskokouksen jälkeen juankoskelainen luontokuvaaja Niilo Hartikainen 

kertoi luontokuvauskokemuksistaan. Osallistujia oli 15. 
 
 
Toimitimme Muuruveden alakoululle Luonto-liiton kevätseuranta-lomakkeita. 
 
Kirjoitimme 5 tarinaa Koillis-Savo-lehteen luontonurkkaan. Aiheita olivat mm. Nisäkkäiden 
pongaus, Kypäräisen retki, syksyinen sienisaalis ja lierojen tekemät syksyiset taideteokset.  
 
Olemme antaneet muistutuksen (2.4) koskien Juankosken jätevedenpuhdistamon toistaiseksi 
voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Sysäys muistutuksen antamiseen 
tuli huolestuneelta juankoskelaiselta. 
 
Eeva Pehkonen ja Tuula Muranen osallistuivat 2.-3.11 Joensuussa Luonto-liiton järjestämälle 
Luontokerho-ohjaajan peruskurssille.  
 
Postitimme jäsenille kevät- ja syyskirjeen, joissa oli myös kokouskutsu. Ilmoitimme tapahtumista ja 
retkistä Koillis-Savo-lehden muistilistapalstalla sekä yhdistyksen kotisivuilla. Laitoimme 
tapahtumista myös ilmoituksia ilmoitustauluille. Maksullisia ilmoituksia ei tänä vuonna ollut. 
 
Yhdistyksen kotisivuja on pitänyt yllä Marja Tenhunen. 
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Tuloja yhdistykselle saatiin jäsenmaksuina ja Juankosken kaupungin avustuksena. Vain pieni määrä 
myyntituloina. Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin maksoi Eevan ja Tuulan luontokerhon ohjaajan 
peruskurssin osallistumis- ja matkakulut. 
 
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin hallituksessa varajäsenenä yhdistyksen edustajana toimi Tuula 
Muranen. Yhdistys on edustanut Koillis-Savoa Pohjois-Savon piirin kokouksissa ja muussa piirin 
toiminnassa mm.: 

- kevätkokous Metsäkeskus Kuopio (16.3) 
- syyskokous Pohjois-Savon Ely-keskus Kuopio (16.11) 
- kotisivu koulutuspäivä (25.1) 
- syysretki Etelä-Konneveden kansallispuisto-hankealueelle (7.9) 
- Alli-aluefoorumi (20.11) Alli eli aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva (vuodelle 2050) 

on ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja 
metsätalousministeriön yhteisesti valmistelema Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän 
kehityskuvan valmistelutyö. 
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