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KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY: N  VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS 
 
Yhdistyksessä oli 49 maksanutta jäsentä vuoden 2017 lopulla (1.12.). Kevätkokous 17.3 ja 
syyskokous 23.11pidettiin Juankoskella. Lisäksi hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.  
 
Hallitukseen kuului Tuula Muranen (pj), Marja-Sisko Pihl (varapj.), Sulo Norberg (siht), Kirsti 
Toikka (vars. jäsen ja taloudenhoitaja) ja Kimmo Tolonen (vars. jäsen), sekä varajäsenet Matti 
Räsänen (1.) ja Heikki Partanen (2.) 
Toiminnantarkastajana toimi Matti Heilimo ja varatoiminnantarkastajana Juhani Vartiainen. 
 
RETKET JA TAPAHTUMAT VUONNA 2017 
 
30.1-5.2 Luonto lainassa-viikolla Kirsti Toikka pystytti Kaavin kirjastoon kaivosteemaan 

liittyvän näyttelyn. Esillä oli Luikonlahteen ja Lahtojokeen liittyviä lehtiartikkeleita v. 
2013-2015. 

 
4.2 Osallistuimme lastukoskella Sukella Talveen tapahtumaan. Pääjärjestäjänä oli 

Metsähallitus ja mukana oli useita eri tahoja. Tapahtumaan saapui myös 
bussilastillinen maahanamuuttajia Siilinjärven vastaanottokeskukselta. Heillä ja 
muillakin oli mahdollisuus tutustua mm hiihtämiseen, lumikenkäilyyn, 
napakelkkailuun ym. Yhdistyksemme toimitti paikalle jätkänkynttilöitä ja vastasi 
pilkkimiseen perehdyttämisestä. Tapahtuma oli onnistunut ja sai hyvin 
mediajulkisuutta. 

 
17.3  Kevätkokouksen jälkeen Juankoskella valtimolainen Maria Dorff kertoi kuvin ja sanoin 

omavaraisesta elämäntavastaan.  Kuulimme Marian ja hänen miehensä Lasse Norlundin 
kokemuksista liittyen mm rakentamiseen, keräilytalouteen, ruuantuotantoon ja 
säilöntään. (n.25 hlö) 

 
28.5 Korvasieniretki Vaikkojoelle ja samalla jättiputken kemiallista torjuntaa autiotalon 

pihassa.  (2hlö) 
 
10.6 Muuruveden kesäkihaus tapahtumaan järjestimme Muuruveden kylätalon 
 viereiseen metsikköön luontopolun, jonka teemana oli Lähimetsän kukkivat puut 

 
8.7 Huosiaisniemessä Mäkiharjun niityn haravointi. Tämä oli yhdistyksemme 

ensimmäinen työ Metsähallitukselle. matkoineen talkoisiin meni n. 6 tuntia. Osa ajasta 
käytettiin monipuolisen kasvillisuuden tarkkailuun. (5 hlö) 

 
23.8 Tustustuminen Lahtojoen hylättyyn timanttikaivosalueeseen. Oppaana Sulo Koponen 

ja Raili Komulainen. keskustelimme ensin Railin pitopöydän äärestä Lahtojoen 
taustoista ja sitten kiersimme vedellä täyttyneen kaivosalueen.  (8 hlö) 

 
9.9 Toiset haravointitalkoot Mäkiharjun niityllä. (7 hlö) 
 
12.9 Olimme mukana Juankoskella Brynolfin päivät- tapahtumasikermässä. 
 -Järjestimme lapsille toimintaa piirtämistä ym. Ruukinpajalla. Maritta Norberg oli 

ohjaamassa. 
-Lepakkoretki Juankosken ruukkialueella. Oppaan Tuula Muranen. Retki toteutettiin 
typistettynä klo 21-22, koska klo 22 alkoi ennusteen mukaisesti sade ja myrsky, minkä 
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johdosta viralliset oppaatkaan eivät saapunet paikalle. Retki toteutettiin, koska 
kokoontumispaikalle oli saapunut väkeä. Parhaimmat näköhavainnot saimme 
Ruutanalammen päällä lentävästä kahdesta vesisiipasta (?) (7 hlö). 

 
30.9  Patikkaretki Juukaan Keihäsjoelle. Oppaina Riitta ja Matti Heilimo. Patikoimme 

vanhassa naavaisessa metsässä ja joen rannalla. Löysimme vanhan tervahaudan ja 
keräsimme suppilovahveroita. Keitimme nuotiokahvit joen varrella autiotuvan 
pihassa. Kotimatkalla tutustuimme Riitan ja Matin mökkiin erämaalammen rannalla.  
(8 hlö) 

 
23.11  Syyskokouksen jälkeen kehittämispäällikkö Kimmo Haapanen Pohjois-Savon Ely-

keskuksesta kertoi yksityismaiden suojelualueista.  
 (15 osallistujaa) 
 
 
 
 
LAUSUNNOT JA MUU TOIMINTA V. 2017 
 
13.7 Yhteinen lausunto TUKES:lle Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa liittyen 

Boliden FinnEx:n Malminetsintälupaa ML 2016:0049 Kokka 7. 
 
18.7 Yhteinen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin 

kanssa koskien Tukesin osittaista varauspäätöstä VA 2017:0015 Karelia Diamond 
Resources PLC:n alueella Kaavi 1. 

 
 Toimitimme Muuruveden alakoululle Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita 
 Postitimme jäsenille kevät- ja syyskirjeen, joissa oli myös kokouskutsu.  
 Ilmoitimme tapahtumista ja retkistä Koillis-Savo-lehden muistilistapalstalla sekä 

yhdistyksen kotisivuilla. Syyskokoukseen oli myös maksullinen mainos. 
 Yhdistyksen kotisivuja on pitänyt yllä Marja Tenhunen.  
 Toteutimme hallituksen jäsenten spontaanin retken Kuopioon kuulemaan luentoa: Pohjois-

Savon pyhät paikat. Esitelmöijänä oli Juha Pentikäinen. 
 Kirjoitimme Koillis-Savo-lehden Luontonurkkaan pari juttua. 

 
Tuloja yhdistykselle saatiin jäsenmaksuina ja Kuopion kaupungin avustuksina (2 kpl). 
Metsähallituksen talkooraha ennätti tilille vasta tammikuussa, rahan kierrettyä ensi Pohjois-Savon 
piirin tilin kautta. Lisäksi yhdistyksen toimintaa on tukenut Mestarimaalaus Seppänen & Toikka 
lahjoittamalla yhdistyksen tilille 100 e 
 
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin hallituksessa yhdistyksen edustajana Tuula Muranen. Myös 
Pohjois-Savon Luonnonsuojelupiirin pitkäaikainen aluesihteeri Marja Tenhunen on yhdistyksemme 
jäsen.  
Osallistuimme piirin kevät- ja syyskokouksiin. 
 
   
Tarkastettu  hallituksen kokouksessa  1.3.2018  
 
     


