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KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY: N  VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS 
 
Yhdistyksessä oli 50 maksanutta jäsentä vuoden 2018 lopulla. Tämä oli yhdistyksen 10. 
toimintavuosi. Kevätkokous pidettiin Muuruvedellä 26.4 ja syyskokous 29.11 Juankoskella. Lisäksi 
hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Yksi hallituksen 
kokouksista pidettiin keväällä Tuusniemen Rotkolaaksossa. 
 
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.). Kimmo kuoli helmikuussa 2018, ja yksi hallituspaikka jäi näin 
vajaaksi. 
 
Toiminnantarkastajana toimi Matti Heilimo ja varatoiminnantarkastajana Juhani Vartiainen. 
 
RETKET JA TAPAHTUMAT VUONNA 2018 
 
6.3  Yhdistyksemme oli mukana Juankosken 4H-yhdistyksen järjestämässä Hiihtoloman 

Talvipäivä-tapahtumassa askartelemassa lapsien kanssa pikkulintujen talviruokinta-
automaatteja. 

 
26.4 Yhdistyksen 10-vuotis juhla Muuruvedellä kevätkokouksen jälkeen. (29 hlö) 
 
28.4 Linnunpönttötalkoot Juankoskella. Elias Sumilofin ohjaamana (6 hlö) 
 
12.5 Osallistuimme Piirin järjestämään retkeen Vihtariin Pirteän pässin tilalle tutustumaan 
 jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon. (yhdistyksestämme 4 hlö) 
 
26.5 Kevätretki Vaikkojoelle. Torjuimme autiotalon pihasta jättiputkea, keräilimme 

muutamat korvasienet ja menimme Makkarasärkille evästelemään. (7 hlö) 
 
7.7 Huosiaisniemessä Mäkiharjun niityn haravointi. 2h30min matkoineen (9 hlö) 
 
26.8 Toiset haravointitalkoot Mäkiharjun niityllä.   4h matkoineen (10 hlö) 
 
26.8 Tutustuminen Kaavin Sivakkavaarassa uuteen kalliokiipeilypaikkaan. (2 hlö) 
 
15.9 Savon ammattiopistolla Muuruvedellä oli syysmarkkinat. Pihavelhon osastolla oli 

esillä myös yhdistyksen toimintaa ja myytävänä linnunpönttöjä (yhdistyksestä 1 hlö) 
 
29.11 Syyskokouksen jälkeen Pertti Vehreävesa Pro Kallavesi liikkeessä alusti keskustelua 

Finnpulpista. (n. 15 hlö) 
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LAUSUNNOT JA MUU TOIMINTA V. 2018 
 

 Osallistuimme Pohjois-Savon ls.piirin Tukesille laatimaan muistutukseen koskien  
malminetsintälupaa Tuusniemen Rääpysjärvellä. 

 10-vuotisjuhlien tiimoilta saimme huomiota paikallislehdessä ennen ja jälkeen juhlan. 
Kuopion luonnonystäväin yhdistys (KLYY) lahjoitti yhdistykselle symbolisen lahjan, 200 
m2:n palan suomalaista ikimetsää Juukan Havukkakorvesta (Luonnonperintösäätiö). 
Saimme myös muita huomionosoituksia.  Ohjelmana juhlassa oli kuvakavalkadi yhdistyksen 
toiminnasta, puheita, (mm. Harri Hölttä ja Pekka Tenhunen), musiikkiesityksiä ja 
luontoteemaan sopivia herkkuja. Juhlassa lahjoitimme perustajajäsenillemme pussilliset 
hirvenkellon siemeniä sekä erikseen Toivo Laitiselle SLL:n hopeisen ansiomerkin.  
Perustelut: Topi on yhdistyksemme perustaja. Hän kutsui joukon koolle 10 vuotta sitten. 
Yhdistyksen taipaleella hän on ollut aluksi hallituksen jäsenenä ja sittemmin tärkeänä 
taustavaikuttajana. Hän on näkyvästi puolustanut luontoarvoja, eläinsuojelua ja ekologista 
viljelyä. Hän on ottanut rohkeasti kantaa ajankohtaisiin ja vaikeisiinkin 
luonnonsuojelullisiin aiheisiin. Topin maatilamyymälä on valtakunnallisesti merkittävä 
luomumyymälä ja työnsä kautta Topi on edistänyt puhtaampaa ja eettisempää tulevaisuutta. 

 Koillis-Savon luonnonystävät ry.n tiedot liitettiin Pohjois-Savon järjestötietopalveluun 
(SAKKE-hanke) 

 Postitimme jäsenille kevät- ja syyskirjeen, joissa oli myös kokouskutsu.  
 Ilmoitimme tapahtumista ja retkistä Koillis-Savo-lehden muistilistapalstalla sekä 

yhdistyksen kotisivuilla. Kevät- ja syyskokoukseen ja vuosijuhlaan oli myös maksullinen 
mainos. 

 Yhdistyksen kotisivuja alkoi ylläpitää Heikki Ranta. Sivujen ilme uudistui ja sinne tuli 
runsaasti uutta tietoa 

 Heikki Ranta liitti yhdistyksen Facebookiin 
 Kirjoitimme Koillis-Savo-lehden Luontonurkkaan muutaman jutun. 

 
Tuloja yhdistykselle saatiin jäsenmaksuina ja Kuopion kaupungin avustuksena. Metsähallituksen 
talkooraha kiersi Pohjois-Savon piirin tilin kautta. Vuoden 2017 talkooraha tilitettiin myös vuoden 
2018 puolella.  Lisäksi yhdistys sai 10-vuotisjuhlassa rahalahjoituksen piiriltä. Piirin kautta saimme 
myös avustuksen haitallisten vieraslajien torjuntatyöhön (aumamuovin hankinta). Kemira Operon 
Oy lahjoitti yhdistykselle postimerkkejä ja kirjekuoria. Pientä tuloa saimme myös linnunpönttöjen 
myynnistä. 
 
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin hallituksessa yhdistyksen edustajana toimi Sulo Norberg. Myös 
Pohjois-Savon Luonnonsuojelupiirin pitkäaikainen aluesihteeri Marja Tenhunen on yhdistyksemme 
jäsen. Osallistuimme piirin kevät- ja syyskokouksiin. Tuula Muranen on edustamassa mm. Pohjois-
Savon luonnonsuojelupiiriä ja yhdistystämme Afinetin agrometsätalouden innovaatioryhmässä. 
 
   
Tarkastettu ja täydennetty  hallituksen kokouksessa  21.2.2019  
 
     
 


