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KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY:N KEVÄTKOKOUS 
KAAVIN KUNNANTALOLLA 

Valtuustosali, Rantatie 1. Käynti terveyskeskuksen puoleisesta päätyovesta, entinen OP:n tila 
 
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. edellisen vuoden toimintakertomus. 
 

Kokouksen jälkeen Tuula Muranen kertoo vaelluksestaan Camino de Santiagolla. 

Samalla pohditaan mitä on ekologinen matkustaminen. 

Kaikki ovat tervetulleita. 

Tilaisuudessa on tarjolla pientä palasta 

TERVETULOA! 

ps. Jos tarvitset kimppakyytiä Muuruveden ja Juankosken suunnasta, 

ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. 



Hyvää kevättä kaikille! 

Viime viikonvaihteen lumimyräkät ja huonot ajokelit muistuttivat taas, miten oikukkaasti Suomen 
kevät saapuu. Välillä se aurinkoisilla lämpimillä päivillään lupailee aikaista kesää ja sitten se taas 
antaa tuiskuttaa lunta siihen malliin, kuin kesä ei aikoisi saapua tänä vuonna ollenkaan. Hangen pinta 
kuitenkin vääjäämättä alenee ja paikka paikoin paljastuu koko ajan laajenevia pälviä. Pikkulintujen 
keväiset airuet ovat jo saapuneet lintulaudoille ja Vihdissä viime viikolla vieraillessani yksittäinen 
joutsenpari teki ylilennon, ja rastaat raksuttelivat latvustoissa. Euroopan matkaaja tiesi kertoa, että 
Hollannissa oli jo suuria joutsenlaumoja pelloilla odottelemassa sopivaa muuttopäivää. 

Vuosikokousten yhteydessä meillä on ollut tapana järjestää aina jotakin ohjelmaa ja tällä kertaa ai-
heena on ekologinne matkustaminen. Kerron siihen liittyen matkastani, jonka tein vuoden 2017 lo-
pulla. Patikoin tuolloin Espanjan halki Malagasta Santiago de Compostelaan pitkin vanhaa pyhiinva-
eltajien reittiä. Matka tutustutti minut ennenkokemattomalla tavalla paikalliseen flooraan ja faunaan, 
ihmisiin ja heidän tapoihin, arkkitehtuuriin, historiaan, maanviljelyyn ja ylipäätään espanjalaisuuteen. 
Se oli sukellus espanjalaiseen kulttuuriin, luontoon ja itseeni. Matkan aikana oli aikaa ajatella ja ha-
vainnoida ympäristöä.  

Tulevaa toimintaa 

Tervetuloa mukaan kevään ja kesän toimintaan. Tässä alustavia suunnitelmia: 

 keväinen opastettu linturetki Keskimmäisen lintutornille. 
 jättiputken torjuntaa ja korvasienten etsintää Vaikkojoen suunnalla 
 Mäkiharjun niityllä haravointitalkoot heinä- ja elokuussa. 
 luontokuvanäyttely Juankoskella 
 elokuussa lepakkoretki Juankoskella 
 syysretki Luonnonperintösäätiön suojelemalle Havukkakorven luonnonsuojelualueelle 

https://www.luonnonperintosaatio.fi/fi/suojelualueet/pohjois-karjala/Havukkakorpi 

Tarkemmista ajankohdista ilmoitetaan yhdistyksen uudistetuilla kotisivuilla ja paikallislehti Koillis-
Savossa. Lisätietoja saa myös puheenjohtajalta ja hallituksen jäseniltä. 
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ja naapuriyhdistykset järjestävät myös mielenkiintoista toimintaa. 
Seuraa näidenkin ilmoittelua, ja jos jokin tapahtuma sieltä alkaa kiinnostaa, ota yhteyttä niin lähde-
tään porukalla. 
 
Hallituksen kokoonpano v. 2019: 
puheenjohtaja: Tuula Muranen, Muuruvesi               tuulamuranen@gmail.com  0440 331 678 
varapuheenj: Marja-Sisko Pihl, Juankoski                 pihl.marjasisko@gmail.com  0400 567 257 
sihteeri: Heikki Ranta, Kaavi                    ranta.hessu@gmail.com 050 3634509 
jäsen: Matti Räsänen, Juankoski                    matti.r.juankoski@luukku.com 050 337 9210 

jäsen: Heikki Partanen, Juankoski                    heikki.a.j.partanen@luukku.com 040 415 7315 
varajäsen: Sulo Norberg, Muuruvesi                    sulonor@gmail.com  0400 199 503 
taloudenhoitaja: Tuija Lepistö, Juankoski                 tuija.lepisto@pp.inet.fi 040 708 1967 

Kiitos, että annat tukesi luonnolle olemalla yhdistyksemme jäsen.  

Tapaamisiin, Tuula 


