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______________________________________________________________________________ 

Hei! 

Tässä jäsenkirjeessä päivittelemme vallitsevaa koronaviruksen mullistamaa maailmantilaa ja kat-
sahdamme toiveikkaina tulevaan. Hallitus toivottaa mukavaa luontokesää kaikille! 

KORONA JA LUONTO 

Elämme nyt Covid-19:n aiheuttamaa poikkeuksellista aikaa emmekä tiedä, milloin tilanne normali-
soituu. Miettiessämme yhdistyksen kevätkokousta ja siihen liittyvää ohjelmaa, päädyimme noudat-
tamaan yleistä suositusta ja peruimme kokoontumiset. Jo pelkästään hallituksen ikärakenne on 
sellainen, että enemmistön tulisi pysyä kotona. Toivomme, että seuraat yhdistyksemme kotisivuja 
ja paikalislehti Koillis-Savoa, sillä niissä ilmoittelemme sitten, kun jotakin alkaa taas tapahtua. Lop-
puvuosi 2019 oli sekin poikkeuksellinen. Laaja postilakko sekoitti viestintää ja yhdistyksemmekin 
jäsenkirje jäi postittamatta. Ne kenen sähköpostiosoite on tiedossamme, saivat sähköpostitse vies-
tiä ja laitoimme myös tiedotetta kotisivuillemme. Jo tuo ajanjakso varmaankin muutti totuttuja ta-
poja ja paperipostin tulostelu ja lähettely varmaan vähenivät monella taholla. Vielä toistaiseksi ha-
luamme yhdistyksessämme kuitenkin laittaa perinteisestikin kirjeitä, vaikka sähköinen tiedottami-
nen rullaa siinä rinnalla. 

Tässä koronatilanteessa on vaikea löytää voittajia, mutta kyllä luonto on sellainen. Suurkaupunkien 
ilmanlaatu on parantunut, Venetsian kanavissa on vesi kirkastunut, Yhdysvalloissa uhanalaisilla 
kilpikonnilla on munintarauha autioituneilla uimarannoilla, kaupungeissa voi kuulla lintujen laulua, 
liikenne ja ylipäätään kuluttaminen on vähentynyt. Jos jossakin on ollut ruuhkaa, niin sitten luonto-
poluilla ja niiden parkkipaikoilla. Nyt voi miettiä, mitä on jäänyt elämäntapamme jalkoihin ja miten 
nopeasti luonto palautuu, jos sille tulee tällainen tilaisuus. Uhkana tulevaisuudessa on tietysti se 
tilanne, että eteenpäin menoon vaaditut investoinnit otetaan pois luonnolta arvojen ja asioiden tär-
keysjärjestykseen vedoten. Koronapaaston vaikutuksia varmaan tutkitaan vielä vuosikymmenien 
päästäkin. Luonnon eri pitoisuuksista ja kehitysvaiheista, syistä ja seurauksista tullaan laatimaan 
lukuisia käppyröitä ja diagrammeja tulkintoineen.  

Tämä tilanne koskee kaikkia ja olemme kaikkialla ympäri maapalloa ikään kuin samalla kurssilla, 
kotoilemassa ja opettelemassa vaihtoehtoisia toimintamenetelmiä. On korostunut se, mitä jää jäl-
jelle, kun oikein karsitaan: terveydenhuolto, elintarvikejakelu, yhdyskuntarakenteiden kunnossapito, 
nettiyhteydet, luontoharrastus. On huomattu, että ongelmat kärjistyvät tiiviissä asutuksessa ja elä-
män hektisyydessä. Kaupungissa muutokset ovat olleet suuremmat, kuin maaseudulla. On synty-
nyt uusia tapoja kokea, työskennellä ja harrastaa. Tästä tilanteesta voi nauttiakin, jos inhimillinen 
yksilöllinen ja kollektiivinen kärsimys, huoli omasta, läheisten ja eri yhteisöjen hyvinvoinnista ja tu-
levaisuudesta sekä käytännölliset ja taloudelliset vaikeudet, eivät ole osuneet liian kovasti. 
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KULUNUT TALVI 

Koko talvi oli aika outo ja etelässä se jäi todella lyhyeksi. Lapissa oli tammikuussa enemmän lunta 
kuin sataan vuoteen, mutta samaan aikaan Turun suunnalla kerättiin tuoreita suppilovahveroita. 
Täällä Kuopiossa talvi otti ravakan lähdön marraskuussa jäätämällä maan ja pysäyttämällä kaikki 
pihatyöt. Sitten tuli takapakkia ja oikea talvi antoi odottaa itseään. Hiihtelyt ja luistelut jäivät vähiin, 
kaikkia jääteitä ei avattu, roudan puutteessa metsätyöt vaikeutuivat. Toisaalta juuri ennen jäiden 
heikkenemistä monin paikoin lumettomat luonnonjäät olivat upeassa luistelukunnossa. Huhtikuun 
alussa alkoivat sinivuokot jo kukkia ja aprillipäivän jälkeisenä päivänä nyppäisin kissasta pois ke-
sän ensimmäisen punkin. Pääsiäispyhinä keli seilasi edestakaisin, satoi vettä, lunta, räntää, aurin-
kokin vilahti, tuuli ja myrskyili. Tällaisessa sekakelissä lintulaudalla oli vilskettä. Samanaikaisesti 
tarkkailtavana saattoi olla toistakymmentä eri lajia. Luontoväki tietysti huomioi myös Pentti Linkolan 
poismenon. Radikaali luonnonystävä oli mm. perustamassa Luonnonperintösäätiötä, minkä luon-
nonsuojelualueista Juuan Havukkakorvessa yhdistyksellämmekin on pieni osuus. 

TULEVAA TOIMINTAA 

Suunnittelimme tälle vuodelle toimintaa, jonka toteutuminen riippuu nyt yleisen maailman tilanteen 
kehityksestä. Pientä talkoilua turvaetäisyyksistä ja hygieniasta huolehtien lienee mahdollista toteut-
taa. Toisaalta jo pelkkä siirtyminen kohteisiin pitää miettiä uudestaan. Turvavälivaatimus kun ei 
kimppakyydeissä toteudu. Kaikki on vielä epävarmaa, mutta suunnitelmassamme on mm: 

- Toukokuussa jättiputken torjuntaa Vaikkojoen suunnalla ja korvasienten keräilyä. (Ensimmäisistä 
korvasienihavainnoista pääkaupunkiseudulla uutisoitiin 12.4) 

- Mäkiharjun niityn niitto- ja haravointitalkoot  
- Retket: linturetki, sieniretki, tutustumisretki Nilsiän reittiin, retki Juuan Havukkakorven luonnonsuoje-

lualueelle ja Syrjävaaran tähtipuistoon,  
- Vesistöteemainen yleisötilaisuus 
- Yhdistyksen logon suunnittelu 
- yhdistetty kevät- ja syyskokous 

Näitäpä sitten siirrellään seuraaville kausille, jos eivät tällä kaudella toteudu. Nyt erityisesti toi-
vomme, että lähettäisitte sihteerille kuvia retkistänne ja luontohavainnoistanne kotisivuilla ja face-
bookissa jaettavaksi. Konkreettisen yhteisen tekemisen puuttuessa yhteistä voisi olla tällainen 
luontokokemusten vaihto. 

Jos on ylimääräistä aikaa, kannattaa Yle areenalta katsoa luontodokumentteja. Siellä on esimer-
kiksi mielenkiintoinen dokumentti Unelmien maatila, joka kuvaa luonnonmukaista viljelyä ja sen 
ympäristövaikutuksia Kaliforniassa. Myös kotimainen sarja Omavaraiset antaa vaihtoehtoista elä-

misen mallia.     Voikaa hyvin! Terveisin Tuula 

Hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt 2020: 
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: Heikki Partanen, Juankoski       heikki.a.j.partanen@luukku.com  040 415 7315 
jäsen: Matti Räsänen, Juankoski                                 matti.r.juankoski@luukku.com  050 337 9210  
varajäsen: Sulo Norberg, Muuruvesi       sulonor@gmail.com   0400 199 503 
varajäsen: Pekka Tenhunen, Tuusjärvi      tenhunen.tenhunen@gmail.com  044 289 2220 
taloudenhoitaja: Tuija Lepistö, Juankoski                 tuija.lepisto@pp.inet.fi  040 708 1967  

toiminnantarkastajana toimii Päivi Turunen ja hänen varamiehenä Kauko Päiväniemi 


