
JÄSENKIRJE 1/2021 8.4.2021 
KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY 
Koiramäentie 158 
73460 Muuruvesi 
tuulamuranen@gmail.com 
www.sll.fi/koillis-savo 
 
______________________________________________________________________________ 

KOKOUSKUTSU 
 TO. 15.4. KLO 17.30 

 
KOILLIS-SAVON LUONNONYSTÄVÄT RY:N KEVÄTKOKOUS  

SOITTOKUNNANTALOLLA JUANKOSKELLA 
 

Kokoukseen mahdollista ja suositeltavaa osallistua etäyhteydellä. 
Paikan päälle otetaan koronarajoitukset huomioiden enintään 20 henkilöä. 

 Ennakkoilmoittautuminen sekä etäyhteyteen että paikan päälle Tuulalle sähköpostitse tai 
puhelimitse. Etäyhteydellä osallistuville laitetaan linkki tulemaan 14.4. 

 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. edellisen vuoden toimintakertomus.  

Sokerina pohjalla: kuulemme myös logo-kilpailun tulokset!! 
 

Tule paikalle vain terveenä.  
 

TERVETULOA! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tervehdys poikkeustilaa elelevät luonnonystävät! 

Kurjet, joutsenet ja töyhtöhyypät ovat saapuneet. Mustarastas lurittelee pihakuusessa aamuin 
illoin. Orava kantaa sylintäydeltä pesätarpeita piiloonsa. Kelirikko sorateillä on tosi paha ja etelässä 
jo leskenlehdet ja näsiät kukkivat. Kevät, vuodenajoista lyhyin, on täällä.  

Yhdistyksen perustamisesta asti olemme haaveilleet omasta logosta ja niinpä alkuvuodesta 
järjestimme siihen liittyen suunnittelukilpailun. Kilpailuun osallistui 31 henkilöä 49 eri työllä!! Se on 
erittäin hyvä ja korkeatasoinen joukko, josta tuomaristolla on haastetta valita paras. 
Puheenjohtajana tunnen isoa kiitollisuutta osallistujille. On ilo nähdä, miten teemaan on 
paneuduttu. Kaikki ehdotukset ovat nähtävillä kokouksessa ja voittaja julkaistaan. 

Kesän toimintaa koronarajoitukset huomioiden 

Nyt on jo käyty hiihtoretkellä ja linnunpönttöjen tehtailukin on aloitettu. Jatketaan tästä 
lintutorniretkellä ja käydään Juuan Havukkakorvessa. Talkoillaan haitallisten vieraslajien kimpussa 
ja hoidellaan Mäkiharjun niittyä. Nikkaroidaan lisää linnunpönttöjä ja osallistutaan Juankoskella 
kesänäyttelyyn omalla osastollamme.  

Jos sinulla on yhdistyksen toimintaan liittyviä toiveita, ota yhteyttä. Tapahtumista ilmoitellaan 
Koillis-Savo-lehdessä, kotisivuillamme ja Facebookissa. Yhdistyksellä on myynnissä pönttöjen 
lisäksi kangaskasseja. Jos kiinnostuit, voi niitä tiedustella sihteeriltä.  



 

Voikaa hyvin! Terveisin Tuula 

ps. Yhdistyksessä on 53 jäsentä. 

Hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt 2021: 
 
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, Juankoski     ranta.hessu@gmail.com        050 3634509 
jäsen: Elina Piekiäinen, Kuopio      elina.piekiainen@gmail.com 0440 206 985 
jäsen: Pekka Tenhunen, Tuusjärvi      tenhunen.tenhunen@gmail.com044 289 2220 
varajäsen: Sulo Norberg, Muuruvesi       sulonor@gmail.com          0400 199 503 
varajäsen: Sirpa Paltemaa, Juankoski       sirpa.paltemaa@pp.inet.fi       040 9317196 
  
taloudenhoitaja: Tuija Lepistö, Juankoski          tuija.lepisto@pp.inet.fi           040 708 1967  

toiminnantarkastajana Kauko Päiväniemi ja varatoiminnantarkastajana Matti Räsänen 

 

 Joutsenen jäljet Pieni-Petäisen jäällä. Kuva T.M. 



 

 Jäniksen kanssa päiväkävelyllä. Kuva T.M 


