Rapa roiskuu, kevät tulee!
Nyt on aika kokoontua kevätkokoukseen kuulemaan, mitä olemme
viime vuonna saaneet aikaan ja innostumaan siitä, mitä aiomme tänä
vuonna tehdä. Kevätkokous pidetään tiistaina 26.3. VB- valokuvakeskuksella Kuopiossa (Kuninkaankatu 14-16) klo 18. Kokouksen
yhteydessä pääsemme kokemaan valokuvanäyttelyn Värinä Manual. Jussi Tuovisen ja Sampo
Jaakkolan esitys Otoksia – Adéle ja Victor tarjoaa meille kurkistuksia KLYYn ja Barsokevitschien
yhteiseen historiaan. Jännittävintä on kuitenkin KLYYn uuden logon ja 'kerhotuotteiden' esittely.
Sitten ensimmäisen Pöllöpostin on jo tapahtunut vaikka mitä. Finnpulp-asiassa olemme laatineet
perusteellisen vastineen vastaukseen tai jotain sinne päin tavoitteena valituslupa korkeimpaan hallintooikeuteen.
KLYYn historiikin kirjoittaminen
on aloitettu, kirjoittaja on Juha
Pohjonen ja visuaalisesta ilmeestä
huolehtii Pekka Tenhunen.
18.2.2019. →
KLYY:n historiikki-sopimuksen
allekirjoittajat varapj. Olavi
Raatikainen, pj. Anne Paulo-Tuovinen
ja historioitsija Juha Pohjonen. Teoksen
on määrä valmistua vuonna 2021, kun
KLYY täyttää 125 vuotta.

Suurta iloa herätti ilmastolakkolaisten ilmaantuminen Pesälle plakaatteja maalaamaan ja lauluja
suunnittelemaan. Tuli siitä vähän sotkuakin, mutta se suotakoon, sillä sitä oli aika vähän. Seuraava ilmastolakko on 5.4.2019. Helsingissä marssitaan sitten ilmaston puolesta pienten ja suurten voimin 6.4.2019 klo
14-15 https://www.maailma.net/tapahtumat/ilmastomarssi-2. Toivottavasti satutatte Helsingin reissunne
tuohon viikonloppuun. Minä ainakin ajattelin niin tehdä.
Ilmastovaalejakin olemme olleet tekemässä: SLLn puheenjohtaja Harri Hölttä esitteli yleisötilaisuudessa
liiton ympäristötavoitteita. Paikalla oli 50 kuulijaa ja puolenkymmentä kansanedustajaehdokasta. Jos et
päässyt mukaan, voit perehtyä tavoitteisiin liiton sivuilla https://www.sll.fi/vaalit-2019/
Tapahtumia ja tekemistä on luvassa jo keväälle. Saturnus-jaostomme järjestää taivaalle katselua Earth Hour
iltana lauantaina 30.3.2019 Huuhan tähtitornilla säästä riippumatta. Sinne kannattaa mennä, koska ei
kuitenkaan näe tehdä mitään muuta. Toukokuussa 18.-19.5.2019 jatkamme Metsäseminaarilla,
jatkuvapeitteisestä kasvatuksesta jäi vielä opittavaa. Lauantai teoretisoidaan yliopistolla ja sunnuntaina
retkeillään Nilsiän suunnalla tutustumassa metsiin, joissa jatkuvapeitteistä kasvatusta toteutetaan.
Tilaisuuksiin kannattaa houkutella kaikki metsää omistavat tuttavat ja sukulaiset ja muut asiasta
kiinnostuneet. Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja aikatauluista tiedotetaan myöhemmin.
Rantaroskatalkoot ja retket ja muut ilot eivät vielä ole sopivia päiviä löytäneet, mutta löytävät.
Epäsuoraa luonnonsuojelutyötä olisi nyt tarjolla teille jäsenille hyvinkin paljon. Tarvittaisiin tiedotusihmisiä,
ilmoitusten tekijöitä, informaatikko luetteloimaan KLYYn kirjoja, tapahtumajärjestäjiä, linnunpöntön tekijöitä,
eikä lakimieskään pahaa tekisi. Hieman suorempaa luonnonsuojelutyötä olisi luontoasioiden ja KLYYn
esittely ikäihmisille (Inkeri ja Eelis Ikääntyvien kohtaamispaikka), päiväkotilaisille (petritabell@hotmail.com),
koululaisille ja opiskelijoille (Peter Lahdenperä, pjlahd@gmail.com). Ilmianna itsesi tai kaverisi. Edellä
mainittuja töitä voi tehdä ihan vähäsen tai pidemmän aikaa. Tässä on tilaisuus toimia.

Läiskyttäkää lätäköissä, se on kivaa!
Anne Paulo-Tuovinen
hallituksen puheenjohtaja
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

