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  Saako lämmöstä nauttia? 

  Pieni ympäristöihminen joutuu ristiriitaan, kun tekisi mieli nauttia 

lämpimistä syyssäistä, mutta lämmön syy on väärä. Ajattelin nauttia. Auringosta ja lämmöstä 

nauttiminen ei pahenna ilmastonmuutosta, ei vahingoita ketään, ei ole keneltäkään pois. Myös 

juustosta tai nakista voi mielestäni silloin tällöin nauttia, jopa mukavan autonistuimen voi antaa tuottaa 

mielihyvää. Ajatukseni voivat olla kerettiläisiä, mutta kaiken ilmastonmuutostyön keskellä meillä on 

yksi ainoa elämä elettävänä. Elämä tuntuu elämisen arvoiselta, kun siinä on iloja – jopa pieniä paheita. 

Luonnonsuojelijoiden tärkein tehtävä on tunnistaa suuria uhkia ja puuttua niihin. 
 

Finnpulp ja vielä muutakin 

Yksi suuri uhka Kuopiossa on Finnpulp, maailman 

suurin sellutehdas. KLYY on valittanut tehtaan 

saamasta ympäristöluvasta. Nyt haemme 

valitusoikeutta Korkeimmalta oikeudelta. Elokuun 

viimeisellä viikolla korkein oikeus teki 

poikkeuksellisesti katselmuksen, jossa se halusi 

selvittää, miten täällä asiat oikein ovat. 

Luonnonsuojelupiiriä edustanut KLYYn hallituksen 

jäsen Petri Nieminen (viereisessä kuvassa paperien 

kanssa keskellä) esiintyi asiallemme niin eduksi, että 

tuli siteeratuksi kaikissa katselmuksesta 

uutisoineissa medioissa. Näin asiantuntevasti ja 

tyylillä KLYYn tulee jatkossakin esiintyä silloin, 

kun otamme kantaa luontoasioihin.  

Myös Antikkalan lumetusasioihin ja Fortumin jätelaitokseen Sorsasalossa olemme sanamme sanoneet ihan 

viime aikoina. 
 

Uusi paikka! 

Syksyn jännittävä ja höyheniäkin pöllyyttävä tapahtuma on KLYYn toimiston siirtyminen omaan 

huoneistoomme Puijonkatu 15. Vanha Pesä jää varasto- ja työpajakäyttöön. Monet ovat saaneet oireita 

nykyisen tilan pölyisestä sisäilmasta – työntekijöiden terveyttä ei ole syytä loputtomiin koetella. Tavoitteena 

on nyt viihtyisä tila, johon voisi vieraankin selittelemättä tuoda. Muutto tapahtuu aikaisintaan lokakuussa – 

ehkä vähän myöhemmin, jotta saadaan paikat valmiiksi. 

 

Seuraa nettisivujamme www.klyy.fi . Sieltä löytyvät tiedot tapahtumista. Retket ovat täyttyneet nopeasti. 

Toivottavasti löydämme tarpeeksi tekijöitä retkiä jatkossa järjestämään. Taas otetaan halukkaita vastaan. 
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Ryhmäkuva 7.9. Nilsiän 

retkeltä. Tarvottiin 

Eitikansuolla ja 

seikkailtiin Huutavan-

holmassa. Kuva on 

Nipasen kodalta, jossa 

pysähdyttiin syömään 

retkiateria. 
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