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                                               KLYY pöhisee pimeässäkin 
   

 

Luonnonsuojelujärjestön hommailu ei ole valosta kiinni. Syksyn pimeydessä KLYY 

on muuttanut toimistonsa uuteen osoitteeseen, Puijonkatu 15. Tila on yhdistyksen oma eli 

siirryimme pesästä toiseen. Vanha Pesäkin jää käyttöön, varastoksi ja työpajaksi. Uuteen, 

vielä nimeämättömään tilaan pääsee tutustumaan vaikka heti tulemalla maanantaina 2.12. 

klo 13-18 Marja Tenhusen perinteisesti järjestämille jouluglögeille. 

Syyskokous on jo pidetty ja uusi puheenjohtaja ja hallitus valittu. Uudeksi puheen-

johtajaksi valittiin biologi, upseeri ja herrasmies Petri Nieminen. Vuoden 2020 hallitukseen 

kuuluvat Paula Hyvönen, Tiina Heinonen, Peter Lahdenperä, Olavi Raatikainen, 

Henna Martiskainen ja Markus Johansson. Tulevassa hallituksessa on erittäin vahvaa 

luonnontieteellistä osaamista. Tämä varmistaa sen, että ympäristöasioihin liittyvät 

lausuntomme tulevat jatkossakin olemaan korkeatasoisia ja sen myötä vakavasti otettavia. 
 

Yhdistyksessämme käydään nyt 

kiivasta keskustelua soiden 

ennallistamisesta ja siitä voisiko KLYY 

ryhtyä ennallistamiseen Upota rahasi suohon 

-kampanjalla. Jos haluat osallistua 

keskusteluun tai seurata kiihkeää väittelyä, 

tule mukaan luonnonsuojeluryhmän 

kokoukseen 11.12. klo 17, Puijonkatu 15. 

Kokouksessa on tarkoitus myös pohtia 

vaikutusmahdollisuuksiamme kaupungin 

metsänhoitoon. Kaupunkimetsien ja -puiden 

arvon osoittamiseksi olen joskus yön pimeinä 

tunteina ideoinut kampanjaa, jossa 

kaupunkilaiset merkitsisivät kauniilla 

nauhoilla pari itselleen tärkeää puuta. 

Ehdoton suosikkini on Valtuustotalon 

viereisessä puistossa elävä valtava lehtikuusi. 

Ilouutisena kerrottakoon vielä, että Kuopion Ilmastonuoret ovat nyt osa Kuopion 

Luonnon Ystäväin Yhdistystä. Viimeksi viime perjantaina nuoret taas marssivat Kuopion 

torilla. Yritysjohtajat, virkamiehet ja luottamushenkilöt eivät voi olla kuulematta tätä 

nuorten ääntä, niin kovaa he huutavat. Ilmastomummojakin on maailmaan ilmaantunut - 

yhdistykseltämme löytyisi varmaan katto pään päälle heillekin (meillekin). 

 

     Kiittäen ja kumartaen               Anne Paulo-Tuovinen 

                                                       KLYY:n puheenjohtaja 

  

Tiilikan kansallispuisto, Rautavaara. Kuva: Pekka Tenhunen 

PS. Pekka Tenhunen on aloittanut KLYY-aiheiset videot Youtubessa, noin kerran kuussa. Ensimmäinen ”vlogi” 

SYYSPUUHIA ilmestyi marraskuun alussa (löytyy tuolla nimellä googlettamalla). Uusin MISSÄ KLYY ON? 

meni nettiin ihan äsken. Linkit kaikkiin videoblogeihin löytyvät netistä kotisivulta www.KLYY.fi ja facebookista 

www.facebook.com/KLYYry (uusimman videon linkki tulee näinä päivinä, myös tänne sähköpostitiedotuksiin). 

 

http://www.klyy.fi/
http://www.facebook.com/KLYYry

