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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen jäsenille

Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset
      Kevätvuosikokous 21.9.2020 
      Syysvuosikokous 30.11.2020

Tervetuloa sieniretkelle Neulaniemen metsiin 3.10. klo 10.00
Lahokaviosammal puhututtaa 
KLYY:n uusi työntekijä esittäytyy    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirille uusi aluesihteeriPohjois-Savon luonnonsuojelupiirille uusi aluesihteeri
Luontokinon jälkitunnelmissa
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Retkelle mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Retki on jäsenille ilmainen ja muille 5 e. Ilmoittaudu 
mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sini@klyy.fi tai soittamalla/tekstiviestillä 
044-3564875.

SieniretkiSieniretki sopii hyvin aloitteleville sienestäjille. Oppaanamme toimii suonenjokelainen 
keruutuotealan opettaja Kirsti Eskelinen sekä Tuula Junnikkala. Sieniasiantuntijoiden opastuksella 
tutustumme sienestyksen perusteisiin, opimme tunnistamaan hyviä sienipaikkoja ja keräämme 
tietysti sieniä!

Sieniretkelle tarvitset mukaan maastoon soveltuvat kengät ja sään mukaiset vaatteet, 
sienikorin/ämpärin sekä terävän pienen veitsen. Sieniveitsi, jossa on harja toisessa päässä roskien 
poistoa varten on paras vaihtoehto, mutta myös tavallinen juuresveitsi riittää hyvin.

Tapaamme klo 10 Viinaniemen kohdalla 
sijaitsevalla parkkipaikalla (Neulaniementietä 
noin 2 km ja iso parkkipaikka on tien vieressä 
oikealla puolella). Tapaamispaikalta kävelemme 
pienen matkan latupohjaa pitkin sienimetsään. 
Kohteemme metsäpohja on helppokulkuista ja 
tasaista. Retki kestää muutaman tunnin. KLYY 
tarjoaa kahvit ja mehut retkeläisille.tarjoaa kahvit ja mehut retkeläisille.

Nähdään sieniretkellä!
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Syysvuosikokous 30.11.2020 klo 18.00
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin 
Käsitellään sääntömääräiset asiat

Kevätvuosikokous 22.9.2020 klo 18.00
Paikka: KLYY:n toimitiloissa Puijonkatu 15
Käsitellään sääntömääräiset asiat

Yhdistyksen molemmat vuosikokoukset pidetään poikkeuksellisesti nyt syksyllä, sillä pandemiaa 
seuranneet rajoitukset estivät keväällä kokoontumisen. Vuosikokouksissa noudatetaan kulloinkin 
voimassaolevia kokoontumisia koskevia THL:n suosituksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme 
osoitteessa www.klyy.fi tapahtumaosiossa.

PyydämmePyydämme jäsenistöä ilmoittautumaan osallistumisesta ennakkoon osoitteeseen 
luonnonystavat@klyy.fi tai puhelimella numeroon 040-7235834. Ilmoittautumalla ennakkoon autat 
meitä järjestämään turvallisemman kokouksen. Ethän osallistu kokouksiin, mikäli olet kipeä tai 
kuulut koronaviruksen riskiryhmään.

Tervetuloa kokouksiin!

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry
Puijonkatu 15
70100 KUOPIO
luonnonystavat@klyy.fi

www.klyy.fi
www.klyy.nettisivut.fi
www.facebook.com/KLYYry
www.instagram.com/luonnonystavat/
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KLYY on yhdistys, joka sääntöjensä mukaisesti edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua 
toiminta-alueellaan, ja joka tämän saavuttaakseen mm. tekee aloitteita ja esityksiä, antaa 
muistutuksia ja lausuntoja sekä vaikuttaa suunnitelmiin, hankkeisiin ja päätöksiin. Tänä vuonna 
on esim. jätetty kommentti Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman luonnoksesta, mielipide vanhan 
varikon pohjoisosan asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta (Savilahti), muistutukset 
Matkuksen alueen asemakaavasta ja Vanuvuoren osayleiskaavasta sekä valitus ja vastaselitys 
Antikkalanrinteen vesitalousluvasta. Antikkalanrinteen vesitalouslupaa koskeva prosessi on 
alkanutalkanut jo vuonna 2016, mutta KLYY jätti valituksen asiassa ensimmäistä kertaa nyt keväällä 
2020.

Viimeiseen liittyen on keskustelua riittänyt myös mediassa ja yhdistyksen toimintaa on aika ajoin 
haluttu kuvata laskettelutoiminnan vastustamisena. KLYY ei kuitenkaan vastusta eri toimintoja 
itsessään, vaan puolustaa luontoa toiminnan tyypistä riippumatta. Luonnonsuojeluyhdistykset 
käytännössä harjoittavat vapaaehtoispohjalta "luonnon edunvalvontaa". KLYY:n tarkoitusperä ei 
tässäkään tapauksessa siis riipu kyseessä olevasta liiketoiminnasta, vaan sen aiheuttamasta 
uhkasta arvokkaalle metsäluonnolle. Puolustetaan, ei vastusteta. Asian voi kuvata positiivisesti 
tai negatiivisesti – asian esittäjän intressistä riippuen.

KKLYY teetti elokuussa Antikkalanrinteen alueella kartoituksen erittäin uhanalaisen ja 
luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen (Buxbaumia 
viridis) esiintymisestä. Luontotyypin ja puuston rakenteen perusteella Antikkalanrinteen 
kuusivaltaisen lehdon ajateltiin olevan mahdollinen lahokaviosammaleen elinympäristö. Alueen 
vanhasta metsästä löytyy runkomaista lahopuuta ja myös suuria pidemmälle lahonneita kantoja, 
joita laji käyttää kasvualustana. Kartoituksessa havaittiinkin lahokaviosammalen esiintymiä 
varsin runsaasti.

KuopionKuopion kaupunki on vuonna 1989 vahvistettuun Puijo-Puijonsarven osayleiskaavaan 
pohjautuen suunnitellut alueella sijaitsevan vanhan metsän tilalle raivattavaksi uutta 2,8 
hehtaarin laajuista laskettelurinnettä sekä alueen lumetuksen aloittamista osana Antikkalan 
laskettelukeskuksen kehittämishanketta. Raivattavaksi suunniteltu metsäalue ei rakenteensa 
osalta poikkea vieressä sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta, vaan kuuluu selkeästi osaksi 
samaa luonnontilaisen kaltaista, kuusivaltaista vanhaa metsää. Alueelta löydetyt 
sammalesiintymät osaltaan kertovat kuinka poikkeuksellisen hienosta luontoalueesta on kyse.

Antikkalanrinteen metsäalueen luontoarvot ovat erittäin merkittävät ja metsäalueen säilymisellä Antikkalanrinteen metsäalueen luontoarvot ovat erittäin merkittävät ja metsäalueen säilymisellä 
olisi merkitystä useiden eliölajien elinmahdollisuuksiin Puijolla. Alueelta löytyvien harvinaisten 
lajien suojelu olisi luonnon monimuotoisuuden suojelua. Metsästä löytyy paikoitellen runsaasti 
lahopuuta, maapuita, keloja sekä kolopuita, ja mm. useita harvinaisia ja luonnontilaista metsää 
ilmentäviä kääpälajeja. Alueella virtaavien pohjavesivaikutteisten norojen ympärillä kasvaa 
saniaisvaltaista lehtoa. Mikäli Kuopion kaupunki haluaisi, Antikkalanrinteen metsäalue voitaisiin 
toteuttaa suojelualueena, sillä se täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 
METSOnMETSOn suojelukriteerit. Helsingin yliopistossa laaditun tuoreen väitöskirjan (Petteri 
Lehikoinen, 27.8.2020) mukaan luonnonsuojelualueet suojaavat luonnon monimuotoisuutta 
ilmaston ja ympäristömuutoksia vastaan. Arvokkaiden alueiden nakertamisen sijaan tarvittaisiin 
kuitenkin laajoja ja nopeita toimia suojelualueverkoston kattavuuden ja kytkeytyneisyyden 
kasvattamiseksi.

�#*&�1$*.�((�'�+0#0//��
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Moikka hyvät jäsenemme! Olen Sini, 27 vuotta. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, 
pääaineenani ympäristötiede ja sivuaineena ympäristöfilosofia ja ympäristökulttuurin tutkimus. 
Luonnonsuojelun edistämisen kannalta olenkin erityisesti kiinnostunut ihmisten 
luontosuhteesta, sen muodostumisesta ja merkityksestä käyttäytymisessämme ympäristöämme 
ja muita eliöitä kohtaan.

ParhaitenParhaiten viihdyn maalla, pellon reunassa katsellen avaruutta ja metsässä keräillen sieniä. 
Kuopiossa yksi lempipaikoistani on Neulamäen luonnonsuojelualueen jyrkänne, josta näkyy 
kauas horisonttiin laajan metsän ylitse. Tälläisissä paikoissa keho ja mieli rentoutuu, kun tuntee 
olevansa erottamaton osa ympäristöään.

OlenOlen aloittanut nyt syyskuun alussa vuoden mittaisen työsuhteen yhdistyksessämme. 
Tehtävänimikkeeni on palvelupäällikkö, joka tarkoittaa sitä, että tehtävänkuvani on aika laaja ja 
toimin pääsääntöisesti itsenäisesti. Tehtäviini kuuluu viestintää, Puijonkatu 15 tilan hallinnointia, 
asiakaspalvelua ja neuvontaa, projektienkoordinointia ja luonnonsuojelutyötä. Olen viime 
vuonna ollut harjoittelussa KLYYllä, jolloin aloitin yhdistyksen viestinnän kehittämisen. Tämän 
vuoden alusta olen toiminut viestintäryhmän vetäjänä ja jatkan siinä roolissa edelleen. Jos 
seuraatte KLYYtä instagramissa ja facebookissa, niin olettekin nähneet jo paljon ottamiani 
valokuvia ja kirjoittamiani tekstejä.valokuvia ja kirjoittamiani tekstejä.

Syksyn mittaan, kun saamme Puijonkatu 15 tilan 
valmiiksi ja avattua virallisesti laajemmalle yleisölle, 
löydätte minutkin sieltä. Lisäksi tavoitatte minut 
sähköpostilla sini@klyy.fi.

Olen todella kiitollinen saamastani mahdollisuudesta 
työskennellä KLYYssä. 

NähdäänNähdään Puijonkadulla, tapahtumissamme ja 
netissä!
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Aloitin Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin aluesihteerinä 10.8.2020, Marja Tenhusen jäätyä 
viettämään ansaittuja eläkepäiviä.

OlenOlen kokki, ympäristönhoitaja ja yhteisöpedagogi, suuntautumisalana kansalaistoiminta ja sen 
kehittämistehtävät. Olen työskennellyt muun muassa Uudenmaan ELY-keskuksessa 
tarkastajana (hydrologia) ja ympäristönäytteenotto- ja sen kehittämistehtävissä sekä 
ympäristöjärjestelmän tiiminvetäjänä Helsingissä. Olin myös mukana ottamassa ensiaskeleita 
Pohjois-Savon järjestöyhteistyöryhmän muodostamisessa, jonka pohjalta Pohjois-Savoon 
luotiin järjestöneuvosto. Tämä on auttanut ymmärtämään Pohjois-Savon moninaista järjestö – ja 
yhdistyskenttää. 

AsuinAsuin lapsuuteni Savonlinnassa, jonka jälkeen tutuksi tuli useampikin Etelä-Suomen 
paikkakunta. Vuonna 2015 muuttoauto huristeli sitten Helsingistä tänne Kuopioon, koska 
savolaisen kaipuu järvien ja metsien läheisyyteen oli kova.  Lisäksi olen sieni, - marja- ja 
yrttineuvoja ja sieniin, marjoihin ja villiyrtteihin liittyen voikin minulta tulla rohkeasti jotain 
kysymään ja vastailen parhaani mukaan. Hihasta saa tulla nykäisemään muutenkin ja 
juttelemaan jos tavataan! 

Luonto-Luonto- ja ympäristöasiat ovat kulkeneet lähellä sydäntäni aina pikkupojasta saakka. Tästä on 
kiittäminen isääni ja äitiäni, joiden kanssa tutustuttiin Etelä-Savon metsiin, telttaillen, sienestäen, 
ja marjoja poimien. Myös vanhempieni kanssa tehdyt nuotioretket ovat jääneet 
unohtumattomasti mieleen! Nämä lapsuudessa saadut luontoarvot ovat jatkuneet nykyhetkeen, 
ja myös kolme pientä poikaani viettävät paljon aikaa samojen juttujen ääressä, kuin minä 
lapsuudessani.

VViime kesän paiskin hommia Pohjois-Savon aluekoordinaattorina Suomen Luonnonsuojeluliiton 
VieKas LIFE- hankkeessa, jossa kitkimme talkoovoimin kymmeniä tuhansia jättipalsameja 
yhteensä yhdellätoista kohteella Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Suuret kiitokset kaikille talkoisiin 
osallistuneille! Nyt on edessä kuitenkin uudet kuviot Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin 
aluesihteerinä ja odotan innolla, mitä kaikkea työ tuo tullessaan.

Päivystän KLYY:n ja Luonnonsuojelupiirin toimistolla 
osoitteessa Puijonkatu 15 aina maanantaisin ja torstaisin klo 13–17. 

                                          Lämpimästi tervetuloa käymään!

                     +358 40 848 2869
                     pohjois-savon@sll.fi
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Ensimmäinen Kuopion Luontokino oli mielestämme monipuolinen ja tasapainoinen kokonaisuus 
vesiteeman ympärille. Tapahtuma herätti paljon mielenkiintoa mediassa mutta paikanpäälle 
olisimme toivoneen enemmän kävijöitä. Kävijämäärän vähyys lienee paljolti koronan ja 
syysflunssan syytä. Tämän kokemuksen innoittamana ensi vuonna jossain muodossa 
luontokinotoiminta varmasti jatkuu.

OhjelmanOhjelman taso oli huima – siinä oli Kallavettä, Saimaata, virtavesiä Suomessa ja Vienan 
Karjalassa sekä Itämerta. Tiedekahvilassa pohdittiin mikromuoveja, Markus Aspegrenin 
valokuvanäyttely ravisteli meitä merten roskaantumisongelmasta ja Pohjois-Savon liiton videot 
kuopiolaisten koululaisten perehtymisestä vesiluontoon toivat oivallisen lisän luontokinon 
vesiteemaan.

LaajastaLaajasta ohjelmasta nostamme yhden dokkarin tässä ajankohtaisuutensa vuoksi – Risto 
Ruokolan ja Tomi Kinnusen Concrete Reasons -elokuvan hävinneistä vaelluskalakannoista, 
voimalalaitosten ja jokien patoamisen valtavista haittavaikutuksista niin vesiluonnolle kuin 
rantojen asukkaille. Risto Ruokola oli tullut paikalle kertomaan elokuvan alkuideasta, ja miten se 
muuttui prosessin edetessä. Virtavesien kunnostuksessa on ollut hyvänä vipuvartena 
kalastusmatkailun kasvava suosio, mikä taas on saanut joukot liikkeelle kunnostushommiin. 
Siitä on hyötynyt vesiluonto ja luonnon monimuotoisuus. Hiitolanjoki on vapautumassa ja 
InarissaInarissa kunta suhtautuu positiivisesti Kirakkakönkään vesien vapauttamiseen. Suuri ongelma 
tulevaisuudessa ovat lähes hyödyttömien pienvoimaloiden padot ja suurvoimaloiden kalateiden 
puuttuminen. EU:n vesipuitedirektiivi voi tulla tässä apuun.

Luontokinoa oli toteuttamassa KLYY, Kuvakukko, Luonnontieteellinen museo ja Itä-Suomen 
yliopisto. Tapahtumaa tuki Suomen luonnonsuojeluliitto.

Markus Aspegreenin Plastic Waters -valokuvanyttely jatkaa Kuvakukon 
aulassa syyskuun loppuun saakka. Menkää katsomaan!

Plastic Waters valokuvasarja nostaa esiin 
vesistöjen ja merten roskaantumisen 
maailmanlaajuisena ongelmana. Meriin 
päätyy vuosittain 6,4–8 miljoonaa tonnia 
jätettä, josta suurin osa on muovia. 
Muovin määrä on arviolta 80% vesistöihin 
päätyneistä roskista.
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