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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen jäsenille

Puheenjohtajan ja tominnanjohtajan jouluterveiset
Metsähakkuita Niittylahden suunnalla

 



Vuoden lähestyessä loppuaan on sopiva hetki summata syksyä ja koko kulunutta vuotta vuoden 
kolmannen Pöllöpostin merkeissä. Koronaviruksen aiheuttamat haasteet näkyivät vuoden aikana 
myös KLYY:n toiminnassa. Kokouksia hoidettiin etäyhteyksien välityksellä, eikä mm. retkiä ja 
yleisötapahtumia ollut mahdollista toteuttaa aivan entiseen tapaan. Myös yhdistyksen 
toimintaseurat ja jaosto joutuivat sopeuttamaan toimintaansa vallitsevasta tilanteesta johtuen, 
mutta samalla toteuttivat myös hienoja luovia vaihtoehtoisia ratkaisuja jäsenistön iloksi (esim. 
Kuikan virtuaaliretket). 

HallintohommiaHallintohommia

YhdistyksenYhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana ja uusia jäseniä liittyi mukaan reipas sata. Vuoden 
aikana mm. otettiin uusi jäsenrekisteri käyttöön, päätettiin uudistaa kirjanpitojärjestelmä, jaettiin 
31060 € apurahoja, edistettiin yhdistyksen historiikin kirjoittamista, laadittiin hallitukselle 
työjärjestys sekä KLYY-rahaston käyttöä ja apurahojen jakamista määrittelevä ohjesääntö, laitettiin 
työterveyshuolto asianmukaiseen kuntoon, uudistettiin verkkosivut ja perustettiin 
Slack-viestintäalusta hallitustyöskentelyyn sekä yhdistysaktiivien sisäistä viestintää varten. 
Yhdistyksen varallisuutta hoidettiin aktiivisesti ja osakepainotusta kevennettiin voitollisilla 
myynneillä,myynneillä, joista saatuja varoja käytettiin kahden sijoitusasunnon hankintaan tarkoituksena 
tasapainottaa ja vähentää osakemarkkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta aiheutuvaa riskiä. 

Uusi toimitila valmistui

Vuoden 2020 aikana toteutettu iso kokonaisuus oli osoitteessa Puijonkatu 15 sijaitsevan toimitilan 
remontointi ja kalustaminen yhdistystoimintaa varten. Projekti saatiin valmiiksi syksyn 2020 aikana. 
KLYY on alun perin hankkinut tilan omistukseensa vuonna 1994. Myös Pohjois-Savon 
luonnonsuojelupiiri toimii samoissa tiloissa vuokralaisena hyvässä yhteistyössä KLYY:n kanssa.

Syyskokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 30.11. Kuopion Lyseolla. 
Koronavirustilanteesta johtuen osa jäsenistöstä osallistui kokoukseen etäyhteyksien kautta 
valtioneuvoston säätämän poikkeuslain nojalla. Epätavallisista kokouskäytänteistä huolimatta 
kokous saatiin onnistuneesti toteutettua – puheenjohtajana toimineelle Atte von Wrightille vielä 
erityiskiitos kokouksen läpiviemisestä!
 
SyyskokouksessaSyyskokouksessa valittiin jokavuotiseen tapaan uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle ja 
myös uusi puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Ari Kekäläinen. Kiinnostusta 
hallitusjäsenyyteen löytyi alustavia ennakkotiedusteluja enemmän, ja hallituksen jäsenten 
paikoista päädyttiin äänestämään. Erovuoroisten Paula Hyvösen ja Markus Johanssonin tilalle 
hallituksen jäseniksi vuosille 2021–2023 valittiin Pekka Tenhunen ja Tapio Osala. Lisäksi kesken 
kauden eronneen hallituksen jäsenen Peter Lahdenperän tilalle valittiin Peter Lahdenperä vuosille 
2021–2022.

Paulalle ja Markukselle suuret kiitokset pitkäaikaisesta 
toimimisesta KLYY:n hallituksessa ja uudelle hallitukselle 

onnea tehtävässään!

Kiitos myös jäsenille ja aktiivisille toimijoille kuluneesta 
vuodesta, rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 

2021!

KLYY:n hallitus 2021 
Ari Kekäläinen, pj
Olavi Raatikainen
Pekka Tenhunen
Tapio Osala
Peter Lahdenperä
TTiina Heinonen
Henna Martiskainen
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Vaikuttamistyötä ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämiseksi tehtiin vuoden aikana eri rintamilla. 
Syksyllä oltiin aktiivisia Niittylahteen suunniteltavien metsänhoitotoimenpiteiden tiimoilta. KLYY:n 
kommentin ja kaupungin edustajien kanssa käydyn keskustelun pohjalta pieni osa suunnitelluista 
avohakkuu- ja harvennuskuvioista jätetään Suuri-Petäisen ja Asumajärven suunnalla 
toteuttamatta.

Huomionarvoista on, että nyt pelkästään Niittylahteen 
suunniteltiin hakkuita 26 000 m3 edestä, kun vielä 
2000-luvun alkuvuosina koko kaupungin 
metsäomaisuuteen kohdistunut vuotuinen hakkuumäärä 
oli n. 25 000 m3. Kuopion kaupunginvaltuuston asettama 
kaupungin metsistä saatava tulostavoite ja tätä myötä 
niihin kohdennettava hakkuumäärä ovat kasvaneet 
vuosivuosi vuodelta – viime vuosina kaupungin vuotuiset 
hakkuumäärät ovat olleet 40–45 000 m3 vuodessa, ja 
ensi vuoden talousarviossa hakkuusuunnite on asetettu 
tasolle 43–47 000 m3. Kaupungin metsien hoidossa 
painotetaan taloudellisia tavoitteita siis yhä enenevissä 
määrin, jonka vuoksi avohakkuita ja laajamittaisia 
harvennuksia joudutaan kohdistamaan myös keskeisiin 
virkistyskäyttömetsiin.virkistyskäyttömetsiin.

Taloudellisten tavoitteiden painottaminen kaupungin 
metsien hoidossa johtaa tukkipuun 
hyödyntämisintensiteetin kasvamiseen, mikä käytännön 
tasolla tarkoittaa lisääntyviä vanhojen metsien 
avohakkuita ja maanmuokkausta, joiden myötä 
uhanalaiset luontotyypit ja eliöt kärsivät. Samalla myös 
virkistyskäyttömetsien virkistysarvot heikkenevät. 
KaupunginKaupungin strategian (2030) mukaisesti Kuopion tulisi 
kuitenkin olla tunnettu luontoarvoistaan. Hakkuumäärien 
kasvattaminen on ristiriidassa tämän tavoitteen, kuin 
myös kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen kanssa.
Toivottavasti Kuopion kaupunki tulevaisuudessa hillitsee 
hakkuumääriä ja painottaa metsiensä käytössä nykyistä 
enemmän luonto- ja virkistysarvoja taloudellisen 
tuloksen tekemisen sijaan.
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