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Kokouskutsu kevätkokous 30.3.klo 18:00  
Kuopion Lyseolla käsitellään seuraavat asiat:  

1.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,   

2.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,   
3.  hyväksytään kokouksen työjärjestys,   
4.  täydennetään hallitusta kahden hallitustyöstä luopuneen osalta,   
5. esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös kuluneelta kalenterivuodelta sekä tilintarkasta-

jien lausunto,   
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille,   
7.  hanke-aloite: rauhoitettavan suon hankkiminen yhdistykselle 125-vuotisjuhlan kunniaksi   
8.  hyväksytään Yhdistysrekisteriin jo aikaisemmin viedyt tekniset sääntömuutokset (kts sivu 6),   
9.  ilmoitusasiat, mm. kevään jäsentapahtumat,   
10.  käsitellään muut mahdolliset asiat.   

 

Viranomaismääräykset saattavat rajoittaa henkilömäärää kokoontumisessa tai kokonaan estää sen.   

Ilmoittaudu viimeistään 26.3. ja kerro haluatko tulla paikalle vai osallistutko mieluiten etänä.  Ilmoit-
tautumisia ottaa vastaan toiminnanjohtaja Sampo Jaakkola puhelimitse 040 723 5834 tai sähköpos-
tilla luonnonystavat@klyy.fi  Kaikille pyritään lähettämään verkkokokouslinkki kaiken varalta.  Verk-
kokokous avautuu 17:45 yhteyksien testaamista varten.  Avaa kamera ja mikrofoni testin jälkeen 
vain kokouspuheenvuorosi ajaksi.    

mailto:luonnonystavat@klyy.fi
http://klyy.nettisivut.fi/
http://www.klyy.fi/
http://www.facebook.com/KLYYry
http://www.instagram.com/luonnonystavat
mailto:luonnonystavat@klyy.fi


Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, 0731742-2 luonnonystavat@klyy.fi   
 

klyy.nettisivut.fi  www.klyy.fi  www.facebook.com/KLYYry  www.instagram.com/luonnonystavat 

Pöllöposti 2021-01   2 / 8 

Uusi puheenjohtaja Ari Kekäläinen esittäytyy 
Aloitin KLYY:n puheenjohtajana 2021 alusta.  Toimin 70-luvulla Kuopion Nuorten Luonnon Ystävien 
luonnonsuojelupiirissä, KNLY:n ”Kuopion lähiöt”-projektissa, KNLY:n puheenjohtajana ja olin perus-
tamassa Savo-Karjalan Luonto-Liittoa.  Olen siirtynyt Kuopion Nuorten Luonnon Ystävien jäsenyy-
destä KLYY:n ainaisjäseneksi -70-luvun lopulla.  Nuorena opiskelin hetken aikaa ympäristöhygienian 
koulutusohjelmassa Kuopiossa, DI-tutkinnon Lappeenrannassa, aikuisena opettajaksi Hämeenlin-
nassa, opettajana kasvatustieteitä Tampereella ja lopuksi noin cumun verran kauppatieteitäkin Kuo-
piossa.  DI-opinnot ja ammattiuran alkuvuosien tehtävät veivät minut joksikin aikaa etelään.  Palasin 
kuitenkin melko pian Kuopioon.  Opiskelin siis useamman kerran uuden ammatin.  Polkuni kulki 
prosessisuunnittelijasta, ICT-asiantuntijaksi, ICT-opettajaksi, hallintotyöntekijäksi, tietohallintoasian-
tuntijaksi ja monen muun mutkan jälkeen olen jo nyt jäänyt pois säännöllisestä ansiotyöstä.  Nyt 
käynnistän esteettömyysliiketoimintaa yrityksessä WelhoLift tittelillä Welho.   

Viimeiset vuosikymmenet olen ollut yhdistyksessä rivijäsenenä.  Olen kuitenkin seurannut viime vuo-
sina yhdistyksen toimintaa tarkemmin mm. käymällä paikan päällä vuosikokouksissa.  Yhdistys on 
monella tavalla onnistunut hyvin toteuttamaan säännöissä asetettuja toimintatapoja.  Suorastaan 
menestynyt moittiessaan ympäristöasioissa tehtyjä huonoja päätöksiä.  Tavoitteena on tietenkin on-
nistua hyvin kaikilla osa-alueilla.  Yhden kehittämiskohteen huomasin.  Mielestäni jäsentoiminnan 
rooli on yhdistyksessä heikentynyt ja se voisi jatkossa olla yhdistyksessä vahvempi.  Tämä voi to-
teutua vain, jos jäsenistö on asiasta samaa mieltä.  Kuluvana vuonna hallitus pyrkii järjestämään 
tapahtumia, jäseniltoja ja retkiä.  Virustaudin rajoittaessa monella tavoin kanssakäymistä on toteu-
tuksen keinoina käytettävä monimuotomenetelmiä tai muuten osattava toimia kokoontumisrajoitus-
ten puitteissa.  Toisaalla tässä lehdessä on lista kevään jäsentapahtumista.  Toivottavasti koette 
tapahtumien määrän muutoksen myönteisenä.  Lähes kaikkiin tapahtumiin voi osallista etänä.   

Hallitus on kuluvana vuonna miettinyt ja yrittää ottaa käyttöön keinoja tiedonvälityksen paranta-
miseksi.  Olemme toivoneet hallituksen pöytäkirjojen olevan jäsenistön luettavissa Puijonkatu 15 toi-
mitilassa.  Pyrimme julkaisemaan tiivistelmän hallituksen kokousten asioista sosiaalisessa medi-
assa.  Haluamme järjestää jäsenistölle mahdollisuuden lukea yhdistyksen dokumentteja (pöytäkirjat, 
tiedotteet, suunnitelmat, …) yhdistyksen Intranetissä (http://klyy.nettisivut.fi).  Intranet-sivuille pää-
see vain kirjautumalla kunkin jäsenen henkilökohtaisilla tunnuksilla.  Toistaiseksi haasteena on, että 
1. monilta jäseniltä vielä puuttuu rekisteristämme sähköpostiosoite (, jota palvelu käyttää käyttäjä-
tunnuksena) 2. kaikkia jäseniä (SLL-KLYY) ei ole juuri tällä hetkellä viety yhteiseen jäsenrekisteriin 
ja 3. asiakirjojen tallentaminen Intraan on vasta alussa.  Nyt voi kuitenkin jo päivittää jäsentietojaan 
kirjautumalla.  Ensimmäisellä kerralla pitää käyttää ”Olen unohtanut salasanani”-toimintoa.  Suurem-
man avoimuuden saavuttamiseksi joudumme oppimaan uusia työtapoja – ei ole helppoa!  Emme aio 
kuitenkaan luovuttaa!   

Tiedotuslinjaa on nyt muutettu – tämä Pöllöposti-01 on lähetetty jokaisen jäsenen osoitteeseen!   

Yhdistyksen rahankäyttö huolestuttaa.  Olen ollut useana vuonna hiljaisena mukana hyväksymässä 
yhdistykselle talousarviota.  En ole tyytyväinen suoritukseeni.  Mielestäni yhdistys käyttää rahaa liian 
paljon suhteessa yhdistystoiminnan tosiasialliseen tulonmuodostukseen.  Rahastosta nostetaan ra-
haston tuottoon nähden liian paljon.  Yhdistystoiminnan tulisi olla omavaraisempi.  Mikäli kulut ovat 
jatkossakin näin suuret on tulorahoitusta löydyttävä muualta.  Toinen vaihtoehto on karsia kuluja.  
Vuonna 2020 hallintoon kului eri tavoin arvioiden noin 30 – 40 tuhatta euroa ja vastaavasti tapahtu-
miin & retkiin kului 5 euroa 58 senttiä.  Tältä retkimomentilta en ole valmis kuluja karsimaan.  Vuosi-
kokouksessa juuri tätä momenttia budjetissa korotettiin.  Katsotaan säästöideoissa toisaalle.   

Yhdistys valmistautuu juhlavuoteen - 125 syntymäpäivän juhlintaan tulevan loppusyksyn ja ensi ke-
vään aikana.  Merkittävä toimintavuosien määrä asettaa haasteita meille kaikille.  Kuinka haluamme 
jättää tämän merkkitapahtuman historiaan.  Suohanke pitää ainakin elvyttää!  Millä merkittävällä 
pysyvän jäljen jättävällä tavalla yhdistys omaa taivaltaan juhlistaa.  Tämän pohdinnan oikea paikka 
voisi olla yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous tai viimeistään syysvuosikokous – ehkä molemmat.  
Pyrimme siihen, että suunnittelu aloitetaan ilmoituksella jäsenistölle jo kevätvuosikokouksessa.  
Isoja asioita ei pidä tehdä valmistelematta eikä jäsenistöä yllättäen.  Valmistellaan ja mietitään yh-
dessä.  Yhdistystoiminta on yhdessä tekemistä – tule mukaan – tehdään yhdessä!   

Puheenjohtajan roolissa minut tavoittaa puheenjohtaja@klyy.fi ja  

yhdistyksen jäsenenä ari.pauli.kekalainen@outlook.com +358 400 517 641    
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Hallituksen muut jäsenet 2021 
Peter Lahdenperä   
Olen myös aloittanut nuorista luonnonystävistä yli neljäkymmentä vuotta sitten.  Kuopion luonnon-
ystäviin on aina ollut luontevaa palata, vaikka aikaa muualla olisi vierähtänyt, välillä pitkäänkin.  Mi-
nulle on tärkeää säilyttää ruohonjuuritason osallistumismahdollisuudet jäsentoiminnassa.  Yhdistys-
toiminta on yhdessä tekemistä.  Nähdään retkillä, vieraslaji- tai pönttötalkoissa!   

Olavi Raatikainen   
Olen Iisalmesta kotoisin oleva biokemisti ja biotekniikan analytiikan dosentti.  Tutkimustyöni on liit-
tynyt erityisesti luonnonaineisiin ja viime vuosina varsinkin luonnon raaka-aineista ja biomassoista 
peräisin oleviin kemiallisiin yhdisteisiin.   

Liityin KLYY:n jäseneksi vuonna 1990 Karhonsaarireissulla, Atte von Wrightin houkuttelemana.  Kar-
honsaari tuli sitten kovasti tutuksi ja oli mukava liittyä Karhonsaaren talkoolaisiin.   

Olen ollut yhteensä kymmenkunta vuotta KLYY:n hallituksessa ja sen talous- ja apurahatyöryh-
missä.   

Tapio Osala   
Savolaistuin kahdeksan vuotta sitten Pohjanmaalta. Käyn siellä toki vieläkin, vaikkapa tarkasta-
massa viitisenkymmentä merikotkanpesää ja rengastamassa niiden poikaset.  Pohjanmaalla osal-
listuin aktiivisesti luonnonsuojelutyöhön.   

Pohjois-Savossa käyn läpi viitisenkymmentä sääksen pesää ja organisoin ensimmäisen sääksen 
live-kameran viime vuonna.  Tarkoitus on saada kuvaa sääksen pesinnästä myös tänä kesänä.   

Olen ekonomi ja tarkoitukseni on Luonnonystävissä tutkia uusia lisärahoitusmahdollisuuksia varsi-
naiseen toimintaamme.   

Pekka Tenhunen   
Tulin mukaan Kuopion nuoriin luonnonystäviin jo 1960-luvulla ja toimin sen jälkeen KLYY:ssä sekä 
Suomen luonnonsuojeluliiton organisaatiopuun erilaisissa tehtävissä.  Luonto ja yhdistystoiminta on 
tullut todella tutuksi vuosikymmenten varrella.  Vuosina 1983-2018 olin KLYY:n taloudenhoitaja. Pa-
rin vuoden ”jäähdyttelyn” 
jälkeen koitti nyt tämä pesti 
KLYY:n hallituksessa.   

Vaikka koenkin olevani 
KLYY:n ”kävelevä arkisto”, 
en ole tullut hallitukseen 
muistelemaan menneitä, 
vaan edistämään yhdistyk-
sen tavoitteita yhä vain 
tästä eteenpäin.  Monipuo-
linen luontoharrastus ja 
luonnossa liikkuminen 
sekä luonnonsuojelu ovat 
tärkeitä toiminnan kivijal-
koja niin KLYY:n toimin-
nalle kuin itsellenikin.  Kas-
veista ja linnuista olen ty-
kännyt aina.  Metsiensuo-
jelu on tärkeää!   

 

Kuva 1. Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa vasemmalta: Peter Lahdenperä, Olavi Raatikai-
nen, Pekka Tenhunen, palvelupäällikkö Sini Nuutinen, Ari Kekäläinen ja Tapio Osala.   

Hallituksessa on nyt kaksi vapaata paikkaa.  Ne täytetään kevätkokouksessa.   
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Luonnoninventointikoulutus maanantai 22.3. verkossa 
KLYY järjestää inventointikoulutuksen ma 22.3. klo 17-19.  Koulutuksen pitävät biologi Risto Sulkava 
sekä DI Ari Aalto.  Koulutus antaa pohjatiedot inventointien tekemisestä ja se on suunnattu luontoin-
ventoinnista kiinnostuneille luonnon ystäville.  Koulutukseen osallistuneiden on lisäksi mahdollista 
päästä asiantuntijoiden mukaan maastoon oppimaan käytäntöä Kuopiossa keväällä 2021 tehtäviin 

luontoinventointeihin.  Luontoinventoinneilla selvitetään luontokohteiden suojeluarvoista kertovia 
rakennepiirteitä ja luontotyyppejä sekä punaisen kirjan lajiston esiintymistä. 

Koulutuksessa käydään läpi inventointien valmistelua ja toteutusta.  Ennakkotyöt ennen maastoon 
lähtöä, ilmakuvatarkastelu ja avoimen datan hyödynnys sekä tarpeelliset varusteet ja oppaat.  Ker-
rataan millaisia ovat metsät, jotka täyttävät Luonnonmetsän kriteerit, METSO-kriteerit, tai FSC- ja 
PEFC-kriteerien sekä Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaiset hakkuiden ulkopuolella säilytet-
täviksi tarkoitetut metsät.  Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sll.fi/kuopio/tapahtumat.   

Koulutus pidetään etänä ja siihen tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautumisia otetaan vastaan su 
21.3. saakka sähköpostilla osoitteeseen sini@klyy.fi.  Tervetuloa!   

Apurahat haettavana 31.3.2021 asti 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain rahastostaan apurahoja – Vuonna 2021 ha-
ettavana on yhteensä 45 000 euroa!  Hakuaika 15.2. – 31.3.2021   

Tarkemmat tiedot apurahoista ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta https://www.sll.fi/kuopio/apurahat   

Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä sähköpos-
tilla apurahat@klyy.fi   

Kevätvaellus Niittylahden metsissä 22.5. lauantai 
Satojen hehtaarien suuruinen Niittylahden alue Kalla-
veden itärannalla on yksi tärkeimmistä Kuopion ret-
keily- ja luontokohteista.   

Teemme sinne kokopäivävaelluksen 22.5. lauantaina.  
Kokoontuminen ulkoilureitin parkkipaikalla klo 10 (pu-
nainen piste oheisessa kartassa tai suuri ympyrä ”Sa-
vulahteen”-tekstin yläpuolella, jos katselet tätä har-
maasävyisenä versiona).   

Koronasta johtuen emme järjestä yhteiskuljetusta, 
vaan jokainen hankkiutuu paikalle omalla tai retkikave-
reiden kyydillä.  Matkaa Kuopion keskustasta on ensin 
Vehmersalmen risteykseen 22 km, sen jälkeen 10 km 
Vehmersalmen tietä ja lopuksi Savulahden tietä 1 km 
parkkipaikalle.  Retken aikana pidämme turvavälit!   

Vaellamme noin 10 km:n lenkin.  Puolivälissä on laavu, 
jossa sytytämme retkitulet.  Omat eväät!  Retken kesto 
on noin 6 tuntia.   

Myös kevyempi (==lyhyempi reitti) vaihtoehto vaellukselle on mahdollinen.  Laa-
vulle on lähimmältä tieltä noin kaksi kilometriä.  Kysy ohjeet mikäli valitset kevy-
emmän vaihtoehdon.   

Reitin varrella näemme huikeita maisemia Kallavedelle ja luonnonsuojelualueita.   

Kaupunki on kaavaillut alueelle lukuisia hakkuita.  Reitin varrella esitellään hak-
kuusuunnitelmia tarkemmin ja on mahdollisuus nähdä avohakattavaksi päätetty 
metsä.   

Alueen esite ja kartta on ladattavissa https://urly.fi/1Xop  

Lisätietoja: Pekka Tenhunen, tenhunen.tenhunen@gmail.com, puh. 044 289 2220.    

Kartta:  
Kuopion kaupungin esite  
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Jäsenillat alkavat! Tilaisuudet ovat avoimia yleisölle! 
Korona on hiljentänyt yhdistyksen jäsentoimintoja, mutta nyt aloitetaan vuosi 2021 uudella innolla!  
Huhtikuulta lähtien on kevätkaudelle suunniteltu joka viikon tiistaiksi kaikille avoin jäsenilta.  Ko-
ronarajoitusten puitteissa voit tulla paikan päälle Puijonkatu 15 KLYY:n toimitilaan tai ilmoittautua 
etäyhteyden päähän.   

Ilmoittautumiset osoitteeseen luonnonystavat@klyy.fi tai toiminnanjoh-
taja Sampo Jaakkolan puhelimeen 040 723 5834. Verkkokokoontumi-
seen saat linkin.   

Merkkaa illat kalenteriisi!  Kokoontumiseen varataan aikaa noin 1,5 tun-
tia, mutta mistäpä tietää, jos juttua riittää pitemmäksikin toviksi!   

Tiistai  13.4. klo 17 Linnunpöntöt   
Lintukevät alkaa!  Esitellään malleja erilaisista linnunpöntöistä. 

Keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, mitä ilta tuo tulles-

saan. Minkälainen pönttö on hyvä? Minne niitä kannattaa sijoit-

taa? PS. Kesäkuun 15. päiväksi on suunniteltu pönttötalkoot Karhonsaareen!   

Tiistai  20.4. klo 17 Korkeakoski   
Tiesitkö, että omistamme Maaningan Korkeakoskella luonnonsuojelu-
alueen? Korkeakosken 36-metriset kuohut ovat parhaimmillaan lumien 
sulamisen aikaan. Saamme tuoretta videokuvaa kosken tilanteesta sa-
malta viikolta. Olisiko hyvä kohde vaikkapa omatoimiselle vappuret-
kelle?    PS. Suomen luonnonsuojeluliitolla on meneillään virtavesien 
suojelun teemavuosi!   

Tiistai  27.4. klo 17 Karhonsaari   
Tuoreimmat kuulumiset luontoväen tukikohdasta Kallavedeltä, Ranta-
Toivalan maisemista. Miten ja kuka Karhoon pääsee? Millaisia talkoita 
ja tapahtumia on luvassa? Kiinnostaako veneen korjaushomma?   

Tiistai  4.5. klo 17 Minna-merikotka   
Elokuussa 2020 löytyi huonokuntoinen merikotka Kuopion keskustan 
tuntumasta. Se hoidettiin lentokykyiseksi ja varustettiin satelliittiseuran-
talaitteella. Minnaksi ristitty lintu on viettänyt talven Pohjois-Saksassa. 
Missä se on nyt? Voit seurata Minnan liikkeitä livenä netissä sivulla 
sll.fi/pohjois-savo. Mitä muita live-kanavia onkaan kesäksi luvassa?   

Tiistai  11.5. klo 17 Korvasienet   
Kalenterin mukaan pitäisi olla paras aika korvasienien löytämiseen. 
Vaan löytyykö niitä ja mistä? Sitä selvitämme toukokuisessa jäsenil-
lassa. Onko muitakin kevätsieniä? PS. Niittylahden retkellä 22.5. voi hy-
vinkin löytyä sienisaalista?   

Tiistai  18.5. klo 17 Luontoretket   
Tutustumme tulevan viikonlopun retkikohteeseen, Niittylahden metsiin. 
Minne muualle KLYY voisi retkeillä? Kerro mielipiteesi! Millaisia vink-
kejä löytyy kesän omatoimiretkille?   

Tiistai  25.5. klo 17 Luonnon Ystävä –lehti   
Käymme läpi painotuoreen jäsenlehtemme antia. Minne kaikkialle sitä 
voisikaan jakaa? Olisiko vinkkejä, vietkö itse? Ehkäpä pidämme pienet 
postitustalkootkin. PS. Kuulet viime hetken kuulumiset kesän ja alku-
syksyn tapahtumista!   

  KH 

Lennart Forstén, 1800-luku 

PT 
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Kesäkuussa tapahtuu 
Jos koronatilanne sallii, pystytämme jonain kesäkuun alkupuolen päivänä Kuopion torille KLYY:n 
teltan.  Tarkempi ajankohta KLYY:n kotisivulla ja Facebookissa.  Esittelemme toimintaamme kesä-
kansalle.  Tervetuloa fiilistelemään luontojuttelun merkeissä!  Jaossa ilmaisia luontolehtiä ja kirjoja 
kesälukemisiksi (tyhjennämme yhdistyksen arkistoja).   

Kesäkuun Karhonsaari-tiistaiden aiheet saattavat vaihtaa keskenään paikkaa.  Otamme kevään 
edistymisen huomioon ja ilmoittelemme sitten lähempänä tapahtumia.  Kysy muutoksista kun ilmoit-
taudut!   

Ilmoittautumiset osoitteeseen luonnonystavat@klyy.fi tai toiminnanjohtaja Sampo Jaakkolan puheli-
meen 040 723 5834. Verkkokokoontumiseen saat linkin.  Kesäkuun tiistaiden verkko-osallistuminen-
kin on mahdollista.  ”Lähetys” tehdään todella amatöörivälinein paikalla olevien omista kännyköistä.  
Varautukaa katkeilevaan lähetykseen.   

Tiistai  8.6. klo 17 ”Rouvien rodoretki”   
Kokoontuminen Ranta-Toivalan laiturille.  Veneellä Karhonsaareen.  Jos kesä on aikataulussaan, 
ovat puulajipuiston rhododendron-pensaat komeimmillaan!  Kesäillan retkeen saavat toki mieluusti 
osallistua muutkin kuin rouvat!   

Tiistai  15.6. klo 17 Linnunpönttöjen rakennustalkoot   
Kokoontuminen Ranta-Toivalan laiturille.  Tarvikkeet löytyvät KLYY:n puolesta.  Nakutellaan ja ruu-
vaillaan asuntoja linnuille tulevien talvien lämmittelykoloiksi ja kesien pesäpaikoiksi.  Ota ja vie oma 
pönttö kotimaisemiisi!   

Sunnuntai  20.6. Luonnonkukkien päivä   
Sunnuntairetki päättää alkuvuoden jäsentoiminnan.  Järjestämme luonnonkukkaretken Kuopiossa 
yhdessä kaupungin kanssa.  Seuraa tiedotuskanavia!   

Tiistai  22.6. klo 17 Karhonsaaren ilta syksyn jäseniltojen aiheet   
Kokoontuminen Ranta-Toivalan laiturille. Karhonsaaressa sitten voi käydä tarkistamassa rodojen 
tilanteen ja saattaa pönttötarpeitakin olla jäljellä.  Ideoidaan syksyn jäseniltoja.  Ainakin omat mukaan 
ottamasi eväät voi valmistaa rantasaunan vieressä leirinuotiolla.  Aloitamme yhdistyksen kesäloman!   

Jäsenillat jatkuvat syksyllä. Vinkkejä aiheiksi otetaan vastaan kaikilla kanavilla! 

Muurahaisilta on jo yksi syksyn aiheista.  Aikataulu sovitaan myöhemmin.  Alustajana Jouni Sorvari 
https://www.researchgate.net/profile/Jouni_Sorvari   

Lepakoiden puuhiin perehdytään myös jonain syysiltana.  Monta muuta aihetta varmasti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tekniset sääntömuutokset kevätvuosikokouksessa: 

KLYY:n kevätkokouksen 30.3.2021 sääntötarkistukset Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämään 
muotoon: 

5 § aiempi muotoilu: Jäsen, joka ei ole määrätyn ajan kuluessa suorittanut vuosijäsenmaksua, kat-
sotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi… 

5 § PRH:n muotoilu: Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosijäsenmaksua yli kahden kuukauden kuluttua 
sen erääntymisestä, katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi… 

9 § aiempi muotoilu: Sääntömääräisten kokousten lisäksi yhdistyksen kokouksia järjestetään, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/20 jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta 
pyytää. … 

9 § PRH:n muotoilu: Sääntömääräisten kokousten lisäksi yhdistyksen kokouksia järjestetään, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/20 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyy-
tää. … 
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Jäsenkysely 2021  
Postita / vie paperilomake osoitteeseen:  

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys,   

Puijonkatu 15,   

70100 KUOPIO   

Toimisto on auki ma-to 13-17 ja muuna aikana postilaatikko Lapinlinnankatu 8 porttikongi.   

 

Mikä KLYY:n toiminnassa on hyvää ja mihin kaipaisit lisää panostusta?  Vastaamalla jäsenkyselyyn 
autat meitä kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi.  Kaikki mielipiteet ovat tärkeitä, niin po-
sitiiviset kuin kriittiset. 15.4. mennessä vastanneiden kesken arvotaan viisi kpl ”Ensi askeleet Suo-
men luontoon” -kirjaa.  Jos haluat osallistua arvontaan lisää vastaukseen omat yhteystietosi.  Kirjan 
esittelyvideo löytyy osoitteesta www.klyy.fi    

 

Voit vastata jäsenkyselyyn tällä lomakkeella tai verkossa www.sll.fi/kuopio/jasenkysely    

Kyselyyn voi vastata myös nimettömänä.   

 

Kuinka kauan olet ollut KLYY:n jäsen? (arvio)  alle 5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta   

Olen jäsen, koska haluan (enintään viisi rastia)   

o Tukea paikallista luonnonsuojelutyötä   

o Vaikuttaa itse yhdistyksen kautta tärkeinä pitämiini asioihin   

o Osallistua kokouksiin   

o Osallistua esitelmätilaisuuksiin   

o Osallistua vapaamuotoisiin jäseniltoihin   

o Osallistua retkille   

o Osallistua talkoisiin   

o Osallistua perheen kanssa lasten- / nuortentoimintaan   

o Osallistua KLYY:n jaoston tai toimintaseuran toimintaan   

o Tavata muita luontohenkisiä ihmisiä   

o Osoittaa rakkauteni luontoon   

o Muu syy:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

KLYY:n toiminnassa on tärkeintä (enintään viisi rastia)   

o Luonnonharrastus ja -tunteminen (harrastusryhmät, opastus, harrastusapurahat)   

o Luonnossa liikkuminen (luonnon havainnointi, lähiretket, linja-autoretket)   

o Yhdessäolo luontohenkisten ihmisten kanssa (keskustelutapaamiset, yhdessä tekeminen)   

o Lasten ja nuorten luontosuhteen edistäminen (kerhotoiminta, perheretket, lastenleirit)   

o Ilmastonmuutoksen hillitseminen (lehtikirjoitukset, kannanotot, mielenosoitukset)   

o Käytännön luonnonsuojelu (ympäristötalkoot, opintopiirit, linnunpönttöjen teko)   

o Luonto- ja ympäristövaikuttaminen (lausunnot, valitukset, yhteydet päättäjiin, viestintä)   

o Luontoasioista tiedottaminen (nettiviestintä, lehtikirjoitukset, näyttelyt, tempaukset)   

o Luonnontutkimuksen edistäminen (tutkimusapurahat, julkaisut, tutkimustyön rahoitus)   

o Muu, mikä: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Postita / vie paperilomake osoitteeseen:  

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys,   

Puijonkatu 15,   

70100 KUOPIO   

Toimisto on auki ma-to 13-17 ja muuna aikana postilaatikko Lapinlinnankatu 8 porttikongi.   

 

Esitämme seuraavana väittämiä.  

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä väitteen kanssa?  
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KLYY 😊
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 ⚪  😒
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- tekee tärkeää työtä luonnon hyväksi.       

- pitäisi järjestää enemmän retkiä.        

- tiedottaa jäsenille toiminnastaan hyvin.        

- on liian vähän luonnonharrastustoimintaa.        

- jakamat apurahat ovat hieno asia        

- ottaa kantaa luonnonsuojeluasioihin hyvin        

- pitää lisätä some- ja nettitiedotusta        

- on liian radikaali kannanotoissaan        

- pitäisi järjestää enemmän jäsentoimintaa        

- toimintaseuroihin on helppo osallistua        

- Pöllöposti ja Luonnon Ystävä -lehti ovat tärkeitä.        

 

Vinkkisi! Mikä olisi hyvä retkikohde? Hyvä esitystilaisuuden aihe? Miten tiedotusta voisi parantaa?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Haluatko mukaan toimimaan? Onko sinulla jotakin erityisosaamista, mitä haluaisit käyttää luonnon 
ja yhdistyksen hyväksi? 

Vapaa sana! Terveiset KLYY:lle!  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Vastaajan yhteystiedot  

Nimi:__________________________________________________________________________ 

Osoite:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Puhelin: _______________________________________________________________________ 

Jos sait tämän Pöllöpostin ja kyselylomakkeen maapostitse olisimme erittäin kiitollisia, jos saisimme 
sähköpostiosoitteesi!  Voisimme jatkossa lähettää tiedotteita sähköpostilla ja toisaalta säästäisimme 
postituskuluissa.  

Sähköposti: ____________________________________________________________________ 
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