Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys r.y.

Jäsenkirje 2/2014 (syksy)

Postiosoite: c/o Timo Peltoniemi,
Myllyjärventausta 74, 35300 ORIVESI

Syksyllä vielä kaivostapahtuma ja syyskokous!
Yhdistyksen toimintavuosi 2014 on sujunut mukavan aktiivisesti ja monipuolisesti – väkeä on ollut tapahtumissa kerrallaan 15–50 osallistujaa. Tänä vuonna olemme järjestäneet seuraavaa:
• linnunpönttötalkoot Vehkalahdessa 5.4.
• aurinkoenergiainfo Längelmäveden
• biokaasuautopäivä ammattikoululla 9.4.
kesäpäivässä 5.7.
• retki Hörtsänän arboretumiin 10.5.
• aurinkoenergiakurssi Laulumajalla 13.9.
• luonnonkukkien päivän retki 15.6.
• retki Siikanevalle ja Susimäen aarnialueelle 5.10.

JYRKI HEIMONEN

Lähiaikoina ohjelmassa ovat monipuolinen Kaivostapahtuma Suojan talolla lauantaina 25.10. klo 11–16
sekä syyskokous Oriveden opistolla (2 krs.) torstaina 13.11. klo 18–20. Tervetuloa mukaan!
Sunnuntaina 5.10. retkeiltiin Siikanevalla
48 luonnonystävän
voimin. Paluumatkalla
tutustuttiin Susimäen
aarnialueeseen, joka
on lähellä Hyytiälän
metsäasemaa. Puolen neliökilometrin
kokoinen ikimetsäalue on häkellyttävän
hieno, harvoin näkee
Etelä-Suomessa yhtä
edustavaa vanhaa
luonnonmetsää. Siellä
havaittiin raidankeuhkojäkälä ja yövilkka,
jotka ovat jo oikean
aarniometsän indikaattorilajeja.

Sähköpostilistasta ja Facebook-ryhmästä: liitythän mukaan!
•

Postitamme toistaiseksi jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa, mutta jatkossa pyrimme jakamaan tietoa lähinnä sähköisesti.
Lähetäthän sähköpostiosoitteesi puheenjohtaja Jyrki Heimoselle (jyrki.heimonen [at] aarnipaja.ﬁ). Näin saat nopeasti
tietoa tapahtumista. Lisäksi tapahtumatietoa on neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Luonnonsuojelija-lehdessä.

•

Yhdistykselle on avattu toukokuussa keskustelua ja ajankohtaista luontoasiaa varten myös Facebookryhmä, johon jäsenet voivat liittyä. Meillä on ollut kuitenkin hieman teknisiä vaikeuksia liittää siihen
uusia jäseniä kutsumalla, asiaa selvitellään. Yksinkertaisesti ja nopeasti liittyminen onnistuu kuitenkin
merkitsemällä puheenjohtaja kaveriksi (löydät > Jyrki Heimonen / Siilinjärven lukio ja Jyväskylän yo)
vaikka vain tilapäisesti. Facebook-sivulla on myös kuvia ja tietoa eri tapahtumista.

KAIVOS

TAPAHTUMA

ORIVESI 25.10.2014



Tietoa ja keskustelua kaivoksista Suojalla la 25.10. klo 11–16

Tiesithän, että maailmassa on meneillään valtaisa kaivosbuumi? Se ei koske vain muita maita tai
Talvivaaran pilaamia Kainuun vesistöjä – kaivostoiminta on rantautunut myös Etelä-Suomeen ja
Pirkanmaalle. Orivedellä on jo ongelmallinen kultakaivos, ja esimerkiksi Kangasalan pinta-alasta
noin kolmasosa on kaivosvarausten alla.
Mitä vaikutuksia kaivostoiminnalla on, puhutaanko haitoista riittävästi ja rehellisesti, onko
kaivostoiminta täysin välttämätöntä ja kuinka kansalainen voisi vaikuttaa näihin mittaviin,
meidän kaikkien tulevaisuutta koskeviin hankkeisiin? KAIKILLE AVOIN JA ILMAINEN.
OHJELMA:

11.00 Tapahtuman avaus. Ympäristötoimittaja ISMO TUORMAA juontaa tilaisuuden. Kunkin noin 15 minuutin

esityksen jälkeen on keskustelua ja yleisö voi esittää lisäkysymyksiä sekä lyhyitä napakoita puheenvuoroja.

11.15 ANTTI LANKINEN, pastori, Talvivaara-aktivisti
Vaikuttaminen kansalaisen näkökulmasta

11.45 OUTI AMPUJA, ﬁlosoﬁan tohtori, dosentti

Miksi ääniympäristön laadulla on merkitystä?

12.15 VESA HYVÄRINEN, ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus
Kaivostoiminnan ympäristöluvitus ja valvonta

12.45 RUOKATAUKO

Kahvipuffet ja infopöydät palvelevat.

13.30 ILPO MÄKINEN, Suomen toimintojen johtaja, Dragon Mining
Dragon Mining, hyvä naapuri?

14.00

AURA KALLI, Hitaiden Akatemia
Pirkanmaan kaivostilanne

Orivedellä toimii Dragon Miningin
kultakaivos. Orivedestä lähes neljännes on kaivosvarausten alla.

14.30 OTTO BRUUN, Suomen luonnonsuojelululiiton suojeluasiantuntija

Suomen mineraalistrategian kritiikki – vaihtoehto kaivannaisten ylikulutukselle

15.00 ISMO TUORMAA tiivistää päivän ja vetää loppukeskustelun, jossa jaetaan lisäpuheenvuoroja halukkaille.
16.00 Tapahtuma päättyy.
Tapahtuman järjestävät Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Kangasalan luonto ja Oriveden Seudun Luonnonsuojeluyhdistys. Mukana myös Viitapohjan kyläyhdistys. Tapahtuma on maksuton eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
Edullinen kahvipuffet. Ovet avautuvat jo klo 10, paikalla on erilaista materiaalia tarjolla. Osoite Urheilutie 3.
Lisätietoja: Pirkanmaan ls-piiri, Satu Kauramäki, p. 045 671 4774

Syyskokouksessa Seppo Leinonen näyttää piirroksiaan!
Torstaina 13.11.2014 klo 18.00 Oriveden Opisto 2. krs (Koulutie 5)

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Syyskokouksen aluksi orivesiläinen pilapiirtäjä ja kuvittaja Seppo Leinonen esittelee hienoja piirroksiaan vuosien varrelta. Sepon tuotanto on tullut tutuksi niin luonto- ja ympäristöaiheisista oppikirjoista ja
esitteistä kuin Luonnonsuojeluliiton lehdistä. Esityksen jälkeen kahvi/teetauko ja keskustelua.
Klo 19.00–20.00 pidämme sääntömääräisen syyskokouksen: valitsemme hallituksen ja suunnittelemme ensi vuoden toimintaa. Kokoustila on käytettävissä 20.30 asti. Tervetuloa!
Laitathan ehdotuksiasi vuoden 2015 toiminnaksi sihteerillemme (timo.peltoniemi [at] elisanet.Þ) ja
puheenjohtajalle (jyrki.heimonen [at] aarnipaja.Þ) ennen marraskuun puolivälin syyskokousta.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
•

•

•

•
•
•
•
•

Seppo Leinosen terävät oivallukset ovat monille tuttuja mm.
Luonnonsuojelija-lehdestä, jossa hänellä on Muikku-palsta.

•

Valitaan yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
Valitaan uudet hallituksen jäsenet
erovuoroisten tai eroavien jäsenten
tilalle.
Määrätään jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus seuraavalle
toimintavuodelle.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja
heille varatoiminnantarkastajat.
Hyväksytään toimintasuunnitelma
seuraavalle vuodelle.
Hyväksytään talousarvio seuraavalle
vuodelle.
Valitaan edustajat tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokouksiin.
Käsitellään muut hallituksen tai
jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Päätetään lehdistä, joissa kokouskutsut julkaistaan.

AULI KILPELÄINEN

Tee ehdotuksia tulevasta toiminnasta!

Aurinkoenergiakurssilla Oriveden Laulumajalla runsaat 25 osanottajaa perehtyivät aurinko- ja tuulisähkön
itserakentamiseen vaikkapa mökille. Kurssin veti Janne Käpylehto. Kuvassa hän esittelee termodynaamista
elementtiä, joka tuottaa sähköä lämpötilaerosta esimerkiksi puulieden päällä. Pyrimme jatkossakin järjestämään monipuolista toimintaa. Laitathan ehdotuksiasi vuoden 2015 toiminnaksi sihteerillemme (timo.peltoniemi
[at] elisanet.fi) ja puheenjohtajalle (jyrki.heimonen [at] aarnipaja.fi) ennen marraskuun puolivälin syyskokousta.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys / hallitus
Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin, jos sinulla on ideoita toimintaan tai mielipiteitä
yhdistyksen roolista Oriveden seudulla. Hallituksen kokoukset ovat avoimia myös toiminnasta kiinnostuneille jäsenille.

Hallituksen jäsenet (9)
Jyrki Heimonen (puheenjohtaja), jyrki.heimonen[at]aarnipaja.ﬁ, puh. 050 5500 369
Helena Mendelin (varapuheenjohtaja), helena.mendelin[at]gmail.com, puh. 040 5187 536
Timo Peltoniemi (sihteeri), timo.peltoniemi[at]elisanet.ﬁ, puh. 0400 966 653
Eija Assola-Virta, eija.assola-virta[at]kvs.ﬁ
Seppo Leinonen (taloudenhoitaja), seppoposti[at]seppo.net
Johanna Siitonen, kaukametsan[at]kolumbus.ﬁ
Markku Silvennoinen, markkusilvennoinen[at]kolumbus.ﬁ
Leena Sirén, leena.siren[at]orivesi.ﬁ
Mika Taipalus, mika.taipalus[at]kolumbus.ﬁ

Aulikki Laine, aulikki.laine[at]gmail.com
Auli Kilpeläinen, auli[at]seppo.net

Tervetuloa mukaan !

SEPPO LEINONEN

Yhdistyksen tiedotusvastaavat

