
Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys r.y.
Jäsenkirje 1/2022 (kevät)

Kutsu vuosikokoukseen Oriveden Kampuksella
torstaina 24.3.2022 klo 18.00, Oriveden Kampuksen päärakennus, Koulutie 5

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan tulevaa toimintaa! Yhdistyksen virallinen vuosikokous pidetään 
kerran vuodessa. Henkilövalintojen lisäksi voit vaikuttaa esimerkiksi kuluvana vuonna ja ensi vuoden  
alkupuolella järjestettäviin tapahtumiin. Tilaa on monenlaiselle hauskalle ja hyödylliselle yhdessä 
tekemiselle. Haluatko esimerkiksi talkoita, luonnonkukkaretkeä, lyhyitä tai pitkiä retkiä, asiantuntija
luentoja… Onko sinulla uusia ideoita? Keskustelemme kokouksessa myös ajankohtaisista paikallisista 
suojeluaiheista. Lisätietoja pekka.j.heikura@gmail.com, puh. 040 126 4720.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
•   Hyväksytään edellisen kalenterivuoden 2021 toimintakertomus.
•   Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
•   Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma meneillään olevalle kalenterivuodelle 2022.
•   Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle 2022.
•   Valitaan uusi puheenjohtaja alkavalle kaksivuotiskaudelle.
•   Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosikokouksesta alkavalle kaksi-

vuotiskaudelle. Valitaan myös toiminnantarkastajat.

oinen koronavuosi on takana, ja viime vuonna luonnonsuojeluyhdistyksemme toiminta oli 
vähäistä. Silti jotakin tehtiin. Muun muassa neuvottelimme Metsähallituksen kanssa Varikon 
metsän kohtalosta. Neuvottelut ovat vielä kesken. Toivotaan, että alueesta saadaan virkistys

metsä kaikille orivesiläisille. Pyrimme vaikuttamaan myös muihin Metsähallituksen, kuntien ja  
yhtiöiden omistamien metsien hakkuisiin yhdistyksemme alueella. 

Valitettavasti hävisimme hallintooikeudessa rantaosayleiskaavavalituksemme. Kiinnitimme  
huomiota siihen, että monilla järvillä tuleva rakentaminen sulkee rantoja ja vaikuttaa paitsi järvi
luontoon, myös järvien virkistyskäyttöön kuten kalastukseen ja retkeilyyn. Myös muiden tahojen teke
mät valitukset hylättiin hallintooikeudessa. 

Järjestimme Rovastinkankaan ja Karpinlahden koulujen muutamille luokille koskiretken yhdessä  
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Koululaiset pääsivät seuraamaan virta
vesien kalaston tutkimusta ja myös mittaamaan taimenenpoikasia. Muilta osin yhdistyksen toiminta 
oli viime vuonna varsin vähäistä. Linnunpönttöjä kyllä tehtiin ja myytiin sekä hallitus kokoontui. 

Kaisa Karjalainen otti päävastuun somepäivityksistä – jatkossa Instagramiin ja Facebookiin on 
tarkoitus tuottaa materiaalia entistä enemmän.

Mutta ei jäädä paikoilleen! Nyt tulevaa toimintavuotta varmasti varjostaa Ukrainan sota ja  
huoli tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos etenee ja luontokato kiihtyy. Tällaisessa tilanteessa on entistä 
tärkeämpää, että luonnonsuojeluyhdistys toimii aktiivisesti tarjoten myös mielekästä yhteistä tekemistä  
jäsenillemme. Uskon, että koronan pahin vaihe on saatu taitettua ja voimme taas kokoontua melko 
normaaliin tapaan talkoisiin, retkille ja erilaisiin tapahtumiin, kokouksia unohtamatta. 

Toivotan siis kaikki jäsenemme tervetulleiksi tekemään suunnitelmaa tulevaan!

        Pekka Heikura 
       väistyvä puheenjohtaja
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Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys
Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin, jos sinulla on ideoita toimintaan tai mielipiteitä yhdistyksen 
roolista Oriveden seudulla. Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen edustajat Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pirkanmaan piirin hallituksessa ovat Seppo Leinonen (varsinainen jäsen) ja Minna Knuuttila (varajäsen). 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet
Pekka Heikura (puheenjohtaja), pekka.j.heikura[at]gmail.com, puh. 040 126 4720
Helena Mendelin, (varapuheenjohtaja, Juupajoki) helena.mendelin[at]gmail.com, puh. 040 518 7536 
Kaisa Karjalainen (sihteeri), kaisa.karjalainen[at]hotmail.com, puh. 044 520 6778
Seppo Leinonen (taloudenhoitaja), seppoposti[at]seppo.net
Minna Knuuttila, m.t.knuuttila[at]gmail.com
Aino Maijala, aino.maijala[at]kolumbus.fi 
Kari Salo, karihk.salo[at]kolumbus.fi 
Leena Sirén, leenasiren996[at]gmail.com
Terho Suna, terho.suna[at]gmail.com
Sauli Hartikainen (varajäsen), siphartikainent[at]gmail.com
Jyrki Heimonen (varajäsen), jyrki.heimonen[at]aarnipaja.fi 

Yhdistyksen tiedotusvastaavat
Jyrki Heimonen, jyrki.heimonen[at]aarnipaja.fi , puh. 050 5500 369
Kaisa Karjalainen, kaisa.karjalainen[at]hotmail.com, puh. 044 520 6778

Näin saat tietoa luonnonsuojeluyhdistyksen tapahtumista:
•  Postitamme/meilaamme toistaiseksi jäsenkirjeen kerran tai kaksi kertaa vuodessa, mutta jatkossa pyrimme ja-

kamaan tietoa lähinnä sähköisesti. LÄHETÄTHÄN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI tiedottaja Jyrki Heimoselle (jyrki.
heimonen[at]aarnipaja.fi ). Näin saat nopeasti tietoa tapahtumista. Lisäksi tapahtumatietoa on neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvässä Luonnonsuojelija-lehdessä.

• Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa www.orivedenluonto.fi , sieltä voit saada lisätietoa.
• Yhdistyksellä on myös Facebook-ryhmä, johon jäsenet voivat liittyä. Facebook-sivulla on keskustelun ja uutisten 

lisäksi kuvia ja tietoa eri tapahtumista. Mukaan pääset laittamalla viestin Jyrki Heimoselle (jyrki.heimonen[at]aarni-
paja.fi ) tai soittamalla hänelle 050 5500 369. 

• Kaikille avoimet luontohavaintosivut ovat osoitteessa www.facebook.com/orivedenluonto. Sinne voi 
kuka tahansa laittaa luontokuviaan ja havaintojaan. Myös siellä tiedotetaan retkistä ja tapahtumista.
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Järjestimme viime elo-
kuussa Rovastin kankaan 
ja Karpin lahden koulu-
jen muutamille luokille 
retken Putaankoskelle 
yhdessä Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojelu-
yhdistyksen kanssa. 
Koululaiset pääsivät 
seuraamaan virtavesien 
kalaston tutkimusta. 
Tässä mitataan sähkö-
koekalastuksella saatuja 
taimenenpoikasia ennen 
kuin kalat pääsevät ta-
kaisin virtaan. Tavoittee-
namme on lisätä nuorille 
ja lapsiperheille suun-
nattua toimintaa.


