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Sinivuokot, hiirenkorvat ja roskat näkyvissä
Tässä sen nyt näette – KLYYn uuden logon. Kolme pöllöä
lahjoitettiin luonnonhistoriallisen museon siemeniksi silloin
kun Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistystä perustettiin.
Pöllöt ovat nyt kolmistaan lentäneet museosta logoomme
kertomaan kaikille, että KLYY valvoo viisaasti tarkoin
silmin, jopa pimeässä, luonnon etua.
Kotiliesi 23.4.1993 kertoi jo ilmastonmuutoksesta
Mökkijemmoistani nousi esiin vanha Kotiliesi vuodelta 1993, jossa Ilmatieteen laitoksen osastopäällikkö
Antti Kulmala valisti lukijoita tapahtumassa olevasta ilmastonmuutoksesta. Samassa jutussa kerrottiin, että
Rio de Janeiron ilmastokokouksessa EY ja toistasataa muuta valtiota oli allekirjoittanut sopimuksen, jossa
sitouduttiin vähentämään hiilidioksidipäästöjä vuoden 1990 tasoon vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Ei
vähennetty, vaikka sekä Kotilieden lukijat että maailman päättäjät tiesivät tilanteen. Vasta nyt 2019
ilmastonmuutos nousi merkittäväksi teemaksi eduskuntavaaleissa. Hyvä, että nousi.

Puhas piitsi, rantaroskat talteen
Rantaroskatalkoita järjestämme usealla rannalla 15.5.- 29.5.2019. Paikat ja ajat löydät yhdistyksen
nettisivuilta ja fb-sivuilta. Tietenkin saat myös sähköpostissa tarkemmat tiedot. Jos haluat organisoida jonkin
järjestetyn keräyksen ulkopuolisen rannan siivouksen, ota yhteyttä Tiina Heinoseen,
heinonen.tiina@gmail.com. Tiina organisoi tapahtumaa. Viimevuotiseen tapaan tutkimme roskat
saadaksemme selville, millaista roskaa rannoille päätyy.

Jatkuvan kasvatuksen metsäseminaari 18.-19.5.2019
Suuren suosion saanut metsäseminaari saa jatko-osan 18.-19.5.2019. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan
metsän jatkuvaan kasvatukseen ja siihen liittyviin haasteisiin tutkijoita kuunnellen. Sunnuntaina siirrytään
Nilsiän suunnalle katsomaan, millaisia jatkuvalla kasvatuksella hoidetut metsät ovat. Seminaariin voi
tietenkin osallistua vain yhtenäkin päivänä. Ohjelma löytyy täältä
https://www.sll.fi/kuopio/tapahtuma/metsaseminaari/ Ilmoittautukaa minulle anne@klyy.fi.

Betty Väänänen, toimen nainen
KLYY on tänäkin keväänä jakanut Betty Väänäsen apurahoja
perinnöllisyyteen liittyvään tutkimukseen. Betty Väänänen jätti
vuonna 1949 merkittävän omaisuutensa KLYYn käsiin, jotta
edistäisimme tieteellistä tutkimusta. Hänen toivettaan
yhdistyksemme on noudattanut. Tarkemmat tiedot apurahoista tältä
vuodelta saat ihan pian toukokuussa ilmestyvästä KLYY-tiedotteesta.
Betty Väänänen on itse toivonut, että hänen haudallaan käytäisiin.
Tätä toivomusta KLYY on kunnioittanut. Tervetuloa tervehdyskäynnille sunnuntaina 5.5. klo 12 Kuopion hautausmaalle.
Kokoonnumme pääportille, siis Puijonkadun puolelle vanhan linjaautoaseman vastapäätä. Siinä voit samalla tulla kertomaan,
millaiseen toimintaan haluaisit mukaan.

Iloisiin näkemisiin!

Anne Paulo-Tuovinen
KLYY:n puheenjohtaja
vuohenputken puputtaja

