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Hyvä Luonnonystävä,
Talvivaarasta tehty osin faktaan perustuva
”Jättiläinen”-elokuva sai kylmät väreet
luonnonsuojelijan, entisen kainuulaisen ja valtion
virkamiehen selkäpiissä – näinkö meillä?
Suomeahan on pidetty erittäin vähän
korruptoituneena maana, mutta onko meillä vain
eri konstit?

luonnonsuojelutyötä on tehty Kuopiossa jo 120
vuotta. 1800-luvulla alkanut moderni
luonnonsuojeluaate liittyi Suomessa
kansallismielisyyteen. Valistuneet ”museoherrat”
perustivat ennakkoluulottomasti Kuopion
Luonnon Ystäväin Yhdistyksen. Sen juhliessa 25vuotistaipalettaan maamme vanhin tieteellinen
seura onnitteli yhdistystä mm. seuraavasti:

Jotain hyvääkin tämän surkeuden jakamisen
keskellä kuten Pariisin ilmastosopimus, tulevat
Hossan kansallispuisto ja Porkkalan suojelualue.

”Mahtava luonto, kaukaisen Kallaveden vierillä,
salot ja siintävät vaarat, notkelmaiset laaksot ja
satasaariset ulapat ovat loihtineet eloon Kuopion
Luonnon Ystäväin Yhdistyksen”.

Tätä kirjoittaessa pääkirjaston aulassa oleva
”Eläköön Puijo!” –valokuvanäyttely on herättänyt
paljon hyvää keskustelua, joten näyttely näyttää
saavuttavan sille asetetun tarkoituksen. Kiitos
kaikille, jotka ovat olleet sitä toteuttamassa.

Itse sain ”herätyksen” luonnonsuojeluun
opiskeluaikana, kun ympäristömyrkkyjen
vaikutuksiin herättiin, ja julisteissa linnut
lauloivat kaasunaamari päässä DiDiTyy! ja kalat
uivat selällään!

Presidentin uudenvuodenpuheesta minulle jäi
mieleen se, että mielensä pahoittamisen sijaan
meidän tulisi mieluummin hyvittää omaa ja
muiden mieltä. Ammennetaan voimia ja hyvää
mieltä arjen aherrukseen ympäröivästä
mahtavasta luonnosta kuten ”museoherrat”
aikanaan!

Tänä päivänä luonnonsuojelulle luo epävarmuutta
ympäristöhallinnon heikentäminen ja tuleva
maakuntahallinto, sillä maassa mm. taloudellisen
tilanteen vuoksi suhtaudutaan nuivasti
luonnonsuojeluun. Samoin hallinnon
keventäminen, sääntelyn purku ja vallalla oleva
arvomaailma asettaa vapaaehtoiselle
luonnonsuojelutyölle haasteita.

Juhlamieltä kaikille mielensähyvittäjille!

Paula

Tiedostomuodot: Materiaalia otetaan vastaan mieluiten sähköpostitse (klyy.toimitus@gmail.com),
tekstit Word (doc, docx), OpenOffice (odt), rtf tai txt, kuvat jpg.
Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 100 €, 1/2 sivu 50 €, 1/3 sivu 40 €, 1/4 sivu 25 €.
Paino: Arsmat, painosmäärä 1800 kpl, ISSN 0780-251X
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Lämpimät kiitokset työryhmälle!

Eläköön Puijo – nyt ja aina!
Vuosi sitten KLYY:n kaupunkimetsäryhmä
kokoontui miettimään konkreettista toimintaa
Kuopion metsien hyväksi. Ilmoille heitettiin idea
Puijosta kertovasta valokuvanäyttelystä. Onhan
jäsenistössämme useita erittäin taitavia
luontokuvaajia, ja tähän projektiin löytyisi
varmasti monia uusiakin kasvoja, jotka ovat vasta
aloittamassa valokuvausharrastusta.

Teemaksi Puijon kahdet kasvot
Toukokuussa kokoonnuimme ensimmäisen
kerran pohtimaan näyttelyn teemoja. Alusta
lähtien halusimme esitellä Puijoa monesta
näkökulmasta. Pääpaino oli toki kauniissa
luonnossa, mutta myös erilaiset harrastusmahdollisuudet haluttiin nostaa esille. Kolmas
erittäin tärkeä näkökulma oli niin sanottu kevyt
metsänhoito Puijon virkistysmetsissä. Miltä
näyttää ”pienaukko”? Millaista jälkeä
monitoimikone jättää?

Tuumasta toimeen! Lähdin keräämään porukkaa
sähköpostikierroksella, ja nopeasti mukaan
ilmoittautui kymmenisen valokuvaajaa ja
muutama muu kiinnostunut. Haimme ja saimme
projektille apurahaa KLYY:n jäsenapurahastosta
– ilman sitä näyttely ei olisi toteutunut.

Kesän mittaan kuvien teemoiksi valikoituivat
”Elämää Puijolla”, ”Maisemat kauas ja lähelle”
ja ”Puijon toiset kasvot”. Valokuvaajat tallensivat
kuviaan pilvipalveluun, joten jokainen pääsi
ihailemaan kuvia omalta kotikoneeltaan.
Yhteensä kuvia kertyi yli 300!
Ensimmäiseen varsinaiseen katselmukseen
tulostettiin noin sata kuvaa. Pesän suuri pöytä oli
ääriään myöten täynnä kuvia, joita pyöriteltiin
sinne tänne, pinottiin teeman mukaisesti,
järjesteltiin tarinan muotoon ja – sydän verta
vuotaen – myös hylättiin. Lopullisesti näyttelyyn
valittiin 42 kuvaa. Lisäksi näyttelyyn tehtiin suuri
planssi Puijon luonnosta ja nykytilasta.
Katseenvangitsijaksi kuvattiin
helikopterikameralla video, jossa näkyy niin
aarnialueen kuusikkoa kuin Julkulanmäen
hakkuuaukkojakin.
Reipasta talkoohenkeä
Tammikuussa ”La Grande Finale” lähestyi.
Valtava paketti kehyksiä saapui, kuvat lähetettiin
painoon tulostettavaksi, ja työlistassa oli tuhat
pientä muistettavaa asiaa. Kuka kutsutaan
puhumaan avajaisissa? Miten kuvien ja kuvaajien
nimet esitetään? Ripustussysteemiin tarvitaan
rautalankaa ja karttanuppeja! Entä jos jotain
unohtuu?

Puijo ja kuu.
Ville Miettinen

Kaarina Heiskanen
Miika Hyvönen
Paula Hyvönen
Jorma Ikonen
Aleksi Kotro
Ilkka Markkanen
Ville Miettinen
Tero Pelkonen
Juha Poutanen
Pekka Tenhunen
Ippa Tupala
Maaret Väänänen
Mari Wikholm

Mari Wikholm

Hyvässä porukassa näyttelyn pystyttäminen on
hauskaa!
Pekka Tenhunen

Vaan eipä unohtunut - Innokkaan työryhmän
ansiosta kuvat saatiin kehyksiin ja
ripustussysteemit väännettyä yhden iltapuhteen
aikana. Maanantaina 25.1. Eläköön Puijo! –
näyttely ripustettiin Kuopion pääkirjaston aulaan,
ja ensimmäiset VIP-näyttelyvieraat tulivat
paikalle jo ennen kymmentä.

Yhteistyökumppanit
Arsmat
AVEK Esitysratkaisut
Kuopion luonnontieteellinen museo

kauneimpia muistoja Puijolta. Lähes
poikkeuksetta näyttelyä kiiteltiin kovasti. Kuvat
olivat kauniita ja puhuttelevia. Ehkä saimme
herätettyä kuopiolaisia huomaamaan, mitä
Puijolla todella tapahtuu.

Koko viikon kirjastolla päivystivät vapaaehtoiset
KLYY-läiset esittelemässä näyttelyä ja jakamassa
luontokokemuksia Puijolta näyttelyvieraiden
kanssa. Näyttely herätti kiinnostusta myös
mediassa: samalla viikolla YLE herätti jälleen
henkiin keskustelun Puijon tulevaisuudesta ja
kehittämisestä.

Pääkirjaston näyttely kesti vain viikon, mutta
Eläköön Puijo! jatkaa kulkuaan. Näyttelystä
lohkaistaan pienempiä kokonaisuuksia, joita
esitellään muualla Kuopiossa tänä vuonna.

Viikon aikana kerättiin yleisöltä palautetta
näyttelystä ja kannustettiin heitä jakamaan
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Ippa Tupala jututtaa
näyttelyn tärkeimpiä
vieraita.
Kaarina Heiskanen
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Hae apurahaa!

Lintuyhdistys KUIKKA

KLYY:n rahastoista on tänä vuonna jaossa 56 000 euroa erilaisia apurahoja. Valmis lomake
apurahan hakuun on tämän lehden keskiaukeamalla.
Yhteystiedot
Lintuyhdistys Kuikka, c/o Kuopion museo
Kauppakatu 23
70100 Kuopio
hallitus@lintuyhdistyskuikka.net

Puheenjohtaja
Mikko Pärssinen
puh. 040 967 4008
mikko.parssinen123@gmail.com

Verkkosivut
www.lintuyhdistyskuikka.net
https://www.facebook.com/lintuyhdistyskuikka

Jäsensihteeri
Sanna Norojärvi
s.norojarvi@gmail.com,
jasensihteeri@lintuyhdistyskuikka.net

Jäsenmaksut 2016
Varsinaiset jäsenet 25 €, nuoret alle 18-v. 13 €,
perhejäsenet 5 €, kannattajajäsenet 120 €

Sähköpostilista
Kuikkalista, liittymisohjeet kotisivuilla

Tapahtumat
Seuraa kotisivultamme tapahtumatietoja! Tulossa esim. Pop-up-lintuopastuksia, joista ilmoitetaan
kotisivuillamme ja Facebookissa sekä paikallisradion menovinkeissä pari päivää aikaisemmin.
14.2. Koskikararetki Varkaudesta
Joroisten Huutokoskelle kimppakyydein
Kokoontuminen Jari-Pekan pihaan klo 09.00.
Ilmoittautuminen Hannu Räsäselle p. 0400
386 708. Retki kestää pari tuntia.

kaukoputkia, jalustoja, phonescopinkia ja
tarvikkeita. Esittely tapahtuu ulkona hyvällä
lintupaikalla, paikka ja kellonaika
täsmentyvät myöhemmin
http://www.fotofennica.fi/

28.2. Liisan Lintukävely Varkauden
Tyyskässä. Lähtö Kaupungintalon
parkkipaikalta klo 10.00 Oppaana Liisa
Tolvanen p. 040 586 0790

24.04. Lintutorniopastusta Varkauden
Ruokojärven lintutornilla klo 0912. Oppaina Varkauden luonnonystävien
lintuharrastajia.

15.3. Sääntömääräinen kevätkokous klo 18
Kuopion museon kokoushuoneessa
(Kauppakatu 23, käynti sisäpihalta)

24.4. Opastusta Riistaveden Keskimmäisen
lintutornilla klo 9-13. Oppaina Pertti ja Eini
Räsänen, p. 040 7645458. Jatkuvan sateen
sattuessa tapahtuma perutaan.

14.4. Lintutorniopastusta Joroisten Pasalan
lintutornilla klo 17–19. Oppaana Eino Repo
p. 040 845 4983

5.5. KLYY:n 120-vuotisjuhlaretki
Korkeakoskelle. Kuikka järjestää Patalahden
p-paikalla ja vanhalla lintutornilla opastuksen
klo 9-11 niille, jotka ovat tulossa omin
kyydein.

17.4. Lintutorniopastusta Varkauden
Ruokojärven lintutornilla klo 9-12 Lintujen
tarkkailun ohella voit nauttia nuotiokahvit.

7.5. Tornien taisto ja Kuikan oma Taesto
klo 5-13

19.4. FotoFennican maastoesittely
Mahdollisuus kokeilla erimerkkisiä kiikareita,

6

Tämän vuoden apurahojen jaossa katsotaan eduksi, jos hanke edistää Kuopion alueen luonnon
tuntemusta ja tutkimusta. Hakijan tulee myös varautua siihen, että häntä pyydetään esittelemään
apuraha-aihettaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun.
Yhdistetty rahasto jakaa jäsenapurahoja VAIN jäsenille (jäsenyys voimassa 31.12.2015) ja näitä
varten on lomake vain tässä lehdessä. Sitä ei ole netissä.
Betty Väänäsen rahaston apurahat sekä Yhdistetyn rahaston apurahat julkaisuihin ja
kasvivauriotutkimuksiin voidaan myöntää myös ei-jäsenille. Näitä ei-jäsenten apurahoja varten on
täytettävä lomake netissä http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/apurahat
Apurahojen hakuaika päättyy torstaina 31.3.2016, jolloin hakemusten liitteineen paperimuodossa on
oltava perillä ”Pesässä”, Kirkkokatu 35, 70100 Kuopio. Myöhästyneitä sekä sähköpostilla tai
faksilla lähetettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lisätietoja kaikista apurahoista:
Stipendejä ei voi käyttää ennakoivasti, vaan vasta
Helvi Heinonen-Tanski
apurahapäätöksen jälkeen. Myönnetyistä rahoista
puh. 040 571 8562
tiedotetaan 16.5. jokaiselle saajalle lähetettävällä kirjeellä
sposti: Helvi.Heinonentanski@uef.fi
ja lisäksi saajien nimet julkaistaan KLYY-lehdessä 2/2016.
Apurahat maksetaan kesäkuussa. Isompien apurahojen käytöstä on annettava jälkikäteen selvitys
KLYY:lle ensi vuoden 15. päivään maaliskuuta mennessä.

Yhteenveto tänä vuonna haettavissa olevista KLYY:n apurahoista
Jäsenapurahat
Yhteensä enintään 15 000 €
KLYY:n/jaoston jäsenmaksun viime vuodelta
2015 täytyy olla maksettu. Luonnonsuojeluliiton jäsenten paikallisyhdistyksenä
täytyy olla KLYY. Hakemuslomake on tämän
lehden keskiaukeamalla. Voit irrottaa sen
lehdestä tai kopioida.
Yksinkertaisin apuraha on ”Luontosatanen”.
Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit
toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta!
Kun satanen on myönnetty, toimitat KLYY:n
taloudenhoitajalle tämän vuoden aikana kuitit
hankinnoista ja rahasto korvaa kulusi 100
euroon saakka.

Kaikille avoimet apurahat
1. Yhdistetty rahasto
Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapurahat,
enintään 1 800 euroa nuorille tutkijoille tai
opiskelijoille kasvien ympäristövauriotutkimukseen
Yhdistetyn rahaston julkaisuapurahat,
enintään 4 200 euroa mieluiten savolaista
luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan
(artikkeli, kirja, kuvamateriaali, internet yms.)
2. Lehtori Betty Väänäsen rahasto
Enintään 35 000 euroa perinnöllisyystieteen
tutkijoille ja opiskelijoille. Stipendin voi
saada esimerkiksi tutkija tai työryhmä
työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro
graduun.
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Hakemusaineistoa ei palauteta hakijalle.

Myönnetyt apurahat julkistetaan 16.5.
2016. Saajille ilmoitetaan apurahoista
kirjeitse.

Ƒ Yhdistetyn rahaston Luontosatanen 100 €

Allekirjoitus: ________________________________________________

Paikkakunta ja päiväys: ________________________________________________________

Hakemukseen sisältyvät henkilökohtaiset tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Allekirjoituksella hakija kuitenkin
suostuu apurahapäätöstä koskevien tietojen julkistamiseen (nimi, kotipaikka, apurahan aihe ja summa).
Apurahat ovat yleensä verotonta tuloa, mutta verottajalle annetaan tieto 1000 euron ja sitä suuremmista apurahoista.

Sähköposti: _________________________________________________

Puhelin: ____________________________________________________

Pankkitili (IBAN): ________________________________________________________________

Henkilötunnus: ______________________________ Kotikunta: __________________________

postitoimipaikka: _____________________________________________________________

Kotiosoite: _____________________________________________________________________

Hakijan nimi: __________________________________________________________________

Jokaisesta työryhmän jäsenestä annetaan liitteessä samat tiedot (ei pankkitiliä) kuin hakemuksen
allekirjoittajasta.

Ƒ Hakija on työryhmä tai yhteisö. Ryhmän johtaja tai asiaa hoitava henkilö täyttää hakemuksen.

Esitä erillisessä liitteessä tarkemmat perustelut apurahan saamiseksi sekä pääpiirteittäinen
käyttösuunnitelma. On myös selvitettävä kohteeseen mahdollisesti muualta saatava rahoitus ja
vireillä olevat apurahahakemukset.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Apurahan aihe (otsikko), enintään 20 sanaa: __________________________________________

Haettavan apurahan määrä: ________________________ euroa

Näiden apurahojen hakeminen edellyttää KLYY:n jäsenyyttä. Jäsenmaksun on oltava maksettu vuonna 2015. Jäsenyys
tarkistetaan KLYY:n jäsenluettelosta. Kaikkien jaostojen jäsenet ovat myös KLYY:n jäseniä.

Ƒ Yhdistetyn rahaston jäsen-/julkaisuapuraha

Haen seuraavaa apurahaa (rasti ruutuun):
Huom! Rastita vain yksi ruutu. Jos haet useampia apurahoja, täytä jokaisesta oma lomake.

APURAHAHAKEMUS

Toimita yllä olevaan osoitteeseen 31.3.2016 mennessä. Jos lähetät postitse, on lähetyksen oltava perillä määräpäivänä.

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.
YHDISTETTY RAHASTO
Kirkkokatu 35 (Pesä)
70100 Kuopio

KUOPION LUONNON YSTÄVÄIN YHDISTYKSEN JÄSENKYSELY 2016

Pohjois-Savon sieniseura
Kotisivu:
http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/pohjois-savon-sieniseura
Kevään tilaisuudet seuraavassa lehdessä sekä yhdistyksen kotisivulla ja Facebook -ryhmässä

Arvoisa Luonnonystävä, pyydämme hetken aikaasi ja vastaustasi jäsenkyselyyn
11.3.2016 mennessä.
LINKKI SÄHKÖISEEN KYSELYLOMAKKEESEEN LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTILISTALLAMME JA
SE LÖYTYY MYÖS NETTISIVUILTAMME (http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy)
Voit tuoda lomakkeen täytettynä Pesälle (Kirkkokatu 35),
postittaa lomakkeen (Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys c/0 Kuopion museo,
Kauppakatu 23, 70100 Kuopio) tai täyttää sen jäsenillassamme 7.3.2016.
1. IKÄLUOKKA
Alle 18vuotta

19–35 vuotta

36–50 vuotta

51–65 vuotta

Yli 65 vuotta

11–20 vuotta

Yli 20 vuotta

2. KAUANKO OLET OLLUT KLYYN JÄSEN (ARVIO)?

Pieni sieniruokaopas

Hallitus 2016

Sieniseura on julkaissut Pienen
sieniruokaoppaan, jota on myynnissä
sieniseuran tilaisuuksissa, retkillä ja
sieninäyttelyissä. Opasta saa myös hallituksen
jäseniltä. Hinta on 5,00 € kirja

Seuran puheenjohtajana jatkaa Eeva
Heikkinen
Muut hallituksen jäsenet: Jarmo Immonen,
Tuula Junnikkala, Liisa Kauppinen ja uutena
jäsenenä Helena Karhunen
Varajäsenet: Marja-Liisa Aho ja uutena Laila
Mujunen

Toimintaa
Alkuvuodeksi on suunniteltu kevätkokouksen
lisäksi sieniruokakurssia Pienen sienioppaan
resepteistä ja hygieniapassin
suoritusmahdollisuutta. Seuratkaa yhdistyksen
kotisivua ja Facebook –ryhmää.

En ole jäsen

Alle 5 vuotta

5-10 vuotta

3. OLEN KLYYN JÄSEN, KOSKA (. MAX.4 TÄRKEINTÄ SYYTÄ):
a.

Haluan tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla jäsenmaksua

b.

Haluan vaikuttaa yhdistyksen kautta tärkeinä pitämiini asioihin

c.

Haluan osallistua mielenkiintoiseen toimintaan

d.

Haluan tavata samanhenkisiä ihmisiä

e.

Rakkaudesta Kuopion luontoon

g.

Muu syy:

4. MILLAISEEN KLYYN TOIMINTAAN OLET OSALLISTUNUT?
a. Jaostojen toiminta (mm. Kuikka, Saturnus, Sieniseura, Sigma)
b. Retkille ja tapahtumiin osallistuminen

Juhani Ruotsalainen in memoriam
20.8.1937–5.2.2016
KLYY:n kunniajäsen, kunniatohtori,
tunnettu haperoasiantuntija
Juhanin toiveen mukaisesti muistamiset
voi osoittaa KLYY:n tilille FI96 4787
0010 0004 21. Varoja käytetään
suomalaisen sienitutkimuksen
edistämiseen.

c. Retkien ja tapahtumien järjestäminen
d. Talkoot (esim. jäsenlehden postitus- ja vieraslajien torjuntatalkoot)
e. Luottamustoimet ja/tai työryhmien toiminta
f. En ole osallistunut KLYYn toimintaan

5. EN OSALLISTU KLYYN TOIMINTAAN, KOSKA:
a. Ei ole aikaa.
b. Haluan olla vain ns. kannatusjäsen
c.

En tiedä kuinka toimintaan voisi tulla mukaan

d. Muu syy:
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6. TAVAT, JOILLA HALUAN OSALLISTUA KLYYN TOIMINTAAN:
a. Retkien ja tapahtumien
järjestäminen
b. Viestintä
c. Lausuntojen laatiminen (esim.
kaavoituksesta)

d. Työryhmien ja jaostojen
toiminta
e. Yhdistyksen hallituksen
jäsenyys
f. Muulla tapaa, kerro alla lisää:

KLYY:n tapahtumia juhlavuonna 2016
Jäsenilta kaikille KLYYn ja
jaostojen toiminnasta kiinnostuneille
ma 7.3. klo 17–20 Pesällä

7. TOIVON YHDISTYKSELTÄ (VALITSE MAX. 5 VAIHTOEHTOA)
a. Luonnonsuojelun etujärjestönä toimiminen (esim. lausuntojen laatiminen)

Kiinnostavatko tähdet, sienet, luontoretket
tai vaikkapa vai talkootyö?
Tervetuloa tutustumaan ja mukaan
KLYYn sekä jaostojen toimintaan!

b. Julkiseen keskusteluun osallistuminen (esim. mielipidekirjoitukset)
c. Luonnontuntemuksen ja luontoharrastuksen edistäminen
d. Uuden ja ajankohtaisen luontotiedon jakaminen kansantajuisesti
e. Savon luonnon ja luonnon nähtävyyksien tunnetuksi tekeminen
f.

Enemmän yhteistyötä eri jaostojen ja yhdistysten kanssa

g. Luontoaiheisia tapahtumia ja retkiä (esim. tieto-, taito ja teemailtoja)

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n KEVÄTVUOSIKOKOUS
maanantaina 14.3.2016 klo 18.00
Kuopion museon kokoushuoneessa
(Kauppakatu 23, käynti pihan puolelta)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätvuosikokouksen asiat.

Millaisia tapahtumia ja retkiä toivoisit:

Kokouksen jälkeen luontokuvaaja Olli Korhonen kertoo lintukuvauksesta. Keskustelua Suomen
uhanalaisista lajeista, joiden uusin listaus julkistettiin hiljakkoin.

h. Muuta:

8. MILLÄ TAVOIN HALUAISIT SAADA TIETOA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA?
a. KLYY-tiedote

b. Sähköpostilista

c. Nettisivut

d. Facebook-sivut

Lasten kävelyretki Puijonsarven laavulle
la 19.3.2016 klo 10.00–13.00
Tervetuloa lasten kanssa retkeilemään
Puijonsarven maisemiin!
Seikkailemme ja leikimme matkan aikana.
Alle kouluikäiset vanhempien seurassa.
Puijonsarven laavulla nautimme lämmintä
mehua/nokipannukahvia ja paistamme
makkaraa. Lämmintä vaatetta kelin mukaan.
Tapaamme Puijonsarven parkkipaikalla klo 10.
Max.henkilömäärä 15 lasta ja vanhemmat.
Ilmoittautumiset ma 14.3.2016 mennessä
puh. 040 861 7986

e. Muulla tavoin, miten?

9. VAPAAT TERVEISET JA KEHITYSEHDOTUKSET YHDISTYKSELLE:

Iloisin terveisin, Karoliina ja Piia :)
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120-vuotiaan KLYY:n
KEVÄTJUHLA JÄSENILLE KORKEAKOSKELLA
Nyt ei turhia tärkeillä juhlimisen kanssa, vaan lähdetään mukavalle yhteiselle juhlaretkelle 5.5.
helatorstaina. Kohteena on oma luonnonsuojelualueemme Maaningalla eli Korkeakoski. Kosken 36metriset kuohut ovat parhaimmillaan juuri tuolloin sulamisvesien aikaan.
Luvassa on ohjelmallinen iltapäivä historiakulkueineen, synttärikakkuineen sekä nuotiolauluineen ja
makkaroineen! Jäsenille ilmainen linja-autokyyti Kuopiosta (ei-jäsenet 20 €/henkilö, alle 18vuotiaat ilmaiseksi).

Aikataulu
klo 11.00
klo 12–14
klo 14–15
klo 16

Lähtö Kuopiosta (Maljalahdenkadulta kaupungintalon takaa)
Synttäriohjelmaa Korkeakosken partaalla
Vapaata aikaa tutustua alueeseen (myös opastettu retki)
paluu Kuopioon

HUOM!!! Sitova ilmoittautuminen linja-autokyytiin viimeistään perjantaihin 15.4. mennessä,
jotta ehdimme varata riittävän ison linja-auton: Maaret Väänänen, 044 519 0377 tai
maaretvaananen@hotmail.com
Varustaudu sään mukaan.
Juhlaretkellä nähdään!

Jäsenmaksun aika
Kirjekuoressa tämän KLYY-lehden mukana tulee jäsenmaksulomake niille jäsenillemme,
joilla on nyt jäsenmaksun aika.
Syyskokous päätti korottaa KLYY:n
vuosijäsenmaksun 10 euroon (perhejäsenet 4 €).
Se oli ollut aiemmalla alemmalla tasollaan jo
lähes kymmenen vuotta.

Sähköisen KLYY-lehden osoitteet tarkistetaan!
Jäsenten on mahdollista pyytää KLYY-lehti
luettavaksi maapostin sijasta sähköisessä
muodossa. Yhdistys säästää samalla
postimaksuja.

Jaostoilla on omat, niiden itse päättämät
jäsenmaksut. Myös jaostojen jäsenmaksulla
(Kuikka, Sieniseura, Sigma, Saturnus, KNLY) on
KLYY:n jäsen.

Sähköisen KLYY-lehden tilaaminen tapahtuu
siten, että ilmoitat halukkuudesta jäsenrekisterin
hoitajalle eli Tenhusen Pekalle KLYY@mbnet.fi
ja kerrot sähköpostiosoitteesi. Tämän jälkeen
nimesi lisätään KLYY:n sähköpostilistalle (ks.
sivu 2). Lehden ilmestymisestä tiedotetaan
KLYY-listan viestissä. Lehti on toki muidenkin
luettavissa KLYY:n kotisivulla pdf-tiedostona
(myös kotisivun osoite löytyy sivulta 2).

Suomen luonnonsuojeluliittoon kuuluville
KLYY:n jäsenille on jo aiemmin tammikuussa
lähetetty suoraan liitosta jäsenmaksukirje. Kun
maksat liiton maksun, olet samalla myös KLYY:n
jäsen.
Jos sinulla on minkäänlaista kysymistä tai
epäselvyyttä jäsenmaksujen suhteen, ota silloin
epäröimättä yhteyttä KLYY:n taloudenhoitajaan.
Pekalle myös osoitteenmuutokset!

HUOM!! Sähköpostiosoitteiden toimivuus
tarkistetaan vuosittain. KLYY-listalla lähetetään
asiasta viesti. Jos et vastaa viestiin, palaat takaisin
perinteisen postituksen piiriin. Varmistamme tällä
tavoin, että sähköpostiosoite on ajan tasalla.
Muista lukea sähköinen KLYY-lehtesi, jotta et
”missaa” esim. sääntömääräisten kokousten
kutsuja.

Pekka Tenhunen
puh: 044-289 2220
sähköposti: KLYY@mbnet.fi
Koivulahdentie 176 B, 71210 Tuusjärvi

Vinkki! Lintujaostomme
Kuikka järjestää samana
aamuna linturetken
Patalahdelle, joka on
matkareitin varressa. Myös
sieltä tullaan mukaan
Korkeakosken juhliin.

Käytä maksaessa viitenumeroasi! Se löytyy
lomakkeesta.

KLYY:ssä on yli 1500 jäsentä!

Mikäli muutat esitäytettyjä tietoja, lähetä
taloudenhoitajalle tieto muutoksen syystä (esim.
muutokset jaostojäsenyyksissä jne). Näin
vältytään väärinkäsityksiltä.

Jäsenet
Ainaisjäsenet
Kunniajäsenet
SLL:n jäsenet
Kuikka
Sieniseura
Sigma
Saturnus
KNLY

Retkeiltiin sitä ennenkin… 15-vuotiaan KLYY:n retkellä vuonna 1911 oli
mukana yhdistyksen perustajajäseniäkin.

14

15

2014
1477
521
7
555
390
113
116
44
5

2015
1515
546
6
575
387
109
120
45
5

Pyydetään palauttamaan, jos vastaanottajaa ei tavoiteta.
KLYY-lehti / Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B
71210 Tuusjärvi

Täytä tietosi liittymiskorttiin !

KYLLÄ KIITOS !
LIITYN LUON
NNONYSTÄVIIN !

Sinulle, joka jo olet
KLYY:n jäsen:
Anna liittymiskortti
ystävällesi!

leikkaa tästä ja postita!

Haluan liittyä KLYY:n jäseneksi.
Nimi:
_______________________________________

postimerkki

Osoite: _____________________________________
_____________________________________
Puhelin: ____________________________________
Syntymävuosi: _____________

Kuopion Luonnon
Ystäväin Yhdistys ry.
c/o Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B
71210 TUUSJÄRVI

