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KLYY:n puheenjohtajalta
Paula Hyvönen

Hyvä Luonnonystävä,
lampisiipan tunnistaminen Savilahdessa on vielä
kesken, mutta lepakkoasiantuntijat uskaltavat jo
95 % varmuudella sanoa, että kyseessä on
lampisiippa. Lepakot ovat tiukasti suojeltuja koko
Euroopan unionin alueella, ja niiden suojelu tulee
ottaa huomioon esim. kaavaa laadittaessa ja
hyväksyttäessä. Suomen lepakot kuuluvat
luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen IV (a),
joten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
(esim. talvehtimispaikat) heikentäminen ja
hävittäminen on kielletty. Suomessa todetuista
lepakoista harvinaisin, lampisiippa kuuluu
luontodirektiivin liitteeseen II, joka edellyttää
suojelualueen perustamista lepakolle.

tätä
kirjoittaessani
Suomen
kesä
on
parhaimmillaan – aurinko paistaa, marjat
kypsyvät, sienet nostavat päätään ja yökaste
raikastaa ilman. Jättipalsamit kukkivat riesaksi
asti, jopa niin että aina innokas koirani Netta on
tympääntynyt niihin. Ei suostu tulemaan
perässäni pusikkoon kitkemään niitä vaan
pukittaa.
Jättipalsamitalkoissa,
erityisesti
Halmejoella, oli hyvin porukkaa – kiitos siitä.
KLYY:n viikatemiehet on toistaiseksi ollut kolme
viikatenaista, joten ensi kesänä toivottavasti
porukka laajenee... Siinä viikatoidessa saa hyvän
mielen, aggressiot purkautuvat, keho saa
tehokasta liikuntaa ja hiki irtoaa eli todellista
hyötyliikuntaa, ja luonto kiittää.

Savilahden
osayleiskaava-alueen
syksyksi
suunniteltu puuston ”valmennus” kohdistuu
alueelle, jossa nyt ja aikaisemmin tehtyjen
havaintojen perusteella on runsaasti lepakoita.
Toivottavasti näitä lailla suojeltuja eläimiä sekä
niiden levähdys-, lisääntymis-, talvehtimis- ja
ruokintapaikkoja ei heikennetä tai hävitetä, vaan
kaupungilta löytyy tahtotila tehdä perusteellinen
lepakkokartoitus ja toimia sen mukaisesti.

Puijon helmoilla näkyy selvästi, miten
metsänhoitotyöt
avaavat
portin
mm.
jättipalsamille
maanmuokkauksen,
metsäkoneiden ja lisääntyvän valon myötä.
Samoin Fingridin puiden poistot voimalinjoilta on
villiinnyttänyt jättipalsamit. Jos tämä meno
jatkuu, voi meidän vapaaehtoisten työ mennä
täysin hukkaan puhumattakaan motivaation
heikkenemisestä.

Lähden tästä jättipalsameja pakoon Ivaloon
tervaamaan liiterin kattoa ja katsastamaan
Ivalonjoen
pohjoisrannalla
olevan,
Luonnonperintösäätiön suojeleman Pyrynmaan.

Yliopiston tutkijat ovat tehneet mielenkiintoisia
lepakkohavaintoja Savilahden rantametsikössä.
Samuel ja Markus osuivat sattumalta laitteita
testatessaan varsinaiseen lepakkokeskittymään
sekä lajien että määrän suhteen. Kuopion luonnon
kannalta arvokkaimman lajin, harvinaisen

Kohti syksyä mennään...

Paula
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ƤȳȾȯȹȽɂɄȷȷȶɂɇɄɍɂƣɃȽȾȷȽɁɁȯ
Elokuussa Kuopion sanomalehdissä oli juttu
jos toinenkin lepakoista, noista kiehtovista
yölentäjistä. Savilahdessa havaittiin
epätavallinen lepakon kaikuluotausääni, joka
muistutti kovasti erittäin harvinaista
lampisiippaa. Mikäli lajinmääritys varmistuu,
kyseessä on todellinen suurharvinaisuus.
Lampisiippa on havaittu Suomessa vain
muutaman kerran, ja havainnot on saatu
Kaakkois-Suomessa huomattavasti Kuopiota
etelämpänä.

Mari Wikholm



Lepakon kaikuluotausääntä voi muuntaa
spektrogrammiksi, jonka perusteella
lajinmääritys on varmempaa kuin pelkkää
ääntä kuuntelemalla.
vesisiippojen ohella kenties myös
pikkulepakko. Pikkulepakot ovat melko
yleisiä Virossa, mutta Suomessa niitä on
havaittu lähinnä etelärannikolla.
Miksi lepakot sitten tuntuvat viihtyvän
ainakin joissain osissa kaupunkiamme?
”Kuopiossa on yllättävän hyviä
elinympäristöjä lepakoiden kannalta”, sanoo
Samuel Hartikainen. ”Lepakot suosivat
monipuolista puustoa, vanhoja puita
koloineen ja kaarnanrakoineen, ja monet
saalistavat mielellään vesistöjen lähellä.
Talousmetsä tai urbaani betonikaupunki ei sen
sijaan ole niille mieleen.”

Mahdollisen lampisiippahavainnon tekivät
Itä-Suomen yliopiston tutkijat Samuel
Hartikainen ja Markus Johansson. He
saivat elokuussa KLYY:n apurahan
ammattilaistason lepakkodetektorin
hankkimiseen, ja laite otettiin heti käyttöön.

Hallitusti hoitamatta jätetyt kaupunkimetsät
järven tai lampien lähellä voisivat siis
hyvinkin sopia lepakoiden elinalueiksi.
Lahopuustoiset, vanhenevat metsät tarjoavat
kodin monelle muullekin eliölajille.
Maankäytössä ja kaupunkimetsien
hoitosuunnitelmissa on mahdollista ottaa
huomioon muutkin lajit kuin ihminen. Kunpa
Kuopiossa lepakot, liito-oravat ja
lukemattomat muut lajit nähtäisiin
vahvuutena eikä heikkoutena!

Kuopiossa etenkin Savilahti, Savisaari ja
Neulamäen-Neulaniemen alue vaikuttavat
lepakoiden kannalta erityisen kiinnostavilta.
Mahdollisen lampisiipan lisäksi alueelta on
havaittu tavallisten pohjanlepakoiden ja
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kuva: Jarmo Holopainen

KLYY:n tilaisuudessa
museon kokoushuoneessa maanantaina
26.10. klo 18 Samuel
Hartikainen kertoo
Kuopion lepakoista.
Tervetuloa!!
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Pohjois-Savon sieniseura

Kotisivut: http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/pohjois-savon-sieniseura
Kuukauden sieni: http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/pohjois-savon-sieniseura/kksieni
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/groups/187341181385548/
Pohjois-Savon Sieniseuran Facebook -sivuille päivitetään tapahtumakalenteria, ja sieltä voi aina
tarkistaa viimeiset muutokset ja lisäykset. Ryhmä on salainen (ainakin toistaiseksi), mutta siihen voi
liittyä lähettämällä pyynnön Jarmolle, Mariannelle tai Marja-Liisalle.

Uutisia ja ajankohtaista
Kirsti Eskelisen “Villisienistä
mielihyväruokaa” 15 sienireseptiä ja
“Hurmaavat marjaherkut” 25 reseptiä
julkaistiin Iltalehden Sienet & Marjat Teemaliitteessä. Molempien lehtien liitteet
ilmestyivät heinäkuussa.

Jarmo Immonen toimii sieniseuramme
tiedottajana. Lähettäkää tiedotteeseen tulevia
sienijuttuja ja kuvia suoraan Jarmolle
(jarmo.immonen@iki.fi)
Jarmo ja Kirsti toimittavat yhteistyönä
kuukauden sienipalstaa resepteineen.
Siihenkin voi esittää toiveita sienistä ja
resepteistä.

Suomen Sieniseuran kotisivuilta
http://www.funga.fi/ löytyy sienikirjaarvostelua, linkkejä mm. sieniresepteihin ja
sienisanastoihin – kannattaa käydä
tutustumassa!

Juhani Ruotsalaisesta julkaistiin upeilla
kuvilla ja huumorilla, “Russulalogia on
roplemaattista, höystetty artikkeli “Haperoilla
tohtoriksi” Ilta-Sanomien Sienet-liitteessä.

Tulevat tapahtumat
Sieniruokaravintola
21.11.2015 Ravintolapäivän yhteydessä

Sieniseuran syyskokous
ajankohta ilmoitetaan KLYY-listalla ja
Sieniseuran Facebook-sivulla
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Syyskuun ja vuoden sieni: Mustatorvisieni ***
Mustatorvisieni on sieniseuran kuukauden
sieni. Arktiset Aromit ry valitsi
mustatorvisienen vuoden sieneksi.

Sienten kuivaamisesta
Kuivaaminen on monille sienille paras
säilöntätapa, sillä kuivatuissa sienissä makuja ravintoaineet säilyvät hyvin. Erityisen
hyvin kuivattaviksi sopivia sienilajeja ovat
mm. korvasieni, suppilo- ja kosteikkovahvero,
mustatorvisieni, herkkutatit, ukonsieni,
viiruvalmuska ja miedot haperot.
Parhaiten kuivaaminen onnistuu kuivurissa.
Oleellista on säätää lämpötila sopivaan
kuivatuslämpötilaan eli 35–40 asteeseen. Jos
lämpöä on yli 45 astetta, vesi irtoaa sienistä
nopeasti, ne kypsyvät eivätkä enää pysty
imemään itseensä vettä. Kuivattaessa on
huolehdittava joko hyvästä ilmastoinnista tai
järjestettävä koneellinen puhallus, joka siirtää
tehokkaasti kosteutta pois sienistä.

http://www.arktisetaromit.fi/sitenews/view//nid/362/ngid/1
Mustatorvisieni on yksi piiloutumisen
mestareista. Varsinkin hämäränä päivänä
mustatorvisienikasvuston ohi kävelee
helposti.
Mustatorvisienen yläpinnan väri vaihtelee
harmaasta mustan- tai ruskeanharmaaseen.
Ala-/ulkopinta on harmaa ja se on loivasti
poimuileva / kuhmuinen. Mustatorvisienellä
ei siis ole helttoja tai pillejä. Jalan tyvi on
tummanharmaa tai musta. Jalka on ontto,
putkimainen. Maltokerros on ohut. Tuoksu on
miellyttävä jopa hedelmäinen tuoksu. Itiöpöly
on kellertävää.

Ohutmaltoiset sienet voidaan kuivata
kokonaisina, paksumaltoiset mielellään
viipaloituina

Mustatorvisien on erinomainen ruokasieni.
Paras säilöntätapa on kuivaaminen.
Keittosienenä mustatorvisieni on
erinomainen. Sieni tosin antaa moneen
ruokaan harmaan sävyn.

Sienten kuivausaikaan vaikuttavat mm.
sienilaji ja missä sieniä kuivataan.
Sienikuivurissa kuivuminen kestää 3 – 12
tuntia, aikaan vaikuttaa sienilajin lisäksi
kuivurin teho ja täyttöaste.

Kuivattua mustatorvisientä voi käyttää
mausteenomaisesti tai vaikkapa uunilohen
pinnalla rouhekerroksena.

Mustatorvisieni Craterellus cornucopioides
Svart Trumpetsvamp (ruots), Totentrompete /
Herbsttrompete (Saks.)
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Lintuyhdistys KUIKKA
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 2015
Varsinaiset jäsenet 25 €, nuoret alle 18-v. 13 €,
perhejäsenet 5 €, kannattajajäsenet 120 €

Sähköpostilista
Kuikkalista, liittymisohjeet kotisivuilla

Tapahtumat
Seuraa kotisivultamme tapahtumatietoja, tapahtumia voi tulla lisää!
Parhailla levähdyspaikoilla, joilla on tarkoitus
retkellämmekin vierailla, on nähty viime
vuosina hieman vaihdellen 20 000-100 000
hanhen kerääntymiä, joten hienoja
lintuspektaakkeleja on odotettavissa!

Kuikan päätapahtuma syksyllä 2015:
25.–27.9. Hanhi- ja arktikaretki PohjoisKarjalaan
Retkellä kierrellään viikonlopun ajan
Rääkkylän, Kiteen ja Joensuun parhailla
hanhipelloilla ja arktikapaikoilla. Retki
tehdään omilla autoilla ja kimppakyydeillä,
lähtö Kuopiosta perjantaina 25.9. noin klo 15.
Retken hinta noin 100 euroa (majoitukset
yms.), tarkentuu myöhemmin.

Muita tapahtumia:
Puutossalmi Open 4.10.
Oppaana Jyrki Uotila p. 0400-712264
Syyskokous 17.11. klo 18.
Tarkentuu myöhemmin

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 21.9.
mennessä: Harri Hölttä, e-mail:
holttah@gmail.com tai puhelin 040 722 9224

Talvipinnaralli 28.11.
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Luonto ei pelota

Pekka Tenhunen

Edellisessä KLYY-tiedotteessa kysyimme
lukijoilta, mikä Suomen luonnossa pelottaa.
Ovatko ne pedot, punkit vai ihan joku muu?

sydänpysähdyksen. Kaukaa kuuluva ääni ja öinen
valonvälke jostakin Kallaveden saaresta tai
mantereen mäenharjalta saa ihon kananlihalle.”

Ilmeisesti olemme rohkeita luonnossa kulkijoita,
koska vastauksia tuli vain muutamia. Äänten
perusteella kaikkein pelottavimmaksi osoittautui
kansalliseläimemme karhu.

KLYY:n uuden uutukaisen postikorttisarjan
saivat vastaajien kesken järjestetyssä arvonnassa
Jutta Mikkola, Anneli Takanen ja Saara
Turunen. Kortit on jo postitettu voittajille.

Eräs jäsenemme lähetti vastauksen, johon tämän
jutun toimittajakin voisi yhtyä:
”Ikioma kauhun aihe on METSÄTYÖKONE, jota
en onneksi ole koskaan livenä kohdannut
toiminnassa, mutta jo jäljet saavat aikaan lähes

Kiitämme kaikkia vastaajia ja menköön onnittelut
myös äänikuninkaallemme karhulle!

Karhun kanssa painii lyön… Metsän kuningas herättää KLYYläisten mielessä kunnioitusta ja jopa pelkoa.
kuva: Henry Ericson
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Tule Pisan-retkelle!
Retken hinta on 15 € jäsenille ja muille
20 €/henkilö. Alle 18-vuotiaat pääsevät
ilmaiseksi. Koko perhe mukaan!

Pienen tauon jälkeen KLYY järjestää jälleen
yhteisen linja-autoretken, tällä kertaa Pisalle,
jonne valmistui viime vuonna uusi näkötorni.
Pisalla on myös yhdistyksen oma 1,5
hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue
”Pisanhuippu”!

Ilmoittautuminen torstaihin 24.9. mennessä
Maaret Väänäselle puh. 044 519 0377 tai
sähköpostilla maaretvaananen@hotmail.com.
Linja-auton paikat varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottomaksut
kerätään autossa.

Retkireitin varresta löytyy lisäksi
Pirunkellari-niminen luola vuorikristalleineen
sekä Täyssinän rauhan rajamerkki
vuodelta 1595.

Retkellä nähdään!
Polku johtaa Ison Pisanlammen rannoille ja
nousee Pisan aarniometsään, joka on
luonnonsuojelullisesti erittäin arvokas.
Mielenkiintoisten kohteiden lisäksi matkan
varrella aukeaa huikeita näköaloja. Kuopion
suunnassa erottuu horisontissa jopa Puijon
torni hyvällä säällä. Luonnonsuojelualueen
kokonaispinta-ala on 280 ha.

P.S. Bussissa esittelyssä KLYY:n uudet
hienot luontopostikortit! Hinta 1 €/kpl, koko 8
kpl:een sarja 5 €. Kortteja on myynnissä myös
Kuopion museon museokaupassa.

Retki on sunnuntaina 27.9. Lähdemme
Kuopiosta Maljalahdenkadulta,
Kaupungintalon takaa klo 9.30. Palaamme
samaan paikkaan klo 16 mennessä.
Paluumatkalla poikkeamme yhdistyksen
tarjoamilla kahveilla/teellä Siilinjärvellä
Laitilanmäen luomutilalla.
Vaellettava retkipolku Pisalla on noin 5 km.
Maasto on vaihtelevaa ja polku paikoin
kivikkoinen. Jyrkimmillä rinteillä on portaat.
Hyvät sään mukaiset kengät tarvitaan! Ota
mukaan myös omat eväät tornilla vietettävää
taukoa varten. Tulta ei voi tehdä.

”Pitkät on puut Pisan mäellä”, todetaan jo
Kalevalassa. Vanha suomalainen sana pisa
tarkoittaa pyhää paikkaa.
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Kirja-arvostelu:
Konneveden kunniaksi

Helvi Heinonen-Tanski

Tekijät kuvaavat myös järven merkitystä ihmisille
menneisyydessä, nykyisyydessä ja
tulevaisuudessa. On mielenkiintoista lukea
Konneveden seudusta peurojen metsästysalueena
– satoja vuosia sitten. Tärkeä metsästys- ja
kalastusseutu muuttui vähitellen
maatalousalueeksi. Myöhemmin mukaan tuli
metsätalous, jota varten rakennettiin jopa kanavia.
Tänään ne palvelevat huviveneitä ja EteläKonneveden kansallispuiston puut eivät enää
jouda puunjalostusteollisuuden raaka-aineeksi
vaan tarjoavat suojaa luonnolle ja iloa ihmisten
silmille.

Konnevesi ja sen luonto ja luonnon rikkaus ovat
selkeästi kirjan pääkohteena. Kirjassa kuvataan
hyvin järven vaiheita ja nykyistä järveä PohjoisSavon ja Keski-Suomen rajalla keräämässä vesiä
pääosin Pohjois-Savosta ja jossain määrin myös
Keski-Suomesta ja Etelä-Savosta ja johdattaen
vedet Päijänteen kautta lopulta Kymijokeen ja
Suomenlahteen.
Hienot valokuvat ovat valtaosin Jorma Knuutisen
ottamia. Painotyön jälki on erinomaista.
Maisemia on kuvattu ajan kanssa kaikkina
vuodenaikoina niin sumussa, päivänpaisteessa ja
kuutamossa. Erityisen kiitoksen ansaitsevat kasvija lintukuvat. Kuvien rajaus on taitavaa, vaikka
kuvassa olisi pieni kukka tai laaja maisema.
Maisemakuvissa syvyys näkyy hyvin. On suuri
iso katsella Konneveden kiviä ja niiden päällä
eläviä lintuja. Kaikki kuvat on otettu ihmisen
perspektiivistä veneestä, jäiltä, rannoilta tai järveä
ympäröiviltä mäiltä – niiltä sijoilta, joissa
useimpien ihmisten rakkaus vesiluontoon syntyy.

Kirja sopii hyvin lahjaksi Konneveden tai jonkun
muun veden rannoilla eläville ihmisille. Kirja
sopii myös omaan käyttöön lisäämään tietoja ja
kehittämään asenteita luontoa arvostavaksi. Kirja
on tarpeellinen muistutus, että olemme edelleen
luonnosta riippuvaisia.
Tekijät: Jorma Knuutinen, Eila Karki ja Risto
Palokangas. www.kustannushai.fi
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KLYY:n syysvuosikokous ja yleisötilaisuus
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.,
vuosikokous on maanantaina 16.11.2015
klo 18.00 Kuopion museon kokoushuoneessa
(Kauppakatu 23, käynti Maaherrankadun
pihan puolelta). Käsitellään sääntöjen
mukaiset asiat. Kahvitarjoilu.

Kokouksen jälkeen n. klo 19 seuraa
yleisötilaisuus. Kuopion taidemuseon
intendentti Marja Louni esittelee KLYY:n
taideomaisuutta.
Tervetuloa!

TIAINEN
kuva: Teemu Lehtinen

Syksyn lintu, tiainen, lentää joka säällä,
tuuli käy ja vettä sataa, mut aina puku päällä.
Siisti takki, keltainen, kravatti on musta,
saappaat kiiltää, oksaan tarttuu, saa aina ihastusta.
Musta lakki, ilman lippaa, pysyy varmaan päässä,
nokan käynti tiuhaa on, jos siemenet on jäässä.
Ei kauan katso samaan suuntaan, on hetki sitä varten,
on ilo nähdä, vähään tyytyy, käy suojaan onnetarten.

Yks, Lyytinen
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Vapaaehtoinen tukimaksu

VAPAAEHTOINEN TUKIMAKSU KLYY:LLE

POPFFI22
HELSFIHH

Toivomme tukimaksulomakkeelle jälleen myönteistä vastaanottoa. Maksun suuruus on jokaisen omassa harkinnassa. Viitenumero on 301.

Moni jäsenistämme on halunnut tukea Kuopion Luonnonystävien toimintaa ylimääräisellä lahjoituksella normaalin jäsenmaksun lisäksi.

Perinteiseen tapaan lähetämme syyskauden ensimmäisen KLYY-lehden mukana lomakkeen vapaaehtoisen tukimaksun maksamista varten.
Se on painettuna tässä sivulla, josta sen voi halutessaan leikata vaikkapa muistilapuksi. Aiemmin tukimaksulomake oli lehden välissä
irrallisena. Liekö tämä muutos vaikuttanut siihen, että viime vuonna lahjoituksia kertyi totuttua vähemmän eli noin 400 euroa.
Lausumme kaikille lahjoittajille mitä lämpimimmät kiitokset!

KLYY

FI85 4787 1020 0353 32

TERVETULOA JÄSENEKSI!
Alla oleva liittymiskortti on tarkoitettu uusille KLYY:n jäsenille. Jo jäseninä olevat ”vanhat jäsenet”
ovat saaneet jäsenmaksua varten maksulapun talvella vuoden ensimmäisen KLYY-lehden matkassa
ja/tai Suomen luonnonsuojeluliitosta. Muistithan maksaa!
KLYY:ssä voi olla jäsenenä pelkästään pääyhdistyksessä tai sitten voi valita harrastuksensa mukaan
jonkin jaoston. Kaikki ovat tasavertaisia jäseniä.
Perhejäsenmaksu: sama osoite jonkin toisen kanssa, joka on maksanut täyden jäsenmaksun.
Lisätietoja kaikkiin jäsenmaksuihin liittyen antaa Pekka Tenhunen, p. 044-289 2220,
KLYY@mbnet.fi.
Toiminnastamme kerrotaan tämän lehden sivuilta. Lehden sivulta 2 löytyy tärkeitä yhteystietoja, kuten
esimerkiksi KLYY:n hallitus, toimitila Pesän tiedot ja KLYY-lehden tiedot.
Voit myös ottaa yhteyttä:
Kuikan asioissa Asta Lähdesmäkeen, p. 050-5623935, astalahdesmaki@gmail.com
Sieniseuran asioissa Eeva Heikkiseen, p. 0400-565981, heikkineneevaliisa40@gmail.com
Saturnuksen asioissa Matti Lähtevänojaan, p. 044-5294421, matti.lahtevanoja@saturnus.fi
Sigman asioissa Paavo Heiskaseen, paavo.heiskanen@kuopio.fi
Voit liittyä KLYY:n jäseneksi myös Suomen luonnonsuojeluliiton kautta! Lisätiedot
netissä osoitteessa www.sll.fi Jäsenmaksu on tällöin 35 € (perhejäsen 10 €).
Merkitse paikallisyhdistykseksi KLYY!

LIITYN JÄSENEKSI , nimeni ja osoitteeni ovat kortin kääntöpuolella!

Ƒ

2015

Vain pääyhdistys KLYY. Jäsenmaksu 7 € (perhejäsen 3 €).

Liityn myös seuraaviin jaostoihin, jolloin minun ei enää erikseen tarvitse
maksaa edellä olevaa pääyhdistyksen maksua.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Lintuyhdistys KUIKKA. Jäsenmaksu 25 € (nuoret alle 18-vuotiaat 13 €, perhejäsen 5 €).
Pohjois-Savon SIENISEURA. Jäsenmaksu 10 € (perhejäsen 3 €).
Tähtitieteellinen Seura SATURNUS. Jäsenmaksu 15 € (perhejäsen 5 €).
Kuopion Lyseon lukion luonnontieteellinen seura SIGMA. Jäsenmaksu 7 €.

Ƒ
Ƒ

Maksan jäsenmaksun saman tien KLYY:n tilille FI63 4787 1020 0553 22, POPFFI22.
(maksun viestissä oma nimi!!!)
Lähettäkää minulle maksulappu.

Terveisiä ja toiveita KLYY:lle, sähköpostiosoite, yms: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

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

Täytä tietosi liittymiskorttiin !

KYLLÄ KIITOS !
LIITYN LUONNONYSTÄVIIN !

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.

Tarkemmat liittymistiedot kääntöpuolella!

c/o Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B
71210 TUUSJÄRVI

