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Paula Hyvönen

Hei Luonnonystävät,
uusi vuosi toi meille pohjoissavolaisille keskisuomalaisten
kanssa yhteisen kansallispuiston Etelä-Konnevedelle. Kiitos
kaikille niille, jotka ovat olleet aktiivisesti tätä hanketta
viemisessä maaliin. Siinä on meille oivallinen retkikohde
tulevalle kesälle.
KLYY:n jäsenmäärä ylitti 1500, mikä osoittaa, että emme ole
mikään pieni, marginaalissa oleva ryhmä, vaan meissä on
voimaa, kunhan toimimme yhdessä ja määrätietoisesti
valitsemiemme asioiden hyväksi. KLYY:n hallituksen
”kapeat hartiat” kaipaavat lisäbodya, joten katso tarkasti tässä
lehdessä esittelyssä olevat KLYY:n ryhmät, joihin toivomme
mukaan teitä KLYY:läisiä. Toiminta tarvitse jatkuvasti uusia
ideoita ja muutosta, joten jos vähänkin tuntuu siltä, että voisit
tulla mukaan johonkin näistä ryhmistä, siitä vain
ilmoittautumaan. Tervetuloa mukaan, sillä yhdessä olemme
enemmän!

Kuva: Pekka Tenhunen

Tämän vuoden tapahtumat koostuvat jostain uudesta ja jostain vanhasta. Uusia avauksia oli
ravintolapäivä Pesällä. Tuotot lahjoitettiin KLYY:lle ja Kuopion Maan Ystäville. Esitelmätilaisuus
Ruotsin suomalaismetsien torpista toteutuu yhteistyönä Perinnepoliittinen yhdistyksen, KIS:n ja
Savon SAFA:n kanssa. Saatua tietoa voidaan toivottavasti soveltaa Konttilan torpan
kunnostamisessa matkailu- ja retkeilykäyttöön. Pohjois-Savon kehitysmaaseuralla on tänä vuonna
”Näpit irti norsunluusta” –kampanja, jonka tavoite on kertoa, mitä kuuluu uhanalaisille
afrikkalaisille norsuille ja sarvikuonoille. Ohjelmassa on muun muassa lasten piirustus- ja
valokuvakilpailu sekä mahdollisuus adoptoida oma norsu. KLYY on lupautunut adoptoimaan oman
norsun ja osallistumaan molempien kilpailujen raatiin.
Jotain vanhaa edustaa syksyn Luontoilta, Luonnonkukkapäivän retki sekä pyrkimys vaikuttamaan
Puijon vanhojen metsien ja luontoarvojen säilyttämisen. Tehty Metso-kartoitus osoitti, että Puijon
virkistysmetsissä on suhteellisesti ottaen eniten luontoarvoja, lähes puolet metsistä, kartoitetuista
metsistä. Tämähän ei ollut meille yllätys, mutta nyt se on ulkopuolisen tekemänä osoitettu.
Toivottavasti tämä herättää päättäjissä uusia mahdollisuuksia Puijon kehittämisessä!
Toivottavasti tästä tulee Hyvä Luontovuosi 2014!
Paula
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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n
KEVÄTVUOSIKOKOUS
maanantaina 17.3.2014
klo 18.00
Kuopion museon kokoushuoneessa
(Kauppakatu 23, käynti pihan puolelta)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätvuosikokouksen asiat.
Kokouksen jälkeen geologi Peter Sorjonen-Ward kertoo Australian tulokaslajeista.
Voihan kanit ja karhunvatukat!
TERVETULOA!

Australian luonto ja vieraslajien vaikutus
Suomesta katsottuna Australia on kaukainen ja muusta maailmasta eristäytynyt manner,
jossa asuu kummallisia eläimiä. Ne voivat olla alkeellisia muinaisjäännöksiä tai muistoja
evoluution umpikujista. Tuoreet paleontologiset löydöt ovat kuitenkin osoittaneet, että
kun Australia oli osaa Gondwanan muinaismannerta, siellä syntyi paljon merkittävää
kehitystä. Varsinainen eristäytyminen saareksi alkoi noin 40 miljoona vuotta sitten, kun
meriväylä Australian ja Antarktisen välille avautui. Silloin kasvillisuus ja eläimistö
kehittyivät nykymuotoon ja manner siirtyi pohjoiseen. Laajat sademetsät hävisivät
eukalyptusmetsien ja erämaiden tieltä.
Kun Pohjolassa oli jääkausi, Australia oli nykyistä kylmempi ja kuivempi. Jättikokoiset
pussipedot hävisivät manterelta 10000 – 15000 vuotta sitten. Australiassa on kiistelty
alkuasukkaiden roolista näiden eläinten sukupuutossa. Tätä aihetta pitäisi tutkia
ennakkoluulottomasti kunnioittaen alkuasukkaista ja heidän kulttuuriaan mutta
pitämällä heitä tasavertaisina ja vastuullisina ihmisinä muiden rinnalla. Nyt, monien
sortovuosien jälkeen, usein kuvitellaan, että alkuasukkaat elivät täydessä sovussa
luonnon helmassa.
Suurempi törmäys vieraslajien ja alkuperäislajien välillä tapahtui runsaat 200 vuotta
sitten, kaupallisen globalisaation alkuvaiheessa. Maatalousteknologian kehitys ja
teollinen vallankumous mahdollistivat saman valtavan ympäristömuutoksen, mikä oli
tapahtunut myös Pohjois-Amerikassa. Maisemien muuttuminen, elinympäristöjen
pirstoutuminen tai hävittäminen sekä kilpailevien tai saalistavien vieraslajien
levittäminen olivat kohtalokkaita erityisesti pienille ja keskikokoisille pussieläimille ja
linnuille. Vieraslajeista mainittakoon kani, kettu ja eräs rupikonna. On havaittu, että
alkuperäiskasvillisuuden tuho on johtanut maaperän eroosioon ja suolaantumiseen,
joista kärsii jo suuri osa Australian maatalousmaasta. Naudat ja lampaat levittävät
laiduntamalla eurooppalaisia heinäkasveja laajalle alueelle. Tilanne ei ole sentään
täysin toivoton. Luonnonsuojelualueiden verkko on laaja ja ongelmat tiedostetaan. Jopa
turistisektori on oivaltanut, että Australian ainutlaatuinen luonto houkuttaa vieraita. Jää
nähtäväksi, voidaanko uhanalaisia lajeja vielä elvyttää ja säilyttää vaarantuneita lajeja.
Peter Sorjonen-Ward, Peter.Sorjonen-Ward@csiroalumni.org.au
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On jäsenmaksun aika
Kirjekuoressa tämän KLYY-lehden mukana tulee jäsenmaksulomake niille jäsenillemme, joilla on nyt jäsenmaksun aika.
KLYY:n jäsenmaksu on ennallaan eli 7 euroa (perhejäsenet 3 e).
KLYY:n jäsenenä voi olla myös jaostojen jäsenmaksulla (Kuikka, Sieniseura, Sigma,
Saturnus, KNLY), jotka nekin ovat samat kuin viime vuonna.
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:
Pekka Tenhunen
puh: 044-289 2220
sähköposti: KLYY@mbnet.fi
Koivulahdentie 176 B, 71210 Tuusjärvi
Huom! Käytä maksaessa viitenumeroasi! Se löytyy lomakkeesta.
Mikäli muutat esitäytettyjä tietoja, lähetä taloudenhoitajalle tieto muutoksen syystä (esim.
muutokset jaostojäsenyyksissä jne). Näin vältytään väärinkäsityksiltä.
Osoitteenmuutokseen voit myös käyttää postista saatavia ilmaisia osoitemuutoskortteja.

KLYY:ssä on yli 1500 jäsentä!
KLYY:n jäsentilasto 31.12.2013
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen jäsenmäärä nousi viime vuonna historiallisen
1500 jäsenen rajapyykin yli.
KLYY:ssä oli vuoden lopussa 1521 jäsentä (edellisenä vuonna 1464), joista ainaisjäseniä 504 (476) ja kunniajäseniä 7 (7).
Suomen luonnonsuojeluliittoon kuului KLYY:n jäsenistöstä 576 henkeä (575). Jaostojen
jäsenmäärät: Kuikka 396 (375), Pohjois-Savon Sieniseura 118 (118), Sigma 113 (103),
Saturnus 46 (49), KNLY 5 (5).

Muista liittyä myös KLYY:n facebook-ryhmään!
https://www.facebook.com/KLYYry?fref=ts.
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Reilua ravintolapäivää !
TEKSTI: MIIA KOMULAINEN, KUVAT: HILLA MARTIKAINEN

Sunnuntaina 16.2. vietettiin ravintolapäivää – ruokakarnevaalia, jolloin kuka tahansa voi
perustaa ravintolan päivän ajaksi. Kuopiolaiset yliopisto-opiskelijat Lotta Pelkonen, Iiro
Väisälä, Hilla Martikainen ja Miia Komulainen järjestivät KLYY:n toimitiloissa vegaanisen
ravintolan, Vihertuulen. Ravintola lahjoitti tuottonsa kokonaisuudessaan KLYY:n ja Kuopion
Maan ystävien luonnonsuojelutyöhön. Järjestöille kertyi kaikkien yllätykseksi jopa 261,50 €!
Tarjolla oli lämmittävää kikhernejuureskeittoa,
siemenleipää
ja
hernehummusta, pähkinäisiä ja
suklaisia kaurakeksejä sekä minttusuklaabrownieta. Reilun kaupan
kahvin
lisäksi
tarjolla
oli
pakuriteetä itse kerätystä pakurikäävästä.

KLYY kannattaa Reilua kauppaa!
Reilun kaupan kaupunki –kampanja
on aloitettu Kuopiossa.
Suomessa arvonimen ovat jo
saaneet mm. Tampere, Joensuu,
Pori ja Helsinki. Saadakseen reilun
nimen kaupungin tulee täyttää
kriteerit: käyttää Reilun kaupan
tuotteita ja edistää tietoisuutta.
Kaupungissa toimii myös kannatustyöryhmä, jossa on mukana
edustajia paikallisista yhdistyksistä
ja yrityksistä. Työryhmässä tulisi
olla myös kaupungin sekä seurakunnan edustaja.
KLYY sai ravintolapäivää varten
Reilun kaupan edistämiseen ilmaiset kahvit ja oheismateriaalin.
Lue lisää osoitteesta: www.reilukaupunki.fi
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Maan ystävät
(Friends of the Earth Finland) on
kansalaisjärjestö, joka pyrkii muuttamaan maailmaa ekologisesti
kestävämmäksi
ja
oikeudenmukaisemmaksi. Järjestö koostuu
kansainvälisestä
verkosta
(77
maata) ja paikallisryhmistä.

Vihertuulessa riitti vilskettä ja vilinää! Järjestäjät kiittävät kaikkia
päivään osallistuneita. Mukavan palautteen ansiosta Vihertuuli
suunnitteleekin paluuta seuraavana ravintolapäivänä, 17.5.

Paikallisryhmien tavoitteena on
lisätä ympäristöön ja omaan
elämään vaikuttamista esimerkiksi
tiedotuksen, mielenosoituksien ja
neuvottelujen kautta. Monet paikallisryhmät ovat mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten
Älä osta mitään -päivää, Reilun
kaupan viikkoa, Mahdollisuuksien
toria, Autotonta päivää ja Critical
Mass -kulkueita. Myös kaupunkiviljely, globaalikasvatus sekä
erilaiset teemat, kuten ilmasto,
kaivokset ja vesikriisi ovat Maan
ystävien vapaaehtoisten toiminnan
aluetta.
”Maailma kaipaa kipeästi muutosta
eikä aikaa ole hukattavaksi. Sinua
tarvitaan, tule siis mukaan levittämään
paremman
huomisen
siemeniä!” (www.maanystavat.fi)
Kuopion Maan Ystävät (Kuoma)
ottaa
mielellään
toimintaan
mukaan vapaaehtoisia. Yhteystiedot: kim.tamio(at)maanystavat.fi
Facebook-ryhmä: Kuopion Maan
ystävät

Malja uudelle kansallispuistolle! Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin hallitus nosti mehulasilliset Rautalammin ja
Keski-Suomen rajalla sijaitsevan Etelä-Konneveden kansallispuistolle, jonka toteutuminen varmistui tammikuun
lopulla pitkän ja hartaan odottelun jälkeen. Piiri teki ensimmäiset esitykset puiston perustamisesta jo 1990-luvulla.
Kuvassa vasemmalta Risto Palokangas Sisä-Savon luonnonystävistä, Paula Hyvönen ja Helvi-Heinonen-Tanski (piirin
puheenjohtaja) KLYY:stä sekä Marja Tenhunen ja Tuula Muranen Koillis-Savon luonnonystävistä. Kuva: PEKKA
TENHUNEN
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KLYY:n hallitukset uudet jäsenet
Yksityisyrittäjänä toimiva Eerikki Rundgren on ammatiltaan
luontokartoittaja sekä erä- ja luonto-opas. Erilaisten asiakas- ja
opiskelijaryhmien kanssa hän on liikkunut luonnossa jo
viitisentoista vuotta. Seuraava pidempi reissu on tiedossa
maaliskuun lopulla, kun hän lähtee Inarin Lappiin erä- ja luontoopaskurssin hiihtovaellukselle kouluttajaksi.
Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon opinnäytetyönä
Eerikki teki Kuopion kaupungin ilmanlaatua mittaavan
jäkäläbioindikaattoritutkimuksen.
Mäntyjen
runkojäkälien
määrän ja kunnon arvioimisen ohella hän selvitti Jynkän
sudenkorentolajistoa.
Selvityksen tuloksena oli Kuopiolle viisi uutta lajia, joista yksi
luontodirektiivin IV(a)-liitteen tiukkaa suojelua vaativa
lummelampikorento. Lähimaastojen ohella Eerikki lähtee
mielellään astetta vaativimpiinkin kohteisiin. Ensi kesänä hän
selvittää Muotkatunturin erämaassa entuudestaan lähes
tutkimattoman alueen perhos- ja muuta hyönteislajistoa.
Kuopiossa Eerikki on asunut vasta vajaa pari vuotta ja tutustuminen uuteen kotikaupunkiin on vielä pahasti
kesken. Ensi kesänä hän aikoo tehdä varsinkin erilaisia kasviretkiä. KLYY:n hallituksessa Eerikki seuraa
kaupungin metsänhoitotoimia ja miten niissä otetaan huomioon viime vuonna valmistuneen Metsoinventoinnin tulokset.

Miia Komulainen on kolmannen vuoden ympäristötieteen
opiskelija ja asunut Savossa pian kuusi vuotta. KLYY:n toimintaan
hän tuli mukaan vuoden 2013 alussa, kun hän aloitti KLYYtiedotteen toimittajana.
Hänelle kasvisruoka on intohimo ja ravintolapäivänä, 16.2., hän oli
järjestämässä Vihertuuli-nimistä ravintolaa KLYY:n toimitiloissa.
Hallituksen nuorimpana jäsenenä hän tuo uusia näkökulmia ja
ideoita järjestön toimintaan. Hän on mukana myös yliopiston
Ympäristöklubin toiminnassa, Maan ystävissä ja ympäristöluotsina.
Miialle ominaista on innostuneisuus. Keväälle on jo paljon
suunnitelmia muun muassa kampusviljelyn parissa ja villiyrttejäkin
on aikomus kerätä ja kuivattaa. Kesä on tunnelmoinnin aikaa. Silloin
voi kulkea valokuvaamassa ympäristöä, keskustella läpi yöttömän
yön ja haaveilla varjoliidosta. Syksyllä on toki luvassa marjastusta ja
sienestystä sekä vaeltelua – lähelle tai kauas…
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Hae apurahaa!
KLYY:n rahastoista on tänä vuonna jaossa 60 000 euroa erilaisia
apurahoja. Osa niistä on tarkoitettu vain jäsenille, joten kyseessä on
merkittävä jäsenetu! Voit saada apurahan luontoharrastukseesi. Valmis
lomake apurahan hakuun on tämän lehden keskiaukeamalla.
Stipendejä ei voi käyttää ennakoivasti,
vaan esim. Luontosatasta voi hyödyntää
vasta apurahoista päättämisen jälkeen.
Myönnetyistä rahoista tiedotetaan 15.5.
jokaiselle saajalle lähetettävällä kirjeellä ja
lisäksi saajien nimet julkaistaan toukokuussa KLYY-lehdessä 2/2014.

Jäsenapurahoista
voi
hakea
tukea
kaikenlaisiin luontoon, ympäristöön
sekä KLYY:n ja jaostojen toimintaan
liittyviin
tutkimusja
harrastushankkeisiin. Välittömien kulujen lisäksi
apurahaa voidaan myöntää myös kannustuksenomaisena henkilökohtaisena stipendinä. Hankkeiden ei siis välttämättä
tarvitse olla mitään ”huipputiedettä”, vaan
stipendillä voidaan myös innostaa ja tukea
hyvinkin monenlaisia luontoon liittyviä
aktiviteetteja.

Isompien
apurahojen
käytöstä
on
annettava jälkikäteen selvitys KLYY:lle
ensi vuoden 15. päivään maaliskuuta
mennessä.

Kaikkein helpoin ja yksinkertaisin apuraha
on ”Luontosatanen”. Jos sinulla on jokin
luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä
haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla,
hae Yhdistetyn rahaston Luontosatasta!
Kun satanen on myönnetty, toimitat
KLYY:n taloudenhoitajalle tämän vuoden
aikana kuitit hankinnoista ja rahasto
korvaa kulusi 100 euroon saakka.

Kaikkien apurahojen hakuaika päättyy
31.3.2014.
Hakemus
on
tehtävä
apurahalomakkeelle ja toimitettava määräaikaan mennessä Pesän osoitteeseen
Kirkkokatu 35, 70100 Kuopio. Jos lähetät
hakemuksen postissa, varmista, että
hakemuksesi saapuu ajoissa perille.
Myöhästyneitä sekä sähköpostilla tai
faksilla lähetettyjä hakemuksia ei oteta
huomioon.

Yhdistetyn rahaston jäsenapurahojen
”potti” on 15 000 euroa. Luontosatasten
lisäksi siitä voi hakea isompiakin
apurahoja. Anottavan summan suuruuden
päättää jokainen hakija itse.

Yhdistetyn rahaston jäsenapurahan hakeminen sujuu helposti käyttämällä lehden
keskiaukeamalla olevaa valmista lomaketta.
Lisätietoja kaikista apurahoista antaa:
Helvi Heinonen-Tanski
puh. 040-5718562
sähköposti: Helvi.Heinonentanski@uef.fi

Kaikkien apurahojen myöntämisen osalta
tietysti on ratkaisevaa, että hakija
perustelee
rahankäytön
tarpeensa
mahdollisimman hyvin. Myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys
otetaan
huomioon,
varsinkin
jos
anomusten määrä ylittää jaettavissa
olevan kokonaissumman.
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Tänä vuonna haettavissa olevat erilaiset KLYY:n apurahat:
Jäsenapurahat
KLYY:n/jaoston jäsenmaksun viime vuodelta 2013 täytyy olla maksettu. Luonnonsuojeluliiton jäsenten paikallisyhdistyksenä täytyy olla KLYY. Jäsenapurahojen tarkempi
esittely on edellä olevassa tekstissä.
Hakemuslomake on tämän lehden keskiaukeamalla. Voit irrottaa sen lehdestä tai kopioida.
Sitä ei ole netissä.
Kaikille avoimet apurahat
Yhdistetty rahasto
- Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapurahat, enintään 2 000 euroa nuorille tutkijoille tai
opiskelijoille
kasvien
ympäristövauriotutkimukseen.
Työskentely
Itä-Suomen
yliopistossa katsotaan eduksi.

- Yhdistetyn

rahaston julkaisuapurahat, enintään 3 000 euroa mieluiten savolaista
luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, kuvamateriaali, internet yms.).

Hakemuslomake on tallennettavissa ja tulostettavissa KLYY:n nettisivulta, osoite
www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/apurahat. Voit käyttää myös tämän lehden keskiaukeamalla
olevaa lomaketta.
Lehtori Betty Väänäsen rahasto
Enintään 40 000 euroa perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille.
Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija /työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro
graduun. Savolaisuus tai työskentely Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella
katsotaan eduksi.
Genetiikan pro gradun tekijöille on erityisesti varattu noin 1000 euron suuruisia
apurahoja.
Betty Väänäsen rahaston hakemuslomake on tallennettavissa ja tulostettavissa KLYY:n
nettisivulta, osoite:
www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/apurahat .
Tyhjiä lomakkeita voi pyytää lähettämään ennakkoon hyvissä ajoin myös postitse Pesältä.
Pesän yhteystiedot ja aukioloajat ovat tämän lehden sivulta 2.
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APURAHAA BIOINDIKAATTORITUTKIMUKSEEN
teksti: EERIKKI RUNDGREN, kuva MIIA KOMULAINEN

Kuopion kaupungin ilmanlaatua mitanneen jäkäläbioindikaattoritutkimuksen on
tehnyt Eerikki Rundgren luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon opinnäytetyönä.
Tutkimuksen tekoon Rundgren oli saanut apurahan Kuopion Luonnon Ystäväin
Yhdistykseltä.
Suomen ympäristön tila 2013 raportissa suurimmaksi huolenaiheeksi
nousee
luonnon
monimuotoisuuden
väheneminen.
Suomen
ympäristökeskuksen laatiman raportin
ikävää lopputulemaa tukee myös
Kuopion kaupungin ilmanlaatua
mitannut
jäkäläbioindikaattoritutkimus.
Keväällä 2013 tehty jäkäläbioindikaattoritutkimus toteutettiin
pääosin samoin menetelmin kuin
edellinen vuoden 1999 tutkimus.
Loppuvuodesta 2013 valmistunut tutkimusraportti osoittaa
jäkälälajien lukumäärän sekä
jäkälälajien runsautta ja monipuolisuutta kuvaavan indeksin
pienentyneen.
Ilmansaasteille herkkien luppojen ja naavojen ohella monet
muutkin jäkälälajit ovat vähentyneet tai jopa hävinneet kokonaan Kuopion kaupunkialueelta viimeisen neljäntoista
vuoden aikana. Ilman epäpuhtauksista hyötyvä seinäsuomujäkälä sen sijaan on jatkanut
yleistymistään.
Kuopiossa tehdyt seuranta- ja mittaustulokset osoittavat kuitenkin päästömäärissä
tapahtuneen vähenemistä ja ilmanlaadun parantuneen. Vaikka kehitys onkin ollut tältä osin
jopa erittäin suotuisaa, eivät ilman epäpuhtauksista kärsivät jäkälät ole kuitenkaan
elpyneet.
Runsas ja hyvin voipa jäkälälajisto kertoo paitsi hyvästä ilmanlaadusta niin myös rikkaasta
ja monimuotoisesta luonnosta. Männyn runkojäkälillä tehty tutkimus ikävä kyllä osoittaa
luonnon monimuotoisuuden ainakin näiden osalta köyhtyneen Kuopion kaupunkialueella.
Rundgrenin
tutkimus
on
luettavissa
KLYY:n
nettisivulla
osoitteessa:
http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/apurahat/jakalabioindikaattoritutkimus-kuopiosta
Lyhyt linkki: http://goo.gl/wVxrFo
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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.
YHDISTETTY RAHASTO
Kirkkokatu 35 (Pesä)
70100 Kuopio

Myönnetyt apurahat julkistetaan 15.5.
2014. Saajille ilmoitetaan apurahoista
kirjeitse.
Hakemusaineistoa ei palauteta hakijalle.

Toimita yllä olevaan osoitteeseen 31.3.2014 mennessä. Jos lähetät postitse, on lähetyksen oltava perillä määräpäivänä.

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

Ƒ Yhdistetyn rahaston jäsenapuraha

Ƒ Yhdistetyn rahaston Luontosatanen 100 euroa

Näiden apurahojen hakeminen edellyttää KLYY:n jäsenyyttä. Jäsenmaksun on oltava maksettu vuonna 2013. Jäsenyys
tarkistetaan KLYY:n jäsenluettelosta. Kaikkien jaostojen jäsenet ovat myös KLYY:n jäseniä.

Ƒ Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapuraha Ƒ Yhdistetyn rahaston julkaisuapuraha
(Näihin apurahoihin ei tarvita jäsenyyttä.)

Haettavan apurahan määrä: ________________________ euroa
Apurahan aihe (enintään 20 sanaa): _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Esitä erillisessä liitteessä tarkemmat perustelut apurahan saamiseksi sekä pääpiirteittäinen
käyttösuunnitelma. On myös selvitettävä kohteeseen mahdollisesti muualta saatava rahoitus ja
vireillä olevat apurahahakemukset.
Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, täyttää ryhmän johtaja tai asiaa hoitava henkilö hakemuksen.
Jokaisesta työryhmän jäsenestä annetaan liitteessä samat tiedot kuin hakemuksen allekirjoittajasta.
Hakijan nimi: __________________________________________________________________
Kotiosoite: _____________________________________________________________________
postitoimipaikka: _____________________________________________________________
Henkilötunnus: ______________________________ Kotikunta: __________________________
Pankkitili: ______________________________________________________________________
Puhelin: ____________________________________________________
Sähköposti: _________________________________________________
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.

Paikkakunta ja päiväys: ________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________________________________________

Lintuyhdistys KUIKKA
Yhteystiedot:
Lintuyhdistys Kuikka, c/o Kuopion museo, Kauppakatu 23, 70100 Kuopio
Verkkosivut: www.lintuyhdistyskuikka.net, hallitus@lintuyhdistyskuikka.net
Pj Mikko Pärssinen, 040 9674008, mikko.parssinen123@gmail.com
Liittymiset kotisivuilla tai jäsensihteeri Sanna Mäkeläinen, 0400 972 037,
jasensihteeri@lintuyhdistyskuikka.net
Jäsenmaksut 2014: varsinaiset jäsenet 25e, nuoret alle 18 v. 13e, perhejäsenet 5e, kannattajajäsenet 120e.

Tapahtumat:

Päivään osallistuneiden
kirjapalkintoja.

2.3.2014 Liisan lintukävely Varkauden
Tyyskässä. Lähtö kaupungintalon parkkipaikalta klo 10.00. Oppaana Liisa Tolvanen,
p.0405860790.

kesken

arvotaan

16.4. Iltaretki Kuopion Puutossalmelle.
Kimppakyyti lähtee Kuopion musiikkikeskuksen p-paikan eteläpäästä klo 17.00.

11.3. Sääntömääräinen kevätkokous klo 18
Kuopion museon kokoushuoneessa (Kauppakatu 23, käynti sisäpihalta). Kokouksen
jälkeen klo 19 Eelis Rissanen kertoo
petolintujen tunnistamisesta.

17.04. Opastusta Joroisten
Pasalan
lintutornilla klo 17–19. Oppaana Eino Repo,
p.0408454983.
19.4.
Opastusta
Rautalammin
Tyyrinvirran tornilla klo 9-13. Oppaana
Sanna Mäkeläinen, p. 0400 972037.

14.3. Pöllöretki Iisalmessa. Lähtö klo 20
Luontomuseon edestä, Kirkkopuistonkatu 9.
Oppaana Jarmo Yliluoma, p. 040 721 2618.

20.4. Opastusta Varkauden Ruokojärven
lintutornilla klo 9–12. Lintujen tarkkailun
ohella voit nauttia nuotiokahvit. Paikalla
oppaina Luonnonystävien lintuharrastajat.

Maaliskuussa pöllöjen kuunteluretki Varkaudessa. Lähtö klo 18:00 Käpykankaan
Severiltä
kimppakyydein.
Yhteydenotot
pöllöopas Timo Immonen p. 0400371736.

26.4. Retki Lapinlahdella. Kokoontuminen
Linnansalmen lintutornilla klo 9. Oppaana
Riitta Rajala 050 3763758 ja Asta
Lähdesmäki 050 5623935. Kysy Kuopion
kyydeistä Astalta.

Pöllöretkiä suunnitteilla maaliskuun loppupuolella myös Kuopiossa, tarkempi ajankohta
ilmoitetaan kotisivuilla sää- ja pöllötietojen
täsmentyessä lähempänä ajankohtaa. Luvassa
mm. pöllöhiihto järven jäällä Kuopion
Neulaniemen kärjestä (kysy Mikko Pärssinen,
040 9674008).

27.4. Opastusta Varkauden Ruokojärven
lintutornilla klo 9-12.
27.4. Opastusta Riistaveden Keskimmäisen
tornilla klo 9-13. Oppaana Pertti Räsänen, p.
040 7645458.

29.3. Lintuharrastuspäivä Kuopion museon
kokoushuoneessa 10.30–14.00. Esitellään
yhdistyksen toimintaa, lintuharrastusvälineitä
ja vastataan yleisön kysymyksiin. Klo 11 ja
13 kuvaesitykset lintujen tunnistamisesta.
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1.5. Lintuyhdistys Kuikan 40-vuotisjuhlatapahtuma Riistaveden Keskimmäisellä
ja Tuusniemen Koivulahden laavulla.
Tarkempi
ohjelma
huhtikuun
alussa
kotisivuilla, Facebookissa ja Kuikkalistalla.
Nettiyhteyden puuttuessa pyydä ohjelma Asta
Lähdesmäeltä, p. 050 5623935.

ystävien
joukkue
osallistuu
valtakunnalliseen Tornien Taistoon.

samalla

10.5.
Retki
Nilsiään
Palonurmen
lintupaikoille.
Lähtö
Siilinjärveltä
Patakukkulan p-paikalta klo 7.30. Oppaana
Eelis Rissanen, 050 5699091 ja Juankoskelta
Juha Väätäinen, 044 5620613.

3.5. Tornien taisto ja Kuikan oma
alueellinen Taesto klo 5-13. Ilmoittautumisohjeet
Taestoon
löytyvät
kotisivuilta
lähempänä tapahtumaa.

Huomioitavaa:
Tapahtumia voi tulla lisää, seuraa kotisivuja!
Pukeudu
retkille
aina
säänmukaiseen
vaatetukseen ja varaa lämmintä vaatetta vielä
reppuun. Eväät ja kimppakyytiraha kuuluvat
myös retkivarustukseen.

03.05. Opastusta Varkauden Ruokojärven
lintutornilla klo 9-12. Varkauden Luonnon-

____________________________________________________________________________

Kuikan kuulumisia
40 vuotta ja 400 jäsentä
Tänä vuonna Lintuyhdistys täyttää kunniakkaat 40 vuotta. Onnea Kuikalle! Olemme miettineet, miten
juhlavuotta kannattaisi viettää ja päädyimme juhlistamaan sitä parhaiten osaamallamme tavalla eli
järjestämällä retkiä ja tapahtumia sekä seuraamalla päätöksen tekoa ja vaikuttamalla siihen aina tarvittaessa.
Varsinaisena kohokohtana keväällä 1.5. järjestetään yhteisretki ja tapahtuma perinteiselle lintupaikalle
Riistaveden keskimmäiselle.
Samalla, kun yhdistys täyttää neljäkymmentä, voimme iloisina todeta että vuoden alussa, bongareiden
termein, myös yhdistyksellä paukkui sataset. Kuikkaan liittyi neljässadas jäsen! Olemme iloisia jäsenmäärän
tasaisesta kasvusta ja toivottavasti yhteisöllämme on tarjottavaa jokaiselle jäsenelleen.
Nyt kun jäsenmäärämme on saavuttanut taitekohdan, on aika kääntää katseet kohti uusia haasteita silläkin
saralla. Birdlife aloittaa jäsenhankintakampanjan 14.3. ja se jatkuu 30.6.2014 asti. Sinä aikana pyritään myös
Kuikassa tiedottamaan entistä tehokkaammin ja uudet jäsenet saavat liittymislahjana havaintovihon.
Jokainen uusi jäsen lisää vaikutusvaltaamme luonnon ja lintujen puolestapuhujana, joten tässä haaste kaikille
jäsenillemme. Houkuttele yksi ystäväsi mukaan, liittyminen on kotisivujen kautta helppoa ja sillä saa paljon
myös itselle, Tiira-lehden, tarkat tiira-havaintojärjestelmän kartat, Siivekäs-lehden, retkiä ja tapahtumia.
Juhlaterveisin

Mikko Pärssinen

Helmipöllö, kuva: Tero Pelkonen
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Pohjois-Savon Sieniseura
Sieniseuran kuulumisia myös seuran Facebook –sivulla:
https://www.facebook.com/groups/187341181385548/
Ryhmä on suljettu, mutta jäseneksi pääsee pyytämällä mukaan.
Sivustolla on viime hetken muutokset tapahtumiin. Seuran nettisivut löytyvät:
http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/pohjois-savon-sieniseura
Sieniseuran hallitus järjestäytyi:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri ja tal.hoitaja
Tiedottaja
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen

Eeva Heikkinen
Kirsti Eskelinen
Marianne Amnorin
Jarmo Immonen
Tuula Junnikkala
Marja-Liisa Aho
Simo Turunen

heikkinenevaliisa40 (at) gmail.com
kirsti.eskelinen (at) pp.inet.fi
marianne.amnorin (at) gmail.com
jarmo.immonen (at) iki.fi
junnikkala.tuula (at) gmail.com
marja-liisa.aho (at) suomi24.fi
jsturun (at) gmail.com

Sieniretkien ja –neuvonnan vastuuhenkilöinä ovat Eeva Heikkinen ja Kirsti Eskelinen.

Tulevia sienitapahtumia:
Alkaneen vuoden suurin ponnistus on
valtakunnallisten
sienipäivien
järjestäminen Mikkelissä Anttolanhovissa 5-7.9.
Luvassa on sienten keräilyä uusista
sienimaastoista, mukavaa yhdessäoloa ja
hyvää ruokaa, asiantuntijoiden jakamaa
sienitietoutta unohtamatta.

Talven selkä on taittunut, vaikka varsinaista
kunnon talvea ei ollutkaan, joka tapauksessa
kevättä kohti mennään kovaa vauhtia.
Sieniseuran hallituskin on viritellyt ajatukset
alkaneen vuoden toimintaan.
Retkitoiminnan
aloitamme
perinteisesti
korvasieniretkellä
Suonenjoella
17.5.
Kokoontuminen entiseen tapaan S-marketin
parkkipaikalla klo 10. Mahdollisesta toisesta
retkestä ilmoitetaan myöhemmin, mikäli
tarvetta ilmenee.

Uusi aktiviteettimme on sieniviikot, jonka
järjestämme 17.8–31.8. yhdessä Kuopion
luonnontieteellisen museon ja luontopedagogi
Mari Wikholmin kanssa. Siihen liittyen
olemme jo päättäneet osallistua suosittuun
ravintolapäivään 17.8 sieniruokateemalla.
Ravintolamme sijaitsee Kuopin Museon
kokoustiloissa. Viikkoon liittyvä Puijo
liikuttaa 31.8 mahdollisen sieniretken ja
sienten tunnistamisen merkeissä. Kaikista
toiminnoistamme ilmoitamme vielä nettisivuillamme ja seuraavissa tiedotteissa.

Muita tapahtumia ovat elonkorjuutapahtuma
ja kalaryssäys sieninäyttelyineen ja opastuksineen Kuopiossa. Perinteisesti järjestämme ainakin yhden sieninäyttelyn myös
jossain kauppakeskuksessa. Myös eri yhteisöt
voivat pyytää sieniretkeä tai sieninäyttelyä
vaikkapa hyvistä ruokasienistä.

Vuoden sieneksi on nimetty karvarousku,
marjaksi lakka ja yrtiksi pihlaja. Valintojen
tarkoituksena on tuoda esille terveellisiä ja
puhtaita luonnontuotteita ja lisätä näiden
herkkujen käyttöä kodeissamme.

Tarjoamme myös sienten poimijakoulutusta
kaikille
asiasta
kiinnostuneille
sekä
torimyyjille
ruokasienten
muuttuneiden
myyntisäädösten vuoksi.
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käsitellään asiaa ruokasienten muuttuneista
myyntisäädöksistä ja kuvia myytäväksi
suositelluista sienilajeista. Tarjoamme kahvit
tai teet maukkaan sienipiirakan kera.
Tervetuloa!

Viime sienisato oli hyvin vaihteleva ja siinä
oli suuria paikallisia eroavuuksia. Kuiva kevät
vaikutti melko huonoon korvasienisatoon.
Suonenjoen retkellä ehdimme saada 18.5.
todella hyvän tuloksen, mutta sen jälkeen
uusia sieniä nousi melko vähän.

Tietoa sienitapahtumista ja koulutuksista sekä
myös neuvojiemme yhteystiedot löytyvät
osoitteesta:
http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/pohjoissavon-sieniseura.

Kantarellit ilmestyivät ehkä tavallista
myöhemmin, kun vihdoin alkoi sataa.
Kantarelleja riitti yllättävän pitkään. Viimeisiä
keräiltiin tosi myöhään syksyllä.

Muista myös Suomen Sieniseuran FUNGA.fisivut. Lisäksi kannattaa käydä sienipolulla
osoitteessa
http://www.kotihiiri.com/polku
vaikkapa uusiin uusiin sienilajeihin.

Rouskut yllättivät ilmestymällä erittäin
aikaisin heinäkuun lopulla ja paikoittain niitä
oli todella runsaasti, jopa niin paljon, että
tyttäreni perhe myi niitä 800 eurolla. Tosin
kostean sään vuoksi jopa vasta nousseissakin
sienissä oli yhdessä vaiheessa runsaasti
härmää.

Tutustumisen arvoisia ovat myös Arktisten
aromien arktisetaromit.fi sivut. Sieltä löytyy
tietoa marjoista, sienistä ja yrteistä kuvina,
ruokaohjeina ja tunnistustestinä. Lisäksi siellä
on lapsille kivat pelit sienistä ja marjoista
luontoon
liittyviä
muistipelejä
ja
tehtävävihkosia.

Suppilovahveroista tuli myös hyvä sato ja
niitä riitti pitkään. Vaaleaa orakasta ja
lampaankääpää saatiin paikoitellen runsaasti,
mutta herkkutatteja näillä tienoilla esiintyi
harvakseltaan.

Jäseneksi voi liittyä maksamalla 10 euroa
KLYY:n 478710-255322-tilille. Maksutapahtumaan viestiksi nimi, yhteystiedot ja
liittymisjaostoa osoittamaan merkintä
sieniseura. Jäsenet saavat alennuksen
kursseista ja retket ovat heille ilmaisia.
Tämä KLYY:n tiedote tulee jäsenille neljä
kertaa vuodessa kotiin kannettuna.

Minut yllätti iloisesti erittäin runsas
kosteikkovahverosaalis omassa paikassamme
Suonenjoella. Saimme tyttäreni kanssa
yhdellä kerralla 15 kiloa. Kuivurit olivat
tiukalla ja naapuritkin pääsivät osallisiksi
saaliista. Kosteikkovahverosaaliit ovat olleet
vuosittain suuresti vaihtelevia.
Sieniseuramme sääntömääräinen kevätkokous on 26.3 klo 18.00 Kuopion museon
kokoustiloissa.
Kokouksessa
käsitellään
sääntöjen 7 pykälän mukaiset asiat. Lisäksi

Runsasta sienisatoa odotellen ja innostusta
sieniasioihin toivotellen
Eeva Heikkinen
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Sieniseuran uusvanha tiedottaja
JARMO IMMONEN

Ohjeellinen luettelo
kauppakelpoisista sienistä
2014
Kauppasienilajeja ei enää
ole, vain EVIRAn lista
kauppakelpoisista sienistä.

Muutin vuoden 1990 heinäkuun alusta Kuopioon. Syksyllä menin
mielenkiinnosta sieniseuran ja Marttojen sieniruokakurssille.
Mukava kurssi olikin. Seuraava, mitä silloin havaitsin oli, että olin
nimitetty sieniseuran hallituksen sihteeriksi.
Sillä rupeamaa hoidin sitä tehtävää pari vuotta ja KLYY:n
tiedottajan tehtävää vuoden verran. Sitten työt veivät jälleen
muualle. Nyt kun työtehtävät näyttävät asettuvan enemmän
Kuopioon, on mahdollisuus taas harrastaa sieniä mukavassa
porukassa.
Sieniharrastajana olen painottunut ruokasieniin. Pyrin joka vuosi
opettelemaan yhden uuden sienen, mutta kun tuppaa
unohtumaan vuosittain kahden tuntomerkit. Opittava ei siis
koskaan lopu.

Hirvenkaulussieni (Stropharia alcis) (syyskuu 2014)
Sieni kasvaa hirven papanalla. Näköislaji on lantakaulussieni.

1. Herkkutatit ***
2. Kangastatti **
3. Punikkitatit **
4.Voitatti **
5. Haaparousku o **
6. Kangasrousku o **
7. Karvarousku o **
8. Leppärouskut ***
9. Isohapero ***
10. Kangashapero ***
11. Keltahapero ***
12. Viinihapero ***
13. Mustavahakas ***
14. Kehnäsieni ***
15. Mesisienet o **
16. Keltavahvero ***
17. Suppilovahvero ***
17. Kosteikkovahvero ***
18. Mustatorvisieni ***
19. Lampaankääpä ***
20. Vaaleaorakas ***
20. Rusko-orakas **
21. Korvasieni NN o ***
22. Huhtasienet ***
23. Tuoksuvalmuska **
24. Viljellyt herkkusienet
25. Palterohapero ***
26. Sikurirousku ***
27. Ukonsieni ***
28. Kuusilahokka ***
29. Tryffelit ***
Listan viimeiset viisi ovat
uusia lajeja, joista EVIRA on
tehnyt turvallisuusarvion.
Lajeja saa siis poimia ja
myydä.
www.evira.fi
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KLYY-lehti sähköisenä!
Jo pitemmän aikaa on moni toivonut mahdollisuutta
saada sähköisen, netin kautta luettavan KLYY-lehden.
Tänä vuonna asiaa testataan käytännössä.

Vaihtamalla
sähköiseen lehteen
säästät
luonnonvaroja!

Jos siis haluat, ettei sinulle postiteta lehteä perinteiseen
tapaan ”maapostissa”, toimi seuraavasti:
- Ilmoita jäsenrekisterin hoitajalle eli Tenhusen Pekalle
(klyy.tenhunen@mbnet.fi), että haluat sähköisen KLYYlehden ja ilmoita sähköpostiosoitteesi.
è sähköpostiosoitteesi lisätään KLYY-listalle (jos ei
jo ole siellä)
è jäsen saa kaikki KLYY-listalle tulevat viestit.
Listalle tulevalla viestillä ilmoitetaan, kun KLYYlehti on luettavissa netissä KLYY:n kotisivuilla
(linkki pdf-sivulle).

”Paperitonnin valmistus
kuluttaa Europen
Environment Paper
Networkin mukaan yhtä
paljon energiaa kuin
terästonnin valmistus”
(lähde: kulutus.fi)

HUOM! Sähköisen jäsenlehden ehdot:
● Jäsen on tietoinen, että KLYY-lehti on yhdistyksen virallinen tiedotuskanava ja että siinä
ilmoitetaan mm. yhdistyksen yleisistä kokouksista (esim. syyskokous syksyllä). Jäsenen
katsotaan saaneen sääntöjenmukaisen tiedon yhdistyksen kokouksista, kun tieto
nettilehden ilmestymisestä on annettu KLYY-sähköpostilistalla.
● Jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että jos hänen sähköpostiosoitteensa muuttuu,
hän ilmoittaa muutoksesta jäsenrekisterin hoitajalle.
● Jäsenen on edelleenkin ilmoitettava jäsenrekisterin hoitajalle myös tavallisen postiosoitteensa muutoksista, jotta osoite saadaan pidettyä jäsenrekisterissä ajan tasalla.
Tämä vuosi on kokeiluvuosi. KLYY:n jäsentiedote 1/2015 lähetetään jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä joka tapauksessa kaikille jäsenille maapostitse ensi vuoden
alussa. Tuossa tiedotteessa ilmoitetaan sähköpostilehden jatkosta.
KLYY:n kotisivu on osoitteessa www.sll.fi/pohjois-savo/klyy. Siellä voi toki KLYY-lehteä
käydä lukemassa kuka tahansa, aina kun se ilmestyy ja myös vanhempia lehtiä. KLYYsähköpostilistalla saa tiedon uusimman lehden ilmestymispäivästä.
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Alkaisitko sähköntuottajaksi?
Ilmaista sähköä taloon auringosta!
Nykyaikaisella aurinkopaneelijärjestelmällä voidaan tuottaa omakotitaloon tai
maatilalle ilmaista sähköä tuhansia kilowattitunteja vuodessa, joka on jo merkittävä
viipale koko vuoden kulutuksesta.
Esimerkiksi 24 paneelin muodostaman 5 kW:n järjestelmän tuotto-odotus Pohjois-Savossa
on 3500 kWh:n suuruusluokkaa. Järjestelmä tuottaa normaalia verkkosähköä, jota voidaan
suoraan käyttää omassa taloudessa. Etenkin kesäaikaan syntyvä ylijäämäsähkö menee
valtakunnan verkkoon eli myydään paikalliselle sähköyhtiölle, joten mitään akustoja
sähkön varastointiin ei tarvita.
Järjestelmät ovat vasta tulossa Suomeen. Luotettavan tiedon saanti on ollut hankalaa.
Tavallisten rakennustarvikekauppojen kautta myös järjestelmän suuri hinta nousee
esteeksi.
Lappeenrannassa toteutettiin viime vuonna maamme suurin yhteishanke aurinkopaneelisähkön tuottamiseksi, kun 20 taloutta teki edullisen yhteistilauksen suoraan Saksasta.
Hankkeen vetäjänä toimi Vesa-Matti Puro, joka on paneutunut aiheeseen perusteellisesti
ja näkee tässä mahdollisuuden jokaiselle talonomistajalle siirtyä konkreettisesti, käytännön
tasolla, uusiutuvaan energiaan.
KLYY:n tukemana on suunnitteilla keväämmällä energiailta, jossa Vesa-Matti Puro kertoisi
tarkemmin hankkeen toteuttamismahdollisuuksista Kuopion seudulla. Alkoiko aihe
kiinnostaa? Ilmoita itsestäsi Pekka Tenhuselle, klyy.tenhunen@mbnet.fi. Tiedotamme
kiinnostuneille asiasta lisää. Tässä vaiheessa et vielä sitoudu mihinkään enempään.
Tavoitteena on saada vähintään kymmenkunta taloutta suoraan yhteistilaukseen
Saksasta. Yhteistilauksesta huolimatta hinta ei ole aivan halpa, esim. Lappeenrannassa
edellä mainitun suuruisen 5 kW:n järjestelmän hinnaksi tuli noin 8500 euroa. Laadukkaista
tarvikkeista koottu aurinkoenergialaitos on kuitenkin lähes ”ikupeli”, sillä siinä ei ole kalliita
kuluvia osia.
Katso netistä Lappeenrannan hankkeen sivuja:
http://yhteistilaus.fi/esittely

24 aurinkopaneelia asennettuna ulkorakennuksen katolle. Lappeen on mieluiten oltava
etelään eikä edessä saa olla puita varjostamassa. Kuvalähde: Vesa-Matti Puro.
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Mitä Talvivaara kuuluu kuopiolaisille?
Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa Kainuussa siten, että alueen vesistä osa virtaa etelään
Vuoksen vesistöön ja osa pohjoiseen Oulujoen vesistöön. Kaivos laskee näihin molempiin
vesistöihin jätevettä, josta on poistettu osa raskasmetalleista, mutta ei kaikkia. Jätevedessä on
sulfaattia noin satoja kertoja luontaiseen tasoon verrattuna.
Vuoksen vesistöön laskettu jätevesi lasketaan Nilsiän reitille Lumijokeen ja siitä jätevesi joutuu
Kivijärveen ja edelleen Kivijokeen ja vielä Laakajärveen, joka on jo sitten Savon ja Kainuun rajalla
osin Kajaanissa ja Sotkamossa ja osin Sonkajärvellä. Laakajärvi on iso järvi, jossa on ollut jopa
ammattikalastusta. Kuten nimi Nilsiän reitti paljastaa, vedet virtaavat Nilsiän ohi ja Nilsiän ja
Tahkon tarvitsema juomavesikin otetaan Reittiön vedenottamosta aika läheltä Nilsiän edessä olevaa
Syvärijärveä. Nilsiän Syvärijärven alapuolella on mm. Kuopion kaupungin päävedenottamo
Juurusvedessä, jonka jälkeen vesi virtaa Kallaveteen. Sulfaatti nostaa veden ominaispainoa, joten
sulfaattipitoinen vesi painuu pohjalle ja virtaa pintavettä hitaammin, mutta yhtä kaikki alaspäin se
virtaa. Talvivaaran aiheuttama sulfaattipitoisuuden muutos Kuopion raakavedessä ei ole vielä järin
suuri, mutta vääränsuuntainen.
Talvivaara suunnittelee laajentuvansa länteen. Suunnitelmien mukaan jätevedet laskettaisiin
edelleen samoista kohdin kuin nytkin. Silti, jos laajennus toteutuisi, bioliuotuskasojen pintavesiä
valuisi varmasti ojia myöten myös Raudanveteen, joka on puolestaan Kainuun Kajaanin ja Savon
Sonkajärven rajalla, mutta nämä vedet laskevat Iisalmen reitille ja siis lopulta Pohjois-Kallaveden
kautta Kallaveteen.
Sulfaatin kohtalona hapettomissa oloissa on tulla sulfaattia pelkistävien bakteereiden käytettäviksi
ja pelkistyä aina rikkivedyksi asti. Rikkivety syövyttää metallia, joten laiturien, putkien, siltojen,
voimalaitosten ym. metalliosien vaihtotarve kasvaa.
Sulfaattia pelkistävillä bakteereilla on muitakin kykyjä kuin sulfaatin pelkistys. Noin puolet näistä
bakteereista pystyy muuttamaan epäorgaanista elohopeaa metyylielohopeaksi, missä muodossa
elohopea siirtyy ihmisen ravintoketjuun usein kalojen kautta. Elohopeaa kulkeutuu kaikkialle pieniä
määrien ilman kautta. Sitä on myös käytetty vuosikymmenet mm. desinfiointiaineena, torjuntaaineena, mittareissa ja hammaspaikoissa, joten elohopeaa on edelleen monessa paikassa.
Me kuopiolaiset haluamme, että vetemme on edelleen puhdasta, että vettä voi turvallisesti käyttää
saunoissa ja uimiseen ja talousveden raakavedeksi ja jopa vesivoiman tekoon. Haluamme, että
vesissä eläviä kaloja voi turvallisesti käyttää. Siksi minä haluan, että Talvivaara joko siirtyy
suljettuun kiertoon tai puhdistaa vedestään sulfaatin (sillä alkuperäisen hakemuksen mukaan
sulfaattia jätevedessä ei pitänyt olla) tai sitten toiminta ajetaan alas. Suljetulla kierrolla minä tässä
ymmärrän kiertoa, jossa vesistöihin ei lasketa tippaakaan jätevettä – enkä vain sitä, että joku
prosessivaihe käyttää uudelleen osan vedestä, mitä Talvivaaran herrat ovat suljetuksi kierroksi
selittäneet.
Suomen Luonnonsuojeluliitto, jonka perustajayhdistyksenä meidän on kunnia olla, on arvioinut
Talvivaaran toimintaa useissa yhteyksissä ja tuorein tiedote löytyy osoitteesta
”http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet-2014/talvivaaran-ongelmat-eivat-oleratkenneet”. Sen takaa aukeaa vielä kolme isoa asiantuntijaraporttia.
Helvi Heinonen-Tanski
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3HGRQHOlPll
Yksinäinen Lupus keskittyi ja veti syvään
henkeä. ”Rauhallisesti, rauhallisesti –
rauhallisesti, mutta päättäväisesti”, hän
hoki mielessään. ”Sinä olet tehnyt tämän
ennekin, aina olet selvinnyt, mikset
nytkin?” Näin kuiskutteli hänen parempi
minänsä, kun Yksinäinen Lupus melkein
antoi periksi vatsanpohjasta nousevalle
primitiiviselle, silkan pimeän itsesuojeluvaiston kiihdyttämälle paniikille. Hampaat
narskahtivat yhteen. Nyt mennään eikä
meinata.

Yksinäinen Lupus tuijottaa takaisin,
pupillit supistuvat entisestään, suu
vetäytyy irveen, elimistöön tulvahtaa
adrenaliinihyöky.

Kuin harmaa aave luikahti Yksinäinen
Lupus puitten siimekseen. Paniikki oli
poissa, aivot kristallinkirkkaat ja aistit
valppaat. Silmät kuin teräsneulat, korvat
kuin ilmavalvontatutkat. Yksikään tämän
ryteikön ikipuista ei pääse huomaamatta
uhkaavasti kaatumaan tai murtumaan,
pieninkin tuulentohahdus rekisteröidään.
”Ei tässä hätää, ei tässä hätää”, toistelee
ajatus silti kuin vanhanaikainen levysoitin
jumiutuneen vinyylin raitaa.

Siiten tilanne laukeaa. Orava tajuaa
löytäneensä henkisesti itseään vahvemman ja poistuu pitkin loikin siimekseen.
Monta kallista minuuttia on kuitenkin
menetetty, ja Yksinäinen Lupus tuntee
niskakarvoissaan ja lisäksi kuulee
huminasta oksistoissa, että tuuli on
yltynyt. Lunta tipahtelee kuusten latvoista,
koivu irvistää ilkeästi oksanhaaran
halkeamallaan. Ny on kiire.
Arvokkuuden unohtaen Yksinäinen Lupus
pinkaisee laukkaan. Sivuilleen vilkaisematta, tarkkaamatta enää, onko edes
polulla, piittaamatta enää ympäristön
tarkkailusta hän painelee kohti aarnion
pilkottavaa reunaa. Nyt auttaa vain
nopeus, tuuli ärjyy yhä uhkaavammin.
Kuuluu putoavien havunneulasten korviahuumaavaa ryskettä.

Yksinäinen Lupus hätkähtää, jokin
tarkkailee häntä, joku pahantahtoinen
otus vaani tuon ikikuusen katveessa.
Vainu rekisteröi jotakin uhkaavaa. Ei
epäilystä, orava se on! Yksinäinen Lupus
hidastaa käyntinsä melkein tassutteluksi,
samalla, kun aivot miettivät kuumeisesti
oikeaa
toimintastrategiaa.
Jokainen
minuutti tässä huojuvien ja vanhuuttaan
narahtelevien puiden surmanloukussa on
liikaa. Toisaalta äkkinäinen liike voi
laukaista oravan aggressiot. Parasta vain
hetkeksi pysähtyä ja pelata hermopeliä.
Katsotaan nyt kaikki kortit.

Siinä on aukea, valoa, avaruutta, turvaa,
sinne, sinne, sinne…. Ja siellä ollaan!
Yksinäinen Lupus pysähtyy läähättäen.
Vähältä piti, mutta selvittiin. Ei oltu isiä
huonompia.

Talviharmaa orava on laskeutunut puusta
ja epäilemättä huomannut Yksinäisen
Lupuksen. Se pysähtyy, irvistää neulanterävillä talttahampaillaan, ja tuijottaa
pistävästi. Hyökkääkö se vai pakenee?

Snellmaninpuisto
läpikäyty.
Yksinäinen Lupus
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TYÖRYHMIIN KAIVATAAN
VAPAAEHTOISIA

Laatikainen, Olavi Raatikainen ja Pekka
Tenhunen.Yht.tiedot:koponen.jussi@netti.fi
Metsä- ja retkiryhmä
Ryhmän tehtävänä on kehittää ja suunnitella
KLYY:n omistamien alueiden (Pisa, Korkeakoski ja Rautalammin Kokkokallion Jukka
Kauppisen muistometsä sekä Tyyrinvuorelle
Annikki Lappalaisen ja Erkki Riekkisen
testamenttivaroin hankitut metsiköt) käyttöä
niiden luontoa kunnioittaen, ja suunnitella
KLYY:n retkitoimintaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja olla mukana niiden
toteuttamisessa, ja toteuttaa ja tehdä näistä
suunnitelmista esityksiä KLYY:n hallituksella. Tämän vuoden retkistä tai tapahtumista
on alustavasti sovittu osallistuminen Suomen
Luonnon päivänä 30.8.2014 Puijo liikuttaa –
tapahtumaan, joka on osa Metsähallituksen
Luonto liikuttamaan -hanketta. Perinteinen
Luonnonkukkapäivän
retki
ja
uutena
ötökkäretki lapsille on kirjattu myös
toimintasuunnitelmaan.
Pisalle,
Korkeakoskelle ja Rautalammin metsäpalstoille on
tarkoitus mm. suunnitella ja toteuttaa
infotauluja.

Apurahatyöryhmä
KLYY:n rahastot jakavat vuosittain eri
tarkoituksiin apurahoja hakemuksesta. Joka
apurahahakemus arvioidaan ja tähän työhön
tarvitaan vapaaehtoisia. Betty Väänäsen
rahasto jakaa suurimmat apurahat genetiikan
tutkimukseen ja tämä on suurin työ.
Hakemuksia tulee kymmeniä ja arvio on
tehtävä suunnilleen huhtikuun aikana.
Käytännössä arvio on tehty KLYY:n
toimitilassa. Lopullisen päätöksen apurahojen
jaosta
tekee
yhdistyksen
hallitus
arvioitsijoiden työn pohjalta. Arvioitsija itse
ei luonnollisestikaan voi hakea apurahaa
itselleen eikä ryhmälleen. Vapaaehtoiset
ilmoittautukaa Helvi Heinonen-Tanskille
helvi.heinonentanski@uef.fi tai 0405718562.
Tiedotusryhmä
Vastuualueena ovat luonnonsuojeluun liittyvä
tiedottaminen. Tiedotusväyliä ovat paikalliset
lehdet, radiot, KLYY-lehti sekä sähköiset
postilistat ja Facebook. Ryhmässä ovat
mukana Miia Komulainen, Juha Poutanen,
Eerikki Rundgren, Pekka Tenhunen sekä Ari
Paanala.Yht.tiedot:klyy.toimitus@gmail.com

KLYY:n hallituksesta työryhmässä on
mukana Miia Komulainen, Tarja Laatikainen,
Eerikki Rundgren ja Paula Hyvönen. Tule
mukaan! Ilmoita halukkuudestasi osallistua
ryhmän toimintaan:paula.hyvonen@fimnet.fi.

Talousryhmä
KLYY:n hallituksen alaisuuteen perustettiin
vuonna 2011 talousryhmä, jonka tehtävänä on
valmistella erilaisia talouteen liittyviä asioita
hallituksen päätettäväksi. Idea talousryhmästä
syntyi KLYY:n osakesalkun säännöllisestä
päivitystarpeesta.
Osakesalkun
osakkeet
kuuluvat kolmelle KLYY:n stipendirahastolle
ja salkun osinkotuotto jaetaan apurahoina.
Niinpä salkun säännöllisen päivityksen
tavoitteena on mahdollisimman korkean
osinkotuoton saavuttaminen. Talousryhmä on
kokoontunut yleensä kerran vuodessa
kevättalvella.
Talousryhmään
kuuluvat
Jaakko Hakola, Jussi Koponen, Tarja

Pro Puijo
Ryhmä ideoi erilaisia tavoitteita ja keinoja
Puijon luonnon suojelemiseksi ja virkistyskäytön sekä matkailun edistämiseksi. Tänä
vuonna
tuodaan
esille
METSOluontokartoituksen
tuloksia ja kuinka
kartoituksesta on hyötyä Puijolle ja Kuopion
kaupungille. Ryhmässä ovat mukana Mari
Wikholm, Eerikki Paula, Risto Ihantola, Atte
von Wright, Ari Paanala. Yhteydenotot:
mari.wikholm@kuopio.fi
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Pyydetään palauttamaan, jos vastaanottajaa ei tavoiteta.
KLYY-lehti / Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B
71210 Tuusjärvi
KLYY:n ja jaostojen jäsenmaksut v. 2014 sekä yhteystiedot
Uusien jäsenten tili: FI63 4787 1020 0553 22, HELSFIHH, maksun saaja KLYY.
Ilmoita aina jäsenen nimi ja osoite taloudenhoitajalle tai maksun viestissä!
Jäsenmaksujen ja -rekisterin yhteyshenkilö: Taloudenhoitaja Pekka Tenhunen, osoite yllä,
p. 044-289 2220, sähköposti: KLYY@mbnet.fi

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. (KLYY) Jäsenmaksu 7 e (perhejäsen 3 e),
ainaisjäsen 150 e, kannattajajäsen 150 e. Yhdistyksen tarkemmat yhteystiedot ovat lehden sivulla 2.

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) jäsenyys
KLYY on SLL:n paikallisyhdistys. Jos haluat liiton jäseneksi, maksa yllä mainitulle tilille
jäsenmaksuna 32 e (perhejäsen 10 e), maksun viestiin tieto, että liityt SLL:oon. Voit liittyä myös
suoraan internetissä: www.sll.fi, merkitse siellä paikallisyhdistykseksi KLYY. Jäsenetuna mm.
Luonnonsuojelija-lehti.

KLYY:n jaostot:
Jaostojen maksuun sisältyy KLYY-jäsenyys, joten sen jäsenmaksua ei tarvitse maksaa enää
erikseen.

Kuopion Nuoret Luonnonystävät (KNLY). Yhteyshenkilö: Suvi Ryynänen, p. 040-591 4506,
suryyna@gmail.com. Jäsenmaksu 7 e.

Lintuyhdistys Kuikka on kaikkien linnuista kiinnostuneiden yhdistys. Sen toimialue on PohjoisSavo ja sen tarkoituksena on edistää lintuharrastusta ja -tietoutta sekä lintujen suojelua. Kuikka on
BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys. Yhdistys julkaisee Siivekäs-lehteä ja jäsenet saavat myös neljä
kertaa vuodessa Tiira-lehden BL Suomelta. Yhteyshenkilö: Asta Lähdesmäki, Juhani Ahon katu 10,
70500 Kuopio, p. 050-5623935, astalahdesmaki @gmail.com. Jäsenmaksu 25 e, nuoret alle 18 v.
13 e ja perhejäsenet 5 e (ilman lehtiä).

Kuopion Tähtitieteellinen Seura Saturnus on tähtiharrastajien jaosto. Tähtitorni Huuhanmäellä. Yhteyshenkilö: Matti Lähtevänoja, p. 044-5294421, matti.lahtevanoja@saturnus.fi.
Jäsenmaksu 15 e, (opiskelijat ja työttömät 10 e, perhejäsen 5 e).

Pohjois-Savon Sieniseura on sieniharrastajien jaosto Pohjois-Savossa. Yhteyshenkilö: Eeva
Heikkinen, Paasvedentie 83, 77600 Suonenjoki, p. 0400-565981, heikkineneevaliisa40 @gmail.com.
Jäsenmaksu 10 e (perhejäsen 3 e).

Kuopion Lyseon lukion luonnontieteellinen seura SIGMA on luonnontieteistä kiinnostuneiden lukion ja yläasteen opiskelijoiden kerho. Yhteyshenkilö: Matti Räsänen, 044-718 4570,
matti.kalervo.rasanen@kuopio.fi. Jäsenmaksu 7 e.

