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Tilhiä on tänä talvena näkynyt Kuopion seudulla runsaasti.
Kuva: Tero Pelkonen

KAIPAATKO TOIMINTAA?
Kiinnostavatko kaupunkimetsät?
Vai haluaisitko kenties mukaan
Juhlatoimikuntaan?
Selaa sivulle 5!

APURAHAT HAETTAVANA!
Katso lisää: s. 7-9


ƣƤƱƱ˶ȼ
ƣƤƱƱ˶ȼ
ȾɃȶȳȳȼȸȽȶɂȯȸȯȺɂɂȯ
ɂȯ

ƣɃȽȾȷȽȼƤɃȽȼȼȽȼƱɁɂɍɄɍȷȼƱȶȲȷɁɂɇɁɀ˷ɇ˷
ƣɃȽȾȷȽȼƤɃȽȼȼȽȼƱɁɂɍɄɍȷȼƱȶȲȷɁɂɇɁɀ˷ɇ˷
Kuopion museo, Kauppakatu 23, 70100 Kuopio

KLYY:n hallitus:
Puheenjohtaja
Paula Hyvönen
Lakkapolku 2 K
70280 Kuopio
puh. 040 730 4606
sposti: paula.hyvonen@fimnet.fi

Varapuheenjohtaja
Eerikki Rundgren
Kermatie 25 B 6
70780 Kuopio
puh. 050 326 4816
sposti: eerikki@eerikineratulet.fi

Sihteeri
Juha Poutanen
Aapatie 20
70780 Kuopio
sposti: jhptnn@gmail.com

Kirsti Eskelinen
Jalkalantie 217
77600 Suonenjoki
puh. 040 548 6362
sposti: kirsti.eskelinen@pp.inet.fi

Helvi Heinonen-Tanski
Sammakkolammentie 1 B 17
70200 Kuopio
puh. 040 571 8562

Olavi Raatikainen
Tammirannantie 11 A 9
70910 Vuorela
puh. 040 550 5971

Maaret Väänänen
Hermanninaukio 9 C 11
70100 Kuopio
puh. 044 519 0377
sposti: maaretvaananen@hotmail.com

KLYY:n taloudenhoitaja, jäsenrekisteri ja osoitteenmuutokset:
KLYY:n tilinumero: FI63 4787 1020 0553 22, HELSFIHH

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

KLYY:n kotisivu: www.sll.fi/pohjois-savo/klyy Facebook: www.facebook.com/KLYYry
KLYY:n sähköpostilista: klyy-l@lists.uef.fi Lähetä viesti osoitteeseen tarja.laatikainen@elisanet.fi,
niin saat ajankohtaiset viestit omaan sähköpostiisi.

Pesä:

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Marja Tenhunen:

Kirkkokatu 35
70100 Kuopio

Pesän puhelin/faksi (017) 262 3811
sähköposti: pohjois-savo@sll.fi

Pesä toimii KLYY:n ja jaostojen arkistotilana sekä Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin toimipaikkana.
Luonnonsuojelupiirin postit lähetetään Pesän osoitteeseen.
Pesän päivystysajat: maanantai ja torstai klo 13–17 (ei kesä-elokuussa).
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Paula Hyvöne
en
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ne kuulemma roskkaavat, ja säästettiin
lehtipuita. Minulle tulii vanha tarina siitä, kun
pyrstö irtoaa, niin nokkka tarttuu.

viides vuosi KLYY:n puheenjjohtajana on
aluillaan. Nämä vuodet ovat olleeet antoisat ja
moninaiset – olemme kokeneet yhdessä
y
sekä
myötä- että vastoinkäymisiää. Luonnon
kannalta tulevaisuus ei näytä vaaloisalta, sillä
asenteet kovenevat mm. suusien – ja
soidensuojelun, turpeenkäytön, virtavesien
suojelun ja kaivostoiminnan osalta. Nyt on
entistä tärkeämpää, että siirräämme nämä
meille tärkeät luontoarvot lapsille ja
lapsenlapsillemme.

Ihmisen elämä on pieenten tekojen varassa.
Niinpä minä nuorim
mmaisen huomautusten
seurauksena
tein
pitkästä
aikaa
uudenvuodenlupauksenn – en enää syljeskele
purukumeja luontoonn! Tässä tuli myös
todistettua, että muna on kanaa viisaampi ja
fiksumpi. Vielä on aikaa tehdä pieniä
vaikka
tipaton
uudenvuodenlupauksiaa,
tammikuu alkaa olla lopuillaan. Tämän
vuoden SLL:n teemanaa on Kohtuutalous, jota
meistä jokainen voi totteuttaa omalla tavallaan
omassa elämässä.

Meillä on vallitsevana kristillinen ajatusmalli
ihmisestä luomakunnan herrana, kun luonnon
ja ihmisen kannalta parempi olisi nähdä
ihminen osana luontoa. Luonnonnvoimat ovat
arvaamattomat. Siitä todistuksenna oli Puijon
latujen sulkeminen lehtipuideen taipuessa
lumitaakan alla laduille ja sähköjohtojen
u
päälle.
Vuosi pari sitten ulkoilureittien
varsilta poistettiin nimenomaan kuusia,
k
koska

Luonnikasta Vuotta 2015!

3DXOD

Toimittaja
Mari Wikholm
puh. 040 531 1255

Tiedote jaetaan KLYY:n jäsenille jäsenmaksua vastaan. Vuosittain ilmestyy neljä KLYY-tiedotetta.
Seuraavan tiedotteen deadline 27.4.2015
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 1500 kpl, ISSN 0780-251X

KLYY:n hallitus ja lehden toimittajaa Paulan luona Lakkapolulla yhdistyksen toim
mintaa suunnittelemassa.
kuva: Pekka Tenhunen
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ƭɃȲȳɂƣƤƱƱ˶ȼ
ƭɃȲȳɂƣƤƱƱ˶ȼ
ƣƤƱƱ˶ȼȶȯȺȺȷɂɃȹɁȳȼȸɍɁȳȼȳɂȳɁȷɂɂɍɇɂɇɄɍɂ
KLYY ja monet sen hallituksen jäsenistä ovat
tulleet tutuiksi toimiessani Pohjois-Savon
sieniseurassa.
Olen ihaillut KLYY:n
monipuolista tietotaitoa ja tutkimustyötä.
Olen myös aktiivisesti seurannut KLYY:n
tiedotustoimintaa ja kannanottoja, sekä niiden
vaikuttavuutta. Hallituksen jäsenenä on
luontevaa
olla
linkkinä
Sieniseuran
toimijoille.

Kirsti Eskelinen
Muutin Savoon Suonenjoelle Tuusulasta
1960- luvun lopulla. Sain tehdä kaikki
työvuoteni kivaa työtä erilaisten ihmisten
parissa. Yksi mukavimmista on ollut sieni- ja
marja-asioissa opastaminen, jota teen
edelleen. Näiden ohella suunnittelen ja
kokeilen uusia reseptejä ja kirjoitan
ruokajuttuja
muutamiin
lehtiin.
Harrastuksiini kuuluu myös puutarhan hoito,
kuvataiteet, tanssi ja vapaaehtoistyö.

ƬȽȷȻȷȼɂȯȯȸȽȹȯɁȽɀȹȯȺȺȳ
ƬȽȷȻȷȼɂȯȯȸȽȹȯɁȽɀȹȯȺȺȳ
̓ƣƤƱƱ˶ȼɂɇʔɀɇȶȻɍɂȹȯȷȾȯȯɄȯɂȸɍɁȳȼȷɍ˻
ƣƤƱƱ˶ȼɂɇʔɀɇȶȻɍɂȹȯȷȾȯȯɄȯɂȸɍɁȳȼȷɍ˻
Juhlavuosiryhmä
Työryhmä suunnittelee toimintaa KLYY:n 120vuotisjuhlavuodelle
2016
sekä
Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodelle 2017.
KERRO IDEASI MEILLE! Jäsenet: Pekka
Tenhunen (kokoonkutsuja), Atte von Wright,
Helvi Heinonen-Tanski, Paula Hyvönen, Maaret
Väänänen ja Mari Wikholm.

KLYY:ssä minua kiinnostaa erityisesti
retkitoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö.
Lähitavoitteeni on ideoida muiden asiasta
kiinnostuneiden kanssa Rautalammilla olevan
Jukka Kauppisen muistometsän opastaulujen
suunnittelua ja toteutusta hallituksen toiveet
huomioiden.

Kaupunkimetsäryhmä
Jos metsiensuojelu on lähellä sydäntäsi, tämä
porukka on sinua varten! Kaupunkimetsäryhmä
seuraa
Kuopion
metsien
tilannetta
ja
hakkuusuunnitelmia,
tarvittaessa
lausuntoja
lähetellen. Metsiä puolustavat Mari Wikholm,
Paula Hyvönen, Pekka Tenhunen, Eerikki
Rundgren ja Atte von Wright.

Maaret Väänänen
Kuopiolainen luonnonystävä, joka on vapaaaikanaan luonnossa seikkailija ja lukutoukka,
työssään suojelubiologi, rakastaa Puijoa ja
Pisaa, inhoaa jättiputkia ja hirvikärpäsiä,
pelkää uteliaisuuden kadottamista ja yrittää
olla hyödyksi KLYY:n hallituksessa.

Maaomaisuus- ja retkiryhmä
Työryhmään kuuluvat Eerikki Rundgren, Kirsti
Eskelinen, Maaret Väänänen ja Paula Hyvönen
sekä Kaarina Heiskanen ja Petri Tabell. Ryhmä
suunnittelee KLYY:n omistamien alueiden
kehittämistä ja käyttöä niiden luontoarvot
huomioiden sekä ideoi jäsenistön suosimia retkiä.

Apuraharyhmä
Työryhmän vaativana tehtävänä on käydä läpi
KLYY:lle tulleet apurahahakemukset ja valita
niistä parhaat kandidaatit. Työryhmään kuuluvat
Helvi Heinonen-Tanski, Jaakko Hakola ja Olavi
Raatikainen. KLYY:n hallitus tekee lopullisen
päätöksen apurahoista.
Talousryhmä
KLYY:n ainutlaatuinen mahdollisuus jakaa
kymmenien tuhansien eurojen edestä apurahoja
perustuu huolelliseen sijoitus- ja taloustyöhön.
Tästä
vastaavat
Jussi
Koponen, Pekka
Tenhunen, Jaakko Hakola ja Olavi Raatikainen.
Viestintäryhmä
Yhdistyksen on tiedotettava toiminnastaan myös
ulospäin. Tätä ulkoista viestintää tehostamaan on
perustettu Juha Poutasen vetämä ryhmä, johon
kuuluvat Mari Wikholm ja Eerikki Rundgren.

Haluatko maistiaisia
matelijakuvista?
Kirjoita googleen:
instagram madellabest !

Olen kolmea kaupunkivuottani lukuun
ottamatta asunut ison metsän naapurissa.
Lähimetsä on minulle tärkein menokohde,
jossa on itse askellettu tuoksuva lenkkipolku
ja jännittävät kierrokset sienikorin tai
marjasangon kera.
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ƨȽȶȸȽȷɁ˹
ƨȽȶȸȽȷɁ˹ƫȯɄȽȼɁȷȳȼȷɁȳɃɀȯ
ƫȯɄȽȼɁȷȳȼȷɁȳɃɀȯ
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/
Ryhmä on suljettu, mutta jäseneksi pääsee pyytämällä mukaan. Sivustolla on viime hetken
muutokset tapahtumiin.

Vuodelle 2015 suunniteltuja tapahtumia

Talvi:
Sieniruokakurssi
Sieniruokavihkosen painattaminen

Poimijakoulutus
Pohjois-Karjalan sieniseuran järjestämät
sienipäivät 21.–22.8.15 Nurmeksen
Kohtavaarassa
Suomen sieniseurojen tapaaminen
Tampereella
Sieniretki
Syyskokous

Kevät:
Kevätkokous
Korvasieniretket
Ravintolapäivä 16.5.2015
Syksy:
Sienineuvontaa eri kohteissa, sekä
puhelin- ja nettineuvonta
Sienillä värjäyskurssi

Yhteistyö luonnontieteellisen museon
kanssa
Yhteistyö Mikkelin sienijaostomme
kanssa


Syyskokouksessa seuran puheenjohtajaksi
valittiin edelleen Eeva Heikkinen. Muut
hallituksen jäsenet ovat: Jarmo Immonen,
Marianne Amnorin, Liisa Kauppinen, Tuula
Junnikkala ja Helvi Heinonen-Tanski.
Varajäseniä ovat Marja-Liisa Aho ja Juhani
Ruotsalainen. Yhteystiedot löytyvät seuran
sivuilta.

Talvijuurekasta (Flammulina velutipes)
kannattaa etsiä esim. vanhojen pajujen rungoilta.
Kuva: Marja-Liisa Aho
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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! Valmis
lomake apurahan hakuun on tämän lehden keskiaukeamalla.
Tämän vuoden apurahojen jaossa otetaan huomioon seuraavat kaksi asiaa:
1) etusijalla on Savon luonnon tutkimus ja KLYY:n 120-vuotisjuhlavuoteen 2016 liittyvä
toiminta
2) hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai
kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun.
Apurahojen hakuaika päättyy maanantaina 30.3.2015, jolloin hakemusten liitteineen
paperimuodossa on oltava perillä ”Pesässä”, Kirkkokatu 35, 70100 Kuopio. Myöhästyneitä
sekä sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Betty Väänäsen rahaston apurahat on tarkoitettu mieluiten savolaisille perinnöllisyystieteen tutkijoille. Yhdistetyn rahaston apurahat julkaisuihin ja kasvivauriotutkimuksiin
annetaan sekä jäsenille että ei-jäsenille. Edellä mainittuihin apurahoja varten on täytettävä
lomake http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/apurahat.
Yhdistetty rahasto jakaa jäsenapurahoja VAIN jäsenille (jäsenyys voimassa 31.12.2014)
ja näitä varten on lomake vain tässä lehdessä. Sitä ei ole netissä.
Stipendejä ei voi käyttää ennakoivasti, vaan vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myönnetyistä rahoista tiedotetaan 15.5. jokaiselle saajalle lähetettävällä kirjeellä ja lisäksi saajien
nimet julkaistaan toukokuussa KLYY-lehdessä 2/2015. Apurahat maksetaan kesäkuussa.
Isompien apurahojen käytöstä on annettava jälkikäteen selvitys KLYY:lle ensi vuoden 15.
päivään maaliskuuta mennessä.
Lisätietoja kaikista apurahoista antaa:
Helvi Heinonen-Tanski
puh. 040 571 8562 , sähköposti: Helvi.Heinonentanski@uef.fi
Tänä vuonna haettavissa olevat erilaiset KLYY:n apurahat:
Jäsenapurahat
Yhteensä enintään 15 000 €. KLYY:n/jaoston jäsenmaksun viime vuodelta 2014 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
Yhdistetty rahasto
– Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapurahat, enintään 1 800 euroa nuorille tutkijoille tai
opiskelijoille kasvien ympäristövauriotutkimukseen.
– Yhdistetyn rahaston julkaisuapurahat, enintään 3 200 euroa mieluiten savolaista
luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, kuvamateriaali, internet yms.).
Lehtori Betty Väänäsen rahasto
Enintään 40 000 euroa perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille.
Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija /työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro
graduun.
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Hakemusaineistoa ei palauteta hakijalle.

Myönnetyt apurahat julkistetaan 15.5.
2015. Saajille ilmoitetaan apurahoista
kirjeitse.

Ƒ Yhdistetyn rahaston Luontosatanen 100 euroa

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: __________________________________________________________________

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.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Apurahan aihe (otsikko), enintään 20 sanaa: __________________________________________

Haettavan apurahan määrä: ________________________ euroa

Näiden apurahojen hakeminen edellyttää KLYY:n jäsenyyttä. Jäsenmaksun on oltava maksettu vuonna 2014. Jäsenyys
tarkistetaan KLYY:n jäsenluettelosta. Kaikkien jaostojen jäsenet ovat myös KLYY:n jäseniä.

Ƒ Yhdistetyn rahaston jäsenapuraha

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

APURAHAHAKEMUS

Toimita yllä olevaan osoitteeseen 30.3.2015 mennessä. Jos lähetät postitse, on lähetyksen oltava perillä määräpäivänä.

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

ƢɍɁȳȼȻȯȹɁɃȼȯȷȹȯ

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Kirjekuoressa tämän KLYY-lehden mukana tulee jäsenmaksulomake niille, joilla on nyt
jäsenmaksun aika.

maanantaina 9.3.2015 klo 18.00
Kuopion museon kokoushuoneessa
(Kauppakatu 23, käynti pihan puolelta)

KLYY:n jäsenmaksu on ennallaan eli 7 €
(perhejäsenet 3 €). 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 tammikuussa lähetetty suoraan
liitosta jäsenmaksukirje. Kun maksat liiton
maksun, olet samalla myös KLYY:n jäsen.

Sähköinen KLYY-lehti
Viime vuonna jäsenet saivat ensimmäisen
kerran mahdollisuuden lukea KLYY-lehteä
sähköisessä muodossa. Tämä vuoden
ensimmäinen
lehti
tulee
kuitenkin
”maapostissa” myös sähköisen version
tilaajille. Sähköpostiosoitteiden toimivuus
tarkistetaan
KLYY-listalla
lähetettävällä
viestillä. Jos et vastaa viestiin, palaat takaisin
paperiseen lehteen. Toisaalta mikäli haluat
nyt vaihtaa paperilehden sähköiseen, ilmoita
sähköpostiosoitteesi
Pekka
Tenhuselle
(KLYY@mbnet.fi) Sähköinen lehti on
kaikkien
luettavissa
myös
KLYY:n
kotisivulla.

Jos osoitteesi muuttuu tai sinulla on
kysymyksiä jäsenmaksujen suhteen, ota
yhteyttä KLYY:n taloudenhoitajaan:
Pekka Tenhunen
puh: 044-289 2220
sähköposti: KLYY@mbnet.fi

Kokouksen jälkeen luontokirjailija Petri
Jauhiainen kertoo äskettäin ilmestyneen
kirjansa ”Elämää pihapiirin kätköissä”
syntyvaiheista.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
mukaiset kevätvuosikokouksen asiat.

Haastattelijana toimii Savon Sanomien
tarinoista tutuksi tullut Kirsi Pehkonen.
Kahvia ja teetä tarjolla. TERVETULOA!

KLYY:ssä on lähes 1500 jäsentä!
Huom! Käytä maksaessa viitenumeroasi!
Mikäli muutat esitäytettyjä tietoja, lähetä
taloudenhoitajalle tieto muutoksen syystä
(esim. muutokset jaostojäsenyyksissä jne).

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

2014
1477
521
7
555
390
113
116
44
5

2013
1521
504
7
576
396
118
113
46
5

Etsintäkuulutus!
Vuosi sitten maksoi KLYY:lle uuden
jäsenen maksun Hakkarainen Anni Maria.
Maksun mukana ei ollut yhteystietoja. Jos
joku tietää enemmän, ota yhteyttä Tenhusen
Pekkaan.
Suppilovahvero Cantharellus lutescens
Kuva: Jarmo Immonen

KLYY:n kevätkauden tapaus!
Maanantaina 20.4. klo 18.00–19.30 museon kokoushuoneessa

LuonnonTAITEELLINEN ilta!
Ohjelmassa mm.:
• kahvitarjoilua (vapaaehtoinen kahviraha)
• Haminalahden elävä taulu -video
• Atomiveisuja ja Reino Rinne
Suonna Kononen Huojuva Lato -yhtyeestä esiintyy

• Luontokuvashow
Jorma Ikonen
• Runo luonnosta
Tuula Junnikkala
• Sienitarinat
Kirjailija Kirsti Eskelinen
• Minna Kettusen ja Jarkka Rissanen
konserttituokio
• KLYY:n luontokuvaajien parhaimmistoa:
Ilkka Markkanen, Ville Miettinen, Tero Pelkonen …
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Kaikki illan taiteilijat esiintyvät luonnon ja yhdistyksen hyväksi!
Juontajana Pekka Tenhunen
Kuva: Tero Pelkonen

ƤȷȼɂɃɇȶȲȷɁɂɇɁƣƭơƣƣƙ
ƤȷȼɂɃɇȶȲȷɁɂɇɁƣƭơƣƣƙ
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 €

Tapahtumat

9.5. Tornien taisto klo 5–13. Samalla
käydään myös alueellinen Taesto. Ks.
ilmoittautumisohjeet valtakunnan Taistoon
www.birdlife.fi ja Kuikan Taestoon
www.lintuyhdistyskuikka.net

26.4. Yleisölinturetki Iisalmen seudulla.
Lähtö kimppakyydein klo 8 luontomuseolta.
Oppaana Jarmo Yliluoma, p. 040 721 2618
26.4. Lintutorniopastusta Riistaveden
Keskimmäisellä klo 9–13. Oppaina Pertti ja
Eini Räsänen, 040 7645458.

9.05. Lintutorniopastusta Varkauden
Ruokojärven lintutornilla klo 09–12.
Varkauden luonnonystävien joukkue
osallistuu samalla valtakunnalliseen Tornien
Taistoon klo 5-13. Tule kannustamaan
joukkue Pohjois-Savon ykköseksi!

3.5. Lintutorniopastusta Riistaveden
Keskimmäisellä klo 9–13. Oppaana Ilkka
Markkanen, p. 0400 871539.

Sähköpostilista
Kuikkalista, liittymisohjeet kotisivuilla

Seuraa kotisivujen kalenteria – tapahtumia voi tulla lisää!
17.3. klo 18 Sääntömääräinen kevätkokous
Kuopion museon kokoushuone (Kauppakatu
23, käynti sisäpihalta). Muu ohjelma avoin.

25.2. Pöllöhiihtoretki Laivonsaareen
Lähtö klo 17.30 Neulaniemen uimarannalta
vastapäiselle laavulle, missä voi paistaa
makkaraa (omat makkarat ja muut eväät!).
Hiihtomatka n. 1 km, retki sopii myös
lapsille, jotka jaksavat hiihtää vanhempansa
mukana. Pakkasraja -15, pukeudu lämpimästi
joka tapauksessa. Jos jäätilanne on huono,
retki tehdään autoilla Neulaniemen kärkeen.
Oppaana Mikko Pärssinen, p. 040 967 4008

26.3. Pöllöhiihtoretki Laivonsaareen
Lähtö hiihtäen klo 18.00 Neulaniemen
uimarannalta. Lisätiedot samat kuin 25.2.
16.4. Lintutorniopastusta Joroisten Pasalan
lintutornilla klo 17–19.
Oppaana Eino Repo p. 040 845 4983

1.3. Liisan Lintukävely Varkauden
Tyyskässä
Lähtö Kaupungintalon parkkipaikalta klo
10.00. Kävelyn aikana on mahdollisuus nähdä
vaikkapa valkoselkätikka. Oppaana Liisa
Tolvanen p 040 586 0790

19.4. Lintutorniopastusta Varkauden
Ruokojärven lintutornilla klo 09–12.
Lintujen tarkkailun ohella voit nauttia
nuotiokahvit. Oppaina Varkauden
luonnonystävien lintuharrastajat.
22.4. Perheretki Maaningalle yhteistyössä
Siilin ladun kanssa.
Lähtö Patakukkulan p-paikalta n. klo 18.
Tarkista lähtöaika netistä tai kysy opas Eelis
Rissaselta, p. 050 569 9091.

Pöllöjenkuunteluretki Varkaudessa
helmi-maaliskuussa
Yhteydenotot pöllöopas Timo Immoseen p.
0400 371 736. Timo ilmoittaa retken
ajankohdan sopivan kelin sattuessa. Keväästä
2015 näyttää tulevan hyvä pöllökevät, sillä
myyräkannan uskotaan olevan nousussa.

Yleisöretki Lapinlahdella, ks. tarkempi
tapahtumatieto kotisivuilta huhtikuussa.

6.3. Pöllöretki Iisalmessa
Lähtö kimppakyydein klo 20 Iisalmen
luontomuseolta. Oppaana Jarmo Yliluoma, p.
040 721 2618.

26.4. Lintutorniopastusta Varkauden
Ruokojärven tornilla klo 9–12.
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Apuraha Erkki Björkin muiston kunnioittamiseksi
Mustarastaita on jäänyt
talvehtimaan ennätysmäärin.
Pihabongauksessa niitä nähtiin
maakunnassamme peräti 450.
Kuva: Ilkka Markkanen

Lintuyhdistys Kuikka asettaa kertaluonteisen apurahan
edesmenneen kunnia- ja perustajajäsenensä Erkki Björkin
muistolle käytettäväksi pohjoissavolaiseen lintututkimukseen.
Etusijalla on lintujen ääniä koskeva tutkimus.
Sopivia tutkimushankkeita voi jo esitellä vapaamuotoisesti
Kuikan hallitukselle (hallitus@lintuyhdistyskuikka.net), joka
tekee apurahan hakemisesta ja sen suuruudesta tarkemman
päätöksen seuraavassa kokouksessaan. Asiasta tiedotetaan
yhdistyksen kotisivuilla, Kuikkalistalla ja Facebook-sivulla.
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Ɲɀȹȹȷƚȸʔɀȹ˴ȷȼȻȳȻȽɀȷȯȻ
Yhdistyksemme kunniajäsen, FT, Dosentti
Erkki Björk menehtyi vaikeaan sairauteen
loppiaisaamuna 6.1.2015, vain muutamaa
päivää ennen kuudettakymmenettäkuudetta
syntymäpäiväänsä.

Erkille,
joka
tyynesti
kirjasi
sen
muistivihkoonsa ja sanoi, silmien hieman
tuikahtaessa:
”Tuokin
olisi
jäänyt
huomaamatta, jos Atte ei olisi ollut mukana”.
Sain kummasti uutta voimaa taapertaa reitin
loppuun.

Minun on pakko aloittaa henkilökohtaisilla
muistoillani 1960-luvulta Kuopion Nuorista
Luonnonystävistä (KNLY).

Tietenkin se urpiainen oli huomattu ilman
minuakin, mutta tuo Erkin rohkaisu oli varsin
merkityksellinen
harrastustoimintani
jatkumiselle, ehkäpä jopa opintosuunnan ja
elämänuran löytymiselle. Se on esimerkki
siitä, miten jopa sanomamme sananen voi
vaikuttaa paljon kanssaihmistemme elämään.
Tämä henkilökohtaisena kiitoksenani Erkille.

Tuon ajan KNLY on tuottanut niin paljon
merkittäviä toimijoita KLYY:hyn, että
yhdistyksemme
120-vuosihistoriikkia
piakkoin koottaessa tuo ajanjakso on varmaan
oman lukunsa arvoinen. Syynä tähän oli
KNLY:n erityinen henki. Vanhemmat ja
edistyneemmät eivät eristäytyneet omiksi
piireikseen, vaan nuorimmatkin harrastajat
otettiin huomioon ja mukaan toimintaan.
Tämän hengen luojien joukossa olivat myös
Erkki
Björk
ja
hänen
erottamaton
harrastustoverinsa Jukka Kauppinen.

Erkki kirjoitti sittemmin ylioppilaaksi
Kuopion lyseosta – yhtenä legendaarisista
”Lyskan pojista”. Opinnot johtivat ensin
diplomi-insinöörin tutkintoon Teknisessä
korkeakoulussa ja myöhemmin filosofian
tohtorin arvoon Kuopion yliopistossa vuonna
1986. Väitöskirjan aiheena olivat melun
psykoakustiset ominaisuudet. Erkki tunnettiin
”melutohtorina”, ja hän toi suomalaisena
uranuurtajana
melun
merkityksen
ympäristökeskusteluun. Kuopion, sittemmin
Itä-Suomen yliopistoa Erkki ehti palvella eri
tehtävissä,
viimeksi
lehtorina,
yli
kolmenkymmenen vuoden ajan.

Ensimmäinen Erkkiin liittynyt läheisempi
muisto on melko tarkkaan viidenkymmenen
vuoden takainen. Vuosittaisissa talvilintulaskennoissa KNLY:n oli määrä laskea
mm. niin sanottu Likolahden reitti.
Kokoontuminen oli Puijon merkkikivellä
joulun välipäivänä klo 9, kun päivä rupesi
hieman valkenemaan. Pakkasta oli yli 20
astetta, ja paikalle ilmaantuivat Erkki, Jukka
ja minä. Läksimme umpihankikävelemään,
minä
pienimpänä
koetellen
sovittaa
askeleitani Erkin ja Jukan jälkiin.

KLYY:n toimintaan Erkki osallistui eri
luottamustehtävissä että vuosina 1982–1984
puheenjohtajana. Poliittisista luottamustoimista
aiheutuvat
jääviyskysymykset
johtivat sittemmin näkyvimmistä KLYY:n
toimista pidättäytymiseen, mutta aivan viime
vuosiin asti Erkki oli yhdistyksemme luotettu
tilin- ja toiminnantarkastaja. Lintujaosto
Kuikan perustaja- ja kunniajäsenen aktiivinen
lintuharrastus painottui erityisesti lintujen

Jossakin
”Luuperin
mäen”
rinteen
pensastoissa näin pienen linnun, jonka
silloisella,
lähes
olemattomalla
lajintuntemuksellanikin pystyin määrittämään
urpiaiseksi. Innoissani ilmoitin havaintoni
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äänten taltiointiin. Erkin vastuulla olikin
yhdistyksemme ääniarkiston hoito.
Jäsentemme muistoissa Erkki ja hänen
vaimonsa Helena liittyvät monin tavoin
Karhonsaareen. Heidän toimestaan vanha
kuivaamorakennus
entisöitiin
rappiosta
upeaksi vierasmajaksi saaressa retkeileville.
Vaikka näiden muistosanojen pääpaino on
Erkin toiminnassa luonnonystävänä, tunnen
että minun on tässä yhteydessä kuopiolaisena
lausuttava kiitoksen sana myös Erkin
kunnallispoliittisesta toiminnasta. Hän oli
vihreiden kaupunginvaltuutettu vuodesta
1984 asti. Viimeksi hänet valittiin tähän
luottamustehtävään vuonna 2012. Erkki oli
syvästi oikeudentuntoinen, kaiken kabinettipolitiikan, kaiken salailun, kaiken kähminnän,
kaikkien hyvä-veli verkostojen vankkumaton
vastustaja. Tämä linja johti ristiriitoihin, ja
tämä on periaatteilleen uskollisten melkein
väistämätön kohtalo. Erkki ei ristiriitoja
hakenut, mutta ei niitä pelännytkään, eikä
vastoinkäymisistä lannistunut. Kiitos Erkki,
kaupunkimme
tarvitsee
kipeästi
vastaisuudessakin kaltaisiasi vastuunkantajia.

Erkki Björk tuli KLYY:n kunniajäseneksi
vuonna 2009. Eräs hänen monista ansioistaan
on vuosikymmenten aikana kerätty mittava
ääniarkisto. KLYY on päättänyt koostaa
arkistomateriaalista CD-levyn ja verkkoaineiston pysyväksi muistoksi ja kiitokseksi
Erkin työstä yhdistyksen hyväksi. Se valmistuu
KLYY:n 120-vuotisjuhliin v. 2016.
kuva: Pekka Tenhunen

Viimeinen kerta, kun itse näin Erkin oli vähän
ennen joulua. Oli varhainen aamu, ja olin
Erkin huoneessa kahdestaan hänen kanssaan.
Erkki nukkui rauhallisen näköisenä. En
halunnut herättää, istuin vain. Sitten Erkki
avasi silmänsä, katsoi minuun ja hymyili
hieman. Siinä oli se Erkin katseen pilkahdus,
sama joka jäi ensimmäisen lintuhavaintonsa
tehneen pikkupojan mieleen viisikymmentä
vuotta sitten…

Ne, joilla oli ilo olla Erkin henkilökohtaisia
ystäviä,
muistavat
hänet
loistavana
seuramiehenä. Vierailut Erkin ja Helenan
kaupunkikodissa tai kesäasunnolla jäävät
ikuisesti mieleen elämän keidashetkinä. Erkin
moniin harrastuksiin kuuluivat sulkapallo
(moninkertainen ikämiesten suomenmestari),
tanssi
(Erkin
ja
Helenan
vetämä
argentiinalainen
tango
oli
jotakin
henkeäsalpaavaa), niin ja ties mitä vielä…

Kiitos Erkki Sinulle, vielä kerran

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

(ilmoitus)

Harri Hölttä eduskuntaan
Pitkän linjan pohjoissavolainen luonnonharrastaja ja -suojelija Harri Hölttä on
ehdolla eduskuntaan kevään vaaleissa uudesta Savo-Karjalan vaalipiiristä.
Gallupkyselyiden valossa vanhoille metsille, soille, vapaille jokireiteille ja
suurpedoille on tulossa kovat ajat. Kaikkien luonnonystävien kannattaakin tänä
keväänä käyttää äänioikeuttaan luontoystävällisemmän eduskunnan luomiseksi!
Tule mukaan vaalikampanjaan! Lisätietoja: harri.holtta@vihreat.fi, puhelin 040-722
9224, kotisivut www.harriholtta.fi ja Facebookissa sivu ”Harri Hölttä eduskuntaan”
Tämä mainos on ehdokkaan kustantama ja piirros on Seppo Leinosen.

