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KLYYin puheenjohtajalta
Paula Hyvonen

Hei Luonnonystavat,

ainakin minut yliatti taas kerran Suomen

luonnon rikkaus. nelja vuodenaikaa ja niiden

monimuotoisuus ja ennen kaikkea ennakoi-

mattomuus. Talvi ei oikeastaan ollut

alkanutkaan, kun lisaantyvan valon maara jo

kertoi talven sela'n taittuneen. Maaliskuun puo-

lessa valissa paasi jo harrastamaan "harava-

hulluutta" pihanurmelle ja tanaan. huhtikuun

viimeisena sunnuntaina, Savisaaressa valko- pauiajaNetta-koira. KuvxPekka Tenhunen

vuokot kukkivat. Valkovuokkohan on etela-

suomalainen aitienpaivakukka. Tama vain osoittaa, etta vuodenaikaa ei tarkisteta

kalenterista vaan menemaiia ulos luontoon.

Pyoraily on kokemassa uutta tulemista, ei vain tyOmatkapyOra'ilyna vaan monimuotoisena

harrastepyorailyna. Itse olen tassa kevaan aikana totuttanut koiran tassuja ja omaa

takapuolta vahitellen pidentyviin pyoralenkkeihin. Pyoraily onkin oivallinen tapa kohentaa

yhdessa kaupunkikoiran kanssa kuntoa ja sulatella talven aikana kylkiin kertyneita

ylimaaraisia kiloja. Samalla tulee seurattua vaha'n laajemmalla reviirilla luonnossa

tapahtuvaa kevaan tuloa kuin pelkastaan kavellessa Lintujen pesintakauden alkaessahan

koiran vapaana juoksentelu metsassa, varsinkin lintukoiran, loppuu. Toivottavasti pyOraily

innostaa koiranomistajia yha enenevassa maarin ottamaan koirakaverin mukaan lenkille.

PyOraily edellyttaa kattavan ja monipuolisen pyora- ja kevyenliikenteen verkoston on sitten

kyseessa hyoty- tai harrastepydraily, ja sen lisaksi maastopydrailijdille tulisi olla oma

reittiverkosto. Tassapa haastetta Kuopion kaupungille. Mallia voisi kayda ottamassa

vaikkapa Oulusta.

Tassa lehdessa on kerrottu tulevista retkista ja tapahtumista. Nyt on aika ryhtya tekemaan

kesasuunnitelmia. Itse bongasin Suomen Luonto -lehdesta Paljakan luonnonpuiston

alkukesan kohteeksi Vaara-Kainuun kokemiseksi.

Valoa kohti luonnosta nauttien

Paula



Pelastetaan Tervaruukin metsa! "
TEKSTI: EERIKKI RUNDGREN

Metso-inventoinnissa
kohde osoittautui
arvokkaaksi ja se

soveltuisi
kokonaisuudessaan

Kuopion Luonnon Ystavain Yhdistys on jattanyt kaupungille
oikaisuvaatimuksen koskien Neulaniemessa suunniteltuja
hakkuita. Aivan erityisen huolissaan yhdistyksessa ollaan
aikeista kasitella joitakin yksittaisia metsakuvioita
Tervaruukin etelapuolisessa niemessa. Kaupungin itsensa tilaamassa metsaluonnon
monimuotoisuus- eli ns. Metso-inventoinnissa kohde osoittautui arvokkaaksi ja se
soveltuisi kokonaisuudessaan suojeltavaksi. Alueen arvoa lisaavat sen rajautuminen lahes
kokonaisuudessaan jo olemassa olevaan Neulaniemen luonnonsuojelualueeseen seka
rakentamattomana sailynyt rantaviiva.

Pohjois-Savon ELY-keskus on ilmaissut mielenkiintonsa kohteeseen, koska se taydentaisi
hienosti jo olemassa olevaa suojelualueverkostoa. Metso-ohjelman kautta saatava
kauppasumma olisi sekin huomattavasti suurempi mita muutamasta pienesta
metsakuviosta saatava hakkuutulo. Kasiteltaviksi aiotut metsakuviot ovat maastollisesti
erittain hankalia kalliolakimetsia, joihin paastakseen metsakoneella joutuu nousemaan
jyrkkia kivikkoisia rinteita seka ajamaan lapi kaikkein arvokkaimpien, runsaasti pysty- ja
maalahopuuta seka jareita haapoja sisaltavien kuusimetsakuvioiden.

Kuopion Luonnon Ystavain
Yhdistyksen
kaupunkimetsatyoryhmassa
Tervaruukin etelapuoliseen
niemeen aiottuja hakkuita ei
voida ymmartaa mitenkaan
muutoin kuin tarkoituksel-
lisena toimena heikentaa
alueen luontoarvoja.
Kaupunkimetsatyoryhmaa
huolestuttaa muutoinkin
kaupungin metsatoimen
ilmeinen kiire tehda hakkuita
Metso- i n ve nto i nn issa
arvokkaiksi osoitetuissa
kohteissa ennen kuin
kaupungin luottamusmiehet
ovat saaneet ilmaista
mielipiteensa, miten niita
tullaan jatkossa kasittelemaar

Hakoniemi
'A

Kartta Tervaruukin alueesta. Hakattavaksi suunniteltu metsa
osoitettu nuolella. Nykyisen luonnonsuojelualueen raja punaisella.

Lahde: Kuopion kaupungin luontoesite



I, vdCttdmdtontd vai frarmitonta tarpeetonta?

Kuopion Hyvinvoinnin edistamisen lautakunta teki viime kevaan kokouksessa kaksi
paatosta, jotka maksavat veronmaksajille yhteensa yli 0,27 miljoonaa euroa. Kyse on
kahdesta moottorikelkkareitista yhteispituudeltaan 42 kilometria Kallaveden
lansipuolella. Molempien kayttajamaaran arvioidaan jaavat vahaiseksi; toisessa arvio
on 10-30 henkea/vuorokausi. Toisessa kayttajamaaraa ei arvioitu, mutta jos arvioimme
sen samaksi seka kayttajat eri henkiloiksi. Taten paivittain kayttajia voisi olla yhteensa
40. Yhta huviajelijaa kohti naiden reittien pelkka perustaminen maksaa siis 6750 euroa
"lumivarmassa" Kuopiossa.

Hyvinvoinnin lisaantyminen lienee tassa aika vahaista, mutta paatos tuo pahoinvointia,
silla molemmat reitit tulevat liian lahelle muutamaa vakituista asuntoa. Naissa tullaan
karsimaan melusta, pakokaasuista ja pelosta jaada kelkan alle. Kelkkojen polttoaineen
lisaaine MTBE voi pilata kaivovedet.

Jos Hyvinvoinnin edistamisen lautakunta ei olisi tata paatosta tehnyt, kaupunginhallitus
olisi taas kavellyt sen yli ja paattanyt asiasta. Main tapahtui Nilsian puolessa, jossa
paikalliset maanomistajat vastustivat reittisuunnitelmaa.

Fanaattisesta rakentamispakosta paatellen Kuopion ja muiden kuntien hallitusten
ylapuolella taitaa olla joku ISOVELIVERKKO, silla koko Suomeen on verovaroilla tehty
noin 20000 km moottorikelkkareitteja, joiden yhteishinta on noin 130 miljoonaa. Niiden
yllapitoon menee vuosittain yli 10 miljoonaa. Pohjois-Savossa reitteja on 1100 km ja siis
7 miljoonaa euroa on naihin pantu ja yllapitoon kuluu vuosittain 700 000 euroa.

Reiteista harva hydtyy ja moni ka'rsii, mutta osa reiteista on taysin yhdentekevia -
kuluja lukuun ottamatta. Ei siis ihme, etta valtion ja kuntien talous on tiukoilla.
Laheskaan kaikki maanomistajat eivat ole halunneet ottaa kelkkareittia rasituksekseen,
silla reitti haittaa maa- ja metsataloutta seka luontoa, kun maasta 6 metrin leveydelta
kaadetaan puut, poistetaan isot kivet ja kuoppapaikkoja taytetaan. Kiuruvedella vanha
mies vastusti reitin rakentamista mailleen ja hanen taltuttajakseen tuli jopa poliisi,
vaikka muuten ihmiset yalittavat, etta poliisia ei tahdo saada paikalle, kun sita tarvitaan.

mf[
Raha ort psin kunnallisveroa ja osin EU-rahaa, joka 'on tarkoitettu maaseudun
kehittamiseen. Maaseutu ja sen matkailu olisivat hyotyneet enemman, jos rahaa olisi
kaytetty julkiseen liikenteeseen, joka myos pysahtyisi tai kevyen liikenteen reitteihin,
katuvaloihin tai bussipysakkien lumenpoistoon ja ajantasaisiin aikataulutietoihin
pysakkikatokissa ja naihin katoksiin. Tarvetta olisi myos maaseudun maanteiden ja
koulurakennusten kunnostuksessa tai oikean luontomatkailun kehittamisessa ja
monessa muussa tarpeessa.

Kuopion keskustassa moottorikelkkareitti ulottuu nyt Kolmisoppeen. Pienen Neulamaen
kaavaluonnoksessa Hiltulanlahdesta Kolmisoppeen lehtojen lapi oli ainakin piirretty
moottorikelkkareitti yhteyksia luomaan, kun junarata, moottoritie, paikallistie ja kevyen
liikenteen tie eivat muka riita. Kuopiossa Savilahti sairaaloineen ja Puijo tulevat
olemaan haaste moottorikelkkakaavoittajille, mutta aina voi toivoa, etta jarki voittaisi

•%* 1 **'
Helvi Heinonen-Tanski

•(" ^
Taustan kuvituksen pohjana Kaarina Heiskasen
valokuvaamaa nuotiosammalta.
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Lintuyhdistys KUIK
Yhteystiedot:
Lintuyhdistys Kuikka, c/o Kuopion museo, Kauppakatu 23, 70100 Kuopio
Verkkosivut: www.lintuyhdistvskuikka.net. hallitus@lintuvhdistvskuikka.net
Pj Mikko Parssinen, 040 9674008, mikko.parssinen123@qmail com

Liittymiset kotisivuilla tai jasensihteeri Sanna Makelainen, 0400 972 037
iasensihteeri@lintuvhdistvskuikka.net

Jasenmaksut 2014: varsinaiset jasenet 25e, nuoret alle 18 v. 13e. perhejasenet 5e. kannattajajasenet 120e.

Kuikan kuulumisia

Keva't on ollut tana vuonna aikaisessa ja
lintuharrastajilla on riittanyt kiiretta. Opastettuja

retkia ja tapahtumia on ollut paljon ja lisaksi olemme
juhlineet kunniakasta 40 vuoden ika'a. Myos kesalla

on tulossa yhteisia retkia.

Kannattaa seurata kotisivujamme osoitteessa

www.lintuyhdistvskuikka.net. kotisivujen lisaksi
kuulumisia ja tietoa kulkee myos Facebookin kautta
ja Kuikan Facebook sivuillahan voi vierailla, vaikka ei

muuten naamakirjaan kuuluisikaan. Sivu loytyy
osoitteesta ww.facebook.com/lintuyhdistyskuikka.

Lintukesaa kaikille
Mikko Parssinen

Lintuyhdistys Kuikan 40-vuotisjuhlat vapunpaivana Riistaveden lintujarvella
ja Koivulahden kodalla kerasivat yli 50 henkea ympa'ri Pohjois-Savoa.
Maljojen nostoa ohjasti puheenjohtaja Mikko Parssinen. KLYY lahjoitti
juhlivalle Kuikalle linnunponton. Se paatettiin sijoittaa Jukka Kauppisen
muistometsaan Rautalammin Kokkokalliolle. Kuvat: Pekka Tenhunen



Verimansikat
TEKSTI: PEKKATENHUNEN

Lintujen ampuminen on totuttu liittama'Sn
etelan maihin, missa' linnut muuttomat-
koillaan joutuvat metsastajain pyydyksiin
ja surmaamiksi

Ei tilanne Suomessakaan kuitenkaan ole
niin vilpitbn. kuin ajatellaan.

Suomen Riistakeskus mybntaa vuosittain
kymmenille tuhansille linnuille ampumis-
lupia "viljelmille koituvan vakavan
vahingon estamiseksi"', kuten virallinen
sanonta kuuluu.

Tana vuonna poikkeuslupien myonta'mi-
nen on riistaytynyt taysin kasista. Esi-
merkiksi 7.3.2014 annetulla luvalla
Suomen Riistakeskus myonsi Suonen-
joen seudun marjanviljelijbille luvan
ampua 32500 rakattirastasta (!) viiden
vuoden aikana ja lisaksi sadoittain
variksia, harakoita ja harmaalokkeja.
Lahdattavien lintujen lukumaarat ovat
kasittamattbman suuria.

Kuva: Kaarina Heiskanen

Vahan mybhemmin Kuopion piiri sai
luvan mm. 12500 rakattirastaan tappa-
miseen. Pitkin kevatta on annettu
kymmenittain paStoksia, esim. isokos-
keloiden ampumiseen kalanviljelylaitok-
silta.

Lintuyhdistys Kuikka, KLYY, Pohjois-
Savon luonnonsuojelupiiri ja BirdLife
Suomi ovat pyrkineet vaikuttamaan yli-
suunksi paisuneisiin paatb'ksiin mm.
valittamalla niista ylempiin oikeus-
asteisiin, laihoin tuloksin.

Edes kummallisimpiinkaan paatbksiin ei
ole tullut muutosta. Metsastajat ovat saa-
neet "riistan suojeluun" poikkeuslupia,
joiden liitekartta on ollut epaselva", tuhrui-
nen ympyrS isolle kartalle vetaistyna.

Lainlaatija ei varmasti alun perin tarkoit-
tanut poikkeuslupasaannbksia muotoil-
lessaan, etta luvista tulisi tamankaltainen
ampuma-automaatti. Lintulajien tunnistus
ei varsmkaan heikommissa olosuhteissa
ole helppoa. Voi vain kuvitella, kuinka
moni rauhoitettu lintu tulee ammutuksi
"samoilla luvilla" Vaihtoehtoisten suo-
jausmenetelmien kehittamiseen tuskin
syntyy mielenkiintoa, kun ampumisluvat
tulevat liukuhihnalta.

Kuva: Tero Pelkonen



Mika on paras KLYYm logo?

Neuvoa antava kansanaanestys!
KLYY:n nykyinen logo syntyi yhdistyksen 90-vuotisjuhlien yhteydessa vuonna 1987 On tullut
esiin ajatus, etta logon varitysta pitaisi muuttaa. Mita mielta sina olet? Annamme tassa
muutamia vaihtoehtoja. Aanesta paras!

Aanestysaikaa
elokuun loppuun.

Mika on paras vaihtoehto? Laheta meille suosikkisi!
• sahkopostilla: KLYY@mbnet.fi
• tekstiviestilla puh: 044 2892220
• kirjeella/postikortilla: KLYY, c/o Tenhunen, Koivulahdentie 176 B, 71210 Tuusjarvi

Aanestys on avoin kaikille, myos ei-jasenille. Voit lisaksi esittaa aivan ikioman vaihtoehdon
tai parannusidean.

Vaihtoehto 1 (nykyinen)

Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6

Kaikkien aanestaneiden kesken arvotaan taidekeraamikko Markku Piipon perhosaiheinen
taulu! (kts. sivu 9) Varmista, etta yhteystietosi tulevat a'a'nen mukana KLYY:lle arvontaa
varten.

s



Apurahapaatokset
KLYY:n rahastojen apurahoista on taman vuoden osalta paatetty, yhteensa perati 53 300 euroa.
Hakemusten yhteissumma oli kaksinkertainen, joten kaikille rahaa ei riittanyt. Onnittelut

apurahan saajille!

Suurimman summan, 5000 euroa, sai Elina Haikion tyoryhma Ita-Suomen yliopistosta Kuopiosta.

Betty Vaanasen rahaston apurahalla selvitetaan muurahaisyhteison monimutkaisia biologisia

suhteita ja ilmioita, mm. mikrobien vaikutusta niihin. Kyseessa on luonnontieteellinen

perustutkimus, jollaista KLYY:n rahastot haluavat erityisesti tukea. Usein naihin aiheisiin on vaikea

saada rahoitusta muualta, koska pikainen taloudellinen hyotyna'kokulma on monien rahoittajien

tahtaimessa.

Viimevuotiset apurahan saajat ovat antaneet selvityksensa kevaalla maaliskuuhun mennessa.

Monissa raporteissa kiitetaan KLYY:ta tuesta. Apurahoilla on tuettu pieniakin toiveita, vaikkapa

ostettu Luontosatasella mummolle jyvia lintujen ruokintaan tai mittavampia, tieteellisesti uusia

hankkeita, kuten tutkittu metsajaniksen ja rusakon lajisuhteita Ita-Suomen yliopistossa.

Keraamikko Markku Piippo Maaningalta sai viime vuonna apurahan kalustohankintoihin, joilla ban
pystyi toteuttamaan luontoaiheisia valokuvakeramiikkatauluja. Tassa taulussa komeilee ketohopeatflpla-
perhonen. - Kuva: Markku Piippo.



Kuopion Luonnon Ystavain Yhdistys r.y.
APURAHAT 2014

Lehtori Betty Vaanasen rahasto
Myonnetyt apurahat yhteensa 33 300 €
(hakemusten yhteissumma 76 816 €)

Hakija/tyoryhma
Anttonen Perttu

Baltzi Erol

Elo Riikka

Haikio Elina
/tyoryhma

Harkonen Salla

yo

Luk

FM

FT

FM

Oulu

Kuopio

Turku

Kuopio

Turku

Jokinen Linda yo Jyvaskyla

Karjalainen Anna FM Kuopio

Levanen Riikka FM Joensuu

Martikainen Jessica yo Kuopio

Moilanen Anni Luk Jyvaskyla

Paappanen Juuso Luk Joensuu

Peippo Jaana

Pirttinen Heidi

FT Jokioinen

FM Jyvaskyla

Poikela Noora

Silfver Tarja

Sorri Elina

Thitz Paula

LuK

FT

LuK

FM

Jyvaskyla

Kuopio

Jyvaskyla

Joensuu

Weldenegodgaud FM Kuopio
Melak

Virsula Emmi yo Oulu

apurahan aihe
Kuinka ekolokeroiden laajuus vaikuttaa
elioiden geneettiseen
monimuotoisuuteen?
Kevattaskuruohon eri populaatioista
eristetyt metallin kuljetukseen liittyvat
geenit
Molekyylimenetelmat
sammalpunkkiryhmien erottelussa

Kekomuurahaispesien mikrobiyhteisojen
lajiston ja yhteisorakenteen selvitys

Muurahaisten pesavieraat:
norkomuurahaiset ja vaikutus
isantamuurahaisiin
llmastonmuutoksen ja
sukusiitosdepression vaikutus siian ja
muikun poikaskehitykseen
Jokiravun populaatiogenetiikka ja
kantojen suojelu

Rusakon ja metsajaniksen ekologis-
geneettinen vuorovaikutus muuttuvassa
ilmastossa

llmakehan typpioksidia kuluttavat mikrobit

Termofiilisen bakteriofagin, P23-77
kuoriproteiinin vasta-ainetunnistus
Suomen rengaspistiaislajien
ravinnonkaytto ja kultapistiaisloisten
isantaspesifisyys
Matka-apuraha Kiinaan: the International
Society for Animal Genetics Conference,
lampaan hedelmallisyys

Autoimmuunireaktion ja siihen liittyvien
geenien tutkiminen virusinfektoiduissa
hiirissa
Banaanikarpastutkimus: Lajien
risteytymista estavat isolaatiomekanismit
Periman ja kasvuympariston vaikutus
koivujen ruskaan ja kirvojen
esiintymiseen
Populaatiotiheyden vaikutus
metsamyyran hormonireseptorigeenien
saatelyyn
Rauduskoivun lehtien
rauhaskarvatiheyden vasteet
kasvatusolosuhteisiin
Matka-apuraha Kiinaan: Osallistuminen
ISAG 2014 konferenssiin ja genetiikan
tyopajaan
Identtinen viivakoodi eri lajeilla
suomalaisessa perhoslajistossa: syyt ja
seuraukset

gradu

gradu

vaitos

vaitos

gradu

vaitos

vaitos

gradu

gradu

gradu

gradu

post
doc

gradu

gradu

gradu

myOnnetty
summa

950,00 €

950, 00 €

2 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

950, 00 €

4 000,00 €

1 500, 00 €

750, 00 €

950,00 €

950, 00 €

1 750, 00 €

950, 00 €

950, 00 €

4 000,00 €

950, 00 €

2 000,00 €

1 750,00 €

950,006
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Yhdistetty rahasto
Mybnnetyt apurahat yhteensa 20 000 €
(hakemusten yhteissumma 28 000 €)

Hakija/tyoryhma apurahan aihe

JASENAPURAHAT yhteensa 13 650 €:
Kestava yhdyskuntajatteen kasittely 2000-luvulla Osallistuminen
GRONEN-konferenssiin Helsingissa 16.-18.6.

Metallien esiintyminen Kuopion kaupungin hulevesialueiden
petohyonteisissa
Luontoa. luonnonsuojelua ja kulttuuria yhdisteleva toritapahtuma:
Rapukamurallit

Chen Lihuizi Kuopio

Hartikainen Samuel
/tyoryhma Kuopio

Kananen Jukka Kuopio

Karkkainen Hannu Suonenjoki Lintujen rengastus- ja lintututkimuskuluihin
Villin jarvitaimenen poikastiheyteen vaikuttavat

Leppanen Antti Jyvaskyla ymparistomuuttujat virtavesissa
Osallistuminen kokoukseen European Geosciences Union
General Assembly 2014

Lintuyhdistys Kuikan internetsivujen uudistaminen

Kuopion Pilpan perhos- ja hyonteisselvitys

Lintujen rengastukseen tarvittavien valineiden hankinta

Yla-Savon kartoitus- ja GIS-tyoryhman inventoinnit

Luontoharrastukseen (linturetkille varusteita)
Lintukirjojen hankinta palkinnoiksi paikallislehdessa toteutettuun
Imtukilpailuun

Pyydysten hankinta, minkin ja supikoiran vahentaminen

Kunnollisen rinkan hankkiminen pitempaa luontovaellusta varten
Kiikarit/kaukoputki ja jalusta lintujen seurantaan ja

Laatikainen Tarja Siilinjarvi luontotarkkailua varten

Nikulainen Anneli Suonenjoki Airot veneeseen ja pelastusliivit nelihenkiselle perheelle

Putkonen Anni Kuopio Sivulaukkujen ostaminen fillariretkeilymatkoille

Raittonen Heli Vesanto Tutkimusvalineita: linnunponttdja
Rbnka Risto Leppavirta Linnunponttojen kunnostaminen ja uusiminen
Teittinen Kari Joroinen Kiikarin hankinta tai luontokurssille Osallistuminen
Tuikka Paula Vesanto Harrastusvalineita: Retkeilyreppu ja lintujen aanikina

JULKAISUAPURAHAT yhteensa 5400 €:

Hallikainen
Lauri

Maljanen Marja

Mononcn Janne

Rundgren Eerikki

Sarja Hanna
Yliluoma
Jarmo/tyoryhma

LUONTOSATASET

Haataja Heidi

Hartikainen Pertti
Heikkinen Matti

Junnikkala Tuula

Kuopio

Kuopio

Kuopio

Kuopio

lisalmi

Vierema

Kuopio

Kuopio

Kuopio

Kuopio

Knuutinen
Jorma/tybryhma Rautalampi

Koivuniemi
Meeri Joensuu

Niiranen Pekka Varkaus

Luonto soi osa 14 julkaisuun, cd-albumin painokuluihin.
aanimateriaalihankintakuluihin

Konneveden suurjarvea poikkitieteellisesti esitteleva
yleistajuinen teos

Saimaannorppayksiloiden ajallinen ja alueellinen
kayttaytymisekologia (vaitoskirja)
Valokuvanayttely Linnansaaren kansallis-puistosta,
Luontokeskus Oskari 15.6.-31.7

KASVIVAURIOAPURAHAT yhteensa 950€:
Holmstrom Raskasmetallien kertyminen mustikkaan nikkeli- ja kuparisulaton
Hanna Turku ympa'ristossa

myonnetty
summa

600,00 €

2 000,00 €

400,00 €

1 500,00 €

950,00 €

950,00 €

950,00 €

2 000.00 €

1 000,00 €

2 200,00 €

100.00 €

100.00€

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

950,00 €

1 650,00 €

2 000,00 €

800,00 €

950.00 €



KESAN 2014 LUONTORETKET JA
TAPAHTUMAT

Kuopion alueelliset ymparistonsuojelupalvelut ja luonnontieteellinen museo
jarjestavat kesan aikana opastettuja luontoretkia ja tapahtumia. Karttulan ja
Karhonsaaren retkia lukuun ottamatta retket ovat maksuttomia.

Lahiretki Sarkiniemeen

Torstaina 22.5. kierrellaan Sarkiniemen
rannoilla. Kuopion luonnontieteellisen ja
kulttuurihistoriallisen museon retkella
tarkkaillaan kevaista luontoa ja kuullaan
tarinoita Sarkiniemen historiasta. Retki
aloitetaan klo 18 asukastupa Katiskan
edesta (Rimpitie 1).

Luontoa ja historiaa Halmejoella

Tiistaina 3.6. tutustutaan Ranta-Toiva-
lassa sijaitsevaan Halmejoen luonto-
polkuun. Paikalla on myos Ranta-Toivala
- Uuhimaki -kylatoimikunnan edustajia
ker-tomassa Pokosenmaen
patteripolusta. Retkelle lahdetaan
Halmejoentien varrella olevalta
opastustaululta klo 18. Retken paatteeksi
juodaan nuotiokahvit laavulla.

Hyvinvointia ja terveytta luonnosta

Maailman ymparistopaivana 5.6.
tutustutaan siihen, miten luonnosta saa
terveytta ja hyvinvointia. Tilaisuus on
kaupunginkirjaston luentosalissa klo
17.30-19.00, ja se jarjestetaan yhteis-
tyossa KLYY:n kanssa.

I

Luonnonkukkia Pilpassa

r»l*o_Sunnuntaina 15.6. vietetaan valta-
kunnallista luonnonkukkien paivaa
Kolmisopen-Pilpan alueella. Retkelle
lahdetaan klo 12 Pilpantien paassa
olevalta pysakointialueelta. Evastauko
Pilpan laavulla, omat evaat mukaan!
Retki jarjestetaan yhteistyossa KLYY:n
kanssa.

Kadonneen
Puijolla

aarteen metsastajat

Keskiviikkona 18.6. jarjestetaan koko
perheen seikkailuretki Puijolle. Retkelle
lahdetaan klo 17 Ala-Antikkalan lasket-
telurinteen parkkipaikalta. Omat evaat
mukaan! Retkelle mahtuu 20 ensin
ilmoittautunutta. llmoittautumiset: Mari
Wikholm, puh. 0447181543.

Jattipalsamit kuriin!

Viikolla 28 ja 29 kitketaan
jattipalsameita yhteistyossa
asukasyhdistysten, KLYY:n ja
Metsahallituksen Etela-Suomen Luon-
topalveluiden Luonnonhoito-Life -hank-
keen kanssa. Talkoolaisille on luvassa
talkookahvit ja tyohanskat.

- Tiistaina 8.7. torjutaan jattipalsamia
Paivarannassa, jossa kohteina ovat
erityisesti Puijon luonnonsuojelualueen
laheisyydessa olevat esiintymat.
Talkoot aloitetaan Paivarannan koulun
parkkipaikalta klo 16.30.

- Keskiviikkona 9.7. ovat vuorossa
Neulamaen urheilukentan ymparisto ja
Polkkypuron notko. Talkoot aloitetaan
Neulamaen urheilukentan parkkipaikalta
klo 16.30.

Tiistaina 15.7. jattipalsamia
poistetaan Lansi-Puijon ja Rypysuon
alueilla. Talkoot aloitetaan Lansi-Puijon
asukastuvan ja Salen parkkipaikalta klo
16.30.
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Karttulan luontoa ja historiaa

Sunnuntaina 3.8. tutustutaan Sourun
rautaruukkiin ja muuhun Syvanniemen
historiaan. Retkella kaydaan myos
Lintuniemen luonnonsuojelualueella.
Evas-tauko pidetaan Autuaanlammen
kodalla. Viitisen tuntia kestavalle
bussiretkelle lahdetaan Kuopiosta klo 11
Mukaan voi lahtea myos Syvanniemelta
Eevantalolta klo 11.30. Retkelle on
ilmoittauduttava viimeistaan 18.7
llmoittautumisia otetaan vastaan 1 7
alkaen numerossa (017) 182127 (virka-
aikana). Kuljetuksesta peritaan aikuisilta
viiden euron maksu.

Hyvat kengat jalkaan ja taskulamppu
mukaan!

Sateisella ja tuulisella saalla lepakot eivat
lenna. Voit varmistaa retken toteutumisen
pari tuntia ennen ajankohtaa (puh.
044718 1543).

Puijo Liikuttaa

Puijo liikuttaa kaikenikaisia sun-
nuntaina 31.8. klo 10-15. Eri puolilla
Puijoa on silloin tarjolla monenlaista
luontoliikuntaa seka tietoa luonnosta ja
siella liikkumisesta. Lisatietoja tapah-
tumasta antaa Kati Vahasarja, puh.
040 752 9920.

Karhonsaaren puita ja pensaita

Sunnuntaina 17.8. tutustutaan Karhon-
saareen ja siella olevaan puulajipuistoon.
Nelisen tuntia kestavalle laivaretkelle
lahdetaan matkustajasatamasta klo 11
Retkelle on ilmoittauduttava viimeistaan
11.8. llmoittautumisia otetaan vastaan
217 alkaen numerossa (017) 182127
(virka-aikana). Risteilysta peritaan aikui-
silta viiden euron maksu, johon sisaltyy
nuotiokahvit.

KLYY on mukana tapahtumassa
Suomen Luonnon paivan hengessa.
KLYY:n ohjaamat retket suuntautuvat
aarnialueelle, jossa tutus-tutaan mm.
lahopuihin, kaapiin ja otokoihin. Kuikan
kanssa kootaan linnunponttoja
Konttilassa ja samalla tarkkail-laan
myos siivekkaita. Sieniseura tutus-
tuttaa sienien ihmeelliseen ja moni-
muotoiseen maailmaan.

Niittytalkoot Pilpassa

Keskiviikkona 20.8. jarjestetaan yhteis-
tyossa Puijon Ladun kanssa heinatalkoot
Pilpan niitylla. Talkoot aloitetaan klo 13.
Talkoolaisille on tarjolla nuotiokahvit ja
makkaraa seka talkoosauna.

Lepakkoretki

Perjantaina 22.8. klo 21.30 lahdetaan
tarkkailemaan lepakoita. Tapaamme Yla-
Antikkalassa, Puijon golfkentan parkki-
paikalla. Nahkasiipien katselun lisaksi
voimme kuunnella lepakoiden kaiku-
luotausaania lepakkodetektorin avulla.

Porraavat polyttajat

Tiistaina 26.8. tutustutaan loppukesan
polyttajahyonteisten monimuotoiseen
maailmaan Puijon maisemissa. Kokoon-
tuminen Konttilassa klo 17 Huonolla
saalla hyonteiset eivat lenna, joten retki
voi peruuntua. Voit varmistaa retken
toteutumisen pari tuntia ennen
ajankohtaa (puh. 044 718 2653).

Nakymatonta
keskustassa

kulttuuriymparistoa

Lauantaina 13.9. tutustutaan nykyista
kaupunkikuvaa edeltaneisiin toreihin,
pihoihin ja rakennuksiin Piispanpuistosta
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torille polveilevalla kavelylla. Kierros
aloitetaan Piispanpuistosta klo 13. Kavely
liittyy Euroopan kulttuuriymparistopaivien
teemaan "Nakymaton kulttuuriymparisto",
ja se jarjestetaan yhteistyossa Pohjois-
Savon perinnepoliittisen yhdistyksen
kanssa.

Vanhan metsan taikaa Neulamaessa

Lauantaina 20.9. vaellellaan Neulamaen
metsissa ja tutustutaan vanhan metsan
elamaan. Retkelle lahdetaan Kolmi-
sopenlammen luoteispaan parkkipaikalta

klo 11 Retki kestaa noin kolme tuntia.
Ota omat evaat mukaan!

Lyhtykavely Puijolle

Tiistaina 23.9. ihaillaan Puijon vanhaa
metsaa lyhtyjen ja taskulamppujen
valossa. Kavelylle lahdetaan klo 19
pesapallokentan pysakointialueelta. Ota
oma lyhty tai taskulamppu mukaan!
Retkelaiset paasevat puoleen hintaan
Puijon torniin, jossa on tarjolla kahvia ja
mehua.

KLYY:n jarjestamat retket:
Hiljaisuustapahtuma 11 10. lauantaina Poukamassa Hiljan paivan merkeissa Puijon
seurakunnan kanssa. Sunnuntaina Puijon kirkon jumalanpalveluksen aiheena on Luoma-
kunnan paiva.

Kiinnostaako veneella tai kanootilla tutustuminen Karhonsaaren
lahivesille?

KLYYIla on muutama vene ja ajattelimme lahtea soutelemaan Karhonsaaren
lahivesille 28.6. Myos omat soutuveneet ja kanootit ovat tervetulleita. Retken
vetajina toimivat Jaakko Hakola ja Olavi Raatikainen. Hyvalla kelilla voimme
soutaa vaikka Sorsasalon ympari ja pysahtya evastamaan laavulle, joka
sijaitsee Pohjois-Kallaveden puoleisella rannalla. Retken jalkeen lampiaa
Karhonsaaren rantasauna. Lahto Ranta-Toivalan tien paasta n. klo 12.
llmoittautumisetolavi.raatikainen@uef.fi.

Loytyyko nuoria luonnonystavia?
Aikoinaan hyvinkin aktiivisesti toimineiden Kuopion Nuorten Luonnonystavien
toiminta on sammuksissa. Loytyisiko luonnosta kiinnostuneita 13-17 -vuotiaita
nuoria sytyttamaan jalleen toiminnan henkiin?

Toiminnan ulkoiset puitteet ovat erinomaiset. Tukea loytyy niin toimitilojen. rahan
kuin opastuksenkin puolesta. Sisalto muotoutuu nuorten itsensa toiveiden
pohjalta. Se voi olla retkeilya, kasilla tekemista, ymparistotempauksia, nettisivujen
tekoa, valokuvausta, perinteista luonnonharrastusta, maailmanparannusta... vain
mielikuvitus on rajana!

Jos kiinnostuit, ota yhteytta: KLYY@mbnet.fi.
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Lottovoetto lanekoskelle?
Eipa yksinainen Lupuskaan voinut olla
noteeraamatta ilmeista ihmetta. Suoma-
lainen yritys tekee miljardiluokan sijoituksen
Suomeen! Ja viela keskella aika surkeita
talousnakymia1

Metsa-Group aikoo ajanmukaistaa Aane-
kosken sellutehtaansa "biotuotetehtaaksi"
Tavoitteena lienee seka selluloosan etta
valmistusprosessin sivutuotteiden hyddyn-
taminen uudentyyppisma materiaalema.
Toistaiseksi ei kuitenkaan ole julkisuudessa
juuri avattu, mita "biotuotteita" tehdas alkaa
sellun ohella suoltamaan.

Selluloosa- ja paperiteollisuutta ehdittiin jo
pitaa auringonlaskun alana. Kemijarven
sellutehtaan taannoinen lopettaminen oli
kylma signaali luonnonvaroista elavalle
Pohjois-Suomelle. Metsa'sektorin tulevai-
suudenmahdollisuuksien arveltiin paljolti
olevan korkealaatuisessa sahatavarassa.
Se taas puolestaan edellyttaa pitempia
kiertoaikoja, kuin mita viime vuosien
metsanhoidossa on tavoiteltu. Yksinainen
Lupuskin naki haaveissaan jareita hongik-
koja, missa sopisi kansallis-romanttisessa
hengessa jolkutella.

Kehittyvien talouksien ja erityisesti Kiinan
markkinat ovat avanneet havusellulle
uuden tulevaisuuden - tai ainakin jatkoajan.
Ja se voi merkita myds jatkoaikaa Suomen
metsamaisemaa hallitseville alakuloisille
hakkuuraiskioille ja puupelloille

Yksinaisella Lupuksella on alttius haikeu-
teen ja tunnelmointiin. Niinpa marraskuun
pimea iltapaiva hakkuaukealla, sateen
tihuuttaessa tai markien rantarattien
laiskiessa taivaalta, on niita kokemuksia,
joissa Lupuksen pelastaa elamalle vain
pitka. jolittava ulina... Mutta joillekin sama

maisema on
tietysti merk-
ki virkeasta
taloudesta ja
kestavan
kehityksen
mukaisesta
metsanhoidosta. Yksinainen Lupus
myOnta'a auliisti, etta hanen na'kokulmansa
saattaisi olla toinen, jos ha'nen toimeen-
tulonsa nykyista suoremmin riippuisi
metsien intensiivisesta hyvSksikaytosta'. Ja
keva'than nyt sita paitsi on, toivon ja
lemmen aika...

Aanekoski ainakin on Metsa Groupin
sijoituspa'atoksen johdosta herannyt uuteen
toivoon. Suotakoon tama, kovin monia
ilouutisia ei sielta ole viime aikoina
kuulunutkaan. Yksinainen Lupuskin muis-
tuttaa itseaan siita onnesta, etta Suomen
perusteollisuus on pohjautunut puun-
jalostukseen - siis uusiintuviin luonnon-
varoihin - eika esimerkiksi kaivannaisiin.
Karsemkaan hakkuuaukko ei ole ikuinen,
toisin kuin avolouhos.

Niinpa Yksinainen Lupus irvistaa ja koettaa
olla iloinen aanekoskisten puolesta.
Koettaa toivoa, ettei nykyinen sellu-
suhdanne ole vain kouristus ennen
kuolemaa. Koettaa toivottaa menestysta
metsapohjaisille biotuotteille - mieluiten
silia tavalla, etta puu tulisi todella takkaan
hyddynnetyksi. Uskoo ja toivoo, etta
jokunen vanhan metsan keidas jaa
anarkistina uhmaamaan istutustaimikon
monotonisuutta tai hakkuuaukon autiutta -
Aanekoskellakin.

El maar lienee lahdettava Puijolle. Salo-
maan kokee parhaiten tata nykya
kaupungin keskustassa.

Yksinainen Lupus
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Pohjois-Savon Sieniseura

Sieniseuran kuulumisia myos seuran Facebook -sivulla:

https://www.facebook.com/qroups/187341181385S48/

Ryhma on suljettu, mutta jaseneksi paasee pyytamalla' mukaan.

Sivustolla on viime hetken muutokset tapahtumiin. Seuran nettisivut loytyvat:
http://www.sll.fi/pohiois-savo/klw/pohiois-savon-sieniseura

seura

Sieniseuran hallitus jarjestaytyi:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteerijatal.hoitaja
Tiedottaja
Jasen
Varajasen
Varajasen

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

heikkineneevaliisa40 (at) gmail.com
kirsti.eskelinen (at) pp.inet.fi
marianne.amnorin (at) gmaii.com
jarmo.immonen (at) iki.fi
junnikkala.tuula (at) gmail.com
marja-liisa.aho (at) suomi24.fi
jsturun (at) gmail.com

Sieniretkien ja -neuvonnan vastuuhenkiloina ovat Eeva Heikkinen ja Kirsti Eskelinen.

Tulevia sienitapahtumia:

Kevat on taas niin pitkalla, etta odottelemme,
milloin tutuilla sienipaikoilla alkaa nakya
picnia korvasienen nystyroita. Tosin en ole
viela kaynyt tarkastamassa tilannetta, kun on
ollut niin kylmia oita.

Pianhan sinnc lahdetaan oikcin joukollakin,
korvasicniretki Suonenjoclla on jo 17.5.
Kokoonnumme S-marketin parkkipaikalle klo
10 ja lahdetnme siita ryhmina sienipaikoille.
Varusteina ulkoiluvaatteet ja sienikori seka
sieniveitsi etta tarvittaessa evaa't. Ilmoittautua
voi Kirstille puh.0405486362 tai Eevalle
puh.0400565981. Tervetuloa joukolla
mukaan!

Seuramme jarjestaa yhteistyossa Kuopion
luonnontieteellisen museon ja luontopedagogi
Mari Wikholmin kanssa uudenlaisen
Sieniviikot kokonaisuuden. Siihen liittyen
osallistumme suosittuun ravintolapa'ivaan
17.8. sieniruoilla. Ravintolamme sijaitsee

Kuopion museon kokoustiloissa.
Toivottavasti sienisatoa saadaan mahdol-
lisimman monipuolisesti herkkujemme
tarveaineiksi jo silloin.

Sicniviikkoihin kuuluu myos Puijo liikuttaa
tapahtuma 31.8., jolloin tchdaan siclla
mahdollisesti sieniretki ja jarjestetaan sienten
tunnistusrasti. Myos Kuopion kaupungin-
kirjaston kanssa on suunnitteilla sieniaiheista
materiaalia verkkokirjastoon.

Poimijakoulutusta seuralta on kyselty jo viime
syksyna ja Sisa-Savon kansalaisopisto
jarjestaa yhdessa sieniseuran kanssa
poimijakurssin 30.8. klo 10-16
Suonenjoella. Paikka on viela avoin ja sen
voi tarkistaa opistolta puhelimitse
0447581466 tai netissa
(httpS://WWW.opistopalvelut.fi/sisasavo).
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Samoin toteutetaan seuran ja opiston
yhteistyona seka Suonenjoen Martta-
yhdistyksen avustamana sieninayttely
Suonenjoella 1.9. kaupungintalon kerho-
tiloissa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan
lahempana tapahtuman ajankohtaa.

Seuran neuvojat osallistuvat taas elon-
korjuutapahtumaan 29.-30.8. Kuopion
torilla ja pyrimme esittelemaan sienia myos
jossain kauppakeskuksessa kauden aikana.

Lisa'si osallistumme 21.9. Kansa kavelee -
tapahtumaan Kuopiossa sienia esittelemalla.
Tarvittaessa toteutamme myos tyopaikkojen
sieniretkia tai muuta koulutusta toiveiden
mukaan, neuvojien yhteystiedot loytyvat
seuran nettisivuilta.

Tulevien valtakunnallisten sienipaivien
suunnittelu on hyvalla mallil la ja toivomme
tietenkin runsasta osanottoa paiville ja kaikin
puolin onnistuneita ja antoisia sienipaivia.

Eeva Heikkinen

Kdapimistd, eli kaapien bongailua
ja tunnistamista, voi harrastaa
ympa'ri vuoden vaikkapa
hortoilun eli villien luonnon-
kasvien kerailyn ja syomisen,
rinnalla.

Suurin osa kaavista on kuollutta
puuainesta hajottavia lahottaja-
sienia, jotka palauttavat ravinteet
takaisin luonnon kiertokulkuun.
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Elainhoitolan kuulumisia vuodelta 2013
Tarja Jauhiainen kertoo meille Karttulassa sijaitsevan luonnonvaraisten elaimien ensihoito-
paikan kuulumisia viime vuodelta. Toiminta tapahtuu elainlaakarin valvonnassa.

Tarjaan voi ottaa elaintenhoitoasioissa yhteytta, puh. 040-7668577

ORAVA

Toukokuun 20. paiva tuotiin 60 grammaa
painava oravanpoikanen, joka oli loydetty
pihamaalta jossa on ollut lapsia - eli alkupera
tuntematon.

Kuvastakin voi paatella, etta sen olisi pitanyt
painaa enemman. Poikanen soi, pissi ja kakki
mutta minusta ei ollut sille paljoa apua. Se
kuoli vuorokauden kuluttua tulostaan.

VARIS

Korhosen Olli oli haavittanut 22.10.2013
Suonenjoella naakan / kesykyyhkyn kokoisen
variksen. Elainlaakari oli tutkinut Vaakun, eika
ollut loytanyt syyta valittomaan
lopettamiseen. Alusta asti on ollut selva, ettei
siita ole takaisin luontoon.

Silla oli valkeita hoyhenia, joita tavataan
nakkikioskilinnuilla vaarasta ruokavaliosta ja
se kakoi kuin sydantautinen lentamisen
aiheuttamasta rasituksesta. Silla on
jonkinasteinen kehityshairio kielessa, minka
vuoksi se ei ole saanut normaalisti ravintoa ja
vasenta jalkaansakin se on hieman ontunut
alusta asti. Vaakku oli viikon verran Ollilla

18



karanteenissa ennen kuin se siirtyi minulle
uunin kupeelle.

Ruoka on maistunut, lintu on kuntoutunut niin,
etta joulun kieppeilla kuulin sen kraakkuvan
ensimmaisen kerran, eika se ole sen jalkeen
enaa kakonut.

Nakkikioskin liepeilla se on selvasti ollut. Sen
ruokavalio on mielenkiintoinen. Olen tes-
tannut mita kaikkea se syo: suolakurkkua,
sipulia, tomaattia, appelsiinia, mandariineja,
meetwurstia, uunimakkaraa... Kauraa jyvina
se ei syo. Viskelee vaan ympariinsa...

Kauraryynia, leivanmuruja, lihaa ja koiran-
ruokaa se osaa syoda. Joskus huvittaa sen
touhut kun jokainen lihanpalakin on ensin
kasteltava vesiastiassa ennen kuin sen voi
heittaa helttaan :D

Mandariinia olen sille hieman antanut, koska
se siita niin nakyy tykkaavan, vaikka se ei
aivan suoranaisesti ole linnunruokaa.
Onneksi se on kova ainakin maistamaan
uusia terveellisempia ruokia, vaikka saattaa
viskata ne hakin raosta kissoille.

Sulathan silla on karmeassa kunnossa, multa
eikohan ne siita, kunhan sulkasato alkaa.
Mutta aika nayttaa...

TUULIHAUKKA

Kavin 28.7.2013 Matilta ja Liisalta Lapin-
lahdelta hakemassa tienvierelta poimitun,
vasta pesastaan lahteneen tormanneen
tuulihaukan. Kun kurkistin rei'itettyyn pitsa-
kastikelaatikkoon, sielta niskat kenossa
minua katsoi suurin silmin otus, jonka voi
luokitella maailman sopoimpien joukkoon.

Kavin Maaningalta ostamassa jauhelihaa ja
sehan kelpasi, kun tarjosin sita tulitikun
paalla. Eli ruokinta ei tulisi olemaan ongelma,
mutta se roikkuva vasen siipi on se ongelma.

Siirsin lapsukaisen kotona isoon kissa-
koppaan omaan makuuhuoneeseeni vieri-
hoitoon. Sehan oli oikein veikea otus: ruoka
maistui erinomaisesti. Jopa niin, etta

ottaessani kerran tyhjaa lautasta kopasta
pois, se huomasi lattialla lusikassa viela pari
siansydanpalaa ja sinkosi avoimesta luukusta
ulos syomaan lihat.

Aina syonnin jalkeen se myttasi varpaisiinsa
aluspaperia ja alkoi repia sita ohuiksi
suikaleiksi. 5-10 minuuttia revittyaan, se alkoi
sulatella ruokiaan.

Se tykkasi nousta kasivarrelle istumaan.
Toinen kasi piti pitaa piilossa ja sormia ei
saanut heilutella tuon istunnon aikana.
Aikansa se siina istui ja sitten pomppasi
koppaan. Jos se piti varpaillaan kahdesta
sormesta yhta aikaa kiinni, ei se tuntunut
oikeastaan miltaan. Mutta jos se sai
varpaansa yhden sormen ymparille, sita voi jo
kutsua tuskaksi. Samoin kuin, jos se sai
nokallaan pehmeasta ihosta kiinni, sekaan ei
ollut yhtaan kivaa!
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Sen nipistyksen sai tuntea nahassaan
muutaman paivan paasta myos Romusen
Paivi, kun nukutettiin sopokki pois. Siipi
roikkui edelleen olkapaastaan.

Ei se helpolla klinikalla meita suinkaan
paastanyt. Pikku tuulihaukka oli kuin oljytty
tuulenpyorre, kun koetin saada sita kunnol-
liseen otteeseen nukutusta varten. Villikko
lipesi otteestani ja se paatyi istumaan
paalaelleni jossa koetin sen varpaita selvitella
pitkista hiuksistani. Ja AUTS ne kynnet
paanahassa...

Sitten se itse hyppasi koppaan, jolloin sain
sen otettua paremmin kuin osasin varautua
sen temppuihin. Laksiaisiksi se nipisti sitten
Paivia hyvin kipeasti.

Ei pida olla murheellinen. Pikku tuulihaukka
eli lyhyen elamansa taysilla turhia
murehtimatta.

HAARAPAASKY

"Jos jotain aiheutat -

sen sotkun myos itse selvitat!"

Itse sain siita taas muistutuksen, kun
navettatoissa joskus vaan joutuu vetelemaan
karpasnauhoja ja vaikka yritin tehda
pikavirityksen ennen haarapaaskyjen
kotiutumista, 16.5. aamulla yksi roikkui
molemmista siivistaan ja pyrstostaan.
Kirosanojen maaraa ei voi edes laskea, mita
tuolloin ilmoille paastin, kun irrottelin
matkalaista pinteesta.

Heti tuoreeltaan pesin liimoja pois ja laitoin
sen pehmustettuun rei'itettyyn kannelliseen
sankoon. Kotona pesin linnun fairylla viela
kolmeen kertaan ennen kuin aloin olla
lopputulokseen tyytyvainen. Lintu on
huuhdottava hyvin ja sen on annettava
kuivahtaa lampimassa paikassa. Sulat eivat
saa tarttua toisiinsa yhtaan vapautettaessa.

Tehdessani viimeista tarkistusta tuvassani
jossa olin varalta vetanyt verhot kaikkiin
ikkunoihin, paaskyseni kaytti sormieni

loyhyytta hyvakseen ja nousi ilmaan.
Seurasin parin kierroksen ajan, etta kaikki
toimii niin kuin pitaakin. Avasin ovet ulos asti
auki ja seurasin, kuinka paasky hetken aikaa
lekutti paikallaan arvioiden reittia suoraan
eteisen lapi ja sinkosi ulos taivaalle.

Haarapaasky on helppo pideltava pestessa,
kun vertaa nuoreen varpuseen tai nuoreen
punarintaan. Jalkimmainen oli loytanyt 10.7
pienen raon tukkimastani navetan ikkunasta
ja kuinkas ollakaan, roikkui pyrstostaan
nauhassa. Seikkailu oli loppunut siihen.

Sain kuulla olevani totaalisen "TIKS.TIKS!"
kun pesin sen pyrstoa kahteen kertaan. Vasta
pesasta lahteneena hentoisena ja pehmoi-
sena raivopaana punarinta ei ollut helpoimpia
tapauksia, mutta illaksi se paasi takaisin
vapauteen.

MUUTTIS. Tiita mattotelineen paalta
Petoselta loydettya haukkaa luult i in
muuttohaukaksi, mutta elainlaakari Jussi
Aalto tunnisti sen aavikkohaukaksi! Se oli
karannut Venajalta metsastyshaukkatarhasta.
Se vietiin syksylla Heinolan lintutarhaan.
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Savo-Karjalan luontopiirin
luontoleirit

Retkeilya^ leikkeja, seikkailujaj
luonnon tutkailuja, kadentaitoja,
saunomista, uimista, peleja ja

iltanuotiolla herkuttelua!

Lasten ja nuorten leirien
hinta on Luonto-Liiton
jasenille 90e, muille

HOe.

Hinta sisaltaa
vakuutuksen, ruuatja

ohjelman.

Majoitus teltoissa,
kaytossa myos sisatilat.

ion i^irhonsaaijessa
8.-13.6.2014'

ulan perinne'tiialla
.n kansallispui^tossa
29.6'. -4.7.2£tt4

Nuorten luontoleirit
12-15-vuotiaille

Retkeilya'~j ymparistoasiaa,
^Jjiluonnon tut^aidlua, ka'dentaitoja,
telttaoita, saunomista ja iltanuotioita!

nnon t n t kan lua.,
ita, saunomista

;^CA' • y _^JA

opion KarhoiKuopion Karhonsaar^£sa
1.-6.6.2014 '

Turulan perincuetilalla
Kolin kansallispuistossa

6.-11.7.2014

Perhelei
16.-19.7.2014

Kuopion Karhonsaaressa

Leirilla retkeillaa'n, pelataan peleja^
tehdaan kasitoita'j tutkaillaan luontoa^

uidaan ja saunotaan.

Majoitus teltoissa, ruokailuja,ohjelmaa
ja sateen varalta kaytossa myos sisatilat

Saaressa ei ole sahkoa eika juoksevaa
vetta, peseytymistilat kaytossa saunalla.

Leirin hinta on 50e/aikuinen ja 20e/lapsi,
Leirihinta sisaltaa kasvisruuan,
vakuutuksenja ohjelman. Leirille

osallistuvat vanhemmat ovat paavastuussa
lapsistaan j/ heidan hoidostaan.
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TERVETULOA JASENEKSI!

Alia oleva liittymiskortti on tarkoitettu uusille KLYY:n jasenille. Jo jasenina olevat "vanhat
jasenet" ovat saaneet jasenmaksua varten maksulapun talvella vuoden ensimmaisen KLYY-
lehden matkassa ja/tai Suomen luonnonsuojeluliitosta. Muistithan maksaa!

KLYY:ssa voi olla jasenena' pelkastaan paayhdistyksessa tai sitten voi valita harrastuksensa
mukaan jonkin jaoston. Kaikki ovat tasavertaisia jasenia.

Edullisemman perhejasenmaksun maksavat ne jasenet, joilla on sama osoite jonkun toisen
kanssa, joka on maksanut tayden jasenmaksun (samaan jaostoon).

Lisatietoja kaikkiin jasenmaksuihin liittyen antaa Pekka Tenhunen, p. 044-289 2220,
KLYY@mbnet.fi.

Toiminnastamme kerrotaan taman lehden sivuilta. Lehden sivulta 2 Id'ytyy tarkeita yhteys-
tietoja, kuten esimerkiksi KLYY:n hallitus, toimitila Pesan tiedot ja KLYY-lehden tiedot.

Voit myos ottaa yhteytta:
Kuikan asioissa Asta Lahdesmakeen, p. 050-5623935, astalahdesmaki @gmail.com,
Sieniseuran asioissa Eeva Heikkiseen, p. 0400-565981, heikkineneevaliisa40 @gmail.com,
Saturnuksen asioissa Matti Lahtevanojaan, p. 044-5294421, matti.lahtevanoia@saturnus.fi
tai Sigman asioissa Matti Rasaseen, 044-718 4570, matti.kalervo.rasanen@kuopio.fi

Voit liittya KLYY:n jaseneksi myos Suomen luonnonsuojeluliiton kautta!
Lisatiedot netissa osoitteessa www.sll.fi. Jasenmaksu on talloin 32 e
(perhejSsen 10 e). Merkitse paikallisyhdistykseksi KLYY!

LIITYN JASENEKSI , nimeni ja osoitteeni ovat kortin kaantopuolella! 2014

D Vain paayhdistys KLYY Jasenmaksu 7 e (perhejasen 3 e).

Liityn myos seuraaviin jaostoihin, jolloin minun ei enaa erikseen tarvitse
maksaa edella olevaa paayhdistyksen maksua.

D Lintuyhdistys KUIKKA. Jasenmaksu 25 e (nuoret alle 18-vuotiaat 13 e, perhejasen 5 e).

D Pohjois-Savon SIENISEURA Jasenmaksu 10 e (perhejasen 3 e).

D Tahtitieteellinen Seura SATURNUS. Jasenmaksu 15 e (perhejasen 5 e).

D Kuopion Lyseon lukion luonnontieteellinen seura SIGMA Jasenmaksu 7 e

D Maksan jasenmaksun saman tien K.LYY:n tilille FI63 4787 1020 0553 22, HELSFIHH.
(maksun viestissa oma nimi!!!)

CH Lahettakaa minulle maksulappu.

Terveisia ja toiveita KLYY:lle, sahkOpostiosoite, yms:
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Itella Post! Oy

Itella Green
Pyydetaan palauttamaan, jos vastaanottajaa ei tavoiteta.
KLYY-lehti / Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B
71210 Tuusjarvi

Tayta tietosi liittymiskorttiin !

KYLLA KIITOS,
LIITYN LUONNONYSTAVIIN!

Sinulle, joka jo olet
meidan jasen:

Anna liittymiskortti
ystavallesi!

HUOM! Voit lahettaa liittymistiedot myos sahkopostilla: KLYY@mbnet.fi
leikkaa tasta ja postita!

Haluan liittya KLYY:n jaseneksi.

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Syntymavuosi:

Tarkemmat liittymistiedot kaantopuolella!

Kuopion Luonnon
Ystavain Yhdistys ry

c/o Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B

71210 TUUSJARVI


