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KLYY:n puheenjohtajalta
Paula Hyvönen

Hyvä Luonnonystävä,
kuusikon liikennemelua vaimentava vaikutus
poistui ja jäljelle jäi rujo hakkuuaukko. Mikä
merkitys on luvan perusteluilla?

eduskuntavaalit jättivät luonnonsuojelun kannalta
monta avointa kysymystä – miten käy vapaana
virtaavan Iijoen, koskiensuojelulain ja
Talvivaaran ylä- ja alapuolisten vesien? Entä
mihin mennään energiatuotannossa tai
ympäristöhallinnossa?

Miten käy Kuopion kansallisen kaupunkipuiston? Näyttää siltä, että tämän Länsi-Itä –
skaban voittaa Länsi kirkkaasti, eikä voi edes
lohduttautua, että Itä tuli hyväksi kakkoseksi.
Nykyiset kahdeksan kansallista kaupunki-puistoa,
viimeisenä Forssa 2015, sijaitsevat rannikolla ja
läntisessä Suomessa.

Vapaana virtaavien vesien puolesta nuori
siikajokinen Onni Hepoaho teki rohkean aloitteen
luovuttamalla adressin ministeri Orpolle
Siikajoen palauttamiseksi entiseksi lohijoeksi.
Näitä rohkeita tekoja ja tekijöitä kaivataan ja
tarvitaan, jotta luonto pelastuu. Iijoen vesien
patoaminen Kollajan altaaseen on nyt
vaakalaudalla. Toivottavasti koskiensuojelulaki
pitää pintansa.

Alkuvuodesta KLYY on yksin tai yhteistyössä eri
tahojen kanssa järjestänyt runsaasti ja
monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia kuten
Matelijailta kirjastolla, kevätvuosikokouksen
”Elämää pihapiirin kätköissä” -jutustelua kuvien
kera, Damnation-elokuva Kuvakukossa
virtavesien puolesta, LuonnonTaiteellinen ilta
sanoin, kuvin ja musisoiden herkkujen kera
museolla ja Muurahaiskeon ekosysteemistä
Ympäristöklubilla. Kiitos tästä järjestäjille,
yhteistyökumppaneille ja osallistujille! Kädessäsi
olevassa lehdessä on tarkemmin sekä menneistä
että tulevista tapahtumista.

Puijo on taas saanut kylmää kyytiä!
Maisematyölupahakemuksessa sanotaan otettavan
huomioon mm. luonnon monimuotoisuuden
edistäminen, metsän merkitys melu- ja
pölysuojana ja maisemallisia näkökulmia.
Myönnettyä lupaa perusteellaan mm. sillä, että
alueiden metsäisessä maisemakuvassa ei tapahdu
merkittävää muutosta, koska toimenpiteet ovat
pääsääntöisesti pienpuuston raivausta,
harvennuksia ja yksittäisten puiden poistoa.

Nauttikaa kevään ja kesän luonnosta ja sen
antimista!

Miten kävi? Puijonsarvessa tien ja ulkoilureitin
välistä kaadettiin vanha kuusikko, jonka jälkeen
maisemakuvassa tapahtui erittäin merkittävä ja
pitkäaikainen muutos. Sen seurauksena Metsometsä joutui metsäteollisuuden hampaisiin,

Paula
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Uusimmat apurahat
KLYY:n rahastoista päätettiin tänä vuonna jakaa apurahoina yhteensä 45 550 euroa.
Hakemuksissa pyydettiin huomioimaan erityisesti Savon luonnon tutkimus ja KLYY:n 120vuotisjuhlavuosi 2016. Toive ei aina toteutunut, mikä pienensi myönnettyjen apurahojen määrää.

Lehtori Betty Väänäsen rahasto 2015
Myönnetyt apurahat yhteensä 27 300 €
(hakemusten yhteissumma 46 700 €)
Hakija/työryhmä

apurahan aihe

myönnetty
summa

Heiskanen Siru

LuK

Jyväskylä

Lajinsisäisen geneettisen monimuotoisuuden ja
yhteisön lajien välisen monimuotoisuuden
suhteet Itämereen liittyvällä murtovesialueella

950,00 €

Iso-Touru Terhi

FM

Lieto

2 000,00 €

Judin Jussi

Lu yo Jyväskylä

Lehikoinen Aija

LuK

Oulu

Väitöskirjan yhteenveto-osuuden kirjoittaminen:
Valinnan vaikutus naudan perimään ja
populaatiorakenteeseen
Isotooppianalyysi neidonkorentolajien
(Calopteryx splendens & C. virgo)
levittäytymisen arvioinnissa geneettisten
menetelmien tukena
Rantakurvin luonnonsuojelugenetiikka
esiintymisalueen ytimessä ja reunalla

Miettinen Antti

LuK

Jyväskylä

200,00 €

Niskanen Julia

LuK

Helsinki

Selvitys RNA:n eristykseen käytettävien
menetelmien vaikutuksesta geenien
ilmestymisen tutkimiseen dPCR- ja qPCRmenetelmillä
Epidermolysis bullosa -ihosairautta aiheuttavan
geenivirheen tunnistaminen keskiaasiankoirissa

Oksanen Johannes

LuK

Oulu

950,00 €

Piisilä Maria

FM

Helsinki

Sosiaalisuuden vaikutus
argentiinanmuurahaisten immunogeenien
ekspressioon
Väitöskirjatyön loppuunsaattaminen:"F-boxproteiinien merkitys kasvien sopeutumisessa
muuttuviin ympäristöolosuhteisiin"

Skaldina Oksana

Ukraina

Perinnöllinen ja ympäristöstä johtuva vaihtelu
muurahaisten ja ampiaisten värikuvioissa

950,00 €

950,00 €

950,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

Tapanainen Riikka

LuK

Jyväskylä

Timeless-geenin vaihtoehtoinen silmikointi
mahlakärpäsillä (Drosophila montana)

Tegelberg Pinja

Luk

Oulu

Vesala Mari

FM

Kuopio

Viitala Sirja

FT

Tammela

Ylinen Eeva

FM

Oripää

950,00 €
Abskissihappovälitteistä antosyaanibiosynteesiä
säätelevät MYB-geenit kypsyvässä mustikassa
(Vaccinium myrtillus)
4 000,00 €
Huonekasvien mahdollisuudet puhdistaa
sisäilman haitallisia haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä: juuristomikrobien vaikutus, adaptaatio
pitkäkestoiseen kemikaalialtistukseen
1 450,00 €
Matka-apuraha Italiaan: Osallistuminen ISAFG
2015 konferenssiin, maitorasvan taantuman
aiheuttamat muutokset maitorauhasen
geenitoiminnassa lehmillä
4 000,00 €
Perinnöllisen muuntelun säilyminen ja merkitys
eristyneissä isäntä-lois-yhteisöissä:
Esimerkkitapauksena saimaannorppa ja sen
loiset
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950,00 €

Yhdistetty rahasto 2015
Myönnetyt apurahat yhteensä 18 250 €
(hakemusten yhteissumma 21 150 €
Hakija/työryhmä

myönnetty
summa

apurahan aihe

JÄSENAPURAHAT (sisältäen Luontosataset) 12 650 €:
Chen Lihuizi

Kuopio

Hallikainen Lauri

Kuopio

Kiinteän yhdyskuntajätteen hallinnan optimointi
kaupungistumisen ja globalisaation kontekstissa

950,00 €

Tunnelmakuvia luonnosta osa 6: Jäänlaulu- CD-julkaisun
kustannukset
Ruotsalainen Juhani Vehmersalmi Pohjoismainen sienikongressi, Eesti 10.-16.9.,
Valtakunnalliset sienipäivät 4.-6.9 Juupajoki, Tutkimusmatka
Kilpisjärvi 15.8.
Tenhunen Pekka
Tuusjärvi
"Ensi askeleet Suomen luontoon", opaskirja Suomeen
Sihvonen Carol
muuttaville. Käsikirjoituksen tekeminen ja käännöstyö
englanniksi

3 200,00 €

Wikholm Mari ja
työryhmä
Yliluoma Jarmo
LUONTOSATASET:
Heikkinen Eeva
Heikkinen-Halpern
Riitta
Julkunen Antti
Keinänen Hanna
Kähkönen Tauno
Lähtevänoja Kaisa
Maljanen Marja
Rissanen Jukka
Räsänen Matti
Räsänen Matti
Rönkä Helena

1 800,00 €
1 900,00 €

Kuopio

Valokuvanäyttely Puijon metsistä ja käsittelyn vaikutuksista

2 100,00 €

Iisalmi

Maakunnallisesti tärkeiden pesimisalueiden kartoitus PohjoisSavossa

1 600,00 €

Suonenjoki
Kuopio

Sienikirjan hankintaan
Tukea kotiseudun ympäristöasiassa

100,00 €
100,00 €

Kuopio
Alapitkä
Lapinlahti
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Riistavesi
Juankoski
Leppävirta

Linnunpönttöjen rakentamiseen
Vara-akku kameraan luontokuvaukseen ja -videointiin
Kameran hankinta luontokuvausta varten
Luonnonniityn perustaminen rikkaruohon valtaamalle pellolle
Tehokkaan otsalampun ja hevosen heijastinloimen hankintaan
Kiikari luonnon tarkkailuun
Kiikari lintujen kevät- ja syysmuuton seurantaan
Jättipalsamin ja uistinvidan niittoon hankittava viikate
Perinneperennojen ja perhoskasvien hankintaan

100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

Ilmaston vaihtelun vaikutusta lumivarojen muutoksiin
Suomessa
Lahottajasienilajiston monimuotoisuus ja
paikallispopulaatioiden koot boreaalisissa luonnonmetsissä
Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden nimeäminen PohjoisSavossa

650,00 €

JULKAISUAPURAHAT 3 200 €:
Irannezhad Masoud Oulu
Marjakangas Emmi- Jyväskylä
Liina
Rissanen Eelis ja
Hamula
työryhmä

950,00 €
1 600,00 €

KASVIVAURIOAPURAHAT 1 900 €:
Heiskanen Tatu

Joensuu

Kevättaskuruohon geneettinen sopeutuminen raskasmetalliympäristöön - ZIP10geenin vaikutus

950,00 €

Jäntti Mari

Jyväskylä

Energiapuun korjuun vaikutukset lahopuun ja lahopuulla
elävän jäkälälajiston monimuotoisuuteen

950,00 €

Karhonsaaren saunan kunnostukseen

500,00 €

MUUT 500 €:
Savo-Karjalan Luontopiiri
/ Jani Lukkarinen
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Luontosatanen 2014

Risto Rönkä

harmaasieppojen ja pääskyjen pesärakennelmat.
Niitä ovat nurkat täynnä.

Helena lähes pakotti ja lahjoi minut hakemaan
luontosatasta KLYY:ltä. ”Rahaa se on satanenkin.
Kerrankin raaskit ostaa tarvikkeita. Nyt korjataan
kaikki huonot pöntöt.” Hän sanoi ja kirjoitti
hakemustarinan ja minä sitten allekirjoitin sen
kiltisti. Hakemukseen tartuttiin, satanen
myönnettiin ja myöhemmin tilille laitettiin.

Tikat ja oravat etsivät poikasilleen tuhdimpaa
evästä pöntöistä, ja niiden kanssa on käytävä
jatkuvaa torjuntataistelua.
Tässä on sinitiaiselle tehty pönttö,
jossa 28 mm:n aukko on suojattu
alumiinipellillä. Eteen aukeava
etuseinä on suojattu verkolla
käpytikan ja oravan hyökkäyksiä
vastaan.

No niin, puuhan aluksi käänsin peukalon pois
keskeltä kämmentä ja aloitin pönttöjen teon
pienellä, viiden pöntön sarjalla. Omanlaiseni
sarja, sillä kaikki pöntöt olivat erilaisia. Se oli siis
mallisarja. Ne olivat erikokoisia, erinäköisiä ja eri
materiaaleista. Oli levykattoa, lautakattoa,
tasakattoa, huopakattoa. Kaikki torppamme
miljööseen sopivia. Oli eri puolilta avattavia
malleja, etu- tai sivuseinä tai pohja ja katto,
yhdessä puukiipijän kolmiossa jopa avoin
takaseinä. Avattavahan niitä on kuitenkin, vaikka
kaikkiin tulikin pieni aukko, josta poikaset
pääsevät ulos.

Alla ahkera käppis kokeilee, josko oksa olisi
irtonainen ja silloin pääsee helpommin
laajentamaan reikää. Tikka tutkii vanhempien
pönttöjen kaikki saumakohdat.

Uusista pöntöistä en saanut kuvia, kun Helena
kiikutti ne heti maastoon. Koko mallisarjan. Ja
kokonaislukumääräkin jäi minulle epävarmaksi,
kun eivät mahtuneen kahden käden sormiin.
Mutta niitä oli riittävästi, koska tilaajat olivat
tyytyväisiä.

Pihapiirissä pönttöaukkojen koko on millimetrin
tarkkaa, tai muuten niistä tulee armoton taistelu
pöntönvaraajatinttien ja kirjosieppovaltaajien
kesken. On 26, 27, 28, 30 ja 32 mm aukkoja,
mutta suuremmat pöntöt on vietävä etäämmälle,
ettei pihapiiriin pesi varpuspöllö. No jossain

Pönttöjen rakentelusta on minulla jo kymmenien
vuosien kokemus, eikä mitään pahempia
työtapaturmia sattunut kohdalle mitä ei laastari
olisi parantanut. Ja kasvoihan se uusi kynsikin
kesänmittaan peukaloon.

lähellä voisi kuitenkin olla käenpiian yksiö. Ihan
erilaisia ovat sitten punarintojen, pikkuvarpusten,
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Sigma 20 vuotta

Matti Räsänen

Sigma innostaa ja aktivoi jäseniään monella
muullakin tapaa. Keväisin ja syksyisin Sigma
jakaa kasan stipendejä. Kerran vuoteen pidämme
perinteisen pikkujoulun. Viime joulukuun
pikkujoulussa oli yli 80 juhlijaa. Pienimuotoisen
pikkujouluohjelman lisäksi saamme silloin
nauttia myös kiinalaisen buffet-pöydän herkuista.

Kuopion Lyseon lukion luonnontieteellinen kerho
Sigma on nyt ollut KLYY:n alajaostona 20
vuoden ajan. Sigmalla on ollut vilkasta toimintaa
jo vuoden 1973 syksystä lähtien, mutta
rekisteröidyn yhdistyksen alajaostoksi se hakeutui
yli 20 vuotta myöhemmin vuonna 1995.
Sigman perusti Rauno Perälä ja hän myös luotsasi
Sigman KLYY:n jaostoksi. Rauno oli Sigman
toiminnanohjaajana aina heinäkuun loppuun 2010
saakka. Siitä eteenpäin toimintaa on ohjannut
artikkelin kirjoittaja.

Huhtikuun vuosikokouksessa Sigman uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Paavo Koivistoinen.
Sigman jäsenmäärä on viime vuosina kasvanut
tasaisesti niin, että tämän vuoden alussa jäseniä
oli 116.

Sigman näyttävintä toimintaa on ollut long
lessonien järjestäminen. Pisin long lesson on ollut
12 tunnin pituinen, mutta tavanomaisin on
kuitenkin 3 tunnin laskuharjoitus. Viime vuosina
Paavo Heiskasen ja allekirjoittaneen järjestämille
long lessonille on kullekin osallistunut yli 100
osallistujaa. Noille long lessoneille osallistuu
paljon myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole
Sigman jäseniä.

Toiminta on vilkasta, jäsenmäärä on kasvussa,
siis Sigman tulevaisuus myös jatkossa näyttää
valoisalta.

Tämän lukuvuoden neljäs long lesson -päivä oli
samalla myös 20-vuotisjuhlapäivä. Juhlavuoden
kunniaksi jo viime vuoden puolella julistettiin
sigmalaisille T-paidan tekstien ja kuvien
suunnittelukilpailu. Kilpailutuotokset olivat
tasokkaita, joten niitä hyödynnetään myös
jatkossa. Ohessa on Sigman ex-puheenjohtajan
Vili Kuosmasen taiteilema T-paidan etupuolen
kuva.
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Pohjois-Savon sieniseura

Kotisivut: http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/pohjois-savon-sieniseura
Kuukauden sieni: http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/pohjois-savon-sieniseura/kksieni
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/groups/187341181385548/
Pohjois-Savon Sieniseuran Facebook -sivuille päivitetään tapahtumakalenteria ja sieltä voi aina
tarkistaa viimeiset muutokset ja lisäykset. Ryhmä on salainen (ainakin toistaiseksi), mutta siihen voi
liittyä lähettämällä pyynnön Jarmolle, Mariannelle tai Marja-Liisalle.
Uutta tiedotuksesta: yhdistyksen kotisivuilla on aloitettu jälleen kuukauden sienen julkistaminen.
Huhtikuun sieni oli korvasieni ja toukokuun sieni on laakakorvasieni. Uutena on aloitettu myös
kuukauden sienireseptin julkaiseminen.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset
Sienineuvojan peruskurssi
24.–28.8.2015
Luonnonvara- ja ympäristöala,
Sahalahdentie 57, KULLAA

Korvasieniretket
23.5.2015 Suonenjoki
neuvojat: Eeva ja Kirsti
6.6.2015 Kaavi/ Vehmersalmi
neuvojat: Maisu ja Juhani

Sienineuvojan peruskurssilla opitaan
tunnistamaan suositeltavat myytävät
sienilajit, niiden näköislajit sekä
vaarallisimmat myrkkysienet. Lisäksi
opitaan eri sienten oikeat
keruumenetelmät, käsittely ja kaupallinen
laatuluokittelu sekä sieniä koskeva
lainsäädäntö ja maamme sienikaupan
yleiset periaatteet
Sieniruokaravintola
21.11.2015 Ravintolapäivän yhteydessä

Perattuja korvasieniä
kuva Jarmo Immonen
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Kuukauden sieniresepti
Korvasienitäytteiset hirvirullat

Korvasieni ܒܒƑ***

1 kg hirven paistia tai naudan ulkofileetä

Korvasieni on käsittelemättömänä
tappavan myrkyllinen!

Marinadi:
2 dl punaviiniä
1 viipale ananasta
1 valkosipulin kynsi
1 sipuli
1 tl musta- ja roseepippuria rouheena
merisuolaa

Paras esikäsittely korvasienelle on
keittäminen, jolloin sieniin jää
alkuperäisestä myrkkymäärästä vain
puoli prosenttia.
Keitä korvasienet niin, että laitat
kattilaan yhden osan sientä ja kolme
osaa vettä. Keitä sieniä viisi minuuttia,
kaada keitinvesi pois, huuhtele sienet
hyvin ja keitä uudessa vedessä toiset
viisi minuuttia. Huuhtele sienet vielä
lopuksi hyvin. Keitin- ja
huuhteluvedet on ehdottomasti
kaadettava pois.

Täyte:
3 dl kahteen kertaan keitettyjä korvasieniä
2 sipulia
2 rkl voita
1 prk ranskankermaa
100 g savujuustoa
200 g pekonia
1 prk ruokakermaa

Keittäminen on tehtävä hyvin
tuuletetuissa tiloissa, sillä keitinhöyry
sisältää vesiliukoista gyromitriinia.

Resepti on sienineuvoja Simo Turusen.
Hänellä on kolme hyvää syytä mennä sieneen;
liikunta, raitis ilma ja ilmainen ruoka.

Leikkaa liha ohuiksi viipaleiksi. Viipaloi
myös sipulit. Nuiji lihaviipaleet ja laita
marinadiin mausteiden kanssa muutamaksi
tunniksi. Kääntele välillä. Hienonna sienet ja
sipuli ja kuullota niitä voissa. Lisää
ranskankerma ja hauduta pari minuuttia.
Valuta pihvit, viipaloi savujuusto ja laita
juusto ja sieniseosta pihvin päälle ja kääri
rullalle.

Sienisääsken toukan puremasta saa
tunnustuksen myös puoliso, Marianne
Amnorin.
"Kaksin aina kaunihimpi, En minä yksin
metsään lähde ilman Maria. Korvasienet ovat
huippusieniä ja sopivat monenlaisen lihan
makuun," sanoo Turunen.

Kiepauta pintaan pekoniviipale ja kiinnitä
hammastikulla. Laita rullat vuokaan, kaada
päälle ruokakerma. Hauduta 175 asteessa noin
1 ½ tuntia. Tarjoa keitettyjen perunoiden ja
kasvisten kera.

Kevään ensimmäiset
korvasienet ܒܒƑ***
Kirsti löysi kevään ensimmäiset
8 korvasientä, yhteensä 95 g
5.5.2015 Suonenjoelta.
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Toukokuun sieni: Laakakorvasieni Ŀ *
Melko usein keväisellä sieniretkellä tai retken
jälkeen kysytään; ”Mikä on tämä vähän
korvasienen näköinen sileämpi sieni.”
Useimmiten sieni osoittautuu
laakakorvasieneksi.

paljailla kivennäismailla kuten esimerkiksi
metsäautoteiden varsilla.
Laakakorvasieni ei ole myrkyllinen.
Esikäsittelyä korvasienen tapaan kuitenkin
suositellaan.

Laakakorvasieni (Discina perlata) on noin 515 cm leveä, maljamainen, sisäpinnaltaan
ruskea, joskus violettiin vivahtava sieni.
Ulkopinta on valkeahko, selvästi harjuinen tai
– suoninen. Jalka on epäselvä, vaalea ja hyvin
lyhyt. Malto on vaaleaa ja haurasta ja
maltokerros ohut. Haju on heikko ja maku
mieto.

Sieni on helppo kuivata ja käyttää ruokaan
esimerkiksi korvasienen lisänä, koska malto
ja väri muistuttavat korvasientä.
Laakakorvasienen makuun voi tutustua
valmistamalla maistiaisruoan myös pelkästään
laakakorvasienestä.
Laakakorvasientä ei pidetä korvasienen
veroisena, siksi tähtiä annetaan yleensä yksi
tai kaksi.

Laakakorvasieni kasvaa huhti – toukokuussa
samoilla paikoilla kuin korvasieni, myös
havupuujätteillä ja kuorikasoissa sekä

Laakakorvasieni (Discina perlata)
kuva: Kirsti Eskelinen
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Luonnonystäville paljon laadukkaita ja mielenkiintoisia tuotteita saatavilla
OneGear verkkokaupasta www.onegear.fi
Koodilla ”klyy” saat ensimmäiseen tilaukseen -10% alennuksen.
( Kirjoita koodi ennen maksamista koodikenttään. )
Voit myös tiedustella tuotteitamme soittamalla numeroon 040-7552234
tai sähköpostitse info@onegear.fi
www.onegear.fi
puh. 040 755 2234

Älänteen hiekkaranta on upea kesäinen retkikohde!
kuva: Mari Wikholm
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LuontoretkiäΎKuopionΎseudullaΎ
Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ja Kuopion luonnontieteellinen museo järjestävät
kesän aikana opastettuja luontoretkiä ja tapahtumia. Maaningan, Tervon ja Karhonsaaren
retkiä lukuun ottamatta retket ovat maksuttomia.
GEOLOGIARETKI
VALKEISENLAMMELLE
Keskiviikkona 17.6. perehdytään eri geologisten
aikakausien kiviin sekä kiven käyttöön
rakentamisessa. Lähtö on klo 17.30 Kuopion
kaupunginteatterilta. Osallistujille tarjotaan
kahvit. Retki järjestetään yhteistyössä Geologian
tutkimuskeskuksen kanssa. Lisätietoja: puh. 050
348 6194

RETKI TERVOON 1. MAAILMANSODAN
KENTTÄLINNOITTEILLE
Lauantaina 23.5. tutustutaan Vallikankaan 1.
maailmansodan aikaiseen puolustusasemaan.
Bussiin noustaan Kuopion museolla klo 10.30, ja
retki kestää noin 4 h. Lipun hintaan (15 €)
sisältyvät bussikuljetus, opastus, kahvit Tervossa
sekä Kuopion museon pääsymaksu. Liput on hyvä
ostaa ennakkoon Kuopion museosta. Retki
järjestetään yhteistyössä Tervo-seura ry:n kanssa.

JÄTTIPALSAMIT KURIIN!
Jättipalsameita kitketään asukasyhdistysten,
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen ja
Metsähallituksen Etelä-Suomen Luontopalveluiden Luonnonhoito- Life-hankkeen kanssa.
Talkoolaisille on luvassa talkookahvit ja hanskat.
Tiistaina 7.7. Päivärannassa, tapaamispaikka
Päivärannan koulun pysäköintialue
Keskiviikkona 8.7. klo 16.30 Ranta-Toivalassa,
tapaamispaikka Halmejoentien varrella
luonnonsuojelualueen opastuspisteen luona
Torstaina 9.7. klo 16.30 Neulamäessä,
tapaamispaikka Neulamäen urheilukentän
pysäköintialue
Tiistaina 14.7. klo 16.30 Länsi-Puijolla,
tapaamispaikka Länsi- Puijon Sale.

LÄHIRETKI NIIRALAAN
Maanantaina 25.5. tutustutaan 1940–1950luvuilla rakennettuun Haapaniemen ja Niiralan
alueeseen sekä urbaaniin kaupunkiluontoon.
Tapaaminen klo 18 Virkamiestalolla (Minna
Canthin katu 66).
LASTEN LUONTOKUVAUSKURSSI
PUIJOLLA
Tiistaina 9.6. kokoonnumme klo 14 AlaAntikkalan parkkipaikalla. Kurssilla opetellaan
sommittelua, lähi- ja maisemakuvia sekä valon
hallintaa. Oma digipokkari mukaan. Erikseen
sovittuna ajankohtana kokoonnutaan Kuopion
museolle kuvia katsomaan. Ilmoittautumiset: puh.
017 182 603. Kurssille mahtuu 20 ensin
ilmoittautunutta lasta. Ikäsuositus 8-12 v.

TERVEYSLUONTORETKI PUIJOLLA
Tiistaina 4.8. liikumme Puijon poluilla ja
kuulemme lähiluonnon hyvinvointivaikutuksista.
Kokoontuminen Antikkalan golf-kentän
paikoitusalueella klo 18.

LUONNONKUKKAPÄIVÄN RETKI
PETOSEN PIKKUSOILLE
Sunnuntaina 14.6. vietetään valtakunnallista
luonnonkukkien päivää tutustumalla Litmasen
lammen ympäristön pikkusoihin. Retkelle
lähdetään klo 12 Pistokadun päässä olevalta
Litmasen kentän pysäköintialueelta. Retki
järjestetään yhteistyössä Kuopion Luonnon
Ystäväin Yhdistyksen kanssa.

NIITTYTALKOOT PILPASSA
Keskiviikkona 12.8. järjestetään yhteistyössä
Puijon Ladun kanssa heinätalkoot Pilpan niityllä.
Talkoot aloitetaan klo 13. Talkoolaisille on
tarjolla nuotiokahvit ja makkaraa sekä sauna.
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KARHONSAAREN PUITA JA PENSAITA
Sunnuntaina 16.8. tutustutaan Karhonsaareen ja
siellä olevaan puulajipuistoon. Noin 4 h kestävälle
laivaretkelle lähdetään matkustajasatamasta klo
11. Retkelle on ilmoittauduttava viimeistään 7.8.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 20.7. alkaen
numerossa (017) 182 127 (virka-aikana).
Risteilystä peritään aikuisilta viiden euron maksu,
johon sisältyy nuotiokahvit.

MUITA OPASTETTUJA RETKIÄ

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTIEN
HAUTAUSMAAKÄVELYT
Ison hautausmaan luontokierros on 28.5.
Kirjailijoihin, kauppiaisiin, kansanmiehiin ja
muihin mielenkiintoisiin kuopiolaisiin tutustutaan
17.6., 2.7., 23.7. ja 13.8. Kierrokset alkavat linjaautoaseman puoleiselta pääportilta klo 18.
Sankaripuiston kävelykierrokset ovat 16.7 ja 20.8.
Kävelyille lähdetään Tulliportinkadun puoleiselta
portilta klo 18.
Juankosken hautausmaihin tutustutaan 24.6.
Kierros alkaa Ruukin hautausmaalta klo 18.
Horkanlahden hautausmaakierros on 5.7. klo 14.
Kankaisen hautausmaa on vuorossa 5.7. Lähtö on
hautausmaan pääportilta klo 18. Hussonmäen
hautausmaan kierros alkaa 8.7. klo 18.
Vehmersalmen hautausmaahan tutustutaan 19.7.
klo 11.30 kappelilta alkavalla kierroksella.
Muuruveden hautausmaakierros on 23.7. klo 18.
Kaavin hautausmaakierros on 29.7. klo 17.
Lisätietoja: puh. 040 484 8512.

RITARIYÖKKÖSTEN AIKAAN
Maanantaina 17.8. tutustutaan loppukesän
yöperhosten ja muiden hyönteisten kirjoon. Oma
otsa- tai taskulamppu helpottaa tarkkailua.
Kokoonnumme Konttilan pihalla klo 21.30.
Säävaraus: retken toteutumisen voi varmistaa pari
tuntia ennen retkeä (puh. 044 718 2653).
LEPAKKORETKI
Perjantaina 21.8. lähdetään Neulamäen metsiin ja
Vuorilammelle tarkkailemaan lepakoita.
Tapaamme Kolmisopenlammen luoteispään
parkkipaikalla klo 21.30. Taskulamppu mukaan ja
hyvät kengät jalkaan: kuljemme osittain jyrkkiä,
pieniä polkuja ja pitkospuita pitkin. Jos haluat
jäädä retken jälkeen paistamaan makkaraa Vuorilammen laavulle, ota mukaan omat eväät.
Säävaraus: retken toteutumisen voi varmistaa pari
tuntia ennen ajankohtaa (puh. 044 718 1543).

APOLI KAUPUNKIKÄVELYJÄ
Arkkitehtuuria ja kaupunkirakennustaidetta
esittelevät kävelyt kestävät noin puolitoista tuntia.

PUIJO LIIKUTTAA
Puijo liikuttaa kaikenikäisiä sunnuntaina 30.8. Eri
puolilla Puijoa on silloin tarjolla monenlaista
luontoliikuntaa sekä tietoa luonnosta.

Kuopion uutta jalankulkukaupunkia esitellään
12.8. Kierros alkaa klo 18 torin kulmalta
Kauppakadulta.
Uutta Särkilahden kaupunginosaa esitellään 19.8.
Kierros alkaa klo 18 Särkilahden uimarannan
pysäköintialueelta.
Uutta Keilankannan kaupunginosaa sekä
Lehtoniemen suunnittelua esitellään 25.8. Kierros
alkaa klo 18 Keilankannan torilta.

SIENIRETKI
Lauantaina 12.9. lähdetään sieniretkelle.
Tapaamme klo 11 Neulaniemen kärjessä,
venesataman parkkipaikalla. Retken kesto on noin
kolme tuntia, omat eväät ja sienikori mukaan.
LYHTYKÄVELY PUIJOLLE
Tiistaina 22.9. ihaillaan Puijon vanhaa metsää
lyhtyjen ja taskulamppujen valossa. Lähtö on klo
19 pesäpallostadionin pysäköintialueelta. Ota oma
lyhty tai taskulamppu mukaan!

LISÄTIETOJA luontoretkistä
ja Kuopion luontokohteista:
www.kuopio.fi/ymparisto
puh. 017 182 127
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Lintuyhdistys KUIKKA
Yhteystiedot
Lintuyhdistys Kuikka, c/o Kuopion museo
Kauppakatu 23
70100 Kuopio
hallitus@lintuyhdistyskuikka.net

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

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

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

Jäsenmaksut 2015
Varsinaiset jäsenet 25 €, nuoret alle 18-v. 13 €,
perhejäsenet 5 €, kannattajajäsenet 120 €

Sähköpostilista
Kuikkalista, liittymisohjeet kotisivuilla

Tapahtumat
Seuraa kotisivultamme tapahtumatietoja, esim. yölaulajaretkiä voi tulla. Syksyn tapahtumatiedot
tulevat sinne elokuun loppupuolella.

Kesäkuu:

tai varaa linjalaskentareitti ja osallistu näin
tuiki tärkeään linnuston muutosten
seurantaan. Ohjeet löytyvät
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilta
www.luomus.fi/fi/linnustonseuranta
Kuikassa voit kysyä laskennoista Markku
Ukkoselta,
markku.ukkonen@elisanet.fi , 050 3037673.

Pönttöbongauksessa 6.–7.6.2015
tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä
lintuja. Tapahtuman tavoitteena on kerätä
tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä
sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön
lintujen seurantaan. Katso ohjeet osoitteesta
www.birdlife.fi
Yölaulajaretket kuuluvat alkukesään;
pyöräile tyynessä valoisassa kesäyössä ja
kuuntele kesän parhaat konsertit. Asutuksen
lähellä rehevissä lehtimetsissä viihtyvät
satakielet ja viitakerttuset, ne laulun todelliset
mestarit, niittyjen pensaissa saattaa sirittää
pensassirkkalintu ja lintujärvellä
ruokokerttuset koettavat voittaa toisensa
laulussa kaulushaikaran basson säestyksellä.
Kuusikoissa laulurastaat ja punarinnat
helisevät kilpaa ja kaupunkilaisen ilona
laulavat leppälinnut.

Syysmuutto alkaa ja juhannusyöhön kuuluu
erottamattomasti kuoviauran haikea kui-kui –
ääni naaraslintujen jättäessä perhevastuun
koiraille. Sorsalintukoiraat kokoontuvat
sulkimaan koreat juhlapukunsa ja naaraat
uittavat untuvaisiaan hyville ruokapaikoille.

Heinäkuu:
Linnunpoikaset ovat edelleen hoivaa vailla
ja pöntöistä ja pesistä kuuluu kuun alussa
vielä lakkaamaton vaativien suiden
nälkänälkä-kuoro. Toukilla on kova kysyntä,
suunnittele siis pihasi reheväksi, jos siellä on
linnunpönttöjä.

Lintulaskennassa yksi tai useampikin
kesäaamu kuluu kuin siivillä. Jos tunnet
lintujen äänet, perusta oma pistelaskentareitti
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nuoria ruskosuohaukkoja ja korentoja
pyydystäviä ketteriä nuolihaukkoja.

Lintujärvet hiljenevät, kun aikuiset nauru- ja
pikkulokit muuttavat pois. Myös vanhat
kalatiirat aloittavat pitkän muuttomatkansa
eteläiselle pallonpuoliskolle. Jäämeren
rannoilta alkaa saapua muuttavia sirrejä ja
vikloja. Niitä näkee varmimmin Siilinjärven
Raasiossa, jonne löydät Kuikan
lintupaikkasivujen ohjeiden avulla.

Laurilta laumaan, sanoi vanha kansa ja
tarkoitti pääskyjen kerääntymistä
muuttoparviin Laurin nimipäivän 10.8.
tienoilla. Perttulina eli 24.8. peräti pois, tee
siis pääskyretki tuolla aikavälillä laajalle
peltoaukealle. Tervapääskyt muuttavat
samoihin aikoihin ja niitä voi hetken kiitää
kaupungin talojen yllä satapäisinä parvina.

Tiititystä alkaa kuulua puista ja pensaista
heinäkuun loppupuolella, kun tiaisten ja
muiden pikkulintujen poikasparvet vielä
liikkuvat toisistaan turvaa hakien. Emolinnut
vaihtavat höyheniään ja lepäävät raskaan
perhe-elämän koetuksista.

Vaivihkaa lintumaailma hiljenee, kun monet
pikkulinnut vain häviävät yöaikaan pois.
Pajulintujen hyit-hyit –ääniä kuuluu
kaikkialla pensaikoista, kun n. 60 miljoonaa
pientä kellanvihreää lintua suuntaa Afrikkaan.

Mustikat ja vadelmat kypsyvät ja
ensimmäiset kantarellit nousevat,
lintuihmisen ei kannata unohtaa niitäkään.

Kurjet kerääntyvät loppukuusta
parhaimmillaan satapäisiksi parviksi pelloille.
Syyskuu onkin sitten taas muuton juhlaa, sillä
lintujen määrä on silloin kevättä runsaampi.
Mutta sitä ennen muista nauttia lyhyen
kesämme jokaisesta päivästä, sataa tai paistaa
-

Elokuu:
Petolintujen poikaset opettelevat lentämään.
Peltoaukeilla voi nähdä saalistavia
tuulihaukkoja ja ruovikoiden yllä tummia

Rantasipi on "joka rannan"
kahlaaja, jonka hätäilevä
ääni kuuluu kesään.
Kuva: Tero Pelkonen
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Jättipalsamit kuriin!! 

Ärsyttääkö jättipalsamin tympeä tuoksu? Haluatko tehdä omin käsin jotain todella
konkreettista luonnonsuojelutyötä? Vai haluatko purkaa paineita viikatteen varressa
ihan muuten vain? – Tervetuloa Viikatemiehet-iskuryhmään!
Viikatemiehet on jättipalsameihin suivaantuneiden vapaaehtoisten kansalaisten ryhmittymä.
Taistelemme jättipalsamia vastaan viikattein ja toistuvin täsmäiskuin. Tänä vuonna on suunniteltu
riehumista enimmäkseen Länsi-Puijon suunnalla.
Lisätietoja Viikatemiehistä:
http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/toimintaa-ja-tapahtumia
Mari Wikholm (mariwikholm@hotmail.com, puh. 040 531 1255)

Heinäkuussa jokainen kynnelle kykenevä on tervetullut myös
perinteisiin jättipalsamitalkoisiin Kuopion
luonnonsuojelualueille. Talkoot järjestetään KLYY:n,
Kuopion kaupungin, asukasyhdistysten ja Metsähallituksen
luontopalvelujen yhteisvoimin. Talkoot ovat osa
luontopalvelujen Luonnonhoito-Life –hanketta.
Talkoolaisille on luvassa työhanskat, talkookahvit ja vinkkejä
vieraslajien torjuntaan. Mukaan tarvitset iloisen talkoomielen
lisäksi maastoon sopivat vaatteet eli mieluiten vedenpitävät
jalkineet, pitkähihaisen paidan ja pitkälahkeiset housut.

Jättipalsamitalkoot kesällä 2015
Tiistaina 7.7. Päivärannassa,
tapaamispaikka Päivärannan koulun
pysäköintialue
Keskiviikkona 8.7. klo 16.30 RantaToivalassa, tapaamispaikka
Halmejoentien varrella
luonnonsuojelualueen opastuspisteellä
Torstaina 9.7. klo 16.30 Neulamäessä,
tapaamispaikka Neulamäen
urheilukentän pysäköintialue
Tiistaina 14.7. klo 16.30 Länsi-Puijolla,
tapaamispaikka Länsi- Puijon Sale.

Lisätietoja talkoista:
Metsähallituksen luontopalvelut:
suojelubiologi Maaret Väänänen
puh. 040 748 3471, maaret.vaananen@metsa.fi
Kuopion kaupunki:
ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Perätie
puh. 044 718 2145
Jättipalsami (Impatiens glandulifera)
kuva: ArtMechanic
lisenssi CC BY-SA 3.0
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Tervetuloa nykyiset ja uudet asiakkaat
palvelevaan ja uudistuvaan pankkiimme!
Muutoksen myötä turvaamme asiakkaille
kilpailukykyiset, ajanmukaiset ja kehittyvät
pankkipalvelut myös vastaisuudessa.
Palvelemme Teitä
edelleen itsenäisenä osuuspankkina
kaikissa konttoreissamme sekä
verkkopalvelussamme.
Ole yhteydessä ja varaa aika
henkilökohtaiseen tapaamiseen!

TUUSNIEMEN OSUUSPANKKI
Tuusniemi – Juankoski – Niirala – Petonen
www.poppankki.fi/tuusniemi
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LuonnonTAITEELLINEN ilta 
KLYY:n LuonnonTAITEELLINEN ilta 20.4. keräsi tuvan täyteen yleisöä Kuopion museon
kokoushuoneeseen. Ohjelmassa oli kuvia, videoita, livemusiikkia ja kirjallisuutta.
Tapahtuma avattiin Ilkka Markkasen taidokkailla lintukuvilla. Illan mittaan nähdyt toinen toistaan
hienommat videoesitykset olivat Pekka Tenhusen, Jorma Ikosen ja Seija Ropposen käsialaa, aiheina
"Haminalahti", "Taidetta luonnosta", "Unikuvia", "Sydäntalven valo" ja "Kalliosaari". Lopuksi
avattiin yllätyspaketti ja sieltä paljastui yleisölle kotiinviemisiksi kauniita luontojulisteita. Lisäksi
moni vei kotiinsa koristeina olleita tuomenoksia, joihin juuri oli puhkeamassa ensimmäiset kukat.

Juontaja Pekka Tenhunen haastattelemassa Tuula Junnikkalaa, joka esitti Katri Valan runon "Maa".
Kirsti Eskelisen
ruokakirjojen resepteillä illan
emännät olivat tehneet
tarjolle rouhepiirasia,
karpalokeksejä ja punapuolakakkua. Ne hävisivät yleisön
suihin kahvin, pakuriteen ja
kotitekoisen omenamehun
kera. Tarjoilun kruunasi
KLYY:n jo 1950-luvulla
hankkima japanilainen
posliiniastiasto.
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Kirsti Eskelisen kirja "Sienestäjän suosikit" on eloisaa
tekstiä! Kirsti luki kuvauksen nokitatista ja taustalla
pyöri Tero Pelkosen taidekuvia.

Suonna Kononen esitti Atomiveisuja ja lauluja Kuusamon
koskista. Hän oli saanut levyntekoon apurahan KLYY:n
rahastosta. Musiikin taustalla leiskuivat Ville Miettisen
avaruus- ja revontuli-kuvat sekä kohisivat Kaarina Heiskasen
kuvaamat tunnelmat Korkeakoskelta Maaningalta.

Illan päätteeksi Jarkka Rissanen ja Minna Kettunen musisoivat herkkiä
luontoaiheisia laulujaan Juha Poutasen keväisten luontokuvien säestyksellä.
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MinneΎmetsätΎkadonneet?Ύ

Maisema Puijolta (Ilkka Markkanen)

”… miljardit puut kuolevat, eläinten ja lintujen asuinsijat käyvät autioiksi… ihmeelliset maisemat
katoavat peruuttamattomasti, ja kaikki sen tähden, että laiskalla ihmisellä ei ole tarpeeksi älyä…”
Kun kuljen suomalais”metsissä”, koen saman
epätoivon tunteen kuin lääkäri Astrov näytelmässä ”Vanja-eno” (Anton Tšehov, 1897).
Ennen niin kauniit metsämme ovat muuttuneet
loppumattomiksi hakkuuaukeiksi, hirvittäviksi
kynnököiksi, riukurisukoiksi ja uuvuttavan
yksitoikkoisiksi taimikoiksi.

joka oli myynnissä. Alue oli upea vanha korpi
jymäköine kuusineen, lahopuineen ja
jättihaapoineen. Luonnonperintösäätiö hävisi
tarjouskilpailun toiselle ostajaehdokkaalle 500
eurolla. Tuolloin olin menettää toivoni
ihmiskuntaan täysin. Myyjä tiesi, että säätiö
suojelisi alueen, mutta 500 € ratkaisi asian.”

Jos vielä sattuu kohoamaan jossain joku
korkeiden honkain ja ylväiden kuusten
metsälö, katselen sitä haikein mielin: ”Voi teitä
rakkaat, komeat puut! Kypsiä te olette puuteollisuuden kitaan. Montakohan vuotta teillä
on elinaikaa. Kun seuraavan kerran kuljen
tästä, onko teistä muistona vain kantojen
lohduton aava?”

Luonnonperintösäätiölle voi meistä jokainen
lahjoittaa rahaa tai tehdä testamentin. Voiko
löytää toista yhtä hienoa lahjansaajaa kuin
suomalainen aito metsä!
Myös KLYY on saanut lahjoituksia ja
testamenttejakin. Niiden avulla yhdistyksemme
on voinut hankkia alueita suojeluun sekä tukea
luonnontutkimusta. Kiitollisin mielin ajattelen
näitä monia ihania ihmisiä!

Näissä mietteissä tuntui lohduttavalle tarttua
maassamme toimivan Luonnonperintösäätiön
juhlakirjaan ”Turvapaikkoja elämälle”. Säätiö
on 20-vuotisen historiansa aikana lahjoitusvaroilla lunastanut turvaan hakkuilta 50
suojelualuetta, pinta-alaltaan lähes tuhat
hehtaaria. Juhlakirja sisältää hienon kattauksen
kuvauksia suojelluilta alueilta.
Artikkelikirjoituksissa pohditaan kansamme
arvopohjaa. Onko se katoamassa?

Lääkäri Astrov jatkaa: ”Sinä siinä katsot minua
ironisesti ja sinun mielestäsi kaikki mitä puhun
on hupsutusta… mutta kun kuljen niiden
talonpoikien metsien ohi jotka minä olen
pelastanut hakkuulta… minä tajuan, että
ilmasto on vähän minunkin vallassani ja että
jos ihminen tuhannen vuoden kuluttua
saavuttaa onnen, on se vähän minunkin
syytäni.”

Kirjailija Anni Kytömäki kertoo riipaisevasti:
”…Kävin Kymenlaaksossa katsomassa metsää,

Pekka Tenhunen
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Puijonsarven hakkuut yllättivät ikävästi
Niinpä kaupunginmetsänhoitaja päättikin
kaataa aiottua suuremmat metsäkuviot. Hänen
mukaansa muutos oli niin vähäinen, että sen
pystyi tekemään virkamiespäätöksenä ilman
uutta lupakierrosta.

Moni Puijon pohjoisrinteille pääsiäisen jälkeen
suunnannut ulkoilija joutui hieromaan
epäuskoisena silmiään. Päivärannassa oli
hakattu useista paikoista koko ulkoilureitin ja
kevyenliikenteenväylän välinen suojametsä
pois. Hakkuista oli tehty maisematyölupaanomus, ja KLYY oli myös osallistunut niihin
liittyviin maastokatselmuksiin, mutta
toteutunut hakkuujälki oli jotain aivan muuta
kuin lupa-anomuksen tai maastokatselmuksen
suunnitelmat.

KLYY oli muutoksen ”vähäisyydestä” toista
mieltä: todellisuudessa päätehakatut alueet ovat
merkittävästi suurempia kuin
lupahakemuksessa ja maastokatselmuksessa
suunnitellut. Niinpä kaupungille lähetettiin
avoin kirje, jossa pyydettiin selvitystä
hakkuuluvan muutosten perusteista. Tätä
kirjoittaessa vastausta ei ole vielä tullut.
Toivottavasti vastaisuudessa lupahakemusten
ja maastokatselmusten jälkeen vastaavia ikäviä
yllätyksiä ei enää tule!

Kaupunginmetsänhoitaja oli arvioinut, että
suunnitellut hakkuutoimet olisivat altistaneet
Päivärannan metsäkuvion rankoille
myrskytuhoille. Lisäksi lähialueen asukkaat
ovat hänen mukaansa toivoneet puiden poistoa.

Atte von Wright tutustuu Päivärannan hakkuisiin. Järeät kuuset ovat saaneet kylmää kyytiä.
kuva: Pekka Tenhunen
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Mitä pelkäät?
Kysely KLYY-lehden lukijoille
Luonto on suomalaisille rakas. Mutta onko jotain, jota sinä pelkäät?
Osallistu kyselyymme! Palkintoina arvotaan vastaajien kesken KLYY:n postikorttisarjoja.
Tässä on muutamia vaihtoehtoja. Vai onko sinulla jokin IKIOMA KAUHUN AIHE?

Kuva: Puutiainen. Ikkuna Suomen Luontoon,
Kalevi Salminen

Apuva… KAATUVA PUU. Lahot puut on vaarallisia!

Kuva: Pekka Tenhunen

Apuva… PUNKKI. Juo verta, levittää tauteja!

Apuva… SUDET JA KARHUT.
Ne hyökkää päälle!
Apuva… HÄMÄHÄKIT.
Pelkään kuollakseni!

Apuva… AMPIAINEN.
Pistää ja kiusaa, paarmat ja
hirvikärpäset myös!
Kuva: Tero Pelkonen

Kuva: Wikimedia Commons, Holger Gröschl

Apuva… KYY. Puree!!!
Apuva… PIMEYS. Pelottaa ja metsään eksyy!
Aloita viestisi sanalla KYSELY ja sen jälkeen vastauksesi! Liitä viestiin yhteystietosi, jos haluat
olla mukana arvonnassa.
Voit lähettää vastauksesi
Ɣ sähköpostilla osoitteeseen KLYY@mbnet.fi
Ɣ tekstiviestillä numeroon 044-289 2220
Ɣ postikortilla osoitteeseen KLYY, c/o Tenhunen, Koivulahdentie 176 B, 71210 Tuusjärvi
Tulokset kerrotaan syksyn KLYY-lehdessä.
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Kuva: Huuhkaja. Tero Pelkonen

Kuva: Tero Pelkonen

Kuva: Rantahämähäkki. Ikkuna
Suomen Luontoon, Pentti Laiho.

TERVETULOAΎJÄSENEKSI!Ύ
Alla oleva liittymiskortti on tarkoitettu uusille KLYY:n jäsenille. Jo jäseninä olevat ”vanhat jäsenet”
ovat saaneet jäsenmaksua varten maksulapun talvella vuoden ensimmäisen KLYY-lehden matkassa
ja/tai Suomen luonnonsuojeluliitosta. Muistithan maksaa!
KLYY:ssä voi olla jäsenenä pelkästään pääyhdistyksessä tai sitten voi valita harrastuksensa mukaan
jonkin jaoston. Kaikki ovat tasavertaisia jäseniä.
Perhejäsenmaksu: sama osoite jonkin toisen kanssa, joka on maksanut täyden jäsenmaksun.
Lisätietoja kaikkiin jäsenmaksuihin liittyen antaa Pekka Tenhunen, p. 044-289 2220,
KLYY@mbnet.fi.
Toiminnastamme kerrotaan tämän lehden sivuilta. Lehden sivulta 2 löytyy tärkeitä yhteystietoja, kuten
esimerkiksi KLYY:n hallitus, toimitila Pesän tiedot ja KLYY-lehden tiedot.
Voit myös ottaa yhteyttä:
Kuikan asioissa Asta Lähdesmäkeen, p. 050-5623935, astalahdesmaki @gmail.com, Sieniseuran
asioissa Eeva Heikkiseen, p. 0400-565981, heikkineneevaliisa40 @gmail.com, Saturnuksen asioissa
Matti Lähtevänojaan, p. 044-5294421, matti.lahtevanoja@saturnus.fi tai Sigman asioissa Matti
Räsäseen, 044-718 4570, matti.kalervo.rasanen@kuopio.fi
Voit liittyä KLYY:n jäseneksi myös Suomen luonnonsuojeluliiton kautta! Lisätiedot
netissä osoitteessa www.sll.fi. Jäsenmaksu on tällöin 35 e (perhejäsen 10 e).
Merkitse paikallisyhdistykseksi KLYY!

LIITYN JÄSENEKSI , nimeni ja osoitteeni ovat kortin kääntöpuolella!
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Vain pääyhdistys KLYY. Jäsenmaksu 7 e (perhejäsen 3 e).
Liityn myös seuraaviin jaostoihin, jolloin minun ei enää erikseen tarvitse
maksaa edellä olevaa pääyhdistyksen maksua.

Lintuyhdistys KUIKKA. Jäsenmaksu 25 e (nuoret alle 18-vuotiaat 13 e, perhejäsen 5 e).
Pohjois-Savon SIENISEURA. Jäsenmaksu 10 e (perhejäsen 3 e).
Tähtitieteellinen Seura SATURNUS. Jäsenmaksu 15 e (perhejäsen 5 e).
Kuopion Lyseon lukion luonnontieteellinen seura SIGMA. Jäsenmaksu 7 e.
Maksan jäsenmaksun saman tien KLYY:n tilille FI63 4787 1020 0553 22, POPFFI22.
(maksun viestissä oma nimi!!!)
Lähettäkää minulle maksulappu.
Terveisiä ja toiveita KLYY:lle, sähköpostiosoite, yms: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

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

Täytä tietosi liittymiskorttiin !

ΎΎΎΎΎΎΎΎKYLLÄΎKIITOSΎ!Ύ
LIITYNΎLUONNONYSTÄVIINΎ!Ύ

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

leikkaa tästä ja postita!

Haluan liittyä KLYY:n jäseneksi.
Nimi:
_______________________________________

postimerkki

Osoite: _____________________________________
_____________________________________
Puhelin: ____________________________________
Syntymävuosi: _____________

Kuopion Luonnon
Ystäväin Yhdistys ry.

Tarkemmat liittymistiedot kääntöpuolella!

c/o Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B
71210 TUUSJÄRVI

