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KLYY:n puheenjohtajalta
Paula Hyvönen

Hyvä Luonnonystävä,
Kaupungin metsäpuoli ei lupauksista huolimatta
ole hoitanut omaa osuuttaan jättipalsamin
hävittämiseksi Puijon hakkuualueilla. Nyt
haastankin kaikki mukaan tähän markkinointi- ja
tiedottamisurakkaan: meillä jokaisella on oma
ystävä- ja tuttavaverkosto, mukaan voi tulla
jakamaan julisteita ja flyereita, ja erityisesti
tarvitaan
tiedotuksen
ja
markkinoinnin
ammattilaisia mukaan ideoimaan.

syksy ja syksyn ilot ovat käsillä. KLYY:n 120vuotisjuhlavuosi on sujunut upeasti ja jatkoa
seuraa.
Kesällä
yhteistyössä
Kuopion
luonnontieteellisen museon ja Minna Canth
Kuopion kanssa KLYY järjesti ”Neidonkenkiä ja
kotkansiipiä” –tilaisuuden, jossa rakastettu
kirjailija ja hyvä tarinankertoja Sirpa Kähkönen
kertoi Puijon vaikutuksesta tuotantoonsa.
Tilaisuus oli taattua Kähköstä ja väkeä oli paljon
sekä kävelyllä että Majalla. Puijo ja luonto
yleensäkin on merkittävä inspiraation ja voiman
antaja niin kirjailijoille kuin muillekin taiteen
tekijöille sekä meille ”tavantallaajille”.

Useimmissa lausunnoissa koskien Finnpulp Oy:n
lupahakemusta korostettiin vesistöpäästöjen
vaikutuksia ja uhkia, ja vaatimuksetkin olivat
samansuuntaisia. Jatkossa nähdään, kumpi on
tärkeämpi, yleinen etu kuten huomattavat
työllisyysvaikutukset vai luontoarvot? Nämä ovat
vastakkain
useissa
hankkeissa
kuten
Viiankiaavalla ja Kollajalla sekä taas esille
nostetussa Vuotoshankkeessa. Nämä hankkeet
ovat Lapissa, mutta niillä on valtakunnallista
merkitystä, sillä niissä ovat vastakkain Natura ja
yleinen etu. Kumpi on vahvempi?

Loppukesällä
KLYY:n
marjaja
sieniravintolapäivä
ja
Naisten
Pankin
taidetapahtuman KLYY:läisten luontokuvat kuin
kuvataiteilijoiden maalaukset olivat sekä ruumiin
että hengen ravintoa. Ravintolapäivän talkoolaiset
olivat tehneet syömisestä kauniin ja maukkaan
kokemuksen museon kokoushuoneeseen, homma
sujui ammattimaisesti ja tarjoiltavat ruuat olivat
niin silmän kuin vatsan ruokaa ja iloa.

Hyvää ja antoisaa syksyä!
Näiden molempien tapahtumien yleisömäärää
vähensi mm. kansainvälinen ruokatapahtuma
torilla,
sienet
ja
marjat
metsässä
ja
mökkiviikonloppu. Mutta näihin selityksiin ei ole
tyytyminen, vaan meidän on syytä pohtia, miten
tiedottamista ja markkinointia voidaan parantaa ja
monipuolistaa. Sillä jos tässä epäonnistumme,
vaarana on vapaaehtoisen talkooväen innostuksen
hiipuminen.

Paula

Vieraslajitalkoohenki alkaa hiipua väen vähetessä,
myöskään Viikatemiehet eivät ole lisineet.
3

Juhlavuoden tunnelmissa…

Korkeakosken juhlaretkellä 5.5. mentiin ajassa yli sata vuotta taakse päin. Historiallisessa
näytelmässä ollaan KLYY:n kasviretkellä ja käydään keskustelua luonnonsuojelun uusimmista
virtauksista, kuten sellaisesta modernista ajatuksesta, että Suomeenkin voisi perustaa luonnonsuojelualueita. Kuvassa teatterin tähtinä loistavat vasemmalta Katri Suonio, Helvi HeinonenTanski, Tuula Junnikkala, Atte von Wright ja Ville Eskelinen. – kuva: Jorma Ikonen
Kirjailija Sirpa Kähkösen Neidonkenkiä ja
kotkansiipiä -esitelmä 16.6. veti Puijon majan
täyteen
innostuneita
kuulijoita.
Kähkösen
opastamalle retkelle Puijon metsään eivät läheskään
kaikki halukkaat mahtuneet.
Kuopion seudun luonto järvineen ja metsineen on
ollut sammumaton inspiraation lähde Kähkösen
tuotannossa. Luonto on nykyään Helsingissä
asuvalle kirjailijalle edelleen tärkeä. Metsässä
kävellessä
voi
kehitellä
henkilöitä
tai
juonenkäänteitä kaikessa rauhassa. Ideat voi
kirjoittaa heti muistiin ja lähettää vaikka omaan
sähköpostiin.
kuva: Pekka Tenhunen
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Kuopio, Pilppa 27.8.2016
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KLYY:n, Puijon Ladun ja
Kuopion ympäristönsuojelupalvelujen yhteisesti järjestämä tapahtuma keräsi
Pilppaan 120 henkeä.
Oman mausteensa päivään toi
Leväsen vastaanottokeskuksen
”poikien” vierailu (kuva yllä).
Mukaan Pekka Tenhusen
opastamalle
luontoretkelle
uskaltautui 23 maahanmuuttajaa.
Rauli-myrsky siirsi melonnan
maan kamaralle, mutta se ei
lasten menoa haitannut.
Latulaisten Lailan ja Mintun
ohjauksessa sai
jokainen
paistaa maistuvat nokkosletut
nokipannukahvin kera.
Perätien Timo opasti erilaisten
linnunpönttöjen pariin ja pääsi
valtakunnallisille radiokanaville ”Miljoona linnunpönttöä” kampanjan merkeissä.
Kampanja jatkuu ja linnut
tarvitsevat pönttöjä edelleen!
Eila Pulkkisen ja Kirsti
Eskelisen vetämien luontoretkien saaliina kertyi mahtava
valikoima sienisaalista.
Kiitos kaikille tapahtuman
järjestäjille ja mukana olleille!
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Kuvat: Pekka Tenhunen

Naisten Pankin taidetapahtuma 20.-22.8.
Paula Hyvönen
Vanha Pappila, Kuopion vanhin puutalo, loi
hienot puitteet niin luontokuville kuin Juha
Vehviläisen
kuin
Ariela
Toivasen
maalauksille
sekä
musiikkiesityksille.
Taitelijat ja luontokuvaajat kertoivat töistään
ja niiden taustoista, ja kävijät viihtyivät.

KLYY oli mukana taidetapahtumassa
”Eläköön Puijo!” –näyttelyn kuvin ja sen
lisäksi Ilkka, Tero, Juha ja Jorma kuvasivat ja
teettivät näyttelyyn uusia kuvia.
Luontokuvat herättivät ihastusta ja kauppa
kävi hyvin. Myydyistä kuvista kuvaajat
lahjoittivat Naisten Pankille 20 % ja
KLYY:lle 30 %, yli 600 euroa. Naisten
Pankin tuotto kehitysmaan naisten ja tyttöjen
hyväksi oli kaikkiaan 2600 euroa (mukana
pääsylippu-, tuotemyynti- ja kahvitarjoilun
tulot), mikä on paras tuotto NPtaidetapahtuman historiassa.

Kiitos kaikille, jotka mahdollistivat tämän
upean tapahtuman, erityisesti Seija Majurille
tapahtuman
primus
motorille
ja
luontokuvaajille!

Ilkka esittelee tosi upeaa Pisan
timanttia, sinipyrstöä, joka sai uuden
kodin. Ilkan takana pilkistää
ristisorsa.
kuva: Paula Hyvönen
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Kuopion tähtitieteellinen seura Saturnus
Sähköposti kuopion.saturnus@outlook.com
Facebook
www.facebook.com/kuopionsaturnus
Postiosoite KLYY Pesä/ Saturnus, Kirkkokatu 35, 70100 Kuopio
tähtitieteestä, kaukoputken käytöstä tai
havaintojen tekemisestä ei tarvitse olla vaan
seuran jäsenet neuvovat kuinka esimerkiksi
kaukoputkea käytetään, otetaan tähtivalokuvia
tai havainnoidaan tähtitaivaan ilmiöitä.
Helpoiten mukaan pääsee tulemalla
Huuhanmäen tähtitornille tähtinäytökseen.

Kuopion tähtitieteellisen seuran Saturnuksen
sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 8.10.2016 kello 15.00 alkaen
Kuopion museon kokoustilassa. Käynti
kokoustiloihin on museon sisäpihan puolelta.
Tähtinäytännöt yleisölle alkavat taas
lokakuussa Huuhanmäen tähtitornissa
Huuhankadun loppupäässä. Niitä pidetään
syyskaudella seuraavasti:

Lisätietoja tähtinäytännöistä ja Kuopion
Saturnuksen toiminnasta löytyy Saturnuksen
Facebook-sivuilta.

1.–31.10. sunnuntaisin klo 19–21
1.11.–20.12. sunnuntaisin klo 18–20
Tähtinäytännöt pidetään vain tähtikirkkaina
iltoina, ja pakkasraja on -25 ºC. Näytännöissä
katsotaan tähtitaivaan ajankohtaisia kohteita
kaukoputkella sekä kerrotaan niistä.
Kannattaa tulla mukaan Saturnuksen
toimintaan, jos tähtitaivaan ilmiöt ja niiden
havainnointi kiinnostavat. Ennakkotietoja

Huuhanmäen tähtitornin Meadekaukoputki kiinteällä jalustalla.
kuva: Ville Miettinen
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Luonnikas, lumoava luontopuutarha
Helena Rönkä

Karttaperhonen metsäkurjenpolvella.

elinympäristöjä.
Puolivillin
puutarhan
hoidossa
avainsana
on
hallittu
hoitamattomuus. Tämä onnistuu maaseudulla,
missä pihojen ei tarvitse olla niin tip top kuin
taajamissa. Liiallista siistimisintoa hillitsee
moottorikäyttöisten
apuvälineiden
välttäminen ja tontin laajuus; käsipelillä ei
edes vahingossa ehdi puleerata hehtaarin
tonttia pallokentäksi.

Kahdesti olen ilokseni saanut KLYY:ltä
apurahan luontopuutarhan kehittämiseen.
Ehkä näistä käytännön kokemuksista on jotain
apua luontopuutarhaideaan hurahtaneille.
Puolikulttuurimaisemat edustavat luonnon
kannalta kaikkein monimuotoisimpia
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onnistuneesti pesineitä lajeja ovat olleet
kultarinta,
käenpiika,
mustapääkerttu,
nokkavarpunen ja viitakerttunen. Puutarhassa
ovat vierailleet melkein kaikki mahdolliset
mörriäiset näätää, kettua, sutta ja ilvestä
myöten ja karttaperhosesta on tullut
jokakeväinen vakiolaji kurjenpolviniitylle.

Tonttiamme hoidetaan hakamaatyyppisenä
lehtipuuvaltaisena
metsäpuutarhana.
Ainoastaan taloa kiertävä koira-aitaus on
ruohonleikkurilla
ajeltavaa
nurmea.
Nurmikko sulautuu ilman jyrkkää rajaa
ympäröiviin
niittyihin
ja
varjoisaan
rinnelehtoon,
jossa
on
runsaasti
kerroksellisuutta, pensaita ja pökkelöitä.
Niityt leikataan viikatteella ja niittojäte
raivataan kahdessa erässä: ensin on valikoiva
niitto ennen vuohenputken kukintaa ja loput
niitetään, kun lemmikit, puna-ailakit ja
kurjenpolvet ovat kypsyttäneet siemenensä.

Luonnonkukista tontille ovat juurtuneet omin
avuin
muun
muassa
lehtopähkämö,
mustakonnanmarja ja velholehti. Aiempien
asukkaiden tuomat vuokot ja kiurunkannukset
kirjovat maan toukokuussa. Pihapiirissä ovat
säilyneet vuosikymmenten ajan kullero,
lehtoakileija, ukonhattu, ruskolilja, varjolilja
ja vuorenkilpi.
”Ostin kun halvalla sain” -harhahankintani
katosivat kuin maan - tai kotiloiden nieleminä, kun taas laajemmiksi kasvustoiksi
pyrkivät
levittäytymään
talvenkestävät
perinneperennat harjaneilikka, isotähtiputki,
kesäpikkusydän,
kevätkaihonkukka,
kyläkurjenpolvi, lehtosinilatva, patjarikko ja
rohtosuopayrtti.
Kevätvuohenjuuri
on
herkullinen ulkonäöltään, kuten myös
maultaan, ainakin makuraatina toimivien
nilviäisten mielestä.

Kukkaistutuksille käytetään lannoitteina
kompostimultaa
ja puutuhkaa.
Kirvat
poistetaan juhannusruusuista käsin listimällä
ja
kaivovedellä
suihkuttamalla.
Lehtokotiloiden maanvalloitusta hillitään aika
ajoin
”noidankattilassa”
keittämällä.
Kitkeminen on lähinnä vuohenputkien
repimistä, kun ei ole sitä vuohtakaan apuna.
Luonnonkukkaniittyjen lisäksi tontilla on
perenna-alueita,
kivikkoja
kosteikkokasvialueet
sekä
leikkimökin
viherkatto. Tosin mustarastas intoutui
viherkatosta niin tavattomasti, että kukkivan
katon sijasta on tyytyminen helpommin
paikkailtavaan sammalkattoon.

Voihan olla, että ennen pitkää luonto ottaa
luontopuutarhassa vallan vuohenputkien,
kotiloiden ja mustarastaiden välityksellä,
mutta sekin on ok. Kukkivat puut, niittykukat,
lehtolinnut ja perhoset jäävät joka tapauksessa
antamaan väriä ja sykettä pihapiiriin.

Tontillemme
joka
kevät
asettuva
räkättirastasyhdyskunta
vetää
puoleensa
laululintuja
kuin
magneetti.
Ehkä
jännittävimpiä
yhdyskunnan
suojissa
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Palolammen erämaamaisema Hiidenportin rotkolaaksossa. kuva: Tero Pelkonen

Retki Hiidenportin kansallispuistoon
Tule luontoväen yhteiselle retkelle Karjalan ja Kainuun rajalle!
Hinta SLL:n tai yhdistysten jäsenille:
Kuopiosta 20 €
Siilinjärveltä ja Nilsiästä 15 €
Nurmeksesta 10 €
Lapset alle 18 v. puoleen hintaan
Hinta ei-jäsenille 30 €
Matkan hinta sisältää kuljetukset, opastuksen
ja keittoruokailun.

Retkipäivä: lauantai 24. syyskuuta
Lähtö tilausbussilla klo 9.00
Kuopiosta Maljalahdenkadulta
Takaisin Kuopiossa ollaan klo 20 mennessä
Ajetaan Siilinjärven ja Nilsiän kautta Nurmekseen ja siitä jatketaan Kuhmon ja
Valtimon rajalla sijaitsevaan Hiidenporttiin,
missä ollaan perillä noin klo 12.

Sitovat ilmoittautumiset 21.9. mennessä:
sposti: maaretvaananen@hotmail.com
puh. 044-5190377

Perillä on noin neljän tunnin opastettu vaellus
Hiidenkierros (3-5 km), joka sisältää
evästauon Oppaana luonto-opas Kaarina
Heiskanen KLYY:stä. Ota evästauolle ja
bussimatkalle omat eväät mukaan.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mistä
tulet kyytiin sekä erikoisruokavaliosi tai jos
haluat kasviskeittovaihtoehdon.

Vaelluksen jälkeen tarjotaan keittoruokailu
Hiiden Torpalla (13 km Hiidenportilta)
sisältäen leivät, leikkeleet, juomat ja
jälkiruokakahvin tai teen.

Retken järjestää Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri yhteistyössä alueen paikallisyhdistysten sekä Ylä-Karjalan luonnonystävien kanssa.
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Muita tulevia tapahtumia
KLYY:n jäsenilta
ti 25.10.2016 klo 18.00

KLYY:n 120-juhlavuosi jatkuu!

Kuopion museon kokoushuoneessa
(Kauppakatu 23, käynti pihan puolelta)

Tee lahjoitus juhlivalle yhdistykselle!

Illan aluksi Itä-Suomen yliopiston tutkijan
Samuel Hartikaisen esitelmä
Mikromuovitutkimus Kuopiossa ja Kallavedellä

Otamme vastaan jäsenten tukimaksuja
tilille FI85 4787 1020 0353 32
Maksun saaja KLYY

Esitelmän jälkeen vapaata keskustelua kahvin kera.
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki KLYYn jäsenet ja jäsenyydestä kiinnostuneet!

kuva: Mari Wikholm

Ennakkotietoa KLYY:n syyskokouksesta
Marraskuussa tulee KLYY:n syyskokouksen vieraaksi Suomen luonnonsuojeluliiton uusi
vastavalittu toiminnanjohtaja Päivi Lundvall. Hän on kotoisin Rovaniemeltä ja aloitti työn liiton
keulahahmona elokuun alussa. Syyskokouksen päivä on vielä avoin, siitä tiedotetaan seuraavassa
KLYY-lehdessä.
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Lammaspaimenena Kuhmon Levävaarassa
Paula Hyvönen

Naapuriani Katjaa onnisti – hän pääsi viikoksi
Metsähallituksen lammaspaimeneksi Kuhmon
Levävaaraan. Pysähdyin matkalla Ivalosta
etelään Kuhmossa ja pääsin tutustumaan
lammaspaimenen hommaan.

vaatimattomasta luontoon pohjautuvasta
elämästä. Maisema on avara, vaaran laelle on
eletty lähellä taivasta. Tuli mieleen
kymmenen
vuotta
praktisoivana
eläinlääkärinä Kainuussa.

Levävaara sijaitsee itärajalla Elimyssalon
luonnonsuojelualueella,
joka
on
osa
Ystävyyden puistoa, ja edustaa parhaimillaan
kainuulaista metsäluontoa.

Samuli Paulaharju kuvailee Kainuun mailta –
kirjassaan, kuinka aikoinaan vaaralle kiipesi
ukko mukanaan pyssy ja koira, akka ja kolme
lasta. Ympärillä metsää, välillä suota ja
metsän kätköissä luonnon antimet, riista,
marjat, sienet ja järvissä vedenelävät. Saman
tunnelman voi Elimyssalolla kulkija tavoittaa

Syrjäisen
pihapiiri

kainuulaisen
vaara-asutuksen
ja
rakennukset
kertovat
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vieläkin kulkiessaan pitkospuita Levävaaraan
tiettömän taipallen taakse. Vaaralle ei ole
koskaan ollut tietä.

kaupunkilaisihmiselle, joka ei ollut koskaan
elänyt ilman juoksevaa vettä ja sähköjä, saati
sitten kulkenut työmatkaansa pitkospuita
pitkin. Viikon parasta antia oli lampaiden
rapsutusterapia, fyysinen työ, patikointi ja se
uskomaton hiljaisuus ja rauha, joka siellä
keskellä ei mitään vallitsi.”

Katjan lausumaa: ”Lammaspaimenviikko
Kainuun upeissa suo- ja vaaramaisemissa oli
mahtava
irtiotto
arjesta
tällaiselle
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Iloisia ja haikeita uutisia
SLL:lle uusi puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajaksi
vuosille 2017–2020 on valittu Harri Hölttä.
Kuopiossa aiemmin asunut Hölttä osallistui 80luvulla Karhonsaaren lastenleireille ja on
pitkäaikainen KLYY:n jäsen. 90-luvulla Hölttä
toimi lintuyhdistys Kuikan puheenjohtajana, ja
sittemmin hänelle on myönnetty useita KLYY:n
apurahoja erilaisia tutkimusprojekteja varten.
”Tahdon säilyttää vesistöt puhtaana, metsät
pystyssä ja suot luonnontilaisina", Hölttä sanoi heti
valintansa jälkeen.

Suurta luonnonystävää muistaen
KLYY:ssä ja Kuopion luonnontieteellisessä
museossa
vuosikymmeniä
vaikuttaneen
Jukka Kauppisen kunniaksi perustettiin
vuonna 2012 muistometsä Rautalammin
Kokkokalliolle.
Metsässä olevaan suureen kiveen kiinnitettiin
tänä kesänä asiasta kertova pronssinen
muistolaatta.
kuva: Risto Palokangas

Kyllikki Kunnas 1928–2016
Elokuun 6. päivä nukkui pois LKT Kyllikki
Kunnas, joka tuli luonnonystävissä tunnetuksi
innokkaana toimijana erityisesti 1990-luvulla.
Tuolloin hän oli mm. KLYY:n hallituksen jäsen.
Kyllikin rakkaimpia harrastuksia olivat video- ja
valokuvaus. Hän jätti yhdistykselle erittäin
arvokkaan kokoelman kuvamateriaalia KLYY:n
toiminnasta.
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TERVETULOA JÄSENEKSI!
Alla oleva liittymiskortti on tarkoitettu uusille KLYY:n jäsenille. Jo jäseninä olevat ”vanhat jäsenet”
ovat saaneet jäsenmaksua varten maksulapun talvella vuoden ensimmäisen KLYY-lehden matkassa
ja/tai Suomen luonnonsuojeluliitosta. Muistithan maksaa!
KLYY:ssä voi olla jäsenenä pelkästään pääyhdistyksessä tai sitten voi valita harrastuksensa mukaan
jonkin jaoston. Kaikki ovat tasavertaisia jäseniä.
Perhejäsenmaksu: sama osoite jonkin toisen kanssa, joka on maksanut täyden jäsenmaksun.
Lisätietoja kaikkiin jäsenmaksuihin liittyen antaa Pekka Tenhunen, p. 044 289 2220,
KLYY@mbnet.fi
Toiminnastamme kerrotaan tämän lehden sivuilta. Lehden sivulta 2 löytyy tärkeitä yhteystietoja, kuten
esimerkiksi KLYY:n hallitus, toimitila Pesän tiedot ja KLYY-lehden tiedot.
Voit myös ottaa yhteyttä:
Kuikan asioissa Mikko Pärssiseen, p. 040 967 4008, mikko.parssinen123@gmail.com
Sieniseuran asioissa Eeva Heikkiseen, p. 0400 565 981, heikkineneevaliisa40@gmail.com
Saturnuksen asioissa Juho Korhoseen, kuopion.saturnus@outlook.com
Sigman asioissa Paavo Heiskaseen, paavo.heiskanen@kuopio.fi
Voit liittyä KLYY:n jäseneksi myös Suomen luonnonsuojeluliiton kautta! Lisätiedot
netissä osoitteessa www.sll.fi Jäsenmaksu on tällöin 35 €. Merkitse
paikallisyhdistykseksi KLYY!

LIITYN JÄSENEKSI , nimeni ja osoitteeni ovat kortin kääntöpuolella!

Ƒ

2016

Vain pääyhdistys KLYY. Jäsenmaksu 10 € (perhejäsen 4 €).

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

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Lintuyhdistys KUIKKA. Jäsenmaksu 25 € (nuoret alle 18-vuotiaat 13 €, perhejäsen 5 €).
Pohjois-Savon SIENISEURA. Jäsenmaksu 10 € (perhejäsen 4 €).
Tähtitieteellinen Seura SATURNUS. Jäsenmaksu 15 € (perhejäsen 5 €).
Kuopion Lyseon lukion luonnontieteellinen seura SIGMA. Jäsenmaksu 10 €.

Ƒ
Ƒ

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

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

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

Täytä tietosi liittymiskorttiin !

KYLLÄ KIITOS !
LIITYN LUONNONYSTÄVIIN !

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

leikkaa tästä ja postita!

Haluan liittyä KLYY:n jäseneksi.
Nimi:
___________________________________________

postimerkki

Osoite: _____________________________________
_____________________________________
Puhelin: ____________________________________
Syntymävuosi: _____________

Kuopion Luonnon
Ystäväin Yhdistys ry.

Tarkemmat liittymistiedot kääntöpuolella!

c/o Pekka Tenhunen
Koivulahdentie 176 B
71210 TUUSJÄRVI

