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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. 
Kevätvuosikokous 

maanantaina 28.3.2022 klo 18 
Kuopion Lyseon lukiolla (Kauppakatu 18. Sisäänkäynti Puijonkadulta, pihan puolelta) 

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (Säännöt löytyvät kotisivulta www.klyy.fi, alaosan valikosta). 
Kokouksen aluksi kuulemme etäyhteydellä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen puheenvuoron 

ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. 

Tarjoilua. Tervetuloa! 
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Elämme kovia aikoja 
– lahjoita pehmoeläimiä Luontotuvalle 
Meillä kaikilla on mielessämme hirveä kansainvälinen tilanne. Nyt tarvitsemme myös pehmeitä asioita 
elämäämme. Ponnistelemme saadaksemme Luontotuvan aikaisempaa enemmän lapsiystävälliseksi. 
Tavoitteemme on saada sinne leikkinurkkaus ja myös kalustuksella huomioida lasten viihtyvyys. 
Toivon jäsenistön tarttuvan ideaan ja lahjoittavan (mielellään kierrätettyjä) eläinpehmoleluja. 
Kotimaiset villieläimet ovat ensisijaista kohderyhmää. Yksinäinen nallekarhu jo tuvalla onkin. Uskon, 
että jäsenet ja heidän lähipiirinsä löytävät keinoja lisätä lasten viihtyisyyttä Luontotuvalla. 
Tule ja tarjoa rohkeasti pehmoleluja – myös nouto on mahdollinen. 

Kevään ja alkukesän retki- ja tapahtumaohjelma on toisaalla tässä lehdessä. Ohjelmassa on 
erityisesti Ukrainasta Kuopioon tulleille suunnattu lähiretki. Pyrimme retken avulla tarjoamaan yhden 
kiinnekohdan lisää integroitumisessa paikalliseen yhteisöön. Retki suuntautuu Puijon Nokkaan 
(Puijonsarven laavu). Kohteeseen pääsee julkisilla kulkuneuvoilla ja järjestämme opastuksen myös 
torilta (löytyy oikea bussi). Kohteeseen pääsee hyvin myös lastenvaunujen/-rattaiden kanssa. Lievä 
liikuntarajoite ei ole este saapua laavulle. Yhdistys tarjoaa pienet retkieväät laavulla. Retki on siis 
kaikille maksuton. Toivomme jäsenten osallistuvan reippaasti ja auttavan retkelle vieraiksi 
kutsumaamme kohderyhmää. Tavoitteena virkistävä lähiluontoretki. Hienot maisemat, parempi mieli! 
Syksyn ja loppuvuoden tapahtumat julkaisemme kouluvuoden alun tienoilla. 

Ari Kekäläinen, puheenjohtaja@klyy.fi, 044 493 1288 

KLYY:n kannanotto Kuopion kaupungin 
metsänhoitosuunnitelmasta 
julkaistu Savon Sanomissa 1.12.2021 

Hakkuut heikentävät monimuotoisuutta ja kuormittavat ilmastoa 
Kuopion kaupungin metsien hoitosuunnitelma seuraavan 20 vuoden ajaksi on parhaillaan 
päätöksentekovaiheessa. Edellisen suunnitelmakauden 2001−2010 jälkeen metsiä on käsitelty ilman 
suunnitelmaa. Kuntaliitosten kautta kaupungin metsäpinta-ala on jonkin verran kasvanut, se on 
nykyisin noin 11 500 ha. 
Uudessa suunnitelmaluonnoksessa on aiempaan verrattuna useita heikennyksiä luonnon kannalta. 
Vuosien 2001−2010 suunnitelmassa ekologiaan, sosiaalisuuteen ja kulttuuriin liittyvät arvot olivat 
ensisijaisia taloudellisiin arvoihin nähden. Nyt esillä olevassa suunnitelmassa tätä priorisointia ei ole. 
Kyseessä on ensisijaisesti hakkuusuunnitelma. 
Uuden suunnitelman konkreettinen tavoite on sitoa puuston hakkuumääräksi 49 000 m3/vuosi, joka 
on lähes kaksinkertainen aiempaan suunnitelmaan nähden. Tämä tarkoittaa noin 1000 ha 
avohakkuita suunnitelmakauden aikana. Pinta-ala on suurempi kuin kaikki kaupungin suojelualueet 
yhteensä (755 ha). Avohakkuut kohdistuvat nimenomaan vanhimpiin metsiin, jotka ovat luonnon 
monimuotoisuuden ja myös virkistyskäytön kannalta kaikkein arvokkaimpia. 

Luonnonsuojelun osalta suunnitelmaluonnos sisältää ns. hyviä aikomuksia. Esimerkiksi ”kaupunki 
pyrkii lisäämään luonnonsuojelualueiden määrää”. Tavoitetta ei aseteta. Kaupungin metsissä on 
tutkimusten mukaan (METSO-inventointi) luonnonsuojelullisesti arvokkaita ykkösluokan metsiä yli 600 
hehtaaria. Näiden suojelulle tulisi asettaa tavoite, varsinkin kun kaupunki jo maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan on velvollinen huolehtimaan luonnon suojelusta alueellaan. 
Nykyään luontoarvojen merkitys metsänhoidossa korostuu yhä enemmän. Suunnitelmaa 
edeltäneessä asukaskyselyssä vastaajat toivoivat vähemmän hakkuita ja enemmän luonnonsuojelua. 
Kyselyn tulos sivuutetaan suunnitelmassa maininnalla. Toivoisi, että Kuopion kaupunki olisi tässä 
suhteessa ajan tasalla. Metsänhoidossa tulisi esimerkiksi siirtyä FSC-sertifiointiin monien muiden 
verrokkikaupunkien tapaan. Suuren metsäomaisuuden haltijana tähän olisi erinomaiset edellytykset. 
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Varsinkin vanhat metsät toimivat isona hiilivarastona. Kaupungin metsissä tulisi tavoitteellisesti siirtyä 
jatkuvaan kasvatukseen avohakkuiden sijaan, jolloin metsäluonto säilyy monipuolisempana ja 
viihtyisämpänä. Tällöin myös hakkuiden vaikutus ilmastoon on maltillisempi. Etenkin avohakkuissa 
puiden ja maaperän säilömä hiilivarasto purkaantuu nopeasti ja vaikka uusi taimikko kasvaa 
ripeästikin, kestää vuosikymmeniä, ennen kuin tasapaino ilmaston suhteen on saavutettu. 
Jaksolliseen kasvatukseen liittyvät harvennushakkuut vielä heikentävät kokonaishiilitasetta. 

Suunnitelma tulee palauttaa jatkovalmisteluun. Upeasta savolaisesta luonnostaan kuuluisa Kuopio 
tarvitsee paremmat evästykset tulevien vuosien metsänhoitoon. 

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry 

Kevään ja kesän toimintaa 
Alkaneena vuonna on suunnitteilla monenlaista KLYY:n toimintaa. Tervetuloa mukaan, uudetkin 
jäsenet! Ota matkaan myös kaverisi. Kaikista tapahtumista voit tiedustella lisää osoitteessa 
tapahtumat@klyy.fi tai puhelimitse Tenhusen Pekalta, 044 289 2220. 

KLYY:N LUONTOILLAT 
Järjestimme viime vuonna Luontotuvalla 12 kpl jäseniltoja eri aiheista. Tämän vuoden puolella ovat 
teemoina olleet kokemukset sähköautoilusta, luontoäänitysten teko, retkisuunnittelu ja Kallaveden 
kalat. Kokoontumisissa on ollut paljon muitakin kuin jäseniä, joten päätimme nimetä illat uudelleen. 
Ne ovat nyt KLYY:n LUONTOILTOJA! 
Tapahtumapaikka on totuttuun tapaan yhteinen Luontotupamme, vanhassa hienossa kivitalossa 
osoitteessa Puijonkatu 15 (kadulta sisään). Illat ovat joka toinen tiistai klo 17, kesto noin klo 18.30 
saakka. Kysellään ja jutellaan! 
Myös etäyhteydellä voi osallistua. Linkki lähetetään jäsensähköpostilla muutama päivä ennen iltaa. 

Vapaaehtoiset porukat ovat loihtineet jokaiseen iltaan pientä tarjoilua kahvin ja teen lisukkeeksi. 
Huom! Jos keittiöhommat kiinnostaa, ilmoittaudu Tenhusen Pekalle!! 

22.3. KEVÄTSEURANTA. Kuinka kevät etenee? Vieraana on Lintuyhdistys Kuikan puheenjohtaja 
Eelis Rissanen. Tutustumme Luonto-Liiton kevätseurannan lajeihin. Seurantalomakkeita jaossa! 

5.4. SUDET. Susi herättää tunteita ja keskustelua. Vieraana on Sauli Härkönen Riistakeskuksesta. 
19.4. MUURAHAISET JA KEVÄTHYÖNTEISET. Tutkija Jouni Sorvari kertoo muurahaistutkimustensa 
tuloksista. Juttelemme laajemminkin hyönteisistä ja katsomme kuvia. 

 

 
Tero Pelkonen: Ranuan eläinpuiston hukkia 



4 
 

LUONTOGALLERIAN NÄYTTELYT 
Luontotuvan Puijonkatu 15 seinillä oleviin valokuvanäyttelyihin pääset tutustumaan Tuvan 
aukioloaikoina ma-to klo 13–17 ja tietysti luontoiltojen aikaan. Tuvalla on myös jaossa erilaista 
esitemateriaalia sekä myynnissä luontotuotteitamme. Osta vaikkapa lahjaksi! 
2.3.–6.4. KARHUN JÄLJILLÄ. Ensi Hytönen & Jouko Pirppu. 
9.4.–6.5. MAISEMAKUVIA SUOMESTA. Timo Taira & Heikki Saari. 

9.5.–23.6. LUONTOKUVIA. Jorma Ikonen & Puijon Latu. 
Kesätauko 

25.7.–31.8. ELÄ IHMEESSÄ. Rauha Pulliainen & Ilona Suojama & Else-Maj Mannerheimo 
 

 
”Ensi ja Jouko karhun jäljillä” –näyttelyä pystytetään 

RETKET 
KLYY:n retket suuntautuvat lähikohteisiin ja kauemmaksikin. Useimmille retkille ei tarvitse 
ilmoittautua. Tulet vain paikalle ilmoitettuna aikana. Koronapandemia on laantumassa, mutta jos se 
puhkeaa uudelleen, toimimme viranomaisohjeiden mukaan. 
27.4. (ke) RETKI UKRAINAN PAKOLAISILLE 
(jos ukrainalaisia lähtijöitä löytyy). Kävelemme Puijonsarven parkkipaikalta ylös Puijonnokan laavulle. 
Laavunuotiolla tarjotaan kahvia ja makkaraa. Nautimme luonnosta. Yhteiskyytiä varten kokoonnumme 
klo 13 kaupungintalon eteen (kaupunkibussi). Puijonsarven parkkipaikalle voi tulla myös suoraan. 
Säävaraus. Jos tiedät tulkkaustaitoisia henkilöitä, ota yhteys! Yhteystiedot löytyvät tämän jutun alusta.  

3.5. (ti) BETYN HAUDANHOITO 
Kunnioitamme hautakäynnillä lehtori Betty Väänästä, jonka testamentin turvin olemme voimme 
perustaa ison stipendirahaston. Kokoonnummen klo 17 Ison hautausmaan portilla (matkakeskuksen 
kohdalla Puijonkadun toisella puolella). 
26.5. (helatorstai) RAUTALAMMIN LINJA-AUTORETKI 
Tutustumme ensin KLYY:n omistamaan Tyyrinvuoren luonnonsuojelualueeseen. Matka jatkuu 
Rastunsuon lintujärvelle, jossa ruokailutauko laavulla. Kyseessä on VAPO:n entinen turvesuo, josta 
on aktiivisin talkootoimin tehty lintujärvi ja se on sitten rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Lisätietoja 
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kotisivulta www.sll.fi/pohjois-savo. Tehdään kierros järven ympäri. 
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Paluumatkalla pysähdymme tutkija Harri Kokon hedelmäpuiden koetarhassa, jossa jo ensimmäiset 
puut lienevät puhkeamassa kukkaan. Mahdollisuus ostaa puuntaimia. Lähtö Kuopiosta klo 10, paluu 
noin klo 18. Otetaan matkaan niin monta kuin bussiin mahtuu. Jäsenille ilmainen. Ilmoittaudu 
ennakkoon! (yhteystiedot jutun alussa). Retken yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin KLYY:n 
lähettämällä jäsensähköpostilla. Jos sinulla ei ole sähköpostia rekisterissämme (saat Pöllöpostin 
paperisena), ilmoita yhteystietosi, niin saat lisäinformaatiota, sitten kun retken tiedot tarkentuvat. 

14.6. (ti) VENERETKI KARHOON 
ihailemaan rhododendronien (alppiruusu) kukintaa. Kokoontuminen Ranta-Toivalan laiturilla klo 17. 

19.6. (su) LUONNONKUKKAPÄIVÄN RETKI 
Järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. 

 

 
Seppo Ulmanen: Kallavesj´ 

27.8. (la, Suomen luonnon päivä) LAIVARETKI KALLAVEDELLE 
Järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. 
6.9. (ti) GEOLOGIARETKI PUIJOLLE 
Näe Puijo uusin geologisin silmin! Oppaana Kaisa-Maria Remes. Kokoontuminen Puijon 
urheilulaakson portaiden alapäähän klo 17.  
17.9. (la) SIENIRETKI SUONENJOELLE 
Tutustumme Lintharjun sieniluontopolkuun Kirsti Eskelisen ja Tuula Junnikkalan opastuksella. Ja 
tietysti keräämme ja tunnistamme sieniä! Suunnitelmissa on mennä Suonenjoelle yhteisporukalla 
junalla! Retkestä on lisätietoa syksyllä ilmestyvässä yhdistyksen Luonnon Ystävä -lehdessä. 

 

Esittelyssä Petri Tabell 
Petri Tabell toimii KLYY:n työntekijänä tämän vuoden ajan. Moni on jo 
Petrin tavannutkin Luontotuvalla käydessään. Asiakaspalvelun ohessa 
Petrin työhön kuuluu kaikentyyppisiä monitoimimiehen tehtäviä. Hän 
on taitava käsistään ja siten jo ehtinyt osallistumaan mm. 
luontokuvanäyttelyiden pystykseen ja keittiöremppaan Luontotuvalla. 
Petri on pitkän linjan luontoihminen. Mielipuuhiin kuuluu 
linnunpönttöjen ja hyönteishotellien rakentaminen metsäeskarien 
(=esikoululaisten) kanssa. Luontotupa Puijonkatu 15 on avoinna 
ma−to klo 13−17. Petrin tavoittaa päivystysaikoina varmimmin 
maanantaisin ja torstaisin. Käykää jututtamassa! 
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Suon etsintä jatkuu 
KLYY päätti viime keväänä, että hankitaan yhdistykselle oma suo 125-juhlan kunniaksi ja perinnöksi 
tuleville sukupolville. Edellisessä Pöllöpostissa syksyllä todettiin, että suojeltavaksi sopivan suon 
löytäminen ei ole helppo tehtävä.  

Vielä ei ole tärpännyt! Edelleenkin otetaan vinkkejä vastaan. 
Suon olisi oltava pääosin luonnontilassa, toki siihen voi kuulua myös ennallistettavia osia. Yhdistys on 
varannut tämän vuoden budjettiin suon ostoa varten 30 000 euroa.  
Vihjeet ja ehdotukset osoitteeseen luonnonystavat@klyy.fi 

Lisätietoja voi kysyä Pekka Tenhuselta, puh. 044 289 2220. 

Lennähdä mukaan Lintukerhoon! 
Lintukerho on matalan kynnyksen harrastelijaryhmä, johon ovat 
tervetulleita kaikki KLYY:n jäsenet vauvasta vaariin. Mukaan tullessa ei 
tarvitse välttämättä osata tunnistaa edes harakkaa. Järjestämme 
jäseniltoja, luontoretkiä, kuvakilpailuja, linnunpönttöjen rakentamista, ja 
opastamme lintujen talviruokinnassa ja lajitunnistuksessa. Saamme 
Lintuyhdistys Kuikka ry:ltä asiantuntija-apua kerhon toimintaan ja 
järjestämme yhteisiä tapahtumia. Lintukerhoon voi ilmoittautua mukaan 
kuka tahansa KLYY:n jäsen, erillistä jäsenmaksua ei ole. 

Liity WhatsApp-ryhmäämme! 
Lintukerholla on oma WhatsApp-ryhmä, jossa tiedotetaan tapahtumista, keskustellaan linnuista, 
jaetaan tietoa uusimmista havainnoista ja autetaan lajitunnistuksessa.  
Lintukerhoon ja WhatsApp-ryhmään voit liittyä lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen 
lintukerho@klyy.fi 

Tilaa Lintukerhon Tunnistuspartio kotiisi! 
Onko pihassasi lintuja, joita et tunne? Pyydä meiltä tunnistuspartio käymään, autamme lintujen 
tunnistuksessa! lintukerho@klyy.fi 

Aina on hyvä aika ripustaa linnunpönttö! 
Luontotuvalla (Puijonkatu 15) on ympäri vuoden myynnissä laadukkaita, kotimaisia, käsintehtyjä 
linnunpönttöjä. Saat mukaan ripustus- ja huolto-ohjeet. Hankkimalla linnunpöntöt meiltä varmistat, 
että saat oikeaoppisesti tehdyt, turvalliset pöntöt pihalinnuillesi ja tuet samalla yhdistyksen toimintaa. 

Kevään menneitä ja tulevia tapahtumia: 
29.1.  Birdlifen Pihabongauksen oheistapahtuma Kuopion Isolla hautausmaalla, yhteisretki 

Kuikka ry:n kanssa, klo 9-12 

12.3.  Lintukävely Flodbergin hautausmaalla (Linnanpelto) klo 9-11 
26.3.  Linnunpönttötalkoot Luontotuvalla (Puijonkatu 15) klo 10-13 
8.4. Lintuopastus Kallansilloilla (Tikkalansaaren parkkipaikka) klo 19-21 
7.5.  Tornien taisto, Mustavirran uuden lintutornin avajaiset Maaningalla 
21.5.  Torniopastus Keihäsjärven lintutornilla 
3./4.6. Yölaulajaretki Silmäsuolle 
Seuraa tiedotteitamme tulevista tapahtumista KLYY:n nettisivuilla (https://www.sll.fi/kuopio/), KLYY:n 
Facebookissa (@KLYYry), Instagramissa (luonnonystavat) ja WhatsAppissa!  
Ilmoitamme tapahtumista myös sähköpostitse.Toivoisimme, että voisit päivittää sähköpostiosoitteesi 
ja muut yhteystietosi joko KLYY:n yhdistysavaimessa https://klyy.nettisivut.fi/ (klikkaa “jäsensivut” 
oikeasta ylänurkasta) tai lähettämällä meille sähköpostia. 
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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen 125-juhlavuoden 
luontokuvakilpailun tulokset sarjoittain (18.1.2022) 

Kasvit ja sienet: I Seija Ropponen Tikankontti (kisan paras kuva, tämän pöllöpostin kansikuva), 
II Hannu Merjovaara Aamukakkara ja III Jouni Tyrisevä Koralliorakas 

Linnut: I Matti Hakkarainen Törmäpääskyn varjot (2. paras), 
II Jouni Tyrisevä Sorsapoikue siitepölyssä ja III Antti Kortelainen Äitii! 

Nisäkkäät: I Matti Laitinen Kohtaaminen, 
II Sini Myllyviita Rusakko ja III Seppo Ulmanen Kurkistus 
Hyönteiset ja nilviäiset: I Janne Ylärinne Muurahaisen silmä, 
II Janne Ylärinne Kotilo ja III Jorma Ikonen Tytönkorennot 
Ihminen ja luonto: I Pekka Tiilikainen Ihminen ja luonto (3. paras), 
II Seija Ropponen Kuilu ja III Jorma Ikonen Kaltoin kohdeltu metsä 
Maisema: I Seppo Ulmanen Kallavesj´, 
II Seija Ropponen Sumuaamu suolla ja III Elina Ruohonen Kesäyö Väisälänmäellä 
Jury: Benjam Pöntinen, Peter Lahdenperä ja Tapio Osala, toivottavat vielä kerran onnea voittajille! 

KLYY 125 vuotta! 
Juhlaviikko 13.-16.12.2021- 125-vuotiasta KLYY:tä juhlittiin kokonaisen viikon ajan joulukuussa. 
Luontotuvalla oli monenlaisia jäsenten esityksiä ja paljon tuli onnitteluita. Viikko huipentui 
syntymäpäivänä 16.12. järjestettyihin kakkukahveihin ja Anna Maria McElwainin klavikordikonserttiin. 
Viikon aikana Luontotuvan vieraskirjaan merkittiin yli 120 kävijää. 
Suurkiitokset kaikille mukana olleille ja viikon järjestäjille! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Tapio Osalan kuvaama 
kalasääski-kortti nousi suosikiksi 
viikon aikana suoritetussa 
kävijä-äänestyksessä. 
Äänestäjien kesken järjestetyn 
arvonnan ja luontotaulun voitti 
Maija Sipilä. Synttärikakku 
maistui myös Kuopion 
Ilmastonuorten Kaarna 
Kontulaiselle ja Aatu 
Karjalaiselle. Pikku Emilia oli 
viikon nuorin osallistuja. 
Taustalla luonnonsuojelupiirin 
aluesihteeri Juha Ahola. Anna 
Maria McElwain klavikordin 
ääressä. 
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Apurahahaku on nyt käynnissä. Hakuaika 15.2.−31.3.2022. 
Jaamme apurahoja ei-lääketieteellisen perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille, 
luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan, kasvien ympäristövaurioihin kohdistuviin tutkimuksiin tai 
opinnäytetöihin sekä jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja 
harrastushankkeisiin sekä julkaisutoimintaan. Vuonna 2022 haettavana on yhteensä 45 000 euroa. 

Lisätietoja apurahoista ja hakemuslomakkeet löydät nettisivuiltamme www.sll.fi/kuopio/ 

Sinä 15-17v nuori, tule meidän luonnonsuojeluyhdistykseen 
kesäduuniin! 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry palkkaa kaksi nuorta kahdeksi viikoksi kesän aikana 
Osuuspankin ”Kesäduuni” -kampanjan tuella. Jaksot ovat 10.−23.6. ja 25.7−5.8. 2022. Palkka 
kahdesta viikosta on 400€, työaika päivässä 6h, viitenä päivänä viikossa eli yhteensä 10 työpäivää. 
Lähetä hakemus 17.4.2022 mennessä, osoitteeseen petri.tabell@klyy.fi. Hakuohjeita ja lisätietoja 
mm. verkkosivuiltamme www.klyy.fi ja https://www.op.fi/web/op-pohjois-savo/kesaduuni-opn-piikkiin 

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry 
luonnonystavat@klyy.fi 

p. 044 493 1288 
Puijonkatu 15, 70100 KUOPIO 

Luontotupa on avoinna: 
Maanantaista torstaihin joka iltapäivä klo 13−17 

Tervetuloa! 

Galleria Luontotuvalla esillä 6.4. saakka, 
Ensi Hytösen ja Jouko Pirpun karhuvalokuvia:  
”Ensi ja Jouko karhun jäljillä” 

Ajankohtaiset, uusimmat tiedot löytyvät 
KLYY:n kotisivulta www.klyy.fi 
tai kirjautumalla https://klyy.nettisivut.fi/jasensivut/tapahtumat/ 

ja facebookista www.facebook.com/KLYYry 

Yhdistyksen vuoden 2022 hallitus: 
Ari Kekäläinen, puheenjohtaja, 044 493 1288, puheenjohtaja@klyy.fi 
Anne Paulo-Tuovinen, varapuheenjohtaja, 050 307 3444; anne.paulo.tuovinen@gmail.com 

Tapio Osala, sihteeri, 040 076 1185, tapio.antero.osala@gmail.com 
Mervi Hyvönen, 044 572 5101, mervi.t.hyvonen@gmail.com 
Peter Lahdenperä, 040 728 5041, pjlahd@gmail.com 

Minna Pellinen, 040 075 8049, minna.pellinen@sey.fi 
Pekka Tenhunen, 044 289 2220, tenhunen.tenhunen@gmail.com 

Muut osoitteet: 
Petri Tabell, vuoden työntekijä, petri.tabel@klyy.fi 

tapahtumat@klyy.fi (tapahtumailmoitukset ja ilmoittautumiset) 
luonnonystavat@klyy.fi (lasku-, jäsenmaksu- ja jäsenrekisteriasiat) 
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin toimisto toimii myös Luontotuvalla: 
avoinna ti−ke klo 13−17 ja to klo 10−14. 

Juha Ahola, aluesihteeri, 040 848 2869, pohjois-savo@sll.fi 


