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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.
125-vuotisjuhla
sunnuntaina 20.2.2022 klo 13 – 15
Kuopion Lyseon juhlasalissa
(Kauppakatu 18)
Luonnon Ystäväin Yhdistys perustettiin Kuopiossa 16.12.1896.
Ensimmäinen virallinen kokous järjestettiin helmikuun 20. päivä vuonna 1897.
Sen kunniaksi kokoonnumme Lyseolle juhlimaan 125-vuotiasta yhdistystä.

Tervetuloa!

Terveisiä Luontotuvalta
Antikkalaan puuhataan edelleen hissiuran laajennusta ja toisen laskettelurinteen hakkaamista
keskelle vanhaa arvokasta metsää! Kyllä on erikoista puuhaa!
Laskettelurinteiden ja hissiuran laajentaminen ei lämpenevien talvien takia ole enää pitkään aikaan
ollut realistinen vaihtoehto virkistysalueen käytölle. Puijon matkailun ja urheilun toimintojen
keskittäminen urheilulaakson puolelle on järkevää, ei hajauttaminen mäen toiselle puolelle
Antikkalaan. Laskettelukäytön laajentaminen Puijon vanhoja metsiä kaatamalla olisi vastoin niitä
arvoja, joihin myös Kuopion kaupunki on sitoutunut. Antikkalan alueella toimii jo nyt (merkittävin osin
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen aloitteen perusteella) jokseenkin ympärivuotinen frisbeegolf
rata ja alamäkipyöräilyä merkittyjä reittejä pitkin. Myös alueen luontopoluilla on hyvät
ulkoilumahdollisuudet kaupunkilaisille.
Ajankohtainen keskusteltava asia on kuitenkin Kuopion kaupungin pian käsiteltävä metsäsuunnitelma.
Yhdistys pyysi kaupungilta kirjallisesti mahdollisuutta osallistua metsäsuunnitelman
valmisteluprosessiin. Tämä mahdollisuus meiltä valitettavasti kiellettiin. Nyt käsittelyyn tuleva
metsäsuunnitelma on suuresti kasvaneiden hakkuumäärien sekä vanhojen metsien suojelutarpeen
ohittamisen suhteen järkyttävää luettavaa. Luontokohteet, joihin kaupungilla on suojeluvelvoite,
mainitaan suunnitelmaluonnoksessa ilmaisulla ”pyritään suojelemaan”. Luonnon Ystäväin Yhdistys
haluaa nyt kohtuullistaa uutta ehdotettua metsäsuunnitelmaa julkisuuden ja luottamushenkilöiden
kautta. Myös kaupunkilaisten virkistäytyminen sekä luonnon ja ympäristömme monimuotoisuus on
huomioitava suunnitelmassa ennen sen hyväksymistä. Metsäsuunnitelmaa edeltäneessä
asukaskyselyssä nämä arvot saivat erittäin vahvan kannatuksen.
Yhdistykselle on myönnetty rahankeräyslupa luontoalueiden hankkimiseksi ja luonnonsuojelutyön
edistämiseksi. Nyt voimme käynnistää suurelle yleisölle suunnattuja hankkeita, joiden tuotolla voimme
hankkia esimerkiksi suoalueen yhdistyksen entisten luontokohteiden jatkoksi. Keräystoimintaa
toteutetaan jo vuoden 2022 aikana erilaisilla toimintamuodoilla. Ehkä Sinäkin voit osallistua kerääjänä
tai/ja lahjoittajana.
Yhdistyksen jäsenten jäsentoimintaa on järjestelmällisesti aktivoitu kuluneen vuoden aikana.
Jäseniltoja on nyt usein ja näyttelytilassa on ollut yhtäjaksoisesti esillä monta eri näyttelyä.
Luontotuvan aukioloaikoja on nyt laajennettu jäsenten päivystyksen avulla. Laajennamme koko ajan
perehdytettyjen päivystäjien joukkoa. Ehkä Sinäkin voisit joskus käydä katsomassa omassa
Luontotuvassa mitä siellä päivystäjä maanantai- tai tiistai-iltana tekee. Tuo Luontotuvalle myös
ystäväsi ja tuttavasi. Tavoite on että oppisimme poikkeamaan omaan kerhotilaan maanantai- tai
tiistai-iltana ihan vaikka vaan kahvi-/teekupposella ihailemassa kulloistakin näyttelyä. Samalla
tarjoutuu tilaisuus vapaaseen keskusteluun.
Toivotan kaikki jäsenet tervetulleeksi Luontotuvalle 13-16.12 klo 13-20. Silloin on tarjolla glögiä ja
pientä purtavaa Yhdistyksen perustamisen 125 v. merkeissä. Helmikuun 20 päivä on sitten meidän
kaikkien juhlavuosikokous. Juhlakokouksen ennakkotieto on jo toisaalla tässä Pöllöpostissa ja kutsu
sitten myöhemmin vielä erikseen.
Ari Kekäläinen, puheenjohtaja

Jäsenillat jatkuvat!
KLYYläiset ovat tykänneet TIISTAISIN järjestetyistä jäsenilloista! Ne jatkuvat koko talvikauden –
joulun taukoa lukuun ottamatta. Joka toinen tiistai on kevyt ohjelmallinen ilta ajankohtaisen teeman
merkeissä ja välitiistait ollaan yhdessä muuten vaan jutellen ja teetä sekä kahvia juoden. Jäsenillat
ovat KLYY:n Luontotuvalla (Puijonkatu 15) klo 17 – 18.30. Merkitse kalenteriisi! Ohjelmallisiin iltoihin
voi osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu osoitteeseen tapahtumat@klyy.fi ja saat
osallistumislinkin. Sieltä voit kysyä lisätietoja, kuten myös Tenhusen Pekalta, puh. 044 289 2220.
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Ajankohtaiset viime hetken tiedot löytyvät KLYY:n kotisivulta www.klyy.fi ja facebookista
www.facebook.com/KLYYry.
16.11. seuraamme Luontotuvalla luonnonsuojelupiirin järjestämää virtavesiwebinaaria. Webinaari
järjestetään etäyhteyksillä ja Tuvalla voimme olla siinä mukana porukalla. Webinaarissa keskitytään
erityisesti Heinäveden Palokin koskiin ja vaelluskalojen tilanteeseen. Ohjelma kestää klo 19 saakka.
Tarkemmat tiedot Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kotisivulla www.SLL.fi/pohjois-savo, jossa myös
ohjeet etälinkkiä varten.
23.11. ”Vapaa ilta”. On kuitenkin kaavailtu, että saisimme ohjeistusta tietokoneiden ja etäyhteyksien
käytössä.
30.11. KLYY:n taide. Yhdistykselle on historian saatossa kertynyt arvokas taidekokoelma. Mitä sille
nykyisin kuuluu? Vieraaksi saamme juttuseuraksi lintumaalari Matti Karppasen Alli-tyttären sekä
intendentti Marja Lounin Kuopion taidemuseolta.

Matti Karppanen maalaa.

7.12. ”Vapaa ilta”. Varmaan jo olemme täpinöissä seuraavan juhlaviikon merkeissä ja sitä
suunnitellaan. Ilmoittaudu mukaan juhlaviikon esiintyjäksi! Musiikkia, laulua, runonlausuntaa,
temppuja… Talentit esiin!
KLYY:n 125-vuotisjuhlaviikko 13.-16.12.
Luontotuvan ovet avoinna joka päivä maanantaista torstaihin klo 13 – 20.
Glögiä ja pikku purtavaa.
Jouluaskartelua, kuusen koristelua.
Yllätysohjelmia.
Sisä-Savon kameraseuran valokuvanäyttely.
Myyntitavaroista juhla-alennukset. Luonnonkalenteri, ”Ensi askeleet Suomen luontoon” kirja, Kirsti
Eskelisen sienikirjat, KLYY:n pöllökassit, luontopostikortit…
TORSTAINA 16.12. KLYY:n perustamisen 125-vuotispäivä! Kakkukahvit.
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(Joulutauko)
11.1. Luontokuvakilpailun tulokset. 125-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetyn KLYY:n kuvakilpailun
voittajien julkistaminen. Näyttelyavajaiset, parhaat kuvat esillä Luontotuvalla.
18.1. ”Vapaa ilta”.
25.1. Tulevaisuuden energiat. Sähköauto? Vetyauto? Riittääkö sähkö? Miten sitä tehdään?
1.2. ”Vapaa ilta”.
8.2. Stipendi-ilta. KLYY jakaa vuosittain mittavan summan apurahoja. Millaisiin aiheisiin? Voinko
minä hakea apurahaa? Miten se tehdään?
15.2. ”Vapaa ilta”.
Sunnuntaina 20. helmikuuta klo 13 Lyseolla on KLYY:n 125-vuotisjuhla. Tiistaiset jäsenillat jatkuvat
sen jälkeen edelleen kevätkaudella. Aikataulu ja aiheet tarkentuvat ensi vuoden puolella ja ne
esitellään seuraavassa Pöllöpostissa kevättalvella.

Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät:
Mervi Hyvönen:
Olen molekyylilääketieteen dosentti Kuopiosta. Olen sekä KLYY:n että juuri perustetun uuden
Lintukerhon hallituksen jäsen, ja lisäksi lintuyhdistys Kuikka ry:n jäsen. Harrastuksiini kuuluu lintujen
tarkkailu, luontoretkeily, luontovalokuvaus, sienestys, marjastus ja kalastus. Olemme mieheni
Tuomon kanssa innokkaita linnunpöntöttäjiä ja pidämme vuosittaista seurantaa pöntöissämme
asuvien lintujen pesinnöistä.

Anne Paulo-Tuovinen:
Olen psykologi, kuopiolainen kaupunginvaltuutettu. Joskus melon, joskus hiihdän, joskus pyöräilen.
Hurmaannun isoista vanhoista puista niin, että itken, kun näen sellaisen kaadetun. Lempipuuni on
valtaisa lehtikuusi valtuustotalon takana.

Minna Pellinen:
Olen innokas eläin- ja lintuharrastaja. Toimin Pohjois-Savon alueella Sey:n vapaaehtoisena
eläinsuojeluneuvojana. Suurin osa ajastani menee loukkaantuneiden eläinten kiinniottoon ja niiden
hoitamiseen.

Hankitaan oma suo!
KLYY omistaa kolme luonnonsuojelualuetta eli Korkeakosken Maaningalla, Pisanhuipun Nilsiässä ja
Kokkokallion Rautalammilla.
Mutta suoluonto meiltä puuttuu!
Kevätkokouksessa tehtiin aloite oman suon hankkimiseksi KLYY:lle 125-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
ja perinnöksi tuleville sukupolville. Suomalainen havumetsäalueen suoluonto on maailman mitassa
erityisen omaleimainen ja monimuotoinen ilmiö. Suotyyppejä on kymmeniä ja monet niistä uhanalaisia
ojitusten ja raivausten jäljiltä.
Kun hankittavan suon on oltava pääosin luonnontilassa, jo vilkaisu Pohjois-Savon karttaan osoittaa,
että tehtävä ei ole helppo. Suurin osa soista on ojitettu. Olemme tehneet karttatarkastelua ja olleet
yhteydessä ELY-keskukseen, Suomen luonnonsuojeluliittoon, metsäalan järjestöihin ja yksityisiin
henkilöihin, mutta vielä ei ole ”tärpännyt”. Ja tekipä YLE Kuopio radiohaastattelunkin tästä KLYY:n
erikoislaatuisesta synttäritoiveesta.
Pohjois-Karjalan puolella toimiva Lumimuutos Osuuskunta on ollut kiinnostunut hankkeestamme ja
jopa luvannut siihen lisärahoitusta. Osuuskunta on tehnyt mittavan määrän rauhoituksia ja voisi
laajentaa toimintaansa Pohjois-Savon puolelle. Osuuskunnan rauhoitushankkeista tarkemmin netissä
https://www.landscaperewilding.org/fi.
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Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!
Lähetä viestiä yhdistykselle!
Hankinta toteutetaan siten, että se
tuo suojelun piiriin uutta aluetta jo
ennestään suojeltujen kohteiden
rinnalle. Suolla voi olla myös
ennallistettavia osia, jos se
kokonaisuuden kannalta on
tarkoituksenmukaista.
Luonnontilainen suo suojelee
samalla valuma-alueensa vesistöjä,
kun se ehkäisee ravinteiden ja
humuksen kulkua.
Suot ovat maaperämme
ylivoimaisesti suurin hiilivarasto, yli
2/3 Suomen hiilivarastosta on
turpeessa. Niiden suojelu on
ilmastoteko.
Yhdistys on varannut ensi vuoden
budjettiin 30 000 € suon
hankintaan. Olemme myös saaneet
rahakeräysluvan, joten meillä on
mahdollisuus vielä kasvattaa
”pottia” lahjoituksin ja löytämällä
mahdollisia sponsoreita. Siinäkin
työssä tarvitsemme jäsenistön
apua.

Olisi kiva jo ensi kesänä lähteä yhteiselle
retkelle omalle suolle! Retkitunnelmia
Eitikansuolla Nilsiässä, syksyllä 2019.

KLYY:n Lintukerho aloittaa toiminnan
Kuikka lähti lentoon… Lintukerho kuoriutui esiin.
Vuonna 1974 perustettiin KLYY:n jaostoksi ”Pohjois-Savon Lintumiehet”. Sittemmin nimi muuttui ja
jaosto toimi tämän vuoden syksyyn saakka nimellä Lintuyhdistys Kuikka. Lokakuun 1. päivänä
pidettiin museolla Kuikan kokous, jossa jaosto itsenäistyi samannimiseksi rekisteröidyksi
yhdistykseksi. Kuikka ry kerää jatkossa jäsenmaksunsa omalle tililleen, eikä enää KLYY:n kautta.
Ensi vuonna jäsenmaksulomake lähetetään kaikille niille, jotka ovat olleet mukana KLYY:n Kuikkajaostossa.
KLYY:ssä on ollut lintuharrastusta ja -tutkimusta aivan alusta alkaen. Logossakin on kolme pöllöä!
Niiden tarina juontaa 1800-luvun lopulle, kun lehtori Benjamin Ståhlberg lahjoitti yhdistykselle kolme
täytettyä pöllöä luonnontieteellisen museon ”pesämunaksi”.
Kun Kuikka nyt itsenäistyi, halutaan lintuharrastus edelleen säilyttää osana KLYY:n toimintaa.
Kokouksessa 4.11. päätettiin, että jatkossa yhdistyksen toimintaseurana toimii Kuopion
luonnonystäväin Lintukerho.
Sääntöjensä mukaan ”Kerhon tehtävänä on edistää lintuharrastusta erityisesti aloittelevien linnuista
kiinnostuneiden kanssa ja innostaa kaikenikäisiä ja erityisesti lapsia ja nuoria lintuharrastuksen pariin.
Tarkoituksena on mahdollistaa harrastustaan aloitteleville perehtyminen lintulajien tunnistamiseen,
lintujen elämään ja niiden suojeluun.
Kerho innostaa jäseniään aktiiviseen lintuharrastustoimintaan sekä kehittämään harrastustaan
esimerkiksi liittymällä erilaisiin lintujärjestöihin, kuten Pohjois-Savossa toimivaan BirdLife Suomen
jäsenjärjestöön Lintuyhdistys Kuikkaan.
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Toiminnassaan kerho voi esimerkiksi
järjestää jäseniltoja, joihin tarvittaessa kutsutaan lintuasiantuntijoita
järjestää luontoretkiä
järjestää lintuaiheista tiedotustoimintaa, luentoja ja elokuvaesityksiä
opastaa lintujen talviruokinnassa ja välittää lintujen talviruokaa
järjestää kuvakilpailuja
järjestää linnunpönttöjen rakentamista”
Lintukerho toimii siis matalan kynnyksen ovena lintuharrastuksen pariin – vauvasta vaariin. Sitten kun
harrastus syvenee, voi liittyä Lintuyhdistys Kuikkaan ja Suomen BirdLifen toimintaan. Saamme
Kuikalta asiantuntija-apua kerhon toimintaan.
Lintukerhon hallitukseen valittiin Mervi Hyvönen, Jaakko Hakola sekä Eelis Rissanen ja nyt aluksi
puheenjohtajana toimii Pekka Tenhunen. Lintukerhoon voi ilmoittautua mukaan kuka tahansa KLYY:n
jäsen, erillistä jäsenmaksua ei kerätä. Kun toiminta lintujen parissa kiinnostaa, ota yhteys Pekkaan,
puh. 044 289 2220, sähköposti tenhunen.tenhunen@gmail.com.
Toiminta alkaa toden teolla ensi kevään puolella - sitten kun linnutkin aktivoituvat!
Lintukerhon motto: ”Ei tarvitse edes harakkaa tunnistaa…”

Tero Pelkonen: lähikuva sinitiaisesta.

KLYY:n jäsenkysely keväällä 2021
Teksti: Pekka Tenhunen
Jäsenkysely postitettiin Pöllöpostin 1/2021 mukana ja netissä oli vastaava sähköinen Google Forms
lomake. Vastauksia saatiin 44 kpl (paperisia 11 kpl, sähköisiä 33 kpl). Kun jäseniä on noin 1400, on
vastausprosentti vaatimaton 3 %. Vastaukset kuitenkin edustanevat aktiivisempaa jäsenistön osaa.
Aikaisemmassa 2016 jäsenkyselyssä viisi vuotta sitten saatiin 38 vastausta, joten aktiivisuus oli nyt
hiukan korkeampi. Suurin osa vastaajista (lähes 65 %) oli ollut KLYY:ssä jäsenenä jo yli kymmenen
vuotta.
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Syyt jäsenyydelle
Jäsenyyden syyksi lähes kaikki (liki 90 %) ilmoittivat vaihtoehdon ”Haluan tukea paikallista
luonnonsuojelutyötä”. Myös vaihtoehto ”Haluan osoittaa rakkauteni luontoon” sai rastituksia
lähes 60 %:lta vastaajista.
Seuraavaksi suosituin vaihtoehto oli ”Haluan osallistua retkille”, yli 40 % vastaajista. Muut
vaihtoehdot saivat jonkin verran ääniä kukin, mutta huomiota vastauksissa herättää se, että
vaihtoehto ”Haluan osallistua perheen kanssa lasten- / nuortentoimintaan” ei saanut yhtään rastitusta!
Vapaissa vastauksissa jäsenyyden syyksi kerrottiin mm. asuinpaikka KLYY:n omistaman
Korkeakosken lähellä ja siteiden ylläpito entiseen kotikaupunkiin Kuopioon. Myös kiinnostus lintujen
tuntemiseen ja huoli luonnon säilymisestä jälkipolville mainittiin. Yksi vastaaja korosti KLYY:n roolia
luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksenä: ”Toiminnassa tulee näkyä SLL:n ajamat
luonnonsuojeluteemat ja tapahtumat”.

Mikä KLYY:n toiminnassa on tärkeintä?
Seuraavana kysyttiin, mikä KLYY:n toiminnassa on tärkeää.
Kaikkein eniten kannatusta (yli 65 %) sai vaihtoehto ”Luonto- ja ympäristövaikuttaminen –
lausunnot, valitukset, yhteydet päättäjiin, viestintä”. Seuraavina olivat liki 55 %:n kannatuksella
”Luonnonharrastus ja –tunteminen – harrastusryhmät, opastus, harrastusapurahat” sekä
”Luonnontutkimuksen edistäminen – tutkimusapurahat, julkaisut, tutkimustyön rahoitus”.
”Luontoasioista tiedottaminen” eri muodoissaan sai rastituksen lähes puolelta vastaajista. Kaikki
muutkin vaihtoehdot saivat tasaisesti ääniä noin 30–40 %:n haarukassa.
Vastausten perusteella yhdistykseltä siis toivotaan monipuolista toimintaa. Mikään vaihtoehto ei
jäänyt vaille kannatusta, ei myöskään vastaus ”Lasten ja nuorten luontosuhteen edistäminen –
kerhotoiminta, perheretket, lastenleirit”. Tässä asiassa toiveet ja toimintahalukkuus (kts. edellinen
kysymys) siten eroavat toisistaan.
Vapaan kentän vastauksia olivat mm. monimuotoisuuden korostaminen ilmastomuutoksen rinnalla ja
saada kuopiolaiset olemaan ylpeitä hienosta luonnostaan ja siten suojelemaan sitä. Persoonallisin
toimintaidea oli kesäniittyhyönteisten pelastaminen jakamalla jäsenille ilmaisia niittysiemenpusseja ja
tuloksia seurattaisiin sitten mm. facebookissa.

Väittämät
Kyselyn seuraavassa osiossa esitettiin KLYY:n toimintaan liittyviä väittämiä, joihin piti ottaa kantaa.
Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki olivat samaa tai lähes samaa mieltä, että KLYY tekee tärkeää
työtä luonnon hyväksi. Myös lähestulkoon kaikki olivat sitä mieltä, että KLYY:n jakamat apurahat
ovat hieno asia ja että Pöllöposti ja Luonnon Ystävä -lehti ovat tärkeitä jäsenille. Selvä kannatus
oli myös väitteelle ”KLYY ottaa kantaa luonnonsuojeluasioihin hyvin”.
Lisäksi enemmistön peukutuksen saivat väitteet ”KLYY:n pitäisi järjestää enemmän retkiä”, ”KLYY
tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan hyvin” ja ”KLYY:n pitää lisätä some- ja nettitiedotusta”. Kun
esitettiin väite ”KLYY on liian radikaali kannanotoissaan”, vain yksi oli samaa mieltä ja selvä
enemmistö eri mieltä. Muissa vastauksissa oli hajontaa, mm. ”KLYY:ssä on liian vähän
luonnonharrastustoimintaa” sekä ”toimintaseuroihin on helppo osallistua”.

Vinkit ja vapaa sana
Kyselyn lopussa oli tilaa vapaille ajatuksille. Useampikin vastaaja halusi kiittää yhdistystä, kun se
toimii hyvän asian puolesta. Hyvin toimitte!
Mutta myös huoli yhdistyksen jatkosta oli läsnä: ”KLYY:n toiminnan tulee heijastella aikaansa ja
houkutella nuoria mukaan, jotta yhdistys pysyy hengissä, kasvaa ja nuortuu.”
Toinen vastaaja: Voisiko KLYY tarjota ”jänniä” luontokokemuksia päiväkotilapsille ja alakouluikäisille
luontokiinnostuksen herättämiseksi?
Luonnonsuojeluliiton tuotteita myyntiin Puijonkadun toimistolle!
”ART GOES NATURE”: 125-juhlan kunniaksi taide/musiikkijärjestöjen kanssa yhteinen tapahtuma.
Vastauksista löytyivät myös ääripäät: ”Luonnonystävien tulisi suojella luontoa… kaikki muu toiminta
on toissijaista”, mutta toisaalta: ”Ei turhia valituksia AINA”.
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Kritiikkiä tiedottamisesta: ”Tulin vuosi sitten jäseneksi, mutta olen saanut erittäin vähän tietoa
toiminnasta… tällä viikolla saamani ensimmäinen Pöllöposti vähän valaisi asioita.”
Toisaalta yhdistystä muistutettiin, että sähköinen tiedottaminen on nykyaikaa, joten paperiversioista
tulee luopua tiedotusvälineinä. Mutta sitten kuitenkin : ”Tarvitsen paperitiedotteen, vaikka käytän
sähköpostia. Voisin maksaa enemmän, että saan jatkossakin paperitiedotteen.” Kuten myös: ”
Puijonkadun toimistolle tiedotteita jakoon kaikista kaupungin luontokohteista ja KLYY:n omista
luontokohteista.”
Kokousesitysten aiheita: Sammalet. Hyönteiset (hyönteisten tilanne Savossa). von Wrightien ja
Karppasen taide. Järvikalan hyötykäyttö ja kalaruokakurssi. Hiljaisuus ja pimeän suojelu.
Retkivinkkejä: Keihäsjärven lintutorni, Orinoro (kasveja tunteva opas!), Liminganlahti, Rautavaaran
Pumpulikirkko. Vanuvuori. Tutustuminen uusittuun museoon! Retkiä autottomille. Marja- ja
sienestysretki sekä kalastusretki. Metsässä yöpymisretki. Retkiä KLYY:n luonnonsuojelualueille.
Kansallispuistot.
”Retkien tulee tukea paikallista luonnonsuojelutyötä ja Suomen luonnonsuojeluliiton teema-aiheita.”
Oma Whatsapp-ryhmä retkistä kiinnostuneille!
Vastaajien kesken arvottiin viisi ”Ensi askeleet Suomen luontoon” kirjaa hallituksen kokouksessa
19.4.2021. Voittajia olivat Leena Korhonen, Outi Nejman, Anitta Ålander, Pertti Hirvonen ja Seija
Laitinen.

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.
luonnonystavat@klyy.fi

Luontotupa
Puijonkatu 15, 70100 KUOPIO
Avoinna:
maanantaisin klo 17−19.30
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13−17
Lisäksi tiistain jäseniltoina(16.11. ja 30.11.) klo 17−19
sekä torstaisin 10−14.
Tervetuloa!
Galleria Luontotuvalla esillä 18.11. saakka,
Jorma Ikosen valokuvanäyttely:
”poimintoja Suomen Luonnosta”
Ajankohtaiset, uusimmat tiedot löytyvät
KLYY:n kotisivulta www.klyy.fi
tai kirjautumalla
https://klyy.nettisivut.fi/jasensivut/tapahtumat/
ja facebookista www.facebook.com/KLYYry
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