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V

aikka vesien puhdistamisessa onkin edistytty viime vuosikymmeninä, vesien saastuminen kuuluu silti yhä laajalle levinneisiin ympäristöongelmiin. Vesien tilaa seurataan jatkuvasti monin tavoin, sekä mittarein analysoimalla
veden kemiallista koostumusta että biologisesti nk. bioindikaattorien avulla. Vesianalyysit ja bioindikaattorit
antavat vesistä erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivaa tietoa. Vesianalyysit sopivat paremmin esim. valvontatehtäviin
(sopivuus talousvedeksi, virkistyskäyttöön, asutuksen raakavedeksi jne). Mikäli vesistä halutaan myös seurata jonkin
tietyn aineen pitoisuuksia, sopivat vesianalyysit siihen tarkoitukseen bioindikaattoreita paremmin. Analyysein voidaan
yleensäkin paremmin seurata saasteiden suoranaista ja välitöntä vaikutusta vesistöihin, kun taas bioindikaattoreilla
voidaan tutkia kokonaisvaikutuksia ja koko biologisen tuotantokoneiston toiminnan muutoksia.
Bioindikaattoreita voidaan käyttää myös nopeiden saastepäästöjen havaitsemiseen. Mittauksia ei useinkaan tehdä
jatkuvatoimisesti ja hetkellinen pitoisuushuippu voi osua mittausajankohtien väliin. Äkillinen saastepäästö voi ilmetä
esimerkiksi kalakuolemina.

Määritelmä ja luokittelu elomuotojen mukaan
Vesissä tavataan monenlaisia kasveja, mutta käytännöllinen jako on jakaa ne sellaisiin, jotka näkee ja tunnistaa paljain
silmin (makrofyytit) ja sellaisiin, joihin tarvitaan mikroskooppia (mikrofyytit). Puhekielessä vesikasvi tarkoittaa yleensä
nimenomaan makrofyyttiä. Makrofyytteihin luetaan vesien putkilokasvit, sammalet ja isokokoiset levät. Vesikasveista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä vesien putkilokasveja. Vesikasvin käsite ei kuitenkaan ole itsestään selvä, koska
kasvien suhde vesiympäristöön on kovin vaihteleva.
Suppeassa mielessä vain ne kasvit, jotka ovat vedestä täysin riippuvaisia ja joiden koko elinkierto tapahtuu vedessä,
ovat vesikasveja. Laajemmassa mielessä vesikasveihin luetaan myös ilmaversoiset vesikasvit, joiden juuret ja alaosat
ovat vedessä.

Makrofyytit voidaan jakaa kasvutapansa perusteella elomuotoihin:
1) irtokellujat (lemnidit)
2) irtokeijujat (keratofyllidit)
3) vesisammalet (bryidit)
4) pohjalehtiset (isoetidit)
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5) uposlehtiset (elodeidit)
6) kelluslehtiset (nymfeidit)
7) ilmaversoiset (helofyytit)
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Makrofyyttien luokittelu ympäristövaatimusten mukaan
Vesikasveja on Suomessa tutkittu pitkään ja tietoa eri lajien ympäristövaatimuksista alkoi kertyä luokittelun pohjaksi jo 1900-luvun alkupuolella. Erilaiset vesistöt tarjoavat hyvin vaihtelevia kasvupaikkoja vesikasveille. Veden
kemialliset ominaisuudet, kasvupaikan ravinteisuus, suojaisuus, pohjan laatu jne. vaihtelevat suuresti. Kasvupaikan rehevyystaso voi vaihdella hyvin runsasravinteisesta erittäin niukkaravinteiseen. Tietyt vesikasvilajit kasvavat
runsasravinteisilla paikoilla, toiset taas niukkaravinteisilla. Elomuodollakin on merkitystä suhteessa kasvupaikan
ravinteisuuteen. Vedessä irrallaan kasvavat vesikasvit ottavat ravinteensa ympäröivästä vedestä, joten niitä ei
yleensä tavata kovin niukkaravinteisissa vesissä. Joidenkin vesikasvien ympäristövaatimukset ovat väljät, toisten
taas hyvinkin kapeat. Bioindikaattorikäyttöön soveltuvat nimenomaan ne makrofyytit, joilla on ahtaat kasvupaikkavaatimukset jonkin tunnetun ympäristötekijän suhteen. Kasvia voidaan silloin käyttää tämän nimenomaisen
ympäristötekijän indikaattorina.

Kasvupaikan rehevyystasoon suhtautumisen mukaan voidaan makrofyyttejä jakaa
ryhmiin esim. seuraavasti:
1) runsasravinteisuuden (eutrofian) ilmentäjät
2) niukkaravinteisuuden (oligotrofian) ilmentäjät
3) keskimääräisen ravinteisuuden (mesotrofian) ilmentäjät
4) väljät ravinteisuusvaatimukset niukkaravinteisuudesta keskiravinteisuuteen
5) väljät ravinteisuusvaatimukset keskiravinteisuudesta runsasravinteisuuteen
6) kelluslehtiset (nymfeidit)
7) ilmaversoiset (helofyytit)
8) näkinpartaislevät (karidit)

Makrofyytti saattaa kuitenkin ilmentää jotakin muuta, yleensä rehevyyden kanssa yhdessä ilmenevää ominaisuutta. Esimerkiksi veden ionipitoisuus ja korkea ravinnetaso esiintyvät Suomessa usein yhdessä.
Vedessä irrallaan kasvavia makrofyyttejä nimitetään pleustofyyteiksi, pohjaan juurilla kiinnittyneitä ritsofyyteiksi ja
alustan pintaan kiinnittyneitä haptofyyteiksi. Vedessä irrallaan kasvavia makrofyyttejä nimitetään pleustofyyteiksi,
pohjaan juurilla kiinnittyneitä ritsofyyteiksi ja alustan pintaan kiinnittyneitä haptofyyteiksi.

Makrofyyttien käyttö vesien saastumisen
indikaattoreina
Tärkeimpiä vesien saastuttajia ovat asutuksen runsaasti ravinteita sisältävät jätevedet, pelloilta
huuhtoutuvat lannoitteet ja maatalouden jätevedet sekä erilaiset teollisuuden jätevedet, joista
puunjalostusteollisuuden jätevedet ovat erityisen merkittäviä. Vesistöjä rehevöittävillä jätevesillä on Suomessa suuri vaikutus vesiluonnon tilaan. Toisaalta happamoitumisen vaikutukset ovat
alkaneet ilmetä yhä selvemmin.
Suhtautuminen rehevöitymiseen riippuu osittain myös elomuodosta. Rehevöityminen merkitsee
yleensä myös veden samenemista ja sedimentaation lisääntymistä. Siksi pohja- ja uposlehtiset
makrofyytit usein kärsivät vesien rehevöitymisestä.

Rehevöitymiseen makrofyytit suhtautuvat eri tavoin:
1) rehevöitymisestä hyötyvät lajit
2) rehevöitymisestä kärsivät lajit
3) rehevöitymisen suhteen indifferentit lajit
4) rehevöitymisestä hyötyvät lajit, jotka tietyn rajan jälkeen
kuitenkin häviävät Vesikasvien suhde rehevöitymiseen
Kasvupaikan rehevyystaso, trofia (T):
o niukkaravinteisuuden (oligotrofian) ilmentäjä
m keskimääräisen ravinteisuuden (mesotrofian) ilmentäjä
e runsasravinteisuuden (eutrofian) ilmentäjä
o-e laji kasvaa ravinteisuudeltaan erilaisissa vesissä

Suhtautuminen luontaisten kasvupaikkojen
rehevöitymiseen (E):
!
+
0

kärsii rehevöitymisestä
hyötyy rehevöitymisestä
ei juuri kärsi eikä hyödy rehevöitymisestä
(lajisto on yleensä ollut vesistössä jo aiemmin), monien
lajien kasvustot tulevat kuitenkin aikaisempaa huomattavasti tiheämmiksi. Tämä on erityisen selvää, merkitty (+),
kookkailla ruokomaisilla lajeilla.
+! hyötyy kohtuullisesta rehevöitymisestä, mutta sen
jatkuessa alkaa kärsiä ja häviää myöhemmin.

IRTOKELLUJAT (LEMNIDIT)

IRTOKEIJUJAT (KERATOFYLLIDIT)

kilpukka (Hydrocharis morsus-ranae) e +
pikkulimaska (Lemna minor) m-e +
isolimaska (Spirodela polyrrhiza) e +
sorsansammal (Ricciocarpos natans) m-e +!
hankaliuskasammal (Riccia fluitans) m-e +!

isovesiherne (Utricularia vulgaris) o-e +!
sahalehti (Stratiotes aloides) e +!
ristilimaska (Lemna trisulca) e +!
karvalehti (Ceratophyllum demersum) e +

Pikkulimaska
(Lemna minor)
irtokellujat
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UPOSLEHTISET (ELODEIDIT)

POHJAVERSOISET (ISOETIDIT)

ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) m 0 !
poimuvita (P. crispus) e +
pikkuvita (P. berchtoldii) m-e +!
tylppälehtivita (P. obtusifolius) e +
litteävita (P. compressus) e 0 !
purovita (P. alpinus) o-e 0 !
heinävita (P. gramineus) m 0 !
järvisätkin (Ranunculus peltatus) m !
vesirutto (Elodea canadense) m-e +!
pikkuvesitähti (Callitriche palustris) m 0 !
isovesitähti (C. cophocarpa) m 0 !
ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum) o !
kiehkuraärviä (M. verticillatum) e +!
rentovihvilä (Juncus bulbosus) o-m !
pikkupalpakko (Sparganium minimum) o !
näkinpartaislevä (Nitella flexilis) m-e 0 !

lahnaruohot (Isoëtes spp.) o !
hapsiluikka (Eleocharis acicularis) o-m 0 !
rantaleinikki (Ranunculus reptans) o-m !
vesirikot (Elatine spp.) m-e 0 !
äimäruoho (Subularia aquatica) o !
nuottaruoho (Lobelia dortmanna) o !
kellulehtiset (nymfeidit)
ulpukka (Nuphar lutea) o-e (+)
pohjanlumme (Nymphaea candida) o-e (+)
vesitatar (Polygonum amphibium) m-e 0
rihmapalpakko (Sparganium gramineum) m !
rantapalpakko (S. emersum) o-e 0
uistinvita (Potamogeton natans) o-e 0

rantapalpakko (S. emersum) o-e 0
ilmaversoiset

jokileinikki
(Ranunculus lingua) m-e +!
ilmaversoiset

VESISAMMALET (BRYIDIT)
järvikuirisammal (Calliergon megalophyllum) m !
luhtasirppisammal (Drepanocladus aduncus) m-e 0 !
upposirppisammal (D. tenuinervis) m-e 0 !
aapasirppisammal (Warnstorfia procera) o-e 0 !
lampisirppisammal (W. trichophylla) o !
isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica) o-e 0 !
järvinäkinsammal (F. hypnoides) m-e 0 !
rahkasammalet (Sphagnum spp.) uposkasveina o !

järvikorte (Equisetum fluviatile) o-e 0
Ilmaversoiset

Järvisätkin (Ranunculus peltatus)
Uposlehtiset

vesitatar (Polygonum amphibium) m-e 0
Pohjaversoiset

ILMAVERSOISET (HELOFYYTIT)
järviruoko (Phragmites australis) o-e (+)
ruokohelpi (Phalaris arundinacea) m-e (+)
järvikorte (Equisetum fluviatile) o-e 0
järvikaisla (Scirpus lacustris) (o)m-e (+)
isosorsimo (Glyceria maxima) e +
rantaluikka (Eleocharis palustris) o-m 0 !
leveäosmankäämi (Typha latifolia) m-e +
kapeaosmankäämi (T. angustifolia) e +
haarapalpakko (Sparganium erectum) e +
rantapalpakko (S. emersum) m-e 0
pikkupalpakko (S. minimum) m-e 0 !
ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica) m-e 0
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sarjarimpi (Butomus umbellatus) e 0
pystykeiholehti (Sagittaria sagittifolia) m-e 0
kurjenmiekka (Iris pseudacorus) m-e +
terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) o-m 0 !
vesikuusi (Hippuris vulgaris) m-e 0 !
jokileinikki (Ranunculus lingua) m-e +!
viiltosara (Carex acuta) m-e (+)
pullosara (C. rostrata) o-e 0
luhtasara (C. vesicaria) m-e 0
jouhisara (C. lasiocarpa) o-e !
varstasara (C. pseudacorus) e 0

Vesistön rehevöityminen johtaa rehevöitymisestä hyötyvien lajien lisääntymiseen ja siitä kärsivien lajien harvinaistumiseen. Rehevöitymistilannetta voidaan siten seurata näiden lajien runsaudessa ja levinneisyydessä
tapahtuneita muutoksia tutkimalla. Mikäli aikaisemmin puhtaaseen vesistöön pääsee rehevöittäviä jätevesiä,
voi lajisto muuttua suurestikin. Alueelle voi ilmaantua joukko kokonaan uusia, aikaisemmin puuttuneita lajeja.
Esimerkiksi Kokemäenjoen vesistön Rautavedelle
ilmestyi vuosien 1954–67 välillä uusia vesikasvilajeja: karvalehti, vesirutto, tähkä-ärviä, isolimaska ja sorsansammal. Lisääntyneiden joukkoon kuului mm. leveäosmankäämi, isosorsimo ja kilpukka. Kaikki nämä ovat lajeja,
jotka hyötyvät rehevöitymisestä.

Vesikasvit elomuodoittain ja suhteessa vesien likaantumiseen.
Yhdistelemällä eri tutkimuksista saatuja tuloksia luokiteltiin vesikasvit seuraavasti:
1) voimakkaasti likaantuneen veden ilmentäjät
2) likaantuneen veden ilmentäjät
3) runsasravinteisuuteen taipuvaiset
4) riippumattomat
5) vähäravinteisuuteen taipuvaiset
6) lähes puhtaan veden ilmentäjät
7) puhtaan veden ilmentäjät
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Makrofyyttitutkimusten menetelmistä

Seuraavassa tarkastellaan joitakin kasvinäytteiden määrittämisessä huomioonotettavia seikkoja.

Etenkin rehevissä tai rehevöityneissä vesissä vesikasveja esiintyy usein laajoina ja tiheinä kasvustoina. Vesikasvillisuuden
kartoittaminen pelkästään veneestä käsin voi olla hankalaa.
Vesikasvitutkimuksissa onkin käytetty yleisesti ilmakuvausta. Kuvia voidaan käyttää tarkkojen kasvillisuuskarttojen laadinnassa, jotka taas ovat pohjana muutosten seurannalle. Makrofyyttitutkimuksissa käytettäviä menetelmiä on esitelty yksityiskohtaisesti Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisussa 53 (1990).

Kasvinäytteen määrittäminen:

Näytteiden määrittäminen
Bioindikaattoritutkimusta varten voi olla tarpeen tutustua etukäteen tutkimusalueella tavattavaan lajistoon. Tällöin kerätään kaikista tavatuista lajeista peruskokoelma, jonka avulla voidaan myös varmistaa, että kaikki tutkimukseen osallistuvat
kartoittajat tuntevat lajit ja osaavat määrittää ne maastossa. Ainakin laajemmissa tutkimuksissa on syytä tallettaa näytekokoelma johonkin kokoelmaan määritysten varmistamista varten.
Näytteiden määrittäminen tapahtuu yleensä määrityskaavojen ja niihin liittyvien lajinkuvausten avulla. Lähes kaikista
eliöryhmistä on nykyisin saatavissa määrityskirjallisuutta, joskin suomenkielistä kirjallisuutta on saatavissa vain muutamista
eliöryhmistä. Siksi onkin välttämätöntä opetella käyttämään myös vieraskielisiä määrityskirjoja ja tuntea niissä käytettävä
terminologia.
Käytännön määritystyö tapahtuu lähes aina määrityskaavojen avulla. Ne on rakennettu vaihtoehtoisten ominaisuusparien
(tai useampienkin vaihtoehtojen) periaatteella siten, että vaihtoehdoista valitaan aina se, joka parhaiten vastaa määritettävänä olevaa eliötä. Valinnan jälkeen siirrytään eteenpäin määrityskaavassa siihen kohtaan, joka mainitaan oikean vaihtoehdon kohdalla.

1) Kasvien määrittämisellä tarkoitetaan lajinimen selville saamista. Toisinaan, varsinkin jos määritettävästä kasvista
puuttuu olennaisia tuntomerkkejä, joudutaan tyytymään suku- tai heimotasoon.
2) Määrittäminen tapahtuu kasvion määrityskaavojen avulla. Määrityskaavat etenevät
laajemmasta systemaattisesta yksiköstä pienempääm: ensin määritetään heimo, sitten suku ja viimeksi laji. Vertailu
kuviin voi antaa nopeamman tuloksen, mutta virhemäärityksen vaara on suuri. Värikuvakasviot eivät useinkaan ole
täydellisiä. Samaan sukuun kuuluvien lajien väliset erot voivat olla niin pieniä, että ne eivät ilmene yleiskuvasta. Mukana voi olla ulkomaisia kasveja. Kasvit, joilla ei ole isoja, värikkäitä kukkia, on usein käsitelty pintapuolisesti (sarat,
heinät, vihvilät jne).
3) Määritettäessä kasvin tulee olla määrityskelpoinen. Kasviyksilössä tulee olla määrityksen kannalta olennaiset
osat. Useimmiten määrityskaavojen tuntomerkit koskevat kukkia ja hedelmiä. Kukassa olevan kasvin määrittäminen
onnistuu varmimmin. Kuitenkin joissakin ryhmissä olennaiset tuntomerkit ilmaantuvat vasta kukinnan jälkeen (sarojen pullakot, putkikasvien hedelmät). Saniaisissa tulee olla kehittyneitä itiöpesäkkeitä. Olennaisia tuntomerkkejä on
usein myös lehdissä ja muissa kasvin osissa, harvemmin kuitenkin juurissa.
4) Määritettävän kasvin tulee olla “tyypillinen” yksilö. Poikkeuksellisessa ympäristössä kasvanut kasvi saattaa olla
vaikea määrittää.
5) Kasviyksilöiden välillä on vaihtelua, joten selvän käsityksen saamiseksi tuntomerkeistä voi olla aiheellista vertailla
useita yksilöitä keskenään.
6) Kasvien määrittäminen onnistuu parhaiten tuoreista näytteistä. Yleensä olennaiset
tuntomerkit säilyvät myös kuivatuissa näytteissä, mikäli näytteet on talletettu oikein.
7) Muoto-opillisten ominaisuuksien lisäksi saattavat ekologiset seikat auttaa määrityksessä. Kuitenkin kasvit voivat
kasvaa epätavallisillakin kasvupaikoilla ja kasvioita ei yleensä ole rakennettu kasviyhdyskunnittain.
8) Määritystä helpottaa yleensä suuresti oma kasvikokoelma, jonka näytteisiin tuntematonta kasvia voi verrata.
9) Kun määrityskaavojen avulla on saatu nimi selville, tulee kasvia verrata annettuun
lajinkuvaukseen ja mahdollisiin kasvion kuviin. Mikäli kasvi ei vastaa annettua
lajinkuvausta olennaisilta osiltaan (esim. lehden pituus ja leveys voivat poiketa jonkin
verran, mutta terälehtien lukumäärä, hedelmätyyppi, kukan rakenne eivät) on määritys todennäköisesti mennyt
harhaan.
10) Määritystä tarkistettaessa on syytä ottaa myös huomioon levinneisyyskartta, mikäli sellainen on. Jos kasvin löytöpaikka poikkeaa suuresti levinneisyyskartan tiedoista (Lapissa kasvava laji löytynyt Etelä-Suomesta, merenrantalaji
sisämaasta), on syytä epäillä virhemääritystä. Kasvi saattaa kuitenkin kasvaa kaukanakin tavanomaisen levinneisyysalueensa ulkopuolella eikä läheskään kaikkien lajien levinneisyys ole täydellisesti tunnettu.
Edellä mainittuja periaatteita voi usein soveltaa muihinkin eliöryhmiin.

Vesikasvitutkimuksen välineitä
Osa vesikasveista kasvaa pohjassa ja sieltä pitää näytteitä saada pintaan määritettäviksi. Paras ratkaisu on tarkoitusta
varten suunniteltu pohjahara, jota vedetään veneen perässä. Kun pohjahara nostetaan vedestä, siihen tarttuneet
kasvit on hyvä laittaa vesiämpäriin, jolloin hennotkin lehdet oikenevat määritystä varten. Jos vesi ei ole kovin syvää,
usein pohjakasveista saadaan näytteitä pitkävartisella puutarhaharavalla. Hyötyä on myös vesikiikarista, jolla kirkkaassa vedessä voi tähystää pohjaan.
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Rautaveden rehevyyttä osoittavien vesikasvien levinneisyyden muutoksia.
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Sormusenaholta Riihipellolle ja
Kissakorvesta Konimäelle
Kiviperän nimiä ja tarinoita

Salli-Marja Bessonoff (o.s. Talasoja)

Näkymä Ojalta ennen peltojen paketointia. Ladon takana virtaa
Talasoja, ja sen taakse jää Vanhala, johon ensimmäiset asukkaat
asettuivat. (Kuva: Elli Talasojan arkisto)

Kuusenaho vai
Kuusanaho? Kirjuri
näyttää miettineen
nimiasua merkitessään
torpan tietoja Kurun
rippikirjaan vuosilta
1853–1859.

Paimenessa käyminen oli yleensä naisten ja lasten
työtä. Kuvassa Talasojan ja Laurilan paimenet v.
1941. (Kuva: Elli Talasojan arkisto)
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-Sielläkin voi ellääKaija Kivimäki
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Kuva: Matti Järvenmäki
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Kurun Seuratalolla 18.4.2015

Aurejärvi kiittää ja kumartaa.....

54

55

Kuva: Elina Riitijoki

56

57

58

59

62

63

Matti ja Edna
Reedin matkaa
kirj. Dan Reed

Kuva otettu Hibbingissä, ylärivissä oik. Matti, Kovanen, Emil
Reed, Jussi, Alarivi oik. E Pyyninki, mahd. Kovasen poikia

Belmont Streetin kahvila on Eeti ja Emilia
Pyyningin. Sisällä kahvia hörppii Mauri Rivers.
Paikka on Fitchburg, Massachusetts.

Valtteri Niemi
Valtteri Niemi
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Matt Reed
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John Reed- muistokivi. John on haudattu Ranskaan, kaatui
Normandian maihinnousussa.
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Kurun apteekki
Rapakosta nykyaikaan

Pekka Kuusela

Kirjoitan kirjaa Tampereen ja sukujuurisyistä myös Kurun apteekkien tai oikeammin
apteekkarien värikkäästä historiasta. Kurun apteekin vaiheista pyysin muistitietoja
yhdistyksemme kotisivujen lukijoiltakin. Onneksi muutama kurulainen, etenkin aureslainen jotakin muistikin. Niinpä vuonna 1896 alkanut Kurun apteekin historia sai vähän
lihaa luiden ympärille.

Kurun Kirkonkylän
raitti 1910 luvulla.
Edessä Weurlanderin
vesitehdas, takana
apteekki. Tie on
tuiskun tukkima, sillä
sitä ei aurattu. Esimerkiksi karjulaiset
kulkivat talvisin kirkkoon Kurunlahdella
kulkevaa jäätietä,
eivätkä maantietä
pitkin. - Leena Leukun kokoelmat.
Kuva lainattu Kurun
historiakirjat I-III
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Taistelijan talo-palveluyhdistyksen julkaisuista paperiversioina saatavana vielä
Pohjois-Kurun Joulu 2014-lehteä ja Pohjois-Kurun rippikuvakokoelmaa, kumpikin 10€/kpl, voi tilata taistelijantalo@gmail.com tai Anne Kivimäki 050 365
7230 Niitä voi ostaa myös JussiMatista.
Aurejärven Pelimannien 20-vuotishistoriikkia (140 sivua, runsas kuva-aineisto)
myytävänä JussiMatissa, 20 €/kpl
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. on vuosikokouksessaan 5. huhtikuuta 2015
päättänyt vuoden 2015 henkilöjäsenmaksuksi 10 €, yritys-ja yhteisöjäsenmaksuksi 50€ ja ainaisjäsenmaksuksi 150 €. Yhdistyksen puheenjohtajana
vuonna 2015 toimii Kaija Kivimäki-Järvenmäki ja varapuheenjohtajana Paula
Kovanen; sihteerinä Anne-Maija Kivimäki.Jäsenenä saat edullisemmin yhdistyksen tuotteita joita myydään Kyläkauppa JussiMatissa Itä-Aureentie 1060,
Itä-Aure.
Jos haluat liittyä jäseneksi, ilmoita yhteystietosi yhdistykselle osoitteella
taistelijantalo@gmail.com, tai sihteerille numeroon 050 365 7230 tai vpj Paula
Kovaselle paula.kovanen@live.com.
Saat sähköpostitse jäsentiedotteilla tietoa Pohjois-Kurun kylien kuulumisista
ja tapahtumisista. Pankkiyhteystiedot jäsenmaksuja varten - voit myös antaa
yhdistykselle haluamasi suuruisen muun kannatusmaksun.

Saajan Tilinro

FI1551900520034710

Henkilöjäsen

Saaja

Taistelijan talopalveluyhdistys ry.

Yhdistysjäsen
50 €
Yritys/yhteisö

Viitenumero

1009

Ainaisjäsen

Pohjois-Kurun kylät

I

www.pohjoiskuru.fi I

10 €

150 €

Facebook ”Taistelijan Talo Palveluyhdistys”

Pohjois-Kurun kylät
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www.pohj
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