
Toimintauutisia Porista sekä menneitä tapahtumia

 Yleisöretki Ahlaisten Saanteeseen lauantaina 10.10.2020

SLL Pori järjestää maksuttoman luontoretken Ahlaisiin Saanteen
niemelle. Tutustumme rannikon

erilaisiin metsiin tervaleppälehdoista salskeisiin männiköihin ja
vanhoihin kuusikoihin. Syyssateet lupailevat hyvää sienisatoa.

Eväitä nautitaan niemen kärjessä mereisissä maisemissa.
Kävelymatkaa tulee viitisen kilometriä metsäpolkuja ja –teitä pitkin,
ulkoilukengillä pärjää. Pakkaa eväsreppusi!

Lähtö Porista bussilla Luontotalo Arkin edestä Pohjoispuistossa la
10.10. klo 8.00. Paluu noin klo 14.

Jos tulet matkan varrelta (Vaasantie – Ahlaisten kk) mukaan, lähetä
tekstari 044 455 8021. Oppaana Janne Lampolahti.

Ett utflykt till Sandö näset i Hvittisbofjärds kust

Finlands naturskyddsförbund Björneborg rf (NFNB) anordnar ett
utflykt till Sandö näset i Hvittisbofjärds kust. Vi går via skogsvägar och stigar ca. 5 km resa. Vi ser allundar,
tallskogar och gamla granskogar och njuter av fina vyar ut till havet. Nu är det tiden att plocka svamp.
Bussen avgår på lördag den 10 oktober kl 8.00 från Naturhuset Arkki i Norra Esplanaden. Vi är tillbaka i
stan kl. 14. Resan är gratis. Guiden Janne Lampolahti.

Vuosikokous 2020 - 2.3.2020

Kaikille porilaisille tarkoitettu avoin tilaisuus ja Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ry:n vuosikokous pidetään Luontotalo Arkissa
2.3.2020 alkaen klo 18.

Esitelmän yhdistyksen siilikartoituksesta 2018 - 2019 pitää luontoasiantuntija Esko Inberg.

Vuosikokouksen esityslista käy ilmi yhdistyksen säännöistä.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Syksyn 2019 luontoilta

Kysy Satakunnan luonnosta luonto-illassa 3.12.

Kaikille porilaisille tarkoitettu avoin tilaisuus kysyä satakuntalaisesta luonnosta pidetään
Luontotalo Arkissa 3.12.2019 alkaen klo 18.

Yleisön kysymyksiin vastaavat biologi Janne Lampolahti ja luontoasiantuntija Esko
Inberg.

Voit lähettää kysymyksiä ja kysymyksiin liittyviä kuvia yhdistyksemme sähköpostiin
osoitteeseen SLL.Pori@outlook.com

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Menneitä retkiä keväältä ja kesältä 2019

La 11.5.

Linturetki Kokemäenjoella meloen

(klo 6.00 alkaen)

Kokoontuminen klo 5.30 Melamajavat ry:n toimipaikkaan Hevosluodon siirtolapuutarhan takana olevan ison vajan edustalle.
Ennen lähtöä kaikille osallistujille annetaan lyhyt opastus melonnasta ja valitaan sopivat välineet. Retkellä melotaan noin 10 km:n
lenkki, ja puolessa välissä on evästauko.

Retkelle pukeudutaan sään mukaisesti ja mukaan kannattaa varata pienehkö reppu, johon voi pakata mm. vaihtovaatteet,
juomista ja omat eväät. Henkilökohtaiset varusteet (varavaatteet, matkapuhelin, kamera yms.) kannattaa pakata vedenpitävästi.
Retken vetäjälle pyydetään ilmoittamaan, jos jollakin henkilöllä on terveydellisiä riskitekijöitä (esim. diabetes). Säävaraus (tuuli)!

Retkelle otetaan max. 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma 6.5. klo 9 alkaen osoitteessa
www.pori.fi/luontoretket tai Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut puh. 044 701 1212. Kajakkien vuokra (5 €/lapsi ja 10
€/aikuinen) maksetaan paikan päällä. Lisätietoja: info(at)melamajavat.fi
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Ke 29.5.

Linturetki Lavian Karhijärvelle

(klo 17.30 - n. 00.30) Karhijärvi on hyvä lintujärvi, ja se tunnetaan erityisesti kaulushaikaroista. Retkellä veneillään järvellä
katsellen ja kuunnellen lintuja illan hämärtyessä. Mukaan otetaan lämpimät vaatteet ja omat eväät. Omat pelastusliivit kannattaa
myös ottaa mukaan, jos sellaiset omistaa. Säävaraus!

Retkelle otetaan max. 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautumiset ma 20.5. klo 9 alkaen osoitteessa www.pori.fi/
luontoretket tai Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut puh. 044 701 1212. Retki on maksuton. Lähtö ke 29.5. klo 17.30
yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7. Auto pysähtyy tarvittaessa Noormarkun urheilukentän p-alueella klo
17.40.

Tapahtuman yhteyshenkilö: kimmo.nuotio(at)pori.fi, p. 044 701 1211.

Ke 5.6.

Maailman ympäristöpäivän retki luodoille

(klo 17.30 - n. 20.00)

Maailman ympäristöpäivää juhlitaan ret- keilemällä Hanhi- ja Polsanluodolla. Retken aluksi tutustutaan Satakunnan
Vihertietokeskuksen vieressä olevaan Kompostointipuistoon. Kompostointipuistossa voi esittää kompostoimiseen liittyviä
kysymyksiä Porin seudun jäteneuvonnan edustajalle ja pääsee tutustumaan erilaisiin kompostoreihin. Tämän jälkeen
neuvontahortonomin opastuksella tutustutaan Hanhipuiston kasvillisuuteen. Retken viimeisessä osiossa havainnoidaan
luonnonsuojeluvalvojan kanssa lintuja ja kasveja Polsanluodon luontopolulla. Säänmukainen pukeutuminen!

Kokoontuminen klo 17.30 Satakunnan Vihertietokeskuksen pääovien edessä (Kirjurinluodontie 6, Pori), ei
ennakkoilmoittautumista.

Retken yhteyshenkilö:

Anu Pujola, p. 044 701 3338, anu.pujola(at) pori.fi.

Lähde kuuntelemaan yön laulajia

Porin seudun ympäristöseura järjestää 7. kesäkuuta yölaulajaretken, jossa kohteet Porin ympäristössä. Seura varaa tarkoitukseen
bussikuljetuksen. Osallistumismaksua ei peritä.

Retken oppaana toimii Hannes Tiira. Lähtö Luontotalo Arkilta Pohjoispuisto 7:stä perjantai-iltana klo 23, paluu lauantaina
aamuyöstä noin kello 4. Ilmoittautuminen tällä lomakkeella viimeistään 30.5.2019.

Kuuntele lisää yölaulajista tästä Yle Areenan tallenteesta: https://areena.yle.fi/1-3443209

Su 16.6.

Luonnonkukkien päivän retki Kullaan Joutsijärven rantamille

(klo 8 - 13)

Keskikesän kasviretki suuntautuu Tammen tilalle. Jatkamme kävellen leveää metsäpol- kua pohjoiseen kohti Vasonniemeä.
Rantametsien kasvimaailma on yllättävän monipuolinen: kankaiden lisäksi lehtoja, reheviä korpinotkoja ja rantasoistumia.
Vaateliaammasta metsälajistosta tutustumme mm. metsälehmukseen, lehtopensaisiin, kotkansiipeen, mustakonnanmarjaan ja
lehtopähkämöön. Retken oppaana on biologi Janne Lampolahti. Mukaan omat eväät, makkaranpaistomahdollisuus. Säätilaan
sopiva vaatetus, maastojalkineet ja muista hyttyskarkote!

Retkelle otetaan max. 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.   Ilmoittautumiset ma 10.6. klo 9 alkaen osoitteessa www.pori.fi/
luontoretket tai Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut puh. 044 701 1212. Retki on maksuton. Lähtö su 16.6. klo 8.00
yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7.

Lisätiedot:

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri/Risto Vilen, p. 044 021 1838, satakunta(at)sll.fi

Ke 3.7.

Vieraslajitalkoot Porin Kirjurinluodon Hanhipuistossa

(klo 18 - 20)

Porin Kirjurinluodon Hanhipuistossa järjestetään jättipalsamin kitkentätalkoot, joiden yhteydessä Tiina Parkkima Allergia-, Iho- ja
Astmaliitto ry:stä kertoo myös muista vieraslajeista ja opastaa niiden oikeaan torjuntaan. Kokoontuminen  ja menetelmäopastus
klo

18.00 Hanhipuiston Lahopuutarhassa (lähellä Polsanluodon siltaa). Osallistujille jaetaan työhansikkaat. Työn ohessa
mehutarjoilua.

Ke 10.7.

Vieraslajitalkoot jatkuvat Luotojen alueella, kohteena Hevosluoto (klo 17 - 19)

Jatkamme jättipalsamin kitkentää yleisötalkoilla joen rantavyöhykkeeltä ja polkujen varsilta Hevosluodon alueella. Poistamme
samalla myös mahdollisia muita vieraslajeja. Kokoontuminen ja opastus torstaina  klo 17.00 Melamajavien suulin luona.
Osallistujille jaetaan työhansikkaat ja työn ohessa mehutarjoilua.

Ke 14.8.

Lepakkoretki Kirjurinluodolle (klo 22.00 alkaen)

Keskiviikkona 14.8. kierrellään perinteisellä lepakkoretkellä Kirjurinluodossa tarkkaillen alueella lenteleviä lepakoita. Klo 22
kokoonnutaan Kirjurinluodon kahvion luo Pelle Hermannin leikkipuiston viereen. Mukaan kannattaa varata säätilaan sopiva
vaatetus, taskulamppu ja hyttysvarustus. Ei ennakkoilmoittautumista.

Retken lisätiedot:

Asko Ijäs, p. 040 843 4783.

Lähde kuuntelemaan yön laulajia

Porin seudun ympäristöseura järjestää 7. kesäkuuta yölaulajaretken, jossa kohteet Porin ympäristössä. Seura varaa
tarkoitukseen bussikuljetuksen. Osallistumismaksua ei peritä.

Retken oppaana toimii Hannes Tiira. Lähtö Luontotalo Arkilta Pohjoispuisto 7:stä perjantai-iltana klo 23, paluu lauantaina
aamuyöstä noin kello 4. Ilmoittautuminen tällä lomakkeella viimeistään 30.5.2019.

Kuuntele lisää yölaulajista tästä Yle Areenan tallenteesta: https://areena.yle.fi/1-3443209

Ylimääräinen kokous

Porin Seudun Ympäristöseura ry:n ylimääräinen kokous 26.3.2019 klo 18 Luontotalo Arkissa - Kokouksen yhteydessä biologi
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Janne Lampolahden esitys talviasuisten puiden ja pensaiden tunnistamisesta

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuosikokouksen 12.3.2019 päättämien päätösten kuten seuran nimenvaihdoksen vahvistaminen

6. Muut mahdolliset asiat

Esitelmä

Yhdistyksen kokouksen jälkeen biologi Janne Lampolahti pitää esityksen talviasuisten puiden ja pensaiden tunnistamisesta.

Vuosikokous 2019

Tule kuulemaan metsäterapiasta ja ottamaan kantaa seuran nimen uudistukseen

Porin Seudun Ympäristöseuran vuosikokous pidetään tiistaina 12.3. klo 18 Porissa Luontotalo Arkissa, Pohjoispuisto 7.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi esillä seuran nimenmuutos, nykyinen nimi on palvellut 39 vuotta. Kokouksen jälkeen kuullaan
Jaana Korkiamäki-Villasen esitelmä ”Metsäterapia – luonnon parantava voima”. Kokouskahvit tarjotaan. Hallitus toivottaa kaikki
tervetulleiksi.

Tapahtuman yhteydessä on kahvitarjoilu.

Vuosikokous pidetään Luontotalo Arkissa, jonka osoite on Pohjoispuisto 7, 28100 Pori.

Kurkiretki Puurijärvelle 16. syyskuuta klo 17

Porin seudun ympäristöseura järjestää koko perheen ilmaisen retken. Ilmoittaudu 15.9. klo 24
mennessä sähköpostilla osoitteeseen psys.pori@gmail.com

Lähde katsomaan kurkien
syysmuuttoa Puurijärvelle,
Puurijärven ja Isosuon
kansallispuistoon.

Puurijärven ja Isonsuon
luontokeidas lepää
satakuntalaisen
kulttuurimaiseman sylissä.
Irtaudu hetkeksi arjesta ja anna
lintumaailman temmata
mukaansa: jokaisella käynnillä
näet uudenlaisen kiehtovan
näytelmän. 

Retkelle pääsee Luontotalo Arkin
edestä, Pohjoispuisto 7:stä.
Maksuton noin tunnin kestävä
bussikuljetus lähtee Luontotalolta
sunnuntaina 16. syyskuuta klo
17.00 ja paluu kansallispuistosta
tapahtuu noin klo 21 - 22 aikaan
(Porissa klo 22). Oppaana retkellä

toimii biologi Janne Lampolahti.

Lisätietoja retkikohteesta: http://www.luontoon.fi/puurijarvi-isosuo

Kasviretki Harjavallan Paratiisin lehtoon 26. toukokuuta

Paratiisin lehtoalue Kokemäenjoen pohjoisrannan töyräillä on yksi Suomen laajimpia lehtoalueita. Rantatörmillä lehtopuusto
kurottautuu 30–40 metriä ylöspäin joenpinnan tasosta läpitunkemattomana todellisena viidakkona. Pienemmät puronotkot,
kolpeet, puhkaisevat lähteistä hiekkaharjua laskiessaan Kokemäen vuohon.

Luontopolku vie tuomilehtojen vihreänhämyiseen saniaisten ja ruohojen valtakuntaan lehtotähtimöiden ja puna-ailakkien
aloittaessa kukintaansa. Paratiisin metsälinnustotiheys on Suomen suurimpia.

Retkelle otetaan enintään 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma 21.5. alkaen Porin kaupungin ympäristö-
ja lupapalvelut, os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. 044 701 1212. Avoinna ma–pe  klo  9–15.15.  Retki  on  maksuton.
Lähtö la 26.5. yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7, klo 8.00. Kuljetus tarvittaessa (klo 7.45) Noormarkun
urheilukentän P-alueelta, os. Ruosniementie 3.

Retken opastaa biologi Janne Lampolahti, puh. 044 455 8021.

Yölaulajaretki 4. kesäkuuta Toukarin lintutornin ympäristössä

Seura järjestää yölaulajaretken Toukarin lintutornin tuntumaan 4. kesäkuuta kello 22.30. Kokoonnutaan Luotsinmäellä
Jokisatamantien parkkipaikalla. Kuljetus omilla ajoneuvoilla. Retken kesto 1,5 tuntia. Oppaana ja vetäjänä retkellä toimii Hannes
Tiira.

Tule tutuksi lähiluonnon kanssa yölaulajaretkellä. Retken asiantuntijana Hannes Tiira.

Porin seudun ympäristöseura järjestää yölaulajaretken Toukarin lintutornin tuntumaan 4.
kesäkuuta kello 22.30. Kokoonnutaan Luotsinmäellä Jokisatamantien parkkipaikalla.
Kuljetus omilla ajoneuvoilla. Retken kesto 1,5 tuntia. Oppaana ja vetäjänä retkellä toimii
Hannes Tiira.

Esitelmä Ilveksistä ja seuran vuosikokous 8.3.2018

PSYL:n kokoustila Linturi, Tasavallankatu 4, 28130 Pori
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Kokouksessa piti esitelmän ilveksistä Hannu Rantala. Vuosikokous oli avoin kaikille seuran jäsenille. Kahvitarjoilu.

Pihlajanmarjaretki  Härkäluotoon

Pihlajanmarjaretki Kyläsaareen lauantaina 21. lokakuuta

Porin Seudun Ympäristöseura järjestää yleisöretken Kyläsaaren Härkäluotoon lauantaina 21. lokakuuta
klo 9 - 13.

Härkäluoto sijaitsee Kyläsaaressa ja on osa Launaisten tulvaniittykokonaisuutta.  Härkäluodoksi kutsutaan
moreenikumparetta, joka on muodostunut komeaksi lehdoksi. Se on runsaslajinen kuiva ja tuore niitty.
Retkeilemme syksyn marjojen keräilyn ja tutkimisen merkeissä. Härkäluodossa on etenkin pihlajanmarjoja
runsaasti.

Bussi lähtee retkelle lauantaina klo 9 Luontotalo Arkin edestä Pohjoispuisto 7:stä, johon paluu noin kello
13.20. Osallistumismaksu aikuisilta 5 euroa, myös muut kuin seuran jäsenet ovat tervetulleita. Jalkineiksi
retkelle kannattaa valita kumisaappaat tai vedenpitävät vaellusjalkineet ja omat eväät.

Oppaana toimii Janne Lampolahti, joka kertoo syksyn marjoista ja jokisuiston luonnosta. Retkellä on mahdollisuus marjojen
keräämiseen.

Video- ja kuvaesitys ilveksistä ja muista metsän asukeista

24. lokakuuta 2017 klo 17:30–20:30
Luontotalo Arkki
Länsipuisto 17, 28100 Pori

Raumalainen Hannu Rantala kertoo ilveksistä ja muista metsän
eläimistä Luontotalo Arkissa.
Rantala on seurannut luonnonelämää Pyhärannan metsisssä
vuosikymmenen ajan riistakameroiden kautta ja onnistunut taltioimaan
mm. ilvesten arkista elämää - tosi-TV:tä parhaimmillaan!

Perheretki muinaisjäljille 14.6. klo 17.30

Ulvilan ympäristöseura järjestää 14.6.2017 luontoretken Leineperin
lähistöllä olevalle muinaiselle puuhiilen valmistuspaikalle, jossa on
nähtävissä jäänteitä hiilimiilusta. Puuhiiltä on tarvittu raudan
valmistukseen Leineperin ruukissa. Miilupaikan vieressä on
metsälampi rehevine ojauomineen, jossa on monipuolista
kasvillisuutta.

Sääolosuhteista riippuen lammen rannalla on mahdollisuus keitellä
nuotiokahvit tai valmistaa retkiruokaa nuotiolla.

Retkelle lähdetään Leineperistä, Savipakarin viereiseltä parkkipaikalta, kävellen klo 17.30. Reitti pääosin soratietä, mutta osaksi
myös maastoa. Edestakaisen matkan pituus vajaa 7 km. Jalkineena mieluiten nilkkaa tukevat retkikengät. Mukaan omat eväät.

Ilmoittautumiset Pirjo Laine, 044 981 7553 tai Pirjo Aalto, 040-593 7983

Ulvilan ympäristöseuran toimintaa kesällä 2017

TERVETULOA  PERHERETKELLE  SEITSEMISEN kansallispuistoon !

Lauantaina 22.7. Lähtö klo 9.00 Ulvilan kirjaston pihasta, paluu noin klo 19.00   Retken hinta:
10.00 €

Ruokailu ravintola Seitsemisen Portissa. Ruokailun jälkeen tutustutaan luontotaloon ja
lähdetään retkelle poluille. Mahdollisuus geokätköjen löytymiseen sitä harrastavilla.

Kuullaan tarinoita ja runoja ikimetsistä ja tutustutaan näätiin, joita pesii alueella, ties vaikka
nähtäisiin sellainen.

Ilmoittautuminen  11.7. mennessä Pirjo Laineelle 044-9817553 tai
Pirjo Aallolle 040-5937983

Lisätietoja:

http://www.sll.fi/satakunta/ulvila

Satakunnan Luonnon päivä la 17.6.2017

klo 12-16 Polsanluodossa Porissa. Polsanluoto nimitetään Porin MIELIPUISTOksi.

Lue lisää: http://mielipuisto.blogspot.fi/
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Retki Eura - Kauttuan luontokohteisiin

Ympäristöseura järjesti yhteistyössä Porin ympäristötoimiston kanssa yleisöretken Eura - Kauttuaan
sunnuntaina 21. toukokuuta.

Seudun luontokohteiden lisäksi vierailtiin Pyhäjärvi-instituutissa.

Pönttötalkoot Preiviikin vanhalla koululla 1.4.2017

Preiviikin vanhalla koululla järjestettiin la 1.4. klo 11-14 linnunpönttötalkoot Miljoona linnunpönttöä -kampanjan hengessä. Porin
Lintutieteellinen yhdistys oli vahvasti mukana tapahtumassa ja rakennusmateriaalit kustansi Porin ympäristövirasto.

Linnunpönttötalkoot pidettiin Ylen Miljoona linnunpönttöä -kampanjan hengessä.

Tarkoitus oli nakutella valmiiksi sahatusta materiaalista pönttöjä kasaan ja aikaansaannoksensa sai maksutta mukaansa, kunhan
se on ensin rekisteröitiin kampanjan nettisivuille.

Pönttöaihioita riitti 100 ensimmäiselle nakuttelijalle. Lasten lintukerho järjesti tapahtuman aikana retkiä Ooviikin lintutorniin.

Preiviikin kiinteistöyhdistys oli lupautunut paikalle myymään kohtuuhintaan kahvia ja kastamista. Preiviikin VPK:n grillistä oli
mahdollista ostaa makkaraa.

Virtuaaliretki Costa Ricaan ja vuosikokous 28.2.2017

Väli-Amerikassa sijaitseva Costa Rica on tunnettu vaihtelevasta luonnostaan ja
mikroilmastoista. Maasta löytyy sademetsiä, mangrovemetsiä, laaksoja, tasankoja,
vuoristoa, aktiivisia tulivuoria, hiekkarantoja, kalkkikiviluolia ja koralliriuttoja. Costa
Ricassa viihtyvät lukuisat harvinaiset matelijat, siivekkäät ja apinat.

Biologi Janne Lampolahti vei osallistujat virtuaalimatkalle Costa Ricaan ja tutustuttaa
sen monimuotoiseen luontoon.

Tilaisuuden aluksi oli Porin ympäristöseuran ry:n vuosikokous (n. 30 min) ja
kahvitarjoilu.

Paikka: Luontotalo Arkki, Pohjoispuisto 7, 28100 Pori

Pikkujoulut Satakunnan yhteisökeskuksessa 5.12.2016 yhdessä Ulvilan
ympäristöseuran kanssa

Tarjolla oli glögia ja pikkupurtavaa, ohjelmana jäsenten omien luontokuvien katselua ja luontoaiheisia visailuja.

Luontoilta Luontotalo Arkissa 24.11.2016

Luontoillassa Janne Lampolahti ja Hannes Tiira vastailivat yleisön luontoaiheisiin kysymyksiin. Yleisö kyseli
kaikenlaista luontoon liittyvää ja mukaan sai tuoda myös kuvia ja näytteitä juontajien ratkottaviksi.

Lasten luontokerho aloitti
lokakuussa 2016 uudelleen

Lasten luontokerho aloitti toimintansa lauantaina 15.10.16, klo 13-15. Luvassa oli
pieniä retkiä lähimaastoihin, joissa pelejä, leikkejä, olemista, havainnointia, sekä
Yhteisökeskuksella askartelua ja muuta.

Tyrniä ja tyrskyjä

8. lokakuuta 2016

Ympäristöseuran syysretki suuntautui Reposaareen ja
siellä Junnilaan. Retkellä opittiin mistä tyrniä kannattaa
etsiä ja maisteltiin näitä terveellisiä marjoja. Samalla
ihailtiin merimaisemia ja bongattiin lintulajeja sekä kuultiin
alueen historiasta.
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Retken oppaina toimivat Hannes Tiira ja Janne Lampolahti.

Retkellä oli bussikuljetus. Bussi lähti Luontotalo Arkin
edestä klo 9 ja palasi samaan paikkaan iltapäivällä.

Retki oli vapaa kaikille, oli sitten Suomen
Luonnonsuojeluliiton jäsen tai ei, sekä maksuton.

27.10.2013 Halloween-askarteluja yhteisökeskuksessa

2.3.2013 järjestettiin kasvisruokakurssi Herralahden koululla. Tällä kertaa herkullisten kasvisruokien lisäksi kokkailtiin
myös muffineja ja jopa järjestettiin niille kauneuskilpailu. Voittaja sai kirjapalkinnon. Näistä muffineista voittaja esiintyy
alla ensimmäisenä yksittäiskuvissa, numerolla 7.

Yllä oleva muffini sai ylivoimaisesti eniten ääniä.
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Menneitä retkiä ja tapahtumia 2012:

30.6. vietettiin lasten luontopäivää Kirjurinluodolla. Sateen uhka leijui ilmassa ja päivä aiottiinkin siirtää sunnuntaille, mutta koska
sadetta ei lopulta tullutkaan muutamaa pisaraa enempää, päivä jatkui suunnitellusti. Lapsille oli rastirata, askarteluja, leikkejä ja
pelejä sekä makkaranpaistoa ja lettuja. Päivää jatkettiin vielä sunnuntainakin. Yhteensä osallistujia oli n. 80. Suosittua päivää
tullaan toivon mukaan jatkamaan tulevina vuosinakin.

6.6. kuunneltiin yölaulajia Kirjurinluodolla

28.4. resiinaretkellä vierailtiin Isonevan lintutornissa katselemassa joutsenia, kurkia, kuoveja ja kalasääksiä. Tuulisessa, mutta
aurinkoisessa säässä viihtyivät myös perhoset, joita raiteiden varsilla näkyi runsaasti, varsinkin suruvaippoja.

19.4. Tavaranvaihtotempaus pääkirjastolla keräsi mukavasti väkeä paikalle. Sadat tavarat vaihtoivat päivän aikana omistajaa.

10.3. Lumijälkiretkelle ei saatu parasta mahdollista säätä, mutta paljon nähtiin kuitenkin. Jälkensä lumeen olivat jättäneet mm.
metsäkauris, valkohäntäkauris, supikoira, kettu, pyy ja hirvi. Kävimme myös ihailemassa koskikaroja ja kuuntelimme kanahaukan
ääntelyä. Kuvassa pohditaan kenen paja on tolpan nokassa. Alla kuusen käpyjä. Kyseessähän on tietenkin käpytikka.

3.3. Kasvisruokakurssilla tehtiin täydellä ryhmällä ruokaa muilta mantereilta. Syksyllä palataan taas kotoisampiin aiheisiin
helpoilla kasvisruokaohjeilla lähivihannestuotantoa käyttäen.

28.2. Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja Sami Lyytinen vieraili Porissa esitelmöimässä suurpedoista, lähinnä susista.
Luontotalo Arkkiin kerääntyi lähes 40 innokasta kuuntelijaa ja esitelmä oli hyvin antoisa.
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Menneitä retkiä ja tapahtumia 2011:

25.11. Älä osta mitään-päivän tavaranvaihtotempaus pääkirjastossa veti paljon väkeä paikalle. Tavarat vaihtuivat vilkkaasti ja
moni teki hienoja löytöjä toisten tuomista tavaroista.

2.11. Luontotalo Arkissa pidettiin esitelmätilaisuus, jossa Janne Lampolahti ja Markku Saiha esiintyivät. Kamera oli kyllä
mukana, mutta jostain syystä itse tilaisuudessa kuvaaminen unohtui. Tapahtumaan osallistui kolmisenkymmentä ihmistä. Markku
Saihan upeisiin kuviin voi tutustua hänen kotisivuillaan osoitteessa http://www.itameri.net/etusivu.php

1.-3.7. päivystimme Farmarimessuilla ja lauantaina pidettiin myös perhosretki Karjarannan alueella. Messuteltallamme vieraili
todella paljon ihmisiä ja saimme arpoja myydyksi ja varoja kerätyksi toimintamme tueksi. Kiitos kaikille osallistuneille! Telttamme
jakoi kanssamme Satakunnan luonnonsuojelupiiri ja Hyötykasviyhdistys.

18.6. Lapsiperheiden luontopäivä Kirjurinluodossa houkutteli paikalle mukavasti väkeä. Lapset leikkivät, askartelivat ja kiersivät
rastirataa. Jälleen sai todeta miten moni aikuinenkaan ei erota harakkaa variksesta, joten toivon mukaan päivä myös opetti
hieman asioita kaikille. Lopuksi herkuteltiin grillipaikalla.

1.6. Nuorten ilmastonmuutosideakilpailun voittajat seikkailivat useilla paikoilla Meri-Porissa
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1.6. Yölaulajaretkellä kuunneltiin satakieltä, jonka konsertointi peitti alleen monin paikoin muut lajit. Sarvipöllö viehätti ihmisiä
lennollaan ja illan opas Hannes Tiira opetti retkeläisiä erottamaan pajulinnun ja peipon laulut toisistaan.

30.4. Resiinaretkellä vierailtiin Pomarkun Isonevalla ja nähtiin lintumaailmasta mm. kapustarinta, kalasääksi ja kuovi. Karpaloita
suolla oli vielä runsaasti ja monet keräsivät niitä syötäväksi. Retkeläisiä oli 50, lämmin kevätsää suosi meitä eikä pieni
sadekuurokaan haitannut menoa. Resiinalla matkailu oli meluisaa, mutta mukavaa, ja monelle ainutlaatuinen elämys. Tämä retki
uusitaan varmasti jälleen ensi keväänä!

2.4. järjestettiin Sll:n tempauksen mukainen vaalitilaisuus ja pöllöretki kansanedustajaehdokkaille. Osanotto oli varsin vähäistä,
mutta suuret kiitokset kaikille osallistuneille.

Kuvassa Aki Nummelin, Ville Vasko, Hannes Tiira ja Raisa Ranta
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12.3. vietettiin Onnenkosken pihapiirissä luontopäivää. Janne Lampolahti vei retkeläiset katselemaan koskikaraa sekä tutkimaan
liito-oravan jätöksiä ja majavan järsimiä puita. Ympäristöseura ahkeroi paikalla linnunpönttöjä ja myyntipöydässämme oli tarjolla
yhdistyksen kasseja ja t-paitoja.

5.3. Kasviskurssilla tehtiin monipuolista ruokaa, tutustuttiin ituihin ja kananmunattomaan leivontaan. Vehnäjauhot korvattiin
speltjauhoilla. Osallistujia oli runsaasti, siitä kertoo jo pitkä ruokajono!
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16.2./18.2. Kirjaston luonto-ja ympäristöviikon tapahtumina tarjosimme esitelmän Karvianjoen luonnosta sekä lapsille satutunnin ja
askartelua.

29.1. Ympäristöseura oli mukana vapaaehtoistoiminnan messuilla. Esittelypöydässä jaettiin mm. Luonnonsuojelijalehteä sekä
pesupähkinöitä. Kävijöille järjestettiin kysely kulutustottumuksista ja vastaajien kesken arvottiin palkintoja.

27.1. 2011 vietettiin Liisassa luontoiltaa. Asiantuntijoina yleisön kysymyksiin vastasivat Janne Lampolahti ja Hannes Tiira. Saimme
vastauksia mm. kysymyksiin: Mikä eläin vierailee jääkaapissa? Uiko kärppä? Kauanko lokki sulattaa kokonaisena nielemäänsä
kalaa? Kuka opettaa käen laulamaan?

Menneitä retkiä ja tapahtumia 2010:

26.11.2010

Älä osta mitään- päivänä järjestettiin tavaranvaihtotempaus pääkirjastossa. Ihmiset saivat tuoda max 5 käyttökelpoista tavaraa ja
viedä yhtä monta mukanaan. Paikalla vieraili satoja ihmisiä, tavaraa tuotiin enemmän kuin vietiin, mutta siitä huolimatta todella
moni tavara vaihtoi omistajaa. Tempaus oli pidetty ja uusintaa toivottiin pikapuoliin. Sellainen onkin varmasti luvassa heti
kevätpuolella.
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16.11.2010

Lintuiltaa vietettiin lähes täydellä salilla, kuvassa Kimmo Nuotio esitelmöimässä lintuharrastuksesta. Porin seudun
ympäristöseura ja Porin lintutieteellinen yhdistys järjestävät yhteistyössä sekä aikuisille että lapsille suunnattua lintukerhoa ja illan
tarkoituksena oli esitellä kerhon toimintaa ja auttaa ihmisiä pääsemään mukaan hienoon lintuharrastukseen. Toinen illan vetäjistä,
Hannes Tiira, esitteli lintujen äänimaailmaa.

19.10.2010

Jäsenillan aiheena oli ilmastonmuutos. Tilaisuudessa puhuivat Tomi Hulmi, Marjo Kekki ja Jari Lampinen. Suuret kiitokset niin
puhujille kuin yleisöllekin. Paljon keskustelua aiheuttavasta aiheesta riittää puhumista jatkossakin.

23.9.2010

Kasvisruokakurssilla kokattiin niin paljon herkkuja, että kuvaaminen unohtui! Tehtiin mm. juureshöystöä sekä erilaisia pihvejä
juureksista. Teemana oli kauden ekologinen lähiruoka, joten pääosa aineksista oli luomua ja maitotuotteet kasvipohjaisia.
Jälkiruokaherkkuina oli mm. puolukka-omena-kauravaniljavaahtoa ja omenapiirakkaa. Kurssilaiset saivat toivottavasti mukaansa
uusia ideoita ja inspiraation tehdä kasvisruokaa myös kotona. Kuvassa pinaattia.

18.9.2010

Autotonta päivää vietettiin kävelykadulla, jossa Ympäristöseura jakoi kanadanpiiskuja ja Luonnonsuojelija-lehtiä ihmisille.

autoton4

14.9.2010

Kitukoskella vierailtiin täydellä bussilastilla. Retki oli suunnattu uusille jäsenille, mutta mukaan olivat tervetulleita kaikki muutkin.
Sateiselle viikolle sattui yksi sateeton päivä, joka suosi tällä kertaa retkeläisiä. Nuotiolla paistettiin tikkupullaa ja juotiin
nokipannukahvia.
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24.8.2010

Lepakkoretkellä nähtiin pohjanlepakoita ja vesisiippoja. Retki kuului Löydä luonto läheltäsi-kampanjaan ja sateisesta säästä
huolimatta paikalle saapui mukavasti ihmisiä kuulemaan Esko Inbergin seikkaperäisiä kertomuksia lepakoista. Pienen sadekuuron
jälkeen lepakoita kuului ja näkyikin jo ihan mukavasti. Jokainen retkeläinen sai omin silmin havainnoida lepakoita, mikä oli
varsinkin ensikertalaisille jännittävää.

5.8.2010

Kirjaston seminaaria saapui kuuntelemaan n. 50 henkilöä. Tilaisuudessa jaettiin ansiomerkkejä pitkään luonnonsuojelun ja Porin
seudun ympäristöseuran hyväksi toimineille henkilöille ja kuunneltiin asiantuntijoiden puheita Porin ympäristöntilasta ennen ja nyt.
Porin seudun ympäristöseuran historiasta kertoivat mukaansatempaavasti Reino Kuusela ja Pentti Forsten. Luonnon nykytilasta
puhui Seppo Salonen Ympäristövirastosta ja tulevaisuuden haasteista Leo Stranius Luontoliitosta. Tapahtuman jälkeen lähdettiin
kaupunkiluontoretkelle Esko Inbergin opastuksella.

Tässä kuvassa palkitut Ismo Ilen, Hannes Tiira ja Reino Kuusela. Lisäksi palkittiin Janne Lampolahti.
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27.7.2010

Kirjaston näyttelyn avajaiset keräsivät paljon ihmisiä katselemaan Ympäristöseuran toiminnasta kertovaa näyttelyä, jonka
teemana on ekotehokkuus. Kuvasarjat kertovat niin historiasta kuin aivan viimeaikaisista tapahtumistakin. Sen lisäksi näkyvillä on
lasten luontokerhon askartelutöitä. Avajaispuheen piti seuran puheenjohtaja Suvi Vehmanen.
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26.7.2010

Pystyttämässä kirjaston näyttelyä. Kuvassa järjestösihteerimme Tiina Toivonen.

24.7.2010

Mahdollisuuksien torilla yleisö pääsi vastaamaan tunnistustehtävään linnuista ja kasveista. Tunnistettavana oli kolme kasvilajia;
jättipalsami, päivänkakkara ja karhunputki sekä kolme lintulajia; valkoposkihanhi, kalalokki ja varpunen. Suurinta vaikeutta tuotti
karhunputki, jonka vastattiin olevan mm. ukonputki ja jättiputki. Valkoposkihanhea monet luulivat kanadanhanheksi. Kiitos kaikille
kilpailuun osallistuneille! Arvonta suoritettiin torilla klo 15 ja voittajien nimet kuulutettiin ääneen. Niille, jotka eivät enää paikalla
olleet, palkinnot postitetaan kotiin tai ne voi käydä noutamassa Norppaluodosta.

21.7.2010

Yyterin hiekkarannalla rakenneltiin hiekkaveistoksia Hei, Hiekkalinna! -tapahtumassa. Monet yhdistykset järjestivät lapsille
erilaisia pajoja, Ympäristöseura oli mukana järjestämässä lapsille luontoaskartelua. Tuulisessa säässä askartelumateriaalit lähtivät
helposti lentoon, mutta jotain sentään onnistuttiin askartelemaankin. Muutoin varmasti jokainen paikallaolija nautti lämpimästä
vedestä ja hurjista vaahtopäistä muun toiminnan lomassa.
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11.7.2010

Big Jump- Hyppy puhtaiden vesien puolesta

Kesäinen tempaus Kirjurinluodon uimarannalla vietettiin helteisissä merkeissä. Ensin  toteutettiin yhteisjuoksu rannalta veteen,
jonka jälkeen rannalla kisaili kolme joukkuetta melonnassa, uinnissa, vesipullon täytössä, pesusieni pään päällä kävelyssä ja
pallon heitossa ämpäriin. Punainen joukkue vei lopulta voiton ja palkintona oli jäätelöpallot joukkueen jäsenille. Kisan jälkeen
jatkoimme lasten olympialaisilla yhteistyössä Parasta perheille ry:n kanssa.  Osallistuminen niihin oli hyvin vilkasta. Kaikilla oli
hauskaa ja ensi kesänä jatketaan toivottavasti samoissa merkeissä. Kiitokset kaikille osallistuneille!

big jump4

Mukana olleet yhdistykset: Meri-Porin Perhepoiju, Parasta perheille, Porin uimaseura, Melamajavat, Porin seudun ympäristöseura

Kisaan osallistuivat: Pirjo Tuomi, Riku-Pekka Salmi, Henni Känkänen, Merja Purola, Pirkko Siikarla, Leila Tasku, Suvi Vehmanen,
Erja Slutbäck, Kimmo Nygren, Anne Saarela, Krista Mäkiranta, Heta Känkänen

10.7.2010

Laivaristeily Kokemäenjoen suistoa pitkin Reposaareen oli monelle retkeläiselle upea elämys. Sää suosi jälleen, ja retkeä
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vietettiin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Reposaaressa tutustuttiin painolastikasveihin Kimmo Nuotion opastuksella,
kukassa olivat monet kauniit kasvit. Kuvissa näkyy keltamaitetta ja masmaloa. Reposaaressa nautittiin myös evästä ennen
paluumatkaa. Juhlavuoden risteily kruunasi tämän kesän retket, mutta vielä on jäljellä lepakkoretki loppukesällä. Ympäristöseura
kiittää kaikkia laivaretkeläisiä mukavasta päivästä ja osallistumisesta toimintaamme!

3.7.2010

Luotojen alueen kasviretkellä hellesää suosi retkeilijöitä, paikoin liiankin kuumasti. Kukkivia kasveja oli paljon ja kaikki saivat
mielenkiintoista tietoa niistä. Retken saldoa olivat mm. rantakukka, mesiangervo, puna-ailakki, koiranputki, karhunputki,
hiirenvirna, niittynätkelmä, ketohanhikki, keltakannusruoho, rohtoraunioyrtti, pihasaunio, peltosaunio, lehtohorsma jne. Kuvassa
Janne Lampolahti kertoo seittitakiaisesta.

12.6.2010 Perheretki Herrainpäiville käynnistyi vesisateessa ja paikalliseen luontoon tutustuminen jäi vähäiseksi. Haahka- ja
telkkäparvet, muutama merimetso ja pari kyhmyjoutsenta jäivät vesilintusaldoksi. Alueen kasvillisuuttakaan kukaan ei halunnut
lähemmin jäädä tarkastelemaan. Säätiloja ei voi ennalta arvata, näin tällä kertaa. Reippaat retkeläiset halusivat kuitenkin
uitettuinakin jatkaa matkaa Leveäkarille, jossa karja laskettiin laitumelle tänä päivänä. Upea ylämaankarja ilahdutti ihmisiä, samoin
paikalla oleva nuotio ja makkaranpaistomahdollisuus. Sadekin hellitti, joten loppuretki sujui paljon mukavammissa merkeissä.
Lapsiperheille suunnattuja retkiä täytyy järjestää vastaisuudessakin, mutta kenties säävarauksella.
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29.5.2010 kuunneltiin lintukonserttia Kirjurinluodon alueella reilun kuudenkymmenen ihmisen voimin. Alkuun äänessä olivat
lähinnä tutut räkättirastaat, varikset, kalalokit ja peipot sekä pajulintu, mutta matkan edetessä alkoi satakielikin viritellä lauluaan ja
sitä päästiin kuulemaan oikein lähietäisyydeltä, samoin luhtakerttusta. Meriharakoita lenteli useita, samoin tervapääskyjä. Viileä
sää ei tarjonnut parhainta mahdollista äänimaisemaa, mutta toivon mukaan retkestä nautti mahdollisimman moni ja innostuu
tulemaan mukaan myös seuraaville retkille. Mukana oli ainakin joitakin ensikertalaisia retkillä, joten lähiluontoretken tavoite
saavutettiin. Mukaan intoutui sellaisia, jotka muutoin eivät ole tulleet retkille lähteneeksi. Kaupungin lähialueelta löytyy luontoa
monipuolisesti ja opastetuilla retkillä siihen on helppo tutustua.
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