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ARVOISA JÄSEN! 

Jälleen on kevättiedotteen aika! Emme postita kustannussyistä enää tiedotteen paperiversiota, vaan 
tiedote tulee sähköpostiosoitteensa meille antaneille sähköisesti. Lisäksi tiedote on aikanaan luettavissa 
yhdistyksen Facebook- sivuilta. Jos emme vielä ole saaneet sähköpostiosoitettasi, voit toimittaa sen 
meille osoitteeseen merikymenluonto1@gmail.com. Näin säästämme paperia. Kiitos! 

Pikaisen tiedottamisen vuoksi on siis hyvä, jos olet jo liittynyt mukaan  yhdistyksen sähköpostirinkiin.  
Laita viestiä osoitteeseen merikymenluonto.rinki@gmail.com ja kerro halukkuudestasi tulla mukaan. 
Ringin kautta tiedotamme tapahtumistamme. 

Järjestämme jälleen kaikenlaisia retkiä kesän ja syksyn mittaan. Tarkempia tietoja päivitetään 
yhdistyksen Facebook- sivuille. Yhdistyksen nettisivut ovat muuttamassa uuteen osoitteeseen Suomen 
Luonnonsuojeluliiton sivuston alle ja sivujen uudelleenluonti ottaa oman aikansa. 

 

 

(Kuva: M. Huusko) 
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Hallitus vuosimallia 2018: ylärivi vasemmalta Ragnar Öst, Pia Kokkomäki, Ritva Huusko-Helminen, Erja 
Noroviita ja Jenni Salmi. Alarivi vasemmalta Henna Nakari, Helena Johansson, Riitta Päivänen ja Tarja 
Kemppainen. 

HALLITUS VUOSIMALLIA 2018 ESITTÄYTYY! 

Ritva Huusko-Helminen, pj 

Viihdyn ulkona ja liikun luonnossa koirieni kanssa joka päivä. Marjastan ja sienestän. Siviilityössäni 
puhdistan jätevettä, joten Itämeri ja sen hyvinvointi ovat lähellä sydäntäni.  

Jenni Salmi, varapj 

Ympäristökasvattajana olen kiinnostunut arkipäivän ympäristöteoista, kuten hyötyliikunnasta ja uusista 
kasvisruokaohjeista. Kestävän kehityksen Agenda2030 haastaa minut päivittäin töissä ja kotona 
muuttamaan kestämättömiä tapoja tasa-arvoisemmiksi ja ympäristöä kunnioittavammiksi. Meri-Kymen 
Luonnossa olen mukana lasten luontokerhotoiminnassa. 

Pia Kokkomäki, sihteeri 

Olen positiivinen puuhastelija, yrittäjä ja aina yhtä hämmästynyt luonnon ihmeellisestä voimasta. Pyrin 
sanoista tekoihin luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. 
 

Henna Nakari, taloudenhoitaja 

Olen luontoa ja eläimiä rakastava biologi, joka haluaa vaikuttaa nuorten ympäristötietoisuuteen tulevassa 
työssään opettajana. Kotkalaisena erityisesti meriluonto on lähellä sydäntä. Kaikilla on mahdollisuus 
omilla teoillaan vaikuttaa ympäristöönsä. 
 

Helena Johansson 

Hei! Olen Helena Johansson, eläkkeellä. Työtä  tein säkkitehtaalla, pakkarina. Nyt liikun koirien kanssa 
ja nautimme luonnosta. Lintujen elämää seuraamme mahdollisuuksien mukaan. Marjastaminen ja 
sienestäminen on myös mukavaa. Joten pienimuotoista luontoilua meillä. 
 



Tarja Kemppainen 
 
Saan voimaa ulkoilmasta ja etenkin uinnista luonnon vesissä. Mieluummin tarvon suossa ja polkaisen 
Viipuriin, kuin suuntaan kauppakeskuksiin. Metsien järjettömät hakkuut ja maailman tilanteen 
muuttuminen huolestuttavat. 

Erja Noroviita 

Hei taas!  Tässä pieni teksti siitä, millainen toivoisin olevani: olen maastokelpoinen 6- kymppinen 
Ruotsinpyhtäältä. Lähden mielelläni patikkaoppaaksi täkäläiseen luontoon. Globaali näkökulma ja 
paikallistasolla kaavoitus kiinnostaa. Sähkömagneettisen säteilyn lisääntyminen ympäristössä huolettaa 
ja lintujen seuraaminen tuo paljon iloa. Terveisin Erja 
 
Ragnar Öst  

Olen Ragnar Öst, eläkkeellä oleva kemian opettaja. Olen kiinnostunut luonnosta ja uusiutuvista 
energialähteistä. Vaimollani on Parkinsonin tauti, siksi en oikein ehdi olla mukana kovin paljon. Terveisin, 
Ragnar 

Toiminnantarkastajaksi yhdistyksen syyskokous valitsi Risto Hamarin ja varatoiminnantarkastajaksi 
Markku Metsämuurosen.  

 

(Kuva: H.Nakari) 

ARKTIKA ULKO-TAMMIOON 19.5.2018 

Yhdistys järjestää tänäkin keväänä suositun lintubongausretken Ulko-Tammioon. Oppaanamme toimii 
tuttuun tapaan Urpo Koponen. Retki on koko päivän kestävä, lähtö klo 8 Sapokasta ja paluu noin kello 
17.  

Retken hinnat: 
 
aikuinen jäsen 30 €/ei jäsen 40 € 
lapsi alle 12-v jäsen 20 €/ei jäsen 25 € 
ateria lohi- tai kasviskeitto 18 €/aikuinen, 8 €/lapsi 
 
Ilmoittautuminen 12.5.2018 mennessä (retkelle lähtijöiden nimet sekä ruokailu) tapahtuu lähettämällä 
sähköpostiviesti osoitteeseen merikymenluonto1@gmail.com tai puhelimitse p. 050-4670497 
(mieluiten klo 16 jälkeen). Matkan sekä ruuat voit maksaa yhdistyksen tilille FI80 51720 220 112750. 
Omat eväät voi ottaa mukaan, Ulko-Tammiossa on katoksellinen grillipaikka! 

Tervetuloa mukaan!    



 

 

KEVÄÄN KOIRALENKIT 

Keväällä on tarkoitus tavata nelijalkaisten ystäviemme kera ja tehdä reilun tunnin kestävä lenkki 
Jumalniemen maastoon. Tapaamiset ovat sunnuntaisin klo 12 Tokmannin/Powerin (entisen Anttilan) 
kauppakeskuksen takana pellon puolella parkkipaikalla. Lenkkipäivät ilmoitetaan yhdistyksen 
sähköpostiringin kautta! Seuraava koiralenkki pidetään sunnuntaina 25.3.2018 klo 12! Tervetuloa 
mukaan! 

 

Vuoden ensimmäinen koiralenkki järjestettiin sunnuntaina 21.1.2018 lähes täydellisen sään vallitessa! 
Paikalla oli 14 koiraa omistajineen. 

 

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 4.4.2018 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 4.4.2018 klo 18 Karhulan uimahallin Lime- kahviossa, 
os. Karhulantie 46, Kotka. TERVETULOA MUKAAN! 

 

HINKABÖLEN KETOTALKOOT 9.6.2018 

Talkoot pidetään lauantaina 9.6.2018 alkaen klo 10. Lisätietoja antaa Ragnar Öst, p. 040-5730373.  

 

 



 

LUONTOKERHO-OHJAAJAKOULUTUS 

Luontoherkkyyttä etsimässä! 

Lauantaina 20.1.2018 järjestetyllä luontokerho-ohjaajien kurssilla aikuisetkin pääsivät leikkimään. 
Etsimme luontoherkkyyttä aistiharjoituksin taivaspeileillä ja kaverikameroilla. Opimme, että positiiviset 
luontokokemukset ovat tärkeitä ja pohjana hyvän luontosuhteen rakentumiselle. Luontokerho-ohjaajana 
aikuinen puolestaan mahdollistaa lapsille hyviä luontokokemuksia. Luontokerhoissa lapset oppivat jo 
pienestä pitäen leikkimään ja virkistäytymään luonnossa sekä toimimaan yhdessä. Koulutuksen 
järjestänyt Meri-Kymen Luonto ry tarjoaa tänäkin vuonna useita tilaisuuksia lapsille ja aikuisille tutkia ja 
ihmetellä luonnon kauneutta. 

 

 

Kuvaamme luontoa, kamerana kaveri! (teksti Jenni Salmi) 

 

 

 

 

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!! 


