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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
➢ luonnon ja ympäristön suojelua Raision ja Ruskon alueilla 

vuodesta 1980 
Yhdistyksen hallitus vuonna 2018 
 

Puheenjohtaja 
Marja Hietala 
mahehi@utu.fi 
Puhelin 050 520 1822 
 

Jäsen, varapuheenjohtaja 
Kauko Häkkilä 
kauko.hakkila@gmail.com 
Puhelin 040 756 0842 

Jäsen, sihteeri 
Kaija Virtanen 
kaija.ann2011@gmail.com 
Puhelin 044 080 2430 
Laturinkuja 2 as 1, 21280 Raisio 

Jäsen, taloudenhoitaja  
Kari Loikas 
kari.loikas@utu.fi 
Puhelin 040 532 0026 
Polusmäentie 31, 21260 Raisio 

Jäsen, verkkosivut 
Risto Terho 
risto.terho@nettikirje.fi 
Puhelin 050 313 0910 
Paatsamatie 16, 21260 Raisio 

Jäsen 
Hanna Loikas 
hanna.loikas@gmail.com  
Polusmäentie 31, 21260 Raisio 

Jäsen 
Tuula Lundén 
tuulun@gmail.com 
 

Jäsen  
Mari Pentti 
mari.pentti@gmail.com 
Puhelin 044 307 9270 

Jäsen  
Katri Purtsi 
katripurtsi@hotmail.com 
Puhelin 040 709 4622 
 

Varajäsen 
Salme Kangassalo 
salmekan@gmail.com 
Puhelin 045 132 9028 
 

Varajäsen, facebook  
Elli Narvi,  elli.narvi@gmail.com  
 

 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 

Yhdistyksen postiosoite  
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys 
Kari Loikas 
Polusmäentie 31 
21260 Raisio 

Sähköposti lsy@raisionjoki.fi 
Kotisivut www.raisionjoki.fi 
 
Yhdistys on myös facebookissa.   
Käy tykkäämässä! Saat ajantasaista 
tietoa yhdistyksen toiminnasta. 

 
Kansikuva –Kasvien vaihtopöytä sekä Olli Oravan luontopolku 20.5.2018 
pihatapahtumassa. Tuulilankedon kunnostustalkoot 8.8.2018 Friisilässä.  
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen 
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Puheenjohtajan syysmietteitä 
 
Uskomattoman helteisen kesän jälkeen ainakin minä odotan jo raikkaita syyspäiviä. 
Erityisesti metsämme tarjoavat syksyllä mahtavia elämyksiä tuoksuineen ja 
väreineen – vaikka sienisato saattaakin jäädä kuivan kesän jälkeen niukaksi. 
   
Suomalaisille metsä ja puut ovat aina olleet tärkeitä. Metsä on ollut turvan, 
ravinnon ja rakennustarpeiden antaja, mutta myös mystinen ja pyhä paikka. Mutta 
jossain vaiheessa kieleen - ja mieleen? – hiipi häpeän sävy: emme halunneet olla 
”metsäläisiä” tai ”korven keskellä kasvaneita”. Oli noloa mennä metsään 
kävelemään kuntosalien ja spinningien sijasta. Nyt näyttää kuitenkin tapahtuneen 
muutos. Alkaa olla trendikästä luontoliikuntaa, kuten polkujuoksua ja metsäjoogaa, 
lääkäri voi määrätä metsäterapiaa ja ikiaikaisen luonnonyrttien keruun, uudelta 
nimeltä hortoilun, opastusta löytyy verkkokursseiltakin.  
Suomalainen metsäsuhde on poimittu Opetus- ja kulttuuriministeriön Elävän 
perinnön kansalliseen luetteloon (https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/). Sivuilla 
aihetta kuvataan näin: ”Kaikilla suomalaisilla on metsäsuhde, joka perustuu jollakin 
tavalla omaan elämäntarinaan, sukutaustaan, elinympäristöön, työhön, vapaa-
aikaan ja/tai jaettuihin kulttuurisiin käsityksiin suomalaisuudesta. … Metsäsuhde voi 
samanaikaisesti rakentua useista näkökulmista ja olla osa ammattia, arkipäivää, 
elämäntapaa, asumista ja harrastuksia. Suomalainen metsäsuhde niveltyy usein 
osaksi ihmisten identiteettiä. Ollakseen olemassa metsäsuhde ei kuitenkaan edellytä 
jatkuvaa kiinteää kontaktia metsään: se voi ilmetä mielipiteinä, asenteina, arvoina ja 
käsityksinä.”  - Millainen on sinun metsäsuhteesi? Suomen Metsämuseon sivuilla 
voit leikkimielisesti testata (http://metsasuhteita.fi/wp_quiz/metsasuhde-testi/) ja 
samalla miettiä aihetta syvällisemminkin. 
Raikasta syksyä ja tervetuloa metsäretkelle Puun päivänä 27.9.2018! 

Marja, puheenjohtaja 

Yhdistysmessuilla 21.8.2018 Raision kirjastossa esittelyssä yhdistyksen toiminta. 

Esittelijöinä Marja Hietala ja Hanna Loikas. Tulevat tapahtumat kiinnostivat kuten 
Suomen luonnon ja 80-vuotiaan Luonnonsuojeluliiton juhlapäivä 25.8.2018 Turussa.  
       Esillä oli pieni kasvien tunnistustehtävä.                         

     Tunnetko sinä nämä kasvit? 

 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/
http://metsasuhteita.fi/wp_quiz/metsasuhde-testi/
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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
➢ on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistys, joka toimii 

raisiolaisen ja ruskolaisen luonnon hyväksi. 
 

Tervetuloa jäseneksi! 
Voit liittyä Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n jäseneksi 
liittymällä Suomen luonnonsuojeluliittoon. https://www.sll.fi/ 
 

Jäsenmaksut vuonna 2018  
➢ 35 euroa henkilöjäsen  

➢ 28 euroa opiskelijajäsen 

➢ 15 euroa perhejäsen  

Jäseneksi liittyminen onnistuu myös 
ilmoittamalla tietosi (nimi, osoite, 
sähköposti ja syntymävuosi) 
yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen  
lsy@raisionjoki.fi . 

Jäsentietojen muutokset – ja jäsenedut  
Muutokset, esim. sähköpostiosoite, ilmoitetaan liittoon jasenasiat@sll.fi. 
Osoitteenmuutoksia ei tarvitse ilmoittaa, ne päivittyvät Postin kautta. 
 
Jäsenetuna 
➢ saat alennuksia Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen tapahtumista. 
➢ saat mm. Luonnonsuojelija -lehden ja uutiskirjeet sekä 10 %:n alennuksen 

Luontokaupan tuotteista sekä Suomen Luonto-lehden jäsenhintaan. 
Tarkemmin Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla www.sll.fi. 

 
Tervetuloa mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin! 
➢ Olet tervetullut Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämiin 

tilaisuuksiin, vaikka et olisikaan yhdistyksen jäsen.  

➢ Järjestämme vuosittain esimerkiksi pöllöretken, pönttötalkoot, toukokuun 

pihatapahtuman, kevät- ja syysretken ja lukuisia muita tapahtumia, joista 

löydät ajantasaista tietoa yhdistyksen verkkosivuilta www.raisionjoki.fi 

➢ sekä yhdistyksen facebook’ista.  

Tervetuloa suojelemaan luontoa ja ympäristöä! 
Voit halutessasi olla avuksi monella tavalla   
➢ esimerkiksi rakentamalla lintupönttöjä, osallistumalla Tuulilankedon hoitoon, 

luovuttamalla kuvia tai kirjoituksia yhdistyksen käyttöön, tai ottamalla osaa 

erilaisten tapahtumien järjestelyyn.  

➢ Mielellään saat tulla mukaan ideoimaan ja toteuttamaan ihan uudenlaistakin 

toimintaa. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 

➢ Haluatko saada tuoretta tietoa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja 

muista lähialueen luontotapahtumista?  

➢ Lähetä postia yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen lsy@raisionjoki.fi ja kerro, 

että haluat liittyä sähköpostilistalle! 

https://www.sll.fi/
mailto:lsy@raisionjoki.fi
mailto:jasenasiat@sll.fi
http://www.sll.fi/
http://www.raisionjoki.fi/
mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Iltaretki metsään PUUN PÄIVÄN kunniaksi  
torstaina 27.9.2018 
Kokoontuminen klo 17.30 Raision ABC aseman edessä,  
Piilipuunkatu 2, Raisio 
 
Tervetuloa kulkemaan, pysähtymään, 
ihastelemaan ja havainnoimaan luontoa, 
etenkin metsää, sen puita ja polkuja. Metsän 
vaikutuksesta ihmiseen on paljon kirjoitettu.  
 
Tule mukaan – koetaan yhdessä – metsän 
tuoksut ja puiden voima. 
 
Ota mukaan juomaa. Pukeudu sään mukaan.              
     Polku vie metsään… 
Muista turvalliset jalkineet, sillä metsän polkuja  
kuorruttavat niin puiden juuret kuin kivetkin.  
 
Kuljemme pienemmän reitin, jos sää on 
huono. Hyvällä kelillä voimme kavuta 
Kullaanvuorelle asti.  
 
Puun päivän retkellä – puut ovat pääosassa. 
 
Lähdemme yhdessä Raision ABC aseman 
edestä klo 17.30. Tervetuloa!  Kullaanvuoren näkötornin luona.. 
 
Tiedustelut sähköpostilla kaija.ann2011@gmail.com tai puh. 044 080 2430.                  
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 

 
 Risteyksessä on usein mietinnän paikka..    Pieni haapa tervehtii Kullaanvuorella… 
 

 

 

mailto:kaija.ann2011@gmail.com


6 

 

 

 

Luontotapahtuma lapsille ja heidän vanhemmilleen  
lauantaina 13.10.2018 klo 11 - 13 
Friisilän pihapiirissä, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Tervetuloa tekemään ’taikoja’ sekä kokemaan ja 
näkemään, mitä lähiluonto sen kasvit ja puut 
’kertovat’ meille ihmisille.  
 
Leikimme yhdessä ja olemme ulkona. Pukeudu 
sään mukaan. Ota mukaan pienet eväät. Eväsretki 
kruunaa pienenkin ulkoilun. 
 
Käymme katsomassa myös pihapiirissä sijaitsevan 
Pajupilli luontoretkinäyttelyn. 
 
Tervetuloa koko perhe mukaan!  
 
Tapahtuman ohjaavat Katri ja Kaija  
 
Lisätietoja s-postilla kaija.ann2011@gmail.com 
tai puh 044 080 2430 Kaija 
 
Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
 

*********************************************************** 
 

Kokouskutsu – syyskokous keskiviikkona 21.11.2018  
Raision kaupungintalossa, Nallinkatu 2, Raisio 
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 21.11.  
klo 19 alkaen Raision kaupungintalossa. 
 
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintasuunnitelma  
ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019). 
 
Kello 18 alkaen biologi Kauko Häkkilä näyttää kuvia ja kertoo kesän 
sudenkorennoista. 

 
Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen! 
                                  Kahvitarjoilu 
Tervetuloa! Hallitus 
 

mailto:kaija.ann2011@gmail.com
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Ruissalossa juhlittiin lauantaina 25.8. Suomen luonnon päivää, Suomen 
luonnonsuojeluliiton 80-vuotispäivää ja Luontoliiton 75-vuotispäivää.  
 
Monipuolista ohjelmaa ja informaatiota oli tarjolla kaikenikäisille, ensin 
Kansanpuistossa sekä ulkona että Tanssipaviljongin tiloissa ja illalla Ruissalon 
Telakan uusissa tiloissa.  
 
Kansanpuiston tarjonnan kierrettyäni lähdin osuuskunta Onnenjuuren filosofiselle 
metsäkävelylle teemalla ”Luonnoton ihminen luonnossa”. Pohdimme kierroksen 
aikana ihmisen suhdetta luontoon niin yleisellä kuin henkilökohtaisellakin tasolla. 
Ehdimme ihastella myös polunvarren näkymiä, komeita vanhoja tammia ja 
kirkkaankeltaisia rikkikääpiä.  
 
Tarjolla olisi ollut myös mm. sieni-, lintu- ja ötökkäretkiä, luontokosmetiikan tekoa, 
rantojen siivousta ja lapsille askartelua. Luontoharrastus näyttäytyi siis varsin  
laaja-alaisesti.       

 

 
 

 Teksti ja kuvat Marja Hietala 
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Lepakoita etsimässä 
 
Teksti Risto Terho 

 
Raisiossa ja lähialueilla on usean vuoden ajan järjestetty lepakkoretkiä. Niiden 
tavoitteena on tehdä näitä salaperäisiä nahkasiipisiä yölentäjiä yleisölle tutuksi ja 
hälventää niitä kohtaan tunnettuja pelkoja ja epäluuloja. Vanhat myytit ja 
vampyyritarinat tuntuvat elävän sitkeästi ja periytyvän sukupolvelta toiselle. 
  

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys järjestää lepakkoretkiä kesäaikana 2-3 
kertaa. Niissä kerrotaan aluksi yleistietoa lepakoista, ja sen jälkeen lähdetään 

maastoon etsimään näitä lentäviä salaperäisiä otuksia. 

 
Lepakot lentävät pääasiassa pimeään aikaan. Siksi ne ovat kehittäneet 
ainutlaatuisen menetelmän pimeässä liikkumiseen: ne ”näkevät” korvillaan. 
Lentäessään lepakko lähettää jatkuvasti äänipulsseja, jotka puolestaan palaavat 
kaikuna takaisin esteistä ja muista eteen tulevista kohteista. Nämä äänipulssit ovat 
ns. ultraääniä eli ne ovat taajuudeltaan niin korkeita, että niitä ei ihmiskorvin pysty 
kuulemaan.  
 

Menetelmä on ultraääneen perustuva kaikuluotaus. Tämän vuoksi eräs lepakoille 
tunnusomainen ulkomuotopiirre on suuret korvat. 

 
Vaikka lepakoiden kaikuluotausääntä ei ihmiskorvin pysty kuulemaan, niin tämä 
ultraääni saadaan kuitenkin teknisillä apuvälineillä kuultavaan muotoon. 
Lepakkoretkillä tärkeä apuväline on ns. ultraäänidetektori, joka paljastaa lentävän 
lepakon ääntelyn. Sen avulla voidaan todeta, onko lähistöllä lentäviä nahkasiipiä. 
Lepakot ovat nisäkkäitä, ainoita aidosti lentäviä sellaisia. Lajeja on maailman-
laajuisesti toista tuhatta.  
 
Suomessa on tavattu kymmenkunta 
lepakkolajia, ja varmuudella tiedetään 
ainakin viiden lajin lisääntyvän meillä. 
Yleisin lajimme on karaistunut 
pohjanlepakko, jonka esiintymisalue  
ulottuu kauas pohjoiseen.  
 
Muita yleisiä lajeja ovat vesisiippa, 
viiksisiippa, isoviiksisiippa ja korvayökkö. 
Lepakkojen lajitunnistusta pystytään jonkin    Viiksisiippa 
verran tekemään kaikuluotausäänen perusteella. Varsinkin pohjanlepakko on melko 
helppo tunnistaa ultraäänidetektorilla.  
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Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat luokitukseltaan pienlepakkoja.  
 
Lennossa ne ovat karkeasti aikuisen 
kämmenen kokoisia ja painavat 
kymmenkunta grammaa. Kaikki 
Suomen lepakkolajit käyttävät 
ravinnokseen vain hyönteisiä, joita ne 
saalistavat kaikuluotauksen avulla.  
 
Lepakot ovat varsin pitkäikäisiä.  
 
Rengastuksen avulla on todettu jopa 
30 vuotta eläneitä yksilöitä. 
Kuolleisuus nuorten yksilöiden 
joukossa on melko suurta, joten 
keski-ikä lienee 5-10 vuoden 
paikkeilla.         
    Vesisiippa – kuva Kati Suominen 

      
Lepakkonaaras synnyttää vuodessa vain yhden poikasen, mutta populaation 
jatkuvuus selittyy pitkällä iällä. 
 
Tarinoiden taustalla pieni totuus! 
Useimmat meistä ovat varmaankin törmänneet tarinoihin verenhimoisista 
vampyyreista, jotka käyvät armottomasti uhrinsa kimppuun. Verta ravinnokseen 
käyttäviä lepakoita todella on olemassa.  
 

Runsaasta tuhannesta lepakkolajista niitä tunnetaan kolme, ja ne kaikki elävät 
Etelä-Amerikan tropiikissa. 

 
Ne ovat pieniä otuksia, jotka yön hetkinä ryömivät uhrinsa, usein naudan, lähelle, 
tekevät hampaillaan pienen viillon esim. uhrin jalkaan, lipovat haavasta tihkuvaa 
verta ja kylläisiksi tultuaan häipyvät tiehensä. Uhri tuskin herää ja edes huomaa koko 
tapahtumaa. 
 
Tässä on pieni pintaraapaisu lepakoiden kiehtovaan 
maailmaan.  
 
Lisää tietoa löytyy kirjallisuudesta, esim. Markku 
Lappalaisen aikanaan Tieto-Finlandian voittanut teos 
”Lepakot, salaperäiset nahkasiivet”.  
 
     Korvayökkö 
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HAUNISTEN ALLAS - kiinnostava lähiluontokohde 
 
Teksti ja kuvat Salme Kangassalo 
 
Haunisten allas, 1973 rakennettu 
tekojärvi Mahittulassa, on suosittu 
virkistyskohde. Allasta käytettiin 
raakavesivarastona vuoteen 2012 asti. 
Altaalla on rantaviivaa noin 3,5 km 
ja sen ympäri kiertää polkuja.  
Maasto on vaihtelevaa ja monesta kohtaa 
avautuu kaunis maisema järvelle.    
                 Rantakallioissa on paikoin mielenkiintoista kuviointia    
 
Polut eivät kuitenkaan kuulu Raision kaupungin varsinaisiin luontopolkuihin, joten 
kaupunki ei huolehdi niiden kunnosta.  
              
Alueen kasvillisuus ja linnusto on monipuolinen.   

     
Pystykaiholehdellä on nuolimaiset           Palpakkokasvustoa 
lehdet valkoiset ja violettityviset terälehdet                            

      
Silkkiuikku pesällään kasvillisuuden Valkoposkihanhia poikasineen 
suojassa 
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Vieraslaji valtaa altaan!!     
Valitettavasti vieraslaji lammikki on 
nopeasti muodostanut rantaveteen useita 
laajoja kasvustoja. Lammikin lehdet 
muistuttavat ulpukan lehtiä ja kukintokin on 
ulpukan kukinnon värinen.  

Kasvusto kehittyy niin tiheäksi, että muu 
kasvillisuus häviää kilpailussa ja alueelle 
muodostuu happikatoa. Siemenet leviävät 
uusille kasvupaikoille ja kasvustojen 
hävittäminen on vaikeaa. 
   
    Lammikkikasvustoja 

Suunnitelmia 
Kaupungilla oli aiemmin suurisuuntaisiakin 
hankkeita alueen kehittämiseksi 
monipuoliseksi virkistyskohteeksi 
vedenoton loputtua. Nyttemmin hankkeista 
on luovuttu mm. kalliiden kustannusten 
takia. 
 
Järven vesi vaihtuu ainoastaan sadannan ja 
haihdunnan kautta. Veden pinta tulee 
laskemaan ja patojen kunto tulee 
mahdollisesti osaltaan vaikuttamaan                 Lammikkeja 

vedenpinnan korkeuteen.              
       
Täysin jäissä järven virkistyskäytön suunnittelu ei kuitenkaan ole, sillä kaupunki on 
rakentamassa noin 400 metrin pituista esteetöntä liikuntareittiä järven patoaltaalle 
ja sen läheisyyteen.  
 

Kulje altaalle katsomaan ja kokemaan 
luonnon ja kasvillisuuden monipuolisuus! 
 
Lisätietoja 
 https://fi.wikipedia.org/wiki/Haunisten_allas 
 
Pääset altaalle mm. Turun kehätieltä  
(ent. Ohikulkutie) Allastielle ja edelleen  
koirien koulutusalueen läpi Santaojantien 
päähän. 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Haunisten_allas
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Havaintoja kevään 2018 tiirailuista Raisionlahden 
uudella lintutornilla 
 

Teksti Kauko Häkkilä 
    
Raisionlahden tiirailuilta 18.4.2018 klo 18-20 
Tiirailu alkoi leppoisassa pilvisessä säässä, lämpöä 11 astetta ja tuulta 3-4 m/s 
lännestä. Jakson puolivälissä ilma hämärtyi ja melkein loppuun saakka jatkunut 
tihusade haittasi näkyvyyttä ja pyrki kastelemaan optiikan.  
Tornissa kävi opastusjakson aikana yhteensä 19 henkilöä (9 miestä 6 naista ja 4 
lasta). Kävijöistä 3-4 oli kokeneita harrastajia, jotka eivät tarvinneet opastusta. Osa 
henkilöistä oli tuttuja viime vuosilta, toiset aivan aloittelijoita ja muutama oli tullut 
tutustuman uuteen lintutorniin, mutta he olivat selvästi kiinnostuneita linnuista.  
 

Lasten kiinnostus lintuihin ilahdutti, erityisesti yhden alle kouluikäisen pojan, joka 
selvästi jo tunsi lintuja ja halusi nähdä kaukoputkella kaikki mahdolliset 

vesilintulajit ja niiden tuntomerkit. 

Uusi lintutorni osoitti käytettävyytensä tässäkin tilanteessa, takaosan penkillä 
seisten pienetkin lapset saattoivat vaivatta katsoa aikuisen korkeudelle viritetyn 
kaukoputken läpi kaukana uivia tai lietteellä tepastelevia lintuja. 
 
Jäät olivat lähdössä lahdelta, noin neljännes pinta-alasta oli jo vapaata vettä. Lokit ja 
sorsat olivat saapuneet lahdelle. Taveja nähtiin toista sataa ja sinisorsiakin puolisen 
sataa, jouhisorsia laskettiin 6 paria, lapasorsia 2 koirasta ja 1 naaras, haapanoita ja 
harmaasorsia havaittiin pariskunta kumpaakin, isokoskeloita ja telkkiä molempia 
toistakymmentä.  

Laulujoutsenpari viihtyi paikallisena lahdella ja pohjoiseen muutti viiden 
joutsenen parvi. 

 
Kierteleviä valkoposkihanhia laskettiin 35 yksilöä, luoteeseen muuttavia merihanhia 
nähtiin 3 linnun parvi ja länteen muuttavia harmaahaikaroita 3 yksilöä. 
Eniten ihastusta opastettavissa herätti pitkään jään reunalla viihtynyt vanha 
merikotka, vaikka varisjengi yrittikin sitä parhaansa mukaan karkottaa. Monet 
opastettavista saivat ensi kertaa elämässään katsoa istuvaa merikotkaa 
kaukoputkella.  
 
Vesi oli matalalla, mutta laajoista lietealueista huolimatta kahlaajia oli niukasti. 
Muutamia töyhtöhyyppiä, pari pikkutylliä ja metsävikloa sekä 3 taivaanvuohta. 
Muuttavia kuoveja laskeutui lahdelle 7 ja 17 linnun parvet, jotka aikansa jäällä 
levättyään jatkoivat yhtenä parvena pohjoiseen.  
 
Kaikkiaan illan aikana havaittiin 41 lintulajia. Viime vuotiseen tapaan avustavana 
oppaana mukana oli Markku Lundman. 
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Tornin avajaisissa 25.4.2018 klo 17.30 - 20  
 
Raisionlahden keskiviikon tiirailuiltaa vietettiin 
varsin poikkeuksellisissa puitteissa. Lintutorni 
avattiin juhlallisesti käyttöön Raision 
kaupunginjohtajan johdolla ja munkkikahvien kera.  
 
Juhlapuheissa saivat kiitosta                   
lintutornihankkeen valmisteluun ja       
suunnitteluun osallistuneet kaupungin   Kuva tornin avajaisista – Kauko Häkkilä 

hallintokunnat, viranomaiset ja yhdistykset sekä erityisesti lintutornin  
rakennesuunnittelija Jukka Sillanpää.  
Keskiviikkona Raisiossa tehtiin torniopastusten yleisöennätys. Tarkan lukumäärän 
ja sukupuolijakauman laskenta ihmispaljoudesta oli mahdotonta, varovaisestikin 
arvioiden paikalla kävi 90-100 henkeä, joista lapsia oli reilun tusinan verran. Osa oli 
varmaan tullut paikalle munkkikahvien houkuttelemana, suurin osa yleisöstä tuntui 
olevan kiinnostunut linnuista.  
 
Lintuja kävivät tornissa tutkailemassa niin yleisö kuin kaupungin virkamiehetkin 
kaupunginjohtajaa myöten. Paikalla oli paljon kokeneita lintuharrastajia ja vanhoja 
Raisiolahden kävijöitä. Seitsemän jälkeen tilanne rauhoittui suurimman osan 
yleisöstä poistuttua, tämänkin jälkeen paikalle tuli uusia vierailijoita. Oppaina 
toimivat lisäkseni Raimo Hyvönen ja Arto Kalliola Turun lintutieteellisestä 
yhdistyksestä. Parhaimmillaan lintutornissa oli yhtä aikaa reilusti yli 40 ihmistä ja 
portaita kulki vielä monta lisää.  

Hyvin mahtui, ja kaukoputkella pystyi koko ajan katsomaan, 
ei huojunut eikä tärissyt torni! 

 
Vesilintumäärät olivat aiemmasta pienentyneet, tavejakin lahdella oli enää 
viitisenkymmentä. Harmaasorsia havaittiin 2 paria, lapasorsia ja haapanoita 1 pari 
kumpaakin. Isokoskeloita uiskenteli viitisentoista ja telkkiä ja sinisorsia vain 
muutama, silkkiuikkuja sentään 4 pariskuntaa. Laulujoutsenpari viihtyi pesänsä 
tienoilla, ja lahtea lähestyneet 3 kyhmyjoutsenta jatkoivat kiireesti lentoaan itään 
laulujoutsenparin toitotusten saattelemina.  
Kierteleviä valkoposkihanhia nähtiin noin 40 linnun parvi, harmaahaikaroita 2, ja 
petolintuja edustivat yli lentänyt merikotka sekä suurehkon kalan napannut 
kalasääski. Kahlaajia oli niukasti. Viisi pikkutylliä, 1 metsäviklo, 2 rantasipiä,  
16 kuovia, viitisentoista taivaanvuohta ja muutama töyhtöhyyppä. Lokkiporukoista 
yritettiin etsiä paikalla aamupäivällä nähtyjä pikkulokkeja, turhaan. 
Porkkananokkainen räyskä sentään nähtiin, ja 3 kalatiiraa pyöri lahdella.  
 
Eniten kiinnostusta herätti varisporukassa viihtynyt mustavaris, josta monet 
opastettavat saivat elämänpinnan ja useat kokeneemmatkin harrastajat 
vuodenpinnan. Kaikkiaan nähtiin 49 lintulajia. 



14 

 

 

 
Tiirailuilta 2.5.2018 klo 18-20 
Tällä kertaa lintujen tiirailu sujui hieman rauhallisemmissa merkeissä, kuin viime 
keskiviikkoinen lintutornin avajaisopastus. Vipinää riitti silti tarpeeksi.  
 
Paikalla vieraili yhdistyksemme luontokerho 
(8 lasta) ohjaajineen, ja mukana oli myös 
kuusi lasten vanhempaa tai isovanhempaa. 
Lisäksi paikalla kävi illan aikana muuta yleisöä 
14 aikuista ja 3 lasta, eli yhteensä tornissa 
vieraili 33 henkeä. Kävijöistä 4-5 oli kokeneita 
lintuharrastajia, jotka eivät opastusta 
tarvinneet. Päinvastoin, he jakoivat auliisti 
tietämystään opastettaville,                                Opastusta luontokerholaisille 
varsinaisen oppaan ajan kuluessa pääosin innokkaiden luontokerholaisten parissa. 
Avustavana oppaana toimi nytkin koko illan Markku Lundman. 
 
Lintuja lahdella oli nyt selvästi runsaammin kuin viikkoa aiemmin. Laulujoutsen 
hautoi pesällään puolison vahtiessa vieressä. Lahdella oleskeli kanadanhanhipari, ja 
kierteleviä valkoposkihanhia nähtiin yhteensä 19 kolmessa porukassa. 
Puolisukeltajista havaittiin tavi (n. 60), lapasorsa (n. 15), haapana ja jouhisorsa  
(n. 10 kumpaakin), harmaasorsa (2 paria), heinätavi (1 pari) ja muutama sinisorsa. 
Kokosukeltajista nähtiin tukkasotka (n. 25), punasotka (1 pari) ja telkkä.  
 
Paikalla oleili kaksi naaraspukuista uiveloa, joista toinen oli huomattavan vaalea. 
Isokoskeloita lahdella sukelteli noin 30. Pesiään rakentavia silkkiuikkuja nähtiin  
4 paria. Länsirannan ruovikon edessä uiskenteli hetken aikaa yksinäinen 
nokikana.  Merimetsoja kävi kalassa lahdella, ja yksi niistä näytti kiikuttavan 
järviruo'on varsia pesäainekseksi kohti Äijäkarin pesimäluotoa. 
Kahlaajista runsaslukuisin oli suokukko (n. 20). Monet opastettavista, varsinkin 
lapsista saivat ensi kertaa ihastella kaukoputken kautta lietteellä kukkoilevia 
koreakauluksisia suokukkokoiraita. Muista kahlaajista havaittiin mm. pikkutylli, tylli, 
punajalkaviklo, valkoviklo, liro ja rantasipi. Hetkeä ennen opastuksen alkua nähtyä 
jänkäkurppaa etsittiin ahkerasti lähes koko illan ajan, mutta tuloksena oli vain 
muutama taivaanvuohi.  
Lokkiporukasta löydettiin meri-, harmaa-, kala- ja naurulokkeja, mutta ei kaivattua 
pikkulokkia. Kalatiiroja pyöri lahdella viitisen kappaletta, yhtään lapintiiraa ei 
onnistuttu näkemään. Ainoa havaittu petolintu oli kovaa vauhtia niityn pinnassa 
edennyt kookas, ruskeaselkäinen ja teräväsiipinen haukka, joka sai paikalla olleet 
varikset, kyyhkyt ja kahlaajat täyteen paniikkiin. Parin sekunnin vilahduksen jälkeen 
lintu (ehkä nuori muuttohaukka) katosi ruokojen taakse. 
Pikkulinnuista ihastusta herättivät västäräkkien porukoissa liikkuneet korean 
keltaiset keltavästäräkit. Aivan tornin edustalla niityllä ruokailleen 
pajusirkkukoiraan mustavalkoiset pään kuviot saivat huomiota osakseen. Kaikkiaan 
tiirailuillan aikana havaittiin 48 lintulajia. 
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Karhiainen – kasvi 
 
          Kyläkarhiainen 

 
Karhiaiset (Carduus) on 
asterikasvien (Asteraceae) heimoon  
kuuluva kasvisuku.  
 

Sukuun kuuluu maailmanlaajuisesti 
n.90 lajia. 
 
Karhiaiset muistuttavat 
paljon ohdakkeita (Cirsium).  
 

 

               Piikkiohdake 
 

 
Ohdakkeet (Cirsium)  
 mykerökukkaiskasveja, jotka ovat 
yleensä violettikukintoisia. Sukuun 
kuuluu noin 250 lajia.  
Ohdakkeilla on sulkahaiveninen 
pappus (muuntunut verhiö) ja 
karhiaisten pappus on hapsihaiveninen.  
 
Kruunuohdakkeilla (Onopordum) on 
samaa näköä ohdakkeiden kanssa.       
                                                                    

 
 
Syksy – syys -  
mustikanlehdet saa 
punoittamaan! 
Käy metsään syksyä 
katsomaan! 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asterikasvit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heimo_(biologia)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suku_(biologia)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laji
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohdakkeet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Myker%C3%B6kukkaiskasvit
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Tulevia tapahtumia syyskaudella 2018 
* To 27.9.  Iltaretki metsään PUUN PÄIVÄN kunniaksi (sivu 5) 
* La 13.10. Luontotapahtuma lapsille ja heidän vanhemmilleen (sivu 6) 
* Ke 21.11.Sääntömääräinen syyskokous (sivu 6) 
 

 
 
Jäsenlehden muuta sisältöä 
 
* Puheenjohtajan syysmietteitä (sivu 3) 
* Yhdistysmessuilla 21.8.2018 Raision kirjastossa (sivu 3) 
* Yhdistyksen esittely, jäsenmaksut (sivu 4) 
* Ruissalossa juhlittiin 25.8. 2018 Suomen luonnon päivää,  
   Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotispäivää ja Luontoliiton 75-vuotispäivää. (s.7) 
* Lepakoita etsimässä (sivut 8-9) 
* Haunisten allas -kiinnostava luontokohde (sivut 10-11) 
* Havaintoja kevään 2018 tiirailuista Raisionlahden  
   uudella lintutornilla (sivut 12-14) 
* Karhiainen – kasvi (sivu 15) 
 
   

Yhdistyksen sähköpostiosoite on lsy@raisionjoki.fi 
 
Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta tai luontoon 
ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista.  
 
Lähetä sähköpostia lsy@raisionjoki.fi tai ole yhteydessä hallituksen jäseniin.  
 
Löydät yhteystiedot tämän jäsenlehden sivulta 2 sekä yhdistyksen verkkosivuilta 
www.raisionjoki.fi. 
 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
mailto:lsy@raisionjoki.fi
http://www.raisionjoki.fi/

