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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
➢ luonnon ja ympäristön suojelua Raision ja Ruskon alueilla   
      vuodesta 1980 

 

Yhdistyksen hallitus vuonna 2019 
 

Puheenjohtaja 
Marja Hietala 
mahehi@utu.fi 
 

Varapuheenjohtaja 
Kauko Häkkilä 
kauko.hakkila@gmail.com 
Puhelin 040 756 0842 

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

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

Jäsen, verkkosivut, facebook 
Reija Heinonen 
reija@hurraa.fi 
Puhelin 050 362 3900 
 

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

Jäsen 
Tuula Lundén 
tuulun@gmail.com 
 

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

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

Varajäsen, verkkosivut 
Risto Terho 
risto.terho@nettikirje.fi 
Puhelin 050 313 0910 
 

 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
Yhdistyksen postiosoite  
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys 
Kari Loikas 
Polusmäentie 31 
21260 Raisio 

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

 

Kansikuva – Raisionjoki, kuvattu 3.11.2018 ja syksyistä metsää sekä mänty seuralaisineen 
puun päivänä 27.9.2018. ’Asukkaita’ Raisionjoen suojassa kuvattu 13.1.2019 
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen 
 

mailto:mahehi@utu.fi
mailto:kauko.hakkila@gmail.com
mailto:kaija.ann2011@gmail.com
mailto:kari.loikas@utu.fi
mailto:mari.pentti@gmail.com
mailto:hanna.loikas@gmail.com
mailto:tuulun@gmail.com
mailto:salmekan@gmail.com
mailto:elli.narvi@gmail.com
mailto:risto.terho@nettikirje.fi
mailto:lsy@raisionjoki.fi
http://www.sll.fi/raisio
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Hyvää vuotta 2019! 
 
Suomen Luonnonsuojeluliitto jatkaa viime vuonna aloitettua metsäteemaa vuonna 
2019. Metsistämme riittääkin teemaa useammalle vuodelle - ja näin 
ruohonjuuritasolla suurta ja pientä ihmeteltävää ja nautittavaa. 
 
Lähdin Kullaanvuoren poluille pilvisenä loppusyksyn päivänä. Ruska oli jo ohi, joten 
odotin lähinnä kuntoilua ja raitista ilmaa, mutta löysinkin yllättävää kauneutta.  
Polut olivat märkiä ja liukkaita, jonka vuoksi oli pakko kohdistaa katse jalkoihin. 
Tämän seurauksena aloin tarkastella erilaisia sammalia ja jäkäliä, joiden muotojen ja 
värien rikkaus ilahdutti. Harmaana päivänä erilaiset vihreän sävyt virkistivät mieltä, 
ja joukosta löytyi myös voimakasta keltaista ja punaista. Harmaat jäkälät 
puolestaan hurmasivat muodoillaan, varsinkin luupin avulla tarkasteltuina.  
Nimeltä tunsin alle kymmenen, mutta seuraavalla kirjastomatkalla löysin aiheesta 
oppaan, josta opin, että Suomessa on erilaisia sammal- ja jäkälälajeja yli 
kaksituhatta. Niitä löytyy joka puolelta: erityyppisissä metsissä omansa, kallioilla, 
niin kasvavilla kuin lahoilla puilla, rakennusten seinissä, hautakivillä, jopa eläinten 
raadoilla – ja varsin sinnikkäänä myös pihanurmikollamme. Mutta kaunista se on 
siinäkin. 
 
Tuollaiselle määrälle lajeja on ollut nimissäkin keksimistä, ja jo niiden lukeminen käy 
ajanvietteestä. Rusohiirensammal, töppökynsisammal, kalvaskuirisammal, 
pikkuröyhelö, tikanhiippasammal, kärsänapajäkälä… Aloittaisinko uuden 
harrastuksen, sammalbongauksen? 
Etsimättä nousi mieleen Helvi Juvosen runo: 

Jäkälä nosti pikarinsa hauraan, ja sade täytti sen, 
ja pisarassa kimalsi taivas tuulta pidättäen. 

Jäkälä nosti pikarinsa hauraan: Nyt malja elämämme rikkaudelle. 

Rikasta vuotta 2019 Suomen luonnossa ja tervetuloa mukaan 
toimintaan!    Marja Hietala 

 

 
  Kuva Marja Hietala 

https://fi.wikiquote.org/wiki/J%C3%A4k%C3%A4l%C3%A4
https://fi.wikiquote.org/wiki/El%C3%A4m%C3%A4
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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
➢ on Suomen luonnonsuojeluliiton 

jäsenyhdistys, joka toimii 
raisiolaisen ja ruskolaisen luonnon 
hyväksi. 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen  
jäseneksi liitytään verkkosivuilta https://www.sll.fi/raisio/ 
 

Jäsenmaksut vuonna 2019 
-  35 euroa henkilöjäsen, 28 euroa opiskelija-  ja 15 euroa perhejäsen 

LOMAKE JATKUU ….. 
TÄYTÄ KAIKKI TIEDOT…  
 
HUOM! Luonnonsuojeluliitto liittää 

henkilön kotiosoitteen mukaiseen paikallisyhdistykseen.  
Jos osoitteesi postitoimipaikka on esim. Turku, mutta haluat Raisionjokilaakson   
luonnonsuojeluyhdistykseen, ilmoita asiasta liittoon jasenasiat@sll.fi  
tai paikallisyhdistykseen; sähköposti lsy@raisionjoki.fi . 
 

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenedut 
 

 

 

 

 
 
 
 

Tervetuloa mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin 
sekä suojelemaan luontoa ja ympäristöä. 

 

Kun liityt Suomen luonnonsuojeluliittoon, olet samalla myös paikallisyhdistyksen 

jäsen. Näin saat hyväksesi sekä liiton että paikallisyhdistyksen edut ja toiminnat. 
PERIAATTEENA KESTÄVÄ KEHITYS 

Yleistavoitteena on terveellinen, viihtyisä, monipuolinen ja virikkeellinen ympäristö.  

https://www.sll.fi/raisio/
mailto:jasenasiat@sll.fi
mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
   
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys jatkaa toimintaansa 
Suomen luonnonsuojeluliiton ja Varsinais-Suomen 
luonnonsuojelupiirin kautta. Yhdistyksen tarkoituksena  
on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. 
 
Toiminta-alueet 

• luonnon ja 
ympäristönsuojelu 

• ympäristön muutokset 

• luontoharrastus 

• luonnontutkimus 
 

Tavoitteet 

• edistää luonnon ja 
ympäristön suojelua 

• tiedottaa ja kouluttaa 
luonto- ja 
ympäristöasioissa 

• tarjota erilaisia 
luontokokemuksia 

• edistää luontoon 
liittyvää tutkimusta 

Toimenpiteet 

• antaa lausuntoja 
viranomaisille 

• tehdä aloitteita ja 
esityksiä  

• järjestää ’teema’ 
retkiä luontoon  

• julkaista kirjoituksia  

Toiminnan kohderyhmät 

• jäsenistö 

• lapset, nuoret ja 
perheet 

 

Tavoitteet 

• saada uusia jäseniä 

• tavoittaa myös 
Ruskolla asuvat 
jäsenet 

• edistää toimintaa 
lasten ja perheiden 
kanssa 

• jäsenten ’huolto’ 

Toimenpiteet 

• jäsenetuudet esille 

• tapahtumia myös 
Ruskolle 

• nuorille ja perheille 
tapahtumia 

• avustetaan kouluja, 
päiväkoteja esim. 
luontotapahtumissa 

 

Yhdistyksen sisäinen 
toiminta 

• hallituksen kokoukset 

• jäsenhankinta ja -huolto 
 

Tavoitteet 

• hyvät, toimivat 
kokoukset 

• positiivinen ote 
jäseniin 

• huomioidaan 
tietosuoja-asetuksen 
vaatimukset 

 

Toimenpiteet 

• selkeät kokouskutsut 
ja pöytäkirjat 

• tapahtumia kaikille 

• jäsenille etuja 

• toimitaan tietosuoja-
asetuksen mukaan 

Yhdistyksen ulkoinen 
toiminta 

• yhteistyö lähialueen 
yhdistysten kanssa 

• yhteistyö Raision 
kaupungin kanssa 

Tavoitteet 

• yhteiset retket ja 
tapahtumat 

• lähialueen retket 
eriaikaan 

• hyvä, toimiva suhde 
kaupungin kanssa 

Toimenpiteet 

• kysellään muiden 
retkistä ja kerrotaan 
meidän retkistä 

• osallistutaan 
tapahtumiin ja 
talkoisiin 
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Viestintä 

• verkkosivut 

• facebook 

• jäsenlehti 

• Raisio Tiedottaa lehti 

• Rannikkoseutu lehti 

• Raision kaupungin 
verkkosivut 

 
Tavoitteet 

• ajanmukainen, 
ajantasainen ja selkeä 
viestintä jokaisessa 
kanavassa 

• jokainen 
vastuuhenkilö on 
elävä viestintäkanava 

• yhdistyksen näkyvyys 
viestinnän avulla 

 
Toimenpiteet 

• vastuuhenkilöt 
hoitavat kirjallisen 
tiedottamisen ja 
tietävät tehtävänsä 

• mainostetaan 
toimintaa ja 
tapahtumia 
henkilökohtaisesti  

• viedään jäsenlehti 
kirjastoon 

 

Koulutus 

• esitelmätilaisuudet 

• kurssit 

Tavoitteet 

• osallistua 
esitelmätilaisuuksiin 
ja kursseihin 

• järjestää kursseja 

Toimenpiteet 

• informoidaan 
saatavilla olevista 
kursseista ja 
tilaisuuksista 

• tilanteet huomioiden 
 

Hallinto 

• sääntöjen mukaiset 
kevät- ja syyskokoukset 

• yhdistyksen sääntöjen 
mukainen toiminta 

• hallinnosta vastaavat 
puheenjohtaja, hallitus 
ja muut toimihenkilöt 

Tavoitteet 

• jäsenet kevät- ja 
syyskokouksiin 

• yhdistyksen säännöt 
tutuiksi hallituksen 
jäsenille 

• toimiva, vastuullinen 
ja aikaansaava 
’henkilöstö’ 

Toimenpiteet 

• kiinnostava esitys 
kokousten yhteyteen 

• tutustutaan 
sääntöihin 

• säännöt verkossa 

• sovitaan työryhmät ja 
vastuut 

• hoidetaan sovitut 
’työt’ 

Toimintapisteet 

• toimisto Friisilässä 

• luontoretkinäyttely 
Pajupilli, Friisilässä 

 

Tavoitteet 

• pitää paikat kunnossa 
ja arkistot 
järjestyksessä 

• esitellä Pajupilliä 
 

Toimenpiteet 

• siivoustalkoot 

• arkistoidaan 
säilytettävät ’mapit’ 
sekä esineet  

• mainostetaan 
Pajupilliä  

Talous 

• jäsenmaksut 

• varainhankinta 

• avustukset/lahjoitukset 

Tavoitteet 

• talous tasapainossa 

• jäsenmaksut 
kohtuullisia 

• ottaa osaa talkoihin 

Toimenpiteet 

• tarkka ja hyvä 
kirjanpito 

• menoista ja tuloista 
asialliset tositteet 

• anotaan avustuksia 
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Toimintasuunnitelma – tapahtumat 2019 
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
 
Kuukausi Tapahtuma Kohderyhmä 

tammi Lintujen pihabongausta Friisilässä (su 27.1.)  
 

perheet/kaikki 

helmi Luonto lainassa kirjastossa (ma 4.2.) 
- yhdistyksen esittely 

kaikki 

maalis Pöllöretki - yhdessä Raision Rinkan kanssa (ti 5.3.) 
Sääntömääräinen kevätkokous (ke 27.3) 
 

kaikki 
jäsenet 

huhti Yhdessä lapset ja aikuiset Friisilään (su 7.4.) 
Pönttötalkoot Friisilän pihapiirissä (to 11.4.) 
Lintujen tiirailua Raision lintutornilla  
(ke 17.4. ja ke 24.4.) 
Iltaretki Haunisten altaalle (to 25.4.) 
 

lapset/aikuiset 
kaikki 
 
kaikki 
kaikki 

touko  Lintujen tiirailua Raision lintutornilla (ke 1.5.) 
Pihatapahtuma Friisilän pihapiirissä (ti 14.5.illalla) 
Kevätretki su 26.5.) 
 

kaikki 
kaikki 
kaikki 

kesä Lepakot ja yölaulajat tarkkailua (ti 4.6) 
Lepakot kesäyössä retki (pe 14.6.) 
Luonnonkukkien päivän tapahtuma (su 16.6.) 

kaikki 
kaikki 
kaikki 
 

heinä lomaillaan 
 

 

elo Tunnistatko puulajit -tapahtuma Friisilässä (ke 7.8.) 
Tuulilankedon talkoot (ke 14.8.) 
Suomen luonnon päivä (la 31.8.) 
 

lapset/aikuiset 
kaikki 
kaikki 

syys Iltaretki lähiluontoon (ke 4.9.) 
Syysretki - yhdessä Raision Rinkan kanssa (la 21.9) 
Luontoilta – kysymyksiä luonnosta (ke 25.9.) 

kaikki 
kaikki 
kaikki 

loka Hiljaisuuden iltaretki (ti 8.10. Hiljan päivänä) 
Luontotapahtuma lapsille ja perheille (la 12.10.) 
 

kaikki 
lapset/aikuiset 

marras Sääntömääräinen syyskokous (ke 20.11.) 
 

jäsenet 

joulu Täydenkuun tähyilyä ja jouluglögit jäsenille  
(to 12.12.) 
 

jäsenet 
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Pihabongaus – koko perheen tapahtuma Friisilässä  
sunnuntaina 27.1.2019 klo 9.30 – 12, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
BirdLife Suomi järjestää valtakunnallisen 
pihabongaustapahtuman, jossa lintuja 
tarkkaillaan tunnin ajan. Osallistumme 
pihabongaukseen Raisiossa Friisilän 
Pihapiirissä.  
 
Raision Friisilän verstailla tapahtuu kiikaroinnin lisäksi muutakin mukavaa pihapiirin 
elämään liittyen. Lintustore Oy sekä Risetti Oy esittelevät ja myyvät lintujen 
ruokintaan liittyviä tuotteita (linnunruoka, automaatit ja tarvikkeet).  
 

Tarjolla on kuumaa mehua ja grillimakkaraa. Tervetuloa viettämään mukava 
aamupäivä höyhenpalloja tiiraillen klo 9.30–12.00 
 

Pihabongauksessa 

1. Tarkkailemme lintuja tunnin ajan eli klo 10–11. 
2. Tunnistamme tunnin aikana havaitut lintulajit. 
3. Laskemme, montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan 

aikaan (näin vältymme laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan). 
4. Ilmoitamme havainnot BirdLife Suomeen. 
 

Tule kysymään linnuista ja lintujen ruokinnasta lintuoppailta 
➢ Kauko Häkkilä ja Reija Heinonen. 

 
Tiedustelut sähköpostilla kaija.ann2011@gmail.com  tai puh 044 080 2430 Kaija. 
Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Käpytikka (koiras), kuva Kauko Häkkilä 

mailto:kaija.ann2011@gmail.com
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Perinteinen pöllöretki – tiistaina 5.3.2019 
Kokoontuminen klo 17.20 Raision kaupungintalon edessä, Nallinkatu 2 
 
Lähdemme retkelle kimppakyydein klo 17.30. 
Teemme retken yhdessä Raision Rinkan kanssa. 
Retken kohde määräytyy pöllötilanteen ja 
osallistujamäärän mukaan. 
 
Retken vetäjänä toimii biologi Kauko Häkkilä, 
sähköposti kauko.hakkila@gmail.com 
puh 040 756 0842.                    
Retkelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Tervetuloa!  

  Kuva 6.3.2018 pöllöretkeltä 
  Ruissalosta  → 
 

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

Kokouskutsu – kevätkokous keskiviikkona 27.3.2019 
Raision kaupungintalon Sigtuna huone, Nallinkatu 2, Raisio 
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään keskiviikkona 27.3. klo 19 alkaen  
 
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2018). 
 
Ennen kokousta kello 18 alkaen on esitys ’Puut metsiemme asukkaat’ -otteita 

puiden salatusta elämästä. - Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole 
aktiivinen!   Tervetuloa!         Kahvitarjoilu         Hallitus 

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

Yhdessä lapset ja aikuiset Friisilään su 7.4.2019 klo 11-13 
Kokoontuminen Friisilän pihapiirissä, Hulvelankatu 35, Raisio 
Järjestämme tapahtuman yhdessä Raision Rinkan kanssa. 
 
Tervetuloa koko perheen voimin kisailemaan 
pihalla leikimme mm. muistipelin kiemuroissa 
ja pelaamme luontobingoa.  
 
Olemme ulkona. Pukeudu sään mukaan. 
Rinkka tarjoaa lämmintä mehua.  
 
Ilmoittautuminen kaija.ann2011@gmail.com 
puh 040 080 2430 Kaija. 

mailto:kauko.hakkila@gmail.com
mailto:kaija.ann2011@gmail.com


10 

 

 
 
Pönttötalkoot – torstaina 11.4.2019 klo 18 – 20 
Friisilän pihapiirissä, Hulvelankatu 35, Raisio 
Tervetuloa koko perheen voimin rakentamaan yhdessä linnuille koteja! 
 
Yhdistys tarjoaa opastuksen sekä 
rakennusmateriaalit.  Omat työvälineet, 
sahan ja vasaran, voit mielellään ottaa 
mukaasi. 
 
Samalla voit piipahtaa tutustumassa 
Luontoretkinäyttely Pajupilliin.              
Siellä on esillä mm. eri linnuille sopivia 
pönttöjä ja muuta luontoon liittyvää.
                                                          
Tiedustelut pönttötalkoista sähköpostilla              Kuva 12.4.2018 pönttötalkoista 
kari.loikas@utu.fi tai puh 040 532 0026 Kari Loikas.  
********************************************************************* 

Lintujen tiirailua keskiviikkoisin 17.4., 24.4. ja 1.5. klo18 – 20.  
Raisionlahden lintutornilla, P-alue Nesteentien varrella 

 
Tervetuloa tiirailuiltoihin kaikki 
linnuista kiinnostuneet! 
 

Lintuharrastajat ovat paikalla 
kaukoputkien kanssa ja avustavat 
kevätmuuton tarkkailussa.  

Kuva 2.5.2018 lintutornilta, jolloin mm. 
luontokerholaiset olivat tiirailemassa. 

                      Opastajana Kauko Häkkilä ----> 

 

Raisionlahden lintutorni – kuvat otettu 2.5.2018 

 

mailto:kari.loikas@utu.fi


11 

 

 

Iltaretki Haunisten altaalle torstaina 25.4.2019 klo 18 

Kokoontuminen klo 17.55 Santaojantie 74 (tien päässä olevalla p-paikalla)  

Tervetuloa! 

Lähdemme yhdessä klo 18 kiertämään 
allasta.  

Katselemme ja kuuntelemme keväistä 
luontoa. Altaan ympäri kiertävä polku on 
noin 3,5 kilometriä. 

Kierroksen loppupuolella on päiväkatos, 
jossa lepäilemme ja evästämme. 

 

Ota pienet eväät mukaan! 

Eväsretki kruunaa usein pienenkin 
ulkoilun. 

Huom!  

Jäsenlehdessä 2-2018 on Salme 
Kangassalon kirjoitus ja kuvia. 

Haunisten allas – kiinnostava 
lähiluontokohde. 

    Kuvat 7.6.2018 Haunisten altaalta 

Haunisten allas tarjoaa hyvät retkiolosuhteet myös syksyllä 

Allasta voi katsella polun varrella useasta 
kohdasta. 

Kaunis pienten kuusien rajaama polku 
ohjaa kulkijaa metsässä eteenpäin. 

Luonto on ihmeellinen – kivetkin antavat 
tilaa, kun kuljemme tällä polulla.  

Päiväkatos tarjoaa kulkijalle oivallisen 
levähdyspaikan. 

Kuvat on otettu 11.11.2018 
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Pihatapahtuma Friisilässä tiistaina 14.5.2019 klo 17-20 

Hulvelankatu 35, Raisio 

Tapahtumassa on mahdollista 
➢ vaihtaa puutarhakasveja – tuo tullessas,  

vie mennessäs - periaatteella. 
➢ tutustua ja kerätä villiyrttejä eli hortoilla. 

Raision Rinkasta Mirkka Karikoski opastaa. 
➢ seurata, kun Turun alueen Värjärikerho Matarat 

värjää villalakoja. 
     Lapsia Pajupillissä 12.4.2018 

Taito Varsinais-Suomi, Raision Taitokeskuksessa voi 
maksua vastaan huovuttaa valeampiaspesän  
(ks. viereinen kuva) ampiaisten karkottamiseen. 
Tuija Vuorinen opastaa. Esillä on myös näyttely. 
  

Tervetuloa katsomaan ja kokemaan! 
Luontoretkinäyttely Pajupilli sekä Taito  
Varsinais-Suomi, Raision Taitokeskus ovat avoinna. 
 
********************************************************************* 

Kevätretki Vaisakon luonnonsuojelualueelle  
ja Rikalan muinaispolulle su 26.5.2019 lähtö klo 9 

 

Vaisakon luonnonsuojelualue sijaitsee 
Halikonlahteen työntyvässä nimessä. 
Vaisakon, 1,5 km:n polku on pitkostettu 
ja se kulkee välillä vaikeakulkuisessa 
maastossa. Vaisakon lehdon keväinen 
luonto näkyy ja kuuluu myös runsaassa 
ja lajirikkaassa linnustossa. Vaisakkoon 
vie 1,5 km mittainen, p-alueelta alkava 
polku, joten retken pituudeksi tulee 4,5 km.          ’ Vaisakkoon vie punainen viiva’ 
 

Rikalan muinaispolku kertoo alueen rautakautisesta asutuksesta ja elämästä.  
Polun pituus on 2,5 km. 

Lähdemme Raisiosta kaupungintalon edestä klo 9. linja-autolla. Ota mukaan reilut 
eväät ja juomaa. Paluu Raisioon on noin klo 16. 
Retken hinta on jäseniltä 20 euroa ja muilta 25 euroa. Maksu sisältää kuljetuksen. 
Lapset alle 15 v retkeilevät ilmaiseksi. 
Maksut maksetaan 22.5. mennessä Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen 
tilille FI81 5710 1471 79 viestikenttään kevätretki 
Ilmoittautuminen 20.5. mennessä lsy@raisionjoki.fi tai puh 044 080 2430 Kaija 
Lisätietoja  
www.luontoon.fi/vaisakko , http://www.muinaispolut.fi/polkureitit/salo-halikko 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
http://www.luontoon.fi/vaisakko
http://www.muinaispolut.fi/polkureitit/salo-halikko
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Yölaulajat ja lepakot – tarkkailua – tiistaina 4.6.2019  
Kokoontuminen Raisionlahden lintutornin P-paikalla Nesteentien varrella klo 21. 
 

Tule paikalle polkupyörällä, sillä siirrymme polkupyörillä eri kohteisiin 
tarkkailemaan lintuja ja lepakoita kesäyössä.  

Lintuja kuuntelemme noin klo 23.30 asti. Sen jälkeen siirrymme lepakoiden pariin. 

 

Pukeudu sään mukaan, ota mukaan taskulamppu ja hyttyskarkotetta. Säävaraus.  

Tiedustelut sähköpostilla kauko.hakkila@gmail.com tai puh 040 756 0842 Kauko 

 

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

Lepakot kesäyössä – tapahtuma perjantaina 14.6.2019 klo 23 
Kokoontuminen Haunisten altaalla, Santaojantie 74 (tien päässä), Raisio 

 

Tunnetko kotiseutusi lepakkolajit? Haluatko kuulla lepakoiden kaikuluotausta 
detektorin avulla? Lähde mukaan lepakkoretkelle. 

 

Retki tehdään jalkaisin. Muista säänmukainen vaatetus ota mukaan taskulamppu ja 
hyttyskarkotetta harkinnan mukaan. Säävaraus. 

 

Retken vetää Risto Terho, tiedustelut sähköpostilla risto.terho@nettikirje.fi tai 
puhelin 050 313 0910. 

 

 
Lepakot (Chiroptera) ovat yleensä 
pienikokoisia, öiseen aikaan lentäviä 
nisäkkäitä, joista useat suunnistavat 
kaikuluotauksen avulla ja nukkuvat pää 
alaspäin. Ne ovat ainoita nisäkkäitä, joilla on 
siivet ja jotka osaavat lentää, ja siksi niiden 
lahkosta onkin toisinaan käytetty nimitystä 
siipijalkaiset. 
                     Pohjanlepakko 
 

 
Huom!  ’Syyskarhiainen’ Jäsenlehdessä 2-2018 on sivuilla 8-9 mielenkiintoinen juttu 

’Lepakoita etsimässä’, kirjoittaja Risto Terho 
 

 

mailto:kauko.hakkila@gmail.com
mailto:risto.terho@nettikirje.fi
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Luonnonkukkien päivän - tapahtuma sunnuntaina 16.6.2019 
Kokoontuminen klo 17.30 Raision lukion p-paikalla, Kirkkoväärtinkuja 18, Raisio 
Luonnonkukkien päivä on yhteispohjoismainen 
tapahtuma, jonka tavoitteena on kasvituntemuksen  
ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten 
luontokokemusten tarjoaminen. 
 
Vuonna 2019 Luonnonkukkien päivää vietetään 
sunnuntaina 16.6. ja teemalajina ovat lumpeet. 
 
Lumpeet ovat vesikasveja. Niiden maavarsi ja juuristo 
kasvavat järven tai merenlahden pohjaan hautautuneena.     kuva Hannu Tiihonen 
Lumpeiden pitkäruotiset lehdet ja kukkavanat ulottuvat veden pinnalle.  
Suomessa esiintyy kaksi lummelajia: lumme eli valkolumme ja suomenlumme. 
Valkolumme jaetaan edelleen kahteen alalajiin: isolumme ja pohjanlumme. Joskus 
alalajit on luettu eri lajeiksikin, silloin on siis katsottu lajeja olevan yhteensä kolme.   
 
Raisiossa ei toistaiseksi ole laajempia lummeistutuksia. Yksittäisiä lumpeita on 
istutettu seuraaviin paikkoihin. 1) Keskitien viereinen lammikko 2) Metsäaronkadun 
varren lammikko 3) Tuulilantien viereinen palolammikko 4) Alppiruusupuiston 
lammikko, on vielä keskeneräinen 5) Pikkulummetta löytyy Ihalasta, vanhan Vaporin 
viereisestä metsästä 6) Lisäksi Kerrolasta Valopolku kahdesta löytyy viehättävä 
lummelammikko tontilta. Sieltä on kaupunki saanut muutaman lumpeen 
lahjoituksena. Kertoo vihersuunnittelija Markku Tuominen. 

Luonnonkukkien päivän tapahtumassa keskitymme lumpeiden osalta 
Alppiruusupuiston toistaiseksi vaatimattomiin lummeistutuksiin. 

Lisäksi tutkailemme Alppiruusupuiston monipuolista tarjontaa. Alppiruusupuisto 
sijoittui erinomaisesti Vuoden retkipaikka kilpailussa vuoden 2018 alussa. Puistosta 
voimme myös kulkea lähistöllä sijaitsevaan Karmelinpuistoon ja tutustua siihen. 
 
Auli-Maarit Meriläinen, hortonomi AMK ja Markku Tuominen, vihersuunnittelija 
ovat lupautuneet oppaiksi. 

 
Nämä kuvat on otettu 16.11.2018 Alppiruusupuistosta 
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Mälikkälä-Kuninkojan alueen ikimetsästä luonnonsuojelualue 
 

Teksti Elli Narvi, kuvat Kaija Virtanen 
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys  
on mukana kansalaisaloitteessa, jossa 
ehdotetaan Turun ja Raision kaupungeille 
luonnonsuojelualueen perustamista 
Mälikkälän, Kuloisten ja Kuninkojan 
kaupunginosissa sijaitsevalle ikimetsäalueelle. 
Kansalaisaloitteen on tehnyt yhteistyössä 
joukko raisiolaisia ja turkulaisia yhdistyksiä ja järjestöjä.      Suoalue - ikimetsässä 
Ehdotetulla alueella on ikivanhaa saniaiskorpea, luonnontilaisia suoalueita ja 
luonnonlähteitä. Vanha metsä sopii hyvin liito-oravan pesintään ja siellä onkin tehty 
liito-oravahavaintoja. Lisäksi korpialueella on kanahaukan reviiri ja havaintoja 
varpuspöllöstä ja idänuunilinnusta. Suojeltavista kasveista alueella on havaittu mm. 
hohkasammal, syylämänty, lahokaviosammal sekä harvinaisia kääpälajeja. 
Hohkasammal on luontodirektiivin liitteessä 
yhteisön tärkeinä pitämä laji, jonka kasvu- 
paikkojen hävittäminen on kielletty. Turun 
puolella on metsälain mukainen arvokas 
kohde, luonnontilainen rahkasammalsuo, 
jossa kasvaa mm. isokarpalo ja pyöreä-
lehtinen kihokki sekä maariankämmeköitä.  
Lisäksi ikimetsästä on löytynyt arvokkaita 
geologisia muodostumia, esimerkiksi kaksi 
Tapion alttaria, joista suurempi on jopa 4 metriä pitkä.          Tapion alttari 
Lisäksi saniaiskorvessa on hiljainen alue, johon ei edes liikenteen melu yllä. Raision 
ja Turun kaupunkien suunnittelema tieyhteys Satakunnantieltä kauppakeskus Myllyn 
alueelle tuhoaisi ydinosan arvokkaasta luontoalueesta.    
Tästä syystä luonnonsuojelualueen perustaminen on ajankohtaista ja välttämätöntä.  
******************************************************************* 

Luonto lainassa tapahtuma - maanantaina 4.2.2019 klo 16 – 19  
Raision kirjaston kirjastosalissa, Eeronkuja 2, Raisio 
Luonto lainassa viikon teemana ovat linnut. Teeman puitteissa järjestämme 
tapahtuman Raision kirjaston kirjastosalissa klo 16 – 19 välisenä aikana. 
Luvassa on ainakin tarjoiluvinkkejä ja reseptejä talvilintujen noutopöytään sekä 
neuvoja hauskojen tarjoiluastioiden kehittelyyn. 

Esillä on myös eri lintulajeille sopivia linnunpönttöjä ja ohjeita 
niiden rakentamiseen. Voit myös testata lintutietouttasi kiperissä 
kilpailuissa. Lisäksi esittelemme toimintaamme. Jos haluat 
tarkkailla lintuja ja/tai tulla mukaan yhdistyksen järjestämään 
toimintaan. Tervetuloa -tapahtumaan!   
Marja Hietala, yhdistyksen puheenjohtaja  
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Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2019 
 
Tammi - maaliskuu 
Su 27.1.     Pihabongaus -koko perheen tapahtuma Friisilässä (sivu 8) 
Ma 4.2.      Luonto Lainassa- tapahtuma Raision kirjastossa (sivu 15)   
Ti 5.3.         Perinteinen Pöllöretki (sivu 8) 
Ke 27.3.     Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous (sivu 9) 
Huhtikuu 
To 11.4.     Pönttötalkoot Friisilän pihapiirissä (sivu 9) 
Ke 17.4.     Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 10) 
Ke 24.4.     Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 10) 
To 25.4.     Iltaretki Haunisten altaalle (sivu 10) 
Touko-kesäkuu 
Ke 1.5.       Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 10) 
Ti 14.5.      Pihatapahtuma Friisilässä (sivu 11) 
Su 26.5.     Kevätretki Vaisakon luonnonsuojelualue ja Rikalan muinaispolku (sivu 12) 
Ti 5.6.        Yölaulajat ja lepakot - tarkkailua (sivu 13) 
Pe 15.6.     Lepakot kesäyössä - tapahtuma (sivu 13) 
Su 16.6.     Luonnonkukkien päivän tapahtuma (sivu 14)  
 

Jäsenlehden muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan tervehdys (sivu 3) 
* Jäseneksi liittyminen, jäsenedut ja jäsenmaksut (sivu 4) 
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2019 (sivut 5,6 ja 7) 
* Mälikkälä – Kuninkaanojan alueen ikimetsästä luonnonsuojelualue (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 https://www.sll.fi/raisio. 
 

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

