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Jäsen, varapuheenjohtaja 
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Varajäsen, facebook  
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Varajäsen, verkkosivut 
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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  
Punatulkkujen parvi ilahdutti Friisilässä 27.1.2019 pihabongauksessa. Villiyrttiretkeläisiä 
14.5.2019 pihatapahtumassa. Vaisakon luontopolku kuljetti retkeläisiä 26.5.2019.  
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen 
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Syksyn sykettä 
 
Kirjoittelen tätä heinäkuun puolivälissä ja olen jo nyt kuullut useamman valittelevan, 
kuinka kesä kohta loppuu tai voivottelevan lähestyvää syksyä. Vaihtuvat vuodenajat 
ovat kuitenkin yksi Suomen rikkauksista, joista toivottavasti saamme nauttia 
tulevaisuudessakin. Syksy tuo tullessaan ruskan värit, kypsyvät sienet, puolukat ja 
karpalot sekä vielä viimeiset kukat teiden ja polkujen varsille. Metsässä 
kulkeminen ja ulkoilu muutenkin on kevyempää vilpoisemmalla säällä, ja hyvät 
varusteet mahdollistavat ulkoilun sateellakin. Kosteaa ilmaa on hyvä hengittää.  
 
Kesän jälkeen olemme toivottavasti virkistyneitä runsaasta ulkoilusta ja 
terveellisestä ravinnosta, auringonpaisteesta ja suvisateista. Syksyllä moni 
aloittaakin innokkaasti opinnot tai uuden harrastuksen. Tietysti sitten jossain 
vaiheessa tulee pimeys ja harmaus, lehdet ovat pudonneet puista ja päivät 
lyhenevät. Silloin kannattaa ajatella, että luontokin tarvitsee leponsa, ja ottaa itsekin 
rauhallisemmin. 
 
Yhdistyksemme pyrkii tarjoamaan monenlaista ohjelmaa tulevana syksynä. 
Tervetuloa mukaan niin talkoisiin, retkille, kokouksiin kuin luontoiltaankin. 
Otamme mielellämme vastaan myös toiveita ja ehdotuksia, joita voi ilmoitella 
hallituksen jäsenille tai tapahtumien yhteydessä. Ja erityisesti toivomme mukaan 
uusia toimijoita niin hallitukseen kuin yhdistyksen toimintaan muutenkin! Mitään 
erityistaitoja tai kokemusta ei tarvita, ja osallistua voi juuri siinä määrin kuin itse 
ehtii ja haluaa.  
 
Tapahtumiin saa mielellään ottaa mukaan myös ystävän, naapurin, sukulaisen, 
työtoverin, vaikkei hän jäsen vielä olisikaan – ehkä hän innostuu liittymään! 
 

Sykettä syksyyn, 
toivottaa Marja, puheenjohtaja 
 

        

Luonto lainassa – tapahtuma  
4.2.2019 Raision kirjastossa 
Raisionjokilaakson 
luonnonsuojeluyhdistys esitteli 
toimintaansa. 
Esillä oli kuvia mm. linnuista, joiden 
nimiä sai arvailla. Lisäksi kuvaesitys 
keräsi kivasti katsojia paikalle. 
Kirjaston puolelta oli koottu näytteille 
monipuolinen valikoima luontoaiheisia 
kirjoja. 
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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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Tunnistatko puulajit -tapahtuma ke 7.8.2019 
Friisilässä klo 17 - 19 
Kokoontuminen Friisilän verstaiden pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Tapahtumassa keskitymme Friisilässä ja 
lähiympäristössä kasvaviin puihin ja 
pensaisiin. Ihailemme ja ihmettelemme 
eri puiden ja pensaiden kukintaa, lehtien 
muotoja, puun syntymää ja kasvua 
luonnon kiertokulussa.  
 
Kierroksen lopuksi keskustelemme 
Luontoretkinäyttely Pajupillin tiloissa,  
mitä näimme ja kuulimme. Löytyikö  
mahdollisesti uusia tuttavuuksia?        Friisilän pihapiirissä tapasin 6.6.2019 tämän 
         kaverin.  Tule katsomaan ja tunnistamaan …. 
Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
Tiedustelut sähköpostilla lsy@raisionjoki.fi tai puh 044 080 2430 Kaija 
 
********************************************************************* 

Tuulilankedon hoitotalkoot ke 14.8.2019 klo 17 alkaen 
Kokoontuminen Friisilän pihapiirissä Hulvelankatu 35, Raisio 
 

Tuulilanketo on entinen laidunhaka, jota Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys 
on talkoilla hoitanut niittämällä. Näin on saatu elvytettyä vanhoja ketokasveja kuten 
ketoneilikoita, mäkitervakoita ja suolaheinää. 
 

Tervetuloa talkoihin! Tiedossa on niittohommia ja haravointia. 
Yhdistys tarjoaa talkoolaisille mehua.  
 

 
 
Ketoneilikoita ja kissankelloja 22.6.2019 Tuulilankedolla  

 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Iltaretki luontoon – keskiviikkona 4.9.2019 
Kokoontuminen klo 18 Friisilän verstaiden pihapiirissä, Hulvelankatu 35, Raisio 
Syksyn alkajaisiksi hiukan erilainen retki: suuntaamme luonnon keskellä mielen 
maisemiin tutustumalla metsäjoogaan. Kokoonnumme Friisilän verstaiden 
pihapiirissä ja jatkamme siitä sään perusteella sopivaan paikkaan.  
Karoliina, Osuuskunta Onnenjuuresta tulee oppaaksemme. 
Metsäjoogassa ei arvostella, mitata tai suoriteta. Apuna käytetään luonnon 
muotoja, kuunnellaan itseä ja luontoa. Tervetuloa mukaan! 

Tällä harjoituksella voit jo aloittaa vaikkapa mustikkametsässä – liikkeen 
nimi on Marjamättään Mielikki. Seiso pienessä haara-asennossa varpaat 
hieman ulospäin. Kyykisty hitaasti ja pidä polvet samassa linjassa 
varpaiden kanssa. Jos kantapäät jäävät reilusti ilmaan, voit etsiä 
vaikkapa juuren kantapäiden alle. Nojaa kädet eteenpäin ja ota tukea 
maasta. Katso eteen ja suorista selkää. Anna sitten pään painua alas, 
sulje silmät ja kuuntele hengitystäsi. Pysy asennossa niin kauan kuin 
haluat ja rullaa sitten selkä hitaasti ylös ja suorista jalat.  

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

Syysretki Hiunjärven luontopolulle ja Hierkonpolulle la 7.9.2019 
Retki tehdään yhdessä Raision Rinkan kanssa. 
Hiunjärven luontopolku sijaitsee 
Uudenkaupungin keskustan pohjoispuolella ja 
on sijainnistaan huolimatta säilynyt rauhallisena 
ja rakentamattomana. Hiunjärvi on merkittävä 
lintujärvi, jolla pesii monipuolinen linnusto. 
 
Hierkonpolku sijaitsee Pyhärannassa, Reilan 
kylässä. Reilan kyläyhdistys on Leader-tuen 
turvin rakentanut alueelle tulentekopaikan,               Hiunjärven rannalla 25.6.2019 

laavun, puuvajan ja käymälän.  
Lisäksi talkoolaiset merkitsivät reitin jo olemassa oleville poluille. Paikka on kaunis 
hiekka- ja kivikkorantoineen. Polku on helppokulkuinen. 
Paluumatkalla pysähdymme katsomaan Hirvipuistoa Ihodessa, Valtatien 8 varrella.  
Hirvipuistossa on Arja Alhorannan betonitöitä mm. luonnollista kokoa olevia hirviä, 
hevosia ja paljon muita eläinpatsaita. 
Lähdemme Raisiosta kaupungintalon edestä klo 8.30 linja-autolla.  
Ota mukaan reilut eväät ja juomaa. Hierkonpolun varrella on tulipaikka, jota 
käytämme, jos ei ole voimassa palovaroitusta. Paluu Raisioon on noin 16.30. 
 

Retken hinta on jäseniltä 20 euroa ja muilta 25 euroa. Maksu sisältää kuljetuksen. 
Lapset alle 15 v retkeilevät ilmaiseksi. 
Maksut maksetaan 2.9. mennessä Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen 
tilille FI81 5710 5250 1471 79 - viestikenttään syysretki. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 2.9. mennessä s-postilla lsy@raisionjoki.fi 
tai puhelin 044 080 2430 Kaija. 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Luontoilta Friisilässä ke 25.9.2019 klo 17.30 – 20 
Kokoontuminen Friisilän verstaiden pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Luontoillassa keskitymme Suomen luonnossa 
tavattaviin perhosiin, lintuihin ja kasveihin kuten 
kukkiin, pensaihin ja puihin.  
 
1) Lähetä kysymys ja kysymykseen mahdollisesti 

liittyvä kuva sähköpostiin lsy@raisionjoki.fi 
viimeistään 20.9.2019 

2) Tule paikalle luontoiltaan kuulemaan 
asiantuntijan vastaus kysymykseesi.                   Sinisiipi 20.6.2019  

3) Tai tule paikalle kertomaan jokin 
luontokokemuksesi.   

4) Taikka tule vain kuuntelemaan ja samalla 
kokemaan ’luonnonihmeitä’. 

 
Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
Tiedustelut sähköpostilla lsy@raisionjoki.fi  
tai puh 044 080 2430 Kaija 

    
     ’Kukkiva havupuu’  

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

Hiljaisuuden iltaretki ti 8.10.2019 klo 18 – 20  
Kokoontuminen Friisilän verstaiden pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Mitä on hiljaisuus? Hiljaisuus voi saada jotkut 
ihmiset tuntemaan ahdistusta. Meidän mielemme 
tarvitsee hiljaisuutta. Vain hiljaisuudessa 
hermosolumme voivat kasvaa tehokkaasti.  
Lisäksi mielemme ja kehomme rentoutuu. 
 
Hiljaa olemisen ajatus tarkoittaa, että alkaisimme 
nauttia jokaisesta hetkestä enemmän.  
                                      Polkua Friisilän kalliolla 
Esimerkiksi tuulen kuunteleminen kävellessä tai tuijottelu taivaalle riittää.  
 

Tervetuloa kasvattamaan hermosoluja hiljaisuuden voimalla! 
 
Tähän Hiljan päivän iltaretkeen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
Tiedustelut sähköpostilla lsy@raisionjoki.fi tai puh 044 080 2430 Kaija 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Perheretki Friisilän pihapiiriin la 12.10.2019 klo 11 – 13 
Kokoontuminen Friisilän verstaiden pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio 
Tapahtuma on yhdessä Raision Rinkan kanssa.  
 

Luonto on täynnä tutkittavaa ja ihmeteltävää läpi vuoden.  
 

Tervetuloa koko perheen voimin 
seikkailemaan lähiluontoon.  
 
Leikimme ja kisailemme yhdessä, kuuntelemme 
ja tutkimme luontoa.  
Keräämme tarvikkeita ja teemme, jokamiehen 
oikeudet huomioiden, metsän asukkaille 
’Metsäkakun’ taikka monta leivosta.   ’Metsästä voi löytyä!’ 

 
Olemme ulkona, joten pukeudu sään mukaan.  

Ota mukaan pienet eväät. Yhdistys tarjoaa 
osallistujille lämmintä mehua. 
Retken lopuksi on mahdollisuus tutustua 
Luontoretkinäyttely Pajupilliin. 
 
Lisätietoja sähköpostilla lsy@raisionjoki.fi tai puh. 
044 080 2430 Kaija 

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

Kokouskutsu – syyskokous keskiviikkona 20.11.2019  
Raision kaupungintalossa, Nallinkatu 2, Raisio 
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviikkona 20.11. klo 19 alkaen Raision 
kaupungintalossa.  
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintasuunnitelma ja 
tulo- ja menoarvio vuodelle 2020). 
 
Ennen kokousta klo 18 alkaen majakkaharrastelija 
Sari Saaranto näyttää kuvia ja kertoo sanoin ja kuvin 
majakoista ja majakkasaarista.  
Esityksen ja kokouksen jälkeen on mahdollista tukea 
majakoiden kunnostamista ostamalla Majakkasaaret 
2020 seinäkalenteri. Maksu 15 euroa käteisenä. 

Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole 

aktiivinen!        Kahvitarjoilu 

Tervetuloa!                                            Hallitus 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Täydenkuun tähyilyä ja jouluglögit jäsenille  
torstaina 12.12.2019 klo 19 - 20 
Kokoontuminen Friisilän verstaiden pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Täysikuu on kuun vaihe, jolloin maahan näkyvä eli maata katsova 
kuun pinta on täysin auringon valaisema. Kuu näyttää täysikuun 
aikaan pyöreältä.  
 
Täydenkuun aikaan aurinko ja kuu ovat jokseenkin vastakkaisilla 
puolilla maapalloa.  

- torstaina 12.12. kuu näkyy ’pyöreänä’, jos taivas on kirkas. 
 

Herkullinen glögi lämmittää ja sopii lähestyvän joulun tunnelmaan. 

Tervetuloa! 

Tehdään illasta lämpöinen yhdessäolo Joulua odotellessa. 
 
Luontoretkinäyttely Pajupillin tiloissa nautimme glögit, joulutortut ja piparit. 

 

Tilaisuudessa olisi mukava kuulla tulevaisuuden toiveista yhdistyksen 
toimintaa ajatellen.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Näihin voit tutustua, kun tulet paikalle Pajupilliin. 
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Kevätretkellä Rikalan muinaispolulla ja Vaisakon 
luonnonsuojelualueella  
 
Sateinen sunnuntai 26.5.2019 ei haittaa näitä retkeläisiä, sillä reipas joukko 
kokoontuu Raision kaupungintalon luokse. Pikkubussi kuljettaa retkeläiset ensin 
Rikalanmäelle. Halikonjoen länsirannalla sijaitseva Rikalanmäki on lounais-
koillissuuntainen peltojen keskeltä kohoava moreeniharjanne. 
 
Pitkä ruohikko peittää polun merkin.  
Aavistus polun paikasta riittää meille 
sadetamineihin varustautuneille ja luontoa 
rakastaville retkeilijöille.  
 
Muutama opastaulu löytyy. Taulut on 
numeroitu, mutta me emme etene 
numerojärjestyksessä. Syy - ruohikkoon 
katoava polku. 

       Rikalan mäellä, ruohoinen polku 
Rikalassa on oletettu sijainneen myöhäisrautakaudella kauppapaikka ja satama. Alue 
on sijainnut hyvien maa- ja vesiyhteyksien varrella. Kauppayhteyksistä kertovat 
Rikalanmäen kalmiston aineistossa useat tuontiesineet.  
 
Kaunis, vihreän eri vivahteissa loistava 
kasvusto peittää Rikalanmäen.  
Nykyään Salon kaupunki ja valtio omistavat 
muinaisjäännösalueesta keskeisen osan mm. 
ruumiskalmiston ja polttokalmiston alueet.  
 
Haapa, elämän puu tervehtii hiljaa havisten, 
kun ohitamme sen.  
             Sateen raikastama poimulehti 
Poimulehti on kukassa. Poimulehti on naisten  
ikioma villiyrtti, mikä tukee naisen hormoni-
toimintaa koko elämänkaaren ajan.  
 
Pihlajat kukkivat. Pihlaja on esi-isiemme  
pyhä puu, jonka kaatamisen pelättiin  
tuovan huonoa onnea. 
 
Rikalassa emme kierrä koko reittiä, sillä pitkä 
ruohikko peittää polun, emmekä oikein tiedä 
minne pitäisi mennä.               Pihlajassa on komea kukka. 
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Jatkamme bussilla Vaisakon P-paikalle.  

 
Sade pitää välillä paussia. Joku näkee 
jo auringon säteitä pilvien välistä.  
Vaisakossa on hyvä polku. Nyt ei tarvitse 
ihmetellä minne mennä. Alussa on hyvä 
hiekalla ’päällystetty’ polku. Pitkospuut 
tulevat vastaan, kun mennemme lähelle 
rantaa. 
     Vaisakko kutsuu.. 
Vaisakon luonnonsuojelualue on perustettu 
suojelemaan Etelä-Suomen tammivyöhykettä 
edustavia lehtoalueita ja jalopuumetsiä sekä 
harvinaisia, osin uhanalaisia sieni- ja 
hyönteislajeja. Vaisakossa on harvinaista 
luontotyyppiä, Fennoskandian 
hemiboreaalista luontaista jalopuumetsää.  
 
Kasvillisuus on monipuolista ja rehevää ja osin 
harvinaistakin. Pähkinäpensaan lisäksi kasvaa 
taikinamarjaa ja lehtokuusamaa.    Värit välkkyvät.. 
Kevätlinnunherne, kevätesikko, valkovuokko, 
keltavuokko tekevät polunvarren maastosta 
monivärisen maiseman, jonka sade on pessyt 
loistavaksi vihreä pohjaiseksi matoksi. 
 
Suuret tammet ovat kuin jättiläisiä muiden 
kasvien yläpuolella. Niiden oksat 
muodostavat eriskummallisia kuvioita.  

Kun käyttää mielikuvitusta, saa silmiin 
erinäköisiä ja - kokoisia niin eläimiä kuin  
ihmishahmoja.       Sateen alla kuljemme satumetsässä! 

Satumetsää - muuta ei voi kuin ihmetellä! 
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Luonnonkukkien päivän tapahtuma Raisiossa ja Maskussa  
 

Luonnonkukkien päivä on yhteispohjoismainen tapahtuma, jonka tavoitteena on 
kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen ja yhteisten luontokokemusten 
tarjoaminen. 

Vuoden 2019 luonnonkukkien päivää vietetään 16.6. ja teemalajina ovat lumpeet. 
Lumpeet ovat vesikasveja. niiden maavarsi ja juuristo kasvavat järven tai 

merenlahden pohjaan hautautuneena. 

Raisiosta ei löydy luonnon lumpeita. Muutamia lumpeita on istutettu Alppiruusu-
puiston lampeen. Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys järjesti 16.6.2019 
luonnonkukkien päivän retken puistoon.  
 
Alppiruusut komeilivat eri väreissä. Lilan sävyiset 
näyttävät parhailta. Useiden ruusujen kukinta on jo 
loppupuolella. Puiston poluille on levitetty 
kivituhkaa, jotta puistossa kulkijat pysyisivät 
poluilla ja luonto säilyisi parempana. Oppaat 
Markku Tuominen ja Auli-Maarit Meriläinen 
kertovat puiston kasveista ja historiasta.  
     Alppiruusun hehkua 
Alppiruusujen jälkeen siirryimme metsäpolkua Karmelinpuistoon. Lehtomainen 
puisto muodostuu tasaisesta keskusalueesta ja puuvaltaisista, ympäröivistä 
maakummuista, joita kiertävät puistokäytävät. Puistoon on istutettu Suomessa 
luonnonvaraisena kasvavia jaloja lehtipuita mm. kynä- ja vuorijalavaa, 
metsätammea ja - lehmusta sekä lehtosaarnea ja metsävaahteraa. Siellä kasvaa 
myös Ruotsinpihlajaa, punatammia, kapealehtistä 
pajua, Euroopan pyökkiä. Keväisin puistosta löytyy 
sipulikasvien värikäs lajisto. 
 
Keltakukkaiset kurjenmiekat loistavat kuin 
keväinen aurinko. Niitä näkyy useissa paikoissa, 
kun kuljemme puiston puiden reunustamaa 
polkua. Tien varren pitkässä ojassa kasvaa 
suoraselkäistä, keltakukkaista kurjenmiekkaa ja 
hentovartista, valkokukkaista koiranputkea.    Kurjenmiekat ja koiranputkien harsoa 

 
Löytyy pieni alue, jossa kulleron keltaiset, pyöreät kukinnot loistavat kuin pienet 
auringot. Lapin maakuntakukaksi nimetty niittykullero kasvaa luonnonvaraisena 
kosteilla niityillä ja ojien varsilla. Kullerot eivät viihdy kuivassa ja aurinkoisessa 
paikassa, missä niiden lehdet kellastuvat ennenaikaisesti.  

Sunnuntaisen luonnonkukkien päivän tapahtuman päätteeksi osanottajat saavat 
lummepostikortin sekä esitteet Suomen luonnonkasvien monimuotoisuus ja 

Suomen sata yleisintä kasvia, mitkä Suomen luonnonsuojeluliitto on toimittanut ja 
lähetti tilauksesta. 
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Maanantaina 17.6. lähdemme Maskuun katsomaan 
luonnon lumpeita ja muuta kasvillisuutta sekä linnustoa. 

 
Rivieran parkkipaikalla on tungosta. Kaunis ilta on saanut ihmiset liikkeet. Paikalta 
löytyy uintipaikka ja frisbeegolfrata. Meidän retkeemme riittää myös osallistujia. 
Polku on leveä ja hyvä kävellä. Polun reunamilta löytyy katsottavaa. Alkukesän kasvit 
näyttävät parhaat värinsä mm. metsämaitikka ’meri’ vilkuttaa kelta- valko- vihreänä. 
Aurinko on hurmaavalla tuulella. Läheinen hiekkapohjainen vesi kimmeltää.  
 
Täällä on linnuston hyvä elellä. Hanhiperhe 
uiskentelee rannan tuntumassa. Polku kapenee ja 
kääntyy metsään. Pian olemme lumpeiden 
valtaamalla alueella. Kukat pitävät terälehtensä 
kiinni. Onkohan niillä iltaunen aika? Taikka 
olemme päivää pari liian aikaisin paikalla. Kaunista 
on joka tapauksessa.  
                  Perheidylliä hanhien tapaan. 

Jatkamme kävelyä Karevansuolle. Suopursut 
kukkivat. Hillan kukkavarsi hurmaa ylväänä lehtien 
ja muiden kasvien yläpuolella. Suolla on aina oma 
tuoksunsa. Karevansuo on tyypiltään 
lounaissuomalainen keidassuo. Kosteassa 
puromaisessa ojassa kohtaamme suovehkan, mikä 
on kosteiden paikkojen hehkuvan vihreä kasvi. 
Hiirenporras on yleinen saniainen.  
                   Lumpeet ’nukkuivat’ illalla 
Lehtovirmajuuri kasvaa Suomessa luonnonvaraisena ja se 
kurottautuu puolen metrin korkeuteen. Lehtovirmajuuren 
viuhkamaisessa kukinnossa kukat ovat valkoiset tai 
vaaleanpunaiset. Metsäimarteella on kolmiomaiset lehdet, 
mitkä muodostuvat kolmesta jokseenkin samanlaisesta 
osasta eli lehdykästä. Isoalvejuuri on suurikokoinen, 
rehevien ja kosteiden metsien saniainen.  
 
Puron varren rehevän kasvillisuuden jälkeen polku 
kapenee ja vie metsään. Mustikan- ja puolukanvarvut sekä 
lehdet antavat metsään oman värinsä. Polku vie kallioiden 
päälle. Täällä kasvillisuus on erilaista.  
Löytyy pientä jäkälää ja sammalta sekä     Lumpeet hereillä. Kuva Sari Saaranto  
kallioiden halkeamia ja komeita kiven lohkareita.          Opas Maskun retkellä.  

 

Kiitos osallistujat! 
Kiitos Suomen monipuolinen ja kaunis luonto! 
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Uikkupolulla 
Teksti ja kuvat Salme Kangassalo 
 
Raisionlahden pohjukan kiertävä Uikkupolku on 
suosittu ulkoilureitti. Se kuuluu kaupungin ylläpitämiin 
luontopolkuihin ja pituutta kierrokselle tulee nelisen 
kilometriä. Polun yhteydessä olevan uuden lintutornin 
avajaiset oli keväällä ja polun varrella olevien 
opastaulujen uusinta on työn alla.                Sammakoita lammella 
  
Raisionlahti on tunnettu monipuolisesta linnustostaan 
ja polun varrelta löytyy monia erilaisia elinympä-
ristöjä. Uikkupolun varrella Nesteentien läheisyydessä 
on lampi, jossa voi keväällä nähdä sammakoiden 
kokoontuvan kutemaan. Kurnutukseen havahtuu 
lampea ohittaessa.  
Toista mielenkiintoista kevään tapahtumaa voi seurata       
kaarisillalta, kun sattuu oikeaan aikaan paikalle; 
hauet nousevat matalaa ojanuomaa pitkin kutupuuhiin.   Ruovikko reunustaa polkua 
 
Ruovikon kasvu lähtee hiljalleen vauhtiin saavuttaen           
loppukesään mennessä yli parin metrin korkeuden.  
Järviruo’on ohella keskikesän kukkaloistoa luovat mm. 
maitohorsma, ranta-alpi ja vienon tuoksullaan 
houkutteleva mesiangervo, joka muodostaa laajoja 
kasvustoja.                                             

Polku kulkee Kaanaan ryhmäpuutarhaa sivuten. 
Puutarhan ruusupensaat ja värikkäät perennat yltävät 
polun reunaan. Lampaat laiduntavat useammassa 
kohdin pitäen rantaniityn avoimena.  
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksellä on Raision                  Kaarisilta 
kaupungin kanssa sopimus polun siistinä pitämisestä.  

Yhdistyksen hallituksen 
jäsenet kiertävät 
säännöllisesti siivoamassa 
polun ja tyhjentävät  
roska-astiat.   
Kuvan roskasaalis kertyi 
huhtikuun kierrokselta.  
 
Valitettavasti tosinaan 
löytyy normaalista 
poikkeavaa jätettä!!!                 Lampaita 
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Tunnetko ohdakeperhosen? 
Teksti ja kuvat Kauko Häkkilä 

Keväällä ja alkukesästä ihmetystä herättivät nopeasti 
lentävät ja kukilla ruokailevat nokkosperhosta 
suuremmat vaaleanruskeat perhoset. Perhosia nähtiin 
pihoissa, puutarhoissa, pelloilla, tien pientareilla ja 
jopa kaupunkien kaduilla ja kerrostalojen 
parvekkeiden kukkaistutuksilla mettä imemässä. 
Kyseessä on ohdakeperhonen, joka oli         Tuhansien kilometrien jälkeen toukokuussa 

kevään ylivoimaisesti runsain perhoslaji. Ohdakeperhonen on voimakas vaeltaja ja 
maailman laajimmalle levinnyt perhoslaji. Se ei kestä talvea Etelä-Euroopassa, sen 
talvehtimisalueet sijaitsevatkin Pohjois-Afrikassa ja Arabian niemimaalla, missä laji 
elää ympäri vuoden. Täällä se lisääntyy alkuvuodesta voimakkaasti ja perhosia 
lähtee keväällä suurin joukoin vaeltamaan uusille alueille. Ohdakeperhonen on 
kestävä lentäjä ja se voi suotuisien tuulten mukana lentää tuhansia kilometrejä. 
Meille nämä Afrikasta lähteneet ehtivät yleensä toukokuussa. Paikoilleen pysähtyvät 
perhoset lisääntyvät. Etelämpänä Euroopassa laji voi tuottaa kesässä 2-3 
sukupolvea, jotka jatkavat vaellusta. Suomeen ohdakeperhosia saapuu lähes joka 
vuosi. Niiden määrä riippuu etelän sää- ja lisääntymisolosuhteista. Tänä keväänä 
kaikki osui kohdalleen. Meille vaeltavien perhosten määrä oli ennätyksellinen. 
Vaellus alkoi toukokuun puolivälissä Kaakkois-Suomesta meille levinneen helteisen 
ilmamassan myötä. Vajaassa viikossa perhoset olivat levinneet ympäri maata. 
Perhoset olivat haalistuneita ja usein hyvin kuluneita risasiipiä. Näiden arvellaankin 
lentäneen Suomeen Afrikasta ja Lähi-Idästä saakka. Seuraava suuri vaellusaalto 
Suomeen saapui kesäkuun alussa etelästä levinneen helleaallon mukana. Perhoset 
tulivat suoraan Suomenlahden yli ja niiden määrä oli valtava, vähintään satoja 
miljoonia, ehkä miljardeja. Muutamassa päivässä 
perhoset levisivät läpi Suomen pohjoista Lappia 
myöden. Niiden on arveltu olleen pääasiassa Etelä-

Euroopassa lisääntyneiden vaeltajien jälkeläisiä. 
Suomeen saapuneet perhoset munivat ohdakkeisiin ja 
nokkosiin. Ensimmäisiä meillä kuoriutuneita perhosia 
on nähty lennossa heinäkuun puolivälistä alkaen.  
Elokuussa voidaan odottaa ohdakeperhosten 
massaesiintymää. Silloin ne ovat tuoreita, ehjiä ja                    
värikkäitä.                                        Suomessa heinäkuussa syntynyt 

Elo- syyskuun vaihteen tienoilla ohdakeperhoset häviävät pihoilta ja puutarhoista. 
Aiemmin uskottiin, että ne kuolevat syksyn ensimmäisissä pakkasissa. Viime vuosien 
tutkimukset ovat osoittaneet, että ohdakeperhoset lähtevät muutolle etelään.  
Ne lentävät parvina 1-2 kilometrin korkeudessa ilmavirtausten siivittäminä. 
Merkintä- ja seurantakokein on osoitettu, että Pohjois-Euroopassa syntyneet 
perhoset voivat lentää tuhansien kilometrien matkan takaisin Afrikkaan 
talvehtimaan ja lisääntymään vanhempiensa tai isovanhempiensa synnyinsijoille. 
Melkoinen saavutus alle gramman painoiselta perhoselta!!!! 



16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tulevia tapahtumia syyskaudella 2019 
 
Elo-syyskuu 
* Ke 7.8.      Tunnistatko puulajit -tapahtuma Friisilässä (sivu 5) 
* Ke 14.8.    Tuulilankedon talkoot (sivu 5) 
* Ke 4.9.       Iltaretki luontoon (sivu 6) 
* La 7.9.       Syysretki Hiunjärven luontopolulle ja Hierkonpolulle (sivu 6) 
* Ke 25.9.    Luontoilta Friisilässä (sivu 7) 
Loka-, marras- ja joulukuu 
* Ti 8.10.      Hiljaisuuden iltaretki Friisilässä (sivu 7) 
* La 12.10.   Perheretki Friisilän pihapiirissä (sivu 8) 
* Ke 20.11.   Kokouskutsu sääntömääräinen syyskokous (sivu 8) 
* To 12.12.   Täydenkuun tähyilyä ja jouluglögit (sivu 9) 

 
Jäsenlehden muuta sisältöä 
 
* Sykettä syksyyn - puheenjohtajan tervehdys (sivu 3) 
* Kevätretkellä Rikalan muinaispolulla ja Vaisakon luonnonsuojelualueella (s.10-11) 
* Luonnonkukkien päivän tapahtumat Raisiossa ja Maskussa (sivut 12-13) 
* Uikkupolulla (sivu 14) 
* Tunnetko ohdakeperhosen? (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  
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