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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 

 
➢ luonnon ja ympäristön suojelua Raision ja Ruskon alueilla   
      vuodesta 1980 

 
 

Yhdistyksen hallitus vuonna 2020 
 
Puheenjohtaja 
Marja Hietala 
mahehi@utu.fi 
 

Varapuheenjohtaja 
Kauko Häkkilä 
kauko.hakkila@gmail.com 
 

Sihteeri, jäsensihteeri 
Kaija Virtanen 
kaija.ann2011@gmail.com 
 

Jäsen, taloudenhoitaja  
Kari Loikas 
kari.loikas@utu.fi 
 

Jäsen, verkkosivut, facebook 
Reija Heinonen 
reija@hurraa.fi 
 

Jäsen 
Hanna Loikas 
hanna.loikas@gmail.com  
 

Jäsen 
Tuula Lundén 
tuulun@gmail.com 
 

Jäsen  
Sari Saaranto 
sari.saaranto@gmail..com 
 

Varajäsen   
Elli Narvi   
elli.narvi@gmail.com  
 

Varajäsen  
Salme Kangassalo 
salmekan@gmail.com 
 

 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
 
Yhdistyksen postiosoite  
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys 
Kari Loikas 
Polusmäentie 31, 21260 Raisio 
(puhelin 040 532 0026) 

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

 

Kansikuva – 23.2.2019 Lumipeitteinen Raisionjoki, 
17.4.2019 Villiyrttien etsijöitä pihatapahtumassa Friisilässä, 

2019 pihlaja ’loistaa’ Raisionjoen rannalla. 
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:sari.saaranto@gmail..com
mailto:elli.narvi@gmail.com
mailto:salmekan@gmail.com
mailto:lsy@raisionjoki.fi
http://www.sll.fi/raisio
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Hyvää vuotta 2020 kaikille jäsenille  
ja muille lehtemme lukijoille 
 – toivottavasti tuleville jäsenille! 

 

Alkamassa on yhdistyksemme 40-vuotisjuhlavuosi. 
Juhlimme erilaisten tapahtumien merkeissä, joista 
alkuvuoden osalta löytyy tietoa tässä lehdessä. 
Luonnonsuojeluliiton teemana tälle vuodelle on vesi, 
joten huomioimme tämän teeman toiminnassamme. 
 
Veden merkityksen ihmiselle ymmärtää varmasti jokainen. Vesi on läsnä elämässä ja 
ympäristössämme monella eri tavalla. Aikuisesta ihmisestä on 50 – 70 % vettä, 
maapallon pinta-alasta n. 70 %. Viime vuosina on puhuttanut erityisesti Itämeren 
tila, ja syksyllä havahduimme Raisionjoen jätevesivuotoon. Suomessa saamme 
kuitenkin nauttia myös puhtaista vesistä, ja eri tahoilla tehdään työtä vesistöjen tilan 
parantamiseksi. 
 
Suomalaisen keskimääräinen päivittäinen vedenkulutus on 150 litraa. Tämä on 
kuitenkin vain näkyvä osuus, ja ”piiloveden” kulutus on paljon suurempaa, peräti 
3800 litraa. (Tässä kirjoittaessani vierelläni on kahvikupillinen, jonka tuottaminen on 
kuluttanut 140 litraa vettä!) Tähän kulutukseen voimme vaikuttaa esimerkiksi 
valitsemalla kasviksia lihan sijaan, kotimaista ulkomaisen sijaan sekä suosimalla 
paikallisia ja kausituotteita. Yleisesti kulutuksen vähentäminen, korjaaminen, 
kierrättäminen, turhasta kieltäytyminen ja karsiminen vähentävät myös veden 
kulutusta. Jokainen meistä voi siis vaikuttaa. 
 

Tervetuloa mukaan toimimaan ja vaikuttamaan! 
Marja Hietala, puheenjohtaja 

 

Kuvat Marja ja Venla Hietala 
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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 2020 
-  38 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 2020 
   
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 

• perheet 

• lapset ja nuoret  

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 2020 
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
 

Kuukausi Tapahtuma Kohderyhmä 

tammi Lintujen pihabongausta Friisilässä (su 26.1.)  
 

perheet/kaikki 

helmi Luonto lainassa kirjastossa (ma 3.2.) 
- vuoden 2020 teema vesi ja vesien suojelu  
 
Tarinoita vedestä – tapahtuma (ke 12.2.) 

kaikki 
 
 
kaikki 

maalis Pöllöretki - yhdessä Raision Rinkan kanssa (ti 3.3.) 
Sääntömääräinen kevätkokous (ke 25.3) 
 

kaikki 
jäsenet 

huhti Pönttötalkoot Friisilän pihapiirissä (to 2.4.) 
Lintujen tiirailua Raision lintutornilla  
(ke 15.4., ke 22.4. ja ke 29.4) 
 

lapset/aikuiset 
kaikki 
kaikki 

touko  Pihatapahtuma Friisilän pihapiirissä (su 17.5.) 
 

kaikki 
 

kesä Lepakot ja yölaulajat tarkkailua (ti 2.6) 
Yhdistyksen 40 v juhlamatka (la-su 6.6. -7.6.) 
Luonnonkukkien päivän tapahtuma (su 14.6.) 

kaikki 
kaikki 
kaikki 
 

heinä lomaillaan 
 

 

elo Tuulilankedon hoitotalkoot (ti 18.8.) 
Iltaretki Kerttulan luontopolulle (to 27.8.) 
 

kaikki 
kaikki 

syys Syysretki - yhdessä Raision Rinkan kanssa (la 5.9) 
 

kaikki 

loka Iltaretki Haunisten altaalle yhdessä Naantalin 
seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa  
(to 8.10.) 
 

kaikki 
 

marras Tarinoita vedestä kirjoitusten ja kuvien purku - 
tapahtuma Friisilässä (ke 18.11) 
Sääntömääräinen syyskokous (ke 25.11.) 
 

 
kaikki 
jäsenet 

joulu Jouluglögit jäsenille  
(to 10.12.) 
 

jäsenet 
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Pihabongaus Raision Friisilässä  
sunnuntaina 26.1.2020 klo 9.30 – 12, Hulvelankatu 35, Raisio 

Osallistumme BirdLife Suomen järjestämään 
valtakunnalliseen pihabongaustapahtumaan.  

Tarkkailemme lintuja Raisiossa, Friisilän 
pihapiirissä aamupäivällä.  

Klo 10.00–11.00 aikana havaitut lajit ja yksilömäärät kirjataan ylös ja ilmoitetaan  
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. Yhdistys tarjoaa lämmintä mehua.  
 

Tule mukaan mielenkiintoiseen talvipäivän tapahtumaan! 
 

  
27.1.2019 pihabongaus - Punatulkut laudalla ja kuvia linnuista – näytillä! 

 

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

Luonto lainassa tapahtuma - maanantaina 3.2.2020 klo 16 – 19  
Raision kirjaston kirjastosalissa, Eeronkuja 2, Raisio 

 
Luonto lainassa viikon teemana ovat vesi ja vesien suojelu.  
Teeman puitteissa järjestämme tapahtuman Raision kirjaston  
kirjastosalissa klo 16 – 19 välisenä aikana. Lisäksi esittelemme toimintaamme. 

 

Tervetuloa -tapahtumaan!   
 
Marja Hietala,  
yhdistyksen puheenjohtaja  
                              ->  Raisionjoki 23.2.2019 

               

mailto:kaija.ann2011@gmail.com
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Tarinoita vedestä- tapahtuma ke 12.2.2020 klo 18-20 
- vuoden 2020 vesi/ vesiensuojelu -teeman innoittamana 

Tutustumme veden ja vesistöjen merkitykseen tarinoiden kautta.  
Ennen tapahtumaa 

➢ Kirjoita vesi- teemaan liittyvä pieni juttu, 
mietelause tai tarina. 

➢ Lähetä teksti ja tarinaan liittyvä kuva yhdistyksen 
sähköpostiin lsy@raisionjoki.fi  

➢ tai viesti puhelimeen 044 080 2430 Kaija 
 

Tule kertomaan tarinoita niin uusia kuin aikaisemmin lähetettyjä 
tarinoita keskiviikkona 12.2. klo 18 alkaen. Friisilän Verstaille, 

osoite Hulvelankatu 35 Raisio. 
TERVETULOA – mehu ja piparitarjoilu! 

 
Tarinoiden aiheina voi olla esimerkiksi, retket veden äärelle, vesiaiheisia 
mietelauseita, tekoja vesien hyväksi, kalojen ja vesilintujen elämä, veden ääniä,  
mitä vesipisara saa aikaan, mitä jos vesi loppuu, voiko veden tuntea jne. 
 

Vesitarinoita ja -kuvia saa lähettää sunnuntaihin 15.11.2020 asti. 
 

Järjestämme keskiviikkona 18.11.2020 uuden tapahtuman.  
Tällöin keskustelemme tarinoiden ja kuvien avulla veden ja vesien suojelun 
merkityksestä luonnolle ja ihmisille.      KIITOS – aktiivisuudestasi! 
********************************************************************* 
Perinteinen pöllöretki – tiistaina 3.3.2020 
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,  
s-posti kauko.hakkila@gmail.com 
puh 040 756 0842.                    
 

Retkelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Tervetuloa!  

 Kuva 5.3.2019 pöllöretkeltä 
  Ruissalosta  → 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
mailto:kauko.hakkila@gmail.com
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Kokouskutsu – kevätkokous keskiviikkona 25.3.2020 
Raision kaupungintalon Sigtuna huone, Nallinkatu 2, Raisio 
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään keskiviikkona 25.3. klo 19 alkaen  
 
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2019). 
 
Ennen kokousta kello 18 alkaen Satu Närhi ja Aija Möysä Värjärikilta ry:n 
paikallisryhmä Matarat, kertovat aiheesta Luonnonvärjäyksen perusteet ja 
ekologisuus. 
 

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

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

Pönttötalkoot – torstaina 2.4.2020 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.  
 
Tiedustelut pönttötalkoista                                       
sähköpostilla   kari.loikas@utu.fi  tai puh 040 532 0026 Kari Loikas.  
 
Samalla voit tutustua   Luontoretkinäyttely Pajupilliin.            
Siellä on esillä mm. eri linnuille sopivia pönttöjä ja muuta luontoon liittyvää.  
                                                         
 

     
  Kuvat 11.4.2019 pönttötakoista      

mailto:kari.loikas@utu.fi
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Lintujen tiirailua keskiviikkoisin 15.4., 22.4. ja 29.4. klo18 – 20.  
Raisionlahden lintutornilla, P-alue Nesteentien varrella 

 
Tervetuloa  
tiirailuiltoihin kaikki 
linnuista kiinnostuneet! 
 

Lintuharrastajat ovat paikalla 
kaukoputkien kanssa ja avustavat 
kevätmuuton tarkkailussa.  

 
  Kuva 17.4.2019 lintutornilta. Opastajana Kauko Häkkilä 

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

Pihatapahtuma Friisilässä su 17.5.2020 klo 14 - 16 

Hulvelankatu 35, Raisio 

Tapahtumassa on mahdollista 
➢ vaihtaa puutarhakasveja – tuo tullessas,  

vie mennessäs - periaatteella. 
➢ seurata Turun alueen luonnonvärjäysryhmä 

Mataroitten työnäytöstä. 

Klo 15 alkaen 
➢ tutustua ja kerätä villiyrttejä eli hortoilla. 

Raision Rinkasta Mirkka Karikoski opastaa.             Kuva 14.5.2019 pihatapahtumasta 
 

Taito Varsinais-Suomi, Raision Taitokeskus on avoinna. Keskuksessa Tuija Vuorinen 
opastaa ’risulintujen’ tekemistä. Kurssille pitää ilmoittautua erikseen joko s-postilla 
raisio@taitovarsinaissuomi.fi tai www.taitovarsinaissuomi.fi verkkosivujen kautta 
taikka suoraan Raision Taitokeskuksessa, sen aukiolo aikoina.  

Tervetuloa katsomaan ja kokemaan! 

******************************************************* 
Yölaulajat ja lepakot – tarkkailua – tiistaina 2.6.2020  
Kokoontuminen Raisionlahden lintutornin P-paikalla Nesteentien varrella klo 21. 
 

Tule paikalle polkupyörällä, sillä siirrymme polkupyörillä eri kohteisiin 

tarkkailemaan lintuja ja lepakoita kesäyössä.  

Lintuja kuuntelemme n. 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 

mailto:raisio@taitovarsinaissuomi.fi
http://www.taitovarsinaissuomi.fi/
mailto:kauko.hakkila@gmail.com
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Kesäretki Ahvenanmaalle la 6.6. – su 7.6.2020 
 

Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlan kunniaksi teemme retken 
Ahvenanmaalle. Retkellä tutustumme erityisesti erilaisiin 
luontokohteisiin.  
 
Matkasuunnitelma tarkentuu kevään mittaan, joten 
seuratkaa verkkosivuja ja muuta ilmoittelua.  
 
Lisätietoja lähempänä ajankohtaa saa Kaijalta sähköposti 
kaija.ann2011@mail.com tai puh. 044 080 2430. 
                → Näitä kämmeköitä kasvaa vain Ahvenanmaalla. 
                       Lampaita näkee myös Ahvenanmaalla.          

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

Luonnonkukkien päivän tapahtuma su 14.6. klo 17-19 
Luonnonkukkien päivä on yhteispohjoismainen tapahtuma, jonka tavoitteena on 
kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen ja luontokokemusten tarjoaminen.  
 
Vuonna 2020 Luonnonkukkien päivää vietetään  
su 14.6. ja teema on pihlaja. 

Pihlajat kasvisukuun kuuluu 100–200 lajia. Pihlajat 
ovat pienehköjä puita tai pensaita. Lajien määrässä 
on suurta epätarkkuutta. Pihlajat kuuluvat ruusu-
kasvien heimoon ja ovat läheistä sukua orapihlajille  
sekä omenapuille.  

Tutustumme Raisiossa Laamanin - ja Lumperipuistojen pihlajiin ja muihin kasveihin. 
Oppaiksi ovat lupautuneet hortonomi Auli-Maarit Meriläinen ja vihersuunnittelija 

Markku Tuominen. 

Kokoontuminen klo 17 Kerttulan liikuntahallin edessä, Kisakatu 4, Raisio 
Tervetuloa pihlajien monipuoliseen maailmaan katsomaan, kuulemaan ja 

kävelemään! 

mailto:kaija.ann2011@mail.com
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Kuvamuistoja vuoden 2019 tapahtumista 
 
 

 
Pihabongaus 27.1. Friisilässä -> ja pari bongaria- - -> 
 

                                 

 

Tunnistatko puulajit 7.8.      Tuulilankedon hoitotalkoot  14.8.   
 

Hiunjärven lintutornin luona                    

7.9. syysretkellä             Iltaretki luontoon 4.9. metsäjoogaa!   
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Luontoilta 25.9.2019 

tarjosi monipuolista katsottavaa ja kuultavaa 
Syyskuiseen luontoiltaan saimme joukon mielenkiintoisia kuvia ja niihin liittyviä 
kysymyksiä. Illan aikana biologi Kauko Häkkilä kertoi kuvien esittämistä kasveista, 
eläimistä ja muista luontoon liittyvistä asioista. 
 

Seuraavassa muutamia kuvia, joiden kautta luonto tuli kuulijoiden 
luokse Luontoretkinäyttely Pajupillin tiloissa Friisilässä. 

 

Puuntuhojan toukasta kehittyy harmaa 
perhonen. Toukkana haisee pahalta. 

Niittyhepokatti on isokokoinen, viihtyy 
lyhyiden kasvien seassa, lentää harvoin. 

 

Pistiäinen elää ruusussa. Nimeltään 
ruusuntakkuäkämäpistiäinen. 

 

 

Rikkanenätti on vieraslaji. Leviää 
juurimullan mukana. 
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Syksyisiä ampiaisen toukkia saaristosta. 
Keväällä saavat hyönteisravintoa. 
Syksyllä niitä ei ruokilta.  

Kanervahämähäkki edustaa Suomessa 
kiitohämähäkkien heimoa.  

Metsännokiperhonen kuvattu Mikkelin 
lähellä. Pääväri on ruskean musta. 

Neitoperhonen kuuluu täpläperhosten  
heimoon. Se elää kulttuuriympäristössä. 

Kysymys: Pihan perennoissa haahuilee hitain liikkein kimalaisia. Näyttäisivät 
kuolevan. Millainen on kimalaisen elämä? Kuolevatko kaikkien lajien työläiset 
syksyyn? Vastaus: työläiset kuolevat. Kuningatar kuolee kesällä ja uusi kuningatar 
syntyy loppukesällä.  
Kysymys: Onko perhosten joukkoesiintyminen tyypillistä? Heinäkuun puolivälissä 
törmäsin perhosparveen. Perhosia lenteli useita kymmeniä metsätien varrella 
pienellä alueella. Vastaus: Ei yleensä, mutta yleisiä perhosia saattaa kerääntyä 
suuria määriä hyville ruokailu- ja lisääntymisalueille. Vaeltaville lajeille joukko-
esiintymiset ovat aika ajoin myös tyypillisiä. 
Kysymys: Mistä johtuu lintujen joukkovaellukset? Vastaus: Esim. hyvä pesimätulos 
ajaa nuoret yksilöt hakemaan elintilaa. Tänä syksynä punajalkahaukkoja on liikkeellä. 
Punajalkahaukka on pieni haukka ja se elää 50-100 linnun yhteisössä. 
Kysymys: Syövätkö peurat ja kauriit sieniä? Vastaus: Kyllä syövät 
Kysymys: Onko täälläpäin enää metsäjäniksiä? Vastaus: On, esimerkiksi Ruissalossa. 
Lisäksi keskusteltiin mm. käärmeistä, tulevat samaan kivikkoon talvehtimaan. Kuva 
Kuningasrotista Tarton luonnontieteellisessä museossa ihmetytti. Villisika ja susi 
olivat myös esillä.  ILTA PÄÄTTYI ILOISEEN KUVAAN TUULILANKEDOLTA! Kiitos! 
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Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2020 
 
Tammi - maaliskuu 
Su 26.1.     Pihabongaus -koko perheen tapahtuma Friisilässä (sivu 8) 
Ma 3.2.      Luonto Lainassa- tapahtuma Raision kirjastossa (sivu 8) 
Ke 12.2.     Tarinoita vedestä – ideointi/tapahtuma (sivu 9)   
Ti 3.3.         Pöllöretki yhdessä Raision Rinkan kanssa (sivu 9) 
Ke 25.3.     Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous (sivu 10) 
Huhtikuu 
To 2.4.       Pönttötalkoot Friisilän pihapiirissä (sivu 10) 
Ke 15.4.     Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 11) 
Ke 22.4.     Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 11) 
Ke 29.4.     Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 11) 
Touko-kesäkuu 
Su 17.5.      Pihatapahtuma Friisilän pihapiirissä (sivu 11) 
Ti 2.6.         Yölaulajat ja lepakot - tarkkailua (sivu 11) 
La-su 6.6.-7.6. Yhdistyksen 40 v juhlamatka (sivu 12) 
Su 14.6.     Luonnonkukkien päivän tapahtuma (sivu 12)  

Jäsenlehden muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan tervehdys (sivu 3) 
* Jäseneksi liittyminen, jäsenedut ja jäsenmaksut (sivu 4) 
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2020 (sivut 5, 6 ja 7) 
* Kuvamuistoja vuodelta 2019 (sivu 13) 
* Luontoilta 25.9.2019 tarjosi monipuolista katsottavaa ja kuultavaa (sivut 14-15)  
   

Yhdistyksen sähköpostiosoite on lsy@raisionjoki.fi 
Jos 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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