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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 

 

Luonnon ja ympäristön suojelua Raision ja 
Ruskon alueilla jo vuodesta 1980 alkaen 
 

Yhdistyksen hallitus vuonna 2021 
 

Puheenjohtaja 
Marja Hietala 
marja.h.hietala@outlook.com 

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 
Tuija Häkkilä 
tuija.hakkila@gmail.com 
 

Jäsen 
Johanna Luhtala 
johanna.luhtala@gmail.com 
 

Jäsen, Sari Saaranto, sari.saaranto@gmail.com 
 

Varajäsen   
Tuula Lundén 
tuulun@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 – Hintsan sillalta näkymä padolle 24.11.2020. Vesiteemaa seuraten sorsat 
’tykkäävät’ uida Raisionjoessa. Kuvat 26.11. ja 7.12.2020.  

Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen 
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Hyvää uutta vuotta kaikille!  
 

Aloitamme toiveikkaina vuoden 2021, monen mielessä 
ajatuksin, ettei se ainakaan voi olla huonompi kuin viime 
vuosi. Joka vuodesta löytyy kuitenkin hyvää ja ilon aihetta. 
Tätä vuotta aloittelemme varovaisesti - tietäen, että 
suunnitelmat voivat muuttua. Etenemme siis tilanteen 
mukaan: perumme tapahtumia tai muutamme toteutusta 
tarvittaessa, ja mikäli tilanne paraneekin odotettua 
nopeammin, voimme myös järjestää lisää tapahtumia.             Kurjenmiekka, Raisiossa 
 

Viime vuonna järjestimme retkiä lähiseudulle, kiersimme Kerttulan luontopolun ja 
Naantalin yhdistyksen kanssa Haunisten altaan, ja huolehdimme Uikkupolun 
siisteydestä. Osallistuimme Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin 
esittämiin muistutuksiin liittyen Pernon telakkaväylän ruoppaukseen ja Keräyslava 
Oy:n ympäristölupaan Ruskolla. Hallituksen kokouksia pidettiin ulkona tai sään 
kylmennyttyä maskein varustautuneina. Kevätkokouskin siirtyi loppukesään 
Tuulilankedon talkoiden yhteyteen. 
Muistelimme pienimuotoisesti yhdistyksen 40-vuotista taivalta syyskokouksessa. 
Taisin luvata viime jäsentiedotteessa myös kirjallisen yhteenvedon ilmestymisen 
syksyllä, mutta se onkin vielä kesken ja toivottavasti lähetettävissä keväämmällä.  
Pienenä luonnonsuojelutekona olemme päättäneet luopua paperisen jäsenlehden 
postittamisesta. Painatamme lehtiä jaettavaksi tapahtumissa. Lehti on esillä ja 
saatavana Raision kirjaston lehtisalissa ja nuorisotoimistossa. Lehden voi pyytää 
toimitettavaksi kotiinkin ottamalla yhteyttä sihteeriin. Tapahtumista ilmoitamme 
yhdistyksen verkkosivuilla, Facebookissa ja Raision kaupungin tapahtumissa. 
Jäsenistön tavoittamiseksi toivomme sähköpostiosoitteiden ilmoittamista sihteerille. 
Toivotamme tervetulleiksi vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet – olette myös 
tervetulleita mukaan kaikkeen toimintaan.  
Uusia ideoita ja toivomuksia toimintaa ajatellen otamme mielellämme vastaan. 
Etenkin ruskolaiset jäsenet, ottakaa yhteyttä! (Yhteystiedot löytyvät sivulta 2). 
 

Nautitaan yhdessä Raisionjokilaakson luonnosta! 
Marja Hietala, puheenjohtaja 

 
Vuoden 2020 hallitus (vasemmalta) 
Hanna Loikas, Kari Loikas,  
Salme Kangassalo, Sari Saaranto, 
Tuula Lundén, Kauko Häkkilä ja 
istumassa Kaija Virtanen.  
Kuvan otti puheenjohtaja Marja Hietala. 

Toivotamme jokaiselle hyviä  
ja antoisia retkiä luontoon! 
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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 2021 
-  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 2021        
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry   
 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys toimii Suomen 
luonnonsuojeluliiton ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin 
kautta.  
Yhdistyksen tarkoituksena on  

• edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan.  
Yhdistys tekee yhteistyötä Raision kaupungin sekä lähialueen yhdistysten kanssa. 
 
Toiminta ja tavoitteet 

• Luonnon ja ympäristön suojelun edistäminen. 

• Luonto- ja ympäristöasioista tiedottaminen. 

• Tarjota kaikille erilaisia luontokokemuksia. 

• Edistää luontoon liittyvää tutkimusta. 

• Suomen luonnonsuojeluliiton ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin 
kokoukset, koulutukset ja toiminta. 

Viestintä ja tietosuoja 

• Toiminnasta tiedotetaan ajantasaisesti eri kanavissa; yhdistyksen 
verkkosivuilla, Facebookissa sekä Raision kaupungin verkkosivujen 
tapahtumissa. 

• Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti julkaistaan yhdistyksen 
verkkosivuilla. Painettu lehti on esillä Raision kirjaston palvelupisteessä sekä 
liikunta- ja nuorisopalvelussa. Lisäksi jäsenlehden saa kotiin postitettuna 
erikseen tilaamalla.  

• Yhdistys on sitoutunut suojaamaan jäsentensä henkilötietoja ja yksityisyyttä 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Toimintapisteet 

• Yhdistyksen toimisto sijaitsee Friisilässä.  

• Luontoretkinäyttely Pajupilliä hoidetaan yhdessä Raision Rinkan kanssa. 
Talous 

• Yhdistyksen talous pohjautuu jäsenmaksuihin, varainhankintaan, korvauksiin 
palveluista sekä avustuksiin ja lahjoituksiin. 

• Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta perustuu sääntöihin. 

• Hallinnosta vastaavat puheenjohtaja ja hallitus. 

• Jäsenistölle järjestetään vuosittain sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. 

Huom! Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys lopettaa 
jäsenlehtien postittamisen vuoden 2021 alusta lähtien. Jäsenlehdet 

julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla https://www.sll.fi/raisio/ 

• Mikäli haluat vuonna 2021 lehden postitse, pyydä lehti 

sähköpostilla lsy@raisionjoki.fi tai puh 044 080 2430 Kaija 

https://www.sll.fi/raisio/
mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Toimintasuunnitelma 
– tapahtumat vuonna 2021 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 
HUOM!  TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESSÄ NOUDATAMME 
VIRANOMAISOHJEITA – JOTEN TAPAHTUMIA VOI PERUUNTUA.  
 

Kuukausi Tapahtuma Kohderyhmä 
tammi Lintujen pihabongaus su 31.1 Friisilässä  

 
kaikki 

helmi Luonto lainassa ma 8.2. Raision kirjastossa  
–> vuoden 2021 teema on virtavedet  
Tarinoita - kuvia - piirustuksia vedestä  
– tapahtuma ke 18.2. Friisilässä 

kaikki 
 
 
kaikki 

maalis Pöllöretki ti 2.3. yhdessä Raision Rinkan kanssa. 
Sääntömääräinen kevätkokous ke 24.3 
Pönttötalkoot ke 31.3. Friisilän pihapiirissä 
 

kaikki 
jäsenet 
kaikki 

huhti Lintujen tiirailua Raision lintutornilla  
-> ke 14.4. ja ke 21.4. sekä ke 28.4. 
Iltaretki ke 14.4. lintutornille yhdessä Raision 
Rinkan kanssa 

kaikki 
 
kaikki 

touko  Pihatapahtuma su 16.5 Friisilän pihapiirissä 
-> kasvien vaihtoa sekä muuta mukavaa 

 

kaikki 
 

kesä Lepakot ja yölaulajat tarkkailua ti 2.6 
Luonnonkukkien päivän tapahtuma su 20.6. 
- > vuoden 2021 luonnonkukka on kurjenmiekka. 
 

kaikki 
kaikki 
kaikki 

heinä lomaillaan  

elo Tuulilankedon hoitotalkoot ti 17.8. 
Retki luontoon su 29.8. Suomen luonnon päivänä  
-> Luonnonkivet kaupunki kierroksella 
 

kaikki 
kaikki 
 

syys Retki veden äärelle su 12.9. Raisiossa 
-> Huhkon kartanolta, Huhkon koskelle ja   
    Raisionjoelle  
 

kaikki 
 

loka Lorupolku Raisiossa – tapahtuma su 10.10. 
-> Aleksis Kiven päivän merkeissä 
 

kaikki 
 

marras Sääntömääräinen syyskokous ke 24.11. jäsenet 
 

joulu Jouluglögit jäsenille to 9.12. jäsenet 
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Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet 
 
Tuija Häkkilä  

Olen lapsuuteni Raisiossa viettänyt biologi ja 
tehnyt töitä mm. homeiden ja siitepölyjen 
parissa. Päätin laajentaa osaamistani ja perehtyä 
vähän isompiinkin eliöihin luontokartoittajan 
opinnoissa.  
 
Kiinnostukseni luontoon ja ympäristöasioihin on 
alkanut jo lapsuuden luontoretkillä perheeni 
kanssa. Muistan myös käyneeni Helena Lehtosen 
luontokoulua Friisilässä.  
 
Ala-asteella jo kiinnostuin kasveista ja sen jälkeen 
on uteliaisuus vienyt perehtymään 
mikroskooppisista loisista ja homeista 
suurempiin sieniin, perhosiin, lintuihin ja muihin 
eläimiin.  

 
Mieluiten retkeilen lähiluonnossa kiireettömästi ja luontoa tarkkaillen tyttäreni ja 
koirani kanssa - ja tietysti eväiden kera.                               
Kirjoittaa Tuija Häkkilä 

 

***************************************************** 
Johanna Luhtala 

 
Olen raisiolainen ja syntynyt Viheriäisissä.  
Isäni on ollut Nesteellä töissä. Sieltä on sitten 
muutettu Krookilaan.  
 
Lapsuuteni olen viettänyt Krookilassa.  
 
Ehkä mielenkiintoisin Raisiokohde on minulle 
Timalipolku ja sen seudun historia.  
 
Hevosten kanssa olen ollut tekemisissä lapsesta 
asti. 
 
Kirjoittaa Johanna Luhtala 
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Pihabongaus Raision Friisilässä 
sunnuntaina 31.1.2021 klo 9.50 - 11, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Osallistumme BirdLife Suomen järjestämään 
valtakunnalliseen pihabongaustapahtumaan.  
 

Tarkkailemme lintuja Raisiossa, Friisilän 
verstaiden pihapiirissä aamupäivällä, perinteisesti tunnin ajan (klo 10 – 11).  
Havaitut lintulajit ja yksilömäärät kirjataan ja lähetetään BirdLife Suomeen. 
 

Poikkeuksena aikaisempaan, emme järjestä tänä vuonna koronaviruksen vuoksi 
yleisötilaisuutta. Sen sijaan kehotamme kaikkia tarkkailemaan lintuja omalla pihalla 
tai ulkoilemaan muutoin sopivan ruokintapaikan tuntumassa. 
 

Mukavaa talvipäivää ja lämmitä mehua mukaan! 
 

 
Kuvat 26.1.2020 pihabongaus tapahtumasta – Friisilässä. 

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

Luonto lainassa tapahtuma – maanantaina 8.2.2021 klo 16 – 19 
Raision kirjaston kirjastosalissa, Eeronkuja 2, Raisio 
 

Luonto lainassa viikon teemana on 
virtavedet. 

 

Teeman puitteissa järjestämme tapahtuman 
Raision kirjaston kirjastosalissa  
klo 16 - 19 välisenä aikana.  
Lisäksi esittelemme 
toimintaamme. 

 
Tervetuloa tapahtumaan!       4.11.2020 elämää Raisionjoessa 
Marja Hietala, 

        yhdistyksen puheenjohtaja                                
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Tarinoita, kuvia, piirustuksia vedestä – tapahtuma 
torstaina 18.2.2021 klo 18 -19, Friisilän päärakennuksessa 
Hulvelankatu 35, Raisio  ----> 
 

Vesi, vesien suojelu ja virtaavat vedet 
ovat Luonnonsuojeluliiton teemana 2021. 
  

Teeman innoittamina 
järjestämme kirjoitus-, 

piirustus- ja kuvakilpailun. 

 
 

 

Lähetä 15.2.2021 mennessä kirjoitus (runo, loru taikka tarina) ja siihen 
liittyvä kuva taikka piirustus yhdistyksen sähköpostiin lsy@raisionjoki.fi 

Taikka yhdistyksen sihteerille kaija.ann2011@gmail.com 044 080 2430 Kaija.  
Voit myös lähettää tekstiviestin tai soittaa. 

 
TULE PAIKALLE PIIRUSTUKSEN, KUVAN KANSSA JA KERRO TARINA 

TAI TULE VAIN KUULOLLE – TERVETULOA! 
 

Tapahtumassa on mehu ja pipari tarjoilu. Palkintona arvomme kuvia, piirustuksia ja 
kirjoituksia lähettäneiden/tuojien kesken 50 euron lahjakortin kirjakauppaan.  
 

Tervetuloa tapahtumaan kertomaan, kuulemaan ja näkemään 
vesitarinoita! 

 
 

Monimuotoinen vesi - Marja Hietalan kuvissa. 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
mailto:kaija.ann2011@gmail.com
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Perinteinen pöllöretki – tiistaina 2.3.2021 
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 osallistujien määrän mukaan. 
 

Retken vetäjänä toimii biologi Kauko Häkkilä, 
s-posti kauko.hakkila@gmail.com,  
puh 040 756 0842. 
 

Retkelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.          Pöllöretkeläisiä 3.3.2020 ’sateessa’. 

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

Kokouskutsu - kevätkokous – keskiviikkona 24.3.2021  

Raision kaupungintalossa, Nallinkatu 2, Raisio  
 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään keskiviikkona 24.3.2021 kello 19 alkaen.   
Esillä sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2020). 
 

Ennen kokousta klo 18 alkaen ’hypätään’ muistoihin, katsotaan ja kuullaan, miten 
yhdistys toimi ja mitä tapahtui yhdistyksen 40 - vuotisen matkan aikana.  

Tervetuloa! Kahvitarjoilu Hallitus 
 

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

Mustarastaan luonto – Raisionjokilaakson luonnonsuojelu- 
yhdistyksen 20-vuotisjuhlajulkaisu, toimittanut Liisa Mainela 
Otteita kirjasta: 

”Mustarastas, Raision kaupunkilintu. Eräänä hyisen kylmänä tammikuun aamuna 
joku meistä huomaa sen; sireenipensaan alaoksalla istuu pörröinen, pikimusta 
höyhenpallo, josta pistää toisesta päästä ulos kirkkaankeltainen nokka ja toisesta 
päästä pitkä musta pyrstö.” 

” Tyyni kesäilta Raisionlahden lintutornissa; Iso joukko tervapääskyjä kaartelee 
taivaankantta, mutta muuten on hiljaista.” 

”Kataja – taipuu, muttei taitu -kaupunkimme nimikkokasvia koskeneessa  
yleisöäänestyksessä tuli kataja selväksi voittajaksi.” 

”Kallastenvuoren kaltailla – Kallastenvuoren alue on Raisiossa ainutlaatuinen. 
Vuoren rehevästä aluslehdosta ja jyrkkien seinämien väliin jäävissä rotkoissa kasvaa 
useita harvinaisia kasveja.” 
”Patikointireittejä ja luontopolkuja on lähdetty toteuttamaan monilla jokialueilla. 

Raisionjokivarressa on panostettu voimakkaasti tähän puoleen. Raisionjokea 
seuraileva reitistö yhtyy ylempänä Kuhankuonon retkeilyreitistöön.” 

mailto:kauko.hakkila@gmail.com
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Pönttötalkoot – keskiviikkona 31.3.2021 klo 18 – 20 
Friisilän Verstaiden 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. 
********************************************************************* 

Lintujen tiirailua keskiviikkoisin 14.4., 21.4. ja 28.4. klo 18-20 
Raisionlahden lintutornilla, p-alue Nesteentien varrella 
Raisionlahti on yksi Varsinais-Suomen 
merkittävimmistä muuttolintujen levähdys- 
ja ruokailupaikoista.  
Lintutornin tasanne on suuri - mitat 
15 m x 2,4 m. Tasanteelle mahtuu esim. 
koko koululuokka yhtä aikaa.  
 

Kaiteet on suunniteltu siten, että myös 
alakouluikäiset lapset voivat tarkkailla 
lintuja turvallisesti. 
 Raisionlahden lintutorni 14.7.2020 - → 

          
Tiirailuiltoina lintuharrastajat ovat paikalla kaukoputkien kanssa ja avustavat 

kevätmuuton tarkkailussa. 

Tervetuloa kaikki linnuista kiinnostuneet! 
******************************************************************** 

Pihatapahtuma Friisilässä su 16.5.2021 klo 14 - 16 
Friisilän pihapiirissä, Hulvelank. 35, 
Raisio 
Tapahtumassa on mahdollista 
-> vaihtaa puutarhakasveja – tuo 
tullessas, vie mennessäs – periaatteella. 
-> seurata Turun alueen luonnon-
värjäysryhmä Mataroitten työnäytöstä. 
 
Klo 15 alkaen 
-> tutustua ja kerätä villiyrttejä eli 
hortoilla. Raision Rinkasta Mirkka 
Karikoski opastaa.                     Mirkka Karikoski opastaa 2019 tapahtumassa 

Taito Varsinais-Suomi, Raision Taitokeskus on myös avoinna. 

mailto:kari.loikas@utu.fi
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Yölaulajat ja lepakot – tarkkailua keskiviikkona 2.6.2021 
Kokoontuminen klo 21 

Raisionlahden lintutornin P-paikalla Nesteentien varrella 
 
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. 
Sää varaus. 
Tiedustelut sähköpostilla kauko.hakkila@gmail.com tai puh 040 756 0842 Kauko 

 
Esimerkiksi kuvan ruokokerttusen 
rätisevää, punkmaisen pelkistettyä ja 
energisesti etenevää laulua kuulee 
kaikkialla Suomessa ruovikoissa,  
puron varsilla ja tiheä kasvuisissa 
kosteikoissa.   
 

Kertoo wikipedia. 
Kuva Cabriel Buissart    → 

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

     Kutsu yhdistyksen 
BirdLife Suomen vuoden       Friisilän piha-alueen                20 v juhlaan Friisilään 
2006 laji kottarainen             kasvistokartoitus 1992          29.10.2000 - ulkoiluasussa  
Opastus, miten tehdään        
koti kottaraiselle. 

mailto:kauko.hakkila@gmail.com
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Luonnonkukkien päivän tapahtuma su 20.6.2021 klo 17-19 
 

Luonnonkukkien päivä on yhteispohjoismainen tapahtuma, jonka tavoitteena 
on kasvituntemuksen ja – harrastuksen edistäminen sekä luontokokemusten 
tarjoaminen. 

Vuonna 2021 Luonnonkukkien päivää vietetään 20.6. 
ja teema on kurjenmiekka. 

 

Kokoontuminen klo 17 
Raision lukion p-paikalla, 
Kirkkoväärtinkuja 18, Raisio  
 

Hortonomi Auli-Maarit Meriläinen ja 
vihersuunnittelija Markku Tuominen 
opastavat kurjenmiekkojen luokse ja 
kertovat samalla Alppiruusupuistosta.   
 

 
Nämä kuvat Alppiruusupuistosta ja kurjenmiekkakasveista on kopioitu 
Raision kaupungin sivuilta. 

Kurjenmiekka on upeimpia luonnonkukkiamme.  

Raision Alppiruusupuiston kosteikoissa sitä löytyy keltakukkaisten lisäksi 
kirjavalehtisenä ja valkokukkaisena. 
-> kirjoittaa Auli Maarit Meriläinen Raision kaupungin www.sivuilla 

 

http://www.sivuilla/
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Kuvia Raisionjoelta marras- ja joulukuussa 2020 

 Laulujoutsenperhe uiskentelee Hintsassa. 10.12.2020 

 

 
Kottarainen komeilee joen rannalla.  Sinisorsat viihtyvät Mullin sillan luona. 

Marraskuisia näkymiä Raisionjoen varrelta. 
Uusi kevyenliikenteen silta Huhkossa. Tulvavesi nousi rannan kävelytielle. 

 
Kuvat ovat Salmen lähettämiä kuvatervehdyksiä Raisionjoen tuntumasta. 
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Turkinkyyhky  
Wikipedia tietää, että turkinkyyhkyn  
alkuperäinen levinneisyysalue oli Kaakkois-
Euroopassa ja Aasiassa. 1900 luvun  
jälkipuolella se on levinnyt Balkanin 
suunnalta muualle Eurooppaan.  
Ensimmäinen varma havainto Suomesta on 
1950 luvulla. Ensimmäinen pesintä 
varmistettiin Vaasassa 1966. Suomessa pesii 
noin 100 paria, joista osa muun muassa 
Lounais-Suomessa. 
 
Turkinkyyhky viihtyy ihmisasutusten 
lähettyvillä sekä erilaisissa puistikoissa, 
puustoisilla kerrostalo- ja varastoalueilla.  
Se pesii usein havupuuhun. 
 
Turkinkyyhky syö kasvisravintoa, etenkin 
siemeniä kuten viljaa. Ruokavalioon 
kuuluvat myös marjat ja hedelmät sekä 
pienet selkärangattomat. 
 

Sari onnistui kuvaamaan turkinkyyhkyn 
joulukuussa 2020 Maskussa. 

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

VESI - merkitsee minulle puhtautta, elämää, voimaa, mielenmaisemia, 

rauhoittavaa – sielun täyttävää ääntä tai äänettömyyttä. Solinaa, liplatusta, ropinaa, 
kohinaa – ei tarvitse puhua, voi vain kuunnella. 

 

Voi kunpa osaisimme riittävästi arvostaa tätä 
korvaamatonta luonnonvaraa. 

…kirjoittaa: vesilasin ääreltä, Sari Saaranto 
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Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2021 
Tammi-, helmikuu 
* Su 31.1. Lintujen pihabongaus (sivu 8)  
* Ma 8.2.  Luonto lainassa, teema virtavedet – Raision kirjastossa (sivu 8) 
* To 18.2.   Tarinoita vedestä – kirjoitus, piirustus ja kuvakilpailu - tapahtuma (sivu 9) 
Maaliskuu 
* Ti 2.3.  Pöllöretki (sivu 10) 
* Ke 24.3.   Sääntömääräinen kevätkokous (sivu 10) 
* Ke 31.3. Pönttötalkoot (sivu 11) 
Huhtikuu 
* Ke 14.4. Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 11) 
* Ke 21.4. Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 11) 
* Ke 28.4. Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 11) 
Touko- kesäkuu 
* Su 16.5. Pihatapahtuma Friisilässä (sivu 11) 
* Ti 2.6. Lepakot ja yölaulajat retki (sivu 12) 
* Su 20.6. Luonnonkukkien päivän tapahtuma (sivu 13) 

Jäsenlehden muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan tervehdys (sivu 3) * Jäseneksi liittyminen (sivu 4) 
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat 2021 (sivut 5 - 6) 
* Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet (sivu 7) 
* Mustarastaan luonto - otteita yhdistyksen 20 vuotisjulkaisusta (sivu 10) 
* Pieniä kuvamuistoja yhdistyksen toiminnasta vuosilta 1992, 2000 ja 2006 (sivu 12) 
* Salmen kuvia Raisionjoelta loka-, marraskuussa 2020 (sivu 14) 
* Turkinkyyhky – Sarin kuvat (sivu 15) * Vesi – kuvia ja sanoja Sarilta (sivu 15) 
 

* HUOM! Jäsenlehtien postittaminen päättyi vuoden 2021 alusta (sivu 5) 

Yhdistyksen sähköpostiosoite on lsy@raisionjoki.fi 
Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta  
tai luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista 
taikka haluat järjestää luontotapahtuman.  
Lähetä sähköpostia lsy@raisionjoki.fi tai ole yhteydessä 
hallituksen jäseniin.  

Löydät yhteystiedot tämän lehden sivulta 2 sekä 
yhdistyksen verkkosivuilta https://www.sll.fi/raisio 
 

 

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

