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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 – Pihatapahtuma Friisilässä 16.5.2021,  
Raisionjoki virtaa Petterinpellon reunassa 29.5.2021  

Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen 
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Puheenjohtajan syystervehdys  
 
Poikkeuksellisen kuuman ja kuivan kesän jälkeen 
alkaa olla jo hiukan syksyn tuntua ilmassa. Ja juuri 
kuivuudesta johtuen myös maassa, jota paikoin 
peittää keltaisten lehtien matto (eikä keltaisia 
kanttarellejä puolestaan näy missään). Syksy on 
monelle uuden harrastuksen aloittamisen tai entisen 
aktivoimisen aikaa, ja monelle luonnonystävälle 
kevään ohella mieluisaa aikaa luonnossa liikkumiseen. 
 
Poikkeusaika yhdistystoiminnassa, kuten monella 
muullakin elämänalueella, on jatkunut pitkään.  
Niinpä suunnittelemme syksyn toimintaakin 
varovaisesti, lähiretkeilyyn ja ulkona tapahtuvaan 
ohjelmaan keskittyen.     Piirros Venla Hietala 

Toivottavasti loppusyksystä esimerkiksi syyskokous  
voidaan järjestää aiempaan tapaan. 
 
Syksyn ohjelmassa teemoja ovat niin kunnostuksen kohteena oleva Raisionjoki, 
sammalet ja jäkälät kuin Aleksis Kiven päivän runojen luonnon ja kulttuurin yhteys. 
Osallistumme myös valtakunnallisiin siivoustalkoisiin 18.9. sekä jatkamme Raision 
luontopoluista huolehtimista.  
 

Mikäli joku huomaa luontopoluilla esimerkiksi ilkivaltaa tai epäkohtia 
viitoituksessa, kertokaa hallituksen jäsenille tai lähettäkää sähköpostia 

lsy@raisionjoki.fi. 
 

Edelleen toivomme jäsenistöltä ideoita toiminnan kehittämiseksi, sekä 
yhteydenottoa, jos haluaa mukaan hallitukseen tai vaikkapa vapaaehtoiseksi 
kiertämään luontopolkuja silloin tällöin.  
 

Reipasta, raikasta, luonnonläheistä syksyä! 
 

Olemme myös Instagram’ issa; käyttäjänimellä raisio_lsy.  
• Facebookista https://www.facebook.com/raisionjoki 

• Kotisivuilta https://www.sll.fi/raisio 
Näistä osoitteista löytyy ajankohtaista tietoa ja vinkkejä.  
 

Käy seuraamassa, kommentoimassa – ja tykkäämässä.  
 

Nautitaan yhdessä Raisionjokilaakson luonnosta! 
Marja Hietala, puheenjohtaja 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
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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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Tuulilankedon hoitotalkoot ti 17.8.2021 klo 17 alkaen 
Kokoontuminen Friisilän verstaiden pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio 
 

Tuulilanketo on entinen laidunhaka, jota Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys 
on vuosittain hoitanut talkoilla niittämällä. Näin on saatu elvytettyä vanhoja 
ketokasveja kuten 
 

Tervetuloa talkoisiin! Tiedossa on niittohommia ja haravointia. 

Yhdistys tarjoaa talkoolaisille mehua!  

 
 

 

 Tuulilankedon kasvillisuutta elokuussa 2020 
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Retki sammalten 
maailmaan  
• su 29.8.2021 klo 16 alkaen 

• kokoontuminen Friisilän pihalla, 
Hulvelankatu 35, Raisio 

 
Syksyn saapuessa luonto vaihtaa 
väriään vihreästä ruskan sävyjen kautta 
talven harmaan sävyihin, mutta 
sammalet pysyvät mehevän vihreinä 
pimeimmänkin vuodenajan läpi.  

Nyt on hyvä aika aloittaa 
sammalharrastus! 

 

Suomessa elää useita satoja 
sammallajeja erilaisissa ympäristöissä 
vetisistä puroista ja soista kuiviin 
pintoihin, kuten kivet ja puun rungot.         
     Kuva Tuija Häkkilä 
 

Pienten sammalten tarkastelua helpottaa suurentava luuppi, mutta jotkin 
lajituntomerkit ovat nähtävissä vain mikroskoopilla. Kokoonnumme Friisilän 
verstaiden pihalle klo 16, josta lähdemme yhdessä tutustumaan lähiympäristön 
sammaliin.  
 

Keräämme retkeltä löydetyt sammalnäytteet Friisilän pihalle, jossa niitä voi 
vielä kiertää katsomassa ja kysellä tunnistusvinkkejä.  
 
Voit ottaa oman suurennuslasin tai luupin mukaan, myös lainaksi on muutamia 
luuppeja saatavilla. 
 

Retken vetäjinä toimivat biologit Tuija Häkkilä ja Kati Pihlaja.  
 
Tiedustelut sähköpostilla: 
tuija.hakkila@gmail.com 

 
Tervetuloa mukaan!  
 
PS. Luontoretkinäyttely Pajupilli on myös 
avoinna. 
 
Friisilän piha ja Pajupilli 11.8.2020 → 
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Iltaretki veden äärelle su 12.9.2021  
Kokoontuminen klo 17 Huhkon kartanon p-paikalla, Huhkontie 16, Raisio 
 
Lähdemme yhdessä klo 17.10 katsomaan Huhkon uutta koskea. Tutustumme myös 
Raisionjoen rantamaisemaan, kun jatkamme kävellen rannan tuntumassa kulkevaa 
kevyenliikenteen väylää Mullin sillalle. Sillalta katselemme elämää joessa ja rantojen 
kasvillisuutta. Vaskipolku niminen kyltti löytyy sillan tuntumasta.  
Mitähän sana vaski tarkoittaa? Tule kertomaan tai/ja kuulemaan. 
 
Veden ääreltä palaamme takaisin metsän reunassa kulkevaa polkua. Polun vieressä 
kasvaa komeita vanhoja puita, kuten tammia, lehmuksia, saarneja ja vaahteroita. 
 

Kierroksemme päättyy Huhkon empiretyylisen kartanon pihapiiriin. Kartanosta  
on jäljellä vain päärakennus. Vanhimmat kirjalliset maininnat Huhkosta ovat  
1300-luvulta. Ne käsittelevät Huhkon kosken myllyä. Huhko oli Pernon kartanon 
omistuksessa 1600-luvulle saakka. 
 

Kävelymatkaa tulee 2-3 kilometriä. Retken pituutta voimme muuttaa säätilan ja 
osallistujien mukaan.  TERVETULOA! 
 

 
 

 
Heinäkuussa 2021 koskella ja sillalla näytti tällaiselta.  
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Muovintorjuntajoukot Raisiossa la 18.9.2021 klo 12  
Kokoontuminen Raision kirjaston p-paikalla Eeronkujan varrella 
 

Tapahtuma on valtakunnallinen, jonka päätapahtuma ”World Cleanup Day” 
järjestetään Helsingin Vanhan kaupungin lahdella 18.9.  
 

Mitä: Yhteistyössä Lidlin kanssa valtakunnalliset roskankeräystalkoot. 
 

Missä: Kokoonnutaan Raision kirjaston takana Eeronkujan varren pysäköintialueella. 
Siitä lähdetään lähiympäristöön keräämään roskia.  
 

Miksi: Kiinnitetään huomiota muovijätteen vahingollisiin vaikutuksiin luonnossa. 
 

Tapahtumapaikalta saa hanskoja ja muovipusseja, myös muutamat 
roskankeruupihdit ovat tarjolla. Voit myös ottaa mukaan omat esim. 
puutarhakäsineet.  Osallistujille on tarjolla juomaa ja pientä purtavaa. 
 

Tervetuloa mukaan! 
 

Tupakantumppi näyttää paperilta, 
➢ mutta se on muoviksi luokiteltua materiaalia, selluloosa-asetaattia. Se ei hajoa 

luonnossa, vaan muuttuu hitaasti pienenpieniksi mikromuovihiukkasiksi.  
➢ Lisäksi tupakan filtterissä on tuhansia kemikaaleja, joista osa on ympäristölle 

vaarallisia (esimerkiksi lyijy ja arsenikki). 
Kasvomaskit ovat  
➢ pääosin muovia ja polypropyleenia, joiden hajoaminen on hyvin hidasta  

(jopa 500 vuotta). 

     

Tällaista saalista voi kertyä …. 
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Lorupolku Aleksis Kiven päivän merkeissä su 10.10.2021 
 

Aleksis Kivi, oikealta nimeltään Alexis Stenvall syntyi 10.10.1834 Nurmijärvellä ja 
kuoli 31.12.1872 Tuusulassa. Kivi kirjoitti kansallisromaanin aseman saavuttaneen 
Seisemän veljestä, näytelmiä kuten Nummisuutarit ja runoja. Hän oli ensimmäinen 
suomalainen ammattikirjailija. 
 

Aleksis Kiven runoista muutamia esimerkkejä  
➢ Metsämiehen laulu – Terve metsä, terve vuori, terve metsän ruhtinas jne. 

➢ Suomen maa – Maa kunnasten ja laaksojen jne. 

➢ Timon laulu – Makeasti oravainen makaa sammalvuoteella jne. 

➢ Kaukametsä – Alas kalliolta lapsi riensi jne. 

Kirjoita runo, loru taikka pieni tarina.  
➢ Lähetä se yhdistyksemme sähköpostiin lsy@raisionjoki.fi  ja/tai 

➢ Tule kertomaan/esittämään runo, loru taikka tarina  

➢ Postia voi lähettää: Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys, Kari Loikas, 

Polusmäentie 31, 21260 Raisio 

 

Tapahtuma järjestetään klo 16 alkaen Friisilässä, Hulvelankatu 35 Raisio 
➢ Kaikkien osallistujien kesken arvomme palkintoja. 

TERVETULOA – Lorut, runot ja tarinat odottavat kuulijoita ja esittäjiä! 
 

” Runo kasvaa kuvaksi, kuva kasvaa runoksi”  
➢ Jos haluat tuo kuva ja kerro siitä tarina, loru taikka runo. 

➢ Taikka tule vain paikalle nauttimaan runokielen rikkauksista. 

 

Otteita Aleksis Kiven runoista…      Mistä runoista, tule kertomaan! 
 
Vuoren harjanteella, kauan seisoin, 
katsahdellen koilliseen, 
Siellä näin mä nummen sinertävän, 
Honkametsän kaukaisen. 
 

 
Ihana on täällä rauha, 
urhea on taistelo; 
myrsky käy ja metsä pauhaa, 
tulta iskee pitkäinen 
ja kuusi ryskyen kaatuu, 

Tuon lehtimetsän kaikunaa 
Mi autuus kuunnella, 
Kun valjetessa aamuisen 
Siel pauhaa torvi paimenen, 
Tai koska laaksossa käy impi iltana. 
 

Niin vietimme lempeäss’ laaksoss’ 
Päivämme autuaan; 
Me varjossa valkean tuomen 
istuimme ruohistoss’ 
Ja läheni kesänen ehtoo, 
Sunnuntai-ehtoo tyyni. 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
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Kokouskutsu – syyskokous ke 24.11.2021 
 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 

pidetään klo 19 alkaen Raision kaupungintalossa, Nallinkatu 2, Raisio 
 
Ennen kokousta klo 18 alkaen nautimme yhdistyksen tarjoamat kahvit ja pullat. 
 
Syyskokouksessa klo 19 alkaen on esillä sääntöjen  
määräämät asiat mm. 
➢ toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
➢ talousarvio vuodelle 2022. 
 

Tervetuloa! 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus 

 

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

Jouluglögit ja yhdessäoloa Friisilässä 
➢ torstaina to 9.12.2021 klo 18 alkaen 

Kokoontuminen Friisilän pihalla Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Tapahtuma pidetään joko Friisilän päärakennuksen tiloissa taikka Pajupillissä. 
Tarjolla on glögiä, joulutorttuja sekä piparkakkuja. 
 
Glögitarjoilun yhteydessä järjestämme  
➢ pienen tehtävän LUONTORISTIKON muodossa. 

Ristikossa on kysymyksiä, joiden kautta luonto tulee tutuksi sekä tietoja 
luonnonsuojelusta ”Jokamiehen oikeuksien pohjalta”. 

 

 
  Friisilän päärakennus 11.8.2020 
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Perhosbaarin perustamisesta 
Teksti ja kuvat Kauko Häkkilä  
 
Hei, nyt on oikea aika perustaa perhosbaari 
omaan pihaan. Nokkosperhosen ja sen 
lähisukulaisten syyssukupolvi on juuri 
aikuistunut tai on aikuistumassa.  
 
Pihoilla lentää tähän aikaan tuoreita 
nokkosperhosia, herukkaperhosia, 
suruvaippoja ja amiraaleja. Perhosten pitää 
kerätä riittävästi energiaa, minkä varassa ne 
pystyvät talvehtimaan tai muuttamaan 
etelään, kuten amiraaliperhonen tekee. 
 
Tässä voimme auttaa perhosia tarjoilemalla 
niille sokeripitoista syöttinestettä. Helpoimmin tarjoilu käy sivelemällä syöttinestettä 
aamuisin, vaikka puiden rungoille. Perhoset löytävät syöttöpaikat nopeasti ja tulevat 
niille päivittäin. Monet odottavat jo aamulla ruokkijaa ja tulevat välittömästi 
nauttimaan tarjoilusta. 
 
Ruokailuun keskittyneitä perhosia saa tarkkailla lähietäisyydeltä ja kuvata mielin 
määrin. Tulevatpa luottavaisimmat yksilöt syömään kädestäkin. Yöllä syöttöpaikoilla 
käy toisenlainen vilinä, kun parhaimmillaan kymmenet yökköset kerääntyvät 
nauttimaan tarjoilusta. Niitä voi tarkkailla taskulampun valossa. 
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Toukat tammessa  
Kuva Hanna Loikas, teksti Kauko Häkkilä 
 
Tammea syövät toukat ovat 
härkäpääkehrääjän toukkia,  
jotka voivat syödä useiden muidenkin 
lehtipuiden lehtiä.  
 
Tietoja perhotoukkien tunnistukseen 
joutuu hakemaan perhoskirjoista ja 
verkkosivuilta.  
 
Mitään kattavaa opasta en tiedä olevan. 
Vain yökkösistä on julkaistu kaikki lajit 
käsittävä kolmen kirjan sarja.  
 
Kirja on Pohjoisen Euroopan yökkösten 
toukat. Kirjoittajat Matti Ahola ja Kimmo 
Silvonen. Kirjojen yhteissivumäärä noin 
1900 sivua ja hinta 284 euroa. 
 
 

 
Pyjamabileet kasvimaalla.  
Kuva ja teksti Kauko Häkkilä 
Vasta kymmenkunta vuotta sitten Suomeen 
levinnyt pyjamalude on yleistynyt 
voimakkaasti parin viime vuoden aikana.  
 

Laskin tiistaina 27.7. peräti  
71 raitapaitaa tillipenkistäni; 
kirjoittaa Kauko Häkkilä      

 
Yleiskuvaus - Pyjamalude on helposti 
tunnistettava, hauskannäköinen ludelaji, joka 
on Suomessa uusi tulokas. Pyjamaluteen 
tunnistaa sen selkäpuolen tunnusomaisesta 
punamustasta raidoituksesta. Vatsapuolelta 
laji on mustatäpläinen. Toukat eli nymfit ovat 
väritykseltään rusehtavan mustia. Niillä on 
epäselvää raidoitusta vain pikkukilven alueella.  
 Lähde: Laji.fi lajikuvaukset 
 Kuvaustekstin laatijat: FM Jani Järvi / Luomus 
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Nyt kahlaajia tarkkailemaan! 
Teksti ja kuvat Kauko Häkkilä 

 

Lapin soilla ja Venäjän tundralla pesivät kahlaajat muuttavat loppukesällä ja 
alkusyksystä suurin joukoin maamme yli etelään ja lounaaseen talvehtimisalueilleen.  
 

Osa Suomen yli lentävistä linnuista pysähtyy levähtämään ja ruokailemaan rantojen 
ja lahtien matalille lieterannoille ja rantaniityille sekä ulkoluotojen laakeille 
kalliorannoille, rantaan ajautuneille levävalleille ja jopa kosteille pelloille. Sopivilla 
paikoilla on mahdollista tarkkailla mm. tyllejä, kurmitsoja, sirrejä, sirriäisiä, vikloja, 
kuireja, kurppia, vesipääskyjä ja suokukkoja.  
 

Kahlaajien syysmuutto alkaa jo kesäkuun alussa, mutta vilkkaimmillaan se on 
loppukesästä ja alkusyksystä. Vanhat kahlaajat muuttavat etelään pääasiassa 
heinäkuussa ja elokuun alussa, nuoret tänä kesänä syntyneet poikaset elo- ja 
syyskuun aikana.  
Raisiossa paras kahlaajien tarkkailupaikka on tietysti Raisionlahden lintutorni.  
Siellä on hyvä mahdollisuus opetella tunnistamaan Raisionlahdella levähtäviä 
kahlaajia. Turun lintutieteellisen yhdistyksen lintuoppaat opastavat yleisöä  
                     Raisionlahden lintutornilla joka maanantai- ja keskiviikkoiltaisin 

klo 18 – 20 elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. 

  
 

  
Kuvissa ylhäällä: jänkäsirriäisiä Raision lahdella; punakuirit Ruissalon lammaslaitumella 
alhaalla; mustavatsaisia suosirrejä ja valkovatsainen pulmussirri Uudenkaup. saaristossa 
Joskus lintuharrastajan kiikariin osuu todellinen harvinaisuus; Isovesipääsky Ukin saaristo.  
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Härmälän Rotko – luola Maskussa  
Teksti ja kuvat Kaija Virtanen 

 
Härmälän Rotko sijaitsee Pakattulanvuoren länsireunalla. Noin puolen hehtaarin 
kokoiseen kalliomäkeen on syntynyt jyrkkäseinäinen ja syvä halkeama. Rotko on 
syvimmillään 20 metriä. Pituutta sillä on noin 35 metriä. Rotkoa pitkin pääsee 
kävelemään Pakattulanvuoren läpi. Kun jatkaa polkua pitkin ylös kalliolle, avautuu 
kulkijalle upeat maisemat Naantalin aukolle.  
Kalliohalkeaman synty on geologeille arvoitus. Syyksi arvellaan paikallista 
maanjäristystä. On myös mahdollista, että 7 metriä nykyistä korkeammalla ollut 
meri on laajentanut kallion luontaisia halkeamia. Kertoo teksti Maskun kunnan 
pystyttämässä opastaulussa. 
 

 
Kissankelloja ja muuta kasvillisuutta. Portti kallioiden väliin. 
 

 
Retkemme alkaa lauantaina 7.8. klo 12. Jylhän 
kallion vastakohtana hento, sininen kissankello 
tervehtii tienreunassa ennen kallioseinämien 
väliin siirtymistä.  
Valkorunkoinen koivu ja punaruskea mänty 
seisovat suorina halkeaman aukon sivuilla.  
Ne ovat kuin tervetuloportti halkeamaan. Pihlaja 
on ehtinyt punastuttaa marjansa kalliota vasten.   

 
Eipä sitten muuta kuin porukka rohkeasti 

sisälle halkeamaan. 
Halkeamassa pitää olla tarkkana ja katsoa, miten 
jalkansa asettaa. Selviämme hienosti rotkon 
läpi. Rotkosta ulos ja polulle pääsemisessä on 
pieni haaste. Sen hoidamme mallikkaasti.  
 
Polku jatkuu leppoisampana ylös kalliolle. Sieltä 
on kaunis näköala Naantaliin aukolle. Tänään 
aukolla on värikästä menoa, sillä surffilautailijat 
purjeineen etenevät meren laineilla.  
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  Kalliolta näkee kauas….. 

 

              
 
Kun laskeutuu alas kalliolta, kannattaa vilkaista ylös reunamia pitkin. Pienellä 
mielikuvituksella sieltä katsoo sivuprofiilissa nenä, leuka ja suu sekä kiehtovia 
koukeroita ja monenlaisia koloja, joista mielikuvitus voi havaita mitä tahansa. 
Kiitos oli mielenkiintoinen retki ja onneksi aurinkoinen hetki ennen sadetta! 
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Tulevia tapahtumia syyskaudella 2021 
Elokuu  
* Ti 17.8.  Tuulilankedon talkoot (sivu 5)  
* Su 29.8.   Retki sammalten maailmaan (sivu 6) 
Syyskuu 
* Su 12.9. Iltaretki veden äärelle (sivu 7) 
* La 18.9.  Muovintorjunta – tapahtuma (sivu 8) 
Lokakuu 
* Su 10.10. Lorupolku Aleksis Kiven päivän merkeissä (sivu 9)  
Marraskuu 
* Ke 24.11. Sääntömääräinen syyskokous (sivu 10) 
Joulukuu 
* To 9.12. Jouluglögit ja muuta yhdessäoloa (sivu 10) 
 
Jäsenlehden muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan tervehdys (sivu 3)  
* Jäseneksi liittyminen (sivu 4) 
* Perhosbaarin perustamisesta (sivu 11) 
* Toukat Tammessa (sivu 12) 
* Pyjamabileet kasvimaalla (sivu 12) 
* Nyt kahlaajia tarkkailemaan (sivu 13) 
* Härmälän rotko – luola Maskussa (sivut 14-15) 
 

HUOM! Jäsenlehtien postittaminen päättyi vuoden 2021 alusta  
 

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 
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