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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 

 

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

Yhdistyksen hallitus vuonna 2022 
 

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, instagram 
Venla Hietala  
Venlakatariina@hotmail.com 
 

Jäsen 
Tuija Häkkilä 
tuija.hakkila@gmail.com 

Jäsen 
Salme Kangassalo 
salmekan@gmail.com 

Jäsen 
Hanna Loikas 
hanna.loikas@gmail.com 

Jäsen 
Johanna Luhtala 
johanna.luhtala@gmail.com 
 

Jäsen 
Tuula Lundén  
tuulun@gmail.com 
 

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

Varajäsen 
Sari Saaranto 
sari.saaranto@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 – 29.8.2021 Friisilässä sammalretkeläisiä tutustumassa sammalten 
maailmaan 12.9.2021 Iltaretkeläisiä veden äärellä Huhkon koskella.  

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

Viime vuonna kirjoitin: ”Aloitamme toiveikkaina vuoden 2021, monen mielessä 
ajatuksin, ettei se ainakaan voi olla huonompi kuin viime vuosi.” Mitäpä tuohon nyt 
sanoisi? Ehkä olemme kuitenkin jo jotenkin tottuneet näihin oloihin. 
  
Joka tapauksessa saamme olla onnellisia siitä, että luonto on meitä lähellä ja 
valmiina ottamaan meidät vastaan niin ilon kuin huolen ja väsymyksen hetkinä – 
kunhan muistamme vastavuoroisesti arvostaa sitä ja pitää siitä huolta.  
 
Tämänkin vuoden tapahtumiin täytyy suhtautua varauksella. Emme tiedä, millaiset 
rajoitukset milloinkin ovat voimassa. Näin ollen kannattaa aina varmistaa 
tapahtuman toteutuminen yhdistyksen verkkosivuilta, jonne pyrimme tilanteen 
päivittämään, tai tiedustelemalla hallituksen jäseniltä puhelimitse tai sähköpostilla. 
Kannattaa myös seurata, ilmaantuuko jotain uutta ohjelmaa, jota emme ehkä ole 
vielä keksineet tai uskaltaneet ehdottaa. Vihdoin pyrimme toteuttamaan vuodelta 
2020 siirtyneen kevätretken Ahvenanmaalle. 
 
Vuoden 2021 tapahtumista jäi mieleen erityisesti sammalretki, jossa Kerttulan 
luontopolun lähimaastossa saimme tutustua sammalten satumaailman 
uskomattoman hienoihin yksityiskohtiin. Kannattaa hankkia luuppi tai tulla retkille 
mukaan sellaisen läpi luonnon ihmeitä tarkastelemaan!  
 
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! Jäsenistön tavoittamiseksi toivomme jälleen myös sähköpostiosoitteiden 
ilmoittamista sihteerille. 
 

Nautitaan yhdessä Raisionjokilaakson luonnosta! 
 

Marja, puheenjohtaja 

 

            
 

Kuvat Marja 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 2022 
-  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 2022        
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 on lopettanut 
jäsenlehtien postittamisen vuoden 2021 alusta lähtien. Jäsenlehdet 

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

• Mikäli haluat vuonna 2022 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 2022 

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

Kuukausi Tapahtuma Kohderyhmä 

tammi Lintujen pihabongaus su 30.1. Friisilässä  
 

kaikki 

helmi Luonto lainassa ti 8.2. Raision kirjastossa  
–> vuoden 2022 teema on ilmastokriisi  
 

kaikki 
 
 

maalis Pöllöretki ke 2.3. yhdessä Raision Rinkan kanssa. 
Sääntömääräinen kevätkokous ke 23.3 
Pönttötalkoot ke 30.3. Friisilän pihapiirissä 
 

kaikki 
jäsenet 
kaikki 

huhti Lintujen tiirailua Raision lintutornilla  
-> ke 13.4. ja ke 20.4. sekä ke 27.4. 
Iltaretki ke 13.4. lintutornille yhdessä Raision 
Rinkan kanssa 

kaikki 
 
kaikki 

touko  Pihatapahtuma su 15.5 Friisilän pihapiirissä 
-> kasvien vaihtoa sekä muuta mukavaa 
Retki Ahvenanmaalle 28.5. – 29.5. 

 

kaikki 
 
kaikki 

kesä Lepakot ja yölaulajat tarkkailua ke 1.6. 
Luonnonkukkien päivän tapahtuma su 19.6. 
- > vuoden 2022 luonnonkukka on mäkitervakko  
 

kaikki 
kaikki 
kaikki 

heinä lomaillaan 
 

 

elo Tuulilankedon hoitotalkoot ti 16.8. 
Suomen luonnon päivänä pe 26.8. perhosilta 
Friisilässä 
 

kaikki 
kaikki 
 

syys Retki Isovuoren luontopolulle su 18.9. 
 

kaikki 
 

loka Runoilta – tapahtuma su 16.10. 
 

kaikki 
 

marras Sääntömääräinen syyskokous ke 23.11. jäsenet 
 

joulu Jouluglögit jäsenille to 8.12. 
 

jäsenet 
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Pihabongaus Raision Friisilässä 
sunnuntaina 30.1.2022 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. 
 

Mukavaa talvipäivää ja lämmitä mehua mukaan!  
Luontoretkinäyttely Pajupilli on avoinna! 
 

 
 

 
Kuvat 31.1.2021 pihabongaus tapahtumasta – Friisilässä. 
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Luonto lainassa tapahtuma – tiistaina 8.2.2022 klo 16 – 19 
Raision kirjaston kirjastosalissa, Eeronkuja 2, Raisio 
 

Luonto lainassa viikon teemana on ilmastokriisi. 
 

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

 
 Tervetuloa tapahtumaan!        
 Marja Hietala, yhdistyksen puheenjohtaja                                
                 
 

Kirjoja, joissa ilmaston muutokset ovat esillä: 
 

1. Katoava talvi – pohjoisen eläimet ilmaston muuttuessa 
- kirjan kirjoittajat Koskimies P, Heikkinen J, Varesvuo M 

Pohjoisen pallonpuoliskon lumiaika on lyhentynyt 1970- luvun alusta keskimäärin 
noin 25 vuorokautta. Lumi hupenee varsinkin syys – ja kevätkuukausina. Lumen 
massasta katoaa 40 – 70 prosenttia. Pohjoisen lajeille tulevaisuus on synkkä. 
Miten tässä käy, onko ihminen lopulta se suurin häviäjä? 
 

2. Suomen Luonto 2100 – tutkimusretki tulevaisuuteen 
- kirjan kirjoittaja meteorologi Kerttu Kotakorpi 

Ilmastonmuutos muuttaa elämää kaikkialla maapallolla. Minkälaisia muutoksi 
Suomen ilmasto ja luonto tulevat kohtaamaan tällä vuosisadalla? Miten 
vuodenajat muuttuvat? Minkälaisten eläinten ja kasvien ympäröiminä 
tulevaisuuden suomalaiset elävät? Kirjan kautta pääsemme tutustumaan 
Suomen muuttuneisiin maisemiin ja elinympäristöihin, uudenlaiseen lajistoon ja 
vuodenkiertoon, jossa talvet lyhenevät, kesät pidentyvät ja sateet lisääntyvät. 
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Perinteinen pöllöretki – keskiviikkona 2.3.2022 
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 23.3.2022 

Raision kaupungintalossa, Nallinkatu 2, Raisio  
 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään keskiviikkona 23.3.2022 kello 19 alkaen.   
Esillä sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2021). 
 

Ennen kokousta klo 18 alkaen kahvitarjoilu.   

Tervetuloa! Kahvitarjoilu Hallitus 
 

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

Pönttötalkoot – keskiviikkona 30.3.2022 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 

 

Talkoiden aikana voit tutustua Luontoretkinäyttely Pajupilliin.  
Pajupillissä on esillä mm. eri linnuille sopivia pönttöjä ja muuta luontoon liittyvää. 
 

mailto:kauko.hakkila@gmail.com
mailto:kari.loikas@utu.fi
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Lintujen tiirailua keskiviikkoisin 13.4., 20.4. ja 27.4. 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! 
 

 
’Polku’ lintutornille, kuvattu 28.4.2021 
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Pihatapahtuma Friisilässä su 15.5.2022 klo 14 - 16 
Friisilän pihapiirissä, Hulvelankatu 35, Raisio 
 

Tapahtumassa on mahdollista 
-> vaihtaa puutarhakasveja 
–  tuo tullessas, vie mennessäs – periaatteella. 

 
Taito Varsinais-Suomi, Raision Taitokeskus on tapahtuman aikana avoinna. 
Taitokeskuksessa on esillä värjäyksen esittelyä. Sieltä voi myös ostaa käsitöitä. 
 

 
Pihatapahtumassa 16.5.2021 kasvit vaihtoivat omistajaa. 

 

 
 
Kasvien vaihtopöydän ’tarjontaa’ 16.5.2021 pihatapahtumassa. 
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Yhdistyksen kevätretki Ahvenanmaalle  
la - su 28. - 29.5.2022 
 
Alustava suunnitelma: 
 
28.5. Aamulaivalla klo 8.45 Turusta Maarianhaminaan, perillä klo 14.10.  
 
Opastus (4 t): Manner-Ahvenanmaan historiallisia alueita ja luontokohteita.  
Opastus päättyy Kastelholmaan, jossa on majoitus ja illallinen majapaikan lähellä.  
 
29.5. Aamupalan jälkeen klo 9.00 opastettu retki (4,5 t)  
Maarianhaminan ja Eckerön alueille.  
 
Tutustumme alueen nähtävyyksiin sekä luontokohteisiin. Nautimme myös lounaan.  
 
Paluu lauttasatamaan, laiva lähtee kohti Turkua klo 14.25, perillä klo 19.50. 
 
Osallistujamäärä korkeintaan 20. 
Retki toteutetaan, jos osallistujia saadaan vähintään 12. 
 
Hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan, yhdistys maksaa osan retkestä. 
 

   

 
Seljakämmekkä,        Lampaitakin varmasti nähdään matkalla 
”Adam och Eve” 
 

Seuraa päivittyvää ilmoittelua yhdistyksen verkkosivuilla!  
 
Tervetuloa mukaan tutustumaan kauniiseen keväiseen Ahvenanmaahan ja 
yhdistyksen jäseniin!  
 

Lisätietoja retkestä ja ilmoittautumiset: marja.h.hietala@outlook.com 
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Yölaulajat ja lepakot – tarkkailua keskiviikkona 1.6.2022 
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    → 

 
 

 
 
Satakieli (Luscinia luscinia) laulaa iltahämäristä aamuun. Kuva Ron Knight. 

mailto:kauko.hakkila@gmail.com
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Luonnonkukkien päivän tapahtuma su 19.6.2022 klo 18 alkaen 
Kokoontuminen Raision kaupungintalon edessä, Nallinkatu 2, Raisio 
 

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

Vuonna 2022 Luonnonkukaksi on valittu tumman purppurana hehkuva, 
kohokkikasvien heimoon kuuluva mäkitervakko, “tervakukka” (Viscaria vulgaris), 

 

Mäkitervakko kukkii kesä-, heinäkuussa ja muodostaa laajoja kasvustoja kuiville, 
aurinkoisille kalliokedoille. Kasvia löytyy vielä aika yleisesti eteläisestä Suomesta, 
mutta laidunnuksen väheneminen on osin tuhonnut sopivia kasvupaikkoja. 
 

Mäkitervakon kukissa on runsaasti mettä, joka houkuttelee mm. kimalaisia ja monia 
päivä- ja yöperhosia. Myös lentokyvyttömät muurahaiset, kirvat ja monet 
pikkuötökät pyrkivät mesiapajille kasvin vartta pitkin, mutta epäonnekseen 
takertuvat tervamaiseen, tahmeaan aineeseen kasvin lehtiparien ja kukintojen alla.  
 

Tahmeasta eritteestä on etua kasville siinäkin mielessä, että harva halua poimia 
kesäisen kukkakimpun näistä kauniista kukista, kun seurauksena voi olla likaiset 
kädet ja roskaiset kukkavarret maljakossa. 
 

 
Mäkitervakkokasvustoa Raision kaupungintalon takana. 

Tutustumme myös viereisen joutomaan yleisimpiin kasvilajeihin. 
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30.7.2021 Takiaiset ’taiteilevat’ Raisionjoen rannalla. 
 

 
 
30.7.2021 Pietaryrtit loistavat keltaisina Raisionjoen rannan tuntumassa. 
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Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2022 
Tammi-, helmikuu 
* Su 30.1. Lintujen pihabongaus (sivu 7)  
* Ti 8.2.  Luonto lainassa, teema ilmastokriisi – Raision kirjastossa (sivu 8) 
Maaliskuu 
* Ti 2.3.  Pöllöretki (sivu 9) 
* Ke 23.3.   Sääntömääräinen kevätkokous (sivu 9) 
* Ke 30.3. Pönttötalkoot Friisilässä (sivu 9) 
Huhtikuu 
* Ke 13.4. Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 10) 
* Ke 20.4. Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 10) 
* Ke 27.4. Lintujen tiirailua Raisionlahden lintutornilla (sivu 10) 
Touko- kesäkuu 
* Su 15.5. Pihatapahtuma Friisilässä (sivu 11) 
* La 28.5. – su 29.5. Retki Ahvenanmaalle (sivu 12) 
* Ke 1.6. Lepakot ja yölaulajat retki (sivu 13) 
* Su 19.6. Luonnonkukkien päivän tapahtuma (sivu 14) 
 

Jäsenlehden muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan tervehdys (sivu 3) 
* Jäseneksi liittyminen (sivu 4) 
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat 2022 (sivut 5 - 6) 
* Kuvia Raisionjoen rannoilta (sivu 15) 
 

* HUOM! Jäsenlehtien postittaminen päättyi vuoden 2021 alusta (sivu 5) 
Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta tai luontoon ja 
luonnonsuojeluun liittyvistä asioista taikka haluat järjestää 
luontotapahtuman, OTA YHTEYTTÄ MEIHIN.  
 

Yhdistyksen yhteystietoja ja toimintaa 
* sähköposti  lsy@raisionjoki.fi  
 

* kotisivut https://www.sll.fi/raisio 

* Facebook    
https://www.facebook.com/raisionjoki 

* Instagram   
https://www.instagram.com/raisio_lsy/ 
 

mailto:lsy@raisionjoki.fi
https://www.sll.fi/raisio
https://www.facebook.com/raisionjoki
https://www.instagram.com/raisio_lsy/

