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Puheenjohtajan syystervehdys  
 

Loppukesän helteessä suunnataan katseet syksyyn. Kesä alkoi hienosti 
Ahvenanmaalle suuntautuneella yhdistyksen retkellä, josta voitte lukea lisää 
lehdestä. Mukavaa oli, ja ainakin itselleni jäi kipinä lähteä uudelleen, vaikkapa 
pyöräillen.  Loppukesän traditio puolestaan oli Tuulilankedon talkoot, tällä kertaa 
hellesäässä. Tapahtumaa mainostettiin runsaasti, mutta valitettavasti ei silti saatu 
uutta väkeä mukaan. Nyt kannustaisin taas koko jäsenistöä mukaan aktiiviseen 
toimintaan ja myös ideoimaan, miten saadaan mukaan uusia jäseniä ja toimijoita. 
Ilahtuisimme kaikista ehdotuksista toiminnan kehittämiseksi. 
 
Siteeraan tässä Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenkoordinaattoria Marja Haataista 
liiton järjestöuutisista: ”Kaikkia meitä tarvitaan. Pienet, suuret ja keskikokoiset 
yhdistykset ja niiden aktiivit sekä jäsenet ovat tärkeitä. Me muodostamme 
Norppaperheen, joka ymmärtää kuinka hieno ja suojelemisen arvoinen luonto 
Suomessa on. Suomen luonnon päivää vietetään 27.8. Juhli sinäkin!” 
 
Suomen luonnon päivän aattona vietettiin perhosiltaa. Itse muistan lapsuudesta, 
kuinka jännittävää oli nähdä perhosten iltahämärässä hakeutuvan valolle ja syöteille 
– nyt emme kuitenkaan pyydystäneet perhosia kuin kameralla. Myöhemmin syksyllä 
seuraa Kaanaan omakotiyhdistyksen kanssa retki Isovuoren luontopolulle sekä 
runoilta yhdessä Raision lausujien kanssa. Yritetään myös järjestää jotain yhteistä 
toimintaa naapuriyhdistysten kanssa, ellei syksylle niin ensi vuodelle. 
 
Tervetuloa mukaan – muutakin ohjelmaa voidaan vielä järjestää, jos hyviä ehdotuksia 
saadaan. 
 
Nautitaan yhdessä Raisionjokilaakson luonnosta! 
 

Marja Hietala, puheenjohtaja 
 
Olemme myös  

• Instagramissa käyttäjänimellä raisio_lsy.  
• Facebookissa https://www.facebook.com/raisionjoki 

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

Käy seuraamassa, kommentoimassa – ja tykkäämässä.  
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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 

 

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  (yhdistyksen voi valita myös 
liittyessä, mutta aina tämä ei ole kirjautunut oikein). 
 

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 olivat jälleen16.8. 
 

Tuulilanketo on entinen laidunhaka, jota Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys 
on vuosittain hoitanut talkoilla niittämällä. Näin on saatu elvytettyä vanhoja 
ketokasveja ja pidettyä yllä perinnemaisemaa. Tänä vuonna oli poikkeuksellisen 
helteistä, mutta sitkeä joukko talkoolaisia sai aikaan hyvää jälkeä.  
 

 
 
 

    

   
Viikatteet vaativat välillä teroittamista          Haravoitavaa kertyi aikamoiset kasat  
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Perhosiltaa vietettiin Friisilän pihapiirissä 26.8.2022  
 
Tutustuimme Suomen luonnon päivän aattona yölliseen perhosmaailmaan Friisilässä. 
Friisilän pihapiiriin ripustettiin yöperhosia houkuttelevan sekavalolampun ja puiden 
runkoihin siveltiin syöttinestettä. Perhosia ei pyydystetty muutoin kuin kameralla. 
Oppaana toimi pitkän linjan perhosharrastaja Kauko Häkkilä. 
 
Aloitimme klo 21, jolloin aurinko oli vasta laskenut, joten oli turhan valoisaa. Sitkeä 
odotus kuitenkin palkittiin, ja hienoimpia havaintoja olivat kuvissa esiintyvät 
kulmaritariyökkönen ja siniritariyökkönen. 
 

    
 

    kuvat Venla ja Marja Hietala 
 

Syöttinesteen resepti Kaukolta: 
Nesteeksi sopii esim. punaviini (vanha ja 
väljähtynytkin käy), olut tai kalja. Joukkoon 
runsaasti fariinisokeria (tavallinen sokeri ei 
sovi!). Loppusilauksen antaa puna-, omena- tai 
valkoviinietikka tai vaikka kaikki sekaisin, 
etikkaa 2-3 desin annokseen runsas 
ruokalusikallinen.  Etikka on oleellinen osa, 
koska etikan haju vetää perhosia syötin 
ääreen. Myös lusikallisen hunajaa voi lisätä. 
Liuos on heti käyttövalmis. Sitä voi sivellä 
puiden rungoille tai imeyttää pesusieneen. 
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Lähiretki Isovuoren luontopolulle su 18.9.2022 klo 17  
 

Kaanaan Omakotiyhdistys on kaupungin myötävaikutuksella toteuttanut Isovuoren 
kiertävän luontopolun, johon lähdemme tutustumaan. 
 

Kokoontuminen Lampitiellä, jossa pysäköintimahdollisuus. 
Mukaan lähtee opas omakotiyhdistyksestä. Innokkaimmat voivat kiertää myös 
Järviniityn polut. Sopiva vaatetus ja omat eväät tarpeen mukaan! 
 

 
Kartta löytyy Kaanaan Omakotiyhdistyksen sivuilta 

 

   
 
 

Maastosta löytyy 
Jukolan veljesten 
mukaan nimettyjä 
kivenjärkäleitä  
– ja vieläpä Kyösti- 
kallio! 
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RUNOT LUONTOON KANTAVAT 
 
LUONTORUNOJEN ILTA su 16.10.2022 
 

Kaikilla aisteilla ihmettelen sinua luonto. 
Katson värejä, muotoja ja elämää. 
Haistan meren, havun ja vanamon. 
Maistan karpalon, ketunleivän ja suolaisen veden. 
Tunnen kilpikaarnan, peruskallion ja rahkasammaleen. 
Kuulen lehtien havinan, aaltojen loiskeen, linnunlaulun  
– ja hiljaisuuden. 
 
Kaikilla aisteilla koen ja rakastan sinua luonto.  

-mh 
 

Raision seudun lausujat esittävät luontorunoja luontokuvien tunnelmissa 

Friisilän talossa (entinen luontokoulu, Hulvelankatu 35) 16.10. klo 17.  

 

****************************************************************** 
 
Kokouskutsu – syyskokous ke 23.11.2022 
 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 

pidetään klo 19 alkaen Raision kaupungintalossa, Nallinkatu 2, Raisio 
 
Ennen kokousta klo 18 alkaen Kauko Häkkilä 
näyttää kuvia ja kertoo Lapin linnuista ja 
luonnosta.  
 
Syyskokouksessa klo 19 alkaen  
on esillä sääntöjen määräämät asiat mm. 
➢ toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
➢ talousarvio vuodelle 2023. 

          Kiiruna, kuva Kauko Häkkilä 

Tervetuloa!                Kahvitarjoilu 
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus 
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Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden retki  

Ahvenanmaalle la -su 28.5. - 29.5.2022 

Teksti Venla Hietala 
 

Toukokuun viimeisen lauantain aamuna suuntasimme kevyen kevätsateen 

saattelemina kohti Turun satamaa ja sieltä uudella Viking Glorylla Maarianhaminaan. 

Sade seurasi meitä Ahvenanmaalle, ja jatkui enemmän tai vähemmän läpi koko 

viikonlopun, mutta se ei meitä luontoretkeilijöitä juurikaan hetkauttanut.  
 

Satamasta Citybus Oy:n minibussi kuljetti meidät ja SaariTours-oppaamme Riitta-Lea 

Värelän Maarianhaminan eteläpuolelle, Nåtön biologiselle asemalle ja luontopolulle. 

Biologisella asemalla on tehty runsaasti tutkimuksia mm. täpläverkkoperhosista, jotka 

tällä kertaa pysyivät piilossa sateelta. Asemalta suuntasimme muutaman kilometrin 

mittaiselle Nåtön luontopolulle, lehdesniittyjen kukkaloiston äärelle. Kevätesikkoa, 

Ahvenanmaan maakuntakukkaa, olivat niityt keltaisenaan. Lisäksi ihastelimme 

seljakämmekän kahta eri värimuotoa (ruotsiksi Adam och Eva), miehenkämmeköitä, 

villejä omenapuita, suloisia kevätlinnunherneitä ja jauhoesikoita, valkovuokkoja, ja 

kevätsateen helmipisaroita poimulehdillä. Sade oli houkutellut esiin myös valtavan 

määrän ukkoetanoita ja haitallisia espanjansiruetanoita.  

 

  
 

Nåtön polku ja seljakämmekät 

 

Nåtösta tiemme vei oppaamme ehdotuksesta kahville paikallisen Gretan maatilalle, 

jossa tämä pitää pientä kahvilaa ja putiikkia. Kahvila oli periaatteessa jo sulkemassa, 

mutta Greta ja tämän mies ottivat meidät silti ilolla vastaan ja tarjosivat itsetehtyjä 

herkkuja. Soittivatpa he meille jopa harmonikkaa, vaikka hiljaisilla 
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mannersuomalaisilla olikin hieman vaikeuksia laulaa mukana. Ainutlaatuinen 

kokemus ja osoitus ahvenanmaalaisten vieraanvaraisuudesta.  
 

Gretan kahvilasta suuntasimme kohti majapaikkaamme, vieraskoti Kastelholms 

Gästhemiä. Matkalla kävimme vielä kääntymässä Bomarsundin linnoituksen 

raunioilla ja kuuntelimme oppaamme kertomuksia Oolannin sodasta, jossa 

Bomarsundin linnakin tuhoutui vuonna 1854. Emme ehtineet pysähtyä tai tutustua 

linnoitukseen sen tarkemmin, mutta rauniot olivat silti vaikuttava ja pysäyttävä näky.  
 

Kävimme heittämässä tavaramme huoneisiimme Kastelholms Gästhemillä, mistä 

nälkä ajoikin meidät lähes saman tien Pub Stallhageniin illalliselle. Paikka oli todella 

kotoisa ja ruoka varsin hyvää. Pubin yhteydessä oli myös kaunis myymälä, jossa 

myytiin paikallisia luomuelintarvikkeita ja design-tuotteita. Hyljepostikorttia 

ostaessani ruotsinkielinen myyjä kysyi iloisesti, miten sanotaan “söpö” suomeksi, 

mikä sai väsyneen matkaajankin hymyilemään. 
 

Pienen ruokalevon jälkeen lähdimme vielä pienemmillä porukoilla iltakävelyille. 1300-

luvun lopulla rakennettu Kastelholman linna oli aivan lyhyen tallustelumatkan päässä 

vieraskodista, joten osa meistä suuntasi luonnollisesti sinne. Linnalla oli tuohon 

aikaan hiljaista, joten kuljimme rauhassa ympäri tiluksia ihastellen satoja vuosia 

vanhoja kivimuureja, kukkivia omenapuita ja rannan viertä uivia joutsenia. 

Kastelholman linnalta kulki polku suoraan ulkoilmamuseo Jan Karlsgårdenille, jonka 

alueelle on siirretty parikymmentä 1800-luvun puurakennusta eri puolilta 

Ahvenanmaata. Kevätillan hiljetessä, lintujen laulaessa ja sateen välillä ropistessa, oli 

helppo uppoutua miettimään parin sadan vuoden takaista maaseutuelämää.  

 

               
Kastelholman linna ja Jan Karlsgårdenin tunnelmaa 

 
 



 

11 

 

Yömme nukuimme mukavasti Kastelholms Gästehemin huoneissa. Sunnuntaiaamun 

koittaessa oli aika jälleen napata lenkkitossut patterilta kuivumasta ja suunnata kohti 

uusia seikkailuja. Ei tosin ennen maittavaa aamiaista, jonka vieraskodin ihana emäntä 

oli laittanut.  Aamiaisen jälkeen myös oppaamme vaihtui; sanoimme kiitokset Riitta-

Lealle ja tervehdimme sunnuntain opasta Päivi Nyman-Ackrénia.  
 

Päivän ensimmäinen kohde oli yksi Ahvenanmaan korkeimmista kohdista,  

107 metriin kohoava Geta-vuori silmänkantamattomiin jatkuvine kallioineen.  

Vaikkei Geta ehkä korkeutensa suhteen ole mikään Mount Everest, tuntui kallion 

laella silti hienolta, kun tuuli tuiversi ympärillämme ja alapuolellamme levittäytyi 

kilometrikaupalla vehreää metsää. 
 

Getan kivisiltä rinteiltä käänsimme minibussimme nokan kohti Eckerötä. 

Seuraava pysäkkimme oli Eckerön posti- ja tullitalo, joka on vuonna 1828 valmistunut, 

arkkitehtien Engel ja Bassi suunnittelema uusklassismia edustava arvorakennus. 

Postin historian lisäksi rakennuksessa on esillä myös vaihtuvia näyttelyitä. 

Tutustuimmekin yläkerrassa monien ahvenanmaalaisten taiteilijoiden ja 

suunnittelijoiden kauniisiin töihin, jotka oli upeasti laitettu esille eri huoneisiin värien 

mukaisesti. Luonto oli teemana selkeästi keskiössä monissa teoksissa, ja useat 

designit olivat tuttuja Pub Stallhagenin myymälästä.  

 

   
Miehenkämmekkä ja jauhoesikko 

 

Posti- ja tullitalolta kävelimme luontopolkua pitkin Ahvenanmaan metsästys- ja 

kalastusmuseolle. Tämä lyhyt matka vei meidät aidatun alueen ohi, jossa edelleen 

elelee saksanhirviä eli isokauriita sekä villisikoja, joita molempia tuotiin 

Ahvenanmaalle 1400-1500-luvulla riistaeläimiksi. Pari saksanhirveä näimmekin aidan 

takaa. Metsästys- ja kalastusmuseoon emme ehtineet aikataulun vuoksi tutustua 

juuri julkisivua ja museokauppaa enempää, mutta rakennus ja koko ympäristö olivat 
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todella viehättäviä. Museon vieressä, aivan veden äärellä, seisoi sunnuntain 

lounaspaikkamme eli gastropubi Bodegan. Näkymät ikkunoista suoraan vanhaan 

kalasatamaan ja ajan kuluttamiin venerakennuksiin olivat todella kauniit, ja kalaruoka 

tässäkin ravintolassa erinomaista.  
 

Lounaan jälkeen oli vuorossa retken viimeinen kohde, lähempänä Maarianhaminaa 

Jomalan kunnassa sijaitseva Ramsholmenin luontopolku. Lehdesniityt jaksoivat 

edelleen hurmata, aivan kuten Nåtönkin luontopolulla, ja kevätesikot levittäytyivät 

myös Ramsholmenissa keltaisina peittoina niittyjen ylle. Rantaniittyjen villit 

kirjopikarililjat ihastuttivat, kuin myös valko- ja keltavuokkomeret. Alue on ilmeisesti 

saanut nimensä karhunlaukalta eli ramslökiltä, suloiselta pieneltä sipulikasvilta, jonka 

voimakas haju sekoittui luontopolulla meren tuoksuun.  
 

Kävellessämme oppaamme Päivi kertoi meille yhtä sun toista luonnosta, ja suostuipa 

hän kertomaan jopa paikallisesta rikollisuudesta eräälle aiheesta kiinnostuneelle. 

Ramsholmenista jouduimmekin jo suuntaamaan takaisin kohti Maarianhaminan 

satamaa ja kotimatkalle.  
 

Kerrassaan hieno ja ainutlaatuinen reissu, ja mahtavat oppaat. Laivamatkalla kohti 

mannerta suurinta osaa meistä lähinnä väsytti aktiivisen viikonlopun jälkeen. 
 

Nimetön lähde kertoo, että pari energistä retkeläistä bongattiin vielä kotimatkallakin 

kannelta tiirailemasta kiikareilla merilintuja. Niin sitä pitää.  

 

    
 

Ramsholmenin polku ja karhunlaukka, ramslök 
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Yölaulaja- ja lepakkoretken muistoja  
 

Yhdistyksemme perinteinen yölaulaja- ja lepakkoretki tehtiin keskiviikkona 1.6.2022.  
 

Kuusi innokasta yölaulajien kuuntelijaa lähti klo 21 polkemaan Raisionlahden 
lintutornin parkkipaikalta kohti Timalipolkua ja Kukonpäätä.  
 
Sää oli kerrankin retkeilijöille suotuisa, aamupäivän sade oli lakannut, päivällä 
vallinnut kohtalainen etelätuuli tyyntyi lähes kokonaan ja lämpötilakin pysytteli koko 
illan 14 - 15 asteen tienoilla. 
 

Alkumatkasta Nesteentien ja Naantalin pikatien liikennemelu häiritsi kuuntelua, 
mutta metelistä huolimatta totesimme punavarpusten saapuneen 
Raisionlahdelle joukolla.  
 

 
 
Ainakin 4 punavarpusta toisteli sointuvaa vihellystään tietä reunustavassa koivikossa. 
Kuuntelua häiritsevästä metelistä ei päästy eroon Timalipolullakaan. Vaikka tiemelu 
vähän vaimenikin, telakalla syntyvä meteli kantautui varsin hyvin vettä pitkin Kaanaan 
puoleiselle rannalle. 
 

Oman yllättävän lisän melukoktailiin tarjosi Pansion laivastoasema, jonka 
ampumaradalta kuultiin illan mittaan melkoista räiskettä. Yksittäistulta, sarjatulta ja 
joukkoampumista kuultiin moneen otteeseen hämärtyvässä illassa.  
 

Yllättävimmän häiriön lintujen kuuntelijoille tuotti Timalipolulle levitetty 
sepelipäällys, jonka aiheuttama rahina polkupyörien kumeissa esti kaukaisempien 
linnunäänten kuulemisen kokonaan.  
Timalipolulla kuultiin enimmäkseen päivällä laulavia lehtojen lajeja, mm. peippoa, 
pajulintua, lehtokerttua, sirittäjää, kirjosieppoa ja rastaita.  
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Pari satakieltäkin aloitteli lauluaan.  
 
Runsain ja äänekkäin laulaja oli Raision kaupungin nimikkolintu mustarastas, jonka 
voimakkaan laulun koettiin välillä jopa häiritsevän muiden lintujen kuulemista. Lahtea 
reunustavasta ruovikosta kuultiin ryti- ja ruokokerttunen ja pajusirkku.  
 

Vähän ennen Kukonpääntietä reunustavaa koivikkoa joukon pysäytti ruovikon 
puolelta kuuluvat mielenkiintoiset laulun pätkät. Laulussa todettiin aluksi sekä 
kultarinnan että luhtakerttusen piirteitä, mutta kun laulaja pääsi kunnolla vauhtiin, 
lintu määritettiin luhtakerttuseksi. 
Kukonpäässä käytiin ihailemassa lähes tyyntä merimaisemaa ja lähdettiin polkemaan 
kohti Raisionlahden pohjukkaa.  
 

Matkalla poikettiin Santalan syvän hiekkakuopan reunalla katsomassa mustakurkku-
uikkua. Lintua ei näkynyt, eivätkä vihersammakotkaan innostuneet laulamaan.  
Yli lentänyt ääntelevä lehtokurppa ilahdutti kuitenkin, ja pari osallistujaa sai lajista 
vuodenpinnan.  
 

Täältä jatkoimme Raisionlahdelle ja Uikkupolulle. Tarkoituksena oli kuulla 
pensassirkkalintu, jota oli aiemmin kuultu ainakin kahdessa paikassa. Usean 
kuuntelupysähdyksen saaliina oli kuitenkin vain satakieliä ja ruokokerttusia.  
Vihdoin lahden pohjoispuolella Lahdenperänraitilla kuului odotettu 
pensassirkkalinnun sirinä.  
 
Samalla paikalla vilahteli katulamppujen valossa lepakoita, jotka detektorilla todettiin 
pohjanlepakoiksi. Tässä vaiheessa puolet porukastamme lähti tyytyväisinä kotia 
kohti. Muut lähtivät vielä tarkistamaan Raision suunnasta laskevan ojan sillan tienoilla 
aiemmin illalla kuullun laulajan lajia. Lintu osoittautui erittäin taitavasti laulavaksi 
luhtakerttuseksi. Vihdoin puolenyön aikaan oli aika lähteä kotia kohti. Kaikkiaan 
kuulimme illan aikana 47 lintulajia.  
 

         Kauko Häkkilä 
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Sumuinen ilta 
sateen jälkeen elokuun 
alussa Uikkupolulla 
 
Raisionlahden rantamaisemassa 
kiertävä Uikkupolku tarjoaa nähtävää 
kaikkina vuoden aikoina. 
 
Elokuisena iltana sateen jälkeen sumu 
kaunisti maiseman. 
 
Uikkupolulta voi poiketa lintutornille. 
Tornista on hieno näköala 
Raisionlahden vesialueelle. 
 
Raisionlahti on merkittävä 
muuttolintujen levähdys- ja 
ruokailupaikka. 
 

 
Lintutornista voit kiikaroida myös 
laiduntavia lampaita. 
 

Lampaat hoitavat maisemaa ja 
tuovat tuulahduksen entisten 
aikojen elämästä. 
 

Lammas on tehokas maisema-
laiduntaja. Kosteiden rantojen ja 
kivisten mäkien hoito on 
koneellisesti mahdotonta.  
Mutta luonnon ruohonleikkurit 
tekevät näilläkin alueilla siistiä 
jälkeä. 
 

Maisemanhoidon ja eläinten 
hyvinvoinnin kannalta onnistunut 
laidunnos vaatii suunnittelua sekä 
eläinten kasvattajan että 
maanomistajan välistä yhteistyötä. 
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Tulevat tapahtumat syksyllä 2022: 
 

Syyskuu: 
 

Su 18.9. Retki Isovuoren luontopolulle 
 

Lokakuu: 
 

Su 16.10. Luontorunojen ilta Friisilän talossa 
 

Marraskuu: 
 

Ke 23.11. Syyskokous ja esitys Lapin linnuista kaupungintalolla 
 

Joulukuu: 
 

To 8.12. Jouluglögit jäsenille ja kevään ohjelman ideointia Friisilän talossa klo 18 
 

 
Ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi otetaan mielellään vastaan! 

Ota yhteyttä hallituksen jäseniin tai sähköpostilla lsy@raisionjoki.fi. 
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