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Raisionjokilaakson	luonnonsuojeluyhdistys	ry	
 

Luonnon ja ympäristön suojelua Raision ja Ruskon alueilla 
jo vuodesta 1980 alkaen 
 
Yhdistyksen hallitus vuonna 2023 
 
Puheenjohtaja 
Marja Hietala 
marja.h.hietala@outlook.com 

Varapuheenjohtaja 
Kauko Häkkilä 
kauko.hakkila@gmail.com 
 

Sihteeri, verkkosivu- ja some-vastaava 
Venla Hietala 
venlakatriina@hotmail.com 
 

Jäsen, taloudenhoitaja  
Kari Loikas 
kari.loikas@gmail.com 

Jäsen 
Tuija Häkkilä 
tuija.hakkila@gmail.com 
 

Jäsen 
Hanna Loikas 
hanna.loikas@gmail.com  
 

Jäsen 
Tuula Lundén 
tuulun@gmail.com 
 

Jäsen 
Tiina Raitanen 
tiinaraitanen@hotmail.com 

Jäsen 
Marika Viljanen 
marika.viljanen@gmail.com 
 

 
 

Varajäsen   
Reija Heinonen 
reija@hurraa.fi 
  

Varajäsen  
Salme Kangassalo 
salmekan@gmail.com 

 
 
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 ja 
Instgramissa.   
Käy tykkäämässä! Saat ajantasaista 
tietoa yhdistyksen toiminnasta. 
 

 
Kannen kuva: Järvenoja / Marika Viljanen 
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Puheenjohtajan	tervehdys  
 
 
Kun uusi vuosi alkaa, katsotaan myös taaksepäin kulunutta vuotta. Viime vuosina 
näissä katsannoissa on ollut synkkiä sävyjä, myös luonnon kannalta. Sanavaras-
toomme on tullut uusia sanoja, joita emme olleet toivoneet oppivamme: luonto-
kato, ekokatastrofi, sukupuuttoaalto, ylikulutuspäivä, maapallon ekologinen kanto-
kyky. Olemme nähneet uutisia valtavista hakkuualueista, ilmastonmuutokseen liitty-
vistä katastrofeista ja tuttujen ystäviemme, kuten hömötiaisen, muuttumisesta 
uhanalaisiksi. 
 
Mutta myös positiivista löytyy: naali pesi Suomessa, YK:n luontokokous sopi tavoit-
teista luontokadon pysäyttämiseksi, EU kielsi metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden 
tuonnin – ja paikallisemmin: Mälikkälän metsän suojeluhanke on myötätuulessa ja 
Raisionjoen patoja puretaan. Moni on vaihtanut sähköautoon, julkisiin kulkuneuvoi-
hin tai polkupyörään, ryhtynyt kasvissyöjäksi tai ainakin vähentänyt lihansyöntiä, ke-
rännyt roskia kävelyreittinsä varrelta. Tässäkään ei pidä vaatia itseltään liikaa, jo pie-
nikin teko tai tekemättä jättäminen auttaa. 
 
Suojellaan yhdessä luontoa ja ollaan kiitollisia kaikesta siitä, mitä se meille tarjoaa. 
 
Marja 
 
PS: Vinkki: Kurkatkaapa osoite  https://www.meijanpolku.fi/retkihaaste2023/ ja 
osallistukaa! Palataan tuloksiin loppuvuodesta…. 
 
Mikäli joku huomaa luontopoluilla esimerkiksi ilkivaltaa tai epäkohtia viitoi-

tuksessa, kertokaa hallituksen jäsenille tai lähettäkää sähköpostia 
 lsy@raisionjoki.fi. 

 
 
Edelleen toivomme jäsenistöltä ideoita toiminnan kehittämiseksi, sekä yhteydenot-
toa, jos haluaa mukaan hallitukseen tai vaikkapa vapaaehtoiseksi kiertämään luonto-
polkuja silloin tällöin.  
 
 
Meidät löytää myös: 

• Instagramista raisio_lsy 
• Facebookista  
• Kotisivuilta https://www.sll.fi/raisio 

 
Näistä osoitteista löytyy ajankohtaista tietoa ja vinkkejä.  
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Raisionjokilaakson	luonnonsuojeluyhdistys	ry	
o on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistys, joka toimii 

raisiolaisen ja ruskolaisen luonnon hyväksi. 
o Jäsenmaksut vuonna 2023:  

o Henkilöjäsen 38 € 
o Opiskelijajäsen 28 € 
o Perhejäsen 15 € 

 
Jäseneksi voit liittyä verkkosivuillamme https://www.sll.fi/raisio  
 

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetuja: 
 
Alennus Suomen Luonto -lehden tilausmaksusta 
10 % alennus Luontokaupan tuotteista 
10 % alennus majoituksesta Suomen Hostellijärjestön hostelleissa 
5 % alennus Ruohonjuuren tuotteista verkkokaupassa ja myymälöissä 
10 % alennus Fiksuruoka.fi-verkkokaupassa 
15 % alennus Karttakaupan tuotteista 
13 % alennus GreenStar hotellien majoituksesta  
 
Kaikista eduista tarkemmat tiedot: 

https://www.sll.fi/tule-mukaan/liity/jasenelle/ 
 

 
 

 
 
 

	
	
	
	

	
	

	 	

 
Jäsenlehteä ei enää postiteta jäsenille, vaan se on luettavissa yhdis-
tyksen verkkosivuilla. Lehteä on luettavissa ja saatavilla Raision kirjas-
ton lukusalissa ja yhdistyksen tapahtumissa. Jos haluat kuitenkin pa-
perilehden kotiisi, ilmoita lsy@raisionjoki.fi tai sihteerille. 
 
Haluatko jäsenlehden ja/tai tietoa toiminnasta sähköpostiisi?Pyrimme 
lisäämään tiedotusta sähköpostitse, mutta osoitteita puuttuu tai ne 
ovat vanhentuneita. Käy tarkistamassa, onko sähköpostiosoitteesi jä-
senrekisterissä https://rekisteri.sll.fi/jasentiedot/ ajan tasalla!  
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Kaijaa muistaen 
Kaija Virtanen 8.2.1943 -10.11.2022 

Marraskuussa saimme suruviestin, että sihteerimme Kaija oli nukkunut 
pois.  Kaija toimi yhdistyksen sihteerinä vuodesta 2018 viime syksyyn asti 
ja samanaikaisesti Raision Rinkan sihteerinä, jossa tehtävässä hän oli toi-
minut vuodesta 2014 asti. 

Kaija oli uskomattoman tehokas ja innostunut toimija. Kaija järjesti ko-
koukset ja retket ja huolehti kahvit ja pullat. Pöytäkirjat valmistuivat no-
peasti ja jäsenlehti ilmestyi ajallaan viimeisteltynä Kaijan omilla kuvilla ja 
kirjoituksilla. Hän toimi Rinkassa myös Metsämörriohjaajana lapsille ja 
kiersi lapsiryhmien kanssa mm. Haunisten altaalla esitellen luonnon ih-
meitä. Hän kirjoitti myös Rinkan blogiin tarinoita lähiluonnosta ja retkistä 
sekä keräsi ahkerasti roskia kävelyretkillään. 
 

           
 

 
	

Tosin loppuvat kerran askelet vaeltajilta,  
kukin vuorostaan on nukkuva syliin maan.  
Vaan katso: kaikki he kuitenkin mukana ovat, 
hekin, joiden tomu on uupunut vaeltamaan. 
  -Uuno Kailas 
 
 

Kaijaa lämpimästi muistaen, 
yhdistyksen hallitus 
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Uudet	hallituksen	jäsenet	esittäytyvät	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
 Venla Hietala 
 
	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Olen Raisiossa syntynyt ja kasvanut, aikuisena turku-
laistunut, puutarhuri. Olen aina ollut kiinnostunut 
luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Vietin lapsena 
paljon aikaa opetellen tienvarsien kasvien nimiä mum-
moni ja äitini kanssa, piirtäen milloin mitäkin eläimiä ja 
juosten ystäväni kanssa lähimetsän läpi.  
 
Luovuus ja kasvikiinnostus johtivat opiskelemaan flo-
ristiikkaa ja puutarha-alaa. Raision luonnonsuojeluyh-
distyksen toimintaan lähdin mukaan äitini kannusta-
mana ja oppiakseni lisää synnyinkaupunkini luonnosta 
sekä luonnonsuojelusta yleisesti.  
 
Oma lempiluontokohteeni Raisiossa on ehkä Timali-
polku, jolla voi hienosti nähdä ihmisten hylkäämien ra-
kennelmien peittyvän taas kasvien alle ja vanhan ome-
natarhan rehottavan vapaasti. Muista luontokohteista 
suosikkejani ovat Katariinanlaakson luonnonsuojelu-
alue Turussa ja Kainuussa sijaitseva Martinselkosen 
Eräkeskuksen alue, jossa kävimme äitini kanssa ihaile-
massa karhuja luonnossa.  
 
 
 
 

Olen koko ikäni Kaanaassa asunut biologi ja 
luontokartoittaja. Luonnosta saivat kiinnostu-
maan ala-asteen ja lukion bilsanopettajani He-
lena Lehtonen ja Tapio Lammes. Ja yläasteella 
opettaja taisi olla Salme. 
 
Tällä hetkellä teen töitä homeiden parissa ja 
teen joitain kartoituksia sivutöinä. 
 
Eniten olen kiinnostunut sienistä, kasveista ja 
erilaisista soista. 
 
Raisiossa mieluisia paikkoja ovat Viheriäinen, Ku-
konpää ja Temppelivuori ja ylipäätään koko Rai-
sionlahden ympäristö sekä Tupavuoren Raision 
puoli. Muita kivoja paikkoja on Kakskerta, mistä 
isä oli kotoisin sekä Pöytyällä Kontolanrahka ja 
oma suojeltu ikimetsä. 
 
 

 

Marika Viljanen 
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Tiinan kuvia Petäsmäen metsästä  

Olen Tiina Raitanen, 46-vuotias raisiolainen luo-
kan- ja jooganopettaja. Luonnon monimuotoi-
suuden ja kaiken elämän itseisarvon kunnioitta-
minen ja suojeleminen on minulle kaikkein sy-
vin arvo. Luonto itkee ja meidän toivomme on 
siinä, että mahdollisimman moni sen kuulee ja 
särkee sydämensä niin, että todellisia muutok-
sia tapahtuu siinä, miten me kohtelemme luon-
toa ja maapalloa.  
 
Raisiolaisena toimin Raision lähiluonnon puo-
lestapuhujana ja suojelijana. Metsät ovat sie-
lunmaisemaani ja teen työtä sen eteen, että 
kaupunkimetsät säästyisivät kaavoittamiselta ja 
metsänhoitotöiltä. Äitinä ja opettajana puhun 
rakkauden, empatian, kohtuullisuuden, vastuul-
lisuuden ja rohkeuden puolesta. 
 
 

 
 
               Tiina Raitanen 
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Tiina Raitanen: Petäsmäen metsän puolesta 

 
Petäsmäen metsä on niin Petäsmäen asukkaille, kuin kauempaakin tuleville merkit-
tävä ja tärkeä palautumisen, virkistymisen ja terveyden lähde. Metsä on myös moni-
muotoinen kaupunkimetsä kosteikkoineen, korpineen, vanhoine puineen ja vanhan 
metsän indikaattorilajeineen. Petäsmäen metsä on yksi harvoja jäljellä olevia Varsi-
nais-Suomalaisia metsiä, jossa on näin paljon vanhoja, yli satavuotiaita mäntyjä. 
Metsässä on myös liito-oravia ja enemmänkin liito-oravalle soveltuvaa vanhaa haa-
vikkoa ja kuusikkoa, johon liito-oravalle on mahdollisuus laajentaa elinaluettaan. 
 
Luontoarvojensa lisäksi metsä tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan 
(hiihto, lenkkeily, maastopyöräily, koirien ulkoilutus), vuodenaikojen, kasviston ja 
eläinten tarkkailuun, sekä luonnonantimista nauttimiseen marjastuksen ja sienestyk-
sen muodossa.  
 
Suureksi surukseni kaupunki suunnittelee metsään asuinalueita ja kokoojatietä, 
jotka tuhoaisivat tämän ihanan kaupunkimetsän. Kokoojatie kulkisi halki luonnonti-
laisimman metsäalueen ja tuhoaisi myös pururadan kokonaan.  
 
Yhdessä meissä on voimaa ja saamme suunnitelmat muutettua. Luotan tähän. 
Suomi on sitoutunut EU: n biodiversiteettistrategian mukaiseen 30%:n suojelukatta-
vuuteen kaikista Suomen maa- ja merialueista. Suomessa luonnontilaista metsää on 
jäljellä enää 10% maa-alasta. Jokainen luonnontilainen ja luonnontilaisen kaltainen 
metsä on säilytettävä. Allekirjoita nettiadressi Petäsmäen metsän puolesta osoit-
teessa https://www.adressit.com/petasmaen_metsa_suojeltava ja kerro siitä ystä-
villesikin. Jokainen allekirjoitus on merkityksellinen. Jos haluat osallistua aktiivisesti 
nimien keräämiseen ole minuun yhteydessä sähköpostilla osoittee-
seen tiinaraitanen@hotmail.com. Kiitos, kun välität! 
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Luonto	lainassa	-viikko	Raision	kirjastossa	6.-12.2.2023	
	

Yhdistys	on	mukana	esittelemässä	toimintaa	7.2.	klo	17-19.	
	
Viikon	teemana	on	ilmastokriisi,	ja	kirjastossa	on	esillä	aiheeseen	liit-
tyvää	kirjallisuutta.		
	 	 	 				

	 	

PIHABONGAUS 29.1. 
Friisilän pihalla klo 10-11 

 
BirdLife Suomen järjestämä valtakunnallinen piha-
bongaustapahtuma, jossa havainnoidaan lintujen laji- 
ja yksilömäärät tunnin aikana. Mukana on lintutietäjiä 
kaukoputkineen ja kiikareineen. 
 
Ellet pääse mukaan, voit osallistua myös omalla pihal-
lasi 28.-29.1., tarkemmat tiedot https://www.bir-
dlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/ 
 
Pihabongauksen tavoitteena on innostaa tarkkaile-
maan talvisia lintulaudan ja kotipihan lintuja sekä kiin-
nostumaan lähiluonnosta. Pihabongaukseen voi osal-
listua kuka tahansa, eikä kyseessä ole kilpailu, joten 
havaittujen lintujen määrä ei ole olennainen. Tär-
keintä on osallistuminen ja havaintojen ilmoittami-
nen, vaikka havaintona olisi yksi lintu. Pihabongauk-
sen tuloksista saadaan arvokasta tietoa maamme tal-
visen linnuston muutoksista. 
 
Yhdistys tarjoaa lämmintä mehua! 
 
 

 
 

 
       Kuvat Kauko Häkkilä 

 

Lukuvinkkejä: 
 
Taalas, Petteri: Ilmastonmuutos ilmatie-
teilijän silmin  
Pihlajaniemi, Mari: Olipa kerran Pohjola 
 
Parvela, Timo: Ella ja kaverit hiilijalanjäl-
jillä  
Ertimo, L. & Ahokoivu, M.: Ihme ilmat! – 
Puuhakirja ilmaston pelastajille 
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Pöllöretki	1.3.	
Kokoontuminen	Harkon	edessä	klo	17.20.	

	
Lähdemme	kimppakyydeillä	todennäköisesti	Ruissalon	suuntaan.	Ret-
ken	vetäjänä	toimii	yhdistyksen	varapuheenjohtaja	biologi	Kauko	
Häkkilä.	
	
Säävaraus,	tarvittaessa	tiedustelut	kauko.hakkila@gmail.com.	

Huom!	Ei	pöllötakuuta	–	ne	näkyvät	ja	kuuluvat,	miten	itse	haluavat	J	
(mutta	Kauko	on	taitava	matkimaan	ääniä	tarvittaessa).	
	

KOKOUSKUTSU:	KEVÄTKOKOUS	29.3.	klo	18.00	
Raision	kaupungintalolla	

	
Aluksi	Perinnemaisemayhdistyksen	toiminnan	esittely	ja	kahvitar-
joilu.	Yhdistyksen	kevätkokous	klo	19.00	alkaen.	Esillä	sääntömääräi-
set	asiat	(mm.	toimintakertomus	ja	tilinpäätös	vuodelta	2022).	
Tervetuloa!	
	
Raision	asukasluku	kasvussa!	Rakennetaan	tulijoille	koteja	-	eli	

PÖNTTÖTALKOOT	4.4.	klo	17-20	
Friisilän	pihapiirissä	

	

		(kuva	Venla	Hietala)	
	

Yhdistys	tarjoaa	opastuksen	ja	raken-
nusmateriaalit	sekä	-välineet.	Voit	kui-
tenkin	ottaa	mukaan	myös	omia	työ-
kaluja,	jos	sellaisia	löytyy.	
	
Tiedustelut	tarvittaessa		
kari.loikas@gmail.com	
	
Samalla	voi	tutustua	luontonäyttely	
Pajupilliin.	
	
 



 

11 
 

LINTUJEN	KEVÄTMUUTON	SEURAILUA	eli	
TIIRAILUILLAT	Raisionlahden	lintutornilla	keskiviikkoisin	

12.4.,	19.4.	ja	26.4.	klo	18-20.	
	
Paikalla	on	lintuharrastajia	kaukoputkineen	ja	kiikareineen,	joten	voit	
tulla	mukaan,	vaikkei	omia	kiikareita	olisikaan.	He	vastaavat	kysymyk-
siin,	näyttävät	lintuja	ja	kertovat	havainnoista.		
	
Tästä	voit	aloittaa	vaikka	100	lintulajin	bongaushaasteen	–	ellet	jo	
tammikuun	pihabongauksessa	aloittanut!	
	

	 									 	
Punasotka	 	 												Jalohaikara	

											(kuvat	Kauko	Häkkilä)	
	

	
KEVÄINEN	ILTARETKI	

	
	
Sunnuntai-illan	lähiretki	Petäsmäen		
metsään	ja	Somersojan	purolle	7.5.	klo	17.30.	
Katsellaan,	kuunnellaan,	haistellaan	kevättä.		
	
Kokoontuminen	Petäsmäen	pururadan		
opastaulun	luona.		
(Bussin	300	päätepysäkki	ihan	vieressä.)	
	
Omat	eväät	voi	ottaa	mukaan.	
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KEVÄTRETKI	SALON	JA	SOMERON	SUUNNALLE	27.5.	

	
Lähtö	Harkon	edestä	bussilla	klo	9.00,	paluu	klo	18	mennessä	
	
Alustavasti	suunnitteilla	vierailu	Ilolan	arboretumissa,	jonka	jälkeen	
suuntaamme	Someron	Hyyppärän	harjualueen	luontopolulle	ja	Kulta-
lähteelle.	
	
Tarkempi	ohjelma	muotoutuu	kevään	mittaan.	Seuraa	ilmoitte-
lua	verkkosivuilla,	Facebookissa	ja	Instagramissa!	
	
Voit	myös	tiedustella	retkestä	lsy@raisionjoki.fi	
	
	

YÖLAULAJARETKI	RAISION	RINKAN	KANSSA	29.5.	
	

Polkupyöräretki,	lähtö	Raisionlahden	lintutornin	pysäköintipaikalta	
klo	21.	Suuntana	Kukonpää,	paluu	Raisionlahdelle.	Kuunnellaan	lintuja	
ja	lopuksi	yritetään	bongata	myös	lepakoita.	
	
	

LUONNONKUKKIEN	PÄIVÄÄ	18.6.	
vietämme	joogaamalla	luonnossa	

	

 

Kokoontuminen	Friisilän	pihassa		
klo	18.00,	ohjaajana	Tiina	Raitanen.	
	
Päälle	mukavat	joustavat	vaatteet.		
	
Vuoden	teemakasvi	on	mustikka		
- tarjolla	on	mustikkamehua	
joogan	jälkeen.	

 



 

13 
 

Raisionlahden tiirailuillat keväällä 2022 / Kauko Häkkilä 
 
Yhdistyksemme perinteiset tiirailut Raisionlahden lintutornilla pidettiin jälleen kah-
den vuoden koronatauon jälkeen huhtikuun kolmena keskiviikkona klo 18-20. 
 
Kevään ensimmäinen tiirailuilta 13.4. järjestettiin yhteisenä Raision Rinkka ry:n 
kanssa. Iltaa saatiin viettää melko mukavassa pilvisessä säässä 5-6 asteen lämpöti-
lassa. Kohtalainen lännenpuoleinen tuuli sai kuitenkin ilman tuntumaan paljon vii-
leämmältä. Lahti oli suurimmaksi osaksi jäässä. Piuhanojan suulta ulottui kuitenkin 
kapeahko sulan veden alue lahden puoliväliin. Sulaa vettä oli myös Raision keskus-
tan suunnalta laskevan ojan suulla sekä Nesteentien ali johtavan kanavan alueella. 
Rantaniityt ja lintutornin edustan liete olivat pääosin lumettomia.  
 
Vesilintulajisto oli jo melko monipuolinen. Sulapaikoissa nähtiin sinisorsia, taveja, 
haapanoita, neljä jouhisorsaa, neljä harmaasorsaa, telkkiä, isokoskeloita ja pari noki-
kanaa. Runsain vesilintu oli tavi, joita arvioitiin alueella olevan ainakin parisataa. 
Myös Nesteentien sillan sulassa talvehtinut harvinainen, usein piileskelevä ja vaike-
asti havaittava pikku-uikku oli hienosti näkyvissä lahden pohjukan puolelle ulottu-
vassa sulassa. Kahlaajia edustivat rantaniityllä oleilevat lukuisat töyhtöhyypät, pari 
hyvin vaikeasti havaittavaa taivaanvuohta sekä neljä jäälle hetkeksi levähtämään las-
keutunutta kuovia. Loppuillasta kaksi kurkiparia kävi rantaniityllä esittelemässä 
tanssi- ja laulutaitojaan. Myös lokkilajisto oli hyvin edustettuna. Kaikki Suomessa pe-
sivät lokkilajit nähtiin pikkulokkia lukuun ottamatta. Kevätmuutolta Suomeen ehti-
neistä hyönteissyöjistä havaittiin västäräkki, niittykirvinen ja punarinta. Kaikkiaan il-
lan aikana havaittiin 34 lintulajia. 
 
Illan aikana lintutornissa kävi yhteensä 17 henkeä. 
 

        
 
 Pikku-uikku         Tavi 
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Kevään toinen tiirailuilta 20.4. vietettiin lämpimässä 15 asteen selkeässä kevät-
säässä. Idän puolelta puhaltanut kohtalainen tuulikin tuntui lämpimältä, joten tor-
nissa ei nyt tarvinnut palella. Raisionlahti oli jo lähes kokonaan jäätön, vain lah-
den lounaiskulmassa ruovikon reunassa oli vähäinen alue tummaa jäätä. Torniopas-
tus järjestettiin nyt yhteistyössä Turun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, joka 
myös mainosti tapahtumaa omissa tiedotuskanavissaan. 
 
Heti tiirailun alussa ehdimme nauttia päivän hienon kurkimuuton viimeisistä par-
vista. Päivän mittaan Varsinais-Suomen yli muutti pohjoiseen tuhansia kurkia. Kuu-
den aikaan lintutornin ylitti kaksi hienoa kurkiauraa (95 ja 35 kurkea) ja hetken ku-
luttua länsipuolelta kohti pohjoista muutti vielä kaksi noin 40-50 linnun auraa.  
 
Vesilintuja oli edelleen runsaasti. Tavien, haapanoiden, jouhisorsien ja harmaasor-
sien joukkoon oli ilmestynyt myös lapasorsapari. Lahden lounaiskulmassa nokikano-
jen ja telkkien kanssa sukeltelevat kaksi uiveloparia herättivät ihastusta. Silkkiuikku-
jakin oli jo saapunut pesimäsaarekkeelleen, ja erityistä mielenkiintoa herätti niiden 
kanssa uiskennellut mustakurkku-uikku. Laulujoutsenet viimeistelivät pesäkumpu-
aan. Lokkilajit olivat edelleen hyvin edustettuina, ja nyt niiden joukkoon oli ilmesty-
nyt räyskä ja kaksi kalatiiraa. Rantalietteellä ja niityillä tepasteli töyhtöhyyppien li-
säksi ainakin kuusi pikkutylliä. Vaikeasti havaittavat taivaanvuohet olivat nyt parem-
min nähtävissä kuin viikkoa aiemmin. Pikkulinnuista eniten mielenkiintoa herätti 
maassa, tornin rappujen edessä viihtynyt ja välillä lähipensaissa poseerannut pa-
jusirkkukoiras. Kaikkiaan havaitsimme 38 lintulajia. 
 
Illan aikana lintutornissa kävi yhteensä 30 henkeä. 
 

					 	
	

Mustakurkku-uikku                 Lapasorsa
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Kevään kolmas tiirailuilta 27.4. vietettiin taas varsin viileässä säässä. Lämpötila laski 
illan aikana viidestä kolmeen asteeseen ja kohtalainen luoteistuuli lisäsi vielä kyl-
myyttä. Opastus järjestettiin jälleen yhteisenä Turun lintutieteellisen yhdistyksen 
kanssa.  
 
Lintulajeja näimme 43, joista eniten kiinnostusta herättivät Piuhanojan suulla oleil-
leet kolme jalohaikaraa, itäniityn puolella lukuisien taivaanvuohien kera hyvin näy-
tillä ollut jänkäkurppa, kolme suokukkoa, valkoviklo, punajalkaviklo ja lietteellä le-
vähtäneet 14 kuovia. Myös jouhisorsat, lapasorsat, harmaasorsat, uivelot, pikkutyllit 
ja harmaahaikarat kiinnostivat kävijöitä. Monet osallistujista olivat innokkaita oppi-
maan ja näkemään uusia lintulajeja ja pitivät oppaan kiireisenä. 
 
Koleasta ilmasta huolimatta tornissa kävi opastuksen aikana 29 henkeä. Tähän jouk-
koon on luettu myös yhdistyksemme siivoustalkoisiin osallistuneet yhdistyksen halli-
tuksen jäsenet, jotka vierailivat tornissa. 
 
 
 

     
 
                 Pikkutylli              Suokukko 
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Alkuvuoden	tapahtumakalenteri	2023	
	

Tammikuu	
Pihabongaus	29.1.	klo	10-11	

Friisilän	pihapiiri	
Helmikuu	
Luonto	lainassa	7.2.	klo	17-19	
	 Raision	kirjasto	
Maaliskuu	
Pöllöretki	1.3.	klo	17.30	-	

Lähtö	Harkon	edestä	kimppakyydeillä,	suunta	todennäköi-
sesti	Ruissalo	

Kevätkokous	29.3.	klo	18	Raision	kaupungintalolla	
Huhtikuu	
Pönttötalkoot	4.4.	klo	17-20	

Friisilän	pihapiiri	
Tiirailuillat	
	 Raisionlahden	lintutornilla	

12.4.	klo	18-20	
19.4.	klo	18-20	
26.4.	klo	18-20		 	

Toukokuu	
Iltaretki	Petäsmäen	metsään	ja	Somersojan	purolle	7.5.	klo	18	
	 Kokoontuminen	
Kevätretki	27.5.	Salon	ja	Someron	suunnalle	

Tarkemmat	tiedot	myöhemmin	verkkosivuilla	
Yölaulajat	ja	lepakot	-retki	pyörillä	29.5.	klo	21-	

Kokoontuminen	lintutornin	pysäköintipaikalla	Nesteentien	
varressa	

Kesäkuu	
Luonnonkukkien	päivä	18.6.	
	 Metsäjooga	klo	18	

Kokoontuminen	Friisilän	pihapiirissä		
	

TAPAHTUMAT	PÄIVITTYVÄT	VERKKOSIVUILLE	
TERVETULOA	MUKAAN	TOIMINTAAN!	
	
 


