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Pimeällä on hyvätkin puolensa 
 

Näin syksyiseen aikaan usein kuulee puhuttavan syysmasennuksesta ja  

pimeän vuodenajan tuomasta väsymyksestä. Pimenevät ja näin ollen myös  

lyhenevät päivät voivat aiheuttaa joillekin masennuksen oireita ja jopa pahaa  

oloa. Toisaalta syksy tuo tullessaan myös vaihtelua ja uutta ajateltavaa, joka taas  

omalta osaltaan vaikuttaa mielialaan. Miten pieneltä omat murheet tuntuvatkaan  

katsellessa iltaisin kirkasta tähtitaivasta ja koko maailmankaikkeuden suuruutta.  

Kaikki pyörii hiljalleen omalla painollaan rattaillaan eikä mikään pysäytä sitä.  

Sitä katsellessa huomaa että vaikka kiire, huolet ja murheet miten painaisivat  

mieltä, ne eivät kaada kuitenkaan maailmaa, elämä jatkuu. 

 

Syksyllä on lupa oleilla sohvan nurkassa vaikka mukavan kirjan parissa. Pimeinä iltoina voi huolet-

ta unohtaa puutarhatyöt eikä lumityötkään vielä paina harteilla. Voi myös hyvällä omallatunnolla 

mennä aikaisemmin nukkumaan, poltella kynttilöitä ja fiilistellä niiden rentouttavassa tunnelmassa.  

Mieltä rentouttaa myös syksyinen metsäretki. On ilahduttavaa katsella närhien kisailua tammenter-

hoista tai muuttolintujen kokoontumista. Pitkä matka on edessä. 

 

Vaikka useimmille syksy tietää kesälomilta paluuta arkisen aherruksen pariin; työhön, kouluun ja 

harrastuksiin, syksy antaa myös aikaa. Aikaa itselle, perheelle ja yhdessäoloon kotona. Lomamat-

kat, mökkireissut, sukulaisvierailut, pihatyöt, remontit ja kesämenot ovat mukavaa yhteistä aikaa, 

mutta syksyllä koti kutsuu myös sisälle rauhoittumaan.  

 

Syksyinen vesisade kastelee ja laittaa palelemaan, mutta mikä sen mukavampaa kuin lämmin ko-

tisauna raskaan työpäivän jälkeen. Syksy myös luo toiveita ja odotuksia, koska syksy on tavallaan 

myös odottamisen aikaa. Polttopuut on kannettu sisälle odottamaan talven viimoja, puutarha on 

valmisteltu talven tuloon. Vaatekaapin perältä kaivetaan esiin paksumpia vaatteita. Marjat on poi-

mittu, sato on korjattu talteen ja säilötty talven varalle. Kaikki on valmista ja voi rauhoittua takkatu-

len ääreen. Talvi voi tulla. Kyllä syksy on ihanaa aikaa! 

 

Mukavaa syksyä kaikille, 

 

Sanna Katavisto  

044-5500550 

 

 

Retkikerhon toimintaa: 
 

Tiedot kerhon retkistä ja talkoista ovat yhdistyksen kotisivuilla www.sll.fi/alasatakunta. 

Retkiä ja talkoita voi järjestää jokainen kerholainen itse ja spontaanisti sähköpostilistan 

välityksellä. Listaa koordinoi ja retkiä suunnittelee retkikerhon vetäjä. Jos haluat liittyä 

kerhon sähköpostilistalle, niin ota yhteyttä Mikaan (050 4671858).  Kerhon toimintaa 

yhdistyksen kotisivuille päivittää Henna (050 3245492). 

 



Tervehdys hyvät ympäristöseuralaiset! 
 

Yhdistyksen kulunut toimintavuosi on ollut varsin vilkas. Aikaisempiin vuosiin verrattuna varsinkin 

kesän aikana oli poikkeuksellisen paljon aktiivista toimintaa. Olemme retkeilleet, talkoilleet ja jär-

jestäneet luontopolkuja hyvällä menestyksellä. Kiitos tästä kaikille mukana olleille! 

 

Yhdistys on ottanut myös kantaa niin Kauttuan metsän, Pyhäjärven suojelun kuin Eurajoenkin puo-

lesta. Lausunnot ovat tärkeä, mutta usein näkymätön osa toimintaamme. Niiden takana on laaja sel-

vitystyö, joka on vaatinut tekijöiden syvällistä perehtymistä asioihin. Uskon, että lausunnoilla on 

oma merkityksensä päätettäessä Pyhäjärviseudun luontoa ja ympäristöä koskevista asioista.  

 

Syksyn aikana on järjestetty kaksi ympäristöalan mielenkiintoista tapahtumaa, joihin minulla oli 

mahdollisuus tutustua. Ulvilassa järjestettiin työnäytös, jossa ruopattiin Levajärveä uudella geotuubi 

-menetelmällä. Kyseessä on ympäristöystävällinen ja taloudellisesti kilpailukykyinen imuruop-

pausmenetelmä, johon voidaan liittää esimerkiksi vesistön kalastollisia kunnostustoimenpiteitä.  

 

Eurajoen Pappilankoskella järjestettiin viime keskiviikkona avoimien ovien päivä, jossa Panelian-

kosken Voima Oy ja Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kalatalousviranomaiset esittelivät yhteis-

työnä toteutettua kalatietä. Elämme jännittäviä aikoja. Jos kalatie toimii hyvin, niin jo kuukauden 

päästä ovat ensimmäiset lohet ja taimenet nousseet Eurakosken ja Harolan patojen alapuolelle. Toi-

vokaamme parasta! 

 

Hyvää syksyä kaikille ja tervetuloa mukaan loppuvuoden tapahtumiin! 

 

Puheenjohtaja 

 

 

 

Seuran hallituksen jäsenet 2011 ja yhteystiedot: 
 

Seppo Varjonen  puheenjohtaja puhelinnro: 050 560 7357 

     (sevarjo@saunalahti.fi) 

Markku Kantola varapuheenjohtaja  040 529 2450 

Kati Haukioja  sihteeri   040 568 7150 

     (kati@haukioja.com) 

Mika Mäntysaari  retkivastaava   050 467 1858 

Sanna Katavisto hallituksen jäsen  044 550 0550 

Päivi Sandelin retkikerhovastaava  050 516 8350 

Oiva Mikola  hallituksen jäsen  02- 865 2162 

Marika Vahekoski jäsensihteeri   0400 693 013 

Jorma Hinkkanen hallituksen varajäsen  044 252 3950 

Teija Kirkkala hallituksen varajäsen  040 596 9976 

 

Hallituksen ulkopuolelta: 

 

Minna Liikanen rahaston hoitaja  044 291 0382 

Henna Ryömä viestintäsihteeri, (kotisivut, jäsenkirje) 050 324 5492 

 

 



Ala-Satakunnan Ympäristöseuran syksyn 2011 tapahtumia: 
(Päivitettyjä tietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilta www.sll.fi/alasatakunta .) 

 

 

8.10.  klo 10.00 Suppilovahveroretki Metsolaan (Hiljan –päivän retki) 

 

 Retken yhteydessä tutustumme Ympäristöseuran luonnonsuojelualueella tekemiin en-

nallistamistoimenpiteisiin. Kokoontuminen Ohikulkutien laavun parkkipaikalle (Fo-

nectan pl. 2011, s. 72, D3) Yhteyshenkilöt: Päivi 050 5168350 ja Seppo 0505607357 

 

15.11. Syystoimintapäivä, Kiukaisten yhteiskoulu, Eura 

 

klo 17.00  ASYS:n hallituksen kokous, joka on avoin kiinnostuneille  

klo 18.00 SLL:n Satakunnan piirijärjestön syyskokous 

klo 19.00 Luento: ”Muuttuva Selkämeri”, Rauman   

 ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 

 

Tilaisuus järjestetään yhteiskoulun ruokalassa (os. Opintie 3C, Fonectan pl. 2011, 

s.71, C3). Yhteyshenkilöt: Kati 0405687150 ja Seppo 0505607357 

 

25.11.  klo 18.00 Pikkujoulut, Jokisauna, Kauttua 

 

 Ohjelmassa muun muassa klo 18 saunontaa, klo 19.15 pikkujouluiltapala ja klo 20.15 

Jaakko Ojalan karhukuvia  Itä-Suomesta. Iltapalatarjoilusta johtuen tilaisuuteen on 

ennakkoilmoittautuminen Katille 0405687150,  kati@haukioja.com keskiviikkoon 

23.11. mennessä. Sauna on yhteissauna, joten saunojat ottakaa uimapuvut ja pyyhkeet 

mukaan. Menu: 14 lajin salaattibuffet ja kahvi. Osoite: Sepäntie 1 (Fonectan pl. 2011 

s. 72, C5) Yhteyshenkilöt: Janne 050 3223563 ja Seppo 050 5607357 

 

 

 

Nyt saat Vakavan sairauden 

vakuutuksen Lähivakuutuksesta. 
 

Pienet sairaalamaksut vielä kestää, mutta kuinka perheesi pärjää, jos sairastut vakavasti. 

Vakavan sairauden vakuutukseen voit valita kertakorvauksen 15.000 - 90.000 € väliltä. 

Vakuutusmaksukin on halvimmillaan vain muutaman euron kuukaudessa. 

Ota yhteyttä Lähivakuutukseen, niin sovitaan sinulle aika vakuutusturvan kartoitukseen. 
 

Lännen Lähivakuutus 
Eurakoskentie 45, Kiukainen, puh. 838 5400 

Eurantie 4, Eura, puh. 838 5440 

Pyhäjärventie 12, Säkylä, puh. 838 5455 

http://www.sll.fi/alasatakunta
mailto:kati@haukioja.com

