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Puheenjohtajan katsaus vilkkaan
juhlavuoden toimintaan
Kevään juhlapönttökamppanja sai hyvän vastaanoton ja moni lintuperhe numeroidun pön
tön kodikseen. Pöntöt on sijoitettu koulujen ja päiväkotien pihapiiriin tai lähimetsiin.
Yhdistyksen nettisivuilta löytyy lista pöntöistä ja sinne voi ilmoittaa havaintoja pöntön asuk
kaista. – Pitääpä vielä käydä tarkastamassa ettei Karjalainen vienyt omaansa JoensuuhunJ.
Jäseniltoja on kokeiluluontoisesti järjestetty muutamia ja niitä tullaan järjestämään vastai
suudessakin vaihtelevin väliajoin. Marraskuussa on vuorossa vielä Reilun kaupan ilta.
Tilaisuuksien järjestäjillä on nyt käytössä ihkauudet huomioliivit, samanlaisia ei taatusti
muilla ole.
Valokuvauskilpailuun tuli määräaikaan mennessä kymmeniä hienoja kuvia lähialueen luon
nosta. Kilpailun raadilla oli vaikea tehtävä valita näistä paras.
Raision ja Ruskon kirjastot järjestivät kummatkin keväällä luontoillan. Tällaiselle paikalli
selle mahdollisuudelle tulla esittämään omia kysymyksiään asiantuntijoille on selvästi kysyn
tää. Samalla tällaiset yleisötilaisuudet ovat yhdistykselle oiva tilaisuus esitellä toimintaansa.
Myös perinteiset tapahtumat ovat tänä vuonna kiinnostaneet yleisöä. Tiirailuiltojen tilastot
ulottuvat jo sen verran pitkälle että niillä alkaa olla tieteellistä merkitystä – ainakin paikal
lisesti. Lepakkoretkillä moni on ensimmäistä kertaa nähnyt ja kuullut lepakon niin läheltä.
Sateisella kesäretkellä saariston rengastiellä oli mukana bussillinen retkeilijöitä vauvasta vaa
riin. Myös susiretkellä käytiin pienellä porukalla. Tuulilankedolla tutkittiin ensin luonnon
kukkia ja talkoiltiin niittämällä keto, jotta kukkia löytyy jatkossakin. Keväällä tutustuttiin
seurakunnan uuteen luontopolkuun Viherlahdessa. Yölaulajaretkellä käytiin Kukonpäässä ja
lasten lintupäivänä järjestettiin opastusta. Kerttulan luontopolku ja Uikkupolku on pidetty
kunnossa yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Lasten luontokerho kokoontuu keväisin ja syksyisin Friisilän pihapiirissä. Välillä retkeillään
myös kauempana, esim. Raisionlahdella lintuja katselemassa ja eväitä syömässä.
Tänä syksynä tuli myös kuluneeksi 20 v. siitä kun yhdistys teki kuntalaisaloitteen Friisilän
alueen kunnostamisesta. Tätä ja Pajupillin talkoita muisteltiin pullakahvin merkeissä syys
kuussa yhdessä Rinkan ja kaupungin edustajien kanssa.
Jäsenmäärämme lisääntyy tasaisesti, meitä on jo lähes 200. Tämä on paras syntymäpäivälahja
yhdistykselle. Syyskokous on marraskuussa. Tervetuloa kokoukseen ja mukaan toimintaa
järjestämään, myös uudet jäsenet!
Hyvää syksyä! Jan

Syyskuussa saimme kuulla surullisia uutisia. Pekka Tuomola
oli kuollut. Hän oli pitkään aktiivisesti mukana yhdistyksen
toiminnassa. Pekka tiesi paljon luonnosta jo ammattinsakin
puolesta. Hän oli empaattinen henkilö, joka tuli hyvin toi
meen ihmisten kanssa. Tavattaessa Pekalla oli tapana kysellä
kohteliaasti kuulumisia. Hän jää muistoihimme lämmin
henkisenä ystävänä.

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
Keskiviikkona marraskuun 10. päivänä 2010 klo 18:00
Raision Tornilassa (Tornikatu 9, Tornitalo 1.krs).
Kokouksen jälkeen:
ɣɣ Kuvakilpailun Luontoa linssin läpi palkintojen jako.
ɣɣ Ansioituneen turkulaisen luontokuvaajan ja tapahtumajärjestäjän Rauli Karasen kuvaesitys linnuista.
KAHVITARJOILU
TERVETULOA !

Kenttätutkimus 2010
Marleena Lammes
(Raision lukion ympäristöekologian kurssi)
Johdanto:
14.5 Tutkimus päivä
Lähdimme pikkuveljeni Mikon kanssa tutkimus
retkelle lämpimän aurinkoisella kelillä. Aurin
gon säteet saivat talviunilta heränneen metsän
kukoistamaan ja lammen veden sädehtimään
kirkkaana.
Metsän monet pikku piipertäjät ja kasvit pääsivät
täysiin oikeuksiinsa, kun liikkuu itse maan tasal
la, eikä korkean hevosen selässä. Kulkiessamme
metsän läpi lammelle, näkyi heti monen moista
vipinää ja vilskettä. Houkutus oli vastustama
ton päästä tutkailemaan, mitä kaikkea veden alla
piileksiikään.

Merttelä

RUSKO

Tutkimuskohde:
Tutkimuskohteeksi valitsin Ruskon metsistä yhden lammen, joka sopivasti sijaitsee hevoseni
tallin läheisyydessä ja paikka oli näin jo ennestään tuttu. Lampi sijaitsee siis melkein keskellä
metsää. Sen viereen on rakennettu laavu, joten luonnosta voi halutessaan ottaa kaiken irti
ja tulla nauttimaan sen antimista.
Kasvillisuus lammen ym
pärillä vaikutti kuivakangas
metsän kasvustolta. Valta
puuna havupuut, toki myös
”risukkoa” näkyy. Lammen
reunamilla kasvoi paljon
erilaisia varpuja ja kevät
kukkia. Tässä työssä on
liitteenä pari yleistä kevät
kasvia. Lammen seisova vesi
oli kirkasta, mutta samalla
vähän rusehtavaa – muttei
kuitenkaan likaista.

Tutkimukseni onnistumiseksi meillä oli mukana kaikki hyönteisten pyydystämis- ja
tunnistusvälineet. Kaksi haavia ja ämpäreitä, jotta voimme tarkasti tutkia löytöjämme.
Ämpärit täyttyivät nopeasti ja kuhisivat pian monennäköisistä eliöistä. Onneksi otimme
mukaan hyönteiskirjan, josta saimme selvitettyä meille tuntemattomat lajit. Useimmat oli
vat kuitenkin ennestään tuttuja, mutta uusia hienoja löytöjä oli paljon! Oli todella mielen
kiintoista seurata pienten eliöiden toimintaa ja nähdä ne aivan läheltä. Normaali elämässä
erilaisia pien eläimiä ei edes tule ajatelleeksi, missä kaikkialla eläminen näkyykään.

Löydettyjen lajien pienimuotoinen esittely:
Juotikas (Luokka Hirudinea)
Juotikkaat, meille tutummin iilimadot ovat hurjia mustanpuhuvia petoja. Ne syövät ravin
nokseen; matoja, pikkukaloja, hyönteisiä ja muita pikku eläimiä, jotka se nielee koko
naisena. Ne liikkuvat osaksi imulevyjensä ansiosta, jotka niillä on kummassakin päässä,
takana suurempi ja edessä pienempi. Suomessa on useita juotikaslajeja, joista suurimmat
ovat yleinen hevosjuotikas ja erittäin harvinainen verijuotikas.
Rantahämähäkki (Dolomedes fimbriatus)
Rantahämähäkki on yksi suurimmista hämähäkkilajeistamme. Se osaa juosta veden pinnalla
tai jopa sukeltaa veden alle saaliin perään tai vaaran uhan pelossa. Ravinnoksi se syö veteen
pudonneita pikku eläimiä, mutta myös sammakoita ja kalanpoikia. Vikkeläjalkainen hämä
häkki on yleinen joka puolella Suomea kesä aikaan.
Pikkumalluainen (Heimo Corixidae)
Pikkumalluaiset ovat kasvinsyöjiä, joiden lempiherkkua ovat levät ja mätänevät kasvit, sekä
pieneliöt. Suurimman osan ajastaan ne viettävätkin pohjan ravinteikkaissa oloissa, mutta
käyvät silloin tällöin hakemasta pinnalta ilmaa tankaten ilmakuplansa. Hauskat kauha
maiset etujalat toimivat hyvin niin liikkumisessa kuin ruuan murskaamisessa. Yleiset pikku
malluaiset ovat myös hyviä lentämään, jos asuinlammen vaihto tulee tarpeen.
Vesimittari (Gerris lacustris)
Vesimittarit ovat yleinen näky vesien pinnoilla. Ne liikkuvat nykivin liikkein veden pinnalla
käyttäen veden pintajännitystä hyväkseen. Vesimittarit pitävät jalat vettä hylkivinä jatkuvasti
rasvarauhasten toiminnan ansiosta. Ravinnokseen ne syövät veteen pudonneita pikku hyön
teisiä. Herkillä jaloillaan ne tuntevat saaliinsa liikkeet ja niitä uhkaavat vaarat.
Hopeaseppä (Suku Gyrinus)
Hopeasepät liikkuvat vikkelästi vedenpinnalla melamaisien takajalkojensa ansiosta. Niiden
ruumis on sopeutunut pintaelämään: alapuoli on laakea ja yläpuoli vastavuoroisesti virta

viivainen. Ne voivat pelästyessään sukeltaa hetkeksi veden pinnan alle. Hopeasepillä on
erityinen kaksinäköinen silmä, joka näkee sekä ilmaan, että pinnan alle.
Hyttynen (Suku Aedes)
Hyttystoukat oleilevat yleensä vedessä ylösalaisin pintavedessä, jotta niiden hengitysputki
ylettyy pintaan. Suuaukon ympärillä on sukasryhmiä, joilla toukka siivilöi vedestä ravinto
hiukkasia. Ruumiissa on sukasia, joista osa on tuntokarvoja ja osa uintiliikkeiden säätelijöitä.
Jos toukka pelästyy, se lähtee uimaan nykivin liikkein kohti pohjaa. Toukkavaiheen jälkeen
seuraava kasvuvaihe on kotiloituminen.
Rantakäärme (Natrix natrix)
Vanhan kansan keskuudessa se on tunnettu myös tarhakäärmeenä. Rantakäärmeen voi
tavata Etelä- Suomessa. Se on vaaraton, vaikka onkin Suomen suurin käärmelaji. Päivä
aktiivisen käärmeen tunnistaa keltaisista/oransseista läiskistä poskissa, mutta täysin mustilta
yksilöiltä ne voivat puuttua kokonaan. Se liikkuu aktiivisesti saalistelemassa pikkueläimiä
sekä maalla, että vedessä.
Vesilisko (Lissotriton vulgaris)
Paras löytöni tutkimuksen aikana!
Vesilisko on pieni ja piilotteleva sammakoille
sukua oleva salamanteri. Maamme keski- etelä
osien kosteikoissa tämä laji on varsin yleinen.
Kutuajan ulkopuolella vesiliskot ovat selkä
puoleltaan kellanruskeita, oliivinvihreitä tai
ruskeita. Kutuajalla koiraat kehittävät eri
tyisen värikkään asun ja koko selän pituisen
harjamaton. Nuoret yksilöitä verhoaa vaa
leampi puku.
Vesilisko viettää suurimman osan vuodesta kuitenkin maalla. Tällöin se päivisin piilottelee
esim. kivien koloissa ja liikkuu lähinnä öisin, sekä sateisella ilmalla. Helpoiten niitä näkee
kutuaikana uiskentelemassa kasvien seassa vedessä, jolloin laji on aktiivinen myös päivällä.
Sammakonlailla ne pyydystävät ravinnokseen pieniä selkärangattomia, joka tapahtuu pää
osin maalla.

Loppusanat:
Loppusanoiksi haluaisin korostaa luonnon ja sen eliöiden tärkeyttä. Ainaisen kiireen keskellä
ihmiset eivät tule ajatelleeksi luontoa, eikä siihen sisältyvää monimuotoista elämää. Jokaisella

löytämälläni pikku eläimellä – kuten myös kaikilla suuremmilla on varmasti jokin tarkoitus.
Luonto määrää kaiken elämän tahdin ja siihen emme voi vaikuttaa.
Pari viisasta mietelausetta luonnosta:
Ralph Waldo Emerson: ”Luonto on muotoaan muuttava pilvi, aina sama eikä milloinkaan
sama.”
Francis Bacon: ”Luontoa ei voi hallita muutoin kuin tottelemalla sitä.”
Lopuksi hellyyttävä Väinö Kirstinän runo tutkielmaani sopivasta aiheesta:
Ötökkä sanoo:
mä oon mikä oon.
Katsele ja tutkistele.

		

Yhdistys jätti keväällä 2010 Raision kaupungille aloitteen Myllyn alueelta
virtaavan ojan parantamiseksi sammakkoeläimille soveltuvaksi lisääntymis- ja
elinympäristöksi. Oja on jo nyt merkittävin kutupaikka Raision suunnalla. Patoa
malla voitaisiin varmistaa, että vesi riittää sammakkojen ja vesiliskojen poikasille
kuivempinakin kesinä.

Reilun kaupan ilta
Tiistaina 2.11. klo 18:00 Raision Tornilassa
(Tornikatu 9, Tornitalo 1.krs), käynti takapihan puolelta.
Tule tutustumaan Reilun kaupan ideaan ja tuotteisiin.
Maistiaisia tarjolla.

Luontoa linssin läpi – Kuvakilpailun satoa
Kari Ennola, kilpailusihteeri
Määräaikaan mennessä kilpailuun oli tullut 55 kuvaa, joista raati päätyi valitsemaan kolme
voittajaa ja kolme kunniamaininnan saajaa yleiseen sarjaan sekä nuorten sarjan voittajan.
Kilpailukuvissa selvimmin näkyivät viimetalven lumisuus peräti 17 kuvan voimalla. Myös
lähikuvat niin kasveista kuin pikkuötököistäkin olivat innostaneet 14 kuvaan. Lintuja ja
muita eläimiä oli 8 kuvaa ja oma Raisionjokemme oli päätynyt 5 kuvaan.

Pensaskerttu, Elli Narvi, yleisen sarjan 1. palkinto. Kuva kuvastaa loistavasti Raisionjokivarren pusikoille tyypillistä lintua. Linnun elinympäristö kuvastuu hienolla tavalla ja mesiangervokasvusto luo kuvaan eloisan rytmin. Lintu on rohkeasti sommiteltu aivan kuvan reunaan, mistä
se luo vahvan jännitteen ympäristönsä välillä. Vaikka mesiangervot peittävätkin linnun osittain
on siitä silti selvästi nähtävissä kaikki linnun tuntomerkit.

Kukkakärpänen, Pertti Jämä, yleisen sarjan 2. palkinto. Kuva taisteli viimeiseen saakka ihan
kilpailun voitosta, mutta jäi lopulta toiseksi. Raati kehui kuvan viimeisteltyä sommittelua ja
kauniita värejä.

Luminen koivuportti Ravastentiellä, Riikka Stenros, yleisen sarjan 3. palkinto. Kuva
nousi parhaaksi talvisista kuvista. Aiheen symmetrisyyteen sopi symmetrinen sommitelma, jonka
kruunaa tien yli kaartuva koivu. Laskeva aurinko kultaa taivaan kauniisti. Punaiset aurauskepit
toimivat hauskoina yksityiskohtina.

Ilona Leino, nuorten sarjan 1. palkinto. Ennakkoluulottomasti sommiteltu sienikuva. Kuvan
pääkohteena oleva sieni on vain osittain kuvassa, mikä antaa vaikutelman paljon suuremmasta
sienien määrästä kuin kuvassa olevat. Raati piti myös kiinnostavana yksityiskohtana muutamaa
roskaa oikeanpuolimmaisen sienen päällä, joita onneksi ei oltu siivottu.
Kevät, Tuulikki Aronkytö, kunniamaininta. Kuva nousi parhaaksi usemmasta Raisionjokiaiheisesta kuvasta. Savinen joki ja rehevät pensaat olivat helposti tunnistettavissa täältä otetuiksi.
Hauskana yksityiskohtana oli retkeilyreitin merkki kuvan vasemmassa reunassa.

Haikarat, Pertti Jämä, kunniamaininta. Haikaroiden taustana ollut ruovikko toi kuvaan
upean kulissin, joka teki vaikutuksen raatin. Ruovikon muuten tasaisen rytmin rikkovat kivasti
muutamat vihreät ruot. Sommittelussa haikaroille on jätetty hyvin tilaa hypätä kuvassa lentoon.

Iso ja pieni, Pertti Jämä, kunniamaininta. Hieman perinteisemmin sommiteltu sienikuva,
kuin nuorten sarjan voittanut kuva. Sienet sijoitettu kuvassa kultaiseen leikkaukseen, mikä saa
aikaan harmonisen kokonaisuuden.

Friisilän talkoot 13.2.1993 – 25.9.1994
Friisilän talkoiden päiväkirjat on julkaistu. Ohessa Raision Rinkka ry:n puheenjohtaja Jyrki
Aaltosen kirjoittama esipuhe talkoopäiväkirjaan. Koko julkaisun voi lukea nettisivuillamme.

Taustaa tapahtumille
Sain toukokuussa 2010 tehtäväkseni toimia eräänlaisena oppaana Raision Kerttulan ulkoilu
alueella ja minulta toivottiin myös pientä taustoitusta luontonäyttely Pajupillin ja luonto
koulu Lumikon syntyvaiheista ja myös Friisilän ja Kylä-Klemelän pihapiirien ja rakennusten
historiasta. Siinä yhteydessä sain luettavakseni erilaisia asiakirjoja ja muistiinpanoja. Kaksi
asiaa nousi silloin erityisesti esille. Ensimmäisenä tulee esille Raisiojokilaakson luonnon
suojeluyhdistys ry:n kunnallisaloite Raision kaupunginhallitukselle. Aloite on päivätty
10.9.1990 ja allekirjoittajina Lasse Porsanger ja Pekka Sundholm. Aloitteessa yhdistys esit
tää, että Raision kaupunki ryhtyisi Turun maakuntamuseon esityksen mukaisesti laatimaan
kaavamuutosta Friisilän ja Kylä-Klemelän vanhojen rakennusten suojelemiseksi, raken
nuksille laadittaisiin samalla toiminta- ja käyttösuunnitelma ja että rakennuksille ja piha
piirille laadittaisiin korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma. Kaupunki suhtautui myönteisesti
aloitteeseen ja perustettiin työryhmä, jonka pohjalta kaupunginhallitus päätti 21.4.1992,
että Friisilän ja Kylä-Klemelän tilojen päärakennukset säilytetään ja peruskorjataan erikseen
tehtävien suunnitelmien ja päätösten mukaisesti ja, että tilojen alueella olevat muut raken
nukset pyritään myös säilyttämään ja kunnostamaan.
Kaikki hankkeet lähtivät myöhemmin liikkeelle niin, että kaupunki itse kunnosti tilojen
päärakennukset ja Friisilän sementtitiilisen navetan. Erityisen merkittäväksi työksi nou
si talkoovoimin kunnostettu Friisilän makasiini, jossa luontonäyttely Pajupillin avajaiset
pidettiin 25.9.1994. Itse talkoot ajoittuivat ajalle 13.2.1993-25.9.1994 ja niistä on Pekka
Sundholm pitänyt hyvin yksityiskohtaista päiväkirjaa ja kirjannut mm. talkootunnit ½
tunnin tarkkuudella. Yhteensä 43 henkilöä osallistui talkoisiin ja talkootunteja kertyi yh
teensä 1480. Pääosa talkoolaisista koostui Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n
ja Raision Rinkka ry:n jäsenistä.
Asiakirjoihin tutustuessani sain ajatuksen, että Pekan muistiinpanot on syytä kirjata huolel
lisesti talteen jälkipolville luettavaksi ja Raision Rinkka ry:n jäsen Paula Mirtti lupautui
kirjoittamaan puhtaaksi Pekan talkoovihot ja siitä työstä kiitokset Paulalle.
Varsinainen suuri kiitos kuuluu kuitenkin Pekka Sundholmille, joka oli kirjannut muistiin
koko Pajupillin kunnostusvaiheen. Nyt, kun aloitteesta on kulunut 20 vuotta, voimme
vain nauttia talkootyön tuloksista ja toivoa, että luontonäyttely Pajupilli säilyttää paikkansa
kaikkien raisiolaisten merkittävänä ja hyödyllisenä tutustumiskohteena.
Raisiossa, elokuun 30 päivänä 2010
Jyrki Aaltonen
Raision Rinkka ry/ Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry

Kuva: Kari Loikas

Kuvia vuoden 2010 toiminnasta

Lapset hyppelevät kesäretkellä jatulintarhassa
Kuva: Kari Loikas

Kuva: Marjukka Kulmala

Kesäretkellä Saariston Rengastiellä asiantuntevana oppaana Lauri Hokkinen

Kuva: Kari Loikas

Kasvienvaihtoa perintei
sessä Friisilän pihatapahtumassa

Kuva: Jan Hietanen

Juhlavuoden 30 kouluille ja
päiväkodeille lahjoittamaamme
pönttöä syntyvät talkootyönä

Luontokerholaiset tapaamassa Sylvi-uuhta Kaiturin
tilalla Maskussa.

Luontokerholaiset pitävät
evästaukoa Raisionlahdella
lintujen tiirailun lomassa

Kuva: Jan Hietanen

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Yleistä
Vuonna 2011 Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta jatkuu perinteisellä
tavalla pyrkien samalla järjestämään uuttakin ohjelmaa perinteisten tapahtumien rinnalla.
Elinympäristömme muutokset ja niihin vaikuttavat ratkaisut tulevat antamaan sisältöä
toimintaan. Valtakunnalliset ja kansainväliset vuoden 2011 teemat otetaan huomioon myös
paikallisessa toiminnassa.

Kokoukset
Sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Näiden kokousten yhteydessä
järjestetään yleisötilaisuus ajankohtaisesta tai muuten mielenkiintoisesta aiheesta. Hallitus
kokoontuu noin parin kuukauden välein ja tarpeen vaatiessa useamminkin.

Tiedotus
Vuoden aikana julkaistaan kaksi jäsenlehteä, keväällä ja syksyllä.
Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja retkistä tiedotetaan jäsentiedotteen lisäksi koti
sivuilla, paikallislehdissä, kirjaston ilmoitustaululla, Raisio kanavalla tai Raisio Tiedottaa
-lehdessä. Kannanotoista, aloitteista, muistutuksista ym. annetaan tarvittaessa lehdistö
tiedotteet ja/tai pidetään tiedotustilaisuuksia. Kotisivuja kehitetään tiedotuskanavana ja ne
pidetään ajan tasalla.

Ympäristökysymyksiin vaikuttaminen
Aloittein ja kirjelmin vaikutetaan kuntien päättäviin elimiin luonnon- ja ympäristönsuojelu
asioissa. Yhdistys antaa lausuntoja, tekee muistutuksia ja valituksia sekä lähettää kannan
ottoja viranomaisille ympäristön ja luonnon muuttamista tai vahingoittamista koskevista
asioista ja hankkeista. Perinnemaiseman ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten
säilyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Raision kaupungin ja Ruskon kaavoitus- ja
rakennussuunnitelmia seurataan, annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niiden sisältöön. Rai
sionlahden suojelussa ollaan mukana ja osallistutaan kokouksiin ja neuvotteluihin kaupun
gin kanssa sekä seurataan hoitosuunnitelman toteutumista.
Erityisellä mielenkiinnolla seurataan luontokoulua ja Friisilän aluetta koskevaa päätöksen
tekoa.

Tilaisuudet jäsenistölle ja muu toiminta
ɣɣ Kevät/kesä- ja syysretket järjestetään perinteisesti. Hallitus päättää kohteet esitetyistä ehdotuksista pyrkien pitämään kohteet mielenkiintoisina ja ajankohtaisina.
ɣɣ Lintujen tiirailuiltoja järjestetään Raisionlahden lintutornilla parhaaseen muuttoaikaan.
ɣɣ Yölaulajaretki pyöräillään kesäkuun alussa Raisionlahden ja Kukonpään alueella.
ɣɣ Pöllöretki järjestetään helmi- maaliskuussa.
ɣɣ Linnunpönttöjen rakennustalkoot pidetään Friisilässä. Myös lepakoille rakennetaan pönttöjä.
ɣɣ Osallistutaan BirdLife Finlandin Lasten lintupäivään järjestämällä opastusta tai retkiä.
ɣɣ Jokavuotinen kasvien vaihtopöytä ja pihatapahtuma järjestetään Friisilässä muiden toimijoiden kanssa yhteistyönä.
ɣɣ Paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
ɣɣ Lasten luontokerho järjestetään keväällä ja syksyllä.
ɣɣ Tuulilankedon kunnostusta jatketaan ja järjestetään talkoita tarpeen mukaan.
ɣɣ Jaetaan kannustusstipendejä koululaisille.
ɣɣ Luontokoulun toiminnan uudelleenkäynnistämistä edesautetaan ja sen kasvatuksellista merkitystä korostetaan.
ɣɣ Friisilän luontokeskusta tuodaan esille lähiluontokohteena.
ɣɣ Luontoretkinäyttely Pajupilliä ylläpidetään edelleen yhdessä Rinkan kanssa ja se pidetään
auki yleisölle tarvittaessa.
ɣɣ Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia Friisilän verstaiden ja luontokeskuksessa toimivien muiden
yhteisöjen kanssa.
ɣɣ Kerttulan luontopolkua ja Uikkupolkua ylläpidetään ja kehitetään Raision kaupungin kans
sa solmittujen sopimusten mukaisesti. Polkujen ympäristö siivotaan säännöllisesti ja taulut
pidetään puhtaana. Viitoitukset, pitkospuut ja muut rakenteet pidetään kunnossa yhdessä
kaupungin kanssa.
ɣɣ Raision metsänhoitosuunnitelman toteutumista seurataan ja edistetään järkevää met
sänhoitoa Raision alueella.
ɣɣ Lintujen ruokintaa hoidetaan Friisilässä.
ɣɣ Kiinnitetään huomiota liikenteen aiheuttamiin haittoihin Raision alueella.
ɣɣ Edistetään Raisionlahden suojelua ja sen ympäristön tilan kohentamiseen tähtääviä toimia.
ɣɣ Raisionjoen ja Haunisten tekoaltaan suojeluun, sen veden laatuun ja rantojen virkistyskäytön
lisäämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Alueen tulevaa käyttöä koskevaa suunnittelua seurataan erityisellä mielenkiinnolla nyt kun vesilaitoksen toiminta on loppumassa.
ɣɣ Lepakkojen tarkkailuun järjestetään tilaisuuksia
ɣɣ Osallistutaan kurssien kustannuksiin mikäli sopivia toimintaan liittyviä kursseja löytyy ja
halukkaita osallistujia. Päätökset tehdään tapauskohtaisesti.
ɣɣ Järjestetään esitelmiä/koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden tahojen kanssa, esim. Raision
kaupunki, Raision työväenopisto, Tly, Turun lepakkokerho, Raision Rinkka ry
ɣɣ Osallistutaan Raisiopäivien ohjelmaan joko markkinoilla tai Friisilässä
ɣɣ Järjestetään sieniretki ja/tai puolukkaretki syksyllä
ɣɣ Osallistutaan Ruskolla järjestettäviin luontotapahtumiin
ɣɣ Järjestetään jäseniltoja
Näistä ja muista vuoden 2011 painopistealueista päättää yhdistyksen hallitus vuoden aikana.

Susisafari Yläneellä
Alli Ennola
Lähdimme lauantaina hieman yli kolmen autolla kohti Ylänettä. Ajoimme niin pitkälle kuin
autolla pääsi ja sitten jatkoimme kävellen. Matkalla nähtiin muutama valtava muurahais
keko (joista yhden päälle Pippurikin koetti kiivetä) ja muuta sen sellaista niinkuin puu,
jonka latvasta ainakin näytti kasvavan toinen puu...
Perillä laavulla pidimme pienen tauon, joimme kaakaota ja pystytimme kodan. Illalla pais
toimme makkaraa, nuotioperunoita sekä suklaabanaaneja nuotiolla ja juttelimme. Aamulla
herätessämme oli kylmä, mutta sää lämpeni kuitenkin nopeasti.

Kuvat: Kari Ennola

Kun aamupala oli syöty lähdimme käymään järven rannassa. Kuviakin otettiin mm. joutsen
parvesta ja taisi Pippurikin muutamaan kuvaan päästä. Kotimatka sujui hyvin vaikkei Pip
puria aluksi meinattu saada edes autoon. Kaiken kaikkiaan oli tosi kiva retki.

Kuva: Kari Ennola
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