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Pääkirjoitus

Yhdistyksen tarkoitus?
Joskus kun tuntuu oikein raskaalta tehdä yhdistyksen eteen töitä,
tulee mieleen miksi tätä teen.
Mikä tämä meidän yhdistyksemme oikein on? Kenen asioita ajamme?
Tähän viimeiseen kysymykseen on hiukan helpompi vastata. Me
ajamme asioita jotka edistävät luonnon ja sen eläimistön ja kasviston
pysymistä mahdollisimman alkuperäisessä tilassaan kotikunnassamme.
Tämähän on luonnollista ja hyväksyttävää.
Jos ajatellaan laajemmin ja otetaan esimerkiksi susi, pitääkin jo
miettiä tarkempaan. Onko hyväksyttävää että sudet tuhoavat joidenkin
ihmisten elinkeinon syömällä poroja, pitääkö susia suojella tai tappaa.
Nyt ollaankin jo vaikean paikan edessä ja jakaudutaan mielipiteinemme
kahtia. Aikamoista tasapainoilua asiamme puolustaminen pääosin on.
Kaikissa asioissa pitää olla asiantuntija, vai pitääkö? Periaatteessa
pitäisi riittää että saa asiat hoitumaan. Muotoseikoilla ei ole väliä. Jos
puhumme jostakin toimenpiteestä väärällä nimellä, sillä ei ole meille
suurta merkitystä. Pääasia on että saadaan asia järjestymään ja tarvittaessa yleiseen tietoisuuteen.
Yhdistys on yhtä kuin sen jäsenet. Osa maksaa jäsenmaksunsa ja
haluaa sillä tavoin osoittaa tukeaan asiallemme. Mahdolliset muut kiireet
estävät tiiviimmän osallistumisen toimintaan. Suurin osa jäsenistämme
kuuluu tähän ryhmään ja ilman tätä joukkoa ei toiminta ole mahdollista.
Yhdistyksen hallitus on se ydinjoukko, joka pyörittää aktiivista
toimintaa. Meidän yhteystietomme ovat julkisia ja jokainen epäkohdista
huolestunut voi ottaa meihin yhteyttä. Vaikka aiemmin mainitsinkin
ettemme ole joka alan asiantuntijoita, niin jollain aloilla sitä olemme.
Meillä on joukossamme muutamia henkilöitä joihin tiukan paikan tullen
tukeudumme, ja tulosta syntyy.
Näillä eväillä on pärjättävä, ja pärjätään. Apu ei silti ole koskaan
pahitteeksi. Tervetuloa toimintaan kaikki asiasta kiinnostuneet!

Kari

Luonto lääkitsijänä?
Marja Hietala
"Luonto lääkitsijänä", "luonnon parantavat voimat", "terveyttä luonnosta" - tällaiset ilmaisut tuovat helposti mieleen luontaistuotekaupan
notkuvat hyllyt ja joskus kiivaankin sananvaihdon koululääketieteen ja
luontaislääkinnän välillä. Aihetta voidaan kuitenkin tarkastella myös aivan
eri näkökulmasta: mitä tervehdyttäviä vaikutuksia voi olla elävällä luonnolla
ympärillämme, ilman että sitä pitäisi pakata purkkiin? Miten vaikuttaa
kävelyretki kevään heräävässä luonnossa, kesän yltäkylläisyydessä, syksyn
kypsyydessä ja luopumisenkin tunnelmassa tai talven näennäisesti
nukkuvassa maisemassa? Entä luonnon moninaiset äänet, tuoksut ja värit?
Kuinka paljon köyhempää elämä olisikaan ilman niitä kaikkia elämyksiä, joita
ympäröivä luonto tarjoaa - ja aivan ilmaiseksi. Ehkä tätäkin rikkautta
arvostettaisiin enemmän, jos metsään tai merenrantaan olisi sisäänpääsymaksu.
Käsitys luontoelämysten terapeuttisista vaikutuksista on pystytty
monissa tutkimuksissa myös vahvistamaan. Puhutaan jopa, vapaasti
suomennettuna, luonnonvajaushäiriöstä ("nature-deficit disor-der"), joka
voidaan havaita niin yksilöillä, perheillä kuin ihmisyhteisöilläkin. Katsotaan,
että ihmisen vieraantuminen luonnosta johtaa aistien heikentyneeseen
käyttöön, tarkkaavaisuushäiriöihin sekä fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja tunne-elämän häiriöiden lisääntymiseen.
Tutkimuksissa on todettu, että vaikeistakin keskittymishäiriöistä ja
käytösongelmista kärsivät lapset hyötyvät selvästi oleskelusta luonnossa.
On esitetty, että luontoon liittyvät elämykset saattavat olla lasten kehitykselle jopa yhtä tärkeitä kuin monipuolinen ravinto ja riittävä uni. Kaupungis-

Luontokerholainen Alisa nauttii eväitä Tuorlan peikkometsässä valkovuokkojen
keskellä keväällä 2006. Kuva: Eeva Ennola.

tumisen ja tietotekniikkaan liittyvien harrastusten lisääntymisen myötä
lasten luonteva tutustuminen ympäröivään luontoon voi kuitenkin olla
uhattuna.
Jo luonnonmukainen maiseman näkeminen, vaikkapa sairaalan ikkunasta tai vankilan kalterien kautta, rauhoittaa, vähentää sairastamista ja
nopeuttaa paranemista. Leikkauksista toipuvista potilaista selvisivät
lyhyemmällä sairaalahoidolla ja vähemmällä kipulääkityksellä ne, joiden
ikkunoista näkyi puita, kuin ne, jotka näkivät vain tiiliseiniä. Samoin vankilassa on todettu vangeilla vähemmän terveydellisiä ongelmia, jos ikkunoista
näkyi avointa maisemaa eikä vain asfalttipihaa ja betonia.
Luontoon liittyvien mielikuvien avulla meille markkinoidaan monenlaisia
tuotteita, kuten siivousai-neita ja kosmetiikkaa. Voimakas kukkakedon
tuoksu ilmanraikastajassa tai pyykinhuuhteluaineessa vastaa kuitenkin
harvoin odotuksia. Syksyisen metsän monisävyistä tuoksua en ole vielä,
onneksi, nähnyt edes yritetyn pullottaa. Samoin luonnon värit ovat
kauneimmillaan aidossa ympäristössään. Kovin moni ei ehkä haluaisi
makuuhuoneensa seinään auringonlaskun värikirjoa tai keväisten hiirenkorvien sävyä. Kuitenkin luonnossa, oikeassa paikassaan, nämä värit yleensä
koetaan rauhoittavina.
Erilaisissa rentoutusharjoituksissa pyydetään usein valitsemaan jokin
maisema tai paikka, johon rentoutukseen liittyvissä mielikuvissa kuljetaan.
Löisinpä vetoa, että ainakin suomalaisista suurim-malla osalla kyseessä on
jokin luonnonmukainen maisema: meren tai järven ranta, tunturin laki,
auringon lämmittämä kivi kotipihan koivun alla. Jollakin se rauhoittavin
paikka on ehkä mummolan tai lapsuudenkodin keinutuoli, keittiö tai sohvannurkka - mutta monellakohan moottoritie, formula-rata tai ostoskeskus?

PERHEKERHO
iloa ja virkistystä koko perheelle


----

Perheille suunnattu luontokerho on tarkoitettu lasten ja
aikuisten yhteisten luontoelämysten kokemiseen
 Perhekerhoon voivat ilmoittautua mummit, kummit, tädit,
sedät, vaarit ja vanhemmat lapsineen ja lapsenlapsineen (
lapset väh. 6 v )
 Perhekerho alkaa torstaina 26.04. klo 18.00 Luontokoulu Lumikon pihalla, Hulvelank. 35
 Kerho kokoontuu kevään aikana 5-6 kertaa. Ohjelmassa
on mm. aistimatkoja, lintujen tiirailua, linnunpönttöjen rakentamista ja kasvitutkimuksia
 Varatkaa aikaa pari tuntia ja varautukaa säänmukaisin
varustein ulkona liikkumiseen
 Osallistumaksu 10 •/perhe



Ilmoittautumiset ja tiedustelut helena.lehtonen@raisio.fi
tai puhelimitse joko luontokouluun 4343630 tai iltaisin kotiin
4386647. Mukaan mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta.

Kaavoitus uhkaa Luontokoulun toimintaa
Helena Lehtonen
luontokoulunopettaja
helena.lehtonen@raisio.fi
Luontokoulun lähialueista on tehty Kuuanmetsän asemakaavaluonnos, joka toteutuessaan vaarantaa luontokoulun toiminnan sekä
nakertaa palan Raisio keskeisellä paikalla olevasta kaikkien arvostamasta yhteisestä virkistysalueesta. Alueelle ollaan kaavoittamassa
"ökytontteja". Vaarassa ovat Tuulilanketo, lammikko, aitta, lähimetsä ja
liito-oravan valtakunta.
Rakentaminen aiheuttaa paitsi alueiden supistumisen ja perinnemaiseman häviämisen myös melkoisen melu- ym. haitan ja häiriön. Se
kaikki vaikuttaa ratkaisevasti luontokoulun toimintaan.
Alue on yleiskaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi ja tulisi sellaisena myös säilyttää. Keskustan väkimäärän voimakas kasvu aiheuttaa
lisäpaineita paremminkin lähellä sijaitsevien virkistysalueiden laajentamiseen kuin supistamiseen. Kuuanmetsän alueen tulee olla kaikkien
raisiolaisten käytettävissä. Friisilän alueelle ei pidä rakentaa teitä eikä
asuntoja. Se on rakennuksineen, kyläteineen ja perinnemaisemineen
merkittävä kulttuuriympäristö Raisiossa.

Pieniä luontokoululaisia luontoa tutkimassa. Kuva: Helena Lehtonen.

Tuulilanketo
Tuulilanketo on aikoinaan ollut laidunhaka. Katajakedot ovat tänä
päivänä niin harvinaisia, että ne ovatkin nykyään rauhoitettuja luontotyyppejä. Tuulilanketo on merkittävä osa Friisilän perinnemaisemaa.
Laiduntamisen loputtua kedolle alkoi kasvaa harvakseltaan puita.
Vuonna 2000 Pauli Rajala ja Tuuli Virtanen tekivät aloitteen ketoalueen
entisöinnistä. He saivat kaupungilta luvan kaataa puut alueelta. Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys on viisi vuotta hoitanut ketoa niittämällä.
Sinne on niiton ansiosta saatu elvytettyä monia vanhoja ketokasveja kuten
kissankelloja, mäkitervakoita, suolaheiniä, huopakeltanoita ja mm. lehtomaitikoita, joita tavataan lähinnä vain Ahvenanmaalla. Lehtomaitikka on
mantereen puolella harvinainen.
Keto on luontokoulun välittömässä läheisyydessä ja luontokoululaisille
erittäin tärkeä oppimisympäristö. Läheisen Hulvelakodin vanhukset ovat
viime aikoina enenevässä määrin löytäneet kävelyretkillään tiensä kedolle.
He eivät niinkään pysty kulkemaan kallioalueilla, mutta kedolla he voivat
poimia kukkia ja nauttia luonnosta. Luonnonsuojeluyhdistys on jo parina
vuonna kesäkuussa luonnonkukkien päivänä järjestänyt kasviretken, jolla
raisiolaiset ovat Eeva Ennolan opastuksella saaneet tutustua kedon
kasveihin.

Luonnonsuojeluyhdistyksen niittotalkoot Tuulilankedolla kesäkuussa 2006, ja
kedon erikoista lajistoa: lehtomaitikka ja kuparilude. Kuva: Eeva Ennola.

Palolammikko
Paikalla on aikoinaan ollut lähde, jota on jossain vaiheessa ihmisvoimin suurennettu ja se on entisaikaan toiminut palolammikkona. Nykyään
se on erittäin tärkeä luontokoululaisten tutkimuskohde. Siellä on mm.
rauhoitettuja vesiliskoja ja sammakoita. Yläkoulun 7.-luokkalaiset saavat
haaviinsa myös sudenkorennon ja vesiperhosen toukkia, malluaisia, sukeltajia ja vesimittareita. Planktoneläimiä kuten vesikirppuja, hankajalkaisia,
hyttysen toukkia ja raakkuäyriäisiä on mielenkiintoista tutkia mikroskoopeilla.
Lammikko ja sen takana oleva kallio tulee ehdottomasti säilyttää.
Kaavaluonnoksessa tontti ulottuu aivan lammikon reunaan. Jos kalliota
aletaan louhia, lammikosta häviää vesi.

htuma 24.2.
Tuulilantie
Tuulilantie on rakennettu kauan sitten. Se on kevytrakenteinen kylätie,
joka johtaa Tuuli Virtasen ja Pauli Rajalan asuttamaan kiinteistöön. Kaavaluonnoksessa tien tilalle ollaan rakentamassa leveämpää katua. Sellainen
ei missään nimessä kuulu tähän kylämaisemaan. Uusi tie tulisi todella
kalliiksi, kun joudutaan louhimaan kalliota molemmin puolin tietä ja tekemään perustukset täysin uudelleen. Tien tekemisen seurauksena
lammikosta häviää vesi. Luontokoululaiset ovat voineet turvallisesti tutkia
tienvarren kasveja ja eläimistöä sekä siirtyä vähän liikennöityä tien vartta
lähimetsään. Kun tie levenee, niin nopeudet kasvavat ja turvallisuusriskit
suurenevat. Tuulilantietä pitkin kulkevat myös lähikoulujen ja päiväkotien
lapset suunnistamaan, liikkumaan ja retkeilemään Kuuanmetsän alueelle.

Aitta
Aitta kuuluu oleellisena osana Friisilän pihapiiriin. Kaavaluonnoksessa
tie kulkee aitan läpi! Luontokoululaiset löytävät joskus aitasta salaperäisen
aarrearkun, välillä taas keramiikkataiteilija Minnaliisa Soinin näyttely ilahduttaa raisiolaisia. Aitta niin kuin lammikkokin kuuluvat Friisilän puistoalueeseen, joka täytyy säilyttää koskemattomana.

Luontokoulun lähimetsä
Luontokoulun lähimetsän tulee tietysti sijaita lähellä. Ei ole järkevää,
että luontokoululaisten pitää ensin kävellä pitkät matkat asuintonttien
reunoja pitkin ennen kuin ovat metsässä. Lähimetsässä kukkivat sinivuokot, käenkaalit, metsäkurjenpolvet, nuokkuhelmikät ja lillukat. Siellä on
valtavia muurahaispesiä. Se on tikkojen suosimaa metsää sekä liito-oravakartoituksen mukaan liito-oraville sopivaa metsää. Liito-oravathan tarvitsevat myös siirtymäväyliä.

Liito-oravien asuinalue
Liito-oravien asuinalueille ei luonnollisestikaan tulisi kaavoittaa tontteja. Metsän reunassa kulkee ahkerassa virkistyskäytössä oleva kaunis

polku, jonka varrella voi nähdä käpytikan kurkistavan kolostaan tai
kuulla palokärjen ruikutuksen. Siellä on valtavia vanhoja koivuja, joihin tikat
ja liito-oravat pesivät. Kesällä liito-oravat syövät metsän reunassa olevien
haapojen ym. lehtipuiden lehtiä ja talvella urpuja. Niillä on erinomaiset
liikkumaolosuhteet takana olevassa tiheässä kuusikossa.

Kuuanmetsä kaikille!
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ja Raision Rinkka ry ovat
jättäneet Raision kaupungille kannanoton Kuuanmetsän kaavaluonnokseen. Kannanotto on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Olemme sitä mieltä, että alue täytyy tulevaisuudessakin säilyttää kaikille
yhteisenä ulkoilu- ja virkistysalueena.

Liity mukaan vaikuttamaan Kuuanmetsän puolesta:
kirjoita nimesi adressiin ja välitä viestiä eteenpäin!
Lähes 1000 ihmistä kuuluu jo Kuuanmetsän puolustajiin! Paperiadressin
voi allekirjoittaa Friisilän verstailla ja Raision kaupunginkirjastossa
(kysy virkailijoilta adressin sijoituspaikkaa). Nettiadressi:

http://www.adressit.com/kuuanmetsa
Kuuanmetsä kaikille -tapahtuma
24.2.

Luonnonsuojeluyhdistys järjesti yhdessä
Raision Rinkka ry:n kanssa 24.2. Kuuanmetsä
kaikille -tapahtuman, joka
veti lähes 50 alueen
tulevaisuudesta kiinnostunutta ihmistä kiertämään metsään merkittyä
polku, jossa rastipisteillä
sai infoa kunkin pisteen
kaavoituksesta ja
luonnonoloista.
Lisäksi pieni tehtävä
lapsille ja
makkaranpaistoa Friisilän
pihalla. Pajupillissä oli
näkyvillä kaavaehdotusluonnokseen saatua
palautetta. Ari Karhilahti
vastaili luontokysymyksiin
ja kertoi alueen liitooravatilanteesta.
Kuvat: Eeva Ennola
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Alueelle kaavoitetut uudet tontit on rajattu
paksulla mustalla viivalla.
Kartta on viitteellinen. Sen on piirtänyt
Eeva Ennola Pöyry Environment Oy:n
10.10.2006 laatiman dokumentin Kuuanmetsän
asemakaava ja asemakaavamuutos pohjalta.

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n

KEVÄTRETKI
LAUANTAINA 19.5.2007
”SOMEROLLE HÄNTÄLÄN NOTKOIHIN”
JA KOIVUN YRTTIPIHALLE

”Häntälän notkot ovat viimeisen jääkauden jälkeen saviperäiseen maahan syntyneitä
syviä ja mutkittelevia jokilaaksoja, jotka ovat maisemallisesti
sykähdyttäviä ja Suomen
oloissa ainutlaatuisia. Rinteet
ovat säilyneet avoimina ja
eliöstöltään monipuolisena
pitkään jatkuneen laiduntamisen ansiosta.
Häntälän notkoissa etenkin
kevään kukkiva kasvilajisto on
runsas. Notkot tarjoavat
ihanteellisen kasvuympäristön
myös monille linnuille ja
hyönteisille.”

http://www.somero.fi/matkailu/
kohtjanaht/hantalanotkot/

Kuva: Marja Hietala

Lähtö linja-autolla kaupungintalolta klo 9.00.
Ilmoittautuminen 11.5. mennessä p. 050-5201822/Marja Hietala
tai sähköpostitse mhietala@suomi24.fi. Lisätietoja lehti-ilmoituksessa myöhemmin.

Pikku Hömötiaiset
geokätkijöinä
)GQM¼VMÑ

Eeva Ennola
eeva@tintti.net

Luontokerho Pikku Hömötiaiset on
ollut tauolla koko viime syksyn. Keväällä 2006 kokoonnuimme muutaman
kerran melko pienellä porukalla, koska
osa lapsista jätti kerhon vuodenvaihteessa eikä uusia lapsia otettu enää
)25NCKVG
kevääksi. Syynä toiminnan vähenemiseen ja toistaiseksi lakkaamiseen ovat
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vetäjän muut kiireet.
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Hauska uusi puuha jota aloimme
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harrastaa luontokerhossa, oli geokätkentä. Se on mukava tapa saada
uutta väriä luonnossa liikkumiseen.
Geokätkennässä haetaan jonkun
toisen piilottamaa kätköä, joka saattaa olla esimerkiksi filmipurkki jonka
sisään on laitettu lokikirja, kynänpätkä ja joku pikkuesine. Vinkit geokätköille löytyvät geocaching-internetsivustosta, osoitteesta http://
www.geocaching.com/. Myös suomenkielisiä sivustoja on olemassa.
Internetissä on kätkön koordinaatit ja lyhyt kuvaus paikasta, ja kun
GPS-laitteeseen syöttää paikan koordinaatit, se näyttää miten etäällä ja
mihin suuntaan nykyisestä asemasta kätkö sijaitsee. Sitten vain
suunnistetaan sinne, ja aletaan etsiä kätköä kivenkoloista tai muista
sopivista piiloista.
Usein geokätköstä voi löytää myös travel bugin eli "vaellusötökkän" tai
"liftarin", joiden seikkailua geokätköltä toiselle voi seurata em. nettiosoitteessa. Luontokerhon kanssa löysimme Huhkon kartanon viereisestä
geokätköstä Leevi-lampaan, jonka jätimme seuraavalla kätköilyretkellä Haunisten
altailla olevaan geokätköpaikkaan ja
kirjoitimme nettiin, mihin olemme sen
jättäneet. Tällöin kaikki Leevi-lampaan
liikkeita seuraavat - esimerkiksi sen
lokakuussa 2004 Kirjalansalmen sillan
geokätköpaikalta maailmalle lähettäneet
“Peetu & family” - saivat tiedon sen
uudesta olinpaikasta.
Tähän mennessä Leevi-lammas on
matkannut Suomea ristiin rastiin ja
käynyt Kittilässä asti.
Geokätköilyyn tarvitaan siis GPS-laite ja internetyhteys. Ensin mainittu
ei tosin ole aivan välttämätön, koska koordinaatit voi myös paikantaa
kartan ja sanallisten vihjeiden avulla.

TOIMINTAKERTOMUS 2006, Raisionjokilaakson
luonnonsuojeluyhdistys ry
Kokoukset ja jäsentiedotteet
Yhdistyksemme kokoukset pidettiin luontokoulu Lumikossa. Hallitus kokoontui
vuonna 2006 8 kertaa. Vuoden päätöstilaisuus hallituksen ja hyvien yhteistyökumppaneiden kesken vietettiin joulun alla 15.12. ravintola Huhkotalossa.
Kevätkokous pidettiin luontokoulu Lumikossa torstaina 23.3.06. Syyskokous
pidettiin torstaina 15.11.06 Lumikossa. Syyskokouksen jälkeen esitettiin Loikasten
nostalginen diakuvaesitys, Raisionjoki 10 vuotta sitten. Lisäksi Eeva Ennola piti Kari
Ennolan tekemän esityksen Inha-kuvista. Luonnonsuojelupiirin kokouksiin
osallistuttiin vaihtelevalla osanottajamäärällä.
Keväällä ja syksyllä toimitettiin jäsenille jäsenlehti, joissa ilmoitettiin kokouksista, tapahtumista, retkistä ja toimintamme sisällöstä. Lehdissä julkaistiin myös
jäsenten kirjoituksia luontoaiheista. Jäseniä oli yhdistyksessä vuoden lopulla
yhteensä 158, joista perhejäseniä 13 Jäsenmäärän lasku näyttää pysähtyneen.

Tapahtumat, kisat ja retket
Pöllöretki järjestettiin keskiviikkona 8.3.06 ja osallistujia oli 5 henkeä.
Kuunteluilta oli viikkoa aikaisemmin. Pönttötalkoot järjestettiin 20.4.06 ja niihin
osallistui taas innokas joukko pöntöntekijöitä. Osallistujia oli kymmeniä ja yhdistyksen talkoita johtavaa väkeä oli paikalla riittävästi. Lintujen tiirailuillat Raisionlahdella keräsivät lintuharrastajia paikalle. Ensimmäiseen tiistaina 25.4.06 järjestettyyn iltaan osallistui 15 henkilöä, eri lintulajeja havaittiin 47. Tiistaina 2.5.06 oli
läsnä 11 henkilöä ja havaintoja 50. Tiistain 9.5.06 mukana oli 12 henkilöä ja
lajimäärityksiä 53, joka on uusi ennätys.
Lasten luontokerhoja pidettiin perinteeksi ja suosituksi muodostuneella tavalla
maanantaisin. Lasten luontokerho kokoontui keväällä 4 kertaa. Mukana oli 8 lasta.
Kerho teki kevätretken Tuorlan peikkometsään. Kerhon vetäjänä on toiminut Eeva
Ennola ja Manooshak Issabeigloo.
Koululaisten luontokisat Friisilän luontokeskuksessa ja Kuuanvuoren maastossa pidettiin 5.5.06 ja yhdistyksen edustajat toimivat perinteiseen tapaan avustajina,
tikkupullia paistettiin.
Kevätretki tehtiin 22.4.06 linja-autolla Virttaankankaalle, maatalousmuseo
Sarkaan ja strutsitila Polar Strutsille. Retki sujui mainiossa säässä erinomaisesti ja
retkellä oli mukana 24 henkilöä. Museossa asiantunteva opas kertoi maatalouden
historiasta ja Virttaankankaalla oli oppaana alueen geomorfologiasta väitellyt
maantieyeilijä Joni Mäkinen..
Pihatapahtuma sunnuntaina 21.5.06 keräsi taas runsaasti väkeä, peräti noin
300 henkeä, luontokeskuksen pihapiiriin vaihtamaan kasveja ja nauttimaan tapahtuman muusta annista.
Yölaulajaretki polkupyörillä tehtiin tiistaina 6.6.06. Öisten sirkuttajien
laulantaa kuuntelemaan osallistui 13 henkilöä. Mukana oli myös Rannikkoseudun
toimittaja.
Järjestyksessä toinen Luonnonkukkien päivä keräsi Eeva Ennolan vetämänä
15 osallistujaa. Kesän aikana järjestettiin Tuulilankedon niittotalkoot. Paikalla oli
peräti 12 talkoolaista. Syyspuolen talkoot jätettiin pitämättä kuivan kesän takia, ei
ollut niitettävää.
Raision Killinmarkkinoille osallistuttiin taas hienolla osastolla 26.8.06. Markkinat pidetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Markkinoilla suoritettuun
lepakkokyselyyn antoi vastauksensa 47 henkilöä. Vastanneiden kesken arvottiin
Suomen luonto lehden vuosikerta. Sen voitti Aulikki Koivunen. Markkinoiden aikana
luontonäyttely Pajupillissä kävi 90 vierailijaa.
Syysretki tehtiin Torronsuolle ja Hämeen luontokeskukseen. Hyvässä säässä
tehtyyn retkeen osallistui 24 henkeä.
Luonto-ja ympäristöviikon aikana järjestettiin Raision kirjastossa näyttely
jossa jaettiin tietoa yhdistyksestä ja luonnonsuojelutyöstä.

Uutena asiana panostettiin lepakoihin. Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen edustajat Emma Kosonen ja Thomas Lilley pitivät ansiokkaan lepakkokurssin.
Tilaisuuteen osallistui 10 aikuista ja kaksi lasta. Kurssi oli kaksipäiväinen, 22.8. ja
25.8. Yhdistykselle päätettiin hankkia lepakkodetektori. Tarkoitus on myös perustaa
lepakkokerho.
Kirjastossa oli 11.9. raisiolaisten yhdistysten esittäytymistapahtuma johon
osallistuttiin.

Aloitteet, toimet ja kannanotot
Luontopolkujen hoitoon panostettiin normaalisti. Tauluja uusittiin tarpeen
mukaan.
Raision rakentumista on seurattu ja alkuperäisen luonnon säilymisestä ollaan
oltu edelleen huolissamme. Kuuanmetsästä julkaistiin kaavaluonnos. Se koskee
läheisesti luontokoulua ja luontokoulun ympäristöä. Asiasta toimitettiin kannanotto
tekniselle lautakunnalle.

Friisilän luontokeskus ja luontokoulu
Luontoretkinäyttelytila Pajupilliin on tehty oravankestäviä vitriinejä. Yhteen on
jo saatu asukkaat, pihapiirin lintuja. Kahdesta muusta pienempi on tarkoitus
asuttaa lepakoilla ja isompaan tulee lisää pihapiirin tuttuja. Pajupillin vuoden 2006
kävijämäärä oli 1523 henkeä.
Lintujen talviruokintaa on suoritettu Friisilässä ja sen lähialueen metsissä
edellisvuosien tapaan.
Luontokoulun toiminta on ollut normaalia. Helena Lehtonen jatkaa ansiokasta
opetustoimintaa.

Luontopolut ja kotisivut
Friisilän luontopolulla on ollut ilkivaltaa edelleen jonkin verran.
Siivoukset on suoritettu ja päivystyskierrokset on suoritettu. Keväällä oli
kauden avajaisiksi siivoustalkoot.
Kuuanvuoren pitkään poissa ollut taulu on nyt saatu paikoilleen. Uuden
sopimuksen mukaan tämän taulun pystytys kuului kaupungille.
Uikkupolkua on hoidettu parhaan kykymme mukaan ja kotisivuillamme
polusta on kartta ja joka taulusta oma selostus.
Yhdistyksen internet-sivut ovat edelleen suosittuja ja kävijöitä niillä on jo yli
5000. Eeva Ennola on uudistanut sivujen ulkoasun. Samalla niistä on tullut kovasti
helppokäyttöisemmät.

Muuta toimintaa
Yhdistys jakoi Raision yläasteen opiskelijoille neljä 30 euron
kannustusstipendiä. Vuonna 2006 stipendin saivat: Heidi Honka, Joni Järvenpää,
Miikka Korventausta ja Saara Mäkinen.
Yhdistyksemme edustaja Kari Laine on ollut luonnonsuojelupiirin hallituksessa
jo kuusi vuotta ja jatkaa siellä edelleen. Ympäristölautakunnan asioita ja siellä
päätettäviä asioita on vuoden 2006 aikana seurannut Jan Hietanen. Käsiteltäviä
asioita on tuotu hallituksen käsittelyyn tarvittaessa.

Yhdistyksen toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana on nyt vuoden toiminut Kari Laine. Varapuheenjohtajana ja leikekirjan hoitajana toimi v. 2006 Tuula Terä. Sihteerinä ja webvastaavana on toiminut Eeva Ennola ja taloudenhoitajana Jan Hietanen.
Yhdistyksen hallituksen muina jäseninä ovat toimineet Marja Hietala, Kauko
Häkkilä, Eino Koivikko,Aila Korhonen, Helena Lehtonen, Pia Lindroos, Hanna Loikas,
Juho Lunden ja Pekka Tuomola
Varajäseninä ovat toimineet tiedottaja Kari Loikas, Tuula Lunden ja Unho
Rokka.
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Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry järjestää

Lintukurssin
Luontokoulu Lumikossa
torstaina 12.4. klo 18-20 ja keskiviikkona 18.4. klo 18-20
Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille linnuista kiinnostuneille jotka haluavat
opetella lisää niiden tunnistamisesta.
Kurssilla käsitellään kahden illan aikana mm. seuraavia asioita:
- lintujen tunnistamisen perusasiat
- apuvälineet
- lajiesittelyjä
- ajankohtaista juuri nyt
- lintujärjestöjä
Kurssin opettajana
toimii Arto Kalliola Turun
lintutieteellisestä
yhdistyksestä.
Kurssi on jäsenille ja
nuorille ilmainen, muille
5e.

Kuva: Kari Loikas.

Ilmoittautumiset 5.4.
mennessä Jan
Hietaselle e-mail:
jan.hietanen@dnainternet.net
tai 040-7165129

Muuta lintuaiheista toimintaa
Pönttötalkoot
Friisilässä to 19.4. klo.18. Tarvikkeet ja ohjeet saat paikan päältä, oman
sahan ja vasaran voit ottaa mukaan.

Tiirailuillat
Raisionlahden lintutornilla ti 24.4, ke 2..5 ja ti 8.5. klo 18-20. Paikalla on
asiantunteva opastus. Omia kiikareita et välttämättä tarvitse. Eväät
mukaan.

Yölaulajaretki
Raisionlahden ja Haahdenniemen ympäristössä ti 5.6. klo 21-n.23.
Liikutaan omilla polkupyörillä kuunnellen kesäyön mestareita.
Kokoontuminen lintutornin parkkipaikalla. Mukaan eväät ja lämmintä
vaatetta.

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n

Lepakkokerho
aloittaa toimintansA
14.3. klo 18.00 Luontokoulu Lumikossa

Kuva: Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Yhdistys hankkii kesäksi detektorin, jonka avulla lepakkojen
kaikuluotaus muunnetaan ihmisenkorvin kuultavaksi, jolloin lepakkoja löytyy
helpommin ja lajien tunnistaminen on mahdollista.
Tule mukaan aloittamaan jännittävä uusi harrastus! Etukäteistietoja ei
tarvita, pelkkä kiinnostus riittää. Toivottavasti myös lepakkoharrastajat
löytävät tiensä yhdistykseen.
Kaikenikäiset ovat tervetulleita, ohjelmaa suunnitellaan sen mukaan
mikä osallistujia eniten kiinnostaa.
Ensimmäisessä kokoontumisessa on mukana lepakkotutkija Thomas
Lilley, jolta voi tulla kyselemään lepakkoasioita vaikkei kerhoon liittyminen
välttämättä olisikaan mielessä.
Otamme mielellään vastaan tietoja lepakkojen talvehtimispaikoista
ja kesäaikaisista levähdyspaikoista, ja toimitamme tiedot myös Turun
lepakkokerholle! Eeva Ennola, eeva@tintti.net, 050 443 0353

Lepakkotietoa
Suomen lepakkotieteellinen yhdistys, nettisivut http://www.lepakko.org/
Lappalainen, Markku: Lepakot (2003, Tammi, toinen painos)

Raisionjokilaakson
luonnonsuojeluyhdistys ry:n
tapahtumakalenteri 2007:

joka viikolle löytyy tekemistä! Tule mukaan
nauttimaan keväisestä luonnosta ja
keräämään uusia kokemuksia ja elämyksiä!
Yleisötapahtumat
ke 14.3.
la 24.3.

Lepakkokerho Luontokoulu Lumikossa klo 18.00. Kts. ilmoitus.
Sami Karjalaisen Sudenkorentoesitelmä Raision kaupungintalolla klo 13.00. Järj. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri.
to 29.3. Kevätkokous Luontokoulu Lumikossa klo 19.00 .
ke 11.4. Uikkupolun kunnostustalkoot. Kokoontuminen Raisionlahden
lintutornin parkkipaikalla klo 18.00
pe 12.4. Lintukurssi Luontokoulu Lumikossa klo 18-20 (katso ilmoitus
tässä lehdessä).
ke 18.4. Lintukurssi Luontokoulu Lumikossa klo 18-20 (kts. ilmoitus).
to 19.4. Pönttötalkoot klo 18 Friisilässä. Huom pvm! Kts. ilmoitus.
ti 24.4.
Tiirailuilta Raisionlahden lintutornilla Kts. ilmoitus.
ke 26.4. Perhekerhon ensimmäinen kokoontuminen Luontokoulu
Lumikossa klo 18.00. Kts. ilmoitus.
ke 2.5.
Tiirailuilta Raisionlahden lintutornilla
ti 8.5.
Tiirailuilta Raisionlahden lintutornilla
la 19.5. Kevätretki Häntälän rotkon maisemiin Somerolle. Kts. ilmoitus.
su 20.5. Friisilän perinteinen pihatapahtuma kasvinvaihtopöytineen
klo 12-16.
ti 5.6.
Yölaulajaretki, kokoontuminen Raisionlahden lintutornin parkkipaikalla klo 21.

Tapahtumapaikat
Friisilä = Friisilän verstaiden alue, jolla myös Luontokoulu sijaitsee.
Osoite on Hulvelankatu 35.
Raisionlahden lintutornin parkkipaikka on Nesteentien varrella, tien
oikealla laidalla noin 100 metriä ennen Turun- Naantalin tien alikulkua
Raisiosta päin tultaessa.

Yhdistyksen muita aktiviteetteja
Lintujen talviruokinta hoidetaan Friisilässä.
Pajupillin-luontonäyttely (Friisilän verstaiden pihapiirissä) avataan Pihatapahtuman yhteydessä 20.5.
Jaetaan kannustusstipendejä koululaisille
Pidetään siistinä Raisionlahden Uikkupolku ja Kerttulan luontopolku

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry
KEVÄTKOKOUS
Torstaina maaliskuun 29. Päivänä 2006 klo 19.00
Luontokoulu Lumikossa, Hulvelankatu 35.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. v. 2006 toimintakertomus ja tilit.
Kaikki jäsenet mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Osallistukaa!
KAHVITARJOILU

TERVETULOA !

Sudenkorennot
– rantojen
jalokivet

Järjestäjä:

Sami Karjalaisen esitelmä

LAUANTAINA 24.3. KLO 13
Raision kaupungintalo, valtuustosali, Nallinkatu 2
Vapaa pääsy, tervetuloa!

