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Tauno Leinonen
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kari.loikas@utu.fi

Tuula Lundén
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www-sivut
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Hanna Loikas
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438 3061
Marja Hietala
Kerttulantie 40, 21200 Raisio
050 520 1822
mhietala@suomi24.fi
Kauko Häkkilä
Syrjätie 14, 21220 Raisio
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kauko.hakkila@luukku.com

Jarmo Salonen
Lehtokertunkatu 13, 21210 Raisio
040 833 6680
jarmo.salonen@stxeurope.com
Varajäsenet
Kari Ennola
Pasantie 14, 21280 Raisio
438 3560
kennola@tintti.net
Helena Lehtonen
Uudentorpankatu 2 C 8, 21260 Raisio
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lehtonen@dnainternet.net
Mikko Rautio
Lehtokertunkatu 12, 21210 Raisio
0503074011
jamisaja@hotmail.com

Lasten luontokerho
Marja Hietala ja luontokerholaiset
Luontokerho kokoontui keväällä kuusi ja syksyllä neljä kertaa Pajupillin pihapiirissä. 8 –
11 –vuotiaita lapsia oli mukana eri kerroilla
4 - 10. Keväällä kerhoa pitivät Heidi ja Venla,
syksyllä Marja.
Yhdellä kerralla istutettiin erilaisia siemeniä
(hernettä, maapähkinää, appelsiinia ja omenaa), toisella tutkittiin läheisen lammen elämää. Syksyllä löytyikin pihalta pikkuinen
sammakko, kun keväällä oli tarkkailtu kutua.
Roskiakin kerättiin ja pohdittiin, mihin mikäkin roska kuuluu, ja onko kaikki poisheitettävä roskaa ollenkaan. Hyvin nuorimmatkin
tunsivat roskien lajittelun!

Syksyllä pääsimme yhdellä kerralla osallistumaan Rinkan järjestämälle Metsämörriretkelle.
Metsässä oli mukavia tehtävärasteja, ja nähtiin
jopa metsänhaltija ja Metsämörrin kaveripeikkokin.

Käärme
Ravinto
Käärmeet syövät lihaa. Mutta esimerkiksi ”munakäärmeet” syövät vain munia. Käärmeet voivat syödä vaikka vasikan.

Myrkky
Monet käärmeet ovat myrkyllisiä. Ensin käärme puree saalista, sitten se ruiskuttaa tappavan
myrkyn. Onneksi kaikki käärmeet eivät ole myrkyllisiä.

Evoluutio
ovat kehittyneet jalallisista matelijoista.

Käärmeillä on kiinnostava evoluutio. Käärmeet

Faktaa
Käärmeillä ei ole korvia. Ne haistelevat kielellään.

Tarina
Rehtori kuulutti, että koulun pihalla on kyy. Ilmeisesti se oli vilvoittelemassa. En uskaltanut
millään lähteä kotiin.

Kiinnostaisiko Sinua toimia lasten
luontokerhon vetäjänä?
Ota yhteyttä Marja Hietalaan
(050 520 1822 /
mhietala@suomi24.fi)

Veneettömänä saaristossa
Kari Ennola
Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alue käsittää yhteensä yli 8000 saarta, joista
noin 2000 kuuluu kansallispuiston alueeseen. Vaikka puistoalueella liikkumisessa oma vene
on helpoin ratkaisu, pääsee siihen tutustumaan ilmankin. Saaristossa retkeillessä kannattaa
pitää mielessä alueen normaalia tiukemmat jokamiehenoikeudet. Asutuilla saarilla ei ole
kohteliasta yöpyä tilapäisestikään ilman maanomistajan lupaa.
Jurmon kuuluisa lintusaari sijaitsee kaukana avomeren äärellä, jonne pääsee ilmaiseksi yhteysaluksella. Saarella on katsottavaa useammaksi päivää, joten on kannattavaa jäädä saareen
yötä. Saaren vierasvenesataman läheisyydessä onkin metsähallituksen virallinen telttapaikka.

Bengtskärin majakka
Samalla yhteysaluksella pääsee myös pienemmälle Aspön saarelle. Vähintään kerran viikossa
pääsee saarelle käymään päiväseltäänkin, kun yhteysalus ajaa samana päivänä takaisin mantereelle. Aspössä ei olekaan telttailumahdollisuutta.
Bengtskärin majakkasaari on Saaristomeren eteläisin saari ja siellä sijaitsee Pohjoismaiden
korkein majakka. Yhteysalusliikennettä saarelle ei ole, mutta alueen yrittäjät kyyditsevät
kävijöitä Kasnäsistä ja Hangosta saarelle.
Seilin saarella on oma synkkä historiansa mielisairaiden, spitaalisten ja muiden ei-toivottujen henkilöiden eristyspaikkana. Saarella toimii nykyään Turun Yliopiston tutkimuslaitos.
Pienen rengasreitin avaaminen Rymättylästä Nauvoon kolmesti päivässä mahdollistaa jäädä
vuorovälin ajaksi tutustumaan Seilin luonnonkauniiseen saareen.
Aspön kirkko

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
Maanantaina marraskuun 12. päivänä 2012 klo 18:00
Raision Tornilassa (Tornikatu 9, Tornitalo 1.krs).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. valitaan
yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodeksi 2012.
Näiden lisäksi käsitellään hallituksen tekemä sääntömuutosehdotus koskien toiminnantarkastusta sekä hallituksen jäsenten lukumäärää. (Sääntömuutokset kursivoitu liitteenä olevassa sääntöotteessa.)
Kokouksen virallisen osuuden jälkeen Ari Karhilahti pitää esitelmän mölysammakoista ja niiden leviämisestä Turun seudulla.
KAHVITARJOILU
TERVETULOA !

Tule mukaan toimimaan!
Yhdistys on juuri niin aktiivinen ja monipuolinen kuin sen aktiivijäsenet ovat. Toivotamme uudet aktiivit lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan. Kukin voi osallistua haluamallaan tavalla, ja pienikin työpanos on arvokas!
Voit esimerkiksi ottaa osaa erilaisten tapahtumien järjestelyyn ja ideoida ihan uudenlaistakin toimintaa. Luontokerhoon kaivataan lisää vetäjiä, ja luontopolkujen ja niiden
viitoitusten ja opasteiden siistinä pitäminen on työ, johon ei ole koskaan liikaa käsipareja tarjolla. Lintupönttöjen rakennustalkoisiin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
tarvitaan avustajia, ja kuvia ja juttuja otetaan mielellään julkaistaviksi jäsenlehdessä ja
yhdistyksen kotisivuilla.
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä hallituksen jäseniin tai tule syyskokoukseen!

Tervetuloa sähköpostilistalle!
Haluatko saada tuoretta tietoa yhdistyksen toiminnasta? Lähetä postia yhdistyksen
sähköpostiosoitteeseen lsy@raisionjoki.fi ja kerro, että haluat liittyä sähköpostilistalle!

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n säännöt
Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen säännöt
6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu
syyskokouksessa valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään 6 ja enintään 10 varsinaista sekä
2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä jäseniä vähintään puolet hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella
äänten enemmitöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko
keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja.

8§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajalle, jonka tulee palauttaa
ne hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen kevätkokousta.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.
3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.
4) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat.
5) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle.
Päätetään lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan ja tavasta (sääntöjen puitteissa), joilla
kokouksiin kutsutaan.
10) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Lepakkoretkellä
Raisionlahdella
Lukion ympäristöekologian kurssin
opiskelijat Charlotta, Ella, Riina, Salla,
Sonja ja Tea
Lepakkoretkeläiset kokoontuivat Risto Terhon
johdolla 24.8. klo 21.30 Raisionlahdella. Odotellessamme lepakoiden lähtöä liikkeelle, retken vetäjä kertoi yleistä lepakoista. Saimme tietää, että
lepakkolajeja on havaittu Suomessa kymmenkunta. Yleisimpiä ovat pohjanlepakot ja siipat. Vetäjä
kertoi lepakkokauhuisille vertajuovista lepakoista,
joista vain yksi laji juo nisäkkään verta. Saimme
kuulla myös käytännön ohjeita, jos sattuu omassa
talossaan törmäämään lepakkoon. Joillakin lepakoilla voi olla sairauksia, esim. vesikauhua, joten
jos lepakoita pitää siirtää, niin se pitää tehdä aina
hanskojen kanssa.
Kun aurinko oli laskenut, lähdimme liikkeelle.
Lepakoiden etsinnässä oli apuna laitteet, joilla ultraäänisignaalit muutetaan kuultavaan muotoon.
Lepakot lähettävät näitä ultraäänisignaaleja saalistuksessaan. Niiden avulla lepakoille muodostuu
kuva saaliista. Kuulimme pohjanlepakon lähettämiä signaaleja, mutta emme nähneet niitä. Sen
sijaan vesisiippojen näimme lentelevän sillan alla.
Vesisiipat ovat Suomen lepakkolajeista pienimpiä.
Lepakkoretki oli kokonaisuudessaan ikimuistoinen
ja mieleenpainuva. Oli mukava nähdä ja saada tietoja eläimistä, joista ei etukäteen tietänyt oikeastaan
mitään.

Takapihan tarinoita -palstalla mieluusti julkaisemme jäseniemme lähiluontokokemuksia. Lähetä tarinasi ja mahdollinen kuva osoitteella
lsy@raisionjoki.fi.

Takapihan tarinoita
Tunkeileva orava
Metallilevy lintupöntön aukon ympärillä ei
pitele ainakaan oravia. Onneksi ei ollut linnunpesää sisällä!
(Elli Narvi)

Naukuva orava
Tullessani koiran kanssa lenkiltä kuulin
pihamme takaa metsästä kovaäänistä naukumista. Vein koiran sisään ja menin katsomaan, onko siellä joku kissa hädässä. Ei
ollut; orava istui linnunpöntön päällä ja naukui hartaasti pikkuinen suu ammollaan. Kun
googletin tätä outoa ilmiötä, ensimmäinen linkki vei YLE:n uutissivustoon, josta löytyi
myös video naukuvasta oravasta. Yllättäen huomasin, että video oli kuvattu vain parinsadan
metrin päässä kotoamme. Liekö sama orava, vai onko Pasalan oraville muodostunut ihan
oma viestittämiskulttuuri? Itse en ainakaan ole ennen törmännyt moiseen ääntelyyn.
(Eeva Ennola)

Ripeää pesimistä
Tapaninpäivän myrskyn jälkimainingeissa pihastamme kaadettiin kolme suurikokoista
kuusta. Yhdessä oli ollut linnunpönttö, joka jäi puutarhatuolimme päälle odottamaan ripustamistaan uuteen paikkaan. Keväällä istuessani puutarhassa katseeni osui pönttöön ja ehdin
ajatella, että pitäisi ripustaa tuokin pönttö paikoilleen ennen kuin joku lintu saa päähänsä
pesiä siinä. Samassa
näin, kun pönttöön jo
meni talitintti hyönteisen toukka suussaan. No, poikaset
tästäkin pöntöstä tuli,
vaikka talon edustalla
välillä partioikin kissa
ja koira.
(Kari Ennola, kuva
yhdistetty viidestä eri
kuvasta)

Kuva Kumpupilviä, Jurmo, Kari Ennola

