
Hyvä Oriveden seudun  
luonnonsuojeluyhdistyksen jäsen!
Kevät ja uudet tuulet! Tässä kirjeessä on esitelty vuoden 2016 toimintaamme. Tervetuloa mukaan kaikkiin 
tapahtumiin! Jos mielessäsi on jotain muuta mukavaa tai tärkeää, otathan yhteyttä hallituksen jäseniin!

Tarkemmat tiedot tapahtumista ilmestyvät vuoden mittaan Oriveden Sanomien Tapahtuu- ja Seurat 
toimivat -palstoilla. Yhdistyksellä on tekeillä omat nettisivut – tieto omien nettisivujen avautumisesta ja 
tapahtumatietoja löydät toistaiseksi sivulta www.sll.fi/pirkanmaa/paikallisyhdistykset/orivesi.

Vuosikokous Oriveden opistolla torstaina 17.3.2016 klo 18.00   (Koulutie 5, 2. krs)
Petri Nevalainen näyttää hienoja metsäkuviaan kokouksen aluksi. Varsinainen kokous alkaa klo 19.00. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. suunnitellaan tämän vuoden toimintaa ja valitaan yhdistyk-
sen hallitus. Tule nauttimaan hyvästä seurasta ja hienoista luontokuvista ja vaikuttamaan toimintaan!
	 •	Hyväksytään	edellisen	vuoden	toimintakertomus	ja	tilinpäätös.
	 •	Ideoidaan	toimintaa	ja	hyväksytään	yhdistyksen	toimintasuunnitelma	seuraavaksi	vuodeksi	eteenpäin.
	 •	Valitaan	hallitus	ja	hoidetaan	muut	sääntömääräiset	asiat	(uusi	yhden	vuosikokouksen	järjestelmä).	

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys r.y.
Jäsenkirje 1/2016 (kevät)

Postiosoite:  c/o Timo Peltoniemi, 
Myllyjärventausta 74, 35300 ORIVESI
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Luontokuvaaja Petri Nevalainen näyttää metsäaiheisia valokuviaan Oriveden opistolla to 17.3.2016 klo 18.00 al
kaen. Voit tulla pelkästään katsomaan kuvaesityksen tai jäädä sen jälkeen myös klo 19 alkavaan vuosikokoukseen.



Keväällä ja kesällä 2016 tapahtuu
Perinteiset pönttötalkoot lauantaina 9.4.2016 klo 11 alkaen 
Tehdään linnunpönttöjä, joihin yhdistys tarjoaa rakennusaineet ja hyvät neuvot. Tule ja rakenna omasi!
Paikka: Vehkalahden vanha puukoulu, Joenmutka 1 = Eräjärventie 102. Omat eväät mukaan. Paikalla on 
mahdollisuus paistaa makkaraa, maissia tai muuta tulella valmistettavaa. Yhdistys hankkii linnunpönttöjen 
rakentamistarvikkeet ja järjestää tarvittavia työkaluja. Myös omia työkaluja ja työtason voit ottaa mukaan – 
merkitsethän ne. Tekemänsä pöntön/pöntöt saa ilmaiseksi mukaan  
lähtiessään. Ei ilmoittautumista, tule vaikka lyhyeksikin aikaa.
Yhdistys myös osallistuu Yleisradion Miljoona linnunpönttöä  
-kampanjaan viemällä linnunpönttöjä Siikanevalle luonnon-
suojelualueen uudelle osalle.
Lisätietoja: jyrki.heimonen[at]aarnipaja.fi, puh. 050 5500 369.

Luontoretki turvapaikanhakijoille 
huhtikuun lopussa, kohteena Pappilanlahden lintutorni.
Lisätietoja: pekka.j.heikura@gmail.com, puh. 040 512 7095. 

Luonnonkukkien päivän retki Hörtsänän 
arboretumiin sunnuntaina 19.6.2016 klo 13 
Retken vetää kasviasiantuntija Esa Kallio. Kokoontuminen kodalla. Lisätiedot Esalta p. 050 495 9969.

Längelmäveden kesäpäivä Rönnissä lauantaina 2.7.2016
Yhdistys osallistuu tapahtumaan myymällä linnunpönttöjä ja keräämällä nimiä Eräpyhä-adressiin. Rönnistä 
järjestetään myös yleisöretki Eräpyhään. Lisätietoja: jyrki.heimonen[at]aarnipaja.fi, puh. 050 5500 369.

Suomen luonnon päivä lauantaina 27.8.2016
Järjestämme opastetun sieniretken. Mahdollisesti tapahtuma järjestetään pitkänä linja-autoretkenä. 

Lauantaina 9. huhtikuuta klo 11–15 tehdään linnuille lautapönttöjä Vehkalahden koululla. Pikkulinnun ja 
kottaraisenpönttöjen lisäksi nikkaroidaan mm. muutamia lepakon ja liitooravanpönttöjä.
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Sähköpostilistasta ja Facebookryhmästä
•	 Postitamme	toistaiseksi	jäsenkirjeen	kaksi	kertaa	vuodessa,	mutta	jatkossa	pyrimme	jakamaan	tietoa	lähinnä	sähköisesti.	

Lähetäthän sähköpostiosoitteesi	puheenjohtaja	Jyrki	Heimoselle	(jyrki.heimonen	[at]	aarnipaja.fi).	Näin	saat	nopeasti	
tietoa	tapahtumista.	Lisäksi	tapahtumatietoa	on	neljä	kertaa	vuodessa	ilmestyvässä	Luonnonsuojelija-lehdessä.

•	 Yhdistyksellä	on	myös	Facebook-ryhmä,	johon	jäsenet	voivat	liittyä.	Facebook-sivulla	on	keskustelun	ja	uu-
tisten	lisäksi	kuvia	ja	tietoa	eri	tapahtumista.	Mukaan	pääset	laittamalla	viestin	Jyrki	Heimoselle	(jyrki.heimonen	
[at]	aarnipaja.fi)	tai	soittamalla	hänelle	050	5500	369.	Kaikille avoimet luontohavaintosivut	ovat	osoitteessa	www.
facebook.com/orivedenluonto,	jonne	kuka	tahansa	voi	laittaa	luontokuviaan	ja	havaintojaan.

Luonnonsuojeluyhdistys järjesti elokuun 2015 alussa Hyytiälään senioriretken, jossa oli mukana lähinnä pal
velutalon ikäihmisiä. Syyskuussa Laulumajalla pidettiin Rauni Kiukaan vetämä huussikurssi, ja syksyn pitkä 
linjaautoretki suuntautui lokakuussa Isojärven kansallispuistoon.

Syksyksi 2016 suunnitteilla
•  Perinteiset niittytalkoot Siitamassa elokuussa.
•  Elo–syyskuussa aurinkoenergian jatkokurssi erityisesti mökkiläisille ja omakotitalon omistajille.
•  Syys–lokakuussa mahdollisesti erillinen pitkä linja-autoretki, jollei sitä tehdä jo Suomen luonnon päivänä. 
•  Loka–marraskuussa kutsutaan Juha ”Norppa” Taskinen luennoimaan teemasta järviluonto. 
•  Syyspuolella mahdollisesti myös viime vuoden tapainen senioriretki.

Kuvia syksyn
2015 tapahtumista

Lauantaina 2. heinäkuuta luonnonsuojeluyhdistys osallistuu Längelmäveden kesäpäivään Rönnillä pitämällä 
infopistettä, myymällä pönttöjä ja tempaisemalla Eräpyhän puolesta. Myös yleisölle retki Eräpyhään.
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Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys / hallitus
Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin, jos sinulla on ideoita toimintaan tai mielipiteitä 
yhdistyksen roolista Oriveden seudulla. 

Hallituksen jäsenet (9)
Jyrki	Heimonen	(puheenjohtaja),	jyrki.heimonen[at]aarnipaja.fi	,	puh.	050	5500	369
Helena	Mendelin	(varapuheenjohtaja),	helena.mendelin[at]gmail.com,	puh.	040	5187	536
Timo	Peltoniemi	(sihteeri),	timo.peltoniemi[at]elisanet.fi	,	puh.	0400	966	653
Seppo	Leinonen	(taloudenhoitaja),	seppoposti[at]seppo.net
Pekka	Heikura,	pekka.j.heikura[at]gmail.com
Anne	Lappalainen,	anne.lappalainen[at]elisanet.fi	
Markku	Silvennoinen,	markkusilvennoinen[at]kolumbus.fi		
Leena	Sirén,	leenasiren996[at]gmail.com	
Mika	Taipalus,	mika.taipalus[at]kolumbus.fi		

Yhdistyksen tiedotusvastaavat
Aulikki	Laine,	aulikki.laine[at]gmail.com
Auli	Kilpeläinen,	auli[at]seppo.net

Tervetuloa mukaan !

PRO  ERÄPYHÄ
Toimi Eräpyhän puolesta!
Oriveden kaupunki aikoo hakata Eräpyhässä sijaitsevan retkeily- ja virkistysalueensa (avohakkuuta vajaat 
7 ha ja harvennushakkuuta noin 5 ha) välittömästi nykyisen luonnonsuojelualueen vierestä. Ympäristö-
lautakunta ehti jo vuonna 2014 ehdottaa retkeily- ja virkistysaluetta METSO-ohjelmaan, mutta kaupunki 
tekikin viime vuonna täyskäännöksen. Nyt hakkuille on myönnetty jo maisematyölupa, josta luonnonsuo-
jeluyhdistys tulee valittamaan hallinto-oikeuteen.

Alueella on muun muassa vanhaa kuusivaltaista rinnemetsää ja kallionaluslehtoa. Lehtipuuvaltainen ran-
tametsä kuuluu erittäin uhanalaiseksi luokitellun (EN) valkoselkätikan reviiriin. Hakattavaksi suunnitellulla 
alueella elää myös vaarantunut (VU) liito-orava sekä useita harvinaisia tai muuten huomionarvoisia lintula-
jeja: mehiläishaukka (VU), harmaapäätikka, pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu, kultarinta ja palokärki.

Eräpyhä pitää suojella luonnonarvojen, kulttuurihistorian, merkittävän virkistyskäytön ja hienojen 
maisemien vuoksi. Eräpyhä tunnetaan upeana paikkana myös muualla kuin Orivedellä. Lisätietoja: timo.
peltoniemi[at]elisanet.fi , puh. 0400 966 653.

www.adressit.com/erapyhan_retkeilyalue_sailytettava_ja_suojelualue_laajennettava

Tule mukaan Eräpyhän suojeluun! Eräpyhäadressiin kerätään nimiä edelleen niin kauan, kunnes Oriveden 
kaupunki luopuu hakkuusuunnitelmistaan. Nettiadressin löydät kätevästi hakusanoilla ”Eräpyhä adressi”.
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