
Tervehdys Oriveden seudun 
luonnonsuojeluyhdistyksen jäsen!
Yhdistys on herännyt pitkästä hiljaiselostaan toimimaan. Tervetuloa mukaan kaikkeen tässä esiteltyyn 
toimintaan. Jos mielessäsi on jotain muuta mukavaa tai tärkeää, otathan yhteyttä hallituksen jäseniin! 

Liity listoille, jotta tieto kulkee!

Alkuvaiheessa postitamme jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa, mutta jatkossa pyrimme jakamaan tietoa 
lähinnä sähköisesti sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Luonnonsuojelija-lehdessä. Jos haluat pysyä 
ajan tasalla Oriveden seudun luontoasioista, liitythän yhdistyksen sähköiselle tiedotuslistalle lähettämällä 
sähköpostiosoitteesi puheenjohtaja Jyrki Heimoselle (jyrki.heimonen[at]aarnipaja.Þ ). Näin saat nopeasti 
tietoa tapahtumista.

Yhdistykselle avataan kevään aikana keskustelua ja ajankohtaista luontoasiaa 
varten Facebook- ryhmä, johon vain jäsenet voivat liittyä. Ilmoita halustasi liittyä 
Facebook-ryhmään Johanna Siitoselle (kaukametsan[at]kolumbus.Þ ).

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys r.y.
Jäsenkirje 1/2014 (kevät)

Postiosoite:  c/o Timo Peltoniemi, 
Myllyjärventausta 74, 35300 ORIVESI

Valkoselkätikka. Kuva Petteri Tolvanen.



Keväällä ja kesällä 2014 tapahtuu
Linnunpönttötalkoot ja kevätkokous 
La 5.4. klo 11�15 linnunpönttötalkoot ja klo 13 yhdistyksen kevätkokous. 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 tarvit-
tavat työkalut. Myös omia työkaluja voi ottaa mukaan halutessaan. Tekemänsä pöntön/pöntöt saa mukaan 
lähtiessään. Ei ilmoittautumista, tule vaan mukaan. Pönttöjen teon lomassa pidetään nopeasti kevätko kous, 
jossa todetaan yhdistyksen toiminnan alkaminen viime joulukuussa ja taloustilanne.

Biokaasuautokurssi
Ke 9.4. klo 9.00�15.45. Paikka: Tampereen seudun ammattiopiston toimipiste Orivedellä, Ammattikou-
luntie 5, 35100 Orivesi. Mikä on biokaasulla kulkeva auto ja miten auton voi muuttaa biokaasulla kulke-
vaksi? Illalla yleisötilaisuus klo 18.00�20.00. Lisätietoja Seppo Leinonen, seppoposti[at]seppo.net 

Kevätretki Hörtsänän arboretumiin
La 10.5. klo 10�11 avoin hallituksen kokous Onnistaipaleen kyläyhdistyksen kodassa Onnistaipaleentiellä. 
Klo 11�13 kevätretki viehättävään Hörtsänän arboretumiin lähtee kodalta. Omat eväät mukaan, kodalla 
on mahdollisuus paistaa makkaraa. Hörtsänässä on myös mahdollisuus osallistua oksien raivaustalkoisiin 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (https://www.facebook.com/groups/120263211337245/). Lisätiedot 
Mika Taipalus, 0400 387 839, mika.taipalus[at]kolumbus.Þ  

Pihakirppis Vehkalahdessa
La 7.6. klo 10 alkaen pihakirppis Vehkalahden vanhalla koululla (os. Joenmutka 1). Yhdistyksellä oma 
pöytä.Voit varata myyntipaikan itsellesikin. Lisätiedot: mimmi.tolvanen[at]kolumbus.Þ , 050 563 4530.

Huhtikuun ensimmäisenä lauantaina (5.4.) tehdään linnuille lautapönttöjä Vehkalahden koululla. 
Piirros Seppo Leinonen.



Luonnonkukkien päivän retki
Su 15.6. klo 13 alkaen Luonnonkukkien päivän 
retki Esa Kallion puutarhaan ja lähiympäristöön 
(os. Eräjärven tie 494). Kasviasiantuntija Esa esittelee 
100-vuotiasta hirsimökkiään ympäröivää monilajista 
koristepuutarhaa, jossa on vanhoja perinnekasveja ja erikoista puu- ja pensaslajistoa. Omat eväät mukaan. 
Suosittelemme kimppakyytejä parkkitilan vähäisyyden vuoksi. Lisätiedot: Esa Kallio p. 050 495 9969. 

Aurinkoenergiainfo 
La 5.7. klo 10�15 aurinkoenergiainfo ja yhdistyksen tiedotuspöytä Längelmäveden kesäpäivillä Rönnin 
huvikeskuksessa. Kännykän latausta ja ehkä kahvinkeittoakin aurinkosähköllä. Myynnissä uunituore 
aurinko- ja tuulisähkön itserakennusopas ja paikalla asiantuntijana oppaan kirjoittaja Janne Käpylehto. 

Syksyksi suunnitteilla
Siikanevan ja Susimäen retki
Su 5.10. retki Siikanevalle ja Susimäen aarnialueelle bussikyydillä Orivedeltä. Hinta 10 � aikuisilta ja 
5 � lapsilta, työttömiltä ja vähävaraisilta. Omat eväät mukaan. 

Kaivostapahtuma yhteistyössä Kangasalan luonnon ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.

Aurinkoenergiakurssi. Miten rakentaa aurinkosähköjärjestelmä esimerkiksi kesämökille?

Syksyn tapahtumista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin yhdistyksen sähköpostilistalla, Facebook-
 sivulla sekä Luonnonsuojelija-lehdessä. Ainakin syksyllä postitetaan vielä myös jäsenkirje.

Syksyn pitempi retki suuntautuu Siikanevalle lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina (5.10). Toivottavasti 
pääsemme karpaloiden makuun. Samalla reissulla tutustumme myös Susimäen aarnialueeseen. 
Kuva Timo Nieminen.



Yhdistyksen hallitus
Viime vuoden loppumetreillä pidettiin yhdistyksen syyskokous, jossa valittiin yhdistykselle uusi hallitus 
ja puheenjohtaja. Hallituksen kokoukset ovat avoimia myös toiminnasta kiinnostuneille jäsenille. Ota 
yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin, jos sinulla on ideoita toimintaan tai mielipiteitä yhdis-
tyksen roolista Oriveden seudulla. 

Hallituksen jäsenet (9)
Jyrki Heimonen (puheenjohtaja), jyrki.heimonen[at]aarnipaja.Þ , puh. 050 5500 369
Helena Mendelin (varapuheenjohtaja), helena.mendelin[at]gmail.com, puh. 040 5187 536
Timo Peltoniemi (sihteeri), timo.peltoniemi[at]elisanet.Þ , puh. 0400 966 653
Eija Assola-Virta, eija.assola-virta[at]kvs.Þ  
Seppo Leinonen (taloudenhoitaja), seppoposti[at]seppo.net 
Johanna Siitonen, kaukametsan[at]kolumbus.Þ  
Markku Silvennoinen, markkusilvennoinen[at]kolumbus.Þ  
Leena Sirén, leena.siren[at]orivesi.Þ  
Mika Taipalus, mika.taipalus[at]kolumbus.Þ  

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

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Toivottaa: Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksen väki 

Orivedellä on tänä talvikautena käyty välillä kuumaakin keskustelua kaupungin puistojen ja muiden yleisten 
viheralueiden hakkuista. Ilmoittamalla itsesi sähköpostilistalle ja/tai Facebook-ryhmään saat nopeasti tietoa 
ajankohtaisista aiheista, retkistä ja muista tapahtumista. Piirros Seppo Leinonen.

Tapahtumat ovatkaikille avoimia.


