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Eräpyhä

taas uudelleen uhattuna!
Kamppailu Eräpyhän suojelusta jatkuu. Oriveden kaupunki on päättänyt hakea maisematyölupaa hakkuille,
jotka kohdistuvat vielä suojelemattomaan noin 6,5 hehtaarin osaan Eräpyhän retkeily- ja ulkoilualueesta.
Toukokuussa 2017 ympäristölautakunta ehti jo hyväksyä koko 12 hehtaarin suojelun METSO-ohjelmaan
52 000 euron korvauksella, mutta kaupunginhallitukselle tämä ei käynyt. Kuitenkin Oriveden kaupunki
päätyi suojelemaan osan eli 4,5 hehtaaria marraskuussa 2017. Suojelu tapahtui korvauksetta osana
Luontolahja satavuotiaalle Suomelle -kampanjaa.
Lopun alueen kohtalo jäi auki, ja uhka on nyt realisoitumassa. Maisematyölupaa käsitellään tämän kevään
aikana. Toivoa on, sillä voitimme jo kertaalleen alueesta käydyn kiistan hallinto-oikeudessa. Virkistyalueella
on tutkimuksessa havaittu liito-oravan reviirejä. Juuri tulleessa uhanalaisraportissa eli Punaisessa kirjassa
liito-orava palasi taas uhanalaisten luokkaan. Sen lisäksi alueella on havaittu harvinaisia tai muuten huomionarvoisia lintulajeja kuten hömötiainen, mehiläishaukka, harmaapäätikka, pohjantikka, pikkusieppo, idänuuni
lintu, kultarinta ja palokärki, sekä erilaisia uhanalaisluokituksissa olevia sieni-, jäkälä- ja kasvilajeja.

RONI HALME

Osallistu toimintaan Eräpyhän puolesta!

Näkymä Eräpyhästä. Nuori kesätyöntekijämme Roni Halme kuvasi kesällä 2018 Oriveden eri luontokohteita.

Toimi Eräpyhän puolesta!
•
•

Kun Eräpyhän hakkuita käsitellään ympäristölautakunnassa, voit jättää lyhyenkin omasanaisen huomautuksen
lautakunnalle. Seuraa tilannetta. Toimintaideoista voit kertoa hallituksen jäsenille (yhteystiedot takasivulla).
Jollet ole vielä kirjoittanut adressia, tee se ja kerro adressista ystävillesi.
www.adressit.com/erapyhan_retkeilyalue_sailytettava_ja_suojelualue_laajennettava

Pörriäisilta

torstaina 28.3. klo 18.00 Oriveden kirjastolla
Suomen kimalaiset -kirjan tekijä Seppo Parkkinen kertoo ja näyttää kuvia pölyttäjistä. Parkkinen
on biologi, tietokirjailija, luontokuvaaja ja -toimittaja, joka on tehnyt hyönteisten maailmaa
tunnetuksi lukuisissa lehtiartikkeleissa ja luonto-oppaissa. Hänen yhdessä Juho Paukkusen ja
Ilkka Teräksen kanssa tekemänsä Suomen kimalaiset -kirja ilmestyi viime vuonna.
Toimittaja Auli Kilpeläinen Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä esittelee suomentamansa, juuri ilmestyneen kirjan Kimalaisen kyydissä – Matka mesipistiäisten maailmaan
(alkuteos ”kimalaisprofessori” Dave Goulsonin A Sting in the Tale).
Molempia kirjoja on tilaisuudessa saatavilla tarjoushintaan. Kirjastossa on myös esillä
hyönteisiin ja luomupuutarhanhoitoon liittyviä lainakirjoja.

SEPPO PARKKINEN

Tilaisuuden jälkeen pidetään Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokous
kirjaston tiloissa.

Peltokimalaiset
ovat yöpyneet
purtojuurella.

Kutsu vuosikokoukseen

to 28.3.2019 klo 19.30 Oriveden kirjastolla

– Heti pörriäisillan jälkeen suunnitellaan tulevaa toimintaa –
Yhdistyksen virallinen vuosikokous pidetään kerran vuodessa. Henkilövalintojen lisäksi voit vaikuttaa
esimerkiksi kuluvana vuonna järjestettäviin tapahtumiin. Kevätpuolen tapahtumia on jo valmisteltu,
mutta loppukesästä ja syyskaudella on vielä paljon tilaa hauskalle ja hyödylliselle yhdessä tekemiselle.
Myös tapahtumien järjestäjiksi ja talkoolaisiksi saa mielellään ilmoittautua kokouksessa.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
•
•
•
•
•

Hyväksytään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus.
Käsitellään vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle 2019.
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle.
Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle.
Valitaan myös toiminnantarkastajat.

Pönttötalkoot la 13.4. klo 11–15
Vehkalahden vanhalla koululla, Joenmutka 1
Tehdään erilaisia linnunpönttöjä, juhlavuoden kunniaksi myös Orivesi 150 vuotta-pönttöjä. Yhdistys tarjoaa
rakennusaineet ja hyvät neuvot. Tule ja rakenna omasi!
Omat eväät mukaan. Paikalla on mahdollisuus paistaa
makkaraa, maissia tai muuta nuotiolla valmistettavaa.

SEPPO LEINONEN

Yhdistys hankkii linnunpönttöjen rakentamistarvikkeet ja
järjestää tarvittavia työkaluja. Myös omia työkaluja ja
työtason voit ottaa mukaan – merkitsethän ne. Tekemäsi pöntön/pöntöt saat ilmaiseksi mukaan lähtiessäsi.
Ei ilmoittautumista, tule vaikka lyhyeksikin aikaa.
Lisätiedot: Jyrki Heimonen, p. 050 5500 369.

Nuukuusviikko 22.–27.4. Oriveden kirjastossa ja Juupajoen kirjastossa
Asiaa luonnonvarojen säästöstä. Nuukasti aineistoja esillä ja jaossa. Käy tutustumassa.

Kevätretki la 11.5. Kintulammen upealle retkeily- ja luonnonsuojelualueelle Tampereella

Aloitetaan retki Vattulan luonnonsuojelualueen parkkipaikalta. Kävellään Vattulan ls-alueen läpi ja kierretään sen jälkeen lyhempiä tai pidempiä reittejä, säätilan ja osallistujien toiveiden mukaan. Voidaan myös
jakautua eri reiteille. Evästely esimerkiksi kauniilla Kaukaloistenkallion laavupaikalla alueen pohjoisosassa ja paluu Kirkkokiven kautta takaisin.
Lähtö klo 10 Oriveden Jäähallilta kimppakyydeillä, paluu klo 15–16 mennessä.
Lisätiedot: Seppo Leinonen, p. 050 518 7770.

IIVO HEIMONEN

IIVO HEIMONEN
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Pönttötalkoot Vehkalahdessa.

MARJO ASPEGREN

Viime elokuun melontaretki Siikajärvellä.

Näin saat tietoa luonnonsuojeluyhdistyksen tapahtumista:
•

Oriveden Sanomien Tapahtuu- ja Seurat toimivat -palstoilla on ilmoituksemme aina ennen tapahtumia.

•

Postitamme/meilaamme toistaiseksi jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa, mutta jatkossa pyrimme jakamaan tietoa lähinnä
sähköisesti. LÄHETÄTHÄN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI tiedottaja Jyrki Heimoselle (jyrki.heimonen[at]aarnipaja.ﬁ). Näin
saat nopeasti tietoa tapahtumista. Lisäksi tapahtumatietoa on neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Luonnonsuojelija-lehdessä.

•

Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa www.orivedenluonto.ﬁ

•

Yhdistyksellä on myös Facebook-ryhmä, johon jäsenet voivat liittyä. Facebook-sivulla on keskustelun ja uutisten
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.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys

Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin, jos sinulla on ideoita toimintaan tai mielipiteitä
yhdistyksen roolista Oriveden seudulla.

Hallituksen jäsenet
Pekka Heikura (puheenjohtaja), pekka.j.heikura[at]gmail.com, puh. 040 126 4720
Helena Mendelin, (varapuheenjohtaja, Juupajoki) helena.mendelin[at]gmail.com, puh. 040 518 7536
Mio Vikman (sihteeri), mvikmanjee[at]gmail.com
Seppo Leinonen (taloudenhoitaja), seppoposti[at]seppo.net
Minna Knuuttila, m.t.knuuttila[at]gmail.com
Markku Silvennoinen, markkusilvennoinen[at]kolumbus.ﬁ
Leena Sirén, leenasiren996[at]gmail.com
Jyrki Heimonen (varajäsen), jyrki.heimonen[at]aarnipaja.ﬁ
Aino Maijala (varajäsen), aino.maijala[at]kolumbus.ﬁ

Yhdistyksen tiedotusvastaavat
Auli Kilpeläinen, auli[at]seppo.net, puh. 050 5502 545
Jyrki Heimonen, jyrki.heimonen[at]aarnipaja.ﬁ, puh. 050 5500 369

Tervetuloa mukaan !

