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Mynämäen - Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry.
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 14.03. klo 18.00 alkaen.
Kokouspaikka on Wirmo-seuran uudet upeat toimistotilat osoitteessa Keskuskatu 19.
Tilaisuudessa muistellaan yhdistyksen 30 –vuotista taivalta. Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikki mukaan
muistelemaan. Tarjolla pikkupurtavaa.

UUTISIA
Mynämäen luonto ja kulttuurimaisema –Valokuvakilpailu 2017
Kirjastojen luontoviikolla 2017 julkistetun valokuvakilpailun tulokset julkistettiin 20.12.2017
Mynämäen kirjastossa. Kilpailun voitti yleisöäänestyksessä Vesa Raivon kuva ”Syyspäivä purolla”,
toiseksi sijoittui Heikki Eevan kuva ”Aamukaffella koulun sillalla” ja kolmanneksi sijoittui Kirsi Varjosen
kuva ”Vanha silta”. Reijo Lahikaisen eläinkuvat saivat kulttuuritoimen suosikkipalkinnon. Kuvat ovat
nähtävillä kevätkokouksessa.

”Syyspäivä purolla”

”Valkohäntäkaurispukki”

”Aamukaffella koulun sillalla”

”Joutsen perhe”

”Vanha silta

”Mitä sinulle kuuluu”

”Mietoistenlahti –luontoelämyksiä kaikille” -hanke
Hanke on nyt virallisesti hyväksytty. Yhdistys sai helmikuussa
hanketukipäätöksen Ely –keskukselta.
Hanke on edennyt siten, että tammikuun lopulla tehtiin esteettömän
lintulavan perustustöitä. Lavan rakentaminen jatkuu keväällä heti
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maan sulettua. Lavan rakentaa urakkakilpailulla valittu urakoitsija. Urakka-aikataulun mukaisesti lava
valmistuu huhtikuun loppuun mennessä.
Talkoilla tehtävät työt käynnistyvät keväällä polunraivaustalkoilla. Kaikista talkoista tiedotetaan
hyvissä ajoin sähköpostilla, facebookissa, yhdistyksen nettisivuilla ja V-S Sanomissa. Yhdistyksen
facebook sivuilla ja nettisivuilla tullaan ilmoittamaan myös perustiedot hankkeesta mm.
hankesuunnitelma.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Linnunpönttötapahtuma
Rakennamme linnunpönttöjä Lauantaina 7.4.2018 klo 10 – 14 Mynämäen Laurin koululla, Koulutie 2
alakoulun puutyöluokka (linja-autoaseman puoleinen sisäänkäynti). Tapahtuma on kaikille avoin ja
ilmainen.
Saaren kartanon avoimien ovien päivä
Saaren kartanon avoimien ovien päivää vietetään lauantaina 26.5. klo 11-17
Kesäretki Viroon
Yhdistyksen kesäretki suuntautuu tänä vuonna Viroon Lahemaan kansallispuistoon 13.-16.7.
Lahemaa sijaitsee Viron pohjoisrannikolla ja tarjoaa ihanteelliset puitteet patikointiin ja luonnon
tarkkailuun. Lahemaalta löytyy kivisiä ja hietikkoisia rantoja, maalauksellisia suomaastoja,
mäntymetsiä, rantatörmiin leikkautuneita jokia sekä jääkauden alueelle kuljettamia siirtolohkareita.
Lahemaa kuuluu Euroopan merkittävimpiin metsiensuojelualueisiin.
Retkestä tiedotetaan piakkoin tarkemmin.
Koko perheen metsäretket
Viime vuonna yhteistyössä MLL Mynämäen yhdistyksen kanssa aloitettu koko
perheen Metsäretket jatkuvat myös tänä vuonna. Kevään retket:
11.3. klo 9-11:15 Koko perheen metsäretki Pitkäsmäen luolille.
8.4. klo 9-11:15 Koko perheen metsäretki Mietoistenlahdelle.
6.5. klo 9-11:15 Koko perheen metsäretki Kolkansuon reunametsiin.
Ajo-ohjeet ja muut lisätiedot yhdistysten nettisivuilta tai 050 325 2267 /Kirsi.

Seuraa ilmoittelua V-S Sanomissa, nettisivuillamme, sosiaalisessa mediassa. Talkoista ja tapahtumista
tiedotetaan jäsenille myös sähköpostilla. Varmista, että meillä on ajantasainen sähköpostiosoitteesi.
Lähetä tiedot Terhi Linjokselle osoitteeseen terhi@terhilinjos.fi
Hyvää kevättä kaikille ja näkemisiin kevätkokouksessa
Terveisin hallitus
Vesa Raivo, puheenjohtaja
p. 040 507 9210
vesa.raivo@dnainternet.net

