Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry.
Toimintakertomus 2017
Mynämäen – Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliitto VarsinaisSuomen paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotikunta ja toiminta-alue on Mynämäki. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus, johon v. 2017 kuuluivat seuraavat jäsenet:
Vesa Raivo, puheenjohtaja
Terhi Linjos, varapuheenjohtaja
Sari Leino, sihteeri
Pirjo Majuri
Petri Varjonen
Kirsi Ukkola
Sari Kantonen
Yhdistyksen ulkopuolisena taloudenhoitajana toimi Raija Siila.
Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui varsinaisten hallitusasioiden vuoksi 9 kertaa. Kokousten ohella
asioita hoidettiin sähköpostitse. Lisäksi tapahtuma- ja retkijärjestelyjä hoidettiin pienemmissä
työryhmissä.
Jäsenkokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.3.2017 Wirmo-Seuran toimistolla.
Kokousesitelmänä saimme kuulla Petri Varjosen ”Mosambik ja Etelä-Afrikan luonto –
matkakokemuksia”.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 22.11.2016 Wirmo-Seuran toimistolla.
Kokouksessa Petri Varjonen esitteli yhdistyksen ”Mietoistenlahti – luontoelämyksiä kaikille”
hankkeen.
Piirikokoukset
Yhdistys osallistui Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin piirikokouksiin. Piirikokousedustajina
toimivat Vesa Raivo, Antti Keskitalo ja Sari Leino. Varaedustajina toimivat Pirjo Majuri, Tuula
Keskitalo ja Osmo Kivivuori.
Luonnonsuojelupiirin kevätkokous pidettiin 18.3. Liedon Nautelankosken museolla.
Luonnonsuojelupiirin syyskokous pidettiin 11.11.2017 Salossa. Kokouksessa Vesa Raivo valittiin
piirihallituksen varajäseneksi ja Terhi Linjos piirin toiminnantarkastajaksi. Vesa Raivo valittiin
jäseneksi myös Vakka-Suomen vesistöalueryhmään, joka seuraa ja toteuttaa alueensa
vesienhoitosuunnitelmia.
Yhteistyöryhmät, seminaarit
Yhdistys osallistui vuoden aikana useisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin.
”Vaikuta vesiin – Yhteistyötä vesien ja meren hyväksi” seminaariin Turussa.
”Virtavedet kuntoon” tilaisuuteen Turussa.
Kaava- ja ympäristöasioiden koulutuspäivään Turun luonnonsuojelukeskuksella.
VELMU-karttapalvelu koulutukseen Turun luonnonsuojelukeskuksella.
Yhdistys osallistui myös Mietoistenlahden yhteistyöryhmän kokouksiin.
Terhi Linjos ja Vesa Raivo liittyivät jäseniksi luonnonsuojelupiirin vesijaokseen.
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Tapahtumat
Yhdistys osallistui ”Luonto lainassa” kirjastojen luontoviikkoon 30.1.-5.2. Mynämäen
kunnankirjastossa oli viikon ajan esillä yhdistyksen toimintaa esittelevä näyttely.
Lauantaina 4.2. yhdistys järjesti kirjastossa jo perinteeksi muodostuneen luontopäivän. Tapahtuma
oli samalla ”Sukella talveen” –Suomen luonnonpäivän teematapahtuma. Tapahtumassa
luontoasiantuntijat olivat vastaamassa yleisökysymyksiin. Lapsille oli järjestetty luontopiirustuspaja.
Tapahtuman yhteydessä julkistettiin myös Mynämäen luonto ja kulttuurimaisema valokuvakilpailu.
Perinteinen linnunpönttötapahtuman järjestettiin lauantaina 2.4. Mynämäen Laurin koululla.
Tilaisuudessa avustettiin ja ohjattiin ihmisiä pönttöjen rakentamisessa sekä jaettiin oppaita
pönttöjen omatoimiseen rakentamiseen. Tapahtuman aikana oli myynnissä myös yhdistyksen
valmistamia linnunpönttöjä.
Yhdistys osallistui Kurjenrahkan Kansallispuistopäivään 20.5. Kurjenpesän luontotuvalla.
Tapahtuma oli samalla ”Villiinny keväästä” Suomen luonnonpäivän tapahtuma. Yhdistys oli
tapahtumassa esittelemässä toimintaansa.
Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan Saaren kartanon avoimien ovien päivän järjestämiseen.
Päivää vietettiin Helatorstaina 25.5. Opastetuilla kävelykierroksilla tutustuttiin Kalle Hammin ja Pirjo
Majurin johdolla Saaren kartanon kulttuurikasveihin. Reijo Lahikainen oli opastamassa Silakkakarin
kalliolla linnuista kiinnostuneita. Kartanon navetan pihapiirissä pidettiin suuren suosion saanutta
linnunpönttöpajaa.
Yhdistys osallistui Mynämäen Laurin markkinoille lauantaina 12.8. Yhdistyksellä oli
markkinapaikka torilla yhdessä Wirmo-seuran kanssa. Tapahtuman aikana yhdistys esitteli
toimintaansa, kauppasi linnunpönttöjä ja luonnonsuojeluliiton norppatuotteita. Tapahtumaa varten
oli laadittu Mynämäki aiheinen luontovisa. Vastanneiden kesken arvottiin palkinnoksi linnunpönttö.
Tapahtuman aikana kerättiin myös tietoa jättipalsamiesiintymistä Mynämäen alueella.
Retket
Kesäkuun alussa perjantaina 2.6. yhdistys järjesti muutaman vuoden tauon jälkeen yölaulajat
retken Saaren kartanolla. Esitys yölaulajista sai runsaasti huomiota ja siitä tehtyä ohjelmaa
esitettiinkin YLE:n valtakunnan lähetyksessä parin viikon ajan. Oppaana retkellä toimi Petri
Varjonen.
Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää lauantaina 17.6. vietettiin retken merkeissä
Mietoisten Pyheellä. Oppaana retkellä toimi Pirjo Majuri.
Yhdistyksen jokavuotinen kesäretki suuntautui tänä vuonna Ahvenanmaan Kökariin kesäheinäkuun vaihteessa. Retki oli suosittu ja paikat varattiin nopeasti loppuun. Tarkempi
retkikertomus on toimintakertomuksen lopussa.
Suomen luonnonpäivän aattoiltana perjantaina 25.8. yhdistys järjesti lepakkoretken Korvensuun
voimalaitoksen ympäristöön. Retken aluksi kokoonnuttiin Savikulman tallin kahvilaan missä kuultiin
biologi Kirsi Ukkolan alustus lepakoista. Samalla nautittiin Savikulman tallin kahvilan tuotteita. Illan
hämärtyessä siirryttiin voimalaitoksen maastoon havainnoimaan lepakoita detektoreiden avulla.
Illan viileydestä huolimatta lepakoista saatiin sekä kuulo- että näköhavaintoja.
Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ja MLL Mynämäki järjestivät vuonna 2017 yhdeksän
koko perheen metsäretkeä mynämäkeläisiin metsiin. Retkien tarkoituksena oli rohkaista perheitä
ulkoilemaan lähimetsissä ja innostaa lapsia tutkimaan, seikkailemaan ja keksimään tekemistä
luonnossa. Retkille osallistui yhteensä 47 lasta ja 45 aikuista. Retket suuntautuivat mm.
Kolkansuolle, Varppeenkalliolle, Hiittiönmäelle ja Mietoistenlahdelle. Retkioppaana toimi Kirsi
Ukkola.
Kaikkiaan yhdistyksen järjestämille retkille ja tapahtumiin osallistui vuoden aikana noin 500
henkilöä.
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Talkoot
Mietoisten laukkaneilikkaketoja hoidettiin tiistaina 25.7. Ylis-Haakarin keto oli toista kesää
lampaiden laidunnuksessa. Tarkkaa käsitystä laidunnuksen vaikutuksesta ei vielä saatu.
Kasvustoja oli kuitenkin edelleen havaittavissa. Kauppilan keto niitettiin tavalliseen tapaan ja
raivattiin vesaikkoa. Todettiin, että jatkossa vesaikon torjuntaan pitää kiinnittää enemmän
huomiota. Talkookahvit nautittiin Pyheen kyläkaupan kahvilassa.
Jättipalsami kampanja
Kesällä yhdistys aloitti jättipalsami kampanjan. Kampanjan tarkoitus on kerätä tietoa jättipalsami
esiintymistä Mynämäen alueella. Havaintoja saatiin useista esiintymistä. Havainnoista voitiin
todeta, että jättipalsami on levinnyt laajalle alueelle Mynä- ja Laajoessa. Havaintojen perusteella
valitsemme kohteita joihin järjestämme kitkemistalkoot ensi kesänä. Yhteistyötä tehdään mm.
kyläyhdistysten kanssa. Kampanjan kuluihin yhdistys sai avustusta kunnalta. Kampanja sai
näkyvyyttä myös Vakka-Suomen Sanomissa.
Mietoistenlahden hanke
Vuosi meni pitkälti hankkeen suunnitteluun, sopimusten laatimiseen maanomistajien kanssa ja
hankkeen rahoitushakemuksen tekemiseen. Hankkeen toteuttaminen aloitettiin syksyllä
pienimuotoisilla polunraivaustalkoilla ja liikuntaesteettömän lintulavan paikka merkittiin maastoon.
Mynämäen luonto ja kulttuurimaisema valokuvakilpailu
Luonnonsuojeluyhdistys, Wirmo-Seura sekä Mynämäen kunnan kulttuuri- ja kirjastotoimi järjestivät
yhteistyössä luonto ja kulttuurimaisema valokuvakilpailun. Kilpailu julkistettiin kirjastojen
luontoviikon tapahtuman yhteydessä 4.2. Kilpailun raati valitsi kilpailuun lähetetyistä kuvista 10
finaalikuvaa. Finaalikuvat olivat esillä Mynämäen kunnankirjastossa. Voittajakuva valittiin
yleisöäänestyksellä. Valokuvakilpailun tulokset julkistettiin 20.12.2017 Mynämäen kirjastossa.
Kilpailun voitti 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.
Mielipiteet, valitukset ja vetoomukset
Yhdistys esitti mielipiteensä Roukkulin teollisuusalueen laajennuksen kaavaluonnoksesta.
Mielipiteessään yhdistys toi esille alueen luontoarvoja sekä alueen merkitystä ulkoilualueena.
Kaavoitettava alue on pääosiltaan kosteapohjaista kuusivaltaista metsää. Alueella on jäljellä pieni
osuus luonnontilaisesta norosta, lähde, ryhmä järeitä haapoja ja korkea mäki jonka ympärillä
kasvaa tammia. Linnustosta mainittiin pyy, joka on paikkalintu ja kärsii elinalueiden
pirstaloitumisesta. Muutosehdotuksena yhdistys esitti osan alueesta jätettäväksi kaavan
ulkopuolelle. Esille tuotiin myös Kivistönmäen alueen asukkaiden esittämä huoli raskaan liikenteen
lisääntymisestä Kivistöntiellä. Raskas liikenne on lisääntynyt alueella rehutehtaan ja maaaineslouhimon takia.
Avustukset
Yhdistys sai luonnonsuojeluliitolta 250 euron jäsenhankinta-avustuksen ja luonnonsuojelupiiriltä
300 euron toiminta-avustuksen laukkaneilikkaketojen hoitoon. Mynämäen kunnalta yhdistys sai
200 euron yleisavustuksen ja 750 euron talkooavustuksen jättipalsami kampanjaa varten.
Jäsenhankinta ja jäsenmäärä
Yhdistyksen virallinen jäsenmäärä (jäsenmaksun maksaneet) oli joulukuun jäsenlistauksessa 84
(69 varsinaista jäsentä, 9 perhejäsentä, 6 uutta jäsentä). Eronneita jäseniä oli 4.
Muuta
Yhdistys lahjoitti kirjastipendin Laurin koululle luovutettavaksi peruskoulun päättötodistuksen
saajalle. Tänä vuonna kirjastipendin sai Artturi Niemi. Stipendikirjaksi lahjoitettiin Turun seudun
luontoretkiopas Ari Karhilahden omistuskirjoituksella varustettuna.
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Yhdistys jatkoi Suomen Luonto-lehden tilausta Mynämäen lukion kirjastoon.
Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja kahdella
jäsenkirjeellä. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotettiin myös yhdistyksen omilla kotisivuilla ja
facebookissa, Vakka-Suomen Sanomissa sekä luonnonsuojelupiirin kotisivuilla. Yhdistyksen
ilmoituksia oli myös Luonnonsuojelija lehdessä, jos julkaisuajankohta oli sopiva tapahtumien
ilmoittamiseen.

Kökarin kesäretki 30.6.-2.7. retkikertomus
Retkelle Kökariin lähdettiin puolipilvisessä säässä Mynämäen linja-autoasemalta. Meitä innokkaita
retkeläisiä oli kolmisenkymmentä. Osa poimittiin kyytiin matkan varrelta Maskusta ja yksi
retkeläinen Turusta. Matkan ensimmäinen välietappi oli Nauvo, jonne pysähdyimme nauttimaan
keittolounasta ravintola Biffiin. Tämän jälkeen meillä oli hetki aikaa kierrellä ravintolan
lähiympäristössä, ennen kuin matkamme jatkui kohti Korppoota. Galtbyn lauttarantaan saavuimme
hyvissä ajoin ja ehdimme nauttimaan virvokkeita auringonpaisteessa kahvilan terassilla.
Kökariin saavuimme kuuden aikaan illalla ja majoituimme Klobbars Gästhem –nimiseen
majataloon. Illalliseksi nautimme uunilohta lisukkeineen, minkä jälkeen halukkaat pääsivät vielä
saunomaan.
Lauantai-aamuna herätys tuli aikaisin, koska opastettu veneretki Källskärin saareen lähti jo puoli
yhdeksältä. Källskärissä pääsimme tutustumaan paitsi upeaan luontoon, kuulimme myös
vapaaherra Görän Åkerhjelmin tarinan sekä tutustuimme kreivin upeaan puutarhaan ja Reima
Pietilän suunnittelemaan hirsihuvilaan. Saaren huvimajassa myös Tove Jansson vietti aikaa ja
kirjoitti muumitarinoitaan.
Källskärin retken vaihtoehtona oli Osmo Kivivuoren opastama retki Kalenin luontopolulle.
Luontopolulla tutustuimme mm. Ötterbötenin myöhäispronssikautiseen hylkeenpyytäjien
asumuksen raunioihin, Tellmossen laajaan sammalikko ja suoalueeseen. Vaktanbötenin kallioilta
ihastelimme Kökarin saarelle avautuvaa maisemaa.
Patikoinnin jälkeen nautimme lounasta Peders Aplagård –nimisellä omenatilalle. Täällä oli hyvin
ystävällistä henkilökuntaa, joka otti meidät kohteliaasti vastaan alkujuomien kera. Herkullisen
ruuan jälkeen oli vielä mahdollisuus ostaa tilan tuotteita. Lounaan jälkeen bussi ajoi meidät
Hamnön saareen, jossa pääsimme tutustumaan mm. Kökarin vanhaan kirkkoon ja
fransiskaaniluostarin raunioihin. Pitkän päivän jälkeen siirryimme takaisin majapaikkaamme, jossa
illallisen jälkeen halukkaat pääsivät taas saunomaan.
Sunnuntaina ennen kotiinlähtöä vierailimme vielä kotiseutumuseossa, jossa oli mahdollisuus
tutustua saaren historiaan mm. erilaisiin kalastukseen liittyviin käyttöesineisiin, vanhoihin
huonekaluihin ja tekstiileihin sekä vene- ja moottorinäyttelyyn.
Osmo Kivivuori kirjasi Kökarin alueelta muistivihkoonsa 40 lintulajia. Niistä ilahduttavimmat
kotiseutumuseolla laulaneet viitakerttunen ja kuhankeittäjä.

