
Purokunnostukset
6.9 ja

12-13.9.2014

Teuva/ Itäjoki 6.9
Krs/Töniluoma 12-13.9

Tule turvaamaan taimenten ja rapujen tulevaisuus!
Luonnonvaraisen taimenen ja rapujen elinympäristökunnostuksella lisätään lajin 
elinmahdollisuuksia ja parannetaan vesistön tilaa sekä kalastusmahdollisuuksia. Lähde 
mukaan antamaan oma panoksesi pienvesien
paremmalle tulevaisuudelle.

Talkooleirin aikana kunnostetaan taimenten ja
rapujen elinympäristöä monipuolisesti kiveämällä
suojapaikkoja, kunnostamalla taimenten
kutupaikkoja ja monipuolistamalla perattua uomaa
puusuisteilla ja muilla ”pehmeän teknologian
menetelmillä”. Jokaiselle löytyy jotakin sopivaa
tekemistä. Majoitusta on luvassa mökissä tai
maalaistalossa.

Omiksi varusteiksi mukaan sään mukainen
varustus, kumisaappaat ja sopivat työvaatteet.
Me kustannamme täyden ylläpidon, majoituksen ja
muonituksen sekä työkalut ja tarvikkeet. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4.9 mennessä:
Suomen luonnonsuojeluliitto ry / Teemu Tuovinen 
p. 040 934 6320, pohjanmaa@sll.fi

mailto:pohjanmaa@sll.fi


Purokunnostustapahtuman ohjelma 6.9.2014
Aikataulut ovat ”noin”, koska kyseessä on 
perinteinen non-stop -talkoo jossa tullaan ja 
mennään niin kuin parhaaksi nähdään. 

La 6.9 Teuva, Itäjoki
klo 9 
Aamupalaa Koiviston tuvassa

klo 9.30
Lähdetään töihin oppimaan uutta ja kertaamaan 
vanhaa...jos mukana on uusia talkoolaisia niin 
opastetaan töihin.

klo 12
Lounasta tarjolla maastossa tai katon alla

klo 13
Jatketaan töitä oikein riuskasti loppuun saakka

klo 15
Päiväkaffeeta tarjolla, jonka jälkeen tehdään 
vielä pieni rupeama töitä.

Klo 16 Alootellaan lopettelemaan...kerätähän 
tavarat, kiitellähän ja kumarrellahan kokkälääsiä

Pe 12.9 Kristiinankaupunki, Töniluoma
klo 9
Aloitetaan aamukaffeella ja suunnitellaanTöni 
luoman kunnostusta. 

Klo 9.30
Tavaroiden kolistelua ja talkoohommiin tuntuman 
ottamista purokunnostuksen merkeissä.

klo 12
Ruokaa tarjolla Torpalla

klo 13
Jatketaan aamupäivästä opittujen menetelmien 
testaamista ja jatketaan töiden tekoa

klo 15
Voitaisiin juoda iltapäiväkaffeet ja jatkaa 
hommaa tunnin verran.

klo 16
Talkoopäivä päättyy – vapaata iltaohjelmaa aamuun
saakka Soldatin Torpan maisemissa.

La 13.9
klo 9
Aloitetaan aamukaffeella ja suunnitellaan 
perinnebiotoopin ja tummaverkkoperhosten 
elinympäristön kunnostusta

Klo 9.30
Aloitetaan talkoohommat kuivalla maalla 
lehtovirmajuurikasvustoja suosien.

klo 12
Ruokaa tarjolla Torpalla

klo 13
Jatketaan hommaa tovi jos on kovasti tarvetta

klo 15
Päiväkaffeeta Torpalla ja leirin päättäminen.

Lisätietoja ja kaikkia kysymyksiä voi laittaa:
pohjanmaa@sll.fi tai p. 0400 728 749 / Teemu

mailto:pohjanmaa@sll.fi

