Purokunnostustalkoot
Kristiinankaupungin
Töniluomalla
Uttermossan kylällä

31.8-1.9.2012

Tule talkoisiin kylähullun maisemiin !

Luonnonvaraisen taimenen elinympäristökunnostuksella lisätään lajin elinmahdollisuuksia ja
parannetaan vesistön tilaa sekä kalastus- mahdollisuuksia. Lähde mukaan antamaan oma
panoksesi taimenten paremmalle tulevaisuudelle.

Talkooleirin
aikana
kunnostetaan
taimenille
elinympäristöä
monipuolisesti
kiveämällä
suojapaikkoja,
kunnostamalla
kutupaikkoja
ja
monipuolistamalla perattua uomaa puusuisteilla ja
muilla ”pehmeän teknologian menetelmillä”. Jokaiselle
löytyy jotakin sopivaa tekemistä. Kunnostuksen
päätteeksi
istutetaan
luomaan
jokirapuja
ja
meritaimenen poikasia. Iltaohjelmassa on luvassa
taatusti aitoa kylähullua meininkiä, tutustumista
alueen retkeilypolkuverkostoon, Tönijärveen ja
paikan mielenkiintoisiin hankkeisiin!
Omiksi varusteiksi mukaan sään mukainen varustus,
kumisaappaan ja sopivan rähjäiset työvaatteet. Me
kustannamme täyden ylläpidon, majoituksen ja
muonituksen sekä työkalut ja tarvikkeet. Mukaan voi lähteä vain päiväksi tai pariksi ellet
ehdi koko talkooleirin ajaksi. Lisätietoja alueesta löytyy; www.soldattorpet.net
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 29.8 mennessä:
Suomen luonnonsuojeluliitto ry / Teemu Tuovinen
p. 0400 728 749, pohjanmaa@sll.fi

Purokunnostustapahtuman ohjelma 30.8-1.9.2012
Aikataulut ovat ”noin”, koska kyseessä on
perinteinen non-stop -talkoo jossa tullaan ja
mennään niin kuin parhaaksi nähdään.
Pe 30.8
klo 9
Aloitetaan aamukahveella ja katsotaan miten
hommat jaetaan, lähdetään talkoopaikalle
kaffeen jälkeen.
Klo 9.30
Tavaroiden kolistelua ja talkoohommiin tuntuman
ottamista
klo 12
Ruokaa tarjolla
klo 13
Jatketaan aamupäivästä opittujen menetelmien
testaamista ja jatketaan oikein töiden tekoa

Lauantai 1.9
klo 8
Aamupalaa
klo 9
Lähdetään töihin oppimaan uutta ja kertaamaan
vanhaa...
klo 12
Lounasta tarjolla
klo 13
Jatketaan töitä oikein riuskasti loppuun saakka
klo 15
Päiväkaffeeta tarjolla, jonka jälkeen kerätään
tavarat maastosta ja ollaan tyytyväisiä
saavutukseemme.
Klo 16
Rapu- ja kalaistutusta

klo 15
klo 18
Voitaisiin juoda iltapäiväkaffeet ja jatkaa hommaa Talkooleirin päätös, kiitos ja kumarrus
klo 16.30
Lopetetaan hommat ja siirrytään majoittumaan
klo 18
Päivällistä tarjolla

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

Iltaohjelmaa vapaasti mielen mukaan. Voidaan
tutustua alueen lähiluontoon tai mennä
luontopolkuja, käydä näköalapaikalla, katsella
kallioita tai käydä Tönijärvellä, mitä mieleen
juolahtaa. Virallinen XI valtakunnan kylähullu Raimo
Kokoonnutaan ensimmäisenä aamuna retkireitin
Nummela varmasti pitää huolen, että tarinat alueen Info-pisteen luo, Uttermossantien varrelle. Linkki
historiasta ja päivän polttavista ei pääse loppumaan.
karttapaikalle:
http://ra.fi/Mhdm

