Tervehdys jokileiriystävä!
Niin kuin vesi virtaa Paimionjoessa, niin kiitää myös aika
nopeasti eteenpäin. Syksy on ollut kiireinen, onhan luonto täynnä
salaperäisiä ihmeitä ennen talven tuloa. Se tarkoittaa; paljon havainnoitavaa
ja tutkittavaa. Syksyn pimenevinä iltoina mieleeni ovat pyrähdelleet valoisat
muistot viime kesän yhteisiltä jokileiripäiviltämme. Siksi päätin kirjoittaa
Sinulle kirjeen, jokileiriystäväni ja lähettää muistoja yhteisestä seikkailupäivästämme.
Samalla saat kurkistaa myös muille jokileiripäiville, joita oli yhteensä viiden
eri paikkakunnan rannalla. Paimionjoki alkaa Someron Painiojärvestä, siksi
ensimmäinen jokileiripäivä oli Somerolla. Paimionjoen kulkureitin varrella
olivat leiripaikat Koski Tl:ssä ja Paimiossa. Pöytyällä saimme tutustua yhteen
Paimionjoen sivuhaaraan Tarvasjokeen. Sauvossa leiripäivänä olimme meren
rannalla, sillä Paimionjoki muuttuu osaksi Itämerta laskiessaan siihen.
Oletko tuumaillut, miltä leirirantamme mahtaa näyttää nyt, kun puiden
lehdet ovat tippuneet, rannan kasvit lakastuneet ja koko rantaluonto on
vetäytynyt odottamaan talvea? Minkälaisia maisemia taulukehyksien sisään
rannalta nyt löytäisimmekään! Ja kaikki ne kesällä löytämämme ihmeelliset
otukset jokirannalla ja vedessä… Mitäköhän niille kuuluu? Kuinka isoiksi
kalanpoikasetkin ovat jo ehtineet kasvaa?
Toivon pienestä Haikaraisen sydämestäni, että jatkat luonnon havainnointia
ja tutkimista, olithan jokietsivänä ensiluokkaisen erityinen ja lahjakas. Ehkä
saat innostettua ystäväsikin mukaan luonnontutkimusretkille? Yhdessä
havainnointi on mukavaa puuhaa ja kuten kesän jokileirillä huomasit,
se voi olla hyvin yksinkertaista.
Toivottavasti tapaamme tulevaisuudessa luonnon ihmetysten äärellä!

Rakkain terveisin,

Herra Haikarainen
jokileirietsivien ylipääpäällikkö

Akustinpuisto, Somero
31.7.2013
Jokietsivät maalasivat maiseman, tutkivat lammikon eliöitä, tekivät opaskortteja ötököistä,
koittivat haaveilla perhosia sekä kokeilivat leijojen lennätystä.
Pssst: Tutkimuksissa ilmeni, että Akustinpuiston lammikossa elelee vesiliskon
ja hauen poikasia.

Myllyranta, Koski Tl
1.8.2013
Jokietsivät löysivät taianomaisen rannalle vievän luontopolun. Ötököitä tutkittiin,
haaveiltiin, luettiin, pohdiskeltiin vesieläinten ravintoketjuja, ihmeteltiin erilaisia kaloja
sekä tehtiin ja totta kai testattiin kaarnalaivoja.
Psst: Myllyrannan metsässä, luontopolun varrella, kasvaa Simpsons –puu.

Karinaisten koulun ranta, Pöytyä
2.8.2013
Jokietsivät tutkivat otuksia rannalla ja vedessä. Leiriin syntyi etanagalleria, johtohahmona
leirimaskotti ES-Etana. Kaloja koitettiin napata leipäsyötillä ja kaarnalaivoja lähetettiin
kohti merta. Haaveilua, luuppitirkistelyä ja taiteilua mahtui myös leiripäivään.
Psst: Rantavedestä löytyi eläviä simpukoita.

Karunan kallioranta, Sauvo

7.8.2013
Jokietsivät pysähtyivät ajatuskiville, tutkivat vesistön ötököitä, haaveilivat ja onkivat,
taiteilivat kuvia Herra Haikaraisesta ja tutustuivat vesistön ravintoketjuun Ameba
-leikin avulla. Vaahtokarkkeja paistettiin ja maistettiin ruokolaavun suojissa.
Pssst: Leiriläisten kokoamat linnunpöntöt löytyvät ruokolaavun viereisestä metsästä.

Sahanranta, Paimio
8.8.2013
Jokietsivät tutkivat rantaa etsiväapulaisten kanssa ja poimivat yksityiskohtia kehyksiin.
Leiriläiset tutustuivat puutuokiossa puun mittaamiseen, iän määritykseen sekä yhdistelivät
puihin liittyviä johtolankapareja. Lisäksi haaveiltiin, tutkittiin ötököitä, tehtiin syöttitaikinaa ja
ongittiin. Psst: Täällä ongittiin yksi kala ja porattiin puunrunkoon reikä.

AJANKULUKSI
Haikaraisen hupaisat rantaotukset
Haikarainen sotki ranta- ja vesieliöiden nimistä kirjaimet uuteen järjestykseen. Mitkä alkuperäisnimet
hupsujen uudisnimien taakse piiloutuvat?
1.
2.
3.
4.
5.

NARISI SOS (vesilintu)
KORUTON KONE (hyönteinen)
LOISPAUKKU (vesikasvi)
REPE SIHVONEN (rantahyönteinen)
MISTER VIITA (vesihyönteinen)

6. SULKII KUIKKI (vesilintu)
7. ÄMMÄN OKSIA (rantakasvi)
8. HARHAMAAKARI (rantalintu)
9. PAPU-ALINA (rantakasvi)
10. NOITAPURKKI (rantakasvi)

Ikioma luontopolku
Onko tylsää? Mene ulos ja tee ikioma luontopolku pihalle tai lähiluontoon.
Voit nimetä polun varrelle muutamia luontokohteita, joille voit tehdä omanlaisesi
infotaulut. Halutessasi voit etsiä kohteita kehysten läpi (voi askarrella pahvista) ja asettaa ne polkusi
varrelle erityiskohteisiin. Muista käyttää mielikuvitusta! Polun
varrelta voi löytyä dinosauruksen varpaat tai kesäpörriäisten katukeittiö. Älä vahingoita puita, kasveja tai
elämiä. Muista kerätä kuluneet opasteet, kyltit ja kehykset pois. Voit kierrättää ne tai keksiä niille uuden
käyttötarkoituksen.

Keppimikado
Ota ystäväsi mukaan keppimikadoon. Kerätkää erikokoisia keppejä: n. 10 tai useampia ja laittakaa ne
sekaisin yhteen läjään. Tavoitteena on nostaa kasasta vuorotellen keppejä yksi kerrallaan niin, että mikään
muu keppi ei liiku. Vuoro vaihtuu, kun ”väärä” keppi liikahtaa. Ken kerää eniten keppejä, on viileän
kylmähermoinen keppimikadomestari. Muistakaa, että puista ei saa katkoa oksia kepeiksi. Kerätkäätten
kepit siis maasta. Hyvää peliä!

Salaisten otusten jäljillä
Etsi lähiluonnossasi piileskeleviä otuksia. Otukset saattavat piilotella puun rungolla, kivinä,
pensasmuodostelmina tai kantoina. Yleensä niistä huomaa vain jonkun yksityiskohdan esim. silmän tai
varpaan. Nimeä otukset salanimillä. Voit kirjata löytösi omaan salaiseen arkistoon tai osaksi ikiomaa
luontopolkuasi.

Luontotaulu
Kerää maasta irtonaisia luonnonmateriaaleja ja tee niistä oma taulu haluamastasi aiheesta (esim.
maahisten robotti) haluamallesi paikalle. 

Lasten Jokipäivät järjestettiin Paimionjoki kunnissa 31.7.-8.8.2013.
Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan ja tarkoituksena oli tutustuttaa lapsia jokiluontoon
uudella tavalla. Lämmin kiitos kaikille hankkeen toteutukseen vaikuttaneille ja osallistuneille
yhteistyökumppaneille, sekä tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleille,
että kaikille tukijoukkoina toimineille! Ja tietysti suurkiitokset teille jokietsivät!
Lasten Jokipäivät jatkuvat ensi vuonna. Ensi kesän leireistä ja tapahtumista tiedotetaan
myöhemmin kevään aikana Paimionjoki -yhdistyksen kotisivuilla: www.paimionjoki.fi
Pysy mukana!
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