
Hyönteisviikonloppu 12.–13.4.2014 
 

 
Hyönteisviikonloppu luentoineen ja muine tapahtumineen järjestetään tänä vuonna 
Hämeenlinnassa. Kokouspaikkana toimii Hotelli Rantasipi Aulanko. Lauantai-iltaa 
vietämme yhdessä illallisen merkeissä. Haluttaessa voimme jatkaa yhdessäoloa aina 
pikkutunneille asti. Lisää tietoa kokouspaikasta löydät: 
http://www.rantasipi.fi/hotellit/aulanko/fi_FI/etusivu/ 
 

 
 

OSALLISTUMISMAKSUT  
molemmat päivät 66 € 
lauantai 35 € tai sunnuntai 35 € 
Iltapala buffet pöydästä 17 € 
Hinnat sisältävät kokousohjelman ja 
–materiaalin, lounaat seisovasta pöydästä 
sekä iltapäiväkahvin kahvileipineen. 
Kokousohjelman hinta ilman ruokailuja: 
molemmat päivät 15 €  
lauantai tai sunnuntai 10 € 

 
 
 

MAJOITUS 
2 hengen huoneessa 71 € / hlö / yö 
1 hengen huoneessa 110 € 
Mikäli haluat majoittautua jonkun tietyn  
henkilön kanssa, mainitse siitä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Majoitushintaan sisältyy kylpyläosaston 
käyttö illalla ja aamulla.  
Voit myös halutessasi majoittautua jo 
perjantaina (lisäämällä hintaan yhden 
yön)  
Varaukset keskitetysti SPS:n kautta. 
 

 
ILMOITTAUTUMISMALLI  
- Pekka Perhostaja, Yökkösenkuja 2 A, 
  99999 Mittarila, puh. 999-1234567 
- lauantai ja sunnuntai 66 € 
- illallinen 17 € 
- 2 hh huonepaikka 71 €  
(yhdessä Kiitäjän kanssa) 
Kaikki yhteensä 154 € 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
Lähetä ilmoittautumisesi joko 
sähköpostitse: 
• perhosviikonloppu@luukku.com tai 
postitse: 
• Nina Ruuttu, Isonmastontie 2 as 1, 
00980 Helsinki, viimeistään 15.3.2014 
mennessä. Mainitse kaikki ne palvelut 
jotka haluat ja jotka olet maksanut. Muista 
ilmoittautua vaikka osallistuisit pelkkään 
kokousohjelmaan ilman ruokailuja.  
Muista myös mainita mahdolliset ruoka-
aineallergiat. 

 
 

MAKSUT 
Muista maksaa kaikki ilmoittautumisen 
yhteydessä tilaamasi palvelut seuran 
pankkitilille: 
Suomen Perhostutkijain Seura /  
OKO 578038-224692 
viimeistään 15.3.2014 mennessä, 
mieluiten kuitenkin samaan aikaan 
ilmoittautumisesi kanssa. Ilmoita maksun 
viestissä oma nimesi (ja muut maksamasi 
henkilöt). Huomioithan, että 
ilmoittautumisesi vahvistuu vasta kun olet 
maksanut. 
 
 
TARVIKEVÄLITYS  
Kokouspaikalla toimii Hyönteistarvike 
TIBIALE Oy:n tarvikemyynti sekä Seuran 
tarvikevälitys.  
Katso jäsenkirjeessä oleva tarvike-
välityksen oma tiedote. 
 



Hyönteisviikonloppu 12.–13.4.2014 
 

OHJELMA (Perhoset – Lepidoptera)  
 
 

Lauantai 12.4.2014  
09.00 Ilmoittautuminen alkaa 
10.00 Tapahtuman avaus  
10.05 Suomelle uudet hyönteislajit  
           (perhoset, kuoriaiset, luteet, pistiäiset, kaksisiipiset, korennot) 
12.00 Lounas  
13.00 Uusia hyönteiskirjoja esittelyssä 
13.40 Perhosten evolutiivista ekologiaa: kokeista fylogeneettisiin analyyseihin 

      (Toomas Tammaru) 
14.30 Mittareiden systematiikkaa: ”kenen kaveri Baptria oikein on?”  

      (Erki Ounap, englanniksi) 
15.00 Tunnistuskilpailu (laatijana Nils Ryrholm ym.) 
15.30 Kahvit ja MAJOITTAUTUMINEN lauantaina saapune ille 
16.20 Nocturna-analyysia: Vaikuttaako ilmaston lämpeneminen yksilömääriin?  
       (Reima Leinonen & Juha Pöyry) 
17.00 Venäjän retkien satoa: Ruskoharmoyökkösen (Xestia brunneopicta) 

      salat paljastumassa 
17.40 Tunnistuskilpailun tulokset ja vastaukset 
18.00-20.00 Sauna & Kylpylä 
20.00 Iltapalabuffet ja iltatilaisuus 
 

 
 

Sunnuntai 13.4.2014  
07.00 Sauna & kylpylä ja aamiainen majoittujille 
09.30 Ilmoittautuminen (niille, jotka osallistuvat vain sunnuntain ohjelmaan) 
10.00 Liettuan perhoskesä 2013  (Povilas Ivinskis, englanniksi) 
10.40 Latvian perhoskesä 2013 (Ivars Sulcs & Nikolay Savenkov, englanniksi) 
11.30 Check out hotellista 
11.50 Viron perhoskesä 2013 (Urmas Jürivete) 
12.30 Lounas 
13.30 Ruotsin perhoskesä 2013  (Nils Ryrholm, englanniksi) 
14.20 SPS:n sääntömääräinen kevätkokous 
15.00 Katsaus Suomen perhoskesään 2013 
16.00 Tapahtuman päätös ja kahvit  
 
Ohjelmaan tulevat mahdolliset muutokset päivitetään seuran internet-sivuille: 
www.perhostutkijainseura.fi 
 

 


