
Suomen Perhostutkijain Seura ry  Nuorisoleiri 2012 

 

Hyvä Suomen Perhostutkijain Seuran nuori jäsen, 
 
Suomen Perhostutkijain Seura ry tarjoaa sinulle (ja huoltajallesi) tilaisuuden kasvattaa perhos- ja 
hyönteistietämystäsi Päijät-Hämeessä Artjärvellä 28.6.-1.7.2010 järjestettävällä hyönteisleirillä. 
Leiri on tarkoitettu alle 18-vuotiaille Seuran jäsenille. Leirille voi saapua torstaina 28.6. klo. 17.00 
lähtien. 
 
 
LEIRI HYÖNTEISHARRASTUKSEN SYVENTÄMISEKSI  
 
Leirin ohjelma on varsin vapaamuotoinen ja siellä on tarkoitus tarjota monipuolisesti ja 
yksilöllisesti opastusta harrastuksen eri muotoihin. Keskitymme erityisesti perhosten mutta myös 
muiden hyönteisten ja ötököiden etsimiskeinoihin, tunnistamiseen, käsittelyyn/valokuvaamiseen 
ensisijaisesti retkeilyn kautta. Ylipäänsä olemme leirillä mieluimmin ulkona kuin sisällä, mutta 
ohjelma toki muotoutuu sääolojen mukaan. 
 
Leirille osallistuaksesi sinun ei tarvitse tietää valmiiksi ”kaikkea” perhosista. Mutta toisaalta, ei ole 
myöskään haitaksi, jos omaat jo valmiiksi laajemman tietämyksen hyönteisistä , sillä sellaista 
harrastajaa/tutkijaa ei olekaan, jolla ei olisi opittavaa. Pyrimme tarjoamaan leiriläisille opastusta 
yksilöllisesti, jolloin jokainen toivottavasta saa sitä oppia, mitä haluaa ja tarvitsee.       
 
 
MAJOITUS, RUOKAILU JA MUU LEIRIN TARJONTA 
 
Leiripaikkana toimii Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n havaintokeskus Artjärvellä, 
osoite:  Kimonkyläntie 951, 16230 Artjärvi.  
 
Keskuksessa on majoitustilaa 20 henkilölle.  
 
Leirillä tarjotaan kerran päivässä aamupala, lämmin ateria ja iltapala. Aamupalalla on tarjolla 
puuroa ja iltapalalla on tarjolla leipaa ja grillimakkaraa yms. 
 
Hyönteisleirin puolesta on käytössä myös monenlaista pyydystysvälineistöä (valoja, syöttejä, 
feromoneja) sekä kirjallisuutta. Jokaiselle leiriläiselle jaetaan leirikansio, joka sisältää muistivihkon 
sekä monisteita harrastuksen perusasioista. 
 
 
MITÄ MUKAAN LEIRILLE 
 
Oman itsensä lisäksi leirille on syytä ottaa ulkoiluun sopivaa vaatetta (myös kumisaappaat, 
sadevarustus, lämpimämpää vaatetusta yöretkeä varten sekä uimavarusteet). Peseytymistä varten 
tarvitset oman pyyhkeen ja pesuvälineet.Yöpymistä varten tarvitset makuupussin.  
 
Lisäksi ota mukaan haavi, otsalamppu (taskulamppu) ja halutessasi kamera ja/tai 
preparointivälineistö (neulat, laatikko, levityslautoja) jne….   
 
(Huom. tarvikkeita voi tarvittaessa myös tilata ennakkoon Hyönteistarvike Tibiale Oy:ltä, jolloin ne 
toimitetaan leirille.) 
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VAKUUTUKSET 
 
Suomen Perhostutkijain Seuralla on tapahtuman järjestäjän vastuuvakuutus. Leirille tulevilla on 
kuitenkin hyvä olla oma tapaturma / matkavakuutus, sillä em. yhdistyksen vakuutus ei kata esim. 
leiriläisen omasta toiminnasta aiheutuvaa mahdollista tapaturmaa. 
 
 
KUSTANNUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN 
 
Leirimaksu on 80 euroa/nuorisojäsen ja 40 euroa/mukana tuleva vanhempi. Leirimaksu 
sisältää ruoat ja majoituksen. (laskutus hoidetaan leirin jälkeen). 
 

• Ilmoittaudu perhosleirille viimeistään 10.6.2012 mennessä SPS:n toimiston osoitteeseen 
mieluiten sähköpostitse  (toimisto@perhostutkijainseura.fi), tekstiviestillä (+358-50-
5868531) tai kirjeitse (Lämmittäjänkatu 2 A, 00810 Helsinki). Ilmoita tässä yhteydessä 
leirille osallistuvien nimet sekä yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite). Kerro myös 
mahdollisesta kimppakyytitarpeesta ja/tai erityisestä ruokavaliosta. Mahdolliset kysymykset 
ja tiedustelut joko sähköpostitse (auusimaki2@hotmail.com) tai puhelimitse 050-3807199 
/Ari (arkisin klo 17 jälkeen) tai 050-5868531/Jari (vasta 1.6.2012 lähtien) 
 

Leirille otetaan maksimissaan 20 henkilöä. 
 
 
AJO-OHJE 
 

Havaintokeskus sijaitsee Artjärvelle, joka on Päijät-Hämeen kaakkoisin kunta. Naapurikuntia ovat 
Orimattila, Myrskylä, Iitti ja Lapinjärvi. Lähimmät suuremmat kaupungit ovat Kouvola ja Lahti. 
Matkaa kumpaankin on noin 30 km. Helsingistä on paikalle reilun tunnin ajomatka Porvoon 
moottoritien ja 6-tien kautta (Porvoo, Koskenkylä-Kouvola). 

Havaintokeskus on Viestikalliolla, joka sijaitsee aivan Artjärven ja Lapinjärven kuntien rajalla. 
Matkaa Kimonkylän risteyksestä 6-tieltä (käännytään vähän Pukaron Paronilta (huoltoasema) 
Kouvolaan päin; viitassa lukee Artjärvi) on noin reilu 5 km. (Viestikallio, musta pieni viitta oikealle 
heti maakunta kyltin jälkeen Artjärven keskustan suuntaan). Etäisyyttä Artjärven keskustaan on 
puolestaan noin kymmenkunta kilometriä.  

Havaintokeskuksen osoite on:  Kimonkyläntie 951, 16230 Artjärvi 

Paikalle pääsee myös bussilla (esim. Hki- Kouvola linja). Pysäkki on Pukarossa, josta tarvittaessa 
noudetaan leiripaikalle. Voit myös kysyä mahdollista kimppakyytiä esim. Helsingin suunnalta. 

  

 

Terveisin 
 
Ari Uusimäki (050-3807199) 
Hannu Määttänen (0400-601647 (ennen 15.6.2010) 
Jari Kaitila (paikalla vasta 1.6. alkaen; 050-5868531) 


