
 

Hyvä Suomen Perhostutkijain Seuran nuori jäsen, 
 
 
Suomen Perhostutkijain Seura ry tarjoaa sinulle ja perheellesi tilaisuuden kasvattaa perhos- ja 
hyönteistietämystäsi Lounais-Suomessa Kemiönsaaren Vänössä 23.-26.7.2014 järjestettävällä 
hyönteisleirillä.  
 
Koska Vänö on yhteysaluksen takana, leirille tulo ja paluu on sidottu yhteyslautan ai katauluun 
(http://kuljetus-savolainen.fi/index_htm_files/Hiittinen%20kesa%202015.pdf). 
Siksi ennen lähtöä torstaina 23.7. kokoonnumme Kemiönsaar en Kasnäsissa 13.30 - 14.00 välisenä 
aikana,  jotta ehdimme pakata tavaramme saareen kuljetusta varten. Omalla autolla ei ole mahdollista tulla 
saareen. Leiriltä palatessa yhteysalus on takaisin Kasnäsissa sunnuntaina klo 15.40.   
 
Leirillä ei tarjota lämmintä ruokaa tulopäivänä, joten toivomme, että leirille tultaisiin mielellään "maha 
täynnä". Hyvä mahdollisuus ruokailuun löytyy myös Kasnäsista  
(http://www.kasnas.com/main.php?menuID=153). 
 
Leiriympäristö on hyvässä perhosympäristössä ja lähiympäristöstä löytyy lisää mielenkiintoisia retkikohteita 
(vanha kyläyhteisö, laidunnettua keto- ja niitty-ympäristöä, kallioita, hietikoita sekä pienehköjä reheviä 
lehtimetsiköitä., joilta voimme toivoa monia lounaissaariston ”erikoisuuksia”. Ajankohdan pitäisi sopia hyvin 
mm. valkotäpläpaksupään, apilakehrääjän ja tarharengaskehrääjän lentoaikaan. 
 
 
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 hyönteisiä , 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.  
 
Leirin aikana kokoamme yhteenvedon saarelta tehdyistä havainnoista. Osana tätä mahdollisesti tavattavien 
uhanalaisten lajien havainnot (ja niille potentiaaliset elinympäristöt) merkitään kartalle. Tavoitteena on 
opettaa varsinkin "kokeneimmille" osallistujille toimintamallia, jonka pohjalta voi myöhemmin laatia omia 
raportteja luonnonsuojelualueilta tai vastaavilta kohteilta tekemistään perhos-/hyönteisselvityksistä.    
     
 
MAJOITUS, RUOKAILU JA MUU LEIRIN TARJONTA 

Aiempiin leireihin verrattuna olemme askeettisemissa oloissa. Majoitus- ja kokoontumispaikkana on Vänön 
kulttuuritalo (http://www.vano.fi/tervetuloa/tekemista/). Kulttuuritalolla on varattuna majoitustilaa 30-40 
henkilölle ja majoitus tapahtuu "lattiamajoituksena" kahdessa eri tilassa, joten vähintäänkin makuupussi tai 
omat lakanat ja peitot tarvitaan. Kulttuuritalon pihamaalla voi myös majoittua omassa teltassa. 

Suihkutiloja Kulttuuritalolla ei ole, mutta peseytymistä varten varataan aikoja vuokrattavasta saunatilasta. 
Kulttuuritalon WC:nä toimii ulkokäymälä.  

Leirillä tarjotaan kerran päivässä lämmin lounas läheisessä Kahvila Strandhuggetissa. Sen lisäksi voi 
valmistaa omatoimisesti välipaloja aamuin illoin kulttuuritalolla, jossa on erillinen ruokailutila 
jääkaappeineen ja kahvinkeittimineen. Saarella on myös kauppa, josta voi myös ostaa omia, täydentäviä 
eväitä. 
 
Hyönteisleirin puolesta on käytössä myös monenlaista pyydystysvälineistöä (valoja, syöttejä, feromoneja) 
sekä kirjallisuutta.  



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 omat pesuvälineet. Yöpymistä varten tarvitset tyynyn, lakanan ja peiton tai makuupussin. 
 
Lisäksi ota mukaan haavi, otsalamppu (taskulamppu) ja halutessasi kamera ja/tai preparointivälineistö 
(neulat, laatikko, levityslautoja).  
Omien valojen/valopyydysten mukaanotto ei ole kulje tuskapasiteetin rajallisuuden takia mahdollista  
vaan valopisteet järjestetään leirin puolelta. Myös syöttipyydysten mukaanotosta on syytä sopia erikseen 
leirin järjestäjien kanssa. 
 
Tarvikkeita voi tarvittaessa myös tilata ennakkoon (ennen 15.7.) Hyönteistarvike Tibiale Oy:ltä 
(tilaus(at)tibiale.fi), jolloin ne toimitetaan leirille. 
 
 
"PUNKKIVAROITUS" 
 
Mahdollisuuksien mukaan leirille osallistujien olisi toivottavaa rokotuttaa itsensä punkkien aiheuttamia 
sairauksia vastaan. Vänö sijaitsee lounaissaaristossa, jossa puutiaisen esiintymistiheys saattaa paikoin olla 
huomattava. (Huom. meillä ei ole etukäteistietoa puutiaisten runsaudesta Vänössä). 
 
 
 
KUSTANNUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN 
 
Leirimaksu on 100 euroa/henkilö.  Leirimaksu sisältää ruoat ja majoituksen. 
 
Ilmoittaudu perhosleirille viimeistään 5.7.2014  mennessä joko sähköpostitse 
(toimisto(at)perhostutkijainseura.fi) tai puhelimitse joko 050-586 8531 (Jari Kaitila) tai 050-
3807199 (arkisin klo 17 jälkeen) (Ari Uusimäki). 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme osallistujien puhelinnumerot, vanhempien 
puhelinnumero(t) sekä  sähköpostiosoitteen (jos on). Lisäksi, jos tarvitset erityisruokavaliota, niin 
kerro siitä tarkemmin, jotta tämä voidaan huomioida ruokailuja järjestettäessä. 
 
 
 
AJO-OHJE 
 
Yhteysaluksen lähtöpaikka Kasnäs sijaitsee "pussinperällä" Kemiönsaaren eteläisimmässä 
kärjessä ja sinne on helppo löytää seuraamalla Taalintehtaan (Dalsbruk) länsipuolelta lähtevää 
Kasnäsin tienviittaa. Tie päättyy satamaan, jonka vieressä on laaja paikoitusalue. 
 
 
 
Terveisin, 
 
Ari Uusimäki (050-3807199) 
Jari Kaitila (050-5868531) 


