
Tulosta kirje tästä Katso viesti selaimessa

 Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seura  

 

Jäsenmaksu kaudelle
2018-2019

Vuosikokous päätti pitää seuran
henkilökohtaisen jäsenmaksun edelleen
10 euron suuruisena.

Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille
31.7.2018 mennessä.

Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seura ry.n
tilinumero on
Lounais-Suomen Osuuspankki

IBAN: FI7854410350023830

SWIFT/BIC: OKOYFIHH

 

 Jäsentiedote 2/2018-2019  

 

https://salmijarvi-tyystio-kaituri-seura.creamailer.fi/pdf/5b28cbbfc79fc
https://salmijarvi-tyystio-kaituri-seura.creamailer.fi/email/5b28cbbfc79fc
https://www.facebook.com/groups/167565873824288/


Viesti: Jäsenmaksu 2018-2019 ja nimi/nimet

 

Vesikasvillisuuden niitto

Vesistöjemme suojelu on meidän kaikkien
vastuulla ja olisi tärkeää, että kukin
huolehtisi oman mökkirantansa osalta
vesikasvillisuuden kurissa pitämisestä, ettei
kasvillisuus pääse kokonaan valtaamaan
rantojamme. Vesikasvillisuuden valtaamisella
on haitallisia vaikutuksia järviemme
virkistyskäytölle ja kasvillisuuden määräalan

kasvu lisää järvien rehevöitymistä. Tutustu myös lumikenkäniittoon.

Vesikansalaisen opas
Hoida ja kunnosta kotirantaasi

Siispä hihat heilumaan ja vaikka viikatteella rannan vesikasvustoja niittämään ja
kasaamaan niittojäte maalle maatumaan!

 

Satykan alueen karanneet vieraskasvilajit

Satykan tämän kauden ohjelmaan kuuluu vieraskasveihin tutustuminen. Olemme perustaneet

 

Tervetuloa niittotalkoisiin!

Salmijärvellä
lauantaina 21.7.2017 klo 10-13

Talkooporukka kokoontuu Sintosten mökkirannassa.
Tarkoituksena on niittää järviruokoa salmesta.
Ota oma niittovälineesi mukaan.
Seura tarjoaa pientä virvoketta.
Yhteyshenkilö Nina Rantalaiho-Kulo 044 517 0697

  

Tyystiössä
lauantaina 21.7.2017 klo 10-13

Talkooporukka kokoontuu Tikkasten mökkirannassa Tyystiön itärannalla ihan Kaituriin
laskevan puron pohjoispuolella.
Tarkoituksena on poistaa järvestä lumpeita ja muuta pintakasvillisuutta.
Ota mukaan vene ja oma niittovälineesi.
Seura tarjoaa pientä virvoketta.
Yhteyshenkilö Hannu Laaksonen 050 5966570

  

Kaiturissa
lauantaina 21.7.2017 klo 10-13

Talkooporukka kokoontuu Kestien laiturilla ja tarkoituksena on poistaa järvestä lumpeita
ja muuta pintakasvillisuutta.
Ota mukaan vene ja oma niittovälineesi.
Seura tarjoaa pientä virvoketta.
Yhteyshenkilö Tarja Kesti 050 462 4905

 

http://
https://www.satyka.org/uploads/1/0/3/1/10310968/vesikansalaisen_opas.pdf
https://www.satyka.org/uploads/1/0/3/1/10310968/ympa%CC%88risto.fi_hoida_ja_kunnosta_kotirantaasi.pdf


 

sivun, josta löytyy tietoa kasveista ja ohjeet vieraskasvilöydön raportoinnista viranomaisille.
Lisäksi keräämme sivulle kuvia alueemme
vieraskasveista.

 

Lue lisää

 

Hyttysen hyrinä,
ukkosen jyrinä,
purojen juoksu,
mataran tuoksu,
matojen tonkija,
onnekas onkija,
mansikkamaito
– kesä on aito!

Hyvää juhannusta!

Toivottaa Satykan hallitus

 

  

Tämä viesti on lähetettySalmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seura ry:n
jäsenrekisterin tietojen perusteella.

Tietosuojaseloste on nähtävillä satyka.org.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://www.satyka.org/vieraskasveista.html
https://www.satyka.org/tietosuojaseloste.html
https://salmijarvi-tyystio-kaituri-seura.creamailer.fi/unsubscribe/599ebceee8671/5b28cbbfc79fc
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