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[H2] kertoi edelleen käyneensä juuri samana päivänä jättämässä uhanalaisraportin 

ympäristökeskukseen. HA oli toimittanut sinne tietoja sammalista ja aikaisemmin. Kääntönen kertoi 

käyneensä myös Helsingissä (kasvimuseolla?) Talvikin kuulumisista hän kertoi, että nähtäväksi 

jäisi ehtisikö lehti seuraavaan kokoukseen mennessä. Jos ei, niin jäsensihteeri iloisena postittaisi 

lehdet jouluna. 

 

US kertoi Sieniseuran kerran kuussa kokoontuvasta opintorenkaasta, jossa mm. näytetään dioja. 

Tila on ollut pieni joten kokoontumisista ei ole hirveästi kuuluteltu, mutta nyt tila on vaihtumassa 

kaupungin tietotalolle, mihin mahtuu enemmän väkeä. Seuraava kokoontuminen on torstaina 23.11. 

klo 18 ja silloin nähdään kuvia hiipoista. Tarjolla on myös hyvää ruokaa. 

 

Puheenvuoro ja kuvavuoro annettiin [H4]:lle. (Ks. [H4]:n haastattelu ja hänen projektinsa kuvata 

kaikki Suomen luonnonvraiset kasvit.) [H4] näytti kuvia kohokkikasveista. Tämä olisi viimeinen 

osa dioina, sillä hän kertoi ostaneensa difikameran. ”Eri asia osaako sitä käyttää.” Liikeelle 

lähdettiin Tampellan alueelta havaitusta ketotyräruohosta. [H4] kertoi nähneensä kasvia tarjottavan 

perennakasvina. ”Mun mielestä se ei nyt ihan semmoseen, tai ehkä maanpeittokasvina.” Jossain 

vaiheessa kasvi oli uhanalaisluokituksessa, mutta on ilmeisesti otettu sieltä pois. 

 

”Siirrytään kauniimpiin kohokkikasveihin”. Käenkukka; [H4] kertoo nimen eri kielillä (suomi, 

ruotsi, englanti, latina?) ja kasvin historiasta: väitetään että kukkii käen kukunnan aikaan. [H4] ei 

saanut kuvattua käärmeen sylkeä eli kaskaan eritettä, jota sanotaan myös käensyljeksi. Siteeraa Yrjö 

Kokkoa, ”vappuhuisku”, ”hauskan näköinen kasvi”. Kasvin on todettu risteytyneen puna-ailakin 

kanssa; olisi kiva nähdä. Sitten siirryttiin tervakoihin, kuvassa punatervakko, Niilo Söyringin löytö 

1960-luvulta. (Kuvat olivat kauniita ja taidolla otettuja, muutamissa kuvissa kasvit eivät olleet 

pääosassa vaan kuvissa oli myös ihmisiä.) Kuvassa PR (Pilystä). 

 

Kuvailee kukan ulkomuotoa. Diat vaihtuvat melko tiuhaan. (En juuri ehdi katsomaan kuvia kynän 

sauhutessa. Kokoustilasta sammutettiin valot kuvien katselun ajaksi, mutta onneksi istuin ikkunan 

vieressä. Kaihtimien välistä lankesi kapea valokiila, jonka valossa näin joten kuten kirjoittaa.) 

Kuvassa vilahtaa nurmihärkki, joku tähdentää ”Kainuu”, ”taitaa olla Kotilaisen tieteelle kuvaama 

laji”. 

 


