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Hei!
Tässä ajankohtaisia tietoja yhdistyksen toiminnasta.

KOKOUSPAIKKA SIIRTYNYT: KUUKAUSIKOKOUKSET JÄLLEEN KIRJASTOTALO METSOSSA
Musiikki on mukava asia, mutta väärässä paikassa väärään aikaan se muuttuu melusaasteeksi, kuten viime aikoina kuukausikokouksiimme osallistuneet henkilöt ovat voineet huomata. Tampereen kaupungin tilakeskuksen päätös vuokrata Pohjolankadun rakennuksen tiloja bändien harjoittelutiloiksi on johtanut siihen, että kokoelmaklinikan käyttökelpoisuus kokoustilana on
nykyään vähintään kyseenalainen. Pyynnöistä huolimatta asiaan ei ole saatu korjausta, joten THS:n hallitus päätti viime kokouksessaan, että siirrymme pitämään ainakin kevään kuukausikokoukset takaisin kirjastotalo Metsossa.
Metsossa käytämme kevään aikana kahta salia. Helmikuu ja maaliskuun kokoukset ovat Metson alakerrassa uudessa Toivonen-salissa. Huhtikuussa kokoussalina on yläkerrassa sijaitseva Martikainen-sali, joka on uudelleen nimetty Luentosali 2, joka
oli vuosia pääasiallinen kokoustilamme Metsossa. Kaikkiin kokoustiloihin pääsee pääsisäänkäynnin kautta, alakerran kokoustilaan myös alakerran sisäänkäynnistä (sama ovi kuin Muumilaaksoon).

KEVÄÄN KOKOUSOHJELMA
pe 10.2. Kuukausikokous (Kirjastotalo Metson Toivonen-Sali, alakerta)
•
Kalle Männistö, Lapin tunturiperhosseuranta
•
Suomen Perhostutkijain Seura on käynnistänyt tunturiperhosseurannan, jolla seurataan erityisesti Kilpisjärven tuntureiden perhoslajistoa ja sen muutoksia vuosien varrella. Seuranta on lähtenyt onnistuneesti liikkeelle, ja sitä vetää
Kalle Männistö, joka on luvannut kertoa mistä seurannassa on tarkalleen ottaen kyse, minkälaisia tuloksia ensimmäisten kesien havainnoista on saatu, ja miten tuntureilla liikkuva harrastaja voi ottaa osaa tähän seurantaan.
pe 9.3. Kuukausikokous ja sääntömääräinen vuosikokous (Kirjastotalo Metson Toivonen-Sali, alakerta)
•
Petro Pynnönen, Suomen sudenkorentokerhon esittely ja asiaa sudenkorennoista.
•
Suomen sudenkorentoseura ry perustettiin vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sudenkorentojen tutkimusta, suojelua ja harrastusta sekä toimia alan tutkijoiden ja harrastajien yhdyssiteenä Suomessa.
•
Ennen kokousesitelmää yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.
pe 13.4. Kuukausikokous (Kirjastotalo Metson Martikainen-Sali, yläkerta)
•
Tomi Kumpulainen, Syöttirysätutkimus
•
Tomi on jo vuosikausia tutkinut syöttirysien pyyntitehokkuutta. Erilaisten syöttinesteiden ja värikokeilujen jälkeen tutkimus on keskittynyt kysymykseen syöttirysien ripustamisesta: miten ripustuskorkeus vaikuttaa pyydystulokseen.
•
Uuden Diamina-lehden esittely.
Toukokuun ja kesän retki- ja kokoustiedot ilmoitetaan seuraavassa jäsentiedotteessa.
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