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Hyvä naapuri! 
 
Näin keväisin on mukava seurata kuinka Piispankatu herää eloon. Ihmiset ilmestyvät pihoille, kaduille, ja 
puistoihin, ja siinä puutarhahommien, kävelyiden ja yhteisten talkoiden aikana ehtii käsitellä myös monet 
naapuriston asiat. Nämä keskustelut päättyvät usein päivittelyyn, miten onnekkaita olemme saadessamme 
elää ja työskennellä tällaisessa ympäristössä, ja tottahan se on. Naapureiden välistä mutkatonta 
kanssakäymistä ja alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa olemme osanneet vaalia jo 
pitkään, mutta täällä viihtyvä monipuolinen kasvisto ja monet harvinaiset lintu- ja hyönteislajit ovat jääneet 
vähemmälle huomiolle. Pölyttäjähyönteisten katoaminen, ja sen vaikutus luonnon ja ihmisen hyvinvoinnille 
on uudenlainen uhka, johon yhdistys on päättänyt nyt tarttua aloittamalla yhteistyön Turun yliopiston 
biodiversiteettiyksikön kanssa.  
 
Ensimmäisenä yhteisenä hankkeena järjestämme lapsille suunnatun, mutta kaikenikäisille piispankatulaisille 
tärkeää tietoa tarjoavan Pörriäishotelli –työpajan, jonka aikana varmistamme, että Kuupuu –veistoksena 
uuden elämän saanut, pari vuotta sitten katkennut, ja meille monille rakas tsaarinpoppeli tarjoaa sopivia 
majapaikkoja mesipistiäisille, leppäkertuille ja päiväperhosille. Työpajassa rakennetaan lisäksi muutama 
pienempi hyönteishotelli Tuomaanpuistoon ja kotipihalle vietäväksi, ja jaetaan ohjeet, joiden avulla niiden 
valmistaminen onnistuu myös kotona. Hyönteiset eivät selviä ilman ravintoa, jonka vuoksi julkaisemme 
lähiaikoina fb-sivuillamme biodiversiteettiyksikön kanssa laaditun hyönteiskasvilistan, jota koostettaessa on 
huomioitu niin alueen pihapiireihin sopivat kasvit kuin myös hyönteisten ravinnon saanti keväästä syksyyn. 
Hyönteisiä voi auttaa myös pienillä teoilla tai tekemättä jättämällä, koska siisti piha ei välttämättä tarjoa 
riittävästi suoja- ja majapaikkoja niille. Seuraavan kerran pihaa siivottaessa sinne kannattaa jättää nokkosia 
kasvavia kesantoalueita, ja kesäkukkaostoksille lähdettäessä mukaan voi ottaa Piispankadun 
hyönteiskasvilistan. 
 
Vaikka mietimme nyt Piispankadun luonnon monimuotoisuuden suojelua, emme silti unohda rakennettua 
ympäristöäkään. Alueen pitkään historiaan pääsee tutustumaan arkkitehti Panu Savolaisen vetämillä uusilla 
kävelykierroksilla. Yliopistojen uudisrakennusvaiheen käynnistävään Juslenia –hankeeseen voi puolestaan 
perehtyä yliopistojen ja SYK:n järjestämässä kaikille avoimessa keskustelu- ja infotilaisuudessa, joka pidetään 
24.5. klo 13 alkaen Gadolinian auditoria A:ssa, Porthaninkatu 3-5. 
 
Ja mitä olisi Piispankatu ilman sen ihmisiä? Kaikkien piispankatulaisten yhteiset kesäjuhlat järjestetään 
perinteen mukaisesti juhannusviikon tiistaina 19.6. Tuomaanpuistossa klo 18 alkaen. 
 
Vielä kiitos kaikille jo jäsenmaksun maksaneille! Jos se on päässyt unohtumaan, nyt kannattaa kiirehtiä, koska 
touko- ja kesäkuussa järjestettävät arkkitehtuurikävelyt ovat jäsenille ilmaisia, kun muilta osallistujilta 
peritään 5 € maksu. Piispankatu-Biskopsgatan ry:n jäsenyys ei myöskään edellytä alueella asumista, vaan 
mukaan voivat liittyä kaikki Piispankadun alueesta ja yhdistyksen toiminasta kiinnostuneet ihmiset. 
Jäsenmaksut 2018: 10 €/henkilöjäsen, 20 €/kannatusjäsen, 30 €/yritykset ja muut yhteisöt. (0 € alle 18 
vuotiailta jäseniltä). Maksut voi suorittaa tilille Liedon Osuuspankki FI21 4713 3020 0061 89. Viestiksi 
jäsenmaksu 2018. Pankkiasiat hoidettuasi voit sitten käydä kahvilla Fabbes Caféssa, joka tarjoaa kupillisen 
kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. 
 
   https://piispankatu.wordpress.com   https://www.facebook.com/Piispankatu/ 


