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OLE LUONNONVOIMA. Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.
Luonnonsuojelija on Suomen suurimman ympäristöjärjestön, Suomen luonnonsuojeluliiton, jäsenlehti.
Noin 30 000 jäsenen lisäksi lehteä lukevat poliittiset
päättäjät, kirjastojen vierailijat sekä jäsenten
perheet ja tuttavat.
Ilmoittamalla Luonnonsuojelijassa tavoitat
ekologisesti valveutuneita, ympäristöstä,
retkeilystä ja yhteiskunnasta kiinnostuneita
luonnonystäviä ympäri Suomea.
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Painos: noin 33 000 kpl
Osoitteellinen postitus: 29 311 kpl
(numero 4/2020), lisäksi 1000–5000 lehteä
ilmaisjakeluun.

Lehti painetaan 65–90-prosenttisesti
kierrätyspitoiselle sanomalehtipaperille.
Vedettömässä painoprosessissa ei käytetä öljyä
eikä vettä, ja siihen tarvitaan vain 1/10 perinteisen
painomenetelmän vaatimista kemikaaleista.
Luonnonsuojelijan paperihävikki on pieni.
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Uusia
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!
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• Termi

ympäristövirta

AINEISTOVAATIMUKSET
Ilmoitukset varataan varauspäivään mennessä ja
toimitetaan pdf-formaatissa. Ilmoituksessa käytettävien kuvien resoluution on oltava 220 dbi. Suosittelemme, että kuvissa käytetään AdobeRGB-profiilia. Kuvat
konvertoidaan vasta painossa CMYK-painoprofiiliin.
Samalla tehdään kuviin coldset-painon edellyttämä terävöinti. Ohjeita: botniaprint.fi/aineisto/profiilit. Huomaa:
Isoihin ilmoituksiin 10 mm leikkuuvarat. Tekstitiedostot
lähetetään rtf-muodossa. Ilmoitukset toimitetaan
osoitteeseen luonnonsuojelija@sll.fi aineistopäivään
mennessä.

PAINOPAIKKA
BotniaPrint, Kokkola
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”Talvella Pyhä-Luosto
luminen. Hiljaisessa n maisema on puhtaan
käydä hiihtämässä metsässä on mukavaa
. Tuoksuu viileän
ja voi kuunnella
raikkaalle
hiljaisuutta
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säilymiseen.
lumarkkinoi
Lapin matkainti perustuu
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1.3.

LS 2/2021
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LS 3/2021
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ILMOITUSHINNAT
Koko (4-värinen)							

Hinta (alv 0 %)

takakansi 		
1/1		
1/2 sivua, vaaka 		
1/2 sivua, pysty		
1/4 sivua, pysty		

3 500 euroa
2 500 euroa
1 250 euroa
1 250 euroa
625 euroa

250 mm x 310 mm (+ 10 mm leikkuuvarat)
250 mm x 310 mm (+ 10 mm leikkuuvarat)
250 mm x 155 mm (+ 10 mm leikkuuvarat)
123 mm x 310 mm (+ 10 mm leikkuuvarat)
123 mm x 155 mm (+ 10 mm leikkuuvarat)

Muita kokoja:
pysty 160 mm x 350 mm (+ 10 mm leikkuuvarat) 		
pysty 85 mm x 350 mm (+ 10 mm leikkuuvarat)		
vaaka 250 mm x 90 mm (+ 10 mm leikkuuvarat)		
106 mm x 100 mm				
106 mm x 50 mm 				
50 mm x 50 mm 				

1 600 euroa
850 euroa
650 euroa
300 euroa
150 euroa
75 euroa

KYSY ERI KOKOJA

Räätälöimme sinulle
sopivan mainospaikan!
Katso ilmoitusten havainnekuvat
seuraavalta sivulta.

Luonn
onsuojel
u l i i to n
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40 %
alennu
s!
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•

Henrik Kettunen

Riku todistamassa Riiassa,
kuinka Selina Vancane
allekirjoittaa Latvian
Green Movementin
liittymissopimusta
EKOenergia-verkostoon.

Rikun työssään –
puhumassa, kuinka
sähkömarkkinat ja
suojelutyö saadaan
lyömään kättä.

”

Visiomme on, että saamme kaikkiin
Euroopan maihin markkinoille
ympäristömerkittyä sähköä.
Hän kertoi erimaalaisille järjestöihmisille vihreän
sähkön markkinoiden toiminnasta, ja jäsenjärjestöjen määrä kasvoi nopeasti. Tällä hetkellä niitä on jo
34, ja toiminta kehittyy koko ajan. Useampi järjestö on
palkannut EKOenergia-vastaavan omasta maastaan.
”Yllättävimpiä ovat olleet Iranista tulleet yhteydenotot. Meillä on yli tuhannen maailmalla toimivan
ympäristöjärjestön yhteystiedot, ja jäsenjärjestöjä on
jopa Kosovossa, Georgiassa ja Albaniassa.”
Nykyään Riku matkustaa tapaamaan energiayhtiöiden markkinointipäälliköitä, toimitusjohtajia ja
ympäristöpäälliköitä, jotka päättävät, millaista sähköä heidän yrityksensä myyvät. EKOenergiassa työskentelee ihmisiä neljässä eri maassa, joiden lisäksi
toiminnassa on mukana vapaaehtoisia eri puolilta
maailmaa.

30.1. Bryssel, aamu
Kun herään, ovat Jan ja Isabel jo lähteneet töihin ja lapset
kouluun. Huone on patterin ansiosta liiankin kuuma. Suihku on huoneeni vieressä. Kun palaan suihkusta pelkkä pyyhe päälläni huomaan, että huoneeni ovi ei aukea. Rappukäytävässä on kylmä ja lähden etsimään työkaluja pelkkä
pyyhe päälläni. Yllätyksekseni Gevorg onkin paikalla ja hän
vääntää oven takaisin paikalleen niin, että pääsen huoneeseen.
Tulen myöhässä seminaariin, jossa suuri ympäristöjärjestöaktiivien joukko on kokoontunut yhteen Euroopassa
pohtimaan bioenergian haasteita ja mahdollisuuksia. Paikalla on osanottajia EU-maiden lisäksi myös Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Australiasta ja Venäjältä.
Paikalla on EKOenergia-verkoston jäseniä, kuten Latvian
työntekijämme Ojars Balcers. Tapaan myös portugalilaisen
jäsenjärjestömme Querquksen edustajan Mafalda Sousan
ensimmäistä kertaa.

Mielipiteet bioenergiasta jakautuvat eri Euroopan
maissa. Belgiassa kansalaisjärjestöt kampanjoivat
bioenergiaa vastaan ja Latviassa rajusti sen puolesta. Erot selittyvät bioenergian erilaisilla käyttötarkoituksilla ja alkuperillä eri maissa. Belgiassa ei ole
samanlaista lämmöntarvetta kuin pohjoisessa ja

useimmiten siellä käytetty bioenergia on tuontitavaraa.
Suomessa bioenergiaan suhtaudutaan melko positiivisesti moneen muuhun maahan verrattuna.
Lämmöntuotannon puolella on aika vähän lähellä
tuotettuja uusiutuvia vaihtoehtoja. Meillä keskustelu painottuu kotimaisen bioenergian kestävyyteen.
Viime vuonna EKOenergia avasi ilmastorahaston. Aina, kun sähköä myydään EKOenergiana,
myyjä maksaa jokaista megawattituntia kohti 10
senttiä Ilmastorahastoon. Rahasto investoi uuteen
uusiutuvan energian tuotantoon ja päästövähennyksiin. Kun ilmastorahasto avattiin, hakemuksia tuli
heti 70 eri maasta. Eksoottisimmat olivat kolme Pohjois-Koreasta saapunutta hakemusta.
Huhtikuun loppuun mennessä Riku oli ollut tänä
vuonna työmatkoilla yhteensä neljä viikkoa. Hän arvioi, että tulee matkustamaan vuoden aikana yhteensä ainakin neljä kuukautta. Siinä ehtii sohvasurffata.
Ja vaikuttaa ekosähköbisnekseen.
Tällä hetkellä pääpaino on isoissa
yrityksissä.
Helpoin vaikuttamisen kohde
ovat traderit. He ovat välikäsiä sähköntuottajien ja myyjien välillä.
Kaupantekijöitä.
”Monet heistä haluavat myydä
muutakin kuin perusvesisähköä. He
haluavat lisätä markkinoiden vaikuttavuutta ilmastoon ja ympäristönsuojeluun.”
Tradereita on Euroopassa vain noin sata. Yritykset ovat pieniä, ja niissä työskentelee yleensä vain
pari henkilöä. Samat henkilöt käyvät myös kauppaa päästöoikeuksilla.
”Heillä on paljon asiantuntemusta. Lainsäädäntö
on muuttunut, ja muut kuin traderit eivät oikein tunne alkuperätakuumarkkinoita. Kaupankäynnistä on
tullut elektronista.”
Runsaalla matkustamisella on kääntöpuolensakin. Vaikka sohvasurffatessa ei koskaan ole yksinäistä, tuntuu viikon ero Ulla-vaimosta ja 2-vuotiaasta
Ossian-pojasta Rikusta ajoittain raskailta.

Virtain luonnonsuojeluyhdistys:
Lisätietoa: Larissa Heinämäki, larissa.
heinamaki@iki.fi, p. 040 776 2797

•

1/1 sivu
250 x 310 mm
(+ 10 mm leikkuuvarat)
2 500 euroa

Pelaamme taas illalla Bangia ja hieman Playstationia.
Yhtäkkiä paikalle ilmestyy pariskunta kahden lapsensa
kanssa. He auttavat Brysselin kodittomia ja tuovat lähikaupoista kerättyä ruokaa armenialaisperheelle. Armenialaisilla ei ole EU:ssa oleskelulupaa, mutta he eivät voi palata
kotimaahansa oman turvallisuutensa takia. Heidän on mahdotonta saada Belgiasta töitä ja toimeentuloa.

Riku näkee EKOenergian tulevaisuuden valoisana.
Uusimpana tekonaan merkin ilmastorahastosta rahoitettiin tansanialaiseen kouluun aurinkopaneelisähköt. Kohde valittiin sillä perusteella, että
käytettävissä olevilla rahoilla saatiin suurin ympäristövaikutus.
EKOenergia käynnisti juuri myös
yhteistyökumppaninsa kanssa kalatiesähköhankkeen, jonka tarkoituksena on saada Mustionjoen neljään
vesivoimalaan kalatiet. Kampanjaan
osallistuvat lupaavat vaihtaa sähkösopimuksensa voimalaitoksen omistajille
ja maksaa pienen kalatiemaksun, jos
energiayhtiö suostuu kalateiden rakentamiseen.
”Visiomme on, että saamme kaikkiin Euroopan
maihin markkinoille ympäristömerkittyä sähköä.
Sellaista sähköä, jonka ostamisella on oikeasti positiivisia ympäristövaikutuksia.”

”Kun palaan
suihkusta pyyhe
päälläni, ovi ei
aukea.”

1.2. Takaisin Suomeen
Paluu Suomeen. Ostan tuliaisiksi belgialaista suklaata. Se
on pakollinen Brysselin tuliainen.

Ylä-karjalan luonnonystävät:
Kävelyretki hämärissä 13.12. klo 14–15,
pikkujoulu ja ruokailu klo 15.30. Haikolan talo,
Opistontie 7, Nurmes. Ilmoittaudu viimeistään
ma 8.12. Hannalle, p. 050 522 1074. Tervetuloa!
Luonto lainassa, kirjastojen luontoviikko Nurmeksen kirjastossa 9.–15.2.

•

Mitä energiantuotantoa
SINÄ RAHOITAT?
Koko energiajärjestelmämme saa rahoituksensa
energiankäyttäjien lompakoista.
Ostamalla ympäristömerkittyä sähköä muutat
energiantuotantoamme paremmaksi. Rahasi eivät
päädy kivihiilipohatoille.
Fossiilisia polttoaineita ja ydinvoimaa markkinoidaan sinulle sekasähkönä. Jätä ostamatta.

•

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan
luonnonsuojelupiiri:
Aluepäällikkö Merja Ylönen,
p. 044 929 0550, pohjois-pohjanmaa@sll.fi
Toimisto: PL 326, 90101 Oulu,
Käynti-osoite: Kauppurienkatu 33,
90100 Oulu
Seuraa: sll.fi/pohjois-pohjanmaa

Mikään energiantuotantomuoto ei ole haitaton.
Siksi myös uusiutuvilla tuotetulle energialle on
EKOenergia-merkissä tiukat laatuvaatimukset
niin tuuli- kuin vesivoimallekin.

oulun luonnonsuojeluyhdistys:
Yhteystiedot – Contact information: olsy.fi, olsy@olsy.fi, p. 045 639 5311.
Ajankohtaiset tapahtumat ja retket myös
Info-pisteissä K-Supermarketeissa. Tiedot päivitetään noin kolmen viikon välein.
Info-pisteet: K-supermarketit, Citymarket
Rusko

EKOenergia-merkittyä sähköä voit ostaa yli
kymmeneltä eri yritykseltä Suomessa.
Lue lisää osoitteesta ekoenergia.fi.

•

Retkikerho – The Excursion Club: Tervetuloa luontoretkille ja harrastuspiireihin!
Tervetuloa jäseneksi! Jäsenyys on ilmainen.
Soita p. 045 639 5311 tai täytä lomake: olsy.fi/
retkikerho/liityjaseneksi.html. Ajankohtainen
retkiohjelma: olsy.fi/retkikerho. Ilmoittaudu:
olsy.fi/retkikerho/ilmoittauduretkelle.html,
retkikerho@retkikerho.fi tai p. 045 639 5311.

Näet tällä sivulla Suomen ainoan ympäristömerkin energialle. Osta vain sähköä, jolla on tämä
merkki.

Sirkka-myrskystä uusi show
UKK-puiston hakkuukiistojen ollessa kuumimmillaan Luonnonsuojeluliiton pääsihteerinä oli metsänhoitaja Esko Joutsamo. Hän muistelee lokakuussa 1985 riehunutta Sirkka-myrskyä.
”Se iski samoille Jaurujoen alueille kuin Maurimyrskykin ja kaatoi puuta 100 000–150 000 kuutiota.”
Joutsamo kertoo, että Sirkka-myrsky nosti uudestaan pintaan metsätalouden toiveet saada iskettyä kyntensä kansallispuistoihin. Puisto oli kuitenkin saanut jo lainsuojan, ja UKK-puiston neuvottelukunta ja ympäristöministeriö oli perustettu. Ne
käänsivät osaltaan keskustelua järkevämmäksi.
Tehty ratkaisu olla koskematta myrskypuihin oli
Joutsamon mielestä ainoa oikea päätös.
”Myrskykeskustelun yhteydessä muutkin kunnat
esittivät toiveensa päästä hakkaamaan suojelualueiden kaatuneita puita, jos se olisi sallittu Koilliskairassa. Tätä esitettiin esimerkiksi Lemmenjoella.”
Joutsamon mukaan tuon ajan myrskytuhokeskustelu meni lopulta aivan yli. Eduskunnassa nähtiin Metsähallituksen entistä ylintä johtoa esittämässä, että saman tien supistettaisiin UKK-puistoa Savukosken puolelta.
Puiston vastustajat eivät kuitenkaan saaneet
toivomaansa revanssia, eivätkä kaikki alueen kunnanjohtajatkaan olleet enää samaa mieltä. Joutsamo muistaa lämmöllä Sodankylän silloista kunnanjohtaja Lasse Näsiä, joka ilmoitti Sirkkamyrskyn jälkeen vastustavansa puiston hakkuita.
”Ellei näiden myrskyjen jälkeen olisi tehty oikeaa päätöstä, myrskytuhojen korjuukäytäntö olisi
voinut hyvinkin levitä kaikkialle Suomen luonnonsuojelualueille”, Joutsamo arvelee.
Vuosikymmenien takaiset äänenpainot ”tuholaisten takia tehtävistä terveyshakkuista” ovat jälleen nousseet esille talousmetsissä esiintyneiden
satunnaisten kirjanpainajatuhojen takia. Näyttää
siltä, etteivät kaikki opi menneisyydestä mitään.

Hyönteislajisto täytti odotukset
Ja jottei Koilliskaira ja Jaurujoki pääsisi mielestäni,
niin teen saman reissun uudelleen vielä syksyn tultua. Nyt seuranani on Metsähallituksen suojelubiologi Jukka Salmela, joka lähtee tarkistamaan hyönteispyydysten annin.
Selkärangattomiin perehtyneen Salmelan mielestä uudet 60–70 kilometriä ei tule patikoitua turhaan,
sillä 20 pyydyksestä löytyy useita huippuharvinaisuuksia kuten havuhuppukuoriainen (Stephanop a c h y s l i n e a l i s ) , m ä n t y h u p p u ku o r i a i n e n
(S. substriatus) ja palolatikka (Aradus angularis) sekä
kaksi Suomelle ennen tuntematonta äkämäsääskilajia (Eomastix incerta, Lestremia solidaginis).
Salmela on ilahtunut.
”Jo etukäteen odotukset olivat
korkealla, sillä UKK-puiston lajisto
tunnetaan yllättävän huonosti, ja Venäjän rajan läheisyys myrsky- ja paloalueeseen antoi lisätoiveita. Ennakko-odotukset olivat suuret, eikä niissä
petytty.”
Mauri-myrsky saa taas tunnustusta: ”Ilman myrskyn luomaa palokuormaa kulo ei varmaan
olisi levinnyt edes näin laajalle.”
Manaamme hieman palokunnan kutsumista paikalle sammuttamaan kansallispuistossa roihunnutta paloa. Mutta tämä ei toki ollut palomiesten vika,
vaan Suomen lainsäädännön. Metsäpaloa pidetään
pahana suojelualueellakin, vaikka se itse asiassa lisää puiston arvoa selvästi.
Hyönteiset ovat oikeassa. Myrskytuhoalue on paratiisi.

Laajempikin
palo olisi ollut
luonnolle
hyvästä.

Saan Sodankylässä vinkin, että Metsähallituksen
eläkkeellä olevalla työnjohtajalla Jorma Kaaretkoskella on kerrottava 80-luvun kuumista hakkuukiistoista Mauri-myrskyn jälkeen.
Suuntaan autoni Ivalontielle ja löydän Kaaretkosken kauniista hirsitalosta joen rannalta. Hyvässä
kunnossa oleva entinen Metsähallituksen työntekijä leväyttää keittiön pöydälle säästämänsä kansallispuiston hakkuusuunnitelmat 30 vuoden takaa.
”Mauri-myrskyn jälkeen Metsähallitukselle annettiin tehtäväksi korjuusuunnitelman tekeminen”,
Kaaretkoski kertoo avoimesti.
Hän kertoo käyneensä lentämässä myrskytuhoalueiden päällä ja tehneensä maastotöitä: ”Merkitsimme karttoihin talviteiden paikkoja puiden hakemista varten.”
Kaaretkoski sanoo, että puistossa oli nurin arviolta 256 000 kuutiota puuta. Sitä voi verrata silloisiin
Sodankylän hoitoalueen vuotuisiin hakkuumääriin,
jotka olivat noin 310 000 kuutiota. Puistossa oli siis
kaatuneena vuoden hakkuita vastaava määrä puita.
Hänen mukaansa Metsähallituksella ei ollut suurta tarvetta puiston hakkuisiin, mutta asiaan vaikutti paikallisten ihmisten ja poliitikkojen paine. Niinpä
hakkuusuunnitelma päätettiin laatia salassa julkisuudelta, eikä lehdistölle annettu aluksi tietoa hankkeesta.
Kaaretkoski osoittaa silloisia salaisia karttoja ja
näyttää, miten rajusti missäkin puiston osassa aiottiin hakata.
”Jaurujoen yli suunniteltiin pukkisiltaa. Kyllä sinne olisi jäänyt paljon muitakin jälkiä, sillä työmaa
olisi tuskin jäänyt pelkäksi tuulenkaatojen hakemiseksi”, Kaaretkoski räväyttää. ”Sieltä olisi otettu lisää puutavaraa pystypuista.”
Hän kertoo, etteivät myöskään kaikki tiet olisi olleet pelkkiä talviteitä vaan maaston pinnan jyrkkiä muotoja
olisi tasoiteltu erilaisilla
leikkauksilla.
”Meillä oli metsureiden lisäksi 5–6 monitoimikonetta valmiustilassa lähtemään Jaurujoelle ja muualle
UKK-puistoon eri puolilta Suomea.”
Kaaretkoski kertoo, että
kaikki oli suunniteltu valmiiksi
jopa polttoainetankkauksen pisteitä ja huoltopaikkoja myöten.
Hakkuusuunnitelmat julkaistiin seuraavana keväänä, josta alkoi taistelu kansallispuiston luonteesta ja suojasta ihmistoiminnalta.
Kiista puiston hakkuista jatkui vuosia. Alueen
kunnat, Lapin läänin maaherra Asko Oinas ja useat poliitikot kannattivat hakkuita. Puiston johtajaksi vuonna 1987 tullut Pekka Borg vastusti hakkuita jyrkästi, kuten myös Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen pääsihteeri Esko Joutsamo ja monet muut
tahot. Alueelle järjestettiin retkeilyjä, ja Matti Ahde
oli päätöksissä mukana uutena ympäristöministerinä.
Myrskytuhoalueiden maalailtiin muuttuvan koko
puistoa uhkaavien ”ötököiden” paratiisiksi ja puhuttiin jopa koko Pohjois-Suomea uhkaavista metsätuhoista. Kun mitään tuhoja ei tapahtunutkaan, pelottelun kärki tylsyi, ja yhä useammat tahot ilmoittivat
vastustavansa puiden hakemista. Lopulta hakkuista ja valmiista suunnitelmista luovuttiin kaikessa hiljaisuudessa.
Kiistan aikana tunteet kävivät kuumina, mutta
moni tunnustaa nyt tehdyn ratkaisun olleen oikea.
Tietön ja hakkaamaton UKK-puisto kaatuneine ja
nyt osin palaneine puineen on alueelle aarre, jossa
myös paikalliset käyvät metsällä paitsi saaliin, myös
häiriöttömän luonnon takia.
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•

Pohjois-saVo

Pohjois-savon luonnonsuojelupiiri:
Aluesihteeri Marja Tenhunen,
p. (017) 262 3811, pohjois-savo@sll.fi
Toimisto: Kirkkokatu 35, 70100 Kuopio,
avoinna maanantaisin ja torstaisin
klo 13–17 (ei kesä,- heinä- ja elokuussa)
Seuraa: sll.fi/pohjois-savo,
facebook.com/sllitasuomi

•

Kaivoshankkeet vesistöriskinä pe 23.1.
klo 17–21. Raukun entisellä koululla Kaavin
Rauvantaipaleella. Koulutusluentoja, mm. FT
Jari Natunen. Perustetaan "Saimaanlatvan"
kaivostarkkailuryhmä kaivoshankkeista huolestuneille ja vesien puolesta toimiville, myös
vesitietojen välittämiseen. Voit vaikuttaa paremmin, kun tulet ottamaan selvää keinoista.
Lisätiedot: J. Kumpulainen, otusposti@gmail.
com, p. 050 4484 710. Kutsujana Ei Kaavivaaraa -liike ja facebook.com/Saimaanlatvavesi
Savo-Karjalan kaivosvaalit -seminaari
la 24.1. klo 13–17 Raukun entisellä koululla
Kaavin Rauvantaipaleella. Kuka ratkaisee kaivoshaittojen pattitilanteen? Muina esitelmäaiheina Kaavin ja Juojärven vesien tulevaisuus,
vesienhoitosuunnittelu sekä kaivosten vesi- ja
pölyhaitat. Puheenvuoropyynnöt: Kirsti Toikka, p. 050 531 7974. Päivitykset: facebook.com/
sllitasuomi. Järjestäjät: Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja Kaivannaisten maailmantalous
-kehitysviestintähanke.

satakunta

satakunnan piiri:
Aluesihteeri Risto Vilen, p. 044 0211 838,
satakunta@sll.fi
Toimisto: Antinkatu 2, 28100 Pori,
Avoinna maanantaisin klo 10–16
Seuraa: sll.fi/satakunta, Facebook:
Suomen luonnonsuojeluliiton
Satakunnan piiri ry
ala-satakunnan ympäristöseura:
Tutustu tapahtumiin yhdistyksen verkkosivulla sll.fi/satakunta/alasatakunta

uudenmaan piiri:
Toiminnanjohtaja Ursula Immonen,
p. 044 2580 598, uusimaa@sll.fi,
luonnonsuojeluasiantuntija Tapani
Veistola, p. 0400 615 530, tapani.
veistola@sll.fi, puheenjohtaja
Sirkku Manninen, p. 040 563 1546
Toimisto: Itälahdenkatu 22 B,
00200 Helsinki
Seuraa: sll.fi/uusimaa, Facebookissa:
SLLUP (Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri)
helsingin luonnonsuojeluyhdistys:
Lisätietoja ja viime hetken muutokset:
helsy.fi ja Krista Raveala, p. 050 379 5117

•

•

iisalmen luonnon Ystäväin yhdistys:
Kodin ilmastoteot -ilta la 29.11. klo 12 Iisalmen kulttuurikeskuksen Luontomuseossa
energiatehokkuusasiantuntija Risto Saarikivi
esittelee kodin ilmastotekoja: Energiansäästö
ja oman energian tuotto. Hän kertoo myös
Luonnonsuojeluliiton ja LähiTapiolan energiansäästötyöstä. Energiakartoituksella on
löydetty säästöjä 50–4000 € asti. Lue lisää:
sll.fi/negawatti ja iisalmenluontomuseo.net.

järvenpään ympäristöyhdistys:
Kevätkokokous ma 23.2. klo 19 Järvenpää-talolla. Tarkempi tila selviää ala-aulan
info-TV:stä.
Luontokerho Joukhainen, alakouluikäisten lasten luontokerho retkeilee lauantaiaamupäivisin noin joka toinen viikko. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: kerhon vetäjä Tarja Alapassi, p. 050 386 1469.
Vuoden alussa aloittaa uusi luontokerho
Kerkät 1–6-vuotiaille lapsille vanhempineen.
Annetaan perheille vinkkejä retkeilyyn ja
ajanviettoon luonnossa. Kaikille avoin ja maksuton kerho kokoontuu kerran kuussa sunnuntaiaamupäivisin luonnossa. Käytettävissä
ei ole sisätiloja eikä WC:tä. Retkille mukaan
omat eväät ja säänmukaiset varusteet. Ilmoittautuminen: saaralehtineva@gmail.com.

kuopion luonnon Ystäväin Yhdistys:
Kuopion toimipaikan Pesän avoimet
ovet to 4.12. klo 13–19. Tervetuloa tutustumaan toimitilaamme, Pesään, Kirkkokadun
ja Käsityökadun kulmaan (os. Kirkkokatu
35). Tule nauttimaan glögiä ja pipareita ja tuo
ystäväsikin mukaan! Samalla voit hankkia
kätevästi ensi vuoden luonnonkalenterin ja
kortteja joulupostiin.

•

•

Koko perheen luontokoulusunnuntait kutsuvat jälleen Vantaan luontokoululle
(Sotungintie 25A)! Tule tutustumaan päivän
aiheen mukaiseen luontopolkuun ja virkistymään luonnon helmassa. Sään salliessa on
mahdollisuus paistaa omia makkaroita nuotiolla. Tapahtuman ajan (klo 10–13) on auki
luontokahvila, jossa on tarjolla reilun kaupan
luomukahvia ja pullaa. Tervetuloa Vantaan
luontokoululle! Ohjelmassa keväällä: 11.1. Jääkausien jäljillä, 8.3. Myyrät ja muut pikkunisäkkäät, 10.5. Eläinmaailman äidit. Lisätietoa
luontokoulusunnuntaista nettisivuiltamme.

Varsinais-suomi

uusimaa

Helsyn hallituksen kokous 11/14 ma 8.12.
klo 17.30–19 Luonnonsuojeluliiton uusissa tiloissa (Itälahdenkatu 22 B).
Talviretki Santahaminaan la 28.2. Retki
suuntautuu auringonlaskun rannoille ja metsiin ja päättyy sotilaskotiin. Varusteet: lämpimät vaatteet ja maastojalkineet, omat eväät
ja lämmintä juotavaa. Vaativuus keskitasoa:
mahdollisesti kahlataan lumessa. Lähtö Santahaminasta bussin 86 päätepysäkiltä klo 13, paluu samaan paikkaan. Ilmoittaudu viim. 26.2.:
helsy@sll.fi. Henkilötodistus mukaan, Santahaminaan pääsevät vain Suomen kansalaiset.

•

suomen luonnonsuojeluliitto Vantaa:
Ajantasaiset tiedot tapahtumista ja muusta
toiminnastamme löydät nettisivuiltamme:
sll.fi/uusimaa/vantaa

•

•
•
•

mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys:
Tietoja tapahtumista Mäntsälän Uutisten
seurapalstalla ja lsy:n nettisivulla mantsalanlsy.fi. Vuoden 2015 alkupuolella Luonto lainassa
-asioita kirjastossa ja tulossa on kevätkokouskin.

•

Varsinais-suomen luonnonsuojelupiiri:
Aluepäällikkö Hannu Klemola,
p. 040 3725301, (02) 2355255,
varsinais-suomi@sll.fi
Toimisto: Martinkatu 5, 20810 Turku
Seuraa: sll.fi/varsinais-suomi,
facebook.com -> Varsinais-Suomen
luonnonsuojelupiiri

•

Vilkas toimintavuosi huipentuu itsenäisyyspäivän aattona 5.12. järjestettäviin pikkujouluihin. Juhlimme Luonnonsuojelukeskuksella (Martinkatu 5) klo 18 alkaen yhdessä
Turun paikallisyhdistyksen kanssa. Luvassa
on ruokaa, juomaa, seurustelua ja ohjelmaa.
Lämpimästi tervetuloa kaikille viettämään
tunnelmallista iltaa mukavassa porukassa!
Joulupukki vierailee juhlissa – tuo mukanasi
pieni paketti pukinkonttiin. Tarkoituksena
on ekologisesti laittaa pakettiin jotakin itselle
turhaa jo kotoa löytyvää, mutta mahdollisesti
jollekulle hyödyllistä.

Seuraa sähköistä tiedotustamme
(nettisivut, Facebook, Twitter, s-postilista), jossa lisää tapahtumia ja ajankohtaisia teemoja syksyn mittaan!

•

Kilpisjärveltä Haltille ammattivaeltajan matkassa ti 25.11. klo 18. Retkeilytoimittaja ja -kirjailija Joel Aholan luento
Luonnonsuojelukeskuksessa (Martink. 5).
Käsivarren pohjoisosassa kohoavat kaikki
Suomen yli tuhannen metrin korkeudelle
yltävät tunturit. Ylväimpänä ja pohjoisimpana niistä nousee Halti, 1 324 metrin korkeuteen. Ensimmäiset kapusivat Haltille jo
1930-luvulla, jolloin Kilpisjärvelle ei ollut
vielä tieyhteyttä. Suomen korkein kohta
ja sen eteläpuolella levittäytyvä laaja avotunturialue innoittavat yhä matkailijoita,
retkeilijöitä ja erämaan vaeltajia – Yliperän
ystäviä. Seudulle ominaista ovat huimat
korkeuserot, jyrkät pahdat, puuttomat
paljakat sekä kalkkipitoisen maaperän ja
alpiinisen ilmaston tuomat ainutlaatuiset
elinolot vaativille tunturikasveille ja niistä
riippuvaisille hyönteisille. Retkeilytoimittaja ja -kirjailija Joel Ahola on vaeltanut Käsivarressa satoja ja taas satoja kilometrejä
kerätessään materiaalia laatimaansa Kilpisjärvi Halti Retkeilyopas ja kartta -teokseen.
Pääset kirjailijan mukaan vaellukselle 25.
marrask

/2 s vua
pysty
23 x 3 0 mm
(+ 0 mm
b eed t)

Palkintoja
ympäristöteoista

V

kemiönsaaren luonto:
Syyskokous ti 25.11. klo 18 Kemiössä Sagalundin museon päärakennuksessa Oskarinsalissa, Museotie 7. Käsittelemme sääntömääräiset asiat: päätämme ensi vuoden toiminnasta
ja jäsenmaksun määrästä. Valitsemme myös
uudet hallituksen jäsenet. Hallitus kaipaa
aina uusia jäseniä, olisitko sinä kiinnostunut
olemaan mukana? Tai oletko muulla lailla
innostunut tulemaan mukaan luonnonsuojelutoimintaan? Kaavamuutosseuraajana,
luonto-oppaana, luennoitsijana, bloggarina,
retkieväsvastaavana? Ilmianna itsesi, nyt on
aika päättää ensivuoden toiminnasta! Ennen kokousta käsittelemme tilannetta liittyen
Konstsamfundetin aikeisiin hakata metsää
Purunpäässä ja Taalintehtaalla. Sitä seuraa
lyhyitä puheenvuoroja aiheesta ”Viisautta
luonnosta”. Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Teija
Puranen, p. 050 3391 883.

•

250 eu oa

Luonnonsuojelija

onnea turku!

Turun luonnonsuojeluyhdistys valittiin Suomen
luonnonsuojeluliiton vuoden 2014 paikallisyhdistykseksi.
Turun luonnonsuojeluyhdistys palkittiin sen aktiivisesta, monipuolisesta ja
eri ikäryhmille suunnatusta toiminnasta. Yhdistys on siivonnut Aurajokea
DBTL-festivaalin aikana, osallistunut kansallispuistopäivään, järjestänyt kasvintunnistuskurssin ja retkeillyt.
”Meillä on luova ja lämmin ilmapiiri, jossa toimii ahkeria ja innoittavia ihmisiä”, yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Armanto kuvailee.
Vaikka yhdistyksen aktiivit ovat etupäässä opiskelijoita, tarjoaa yhdistys toimintaa kaiken ikäisille: ”Luonto ja sen suojeleminen yhdistää iästä riippumatta.
Eri ikäryhmien saaminen mukaan onnistuu hauskasti järjestämällä tapahtumia
eri yhteistyökumppaneitten kanssa.”
Esimerkiksi Luonto-Liiton kanssa on järjestetty perhe- ja lastentoimintaa.
Luonnonsuojeluliiton myöntämä palkinto julkistettiin liittovaltuuston syyskokouksessa 22.11. Suomenlinnassa. 200 euron palkintosumman lisäksi hallituksen jäsenille annettiin norppamukit kiitokseksi hyvästä työstä.
Ensi vuonna palkittava yhdistys valitaan hyvän jäsenhankinnan perusteella.

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys:
Alkukevään ohjelmassa alustavasti tähtiretkiä, jälkiretki ja ohjelmaa kirjaston
Luonto lainassa -viikolla. Tarkemmat tiedot
lähempänä sll.fi/parainen ja Facebookissa! Ota
yhteyttä paraisten.lsy@gmail.com.

•

turun luonnonsuojeluyhdistys:
Liity kaava- ja retkiryhmän sähköpostilistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen
turkulsy@gmail.com.

”Olisi otettu
lisää puuta
pystypuista.”
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Valitse näistä vaihtoehdoista
ilmoituspaikkasi.

•

Sus en r nna a

Vaellus läpi postikorttimaisen kauniin Norjan alkoi
pohjoisesta Nordkapista. Matkaa kertyi seuraavien
kolmen kuukauden aikana hurjat 1700 kilometriä.
Idea syntyi Cecilian Käldin aikaisemmilla Norjan vaelluksilla, kun hän tapasi ihmisiä, jotka olivat
tekemässä Norge på Langs -nimistä vaellusta Norjan
päästä päähän. Kipinä heräsi. Antti Okkonen innostui lähtemään mukaan sillä ehdolla, että saisi kuvata reissun ja tehdä siitä dokumenttielokuvan.
Alusta asti oli selvää kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen: ”Tällainen reissu herättää huomiota, ja halusimme käyttää sitä hyväksemme. Koska meidän
vaelluksemme on sidoksissa metsään, niin päätimme
lähteä etsimään vastaavanlaista hanketta.”
Hanke löytyi. He valitsisivat Luonnonsuojeluliiton Manondoralaprojektin, jossa ennallistetaan ja suojellaan
Madagaskarin ainutlaatuisia sademetsiä. Manondroala on malagassin kieltä ja tarkoittaa
”näyttää metsä”. Metsää
vaeltajat näkivätkin, tosin toisella puolella maailmaa.
Raskaimpiin vaellusosuuksiin kuului Kalottireitin
osuus Kilpisjärveltä Abiskoon.
”Ennakkotietojen mukaan reitti ei sovellu vasta-alkajille, joka minä vaeltajana olin”, Okkonen kertoo.
Ilmat olivat kurjat, ja runsasvetisten jokien ylityksiä oli paljon. Kaiken kukkuraksi ruoka ei riittänyt.
”Jouduimme kävelemään pitkiä päiviä niukalla ravinnolla. Oli mahtava tunne, kun lopulta selvisimme
Abiskoon ja pääsimme syömään, käymään suihkussa ja nukkumaan pehmeässä sängyssä. Tuollaiset pienet asiat tuntuivat erityisiltä koettelemusten jälkeen.”
Alkumatka oli Bilbo-koiralle haasteellinen, koska
he joutuivat pitkälle venyneestä talvesta johtuen kulkemaan tietä pitkin. Asfaltti kulutti koiran tassuja.
Matka keskeytyi, ja koira vietiin lepäämään. Bilbo palasi ja käveli reissun aikana noin 1400 kilometriä.

Pysty
160 x 310 mm
(+ 10 mm leikkuuvarat)

Lahjoituksilla
istutetaan
yli tuhat
puuta.

1 600 euroa

Miten pysyä lämpimänä yli 30 asteen
pakkasessa? Luontovalokuvaaja Pertti
Turunen kertoo pukeutumisniksinsä.

•
•
•
•

Pakkanenkaan
ei kangista

Huopakumisaappaat: ”Jalat pysyvät
parhaiten lämpimänä, kun alle mahtuu
vielä villasukat.”
Kunnon rukkaset ja karvalakki:
”Kameran käyttöä varten mukana on myös
ohuemmat käsineet.”
Useampi lämpökerros: ”Kuvausreissuilla
kuljetan mukana erillistä lämpöpukua,
haalareita tai toppahousuja ja -takkia,
jotka puen päälleni, kun pysähdyn
kuvaamaan.”
Urheilukerrasto: ”Poistaa iholta
kosteuden.”
Vältä hikoilua: ”Kun hiihdän, pyrin
pitämään vauhdin aina kohtuullisena, jotta
pysähtyessä ei tule kylmä.”

625 euroa

Linkkivinkit

•

Pakkasta on parikymmentä astetta, viima iskee teräviä jääkiteitä kasvoille ja jo
kylmyyden ajatteleminen salpaa hengityksen. Eihän tuonne ulos voi mennä!
Kyllä voi, kunhan varustus on kohdillaan. Luontovalokuvaaja, metsästäjä ja
metsäesikoulun vetäjä kertovat vinkkinsä kylmyyden selättämiseen.

•

Suomen Latu järjestää myös talvella
monenlaista ulkoilutoiminta, kuten
lumikenkäilyä, hiihtoa ja avantouintia.
//suomenlatu.fi/talvilajit//
Kuinka kylmää ulkona oikeasti on? Tarkista
Ilmatieteenlaitoksen pakkasen purevuus –
taulukosta. //ilmatieteenlaitos.fi/
tietoa-pakkasen-purevuudesta//

Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Ville
Lehvoselle norpan oikeudet olivat niin tärkeiltä, että hän tarjoutui vapaaehtoistyöhön. Hän
teki Norppahaasteen jäsenlahjan tuotekuvaukset.
”Halusin antaa oman ammattitaitoisen panokseni norppien hyväksi. Olikin mukavaa oli huomata,

Teksti: Maria Vilppola Kuva: SLL

Pikatestissä
lämpöhanskat
Pirjo Itkonen

1/2 sivu
250 x 155 mm
(+ 10 mm leikkuuvarat)

Metsästys: Mervi Seikola, lastenhoitaja,
metsästyksen harrastaja
”Olen viihtynyt luonnossa pienestä asti. Kuljin lapsena isäni mukana hirvimetsällä ja oman metsästyskortin suoritin vuonna 2003.
Myös lapsemme nauttivat kovasti luonnosta ja retkeilystä. Parasta eräilyssä on yhdessä oleminen ja
luonnossa liikkuminen.
Palelen itse melko helposti, mutta ulkoilen silti
mielelläni säällä kuin säällä.
Kylmällä ilmalla kerrospukeutuminen on paras
vaihtoehto. Päällimmäisenä pukuna on hyvä olla tuulen- ja vedenpitävä puku. Se takaa kerrospukeutumisen toimivuuden. Myös oikeanlaiset jalkineet ovat
tärkeä osa pukeutumista. Tällä hetkellä minulla on
käytössä goretex-vaelluskengät.
Talvisin pidän usein mukanani käden- ja jalanlämmittimiä, joista on apua kovalla pakkassäällä.
Tietenkin parhaiten lämpimänä pysyy, kun on liikkeessä.”

1 250 euroa

Ovatko sähköllä lämpiävät
käsineet turhake vai
talvipäivän pelastaja?
Ekotekniikan maailma
testasi!
Teksti, testaus & kuvat Janne Käpylehto

Sähköllä lämpiävät hanskat tuntuvat
ensin turhilta, mutta niille voi olla
käyttöä kovilla pakkasilla tai kun kehon oma lämmitys on heikentynyt.

Pakkaseen ja ajeluun
Molemmat testatut hanskat on mahdollista liittää lisävarusteen avulla
vaikkapa moottorikelkan, työkoneen
tai moottoripyörän 12 voltin ulostuloon, niin sanottuun tupakansytytinliittimeen. Tällöin ei tarvitse kantaa
mukana akkuja.
Moottorikelkka-ajelulla lämmitettävä käsine on varmasti kätevä. Pidemmälle reissulle, vaikkapa vaellukseen,
ne soveltuvat huonosti, koska akkuka-

Gerbing O-7

KLAN Independent

pasiteetti ei riitä. Pieninkin tehoasetus
tarkoittaisi, että akkuja pitäisi olla mukana useita. Puolella teholla molemmat
hanskat lämmittävät nelisen tuntia.

Kallista mutta niin mukavaa
Akut ladataan verkkolaitteella, ja ne laitetaan hanskan sisään, pieneen taskuun. Gerbingissä on kovaa muovia oleva yksittäinen akku ja KLANissa kaksi
erillistä, jotta massa voidaan jakaa sekä
kämmen- että selkäpuolelle.
Kun täräyttää täyden tehon päälle, ei
lämpöä tarvitse kauan odotella. Gerbing
tuntuu lämpiävän hieman nopeammin,
ja niissä lämpö jakaantuu tasaisemmin.
Akun olemassaolon huomaa käytössä,
erityisesti Gerbingin kovamuovinen
akku tuntuu käden selkäpuolella, mutta siihen tottuu nopeasti.
Molemmilla maahantuojilla on valikoimassa lämmitystuotteita kaikkien
ruumiinosien lämmittämiseen ja hanskojakin löytyy erilaisia, käyttötarkoituksen mukaan.
Testejä: //sll.fi/ekotekniikanmaailma//

Hinta

249 € (akku ja laturi
mukana)

279 € (hanskat 179 €,
akkusetti 100 €)

Akku

Li-ion 7,4 V 2,5 Ah (18 Wh)

Li-poly 7,4 V 2,2 Ah (16 Wh)

Maksimiteho

15,4 W

15 W

Tehoasetuksia

4 tasoa
(lämmitysaika 2–7 h)

4 tasoa
(lämmitysaika 2,5–9 h)

Mitattu akun kesto
maksimiteholla

2 h 20 min

2 h 40 min

Yhden hanskan paino
akun kanssa

245 grammaa

272 gramma

Ominaisuuksia

+ Erityisen miellyttävä
sisäpinta
+ Kevyt
- Hinta

+ Tehoasetuksen vaihto
onnistuu hanskat kädessä
+ Paremmin istuva
akkupaketti
- Hinta

Oy DG-Products Ab
//kevytilmailu.com//

Euro Motor Center Oy
//emc24.fi//

Maahantuonti

kanssa ja varojen keräämistä Madagaskar-hankkeelle. Meille on tärkeää se, että matkallamme on jokin syvällisempikin tarkoitus, kuin pelkästään se, että se
olisi vain haaste meille kolmelle.”
Sitkeä, pieni Bilbo-koirakin lähtee taas mukaan.
Käld ja Okkonen haastoivat vaelluksen seuraajat
kävelemään matkan, jonka kulkemiseen muuten käyttäisivät kulkuvälinettä ja lahjoittamaan säästyneet
Madagaskar-hankkeeseen. Tänä vuonna kertyneillä
lahjoituksilla voidaan istuttaa yli tuhat puun taimea.
Ensi vuonna keräys jatkuu.
Tutustu Antin ja Cecilian vaellusblogiin: //norwaybyfoot.com//

miten innokkaasti kampanjaan lähti mukaan muitakin, kuten malli Heini Merilaita, maskeeraajat ja
kampaajat Salon Pasifiquesta ja vaateliike Nudge.”
Emmi Holopainen lupautui alunperin
Lehvosen avuksi, mutta kuvasikin lopulta laajasti Saimaksi nimetyn norppamaskotin elämää.
”Pääsin tekemään isompaa kampanjaa, jonka tarkoitusperät olivat
hyvät.”
Tämänkin artikkelin kuvat ovat
Holopaisen kädenjälkeä.
”Norppakampanjan kautta olen saanut uusia kokemuksia, tuttavuuksia ja
paljon hyvää mieltä onnistuneen kampanjan
johdosta”, Lehvonen summaa.
Tutustu lopputulokseen kuvaajien omilla sivuilla:
//kolumbus.fi/emmiholopainen// ja //villelehvonen.com//

2

11 Pälkäneen seudun ympäristöyhdistyksen kuuden
vuoden vääntö kunnan ja eri oikeusasteiden kanssa
pelasti Kangasalan Sahalahdessa sijaitsevan Korpiniemen
arvokkaan kallioalueen. Paikalle oli suunniteltu kalliolouhos.

Suosittu Rovaniemen Oma Luontoilta on järjestetty
jo viisi kertaa yhteistyössä paikallislehden kanssa.

12

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri saavutti
yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa voiton, kun maakuntakaavasta poistettiinn. 1000 hehtaaria turvesuovarauksia Livojoen valuma-alueelta.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys aloitti
toimintansa rytinällä pitkän tauon jälkeen.

3

La14 Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri
järjesti kaksi katiskanvaihtotapahtumaa osana norppakampanjaa.

1

5 Kajaanin seudun luonto ry:n pitkäaikainen
työ palkittiin syyskuussa, kun Metsähallitus
päätti suojella Kajaanin eteläosissa sijaitsevan
Loutevaaran 34 hehtaaria vanhaa metsää.

3

Keurusseudun Luonnonystävät
9 järjestivät lastenleirin jo 20.
kerran. Se tekee yhteensä 1500
luontoharrastusvuorokautta!

6
8
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18
19
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17

15
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10 Pohjanmaalla ja Satakunnassa jatkettiin pienvesien
ennallistus- ja kunnostustöitä. Niitä tehtiin viidessä
eri kohteessa noin kilometrin matkalta.

7

14

”

Villistä luonnosta vientituote?
Murto ei halua asettaa kaivos- ja matkailualaa vastakkain vaan toivoo, että niiden hyötyjä ja haittoja
arvioidaan pitkällä tähtäimellä.
”Kuusamoon suunniteltu kaivos sijaitsisi vedenjakajalla ja vain kilometrin päässä koskistaan tunnetusta Kitkajoesta. Jos luonto tuhoutuu, mitä meille jää? Kaikki kaivokset jättävät jälkensä.”
Pitkään liike-elämässä toiminut Murto ymmärtää
taloudelliset pontimet, mutta kääntäisi katseen muihin elinkeinoihin kaivosintoilun sijaan. Kaivos toisi
uusia työpaikkoja, mutta veisi niitä etenkin matkailusta.
”Kuusamossa on kalastusta ja poronhoitoa. Villi
luonto marjoineen ja sienineen voisi olla tulevaisuuden vientituote sen sijaan, että myymme maat
pala palalta ulkomaalaisille kaivosyhtiöille”, hän ideoi.
Palavasti asiaansa uskova nainen
korostaa ihmisen roolia osana luontoa.
”Suomalaisilla on erityislaatuinen luontoyhteys. Tällaisia kansoja
on yhä vähemmän, meidän pitää
puolustaa aktiivisesti itseämme”, hän
vetoaa.
”Minkäänlainen kaivostoiminta ei
sovi Kuusamoon, sen osoittavat useat tutkimukset”, hän lisää.
Murto puhuu kaivostoiminnasta ja matkailusta
tehdyistä tutkimuksista, joita ovat toteuttaneet muun
muassa Pellervon taloustutkimus ja Suomen ympäristökeskus. Arvioiden mukaan kaivos vähentäisi
matkailijoiden määrää Kuusamossa ja Oulangan
kansallispuistossa niin paljon, että sen yhteiskunnalle tuomat hyödyt eivät välttämättä riittäisi kattamaan muille elinkeinoille aiheutunutta haittaa.
Varauksetonta kannatusta Juomasuon kaivoshanke ei ole saanut päättäjiltäkään.
Ympäristövaikutusten arviointiin (yva) tuli kansalaisilta 225 lausuntoa, joista valtaosa oli kriittisiä. Se

on poikkeuksellisen paljon. Sen jälkeen sekä ely-keskus että Kuusamon kunta tyrmäsivät kaivoksen yvan
puutteellisena: ympäristöä ja muita elinkeinoja ei ollut riittävästi otettu huomioon.
Nyt kaivosyhtiö valmistelee uutta ympäristövaikutusten arviointia, Kuusamossa puolestaan päivitetään yleiskaavaa.

Politiikkaa ja joukkovoimaa
Toikka ja Murto pyrkivät saamaan äänensä kuuluviin kunnallispolitiikan kautta. Toikka on keskustan
kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Kaavilla. Murto taas valittiin viime kunnallisvaaleissa
vasemmistoliiton sitoutumattomana ehdokkaana
Kuusamon kaupunginvaltuustoon.
Molemmille valtuustopaikka tarjoaa väylän vaikuttaa.
”Tärkeää on, että saa näkyvyyttä
kaivosasialle”, sanoo nuoresta lähtien politiikassa mukana ollut
Toikka.
”Lähdin vuoden 2012 vaaleihin
kaivoshankkeen vuoksi. Minua oli
aiemminkin pyydetty ehdokkaaksi, mutta olin kieltäytynyt. Nyt lähdin mukaan teemalla 'puhdas luonto
– ei kultauraanikaivosta Kuusamoon',
minkä puolesta puhumista jatkan valtuustossa”, Murto kertoo.
Naiset uskovat joukkovoimaan.
”Tässä kansalaisliikkeessä ollaan yhdessä rintamassa. Mukana on niitä, jotka haluavat kaivokset
kokonaan kiinni, ja niitä, joille riittää, että kaivokset
toimivat vastuullisesti”, Toikka kertoo.
Lokakuisessa kaivosseminaarissa ja kansalaisinfossa mukana olleena hän uskoo, että yhteydenpito
eri kaivosliikkeiden välillä tiivistyy ja uusia yhteyksiä luodaan ympäri maata.
”Kun tällaiset yhteydet on löydetty, ei meitä voi
enää pysäyttää. Tämä on alku, nyt lähdetään pitämään meteliä!” hän julistaa.

17 Lopen luonnonystävät
järjesti kansainvälisen
työleirin jättipalsamin
kitkemiseksi. 14 nuorta aikuista eri
puolilta maailmaa kitkivät kahden
viikon ajan jättipalsamikasvustoja.

Laitilan seudun ympäristöyhdistys
julkisti 30-vuotisjuhlansa merkeissä
luontopassin nimeltään Löydä luontosi Laitilassa.

50 x 50 mm

19 Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys teki
poliisille tutkintapyynnön luvattomasta soranotosta ja
kalliolouhoksesta. Käräjäoikeus tuomitsi syylliset sakkoihin.
Lähde mukaan! //sll.fi/paikallistoiminta//

Näytteillä
totuus julki

Talvivaara kirvoitti
Kun konkurssiin ajatunut kaivosyhtiö päätyy
jalkapalloselostukseen yleisenä epäonnistumisen
symbolina, on jotain mennyt vikaan.
Näin kävi Ylen Unkari-Suomi-ottelun televisioinnin selostuksessa marraskuun puolivälissä. Hetkeä
aiemmin selostaja oli jo verrannut tahmeaa peliä
”kipsisakkaan”.
Suomalaista teollisuushistoriaa oli kirjoitettu
viikkoa aiemmin, kun 6.11. Espoon käräjäoikeus asetti Talvivaaran Kaivososakeyhtiön operatiivisen tytäryhtiön Talvivaara Sotkamon konkurssiin. Kainuussa konkurssi otettiin vastaan vakavina, niin
työntekijöiden kuin ympäristöväen keskuudessa.
”Ensisijainen huolemme Talvivaaran suhteen on
yhä se, että miten ympäristövaikutukset tullaan pitämään hallinnassa Sotkamossa, ja miten vastaavilta kriiseiltä vältytään jatkossa”, Kainuun luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen kommentoi.
Konkurssipäivän tiedotustilaisuudessa työ- ja
elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) kertoi,
että valtio haluaa kantaa huolta tilanteesta ”rajoitetun ajan” niin työllisyyden kuin ympäristön takia.
Talvivaarassa myöhemmin vieraillut pääministeri Alexander Stubb (kok.) halusi tukea työntekijöitä: ”Tämä on suuri suomalainen hanke ja yksi suomalaisen kaivosteollisuuden merkkipaaluja.”
Myöhemmin hän tviittasi: ”Kiitos Talvivaara! Vastoinkäymisistä huolimatta hienoa toimintaa. Oli
hienoa kuunnella ja keskustella. Täysi tuki hallitukselta.”
Somessa asiaan reagoitiin voimakkaasti. Pääministeri pahoitteli muotoiluaan ja viestitti perään:
”Ympäristö tietenkin ykkösprioriteetti.”
Matti Nieminen

Vaaka
250 x 80 mm
(+ 10 mm leikkuuvarat)
650 euroa

Kaivokset puhuttivat SLL:n
paikallisyhdistysten järjestämässä
Oriveden tapahtumassa 25.10.
Teksti Jorma Mäntylä

opiskelimme käytännössä sedimenttinäytteiden ottamista.

Mitä koulutuksessa tapahtui?
Itä-Suomen yliopiston dosentti Heikki Simola kertoi kokemuksistaan näytteenotossa ja esitteli Itä-Suomen yliopiston laboratoriovälineitä. Rakensimme myös jokaiselle oman ”näytteenottolaitteen” ja harjoittelimme sen käyttöä Hammaslahden
vanhan kaivoksen avolouhoksen montussa. Samoin

Oliko koulutus ainoa laatuaan?
Vastaavia koulutuksia tullaan varmaan järjestämään. Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava pyysi minua keräämään kiinnostuneita
järjestäjiä. Ottakaa siis yhteyttä, jos asia kiinnostaa!
Jos ilmenee paljon kiinnostusta, niin järjestö voi hakea akkreditoidun kouluttajan asemaa SYKE:ltä.

Miksi näytteiden ottaminen on tärkeää
kaivostyössä?
Kansalaisten omavalvonta lisää kansalaistoiminnan
painoarvoa ja uskottavuutta. Emme voi jäädä
odottamaan mahdollisia viranomaistoimia, emmekä voi uskoa yritysten omien tulosten oikeellisuuteen. Heillä on
oma lehmä ojassa. Elämä opettaa,
ehkä Talvivaara myös. Kansalaisten
näytteet voivat paljastaa haitallisia
päästöjä sellaisistakin paikoista, joita ympäristöluvassa ei ole määrätty
tarkkailtaviksi.

”Elämä
opettaa, ehkä
Talvivaara
myös.”

Sedimenttinäytteiden ottoa
Hammaslahden vanhan
kaivoksen avolouhoksessa.
Tutkimuksissa selvisi, että
sedimentti on niin säteilevää,
että sitä tulisi käsitellä
säteilyjätteenä.

06 x 00 mm
300 eu oa

Kaivosbuumi
näkyy etelässäkin

Toimittanut Liisa Hulkko Kuva Tuomo Tormulainen

iksi kansalaisten täytyy kouluttautua näytteiden ottamiseen, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava Tuomo Tormulainen?
Virallinen valvonta ei ole oikein ajan tasalla. Pääasiassa luotetaan yritysten omaan valvontaan.
Olemme myös havainneet, että näytteenotto tehdään helposti siten, että
mennään, mistä aita on matalin.
Näytteenottajan kumisaappaan
varren pituus näyttää säätelevän
ottopaikkaa ja syvyyttä. Halusimme kouluttaa luonnonsuojeluväkeä paremmiksi ja pätevimmiksi
näytteenottajiksi.

Mu ta koko a

21

Tue kaivostyötä

Kaivosten ympäristövaikutukset huolettavat, eikä viranomaisiin luoteta.
Luonnonsuojelijoita ympäri Suomen osallistui Luonnonsuojeluliiton PohjoisKarjalan luonnonsuojelupiirin syksyllä järjestämään näytteenottokoulutukseen.

M

06 x 50 mm

m
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Jos luonto tuhoutuu, mitä
meille jää? Kaikki kaivokset
jättävät jälkensä.

•

16 Uudenmaan Uhanalaisten lajien ja
luontotyyppien hoitohanke (UUPE)
sai Vuoden perinnemaisema -palkinnon
Lohjan kohteistaan. Viisivuotinen
hanke hoiti 150 kohdetta, ja siinä
työskenneli yli 90 ihmistä!

5
4

8 Pohjois-Savon näyttävin voitto on
Etelä-Konneveden kansallispuisto ja sen saavuttama kannatus.

06 x 00 mm

15 UPM hakee Kouvolan Riihisaaressa
suojelua 15 hehtaarin metsä- ja
suoalueelle Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin aloitteesta.

2

6 Keski-Karjalan Luonto on auttanut valkoselkätikkaa jo pitkään. Pesintöjä löydettiin
yhdistyksen toiminta-alueelta ennätysmäärä!
7 Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri
tekee töitä järvilohen suojelemiseksi yhteistyössä monien tahojen
kanssa. Ala-Koitajoella on kunnostettu
koskia ja rakennettu kutusoraikkoja.

850 euroa

Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys
13
hoiti niittotalkoilla Sairilan niittyä ja
Riutan niittyä lampaiden avulla.

Pohjanmaan piiri hankki Luonnonperintösäätiön kanssa tehtävän suokampanjan
avulla 100 hehtaaria soita suojeluun.

4
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”Nyt
lähdetään
pitämään
meteliä!”

•Ekotekniikan maailma

Teksti Liisa Hulkko Kuva Matti Aalto

1 Lapissa on käynnissä laajaa kaivostiedotusta
Kaivannaisten maailmantalous-kehitysviestintähankkeessa. Sokli-seminaari Savukoskella 29.11.
”Usein tuntui siltä, että Bilbolla oli enemmän voimia kävellä kuin meillä, vaikka se mäyräkoiralle
luonteenomaisesti aina testaili, että tarvitseeko todella kävellä sateessa”, Käld naurahtaa.
Tänä vuonna he pääsivät Nordliin, lähelle Trondheimia. Ensi kesänä matka jatkuu loppuun asti.
”Olemme suunnitelleet, että käyttäisimme tuhannen kilometrin loppumatkaan pari kuukautta. Suunnitelmissa on pitää enemmän vapaapäiviä.”
Olo tuntuu varmemmalta, kun he ovat saaneet kokemusta pitkän vaelluksen haasteista.
”Ja lisämotivaatiota ensi kesän reissua varten tuo
se, että jatkamme yhteistyötä Luonnonsuojeluliiton

Luonnonsuojeluliiton
Norppahaaste puhkesi
kukkaan, kun kaksi
valokuvaajaa tarttui
työhön.

1/4 sivu
123 x 155 mm
(+ 10 mm
leikkuuvarat)

Suomen luonnonsuojeluliiton piireissä ja yhdistyksissä vapaaehtoiset tekevät
hartiavoimin luonnonsuojelutöitä. Retkiä, talkoita, kartoituksia, kaavoitukseen ja
hankkeisiin vaikuttamista. Tässä muutamia esimerkkejä!

Antti Okkoselle ja
Cecilia Käldile on
tärkeää, että vaellus
ei ollut vain heitä
varten, vaan sen
kautta tehtiin myös
hyväntekeväisyyttä.

Ilmettä
kuvaajilta

Valokuvaajat Emmi
Holopainen ja Ville
Lehvonen.

Pysty
85 x
310 mm
(+ 10 mm
bleedit)

Vuosi täynnä
luonnonsuojelutekoja

20
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Cecilia Käld, Antti Okkonen ja Bilbokoira vaelsivat kesän aikana Norjan
läpi keräten rahaa Madagaskarin
metsille.

Vinkkejä kylmässä
retkeilyyn ja kuvaamiseen

Luontovalokuvaus: Pertti Turunen, ylirajavartija
evp, luontovalokuvaaja
”Asun Ivalossa, ja olen liikkunut paljon Pohjois-Lapin
luonnossa, ensin työni ja myöhemmin valokuvausharrastukseni puolesta. Olen kuvannut luontoa jo yli
30 vuoden ajan.
Revontulet näkyvät parhaiten pimeään ja kylmimpään aikaan, ja silloin joutuu valmistautumaan jopa
yli 30 asteen pakkasiin. Se vaatii kunnon vaatetusta.
Liikun kuvausreissuilla yleensä hiihtäen, ja olen
kyllä ollut usein niin jäässä kuin olla ja voi. Tuntureissa käy aina tietynlainen vinkka. Silloin vain selkä vastatuuleen, kuten laulussakin sanotaan.
Varalta pidän mukanani myös kädenlämmitintä,
tosin en itseäni vaan kameraa varten. Se estää linssiä huurustumasta. Vara-akkua pidän kaulapussissa ihoa vasten, jotta se pysyisi lämpimänä.
Joka ikinen keli on ulkoilukeli. Kunnon myräkässä vastatuuleen puskeminen on oikeasti mukavaa,
kunhan on pukeutunut kunnolla!”

•

Vaellus toi
varoja metsille

Luonnonsuojelija
#4/2014

Talvesta, lumesta ja
pakkasesta voi
nauttia täysillä, kun
pukeutuu kunnolla.

Lastenhoito: Johanna Järvinen, metsäesikoulun
lastentarhaopettaja, Päiväkoti Aurinkopiha,
Hämeenlinna
”Metsäilvekset-ryhmämme menee ulos joka säällä.
Leikimme, touhuamme ja teemme eskarihommia.
Ruokailukin tapahtuu ulkona.
Kovilla pakkasilla vietetään toki enemmän aikaa
kodassa, joka on tukikohtamme. Päivä suunnitellaan
niin, ettei istuta pitkiä aikoja. Lapset viihtyvät ulkona, ja Metsäilvekset ovat olleet sisäeskarilaisia terveempiä.
Olennaista pukeutumisessa on kerroksellisuus.
Vaatteita ei saa olla liian vähän eikä liikaakaan. Alusasuna itselläni on tekninen kerrasto, välissä fleeceasu ja päällimmäisenä toppapuku. Ylimääräinen fleece-takki on helppo lisätä tarpeen mukaan päälle.
Villapohjasukat, pitkät villasukat ja paksupohjaiset kengät ovat tarpeen. Käsissä parhaiten lämmittävät ihan perinteiset tumput, kahdet päällekkäin.
Päähän paksu pipo, oikein kylmällä karvalakki.”

•

Varkauden luonnonystävät:
Syyskokous to 11.12. klo 18 Varkauden
Päiviönsaaressa Op:n kerhohuoneella. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Vaihda EKOenergiaan: // ekoenergia.fi//

”
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Pohjanmaan piiri:
Piirisihteeri Teemu Tuovinen,
p. (06) 312 7577, pohjanmaa@sll.fi
Toimisto: Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki
Seuraa: sll.fi/pohjanmaa

Pohjois-karjala

30.1. Bryssel, ilta

Miten ihmeessä joku
voi pitää tätä rumana?

Pertti Itkonen kertoo, että salaman sytyttämää paloa tultiin sammuttamaan kaukaa mönkijöiden ja
helikoptereiden avulla, vaikka luonnon
kannalta laajempikin palo olisi ollut
pelkästään hyvästä.
On helppo huomata, miten oli
juuri Mauri-myrskyn ansiota, että
salama yleensä sytytti kulon. Palo
on selvästi elänyt vain 30 vuotta
sitten kaatuneissa maapuissa ja
kuolleiden kelojen rungoilla, sielläkin laikuittain, kuten kuloilla on tapana. Osa pystyssä olevista puista on
vielä hengissä, osassa on palokoroja.
Paloalueella näkyy paljon erilaisia hyönteisloukkuja. Näin suuren, luontaisen kuloalueen tutkiminen tuo arvokasta tietoa alueen hyönteislajistosta.
Palaamme Tahvon tuvalle puolen yön jälkeen, ja
uni saa heti vallan. Pitkään siitä ei saa kuitenkaan
nauttia, sillä Itkonen patistaa liikkeelle takaisin kohti Pajuojaa aikaisin aamulla. Annan itselleni huimat
pisteet, kun ehkä yhdeksän tunnin patikoinnin ja
Siulanruoktun tuvassa vietettyjen aamupäivätorkkujen jälkeen saavumme takaisin lähtöpaikkaan.

Pohjanmaa

Pohjois-karjalan luonnonsuojelupiiri:
Piirisihteeri Heikki Pönkkä,
p. 040 543 0011, pohjois-karjala@sll.fi
Toimisto: Kauppakatu 44, 80100
Joensuu, Seuraa: sll.fi/pohjois-karjala,
facebook.com/sllitasuomi
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Salamakulo sammutettiin

•

Jo pari viikkoa Brysselin matkan jälkeen Riku
matkusti Italiaan ja Sloveniaan. Ne ovat maita, joissa EKOenergian lanseeraaminen edistyy nopeammin kuin suurimmassa osassa Eurooppaa.

Jaurujoen jokikanjoni
jylhine ja tiettömine
maisemineen on
UKK-puiston helmi.

ajattelinkin kuolevani viimeistään nyt mustuneiden
puiden keskelle, olen sinne päästyäni iloinen.
Kesäyön pehmeässä auringonvalossa mustuneiden rinteiden, palaneiden puiden ja maan alta jo
nousevien kirkkaanvihreiden, uusien mustikantaimien muodostava kuva on kuin unesta. Miten ihmeessä joku voi pitää tätä rumana?

Syyskokous 25.11. klo 18–20. Paikka: Grilli
66 (Virtaintie 29). Käsitellään sääntömääräiset
asiat (valitaan hallituksen jäsenet ja hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle).
Ennen kokouksen alkua ympäristösuunnittelija Johanna Narvi kertoo Virtain ajankohtaisista ympäristöasioista. Kahvi- ja teetarjoilu
sekä pientä purtavaa. Tervetuloa!
Kirjailijavierailu 3.12. klo 17.30–19. Kirjailija Anni Kytömäki kertoo esikoisromaanistaan Kultarinta. Tilaisuus on kaikille avoin ja
maksuton. Paikka: Virtain kirjasto (Mäkitie 2).
Järjestetään yhdessä Virtain kirjaston kanssa.

•

Retkikerhon retkiä marraskuulta helmikuulle 2015. Ajankohtainen ohjelma Retkikerhon kotisivuilla. Nuotiolauluja kuutamolla,
Tähtiretki, Talviralli-lintutapahtuma 7.12.,
Retkikerhon pikkujoulu 13.12., Joulukuusen
haku metsästä 21.12., Pihabongaus 25.1.2015,
Tukkisaari-ilta, Linturetkiä, Luonto- ja kulttuurikävely Hietasaaressa.
Kampanjat ja muu toiminta: Eduskuntavaalikampanjointia luonnon ja ympäristön
asialla, Kansallinen kaupunkipuisto Ouluun,
kaupunkipuisto.net, Sanginjoen kansallispuistohanke, Viinivaara-kampanja, Luontopisteet: oululaisten oma lähiluonnon seuranta- ja oppimisympäristö, olsy.fi/luontopiste,
METSO-toiminnan metsien inventointiretkiä
Harrastepiirit – Hobby circles: Pyöräpaja, Puutyöpiiri, Valokuvauksen alkeiskurssi
– alkaa tammikuussa 2015.

Hanna Kaisa Hellsten

Pälkäneen seudun ympäristöyhdistys:
Sääntömääräinen syyskokous ke 3.12.
klo 18 Mikkolan navetalla (Keskitie 5, Luopioinen). Päätetään hallituksen esityksestä
uudeksi yhdistyksen nimeksi ja uusista säännöistä. Tarjoilu on taas melko hyvä. Anu Murto esitelmöi Taigan erakot -kirjasta.

Kaivoskuume on rantautunut jo Pirkanmaallekin.
Seitsemällä yhtiöllä on vireillä 12 malminetsintävarausta. Orivedellä on jo toimiva kultakaivos.
Peräti 75 osanottajaa kokoontui Oriveden Suojan
talolle keskustelemaan kaivostoiminnan näkymistä
ja ongelmista Pirkanmaalla. Puhujina oli ympäristöaktiivien lisäksi Ely-keskuksen sekä Dragon Miningin edustajia. Ympäristöväen esityksissä vaadittiin metallien kierrätyksen lisäämistä sekä suojelualueiden kunnioittamista.
Talvivaara-aktivisti Antti Lankisen mielestä pitäisi arvioida, mille alueille kaivoksia voi perustaa:
”Pois pitäisi rajata ympäristöarvoiltaan arvokkaat ja
maataloudelle välttämättömät alueet sekä Natura2000- sekä luonnonsuojelualueet.”
Luonnonsuojeluliiton suojeluasiatuntija Otto
Bruun kiinnitti huomiota kaivosalan tuhlaavaisuuteen. Parhaat esiintymät on jo hyödynnetty. Suomessa malmien louhinta on nousemassa neljästä miljoonasta peräti 70 miljoonaan tonniin vuonna 2020.
Bruun vaati metallien kierrätyksen lisäämistä sekä
hukka-aineksen hyödyntämistä.
”Louhitusta aineksesta alle kaksi prosenttia hyödynnetään, ja hukka-aineksen määrä kasvaa nopeasti”, Bruun totesi.

Takakansi
250 x 310 mm
(+ 10 mm leikkuuvarat)
3 500 euroa

06 x 50 mm
50 eu oa
50 x 50 mm
75 eu oa

Ohjeita näytteenottoon

•

Kuka tahansa voi ottaa näytteitä, siihen ei
tarvita sertifikaatteja.

• Ota näytteet puhtaisiin astioihin. Toimita ne
nopeasti laboratorioon, koska kaikkien
aineiden määritys ei kestä säilytystä.

• Tarkista etukäteen, mitä laboratoriotutki-

mukset maksavat ja varaudu kuluihin.
Perustutkimus ei ole kallista, mutta
pidemmälle menevät analyysit voivat olla
hintavia.

• Ohjeet näytteenottolaitteen valmistamiseen ja muuta tietoa näytteenotosta:
//uraanitieto.net//

• Lisätietoja koulutuksesta ja neuvoja:

Tuomo Tormulainen, Pohjois-Karjalan
luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava,
tuomo@tormunet.fi
Heikki Simola FT, dosentti, Itä-Suomen
yliopisto, heikki.simola@uef.fi
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