
Yhteystiedot
Verkkosivut:  

https://web.sll.fi/satakunta/pori

Ajankohtaiset tiedotteet  

ja tapahtumat: 

www.facebook.com/SLL.Pori

Mitä Sinä 
voit tehdä?
SLL PORI RY EI OLISI MITÄÄN 
ILMAN JÄSENIÄÄN, TUKIJOITAAN 
JA VAPAAEHTOISIAAN. YHDESSÄ 
ME VOIMME VAIKUTTAA! 

 ● Tule mukaan luontoretkille ja 

yleisötilaisuuksiin.

 ● Liity jäseneksi:  

www.sll.fi/liity

 ● Lahjoita haluamasi summa luonnolle:  

www.sll.fi/lahjoita/

 ● Anna aikaasi ja tule vapaaehtoiseksi:  

www.sll.fi/tule-mukaan/vapaaehtoiseksi/

PORI, LUVIA, AHLAINEN, 
NOORMARKKU, MERIKARVIA, 
POMARKKU, SIIKAINEN.
LÄHDE MUKAAN KOTISEUTUSI 
LUONNON- JA YMPÄRISTÖN-
SUOJELUTOIMINTAAN. 

YHDESSÄ VOIMME SUOJELLA 
SUOMALAISEN LUONNON. 
YKSIKÄÄN LAJI EI SAA KUOLLA 
SUKUPUUTTOON IHMISEN 
TOIMIEN VUOKSI. LUONNON 
MONIMUOTOISUUTTA TULEE 
ENNALLISTAA.

Liity mukaan 

toimintaamme:

www.sll.fi/liity

Lähde mukaan 

yhdistyksen  

luontoretkille.

Seuraa yhdistyksen 

Facebook-sivua:

SLL.Pori

Tuoreimmat tiedotteet ja  
tapahtumat löytyvät Facebookista!



METSIEMME pitää säilyä elinvoimaisina myös 

tuleville sukupolville. Pidämme huolta, että vanhat, 

monimuotoiset metsät ja rannat säilyvät. Jaamme tietoa 

alueen luonnon erityispiirteistä ja suojelukohteista, 

luonnon tilasta ja sen kehittymisestä. 

SOIDENSUOJELUN täydennysohjelman valmistelussa 

teemme parhaamme, että viimeiset Satakunnan 

luonnontilaiset suot ja kosteikot saadaan turvaan. 

Alueemme merkittävintä suoluontoa ovat maannouse-

marannikon rehevät soistumat ja tulvivat tervalepikot.

VESI on yksi elämämme perusedellytyksistä: 

kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Selkämeri, Yyteri ja 

Kokemäenjoen suistoalue ovat ainutlaatuisia ja vaativat 

aktiivista suojelua. Meriluontomme erikoisuuksia ovat 

lahdenpohjukoiden fladat ja kluuvilammet.

ILMASTOPOLITIIKKAMME tavoitteena on Suomi, 

joka vähentää kulutustaan ja päästöjään sekä kasvattaa 

hiilinielujaan. Kannatamme uusiutuvia energiamuoto-

ja, myös tuulivoimaa. Uudet päästöttömät energiarat-

kaisut tulee toteuttaa niin, että ne eivät haittaa luontoa.

MAANKÄYTTÖÖN on jokaisella suomalaisella oikeus 

vaikuttaa, myös omaan lähiympäristöönsä. Antamalla 

lausuntoja vaikutamme kaavoitukseen. 

Pentti Linkolan sanoin: 

”Luonnonsuojeluliike on Suomen  
luonnon eläinten ja kasvien ammatti- 
yhdistysliike, kukaan muu ei valvo 
heidän etujaan.”

KAUPUNKILUONNON hoidon ja monimuotoisuuden 

edistämisessä yhdistys toimii aktiivisesti. Porin 

kansallinen kaupunkipuisto on vaalimisen arvoinen 

kaupunkiluontokohde. Jaamme tietoa luonnon 

terveysvaikutuksista ihmisten henkiseen ja fyysiseen 

terveyteen.

Edistämme luonnon- ja ympäristönsuojelua 

toiminta-alueellamme sekä vahvistamme ihmisten 

luontosuhdetta ja lähiluonnon tuntemusta. Meitä 

voi luonnehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun 

vapaaehtoistyön paikalliseksi etujärjestöksi. 

Yhdistys kuuluu Satakunnan luonnonsuojelupiiriin ja 

sen kautta Suomen luonnonsuojeluliittoon. Olemme 

poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka 

toimii vapaaehtoisvoimin ja kokonaan jäsenmaksu-

jen ja lahjoitusten varassa.

Toiminta-alue kattaa Porin, Ahlaisten, Noormarkun, 

Merikarvian, Pomarkun, Siikaisten ja Luvian.

Mitä me teemme? Suomen luonnon- 
suojeluliitto Pori ry

Tarjoamme  

toimintaa  

kaikenikäisille.
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