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Kutsu kevätkokoukseen

Luontokato vai luontoteko -kampanja



Puheenjohtajalta

Kirjoittaessani tätä tulee pysähdyttyä vähän väliä tuijottamaan ikku-
nasta lumiselle pihalle. Ajatuksiin tunkeutuu neljän päivän takainen 

järkyttävä uutinen: kesken lasten hiihtoloman median täysin vallannut 
tieto Venäjän hyökkäämisestä Ukrainaan. Koronapandemian keskellä 
vielä kamppaileva maailma otti tiedon vastaan järkyttyneenä ja sotatoi-
met jyrkästi tuomiten. Tällaista hetkeä ja sodan runnomaa tulevaisuutta 
ei kukaan halunnut. Voimavarat tulisi suunnata ihmisten ja luonnon 
hyvinvointiin, ei hävitykseen ja tuhoon. 
 
Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi tänään tuoreimman 
raporttinsa, jonka sanoma on hyvin selvä: ilmastonmuutos on jo nyt 
siinä pisteessä, että se on uhka ihmisille, luonnosta puhumattakaan. Yli 
kolme miljardia ihmistä asuu hyvin haavoittuvissa olosuhteissa ja globaali 
ruokaturva on heikentynyt. Tilanteen tasapainottaminen vaatisi koko ih-
miskunnan täyden huomion. Sotatila Euroopassa rikkoo mahdollisuuksia 
vaikuttaa tähän.
 
Kriisien keskellä arjen toimintojen jatkuvuus nousee hyvin tärkeäksi. 
Luonnonsuojelusta on pidettävä huolta, jotta konfliktien jälkeenkin on 
olemassa elämisen mahdollisuudet tuleville sukupolville ja kaikille lajeille. 
Suomessa on lukuisa joukko vapaaehtoisjärjestöjä, jotka huolehtivat tästä 
jatkuvuudesta ja pysyvistä rakenteista. Suomen luonnonsuojeluliitto on 
toiminut, poikkeusoloissakin, jo 84 vuotta. Pari päivää sitten liitolle valit-
tiin uusi toiminnanjohtaja: Pöytyällä syntynyt ja Turun yliopistossa opis-
kellut Tapani Veistola on turkulaisille ja maakunnan aktiiveille varsin 
tuttu entuudestaan. Hänet tullaan varmasti näkemään myös tilaisuuksis-
samme kunniavieraana ja puhujana.
 
Ollaan yhdessä luonnonvoima,  
pidetään huolta ympäristöstä 
ja toisistamme!
 
Turussa 28.2.2022  
Katja Samsten  
puheenjohtaja Pi
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https://www.sll.fi/2022/02/25/sota-on-rikos-ihmista-ja-luontoa-vastaan
https://ym.fi/-/ipcc-n-raportti-ilmastonmuutos-on-vaikuttanut-vakavalla-tavalla-luontoon- 
ja-ihmisiin-vaikutukset-jakautuvat-epatasaisesti 
https://www.sll.fi/2022/02/26/luonnonsuojeluliiton-uusi-toiminnanjohtaja-on-monien- 
ymparistokiistojen-konkari

https://www.sll.fi/2022/02/25/sota-on-rikos-ihmista-ja-luontoa-vastaan
https://ym.fi/-/ipcc-n-raportti-ilmastonmuutos-on-vaikuttanut-vakavalla-tavalla-luontoon-ja-ihmisiin-vaikutukset-jakautuvat-epatasaisesti
https://ym.fi/-/ipcc-n-raportti-ilmastonmuutos-on-vaikuttanut-vakavalla-tavalla-luontoon-ja-ihmisiin-vaikutukset-jakautuvat-epatasaisesti
https://www.sll.fi/2022/02/26/luonnonsuojeluliiton-uusi-toiminnanjohtaja-on-monien-ymparistokiistojen-konkari
https://www.sll.fi/2022/02/26/luonnonsuojeluliiton-uusi-toiminnanjohtaja-on-monien-ymparistokiistojen-konkari


Kevätkokous 
7.4.2022

Tervetuloa kevätkokoukseen 7. huhtikuuta!

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous järjestetään torstaina 7.4.2022 klo 18. 
Kokouksessa noudatetaan silloisia kokoontumis- 
rajoituksia.

Tarkemmat osallistumisohjeet lähetetään ilmoittau-
tuneille ilmoittautumisajan umpeuduttua.  
Ilmoittaudu siis 4.4. mennessä osoitteeseen  
turku@sll.fi. Ilmoittautuessa kerro osallistutko  
etänä vai fyysisesti paikan päällä (Martinkatu 5). 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten 
vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
hyväksyminen. Lisäksi käsitellään vuoden 2020 ja 
2021 toiminnantarkastukset.

Kevätkokoukselle esitetään juhlavuoteen budjetoi-
tujen varojen lahjoittamista hyväntekeväisyyteen 
Ukrainan hyväksi.

Tervetuloa mukaan kaikki jäsenet!
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Vuonna 2022 Turun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitustyöskentelystä vastaavat: 
Katja Samsten (pj)
Marja Haatanen (vpj)
Jakke Mäkelä (sihteeri)
Aino Hellberg (taloudenhoitaja)
Riikka Armanto, Anne Nieminen, Asta Laiho,  
Petri Kääriä, Tuula Hannula, Mikko Sorsa,  
Marjaana Koski ja Milja Ranta.

Uusi hallituksen jäsen on Mikko Sorsa:

” Olen se joka suuntaa sivupoluille, mutta 
toisinaan pujahtaa keskelle ihmisvilinää. 
Yksi monista, muttei moniste. Luonnon 
ja eläinten ystävä. Kuva on parisen vuotta 
vanha. Kuvittele siihen lisää uurteita.

Luontokato on todellisuutta myös Suomessa. Se 
kiihtyy koko ajan, mutta suunta on vielä kään-
nettävissä. Vain me suomalaiset voimme pelastaa 
luontomme ja pysäyttää luontokadon. Suomen 
luonnonsuojeluliiton Luontokato vai luonto-
teko -kampanja lanseerattiin 24. helmikuuta. 
Kampanjan aikana kerrotaan tapoja osallistua 
luontokadon ehkäisemiseen ja siihen, miten 
luontotekoja tehdään. Myös Turun luonnonsuo-
jeluyhdistys on mukana jakamassa suomalaisen 
luontokadon tarinaa.

Luontotekoja on monenlaisia, mutta arjen luontoteoilla me kaikki voimme osallistua. Anna vaa-
leissa äänesi luonnon puolesta, auta naapuria kitkemään vieraslaji pois pihaltaan, osallistu luonto-
talkoisiin tai auta lähiluontoa esimerkiksi kimalaisbaarilla tai linnunpöntöillä. Valitse aktiivisesti 
luontoteot, luontokadon sijaan.

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon!

Luontokatoa vai 
luontotekoja?

Yhdistyksen hallitus 2022

www.sll.fi/luontokato

Yhteystiedot ajantasalle sähköisessä jäsenpalvelussa!

Luonnonsuojeluliiton sähköisessä jäsenpalvelussa voit päivittää yhteystietojasi, hallinnoida 
markkinointilupia sekä tarkistaa ja muokata omia tietojasi: https://rekisteri.sll.fi/jasentiedot.

https://www.sll.fi/luontokato
https://rekisteri.sll.fi/jasentiedot


Saimme joulukuussa yleisöhavainnon saukon 
jäljistä Aurajoen jäällä, aivan jokilaivojen tun-
tumassa. Leikkisää nisäkästä on vuosien mit-
taan nähty ainakin sataman ja Koroisten välillä 
useampaankin kertaan, mutta kovin harvan 
kohdalle tällainen kohtaamisen onni on suotu. 

Jos tiedossasi tällainen havainto on, niin kuu-
lisimme siitä mielellämme. Kerro näkemästäsi 
ja tunnelmistasi sähköpostitse turku@sll.fi. 
Keräämme tiedot saukkoretken järjestämistä 
varten, ja sopivan tekstin saadessamme voim-
me julkaista sen kirjoittajan luvalla somessa tai 
muissa julkaisukanavissamme.

Kuvat: Mikko Waltari

Ilmoita 
saukkohavaintosi



Julkaisija:

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry
Luonnonsuojelukeskus, Martinkatu 5, 20810 Turku

www.sll.fi/turku

SU O M E N LU O N N O N SU OJ E LU L I I TO N 
JÄ S E N E N Ä SA AT T U OT T E I S TA 

10 PR O S E N T I N JÄ S E N A L E N N U K S E N .

www.luontokauppa.fi

LUONNONSUOJELULIITON 
VERKKOK AUPPA

TILAA PALKIT TU
SUOMEN LUONTO -LEHTI

itselle tai lahjaksi!

suomenluonto.fi

Katso keväinen tuotevalikoima!
Verkkokaupasta löydät esimerkiksi 

palkitun tietokirjailijan  
Sami Karjalaisen uutuuskirjan  
Suomen hyppyhämähäkeistä.

https://www.sll.fi/turku
https://www.luontokauppa.fi/
https://suomenluonto.fi/

