
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon 

yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

järjestetään tiistaina 29.9.2020 klo 18.00 
 

Paikka: Mikkelin Yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 5, Mikkeli) 

 

Etäosallistuminen: Vuosikokoukseen voi osallistua myös etänä tietokoneella, 

tabletilla tai älypuhelimella. Etäosallistujien tulee ennakkoilmoittautua 

viimeistään 28.9.2020 suur-savo@sll.fi, jonka jälkeen heille lähetetään 

sähköpostitse etäkokouksen liittymislinkki ja -ohjeet. Ennakkoilmoittautuminen 

ei ole sitova. 

 

Vuosikokouksen esityslista liitteineen on tässä kirjeessä ja se löytyy myös 

yhdistyksen nettisivuilta www.sll.fi/suur-savo/tapahtuma/1693/. 
 

Tulethan paikanpäälle kokoukseen vain terveenä! 

 

 

Tervetuloa! 

 

 

 

  

http://www.sll.fi/suur-savo/tapahtuma/1693/


Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. 

 

VUOSIKOKOUS 

Aika: 29.9.2020 klo 18.00 

Paikka: Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 5, Mikkeli) 

Etäosallistuminen, ks. ohjeet ensimmäiseltä sivulta 

 

ESITYSLISTA 

 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

5. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintakertomus  (Liite 1) 

Päätösesitys: Vahvistetaan toimintakertomus. 

6. Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös  (Liite 2)  ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään 

tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Päätösesitys:  Vahvistetaan tilinpäätös. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma  kalenterivuodelle 2020  (Liite 3) 

Päätösesitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma. 

8. Määrätään jäsenmaksujen suuruus  toimintavuodelle 2020 

Päätösesitys: Määrätään jäsenmaksut Suomen luonnonsuojeluliiton esityksen mukaisesti: 

Varsinainen jäsen 38€/v, opiskelijajäsen 28 €/v ja perhejäsen 15 €/v. 

9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kalenterivuodelle 2020  (Liite 4) 

Päätösesitys: Vahvistetaan tulo- ja menoarvio. 

10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle 

Nykyisen puheenjohtajan Miia Kuisman toimikausi päättyy. 

Päätösesitys: Valitaan puheenjohtaja. 

11. Valitaan hallitukseen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle edustajat vuosikokouksesta alkavalle 

kaksivuotiskaudelle 

Varsinaisista jäsenistä erovuorossa  ovat Outi Airaksinen, Satu Antikainen, Jarmo Kivinen ja Marja 

Launonen-Luukkonen. 

Varajäsenistä erovuorossa  ovat Timo J. Lehtonen ja Saara Ryhänen. 

Päätösesitys: Valitaan hallitukseen varsinaiset ja varajäsenet. 

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja  

Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

13. Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeellisten järjestöjen kokousten edustajat 

Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin sääntöjen mukaan yhdistys voi nimetä viisi piirikokousedustajaa 

seuraavaan vuosikokoukseen ulottuvalle jaksolle. 

Päätösesitys: Valitaan piirikokousedustajat. 

14. Päätetään tavasta, jolla vuosikokouksiin kutsutaan  

Päätösesitys: Jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen joko sähköpostitse tai postitse lähetettävällä 

kutsulla. 

15. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat, jotka kokouskutsussa mainitaan 

Päätösesitys: Kokouksen julkilausuma. 

16. Kokouksen päättäminen 

  



Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. Liite 1. 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Vuosikatsaus 

Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. Vuosi 
2019 oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi ja sen johdosta yhdistyksen vuosikokouksen ohjelma oli normaalia 
juhlavampi ja kesäkuussa toteutettiin juhlaretki Linnansaaren kansallispuistoon. 

Kokoukset 
• Yhdistyksen vuosikokous, joka oli samalla yhdistyksen 50-vuotisjuhla, pidettiin 25.3. Mikkelissä 

Yliopistokeskuksen auditoriossa. Kokouksessa oli läsnä kolmisenkymmentä jäsentä ja joitakin 
yhteistyötahojen edustajia. Juhlaesityksen piti luontokuvaaja Ilpo Aalto teemanaan Luonnonkuvaajan 
vuosi. Yhdistyksen hyväksi pitkään toimineita (Aune Niiranen, Martti Hahtola, Saara Ryhänen, Martti 
Koponen ja Vesa Rouhiainen) muistettiin liiton kunniamerkillä. Tilaisuuden musiikista vastasi Elisa de 
Boer. Tilaisuus aloitettiin kakkukahveilla. 

• Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Miia Kuisma, 
varapuheenjohtajana Jarmo Kivinen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Aune Niiranen ja muina hallituksen 
jäseninä Outi Airaksinen, Satu Antikainen, Jarmo Kivinen, Karri Kurvinen, ja Marja 
Launonen-Luukkonen. Varajäseninä toimivat Timo J. Lehtonen, Anne Piirainen, Saara Ryhänen ja 
Raimo Ulmanen. Satu Antikainen toimi yhdistyksen taloudenhoitajana ja Outi Airaksinen 
tiedotusvastaavana. 

• Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Sanna Poutamo ja varalla Seppo Tiihonen. 
 
Edustukset 

• Anne Piirainen on toiminut ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
seurantaryhmässä varajäsenenään Miia Kuisma. 

• Jarmo Kivinen on ollut Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjausryhmän jäsen sekä ELY:n vesienhoidon 
neuvottelukunnan varajäsen. 

• Miia Kuisma on toiminut maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenenä. 
 
Yhteydenpito jäsenistöön 

● Varsinaisia jäsenkirjeitä lähetettiin yksi kappale. Tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu 
sähköpostitse, yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa sekä paikallisten sanomalehtien järjestö- ja 
tapahtumapalstoilla sekä alueen sähköisissä menokalentereissa. 

● Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 372, lisäystä edellisvuoteen 3 henkilöä. 
 
Yhteydenpito Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnonsuojeluliittoon 

• Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin varsinaisissa kokouksissa yhdistyksen edustajina ovat toimineet Miia 
Kuisma, Jarmo Kivinen, Timo J. Lehtonen, Aune Niiranen ja Raimo Ulmanen. 

• Piirihallituksen jäseninä ovat toimineet Markku Nironen puheenjohtajana ja hallituksen jäseninä Miia 
Kuisma ja Aune Niiranen sekä varajäsenenä Marja Launonen-Luukkonen. 

• Yhdistys osallistui yhdessä piirin kanssa Save the Pond Hockey ry:n pipolätkäturnauksen 
järjestämiseen Mikkelissä Hänskin kentällä 16.2. 

• Katiskakalastusta Saimaalle –tapahtuma järjestettiin Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirien 
Katiskahankkeen kanssa 17.2. Mikkelissä Kulttuuritalo Tempossa. Tapahtumassa rakennettiin 
norppaturvallisia katiskoja luontokuvaaja Juha Taskisen ja näyttelijä Kari Hietalahden opastuksella. 

• Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirien järjestämään Luontoyhteys Saimaalta Laatokalle -seminaariin 9.3. 
Imatralla ja Haarikon alueen retkelle toukokuussa osallistuttiin. 

• Yhdistyksen kutsusta Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuusto kokousti Ristiinan Heimarissa 
27.-28.4. 

• Markku Nironen on toiminut Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä ja 
Miia Kuisma varajäsenenä. 

• Miia Kuisma oli yksi piirin kolmesta edustajasta Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokouksessa 
Punkaharjulla 31.8.-1.9. 

 



Retket 
• Perinteinen Parikkalan Siikalahden linturetki tehtiin 11.5. 23 osallistujan voimin.  
• Yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi tehtiin retki Linnansaaren kansallispuistoon 8.6. Tilausbussi 

Kuortti-Mikkeli-Juva vei retkeläiset Rantasalmen Järvisydämeen, josta jatkettiin laivalla 
Linnansaareen. Retkellä oli 50 osallistujaa. Kaikki osallistujat näkivät laivalta käsin yhden tai 
useamman saimaannorpan.  

• Luonnonkukkien päivän retki toteutettiin Juvalla Pattoin perintötilalla. Kasveista kiinnostuneita 
osallistujia oli 30. Retken oppaina toimivat Marjaana Kovanen ja Aune Niiranen. 

• Syyskuussa (7.9.) retkeiltiin Juvalla Huitukanharjulla kymmenen osallistujan voimin. Retken yksi 
mielenkiintoisista havainnoista oli neljä jalohaikaraa. 

• Syysretki tehtiin 20.10. Mikkelin Launinsuolle kymmenen osallistujan voimin. 
 
Luonnonsuojelutyö 

• Yhdistyksen hoitamalla Sairilan niityllä Mikkelissä tehtiin koneellinen osaniitto 17.-18.6. ja koko niitty 
niitettiin käsityökaluin 29.7.-30.7.  Niitetty heinä kuivattiin seipäillä lampaiden rehuksi. 

• Yhdistys osallistuu viisivuotiseen Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaan vieraslajien 
hävittämishankkeeseen (VieKasLIFE) torjumalla kummikohteessa Mikkelin Kovalantien varrella 
Kalevankankaan luonnonsuojelualueen laidalla olevaa jättipalsamikasvustoa. Kohdetta hoidetaan 
yhteistyössä Emolan Marttojen kanssa. 

• Yhdistys valmisteli yhdessä Oriolus ry:n kanssa rahoitushakemuksen, jolla oltaisiin haettu Etelä-Savon 
ELY-keskukselta avustusta Mikkelin Rantakylässä sijaitsevan Naistinki-lammen linnustokunnostuksen 
esiselvityksen laadintaan. Esiselvityshankkeen kustannusarvio olisi ollut vajaa 60 000 euroa. Syksyn 
mittaan hankkeesta neuvoteltiin Mikkelin kaupungin edustajien kanssa, sillä lintuvesikunnostuksen 
onnistuminen edellyttäisi, että samalla toteutettaisiin merkittäviä ratkaisuja lampeen lähiympäristön 
asutus, teollisuus- ja liikennealueilta tulevan hulevesikuormituksen pienentämiseksi. Hankkeen 
eteneminen on kiinni siitä, ottaako kaupunki vetovastuun hankkeesta. 

 
Vaikuttamistyö 

• Yhdistys antoi lausunnon koskien Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 luonnosta. 
• Yhdistys muistutti maa-ainesten ottoluvasta Mikkelin Kääriälän kylässä. 

 
Muu toiminta 

• Yhdistyksen luontoilta -nimellä kutsuttuja luento- ja keskustelutilaisuuksia pidettiin kolme. 
Helmikuussa aiheena oli Metsien jatkuva kasvatus ja asiaa valottivat Luken tutkija Sauli Valkonen ja 
metsänomistaja Raili Kautiainen (osallistujia 43). Maaliskuun luontoilta käsitteli Etelä-Savon 
uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä, alustajana tutkija Arto Ustinov ELY:stä (osallistujia 35). 
Syyskuussa luontoillan aiheena oli Minä ja metsälampi - filosofisia näkökulmia luontosuhteeseen, 
alustajana tutkija Jukka Mikkonen (osallistujia 14).  

• Suomen luonnonsuojeluliiton Luonto lainassa -viikolla esiteltiin 4.2. Mikkelin pääkirjastossa netissä 
olevaa henkilökohtaista ilmastolaskuria. 

• Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden kanssa yhteistyössä toteutetun Kalevankankaan uusitun 
luontopolun avajaiset olivat Maailman ympäristöpäivänä 5.6. 

• Yhdistyksellä oli luontoaiheinen toimintapiste lasten HulivilikarnevaaleillaMikkelissä  26.6. 
• Luontokuvaaja Tea Karvisen Kansallispuistot-kuvaesitys 28.5. Mikkelin pääkirjastossa yhteistyössä 

Mikkelin Ladun ja kirjaston kanssa. 
• Tietokirjailija Harri Ahosen Pohjois-Norjan rannikkoreitit -kuvaillat Mäntyharjun kirjastossa ja Mikkelin 

pääkirjastossa yhteistyössä kirjastojen kanssa. 
• Puhtaan veden äärellä - Puheenvuoroja vedestä –tapahtumassa 21.3. Mikkelin pääkirjastossa Miia 

Kuisma piti esityksen. 
• Luontoiltapäivä Omatorilla Mikkelissä 28.8.,  Miia Kuisma piti ruokasieniesityksen. 
• Lukemisen unelmavuoden kirjailijavierailu (Emmi Itäranta) Mikkelissä Mikaelissa 6.9., Miia Kuisma 

osallistui paneelikeskusteluun. 
• Yhdistyksen neljällä lintutornilla (Naistinki, Hujassuo, Porrassalmi, Kenkävero) tehtiin tarvittavia 

kunnostustoimia yhteistyössä kaupungin työpajojen kanssa. 
• Yhdistys osallistui Naisten messuille Mikkelissä marraskuun lopussa pääasiallisina myyntituotteinaan 

havu- ja varpukranssit sekä Luontokalenterit. Myytäviä tuotteita tehtiin talkoilla edeltävänä 
viikonloppuna kymmenkunnan osallistujan voimin. 



Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. Liite 3. 

 
TOIMINTASUUNNITELMA  2020 
 
Yleistä 
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. on Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin kautta Suomen 
luonnonsuojeluliittoon kuuluva yhdistys. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Mikkelin kaupungin sekä 
Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja 
ympäristönsuojelua sekä luonnontuntemusta ja -harrastusta toimialueellaan. Suomen luonnonsuojeluliitto on 
nimennyt vuodet 2020-21 vesiteemavuosiksi ja yhdistys toteuttaa teemaa myös omassa toiminnassaan.  
 
Kokoukset 
Vuosikokous pidetään syyskuussa, kokoukseen on mahdollista osallistua etänä. Hallitus kokoontuu tarpeen 
mukaan.  
 
Edustukset 
Yhdistyksellä on nimetty edustaja ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
seurantaryhmässä sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjausryhmässä. 
 
Yhteydenpito jäseniin 

● Jäsenille lähetetään vähintään yksi jäsenkirje vuosittain joko kirjeitse tai sähköpostitse ja tapahtumista 
tiedotetaan Luonnonsuojelija-lehdessä.  

● Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla (www.sll.fi/suur-savo) ja Facebookissa 
(www.facebook.com/sllsuursavo/), toimialueen sanomalehtien järjestö- ja tapahtumat -palstoilla sekä 
alueen sähköisissä tapahtumakalentereissa. Halukkaille ja sähköpostiosoitteensa antaneille jäsenille ja 
muille toiminnasta kiinnostuneille tiedotetaan tapahtumista sähköpostitse. 

 
Yhteydenpito Etelä-Savon luonnonsuojelupiiriin ja Suomen luonnonsuojeluliittoon 
Yhdistys osallistuu Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimintaan:  

● Nimeämällä edustajat piirin varsinaisiin kokouksiin sekä hallitukseen 
Yhdistys osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan: 

● Toteuttamalla VieKas Vieraslaji-LIFE -hankkeen toimintaa toimialueella yhteistyössä aluetyöntekijän 
kanssa. 

 
Retket 
Koronapandemia vaikuttaa erityisesti retkiin ja yleisötapahtumiin. Niitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
mm. vesistö- ja suokohteisiin.  
 
Luonnonsuojelutyö 
Sairilan niityn hoitoa Mikkelissä jatketaan mm. niittotalkoilla heinä-elokuussa. Riutan niityn hoitosopimus 
Mikkelissä uusitaan Mikkelin kaupungin, lampurin ja Mavin kanssa sopimuskauden päättyessä keväällä. 
 
Vaikuttamistyö 

● Yhdistys seuraa kaavoitushankkeita, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa muihin ajankohtaisiin 
hankkeisiin ja ympäristökysymyksiin. 

● Seurataan ja mahdollisuuksien mukaan pyritään edesauttamaan yhdistyksen vuonna 2017 tekemän 
Mikkelin Säynätin retkeilyreitin alueen suojelualoitteen toimeenpanoa kaupunginhallituksen 
linjauksen mukaisesti. 

 
Muu toiminta 

● Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan ajankohtaisiin luonto- ja ympäristökampanjoihin ja 
-tapahtumiin. 

● Jäsenistöä kiinnostavista aiheista järjestetään esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, mm. luontoiltoja. 
● Yhdistys ylläpitää, hoitaa ja huoltaa lintutorneja yhteistyössä kaupungin työpajojen ja mahdollisten 

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  
● Jäsenhankintaa toteutetaan kaikissa omissa sekä muissa soveltuvissa tapahtumissa joihin 

osallistutaan. 

https://www.sll.fi/suur-savo
https://www.facebook.com/sllsuursavo/


 
 
 
 
 
 

 


