
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Vuosikatsaus
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan ja Mäntyharjun kunnat sekä vuoden 2018
vuosikokouksesta lähtien myös Pertunmaan kunnan. Vuosi 2018 oli Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhlavuosi.
Vuosi oli myös liiton metsäteemavuosi ja se huomioitiin yhdistyksen toiminnassa järjestämällä metsäkohteisiin retkiä.
Myös osa yhdistyksen järjestämistä yleisötilaisuuksista käsittelivät metsäaiheita.

Kokoukset
● Yhdistyksen vuosikokous pidettiin  12.2.  Mikkelissä Yliopistokeskuksen auditoriossa. Läsnä oli 18  jäsentä.

Vuosikokouksen aluksi kuultiin Suomen luonnonsuojeluliiton lähialue- ja yhteistyökoordinaattori Olli Turusen
esitys  "Suomalaiset aarnimetsät ja arvokkaat elinympäristöt Kultakauden taiteilijoiden maalauksissa". Esitys
veti lähes 50 kuulijaa.

● Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Miia Kuisma,
varapuheenjohtajana Marja Launonen-Luukkonen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Aune Niiranen ja muut
hallituksen jäsenet olivat Outi Airaksinen, Satu Antikainen, Jarmo Kivinen, Karri Kurvinen ja  Marja
Launonen-Luukkonen. Varajäseninä toimivat Timo J. Lehtonen, Anne Piirainen, Saara Ryhänen ja Leena
Välijoki. Satu Antikainen toimi yhdistyksen taloudenhoitajan, Outi Airaksinen tiedotusvastaavana ja Marja
Launonen-Luukkonen nimettiin Suomen luonnonsuojeluliiton uuden jäsenrekisterin yhdistyskäyttäjäksi.

● Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat 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.

● Yhdistys otti käyttöön oman sähköpostiosoitteen, suur-savo(at)sll.fi ja yhdistyksen nettisivut uudistettiin
loppuvuodesta osana luonnonsuojeluliiton uudistusta.

● Laadittiin tietosuojaselvitys ja -seloste, joissa huomioitiin EU:n tietosuojadirektiivin (GDPR) vaatimukset
henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

● Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 369, lisäystä edellisvuoteen siinä oli yhden henkilön verran.

Yhteydenpito Etelä-Savon luonnonsuojelupiiriin ja Suomen luonnonsuojeluliittoon
● Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin  varsinaisissa kokouksissa yhdistyksen edustajina ovat toimineet Outi

Airaksinen, Miia Kuisma, Timo J. Lehtonen, Jarmo Kivinen ja Aune Niiranen.
● Piirihallituksen jäseniä ovat olleet yhdistyksen jäsenistä Markku Nironen puheenjohtajana ja hallituksen

jäseninä Jarmo Kivinen ja Aune Niiranen ja varajäsenenä Miia Kuisma.
● Helmikuussa pelattiin Kenkäveron edustan jäällä Save the Pond Hockey ry:n pipolätkäturnaus, jonka

järjestämiseen osallistuttiin Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa.
● Kolme yhdistyksen edustajaa osallistui Saimaan alueen piiripäiville Punkaharjulla maaliskuussa.
● Markku Nironen on toiminut Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä ja Miia

Kuisma varajäsenenä.
● Suomen luonnonsuojeluliitossa otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri ja sen yhdistyskäyttäjäksi nimettiin Marja

Launonen-Luukkonen.

Retket
● Perinteinen Parikkalan Siikalahden linturetki tehtiin 10.5. Osallistujia oli kaikkiaan 27, osa Puumalan Luonnon

jäseniä. Kotkan saaristoon tehtiin Urpo Koposen opastamana arktikalinturetki 20.5., osallistujia 33.



● Kalevankankaan metsäretkelle 13.6.osallistui 13 henkilöä (oppaana Timo J. Lehtonen), luonnonkukkapäivän
retkelle 17.6.  Otavan entisen koulutilan maille osallistui n. 30 henkilöä (oppaina Outi Airaksinen, Marja
Launonen-Luukkonen, Aune Niiranen) ja polkupyöräretkelle Riutan lammasniitylle 17.6. 11 henkilöä. Säynätin
ulkoilualueen metsäretkelle 23.9. osallistui 18 henkilöä. Pertunmaan Honkaniemen iki- ja haukkametsään 1.9.
Raimo Ulmasen ja Silvo Pöysän opastamana tehdylle retkelle osallistui n. 40 henkilöä.

Luonnonsuojelutyö
Yhdistyksen hoitamalla Sairilan niityllä Mikkelissä tehtiin koneellinen osaniitto 18.6. ja koko niitty niitettiin
käsityökaluin 6.-8.8. seitsemän talkoolaisen voimin. Niitetty heinä kuivattiin seipäillä lampaiden rehuksi.

Vaikuttamistyö
● Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa yhdessä tehtiin valitus koskien VAPOn saamaa turvetuotannon

aloituslupaa Haukivuoren Emostensuolla.
● Yhdistys on antanut lausuntoja:

○ Lausunto Mäntyharjun Kallaveden osayleiskaavasta
○ Ympäristöministeriön Etelä-Savoon perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista annettiin

lausunto
○ Lausunnot Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Vuoksen ja

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille 2022-2027
○ Useita lausuntoja asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista Mikkelissä

● Vuoden 2017 lopulla Mikkelin kaupungille tehty aloite Säynätin retkeilyreitin ja ympäröivien metsäalueiden
perustamisesta luonnonsuojelualueeksi on ollut käsiteltävänä kaupungin hallintoelimissä ja näihin
käsittelyihin liittyen virkamiehiin ja luottamushenkilöihin on pidetty yhteyttä.

● Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaluonnos  2040 aiheutti syksyllä niin paljon keskustelua ja mielipiteitä,
että yhdistys järjesti yhdessä Oriolus ry:n ja Mikkelin Latu ry:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa käsiteltiin
lähinnä Kaihun alueen ja Ratinlammensun alueen luontoarvoja. Lehtori Martti Hahtola sekä  Lähemäen
alakoulun rehtori Vesa Räsänen ja opettaja Marjo Juhakoski selvittivät kuvin ja sanoin alueiden merkitystä ja
kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen oli tilaisuudessa vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Muu toiminta
● Uutena toimintamuotona yhdistys käynnisti luontoilta-nimellä kulkevat alustus- ja keskustelutilaisuudet.

Tilaisuuksiin pyydettiin asiantuntijoita kertomaan ja keskustelemaan kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista.
Kaupungin osayleiskaavoituksesta oli kertomassa kaavoittaja Eveliina Könttä, kaupungin metsienkäytöstä
metsäinsinööri Anna-Mari Huttunen, Etelä-Savon vesienhoidosta vesibiologi Juho Kotanen ELY-keskuksesta.
Perinnemaisemien tilasta, hoidosta ja merkityksestä Etelä-Savossa kertoi biologi Sirpa Peltonen (ELYstä),
metsien METSO-ohjelman toteutumisesta Etelä-Savossa Markku Heikkinen ELYstä. Etelä-Karjalan Allergia- ja
ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarisen esitys metsien terveysvaikutuksista kiinnosti suurta yleisöä
enemmän kuin edelliset esitykset.

● Kalevankankaan luontopolun uusimiseksi on tehty yhteistyötä Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden kanssa
ja yhdistyksen puolesta polun suunnittelusta ja kuvataulujen sisällöistä  ovat vastanneet Timo J. Lehtonen ja
Markku Nironen. Ympäristöpalvelut tulee vastaamaan luontopolun taulujen kuvituksesta sekä rakenteiden
teknisestä toteutuksesta.

● Yhdistyksen neljällä lintutornilla on tehty kuntokartoitukset ja tarvittavia kunnostustoimia toteutettiin osin
talkoovoimin, osin yhdistyksen kustantamana ulkopuolisen puusepän toimesta ja osin Mikkelin kaupungin
työpajojen työvoimalla.

● Toukokuussa yhdistyksen toimintaa esiteltiin poistokalastustapahtumassa Kenkäverossa.
● Elokuussa yhdistyksen toimintaa esiteltiin Mikkelipuistossa järjestetyssä Meijän Piknik-tapahtumassa mm.

tarjoamalla halukkaille luontotuntemusta luontopolun muodossa.
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