
TOIMINTAKERTOMUS 2020

Vuosikatsaus

Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Mikkelin kaupungin ja Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun ja
Pertunmaan kunnat. Koronapandemia vaikutti vuoden 2020 toimintaan merkittävästi mm. retkien ja
yleisötapahtumien osalta.

Kokoukset
• Yhdistyksen vuosikokous peruuntui suunnitellulta paikaltaan maaliskuun lopulta

koronapandemian sulkutoimien juuri alettua. Vuosikokous pidettiin 29.9. Mikkelissä
Yliopistokeskuksen auditoriossa ja siihen oli mahdollisuus osallistua etänä.

• Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Miia
Kuisma ja varapuheenjohtajana Jarmo Kivinen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Aune Niiranen ja
muina hallituksen jäseninä Outi Airaksinen, Satu Antikainen, Karri Kurvinen ja Timo J.
Lehtonen.  Varajäseninä toimivat Jarmo Kivinen,  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
• Etelä-Savon ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

seurantaryhmässä jäsenenä on toiminut Anne Piirainen ja varajäsenenä Miia Kuisma.
• Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjausryhmän jäsenenä on toiminut Jarmo Kivinen.

Yhteydenpito jäsenistöön
● Varsinaisia jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi kappale. Tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu

lisäksi sähköpostitse, yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa sekä paikallisten sanomalehtien
järjestö- ja tapahtumapalstoilla sekä alueen sähköisissä menokalentereissa.

● Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 365, vähennystä edellisvuoteen oli
seitsemän henkilön verran.

Yhteydenpito Etelä-Savon luonnonsuojelupiiriin ja Suomen luonnonsuojeluliittoon
• Itäisten luonnonsuojelupiirien piiripäiville Lappeenrannassa 13.-15.3. osallistui yhdistyksestä

kolme henkilöä.
• Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirien retkelle ja konserttiin Haarikossa 15.8.

osallistui yhdistyksestä kolme henkilöä.
• Kaakkoisten luonnonsuojelupiirien suokurssille Valkmusan kansallispuistossa 5.-6.9. osallistui

yhdistyksestä kolme henkilöä.
• Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin varsinaisissa kokouksissa yhdistyksen edustajina ovat

toimineet Jarmo Kivinen, Marjaana Kovanen, Miia Kuisma, 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.



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

Retket
• Kaikki suunnitellut retket jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.
• Yhdistyksen nettisivuilla julkaistiin kartta ja kuvaukset joukosta toiminta-alueen

luontoretkikohteita ja näistä retkikohdevinkeistä tiedotettiin jäsenistölle. Sivustoa päivitetään
jatkuvasti ehdotusten perusteella.

Luonnonsuojelutyö
• Yhdistyksen hoitamalla Sairilan niityllä Mikkelissä tehtiin koneellinen osaniitto 15.6. ja koko

niitty niitettiin käsityökaluin 3.-4.8.  Niitetty heinä kuivattiin seipäillä lampaiden rehuksi.
• Riutan niitty Mikkelissä laidunsivat lampaat. Yhdistys korvasi lampurin kustannukset

Maaseutuviraston myöntämällä perinnebiotooppien hoidon tuella.
• Yhdistys osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaan vieraslajien

hävittämishankkeeseen (VieKasLIFE 2018-2023) torjumalla kummikohteessa Mikkelin
Kovalantien varrella Kalevankankaan luonnonsuojelualueen laidalla olevaa
jättipalsamikasvustoa. Kohdetta on hoidettu yhteistyössä Emolan Marttojen kanssa.

• Yhdistyksen ja Orioluksen alkuunpanema hanke Mikkelin Naistingin lintuveden
kunnostamiseksi sai kaupungin tekemän hakemuksen perusteella rahoituksen.

Vaikuttamistyö
• Yhdistys valitti yhdessä Itä-Puulan ja Korpijärven osakaskunnan kanssa Turvallisuus- ja

kemikaalivirasto Tukesin hyväksymästä FinnAust Mining Finland Oy:n varausilmoituksesta
Mikkelin, Kangasniemen ja Joutsan kuntien raja-alueelle sijoittuvalle osalle Puulan ja
Kyyveden vesistöjä ja valuma-alueita.

Muu toiminta
• Suomen luonnonsuojeluliiton Luonto lainassa -viikolla esiteltiin 4.2. Mikkelin pääkirjastossa

vesistöjen tilaa Etelä-Savossa ja omaehtoisia vesien laaduntarkkailumenetelmiä.
• Kirjailija Juha Kauppisen monimuotoisuus-esitys XAMK:n auditoriossa ja kouluvierailu

Rantakylän yhtenäiskoululla 6.2. toteutettiin yhteistyössä Oriolus ry:n kanssa. Auditoriossa
yleisöä oli paikalla vajaa 60 henkilöä.

• Yhdistyksen neljästä lintutornista Naistingin lintutornia on uudistettu, uusi tarkkailulava sekä
vesinäytteidenottopiste Rantakylän koulun tarpeisiin on rakennettu ja uusi polku tornille on
tehty. Työt on toteuttanut Mikkelin kaupungin työllistämisyksikkö. Muilla lintutorneilla
(Hujassuo, Porrassalmi, Kenkävero) ei ole ollut vuoden aikana korjaustarpeita.


