
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Vuosikatsaus

Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Mikkelin kaupungin ja Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan
kunnat. Koronapandemia vaikutti vuoden 2021 toimintaan edelleen merkittävästi mm. retkien ja
yleisötapahtumien osalta.

Kokoukset
● Yhdistyksen vuosikokous pidettiin etäkokouksena 23.3.
● 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, Timo J. Lehtonen ja Juho Rajala.  Varajäseninä toimivat
Jarmo Kivinen, Karri Kurvinen, Saara Ryhänen ja Raimo Ulmanen. Satu Antikainen toimi yhdistyksen
taloudenhoitajana, Outi Airaksinen tiedotusvastaavana ja Timo J. Lehtonen lintutornivastaavana.

● 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 yksi kappale. Tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu lisäksi sähköpostitse

jäsenille, yhdistyksen kotisivuilla, Luonnonsuojelija-jäsenlehdessä, Facebookissa, Instagramissa sekä
toiminta-alueen sanomalehtien järjestö- ja tapahtumapalstoilla sekä alueen sähköisissä
tapahtumakalentereissa.

● Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 341, vähennystä edellisvuoteen oli 24 henkilöä.

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

Jarmo Kivinen, Marjaana Kovanen, Miia Kuisma, Aune Niiranen ja Raimo Ulmanen.
● Piirin puheenjohtaja on toiminut Markku Nironen ja hallituksen jäseninä Miia Kuisma ja Aune Niiranen

sekä varajäsenenä Jarmo Kivinen.
● Markku Nironen on toiminut Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä ja

Miia Kuisma ensimmäisenä varajäsenenä.

Retket
● Suunnitellut retket jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi lukuun ottamatta luonnonkukkien

päivän retkeä 20.6. Se toteutettiin Kalevankankaan ja Hanhijoen maastossa Mikkelissä, oppaana Aune
Niiranen ja osallistujia 10 henkilöä. 

Luonnonsuojelutyö
● Yhdistyksen hoitamalla Sairilan niityllä Mikkelissä tehtiin koneellinen osaniitto 22.6. ja koko niitty

niitettiin käsityökaluin  3.-4.8.  Niitetty heinä kuivattiin seipäillä lampaiden rehuksi.
● Yhdistyksen rooli Mikkelissä sijaitsevan Riutan niityn hoidossa päättyi lampurin solmiessa

maanvuokrasopimuksen suoraan kaupungin kanssa.
● Yhdistys osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaan vieraslajien hävittämishankkeeseen

(VieKasLIFE 2018-2023) torjumalla uudessa kummikohteessa Mikkelin Ratinlammella (Lähemäki)
jättipalsamikasvustoja kolmissa talkoissa. Aiempi Kovalantien kohde siirtyi jatkoseurantavaiheeseen.

● Yhdistys lahjoitti 1 000 euroa Luonnonperintösäätiön “Kuhankeittäjän kotimetsä Etelä-Savoon”
-keräykseen, joka on voimassa kesään 2023 asti.



Vaikuttamistyö
● Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla (26.2.)
● Mikkelin Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen kommentointi

(15.3.)
● Muistutus Mikkelin Huntinvuoren maa-aineslupahakemuksesta (30.3.) - Mikkelin seudun

ympäristölautakunta hylkäsi hakemuksen.
● Lausunto Mikkelin ympäristöpalveluiden valmistelemista toiminta-alueen kuntien (Mikkeli,

Mäntyharju, Pertunmaa) ilmasto-ohjelmien (2021-2031) luonnoksista (3.6.)
● Mielipide Mikkelin kaupungin “Hulevesialtaan ja kulkuväylän rakentaminen Urpolanlampeen ja pysyvä

käyttöoikeus, Mikkeli” (20.9.)

Muu toiminta
● Luontokeskiviikko-verkkoluentoja pidettiin saimaannorpan tilanteesta ja suojelusta, pölyttäjien

tunnistuksesta ja seurannoista, vieraslajeista, luonnonvaraisten eläinten hoidosta ja mikromuoveista
vesistöissä. Osallistujia tapahtumissa oli yhteensä vajaat 90 henkilöä.

● Yhdistys osallistui Naisten messut -joulumyyjäisissä, myynnissä oli luonnonmateriaaleista tehtyjä
kransseja ja luontokalentereita.

● Yhdistyksen neljällä Mikkelissä sijaitsevalla lintutornilla (Hujassuo, Kenkävero, Naistinki, Porrassalmi)
oli vain pieniä korjaustarpeita, jotka on toteuttu yhteistyössä Mikkelin kaupungin työllistämisyksikön
kanssa. 

● Mäntyharjulla paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen vuonna 1995 talkoilla rakentama Lainjärven
lintutorni siirtyi Mäntyharjun yhdistyksen lakkautuksen myötä Suur-Savon yhdistykselle jo vuonna
2015.  Tornin kunto arvioitiin kesällä 2021 hyväksi ja se on otettu nyt yhdistyksen seurantaan. Torniin
kiinnitettiin yhdistyksen infotaulu yhteystietoineen.


