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Suo	  –	  Ylä-‐Karjalan	  luonnonystävien	  valokuvanäyttely	  
 
Ylä-Karjalan luonnonystävät ry. on Nurmeksessa ja Valtimolla toimiva Suomen 
Luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestö. Yhdistys järjestää nyt neljännen vuotuisen jäsentensä 
ottamista kuvista kootun valokuvanäyttelyn. Aiheena on tällä kertaa suo. Näyttelyyn ovat ottaneet 
kuvia Hanna Harju, Harri Honkanen, Raija Kokkola, Keijo Luoto ja Pirjo Mikkonen. Kuvia on Ylä-
Karjalan ja lähialueiden lisäksi Lapista. 
 
Näyttely ei pyri antamaan kokonaisvaltaista kuvaa erilaisista soista, mikä niiden suuren määrän 
vuoksi olisi mahdotontakin. Suotyyppejä voidaan luokittelutavasta riippuen erottaa useita 
kymmeniä. Päätyyppeinä erotellaan usein räme, korpi, neva, letto, luhta ja lähteikkö. Näyttelyn 
kuvissa esitellään suppeasti soiden tyypillistä kasvi- ja eläinlajistoa ja muutamalla kuvalla 
havainnollistetaan soiden suurta vaihtelevuutta muutaman aarin kokoisesta kangasmetsän 
notkelmaan syntyneestä soistumasta satojen hehtaarien lappilaiseen suohon. Oma ryhmänsä ovat 
erilaiset tunnelmakuvat soilta. Myöhemmin tänä vuonna näyttely pyritään saamaan myös 
Nurmekseen. 
 
Suomen Luonnonsuojeluliitto on asettanut uudet soidensuojelun tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 
2030. Haluamme antaa suoluonnolle arvonpalautuksen ja turvata sen alkuperäistä 
monimuotoisuutta näillä päämäärillä: 
 
    1. Suomen ainutlaatuista suoluontoa on suojeltava. Soidensuojelun täydennysohjelma on 
toteutettava loppuun asti vuoteen 2025 mennessä. Soiden ennallistamiseen varataan riittävä 
rahoitus ja laaditaan toteutussuunnitelma. 
    2. Soiden taloudellinen käyttö kestävämmäksi. Metsätalouden ympäristötukia ohjataan 
enemmän ennallistamistöihin. Kunnostusojitusten tukeminen valtion budjetista lopetetaan. 
   3.  Soiden käyttöä ohjaavat lait ja luvat kuntoon. Vesistöjen tilaa heikentävät toimet kuten 
kunnostusojitukset ja ojitusmätästys kielletään. Avohakkuut ja niihin liittyvä maanmuokkaus 
turvemailla kielletään lailla ja siirrytään metsien jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, mikä vähentää 
myös ojitustarvetta. Malminetsintä suojelualueilla ja kaivosten perustaminen suojelualueille tulee 
kieltää. 
    4. Suomi luopuu turpeen polttamisesta osana ilmastokamppailua. Turpeen kaivaminen ja 
polttaminen energiaksi lopetetaan vuoteen 2025 mennessä. Yhtään uutta turvesuota ei avata 
energiatuotannolle. 
    5. Soiden virkistysarvo tunnistetaan. Turveteollisuuden aiheuttamia haittoja korjataan 
perustamalla soidensuojelumaksu, joka maksetaan soista saatavan tuoton yhteydessä. 
 
SLL:n suotavoitteet kokonaisuudessaan löytyvät nettisivuiltamme: 
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/suot/suotavoitteemme/ 
 
Ylä-Karjalan luonnonystävien näyttelyperinne jatkuu ensi vuonnakin. Silloin teemana ovat järvet.  
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