
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

Syysvuosikokous  

 

1. TOIMINTA-AJATUS 

  

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin tarkoituksena on 

  

1. lisätä rakkautta ja kunnioitusta luontoa kohtaan 

2. turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja edistää luonnon- ja 

ympäristönsuojelua 

3. toimia aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi  

   

Vuoden 2022 tärkeimmät päämäärät ovat 

  

1.   Metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojelu 

2.   Luontokasvatuksen pitkäjänteinen jatkaminen 

3.  Toimiminen aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

4.   Saimaan suojelu erityisesti norpan kotiseutuna 

 

  

2. JÄRJESTÖTOIMINTA 

 

2.1 Piirin hallinto ja jäsenet 

  

Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa, koronatilanne huomioiden osin tai 

tarvittaessa verkkoympäristössä. Tehtäviä jaetaan kunkin jäsenen kiinnostuksen mukaan. 

Asioita valmistelevat tarpeen mukaan perustetut työryhmät, kuten metsäryhmä. Kevät- ja 

syysvuosikokous pidetään sääntöjen mukaan. Kokouksiin liitetään tarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaan myös koulutusta ja tiedotusta. 

 

Piiri tukee ja osallistuu paikallisyhdistysten toimintaan tarpeen ja kysynnän mukaan.  

Nykyisistä henkilöjäsenistä pidetään huolta aktiivisella yhteydenpidolla. Uusien jäsenten 

hankintaan panostetaan esittelemällä toimintaa monipuolisesti tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Uudet jäsenet otetaan lämpimästi vastaan ja uusille toimijoille etsitään mielekkäitä tehtäviä. 

 

2.2 Viestintä 

  

Toiminnasta viestitään aktiivisesti nettisivuilla, tiedotteilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook, 

Instagram) ja Luonnonsuojelija-lehdessä. Tapahtumiin osallistutaan ja ollaan näkyvillä omissa 

ja muidenkin tilaisuuksissa. Yleiseen ympäristönsuojelukeskusteluun osallistutaan 

tiedotusvälineiden kutsusta tai oma-aloitteisesti kirjoittamalla yleisönosastoihin. 

 

SLL:n järjestämiin koulutuksiin ja muihin tapahtumiin osallistutaan tai mahdollistetaan niihin 

osallistuminen. Piirin edustajat ovat käytettävissä, mikäli luonnon- ja ympäristönsuojeluun 

liittyvistä aiheista pyydetään alustuksia ja luentoja erilaisiin tilaisuuksiin. Ryhmiä opastetaan 

luontoon ja samalla kerrotaan omasta toiminnasta.  

 



Piirin nimissä tehtävät kannanotot ja lausunnot saatetaan tiedoksi piirihallituksen jäsenille ja 

lisätään piirin nettisivuille mahdollisimman nopeasti.  

 

Piirin sisäisen viestinnän kanavana ovat käytössä sähköpostilistat ”etelakarjalanpiiri@sll.fi” ja 

”etelakarjalanretket@sll.fi”, joihin kuka tahansa voi liittyä. Listoja voi käyttää tapahtumien 

mainostamiseen, toiminnan esittelyyn ja keskusteluun. 

 

2.3 Koulutus, kurssit, seminaarit ja talkoot 

 

Piiri järjestää toimintansa tueksi kursseja, koulutuksia, seminaareja ja talkoita tarpeen ja 

sopivien teemojen mukaan. Aktiivitoimijoita kannustetaan osallistumaan piirin toimintaa tai 

siihen liittyvää omaa osaamista tukeviin koulutuksiin.  

 

2.4 Luonnonsuojelukeskus ja piirin työntekijät 

  

Luonnonsuojelukeskus Linnoituksen Katariinantorilla on piirin toimisto- ja kokoustila. Toimisto- 

ja kokoustilan lisäksi piirillä on myös pienempi, Norppaluolaksi nimetty työhuone 

Luonnonsuojelukeskuksessa. Keskuksessa on myös Pieni Luontopuoti, jossa myydään 

tuotteita varainhankintatarkoituksessa. 

 

Keskuksessa työskentelee Etelä-Karjalan piirin aluepäällikkö, saimaannorppakoordinaattori, 

luonto- ja ympäristökasvattajat, saimaannorppatiedottaja, Yhteinen saimaannorppamme 

LIFE-hankkeen koordinaattori sekä mahdolliset muut piirin työntekijät. Harjoittelijoita ja muita 

työntekijöitä otetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Luonnonsuojelukeskuksessa pitää 

majaansa myös Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys, joka osallistuu 

vuokranmaksuun vuosittain päätettävällä summalla. 

 

Luonnonsuojelukeskus pyritään pitämään auki linnoituksessa järjestettävien tapahtumien, 

kuten Linnoituksen Joulumarkkinoiden aikana. Keskuksessa järjestetään kokouksia, talkoita, 

tuotemyyntiä ja toiminnan esittelyä.  

 

2.5 Sidosryhmäyhteistyö 

  

Sidosryhmien kanssa jatketaan yhteistyötä. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat 

paikallisyhdistykset, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson luonnonsuojelupiirit,  

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys, Saimaan Latu, Hiitolanjoki-yhdistys, Järvikeskus 

Saimaarium, Kaakkois-Suomen ympäristökasvattajaverkosto, Etelä-Karjalan museo, koulut ja 

päiväkodit, Saimaan ammattiopisto, Lappeenrannan kaupunki ja muut kunnat, Etelä-Karjalan 

Liitto, Kaakkois-Suomen ELY, Metsäkeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen yliopisto, Raija ja Ossi 

Tuuliaisen Säätiö ja Kohtuusliike. Paikallisten kansalaisaktiivien kuten asukasyhdistysten 

sekä muiden lähimetsiä, soita ja puhtaita vesiä puolustavien yhteisöjen, ryhmien ja henkilöiden 

kanssa rakennetaan ja vahvistetaan yhteistyötä. 

 

Piirillä on edustus mm. METSO-yhteistyöryhmässä, Etelä-Karjalan maakunnan 

yhteistyöryhmässä ja Kaakkois-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmässä. 

 

 

 



2.6 Ympäristöpalkinto 

 

Piiri pyrkii myöntämään vuosittain syysvuosikokouksen yhteydessä ympäristöpalkinnon 

toimijoille, joilla on kannustamisen arvoista tahtoa, intoa ja sinnikkyyttä edistää luonnon- ja 

ympäristönsuojelua maakunnassa. 

 

 

3. VARSINAINEN TOIMINTA 

 

3.1 Saimaannorpan ja Saimaan suojelu 

Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori, norppatiedottaja ja kaksi 

saimaannorppa-hanketyöntekijää toimivat Etelä-Karjalan piirin tiloissa, ja piirin norppatoiminta 

on kiinteä osa liiton norppatoimintaa.  

Vuonna 2022 jatketaan viisivuotista Metsähallituksen Luontopalveluiden vetämää Yhteinen 

saimaannorppamme LIFE-hanketta (Our Saimaa Seal LIFE), jonka alle iso osa norppatyöstä 

menee. Hankkeen koordinaattori työskentelee Etelä-Karjalassa. Lisäksi yksi keskeinen LIFEn 

toimenpide on vapaaehtoistyön entistä parempi ja laajempi organisointi.  

LIFE-hanke tarkoittaa piirin toiminnassa seuraavaa: 

1. Norppaturvallinen kalastus 

- Järjestetään Saimaa-katiskatalkoita ja työpajoja sekä Vaihda verkot katiskaan -tapahtumia 

yhteistyössä muiden Saimaan alueen piirien kanssa.  

-  Talkoita järjestetään myös yhteistyössä Saimaariumin kanssa. 

- Talkoiden kohderyhmiä ovat osakaskunnat, kouluryhmät ja suuri yleisö 

- Ollaan mukana erilaisissa tapahtumissa esittelemässä norppaturvallista kalastusta.   

 

2. Apukinokset ja keinopesät 

- Järjestetään tarvittaessa apukinostalkoita vastuualueellamme Kyläniemen pohjoispuolella 

- Perehdytään keinopesien tekemiseen ja käyttöön. Mikäli luvat järjestyvät, otetaan vastuulle 

yksi keinopesä em. vastuualueella 

3. Muu vapaaehtoistoiminta 

– Organisoidaan vapaaehtoisista koostuva norpparyhmä osallistumaan em. toimenpiteisiin 

sekä muihin tapahtumiin, järjestetään ryhmälle erilaisia tapaamisia ja tilaisuuksia 

4. Viestintä ja ympäristökasvatus 

– Luonnonsuojeluliiton norppaviestintätyö tapahtuu pääasiassa Etelä-Karjalasta käsin 

– Laajennetaan ympäristökasvatustyötä: jatketaan päiväkoti- ja kouluvierailuja LIFE-

hankkeessa CoExist-hankkeen päätyttyä, päivitetään ympäristökasvatusmateriaalia 

tarvittaessa, kierrätetään norppa-aiheista mobiilinäyttelyä maakunnassa, tuotetaan norppa-

aiheinen vaihtuva näyttely Lappeenrantaan, tehdään yhteistyötä Saimaariumin ja WWF:n 

kanssa 

 



Itä-Suomen yliopiston vetämänä jatkuu 3-vuotinen SEFR CBC Norppa CoExist -hanke, jossa 

edistetään saimaannorpan ja laatokannorpan tutkimusta ja suojelua yhteistyössä venäläisten 

tutkijoiden (Pietarin yliopisto) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Suomen 

luonnonsuojeluliitto on hankkeessa mukana Etelä-Karjalan piirin nimissä. Osuutenamme on 

erityisesti ympäristökasvatus, yhteistyö Lahdenpohjan piirin ympäristökasvattajien kanssa. 

Luonnonsuojeluliiton osuutta hankkeessa koordinoi Kaarina Tiainen ja ympäristökasvattajana 

toimii Sanna Leppänen. Hanke loppuu 31.3.2022.  

Piiri on mukana Saimaan suojelukeskustelussa ja -toiminnassa Etelä-Karjalan alueella. Piirin 

norppakoulutuspakettia kehitetään edelleen CoExist-hankkeen rahoituksella, ja sitä käytetään 

sekä omassa toiminnassa että jakamalla muille tahoille. Kouluja ja päiväkoteja kierretään 

kysynnän mukaan. Koulutus- / esittelytilaisuus pidetään opettajille viimeistään tammikuussa 

2022. Norppa-asiaa viedään myös luontokerhoihin sekä erilaisiin yleisötilaisuuksiin. 

Järjestetään lapsiperheille suunnattu Kuutin synttärit -tapahtuma helmi–maaliskuun 

taitteessa. CoExist-hankkeen loputtua maaliskuussa 2022 ympäristökasvatustyö jatkuu osana 

Yhteinen saimaannorppamme LIFE-hanketta. 

Piiri vastaa Lokhuussi-saaren ja mökin huoltotöistä. Lisäksi Lokhuussi toimii apukinos-, 

keinopesä- ja pesälaskentatöiden tukikohtana. Järjestetään talkoot ja mahdollisuus tutustua 

Lokhuussi-saareen. Pesälaskennat toteutetaan alueella vuosittain. 

Osallistutaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan Saimaan luonto- ja tiedekeskus 

Saimaariumin sisällön tuottamiseen Saimaan ja saimaannorpan osalta. 

SEFR CBC CoExist - ja Our Saimaa Seal LIFE -hankkeiden kautta saadaan taloudellista tukea 

piirin toimiston ylläpitoon. 

3.2 Metsät ja suot 

  

Etelä-Karjalan Luonnonsuojelupiirin metsäryhmä jakautuu kolmeen toimintaryhmään: koko 

maakunnan metsäasioita käsittelevä ryhmä, Lappeenrannan metsätoimintaa järjestävä ryhmä 

sekä Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen metsäryhmä.  

Vastuunjako on lisääntynyt ja tätä linjaa jatketaan. Näin kootaan yhteen eri ihmisten ja 

alueiden näkökulmia, asiantuntemusta ja kokemusta. Metsäryhmässä toiminnan 

järjestämisen ohella ja sen tueksi opiskellaan ja perehdytään ajankohtaisiin luonnonsuojelun 

teemoihin  

Metsäryhmä opiskelee itse ja viestittää eteenpäin sekä asiantuntijoiden tietoa että omia 

näkemyksiään. Tärkeä kysymys on, mitä tekoja luontokadon ja ilmastonmuutoksen 

pysäyttäminen edellyttää, miten ne liittyvät toisiinsa ja miten edistää toimia, jotka 

samanaikaisesti vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja palvelevat ilmastonmuutoksen 

hillintää.  

Eri tahojen järjestämät seminaarit, webinaarit ja tutkimustiedon julkaisut tukevat 

toimintaamme. Keväällä Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää Ekologiset yhteydet -

seminaarin, osallistumme ja omalta osaltamme valmistaudumme siihen.  

 



METSÄLUONTO 

Etelä-Karjala on selluteollisuuden voimakas keskus. Tämä näkyy metsäluonnon 

heikkenemisenä, metsälajien uhanalaisuuden kasvuna ja on johtanut jopa puuntuotannon 

kannalta kestämättömiin hakkuisiin. Tämän vuoksi on välttämätöntä arvioida metsätalouden 

muutostarpeita ja kasvattaa voimakkaasti suojelua.  

Metsäryhmä toimii eri tavoin METSO-suojelun lisäämiseksi ja suojelualueiden verkoston 

luomiseksi. Päämääränämme on ekologisten käytävien aikaansaaminen arvokkaiden 

luontokohteiden välille ja rajat ylittävien ekologisten yhteyksien rakentaminen. Monimuotoinen 

metsäluonto mahdollistaa metsien virkistyskäytön, toimii terveyden ylläpitäjänä ja antaa 

mahdollisuudet luontomatkailun kehittämiseen. 

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi teemme luontoselvityksiä ja suojelualoitteita, otamme 

osaa ympäristökeskusteluun ja olemme yhteistyössä muiden metsä- ja ympäristöalalla 

toimivien kanssa. Tärkeä tehtävä on vaikuttaa kaavoitukseen. 

SLL painottaa tulevana toimintavuotena lähiluonnon puolustusta ja päivittää 

Kuntametsäoppaan. Etelä-Karjalan kuntien metsien käsittely ja lähimetsien säilyttäminen 

kaavoituksen yhteydessä on meille keskeistä. Lappeenranta uusii metsäsuunnitelmiaan ja 

Imatralla on tekeillä uusi yleiskaava. Kuntien metsänhoito on perustunut yksipuolisesti 

perinteiseen talousmetsäajatteluun. Se on ollut vallitsevaa myös lähimetsien hoidossa. 

Pyrimme tuomaan keskusteluun ja teemme aloitteita lähimetsien osalta ns. hallitun 

hoitamattomuuden toteuttamiseksi ja metsien luonnonhoidon lisäämiseksi. Tutkimusten 

mukaan myös terveyden ja henkisen hyvinvoinnin kannalta luonnontilaisen kaltaisten metsien 

merkitys on suuri. 

Järjestämme koulutusta ja keskustelua metsäammattilaisten ja metsänomistajien kanssa eri 

metsänhoitotavoista. Teemme aloitteita kunnille ja seurakunnille siirtymisestä jatkuvaan 

kasvatukseen. 

Liito-orava-LIFE-hanke tuottaa oppaan ”Liito-oravan huomioiminen metsänhoidossa”. SLL:lla 

on tarkoitus järjestää liito-oravatiedosta ja -kartoituksesta maastotapahtumia, joita 

mahdollisuuksien mukaan seuraamme. Liito-oravat ovat jatkuvasti esillä keskeisenä teemana 

monimuotoisuuskeskustelussa ja käytännön metsänhoidossa.   

Metsäryhmässä käsitellään metsien ja vesien suhdetta: pienvesiä, rantametsien merkitystä ja 

suojelua sekä metsätalouden vesistövaikutuksia. Erityisen merkittävää on tuoda esille 

suometsien avohakkuiden ja kunnostusojitusten vesistövaikutukset ja esittää vaihtoehtoina 

sekä ennallistamistoimia että jatkuvaa kasvatusta. Alueellisia painopisteitä ovat Saimaan 

rantametsät ja saaret, Imatran Immalanjärvi sekä pienvesien tilanne.   

Etelä-Karjalassa on haasteellinen kysymys metsäenergian päästöttömyys ja ylisuurten 

hakkuiden ja voimaperäisen metsätalouden vaikutukset hiilinielujen heikkenemiseen. On 

tarpeen järjestää koulutusta ja keskustelua metsien ja ilmastonmuutoksen yhteydestä 

perehtyen ja tukeutuen ilmastotutkimukseen. Osallistumme ilmastoliikkeeseen. 

  

 



SUOT JA TURVE 

Turvetuotannon alasajo ja soiden suojelu on välttämätöntä niin luontokadon kuin ilmastokriisin 

pysäyttämiseksi.   Turve-energia on päästöiltään jopa hiiltä huonompi vaihtoehto. Tarvitaan 

myös soiden ennallistamista, turvepeltojen raivaamisen lopettamista ja kuivattujen 

turvealueiden veden pinnan nostoa.  

Soiden suojelemiseksi ja niiden ennallistamiseksi toimii Helmi -ohjelma, jota toteuttaa 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Ennallistamisen alueella toimii nyt myös monia soiden 

ennallistamiseen perehtyviä tahoja kuten Hiilipörssi. Olemme yhteistyössä näiden tahojen 

kanssa oman alueemme tarpeiden selvittämisessä ja ratkaisujen suunnittelussa. 

Luonnonsuojelupiiri on jo vuosia tehnyt sitkeää työtä Konnunsuon turvetuotannon 

lopettamiseksi, soiden suojelemiseksi. Nyt Metsähallituksen luontopalvelut on aloittanut 

ennallistamistyön Hyvättilän suolla. Teemme vapaaehtoistyötä tässä hankkeessa. 

Suomen luonnonsuojeluliitolla on ollut vuodesta 2020 Laatokalta Saimaalle -hanke SEFR 

CBC -ohjelman rahoittamana. Kymenlaakson puolella ennallistetaan vesistöihin rajautuvia 

suoekosysteemejä. Hiitolanjoella toteutetaan ennallistamista uppopuun avulla; Hiitolanjoen 

luontoarvoja on kartoitettu ja suunniteltu melonta- ja retkeilyreitistöä Kangaskoskelta 

Haarikkoon. Luonnonsuojelupiiri on mukana hankkeessa. 

 

KANSALLISPUISTOALOITTEET 

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri jatkaa vuosien työtä luontoarvoiltaan merkittävän metsä- ja 

vesialueen suojelemiseksi sekä luontoyhteyksien turvaamiseksi ns. Haarikon–Saarijärven 

alueella. Tämä arvokas alue on Hiitolanjoen läntisen haaran latvavesillä. Tavoitteena on 

edistää kansallispuiston perustamista alueelle. Piiri organisoi ja tekee luontokartoituksia, tutkii 

luontoyhteyksien turvaamista ja toimii alueen suojelun puolesta. Järjestämme retkiä ja 

metsäkonsertteja alueelle ja viestitämme alueen luontoarvoista laajasti. 

Toiminta rakentuu yhteistyöhön Suomen Luonnonsuojeluliiton, sen Etelä-Savon piirin, muiden 

ympäristöjärjestöjen, Etelä-Karjala liiton, alueen kuntien ja Hiitolanjoki-yhdistyksen sekä Etelä-

Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa.  Nämä alueet ovat metsäyhtiöiden omistuksessa ja 

yhteys metsänomistajiin jatkuu tiiviinä. Työ on samalla luontoyhteyden turvaamista laajemmin 

Saimaalta Laatokalle, työtä Vihreän vyöhykkeen aikaansaamiseksi.  

 

3.3 Vesistöt 

  

Piiri on mukana mm. Kuolimon, Immalanjärven ja Saimaan suojelussa, Hiitolanjoen ja 

Laatokan järvilohen ja järvitaimenen suojelussa sekä muussa vesiensuojelutoiminnassa. 

 

3.4 Perinnebiotoopit 

  

Perinnebiotooppien suojeluun ja hoitoon osallistutaan järjestämällä niitto- ja haravointitalkoita. 

Lappeenrannan Riihilahdessa järjestetään loppukesällä niitto- ja haravointitalkoot yhdessä 

Lappeenrannan seudun paikallisyhdistyksen kanssa. 



  

3.5 Lajisuojelu 

  

Maakunnan asukkaiden tietoisuutta mm. liito-oravasta ja lepakoista lisätään. Liito-oravan 

suojelua edistetään vaikuttamalla metsänkäsittelytoimenpiteisiin ja kesäisin tehdään 

maastotarkastuksia uhanalaisten lajien esiintymille. Suurpetojen puolesta toimitaan aktiivisesti 

ja piiri osallistuu maakunnalliseen suurpetokeskusteluun. 

 

3.6 Alueidenkäytön suunnittelu, YVA- ja ympäristölupa-asiat 

  

Osallistutaan alueidenkäytön suunnitelmiin, mm. kaavoitushankkeisiin, sekä YVA- ja 

ympäristölupaprosesseihin neuvotteluin, lausunnoin ja muistutuksin. Edistetään luonnon- ja 

ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä alueidenkäytön suunnittelussa. 

  

3.7 Kohtuutalous 

  

Etelä-Karjalan kohtuusliike toimii ekologisesti kestävän ja kohtuullisen elämäntavan 

edistämiseksi, ylikulutuksen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

 

3.8 Haitallisten vieraskasvilajien torjunta 

 

Piiri osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaan VieKas LIFE -hankkeeseen 

toimintavuonna 2022 ja on mukana järjestämässä mm. haitallisten vieraskasvilajien 

torjuntatalkoita ja infotilaisuuksia. 

 

 

4. YMPÄRISTÖKASVATUS JA LUONTOHARRASTUKSEN TUKEMINEN 

 

Ympäristökasvatustyön tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria oman luontosuhteen 

muodostamisessa. Sitä kautta heidän halunsa vaalia ja rakastaa omaa elinympäristöään 

vahvistuu.  

 

Syksyllä 2019 käynnistynyttä ympäristökasvatushanketta jatketaan vähintään 0,4 

henkilötyövuoden panoksella vuonna 2022 eri-ikäisille ja -kokoisille lapsiryhmille ympäri Etelä-

Karjalaa. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti päiväkoti-ikäisiin ja 1.–2.-luokkalaisiin. Lisäksi 

hankkeessa pyritään toteuttamaan kasvatusalan henkilöstön koulutusta luontotuntien 

pitämiseen. Pyydettäessä osallistutaan erilaisiin koulujen, päiväkotien ja muiden toimijoiden 

järjestämiin tapahtumiin ja retkiin. 

Ympäristökasvatuksessa jatketaan yhteistyötä Järvimaailma Saimaariumin kanssa. 

 

Piiri osallistuu Etelä-Karjalan ympäristökasvatusverkoston toimintaan sekä osallistuu 

mahdollisuuksien mukaan Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä 2025-

toimintaohjelman toteuttamiseen. 

                                                                                                                     

Pitkään jatkuneen ympäristökasvatushankkeen vaikuttavuustutkimus pyritään toteuttamaan 

yhteistyökumppaneiden avulla. 

  



4.2 Lähialueyhteistyö 

  

Kehitetään Suurten järvien ympäristökasvatusyhteistyötä Saimaan ja saimaannorpan sekä 

luontopolkujen teon osalta yhteistyössä Kurkijoen museon (Laatokka) ja sitä kautta Baikalin 

alueen toimijoiden kanssa. Osallistutaan keväällä Laatokka-juhlaan Kurkijoella. 

 


