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Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry 
Saimaan luonnnsuojelukeskus 
Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
Puh. 05 - 411 7358, fax 05 - 453 1930 
Email: lappeenranta@sll.fi 
 
Tämän lehden toimitti Tea Heikkinen  
 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys on Suomen 
Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Se kuuluu Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiiriin. Yhdistys ja piiri ylläpitävät Luonnonsuojelukeskusta toimipaikkanaan. 

 
 
 

Vuoden 2003 hallituksen jäsenet: 
 
Puheenjohtaja: Raija Aura puh. 050 511 0546 
 
Varapuheenjohtaja: Marjaana Närhi puh. 050 3063476 
 
Sihteeri:  Leena Sallinen puh. 040 765 4563 
 
Taloudenhoitaja: Tea Heikkinen 
 
Muut jäsenet:  Ritva Grundberg, Pekka Jokinen, Mirja Loikala, Olle Sipari ja 

Timo-Pekka Veijonen 
 

 
 

Arvoisa Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n 
jäsen 

 
Kova ja komea talvi alkaa olla takanapäin. Toivottavasti niin luonto kuin  
ihmisetkin selvisivät vähin vaurioin sen ankarasta pakkaskaudesta. Nyt on  
sitten vastapainoksi päästy nautiskelemaan mainioista ulkoilukeleistä ja  
lintujen lisääntyvästä sirkutuksesta: kevättä on ilmassa! 
 
Yhdistyksellä oli viime vuonna vilkas toimintavuosi ja aika paljon ohjelmaa  
on tarjolla kevätkaudenkin toimintakalenterissa. Osallistukaa tilaisuuksiin  
ja ihmetelkää kevään tuloa ja nauttikaa luonnosta omilla retkillänne. 
 
Kevätaurinkoisin terveisin 
 
Hallitus 
 
 
 
 

 

mailto:lappeenranta@sll.fi
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Nyt on linnunpönttöjen aika! 

Metsissä ei ole tarpeeksi pesäpaikkoja kolopesijöille ja siksi monet lintulajit ovat 
riippuvaisia linnunpöntöistä. Lintukantojen säilymisellekin se on tärkeää. 

Sijoittamalla pesäpönttöjä pihapiiriin saamme nauttia linnunlaulusta ja puutarhatuholaisille 
löytyy hävittäjiä. Talitiaiset, sinitiaiset, kirjosiepot ja leppälinnut pesivät mielellään 
pihapiirissä. 

Metsään voi viedä pikkulinnun pönttöjen lisäksi myös pöllön pönttöjä. Pöllöt pitävät myyrät 
ja hiiret kurissa. Pikkulinnut syövät puita vaivaavia tuhohyönteisiä, kuten pistiäistentoukkia. 

On tärkeätä tyhjentää pesäpöntöt edelliskesän pesimistarvikkeista, koska useimmat linnut 
eivät osaa itse siivota pönttöjä. Tyhjentämällä vanhat pesätarvikkeet saadaan niissä 
majailevat, lintuja kiusaavat kirput pois pöntöstä. Paras tyhjennysaika on syksy tai talvi. 
Pakkasella tyhjennettäessä kirput eivät pääse puremaan ihmistäkään. Pesästä poistetut 
edelliskesän pesimistarvikkeet kannattaa hävittää polttamalla.  

Millainen on hyvä linnunpönttö? 

o Seinien olisi oltava mielellään n. 2,5 cm paksut.  

o Tee pönttö raakalaudasta tai pyöreästä puusta kairaamalla. Ei muovista eikä 
vanerista. 

o Pönttö tehdään valon ja veden pitäväksi, mutta pönttöön joutuneen veden olisi 
kuitenkin päästävä pohjan kautta pois.  

o Puhdistuksen helpottamiseksi joko katon tai pohjan on hyvä olla avattava  

o Lentoaukon suhteen linnut ovat tarkkoja. Sopivia lentoaukkoja  

o kirjosiepoille ja sinitiaisille 2,6 – 2,8 cm  

o talitiaisille 2,8 – 3,2 cm  

o kottaraisille, varpuspöllöille ja liito-oraville 4,5 – 5 cm  

o helmipöllöille ja leppälinnuille 7 – 10 cm  

o telkille 10 – 12 cm  

o viirupöllölle 17 cm  

o Linnunpönttöjä voi valmistaa myös sellaisille lintulajeille, jotka eivät pesi 
tavanomaisesti rakennetussa pöntössä. Esimerkiksi puukiipijän pönttö valmistuu 
kahdesta, suorakulmaan liitetystä laudasta (joista toisen ulkoreunaan on koverrettu 
pieni, puukiipijän mentävä aukko), kolmion muotoisesta pohjakappaleesta ja katosta 
ja se kiinnitetään puun runkoon niin, että puun runko on pöntön kolmas sivu. 
Puukiipijä pujahtaa pönttöön rungon kyljestä. - Harmaasieppo puolestaan suosii 
avomallia: sivuseinät, takaseinä, pohja ja katto, mutta etuseinäksi alareunaan 
kiinnitettu matala seinämä.  

o Sijoita valmiit pöntöt puihin tai oksanhankaan metallilangalla tai köydellä niin, ettei 
lanka kurista puuta. Pönttöjä ei pidä naulata puihin! Tarkista pönttöä siivotessasi 
myös pöntön kunto ja kiinnitys! 

Nyt on Luonnonsuojelukeskuksessa paljon pönttöjä myynnissä. Hae 
pian omasi!! 
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Toimintakalenteri 
MAALISKUU 
 

Ti 18.3. klo 18.00 Suuri norppailta Lappeenranta-salissa 
 

Yleisötilaisuus, jonka ohjelmassa on fil. tri Ilkka 
Koiviston esitelmä, musiikkiesityksiä, 
luontokuvaesityksiä ja koululaisten norppa-aiheista 
taidetta. Tilaisuuden järjestää Saimaan 
Norppaklubi. Se on viime vuonna perustettu 
yhdistys, jonka tarkoituksena on saimaannorpan 
hyvinvoinnin lisääminen ja norppatiedon 
levittäminen. 

 
 

To 20.3. klo 18.30  Kuvailta Saimaan luonnonsuojelukeskuksessa 
(Katariinantori 6, Linnoitus) 

 
Luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenilta, jossa lappeenrantalainen 
luontoharrastaja ja -kuvaaja Antero Pohjonen näyttää diakuvia 
Etelä-Amerikan luonnosta. 

 

La 22.3. Maailman vesipäivä 
 

Jäsenille muistutetaan tästä teemapäivästä 
ja myös teema-vuodesta: YK on julistanut 
vuoden 2003 makean veden vuodeksi.  
 

HUHTIKUU 
 
Ma 7. – su 13.4.  Vesi-aiheinen näyttely Lappeenrannan 

maakuntakirjastossa (pääkirjaston lainausosasto)  
 
 Nuukuus- ja ympäristönsuojeluviikon näyttely, jossa kerrotaan 

vedestä teemavuoden kunniaksi.  
 

To 10.4. klo 17.30 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin 
kevätvuosikokous luonnonsuojelukeskuksessa. 

 
Kokous alkaa klo 17.30 ja sen jälkeen klo 19.00 alkaen kuvailta: 
luontoharrastaja ja -kuvaaja Hannu Siitonen Parikkalasta näyttää 
diakuvia kotipuolensa luonnosta. 

 
Ma 21.4. klo 8.00 Opastettu linturetki 
 

Toisen pääsiäispäivän jo perinteinen linturetki, jonka järjestää 
Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys. Kokoontuminen klo 
8.00 Maakuntakirjaston pihalle (Vapaudenaukion puoleisen 
parkkipaikan laitaan), josta lähdetään kimppakyydeillä 
Lappeenrannan lintukohteille EKLYn oppaiden johdolla. 
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Ke 23.4. klo 18.00  Repovesi-ilta Sammonlahden koulun auditoriossa  

 
Tunnettu kymenlaaksolainen luontokuvaaja Lassi Kujala näyttää 
kuvia Repoveden kansallispuistosta, joka on perustettu tämän 
vuoden alussa. Repovedellä on erämainen luonto, jylhät 
maisemat ja kirkkaat vesistöt. Lassi Kujana on kuvillaan ja 
sanoillaan edistänyt Repoveden suojelua jo parinkymmenen 
vuoden ajan. 

 
TOUKOKUU Toukokuun alkuun on alustavasti suunniteltu 

siivoustalkoita Pappilan pellolle yhteistyössä Lappeen 
seurakunnan ja kotiseutuyhdistyksen kanssa.  

 
Tarkempi ajankohta kerrotaan lähempänä.  
 

La 17.5. klo 7.00 Linturetki Haapajärvelle 
 

Luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenretki, jolle 
kokoontuminen on klo 7.00 Luonnonsuojelu-
keskuksen edessä. Lähdetään kimppakyydein 
tarkkailemaan Lappeenrannan Haapajärven 
lintujen kevättä. Haapajärven lintutornille voi 
tulla myös suoraan. Perillä laavu ja 
mahdollisuus makkaranpaistoon. 

 

La 17.5.klo 10-15  Päivä Linnoituksessa –tapahtuma 
 

Linnoituksen yritykset ja yhteisöt pitävät ovensa avoinna ja 
järjestävät kaikenlaista ohjelmaa. Luonnonsuojelukeskus on myös 
mukana tapahtumassa. 
 

KESÄKUU Kesäkuun tapahtumista ei ole vielä tarkkaa aikataulua. Alustavasti 

tiedossa:  to 5.6. Maailman ympäristöpäivänä ohjattu retki,   
la 14.6. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin järjestämä 
kasvivärjäyskurssi ja  
su 15.6. kasviretki Luonnon kukkien päivänä. 

 
 

Tapahtumista kerrotaan lähempänä tarkemmin Luonnonsuojelija-
lehdessä ja Lappeenrannan lehdissä ja Etelä-Karjalan 
alueradiossa.  
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Kasvikerhon toiminta jatkuu ensi kesänä 
 

Lappeenrannan seudun luonnonsuojelu-
yhdistyksen suojiin perustettiin viime vuonna 
kasvikerho nimeltä Kukkien Ystävät. Kerhon 
tarkoituksena oli koota kasveista kiinnostuneita 
luontoharrastajia retkeilemään Lappeenrannan 
seudun kiinnostavissa kasvikohteissa. Kerhoon 
ilmoittautui noin 25 ihmistä, joista 5 - 15 osallistui 
viime kesänä järjestetyille retkille. 
 

Kerhon toimintaa on tarkoitus jatkaa tulevana kesänä.  
 
Retkillä opetellaan tuntemaan kasveja ja bongaillaan mahdollisia harvinaisuuksia. 
Minkäänlaisesta kasvien keruusta tai hyötykäytöstä ei siis ole kyse, ainoastaan kasvien 
tarkkailun ja oppimisen ilosta. Retkeily edellyttää tavallista liikuntakuntoa. Matkat pyritään 
hoitamaan kimppakyydein. Kasvikerhon ensi kesän toiminnan suunnittelukokous 
pidetään ma 28.4. kello 18.00 Saimaan luonnonsuojelukeskuksessa (Katariinantori 6, 
Lappeenrannan Linnoitus).  
 
Kerhosta voi kysellä Leena Salliselta puh. 040 765 4563. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Maailman vesipäivä 22.3. makeanveden vuonna 2003 

 

 

”VETTÄ TULEVAISUUTEEN” 
 

 
Suomi tuhansien järvien maana on kansainvälisesti nostettu 
vesiasioiden hoidossa mallimaaksi. Suomen vesivarat ovat runsaat ja 
kansainvälisestikin korkealuokkaiset. Silti Suomessakaan vesi, puhdas 
ja hyvälaatuinen ei enää ole itsestäänselvyys. Viime vuonna alkanut 
pitkään jatkunut kuivuus näkyy jo pohjavesissä ja tuntuu tuhansissa 
kaivoissa ympäri maan. Pohjavesiämme uhkaavat myös 
laatuongelmat: mm. soranotto, teiden suolaus, happamoituminen, 

kemikaali- ja öljyonnettomuudet sekä -vuodot ovat riski hitaasti uusiutuvalle, elintärkeälle 
luonnonvaralle. Toisaalta sinilevä ym laatuongelmat tai rehevien pikkujärvien kalakuolemat 
vaivaavat niin sisävesiä ja kuin rannikkoamme.  
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Maailmanlaajuisesti vesiongelmien mittasuhteet kasvavat moninkertaisiksi: kolmasosa 
maailman väestöstä elää alueilla, joilla on pulaa vedestä. Päivittäinen vedenhaku 
kaukaakin tai likaisen veden aiheuttamat sairaudet ja ongelmat koskettavat miljoonien 
ihmisten arkipäivää ympäri maailmaa. Pahin on tilanne Afrikassa ja Länsi-Aasiassa.   
  
YK on julistanut kuluvan vuoden 2003 kansainväliseksi makean 
veden vuodeksi. Teemavuoden tarkoituksena on tuoda 
maailman vesiongelma yleiseen tietoisuuteen. Globaalien 
vesiongelmien lista on pitkä ja se muodostuu usein toisiinsa 
liittyvistä ilmastollisista, maantieteellisistä, yhteiskunnallisista ja 
taloudellista kysymyksistä. Kilpailu rajallisten vesivarojen 
käytöstä, puhtaan talousveden puute, ekosysteemien 
muuttuminen ja köyhtyminen, tulvat ja kuivuus ovat otsikoita, 
joiden taakse kätkeytyy laajoja kokonaisuuksia. Maailman 
vesipäivän maaliskuun 22. teema onkin tänä vuonna ”Vettä 
tulevaisuuteen”. 
  
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry haluaa myös osaltaan muistuttaa 
veden, tämän yksinkertaisen kemiallisen yhdisteen merkityksestä. N. 70 % maapallon 
pinta-alasta on vettä. Hyvälaatuinen, käyttökelpoisessa muodossa oleva vesi on kuitenkin 
nopeasti hupeneva luonnonvarana. Vesi on kaiken tuntemamme elämän edellytys 
maapallolla. Eläimistä ja kasveista 60-90 % on vettä. Ihminen sisältää vettä n. 70 % 
ruumiinpainostaan ja tarvitsee joka päivä 2-3 l vettä elääkseen. Vedellä on merkitystä 
ihmiselle niin virkistykselle kuin monille elinkeinoille kalastuksesta matkailuun, 
teollisuudesta voimatalouteen. Vesi on myös monimuotoisen elämän elinympäristö.  
  
Pidetään huolta vedestä, itsestämme ja toisistamme. ”Vettä tulevaisuuteen” olkoon 
yhteinen tavoitteemme nyt ja tulevaisuudessa. 
  
Maailman vesipäivänä 22. maaliskuuta Makean veden vuonna 2003 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 
  
Lisätietoja: www.ymparisto.fi/ajankoht/tiedote/syke/tied03/t030131.htm 
 www.un.dk/finnish/miljo/Water/Index.htm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ymparisto.fi/ajankoht/tiedote/syke/tied03/t030131.htm
http://www.un.dk/finnish/miljo/Water/Index.htm
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Palautusosoite: 
Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6 
53900 LAPPEENRANTA 
 
 
Suomalais-venäläiset  
 

Soutu-/purjehdusretket Laatokalla vuonna 2003 
 
Suomalais-venäläiset souturetket v. 2003 järjestetään yli 10-
vuotisen soutuyhteistyön kokemuksella ja perinteellä Pietarin 
meriteknisen yliopiston soutukerhon kanssa. Mukaan mahtuu 15 
suomalaista kullekin soudulle, venäläisiä yliopiston opiskelijoita 
ja kouluttajia on saman verran. Kalustona on yksi kymmenen ja 
kaksi kuuden soutajan venettä (jaalaa), joilla sopivilla tuulilla 
purjehditaan soutamisen sijaan Laatokan pohjoissaariston 
alueella. Saaristossa majoitutaan osanottajien omissa teltoissa. 
 Matkan varrella on erilaista ohjelmaa: lauluiltoja nuotiolla, 
pelejä, retkeilyä lähimaastoissa, Neptunuksen vierailu sekä keskusteluja Laatokan 
luonnosta ja suojelusta ym. 
 Hintoihin sisältyy viisumi, retkiruokailut ja suomalaisen vetäjän opastus. Matkat 
tilausbussilla Lappeenrannasta Venäjälle ja takaisin eivät sisälly ilmoitettuun hintaan. 
  
Soutureitit 2003: 
 
1)  28.6. - 2.7.2003 (5 pv, 50 km) Käkisalmi – Kurkijoki 
  Hinta: noin 200 euroa + matkat Suomesta Venäjälle ja takaisin 
 
2) 2. - 9.7.2003 (8 pv, 125 km) Kurkijoki – Lahdenpohja - Sortavala  
  Hinta: noin 275 euroa + matkat Suomesta Venäjälle ja takaisin 
 
3) 9. - 19.7.2003 (11 pv, 165 km) Sortavala – Valamon saaristo (säävaraus) – 

Impilahti- Sortavala 
  Hinta: noin 350 euroa + matkat Suomesta Venäjälle ja takaisin 
 
4) 19. - 28.7.2003 (10 pv, 140 km) Sortavala - Lahdenpohja - Käkisalmi  
  Hinta: noin 325 euroa + matkat Suomesta Venäjälle ja takaisin 
 
5) 27. - 31.7.2003 (5 pv, 40 km) Käkisalmi – Konevitsa – Sortanlahti 
  Hinta: noin 200 euroa + matkat Suomesta Venäjälle ja takaisin 
   
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: (viimeistään 30.4.2003 mennessä) 
Pertti Siilahti, puh. 050 521 6975, sähköposti: pertti.siilahti@sll.fi tai 
Kaarina Tiainen, puh (05) 411 7358, sähköposti: kaarina.tiainen@sll.fi 
   
Osoite: Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Katariinantori 6, 53900 Lappeenranta    
Fax: (05) 453 1930  
 

Tervetuloa mukaan Laatokan retkitunnelmiin ! 
 

mailto:pertti.siilahti@sll.fi
mailto:kaarina.tiainen@sll.fi

