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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 2004 hallituksen jäsenet: 
Puheenjohtaja:  Raija Aura, raija.aura@luukku.com, puh. 050 5110 546 
Sihteeri:   Leena Sallinen, puh. 050 7654 563 
Varapuheenjohtaja:  Marjaana Närhi 
Taloudenhoitaja: Tea Heikkinen 
Muut jäsenet:  Ritva Grunberg, Pekka Jokinen, Mirja Loikala, Olle Sipari ja Timo-
  Pekka Veijonen 
Varajäsenet: Pirjo Iivanainen, Helena Kemppinen, Antero Pohjonen ja Päivi Tilli 
 

 

Linturetkellä 
 

Oli räntäsateinen sunnuntaiaamu, kun 
kokoonnuimme linturetken lähtöpaikalle 
Linnoituksen Pusupuistoon. Paikalle oli 
tullut ihan mukavasti osallistujia kurjasta 
säästä huolimatta. Äänessä kuului olevan 
ainakin variksia heti, kun autosta ulos 
pääsimme. Oppaanamme retkellä oli 
Etelä-Karjalan Lintutieteellisen 
yhdistyksen retkikummi Kari Weijo.  

 

Kierros alkoi 
Pusupuiston 
laidalla olevalta ruokintapaikalta, missä näkyi roikkuvan 
talipalloja. Lintuja paikalla ei paljoa näkynyt. Sieltä 
jatkoimme eteenpäin Linnoitusta kiertäen. Kiikarointi oli 
hieman hankalaa, kun linsseihin tarttui märkää lunta ja 
ne huurtuivat. Matkalla näkyi ja kuului varisten ja 
naakkojen lisäksi viherpeippoja ja keltasirkkuja. 
Joukossa oli urpiaisiakin.  
 

Kävimme katsastamassa epävirallisen ruokintapaikan 
rannalla, joka oli saanut paljon ruokailijoita. Pääasiassa 
viherpeippoja ja varislintuja. Taisi joukossa olla 
kesykyyhkyjäkin eli puluja. Variksia ja naakkoja lensi 
ylitsemme mustana pilvenä laskeutuen Linnoituksen 

mailto:lappeenranta@sll.fi
http://webmail.kolumbus.fi/agent/MobNewMsg?to=raija.aura@luukku.com
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isojen puiden latvoihin. Siellä linnut sitten nahistelivat asemistaan oksilla. 
Ilmeisesti alempana hierarkiassa olevat saivat tyytyä alempiin oksiin korkeampi 
arvoisen saapuessa paikalle. Siltä se touhu ainakin näytti. 
 
Matka jatkui rakenteilla olevan valliston reunaa. Oppaamme Kari Weijo opetti 
meitä tunnistamaan urpiaista kertomalla, että paras tuntomerkki on punainen 
otsa. Lisäksi hän valisti meitä siitä, miksi linnut viihtyvät juuri sillä alueella niin 
hyvin. Linnut ottavat nimittäin hiekkakasoista jauhinkiviä kupuunsa. Meidän 
lintulautojen pitäjienkin tulisi muistaa tarjota pienille siivekkäille ystävillemme 
sopivia pieniä kiviä ruoan ohella. 
 
Räntäsadekin oli melkein loppu, kun retkemme läheni loppuaan. Halukkaille oli 
tarjolla luonnon-suojelukeskuksessa lämmintä mehua ja näyttely, sillä toisena 
järjestäjänä retkellä oli Lappeenran-nan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry.  

Retki järjestetään vielä su 14.3. klo 10, joten 
tervetuloa mukaan! 

Tea Heikkinen 
 
 

Suksi jäljittämään kevättä luonnossa 
 

Sukset ovat vielä paras väline luonnossa liikkumiseen kotvan aikaa. Eri kuntien ja 
kylien latuverkostoja kannattaa hyödyntää reittivalinnassa, ellei harrasta 
umpihankihiihtoa. Kevättä kohti toivon mukaan hankiaiset tarjoavat 
mahdollisuuden pyyhältää suksella missä vain, ainakin aamusella.Vauhdista 
nautiskelun lomassa kannattaa nautiskella myös luonnon ilmiöistä, kuten linnun 
laulusta ja jäljistä lumessa. Jälkioppaiden avulla voi selvittää, mikä eläin on jäljet 
jättänyt: onko kärppä kulkenut, kenties saukko lasketellut liukumäkeä jne. Omaa 
tarinaansa luontokappaleiden elämästä kertovat myös syönnösjäljet: höyhenkasa 
tai verijäljet kertovat pedon napanneen saaliinsa, maahan tippuneet kuusen 
vuosikasvaimet oravan ruokailupaikasta jne. 
 
Retkeilyreiteissä on vara valita 
Retkeilyn osviitaksi kannattaa hankkia Etelä-Karjalan retkeilyreittiprojektin 
tuottamia karttoja ja esitteitä. Niiden anti on parhaimmillaan kesäkelillä, mutta 
talviretkillekin niistä voi tarkistaa esim. laavujen paikkoja. Tulilla viivähtäminen 
kruunaa retken kesät talvet.Yleiskuvan maakunnan patikkapoluista saa 
Retkeilijän Etelä-Karjala -esitteestä. Siinä on myös lintutorneja ja vinkkejä 
vesiretkeilijöille. Yksityiskohtaisempia esitteitä on tarjolla runsaasta kymmenestä 
retkikohteesta Etelä-Karjalan kunnissa. Niissä on pitempiä ja lyhempiä polkuja, ja 
polkujen varsille on merkitty tulipaikkoja ja nähtävyyksiä. Mukana on myös muun 
muassa Lpr:n luontopolkujen esite. Sen avulla voi suunnitella koko perheen 
lähiretken. Maakunnan pidemmistä retkeilyreiteistä on myytävänä maksullisia 
karttoja. Niiden pohjalta voi suunnitella jo useamman päivän vaelluksen. Esitteitä 
ja karttoja voi kysellä matkailutoimistoista ja kunnista. 
 
Leena Sallinen 
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Toimintakalenteri 
MAALISKUU 
 

Su 14.3. klo 10 Linturetki Linnoituksessa ja sen ympäristössä  
  

Luonnonsuojeluyhdistys järjestää yhdessä Etelä-Karjalan 
lintutieteellisen yhdistyksen (EKLY) kanssa useita linturetkiä 
kevättalven aikana. Retkillä on EKLY:n lintueksperttejä 
oppaina.  

 
Linnoituksen opastetut lintukävelyt 
alkoivat jo helmikuussa. Niitä on 
kolmena sunnuntaina, ja viimeinen 
retkipäivä on vielä edessä 
sunnuntaina 14.3. Silloin 
kokoonnutaan kello 10 
Pusupuiston laululavan eteen, 

josta lähdetään kiertämään puistoa ja 
Linnoitusta kävellen. Kierros kestää noin tunnin ja sen 
aikana havainnoidaan Linnoituksen lintujen kevättalvista 
lajistoa. 
 
Ottakaa kiikarit mukaan. EKLY:n oppaalla on mukana myös 
kaukoputki. Voimme tehdä paljon myös kuulohavaintoja, jos 
sää on hyvä: silloin Linnoituksen pusikoissa helisee iloinen 
sirkutus. Retki sopii koko perheelle. Retken päätteeksi noin 
kello 11 luonnonsuojeluyhdistys tarjoaa kuumaa mehua 
Saimaan luonnonsuojelukeskuksessa. 
 

To 18.3. klo 18-20  Liito-oravasta sanoin ja kuvin  
  

Liito-oravasta on viime vuoden ollut 
paljon puhetta mediassa, mutta harva sen 
on nähnyt. Nyt on todella oiva tilaisuus 
tutustua tähän otukseen.  

 Luonnonsuojeluyhdistys järjestää 18.3. 
yleisötilaisuuden, johon tulee tunnettu 
luontokuvaaja Benjamin Pöntinen 

Nurmosta. Hän näyttää kuvia ja kertoo liito-oravasta. Ilta 
järjestetään yhteistyössä OK opintokeskuksen kanssa. 
Pöntinen on Suomen johtavia liito-oravan tuntijoita ja 
kuvaajia. Hän on julkaissut liito-oravasta pienen kirjankin. 
Liito-oravailta on torstaina 18.3. kello 18-20 Lappeenrannan 
monitoimitalon yläsalissa (sisäänkäynti Valtakadun 
puoleisesta sivuovesta). Tilaisuus on maksuton ja kaikille 
avoin.  
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La 20.3. klo 20 Pöllöilta  
 
 Pöllöilta järjestetään lauantaina 20.3. Se alkaa kello 20 

ortodoksisessa seurakuntasalissa Linnoituksessa. Siellä 
EKLY:n ekspertit pohjustavat 
tietoiskulla illan opastettua 
pöllöretkeä. Itse retki suuntautuu 
Lappeenrannan maaseutualueelle ja 
sille lähdetään kimppakyydein. 
Retken kesto on 4-5 tuntia. Sen 
aikana pysähtelemme paikkoihin, 
joissa lintuharrastajien aiempien 
havaintojen mukaan on ollut 
kuultavissa pöllöjen soidinääniä. 
Ottakaa eväät mukaan, myös 
makkaraa. Retkellä on mahdollisuus 
makkaran paistoon Haapajärven laavulla. 
Varaathan kyytirahaa 2€/hlö. 

 
 
To 25.3. klo 18 Sääntömääräinen kevätvuosikokous 
 
 Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n 

sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään torstaina 25.3. 
kello 18 Saimaan luonnonsuojelukeskuksessa. Esillä ovat 
sääntömääräiset kevätkokousasiat. 

 
 
HUHTIKUU 
 
Ma 12.4. klo 8 Keväinen linturetki 
 

Perinteinen pääsiäisen linturetki järjestetään maanantaina 
12.4. Sille lähdetään aamulla kello 8 kimppakyydein 

Lappeenrannan maakuntakirjaston edestä 
(Vapaudenaukion puolelta). Retki suuntautuu 
ajankohdan parhaille lintuapajille, lupaa EKLY, 
joka taas tarjoaa opastuksen. Varaathan 
kyytirahaa 2€/hlö. 
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Ti 20.4. klo 18 Pientareiden kukat ja perhoset 
 

Tilaisuus liittyy Suomen 
Luonnonsuojeluliiton viettämään 
nuukuusviikkoon 19. – 25.4. Meidän 
yhdistyksen tämän vuotisena aiheena on 
pientareiden lajisto tutuksi. Yhdistys 
osallistuu siihen perinteiseen tapaan 
näyttelyllä Lappeenrannan 
maakuntakirjastossa (pääkirjastossa). Näyttelyn aiheena 
ovat tienpientareiden kukat ja perhoset. Viesti on se, että 
lähiluonnon lajiston tarkkailu on halpaa huvia. Toki tarjolla 
on myös tietoa tienvarsilajeista ja tieympäristöjen 
merkityksestä perinneympäristöjen uhanalaisille kasvi- ja 
hyönteislajeille.  

 Aiheesta tulee vielä kertomaan sanoin ja 
diakuvin Juha Jantunen tiistaina 20.4. 
Silloin järjestetään Maakuntakirjaston 
musiikkisalissa yleisötilaisuus aiheesta 
pientareiden kukat ja perhoset. Filosofian 
tohtori Juha Jantunen on Joutsenossa 
toimivan Etelä-Karjalan allergia- ja 

ympäristöinstituutin tutkija. Hän on yhdessä tutkinut tutkija 
Kimmo Saarisen kanssa tieympäristöjen lajistoa 
monivuotisessa Tieli-tutkimushankkeessa. 
 
Yleisötilaisuus alkaa kirjaston musiikkisalissa 20.4. kello 18 
ja se on maksuton ja kaikille avoin. 

 

Su 25.4. klo 16 Susiasiaa Imatralla 
 

Tiedoksi vielä, että Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiirin kevätvuosikokous 
pidetään Imatralla sunnuntaina 25.4. 
Kokouksen yhteydessä järjestetään 
pienimuotoinen petoseminaari, jossa 
puhutaan etenkin susien suojelusta. 
Paikka on Vuoksenniskan nuorisoseurantalo, joka ei sijaitse 
Vuoksenniskalla vaan Imatrankosken entisen aseman 
lähellä osoitteessa Virtakuja1. Susiseminaari alkaa kello16 
ja se on maksuton ja avoin yleisölle.  
 
Piirin vuosikokous alkaa kello 18 ja sinne valitaan 
Lappeenrannan lsy:n edustajat yhdistyksen 
vuosikokouksessa 25.3. 
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TOUKOKUU 
 

To 20.5. klo 7 Keväinen linturetki 
Perinteinen on myös 
luonnonsuojeluyhdistyksen oma toukokuun 
linturetki Haapajärvelle. Se järjestetään 
helatorstaina 20.5. 
Tapaaminen on aamulla kello 7 
Haapajärven lintutornilla, jossa 
vietämme muutaman tunnin  
tarkkaillen järvelle 
muuttomatkalta palanneita 
lintulajeja. Hyvällä onnella retkellä voi 
nähdä myös arktikaa eli arktisten 
muuttolintujen matkantekoa kohti 
pohjoisia pesimäsijojaan. 
Haapajärven lintutorni on Haapajärven pohjoisrannalla. Tie 
kääntyy tornille vähän matkaa Rakkolanjoen 
pohjoispuolelta. Seuraa viitoitusta.  
 

Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiimme!! 
 

HHyyvvääää  kkeevväättttää  jjaa  lluuiissttaavviiaa  hhiiiihhttoo--  jjaa  lluuiisstteelluukkeelleejjää..  

LLaappppeeeennrraannnnaann  sseeuudduunn  lluuoonnnnoonnssuuoojjeelluuyyhhddiissttyykksseenn  hhaalllliittuuss  

  

 

Kun tömähtää – autoilijan ohjeet eläinkolarin sattuessa 

1. Pysäytä autosi, mutta varo muita autoja. Loukkaantunutta eläintä on autettava, 
sanoo jo lakikin. Kuolleelta näyttävä eläin voi olla halvautunut tai 
liikuntakyvyttömäksi ruhjoutunut. Jos et auta sitä, se voi joutua odottamaan 
kuolemaa jopa useita päiviä. 

2. Lähesty eläintä rauhallisesti, vältä äänekkyyttä ja äkkinäisiä liikkeitä. Varaudu 
siihen, että eläin voi puolustautua tai paeta vammautuneena, kun sitä kosketaan. 

3. Loukkaantunut eläin on päästettävä kärsimyksistään tai toimitettava hoitoon. 
Jätä hoitotoimenpiteet asiantuntijoille. Eläimen hoitaminen vaatii osaamista. 

4. Jos olet neuvoton, pysäytä ohiajava auto tai pyydä apua lähimmästä talosta. 

5. Muista, että eläimen heitteillejättö on rikos. 
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Palautusosoite: 
Saimaan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6 
53900 LAPPEENRANTA 
 

 
 
JOS ELÄIN ON ISO 

1. Hälytä paikalle poliisi. 

2. Loukkaantuneena pakenevaa eläintä ei pidä 
seurata. Se asettuu aloilleen lähistölle, ja se 
löydetään myöhemmin jälkikoiran avulla. 

3. Älä yritä lopettaa isoa eläintä lapiolla tai muulla 
työkalulla. Iso eläin on lopetettava ampumalla. Jos 
poliisi ei pääse paikalle, kysy apua lähimmästä 
talosta. 
 
 

JOS ELÄIN ON PIENI 

1. Lopeta pahasti vammautuneen eläimen kärsimykset. Käytä 
kookasta kiveä, vankkaa pulttiavainta, tunkkia tai tukevaa 
kalikkaa. Kohdista voimakas isku eläimen kallon leveimpään 
kohtaan. Varmista, että eläin on kuollut.  

2. Loukkaantunut kissa ja koira pitää toimittaa eläinlääkärin hoitoon. Ne voivat 
olla omistajalleen korvaamattoman arvokkaita. Kissasta ja koirasta pitää aina 
ilmoittaa poliisille.  

3. Lievästi loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen voi toimittaa hoitoon 
lähimpään eläinpuistoon, Pyhtään lintutaloon tai joihinkin paikallisiin 
eläinsuojeluyhdistyksiin. Kysy puhelinnumeroa poliisilta. Pakkaa eläin ilmavasti 
vahvaan pahvilaatikkoon. Muista kuitenkin, että kuljetus voi joskus olla vain 
eläimen kärsimysten pitkittämistä.  

4. Kuollut eläin tulee siirtää tieltä syrjään. Voit myös auttaa tutkijoita lähettämällä 
eläimen esim. Helsingin yliopiston eläinmuseolle, os. 00100 Helsinki. Kääri eläin 
sanomalehteen ja lähetä se löytötietojen kanssa tavallisena postipakettina. 
Lisätietoja saat numerosta (09) 191 28847, elmu_ren@cc.helsinki.fi. 

SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYS (SEY) 
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, puh. (09) 877 1200, sey@sey.fi 

 
 
Tervetuloa ostoksille Saimaan Luonnonsuojelukeskuk-seen. Myynnissä mm. 

lasten ja aikuisten t-paitoja ja collegeja sekä paljon muuta mukavaa ja hyödyllistä. 
Samalla tuet luonnonsuojelutyötä Suomessa.  

mailto:elmu_ren@cc.helsinki.fi
mailto:sey@sey.fi

