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Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry 
Saimaan luonnonsuojelukeskus 
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. 
Kansikuva: Tea Heikkinen 

 
 

Tervehdys jäsenet! 
 
Syksy on tullut ruskan väreissä iloksemme. Muuttolinnut kiirehtivät etelään. 
Ulkona liikkuessa kuulee ”pirisevien” tilhiparvien olevan liikkeellä mm. pihlajan 
marjoja etsimässä. Vielä on aikaa meillä ihmisilläkin lähteä metsän antimia 
keräämään. Metsät tarjoavat meille mm. puolukoita ja monenlaisia sieniä 
pakkasten tuloon saakka. Karpalot odottavat poimijoitaan soilla.  
 
Ottaisin mielelläni jäsenistöltä vastaan luontojuttuja Pusan Pulinoissa 
julkaistaviksi. Niitä voi laittaa minulla suoraan sähköpostilla osoitteeseen: 
tea.heikkinen@kolumbus.fi. Kaikenlaiset luontoon ja retkeilyyn liittyvät jutut ja 
matkakertomukset ovat tervetulleita. Yritän mahdollisuuksien mukaan julkaista 
kaikki saamani jutut tulevissa lehdissä. Kiitoksia jo etukäteen. 
 
Luonnonsuojelukeskukseen on ostettu uutta tavaraa Luontokaupasta myyntiin. 
On paljon erilaisia norppatuotteita ym. Tervetuloa ostoksille! Muistathan 
varmistaa aukiolon, sillä aluepäälikkömme Kaarina Tiainen on aloittanut 
opiskelun ja on paikalla vain mahdollisuuksiensa mukaan. Hän jää opintovapaalla 
marraskuun alussa. Pyrimme saamaan henkilön pitämään keskusta auki hänen 
vapaansa ajaksi. 
 
Oikein mukavaa syksyä kaikille ja nähdään tapahtumissamme. 
 
Tea Heikkinen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pusan Pulinat 2/2004 
 

3

Pääsiäispäivän perinteinen linturetki 
 
Ulkona satoi räntää, kun kokoonnuimme Lappeenrannan kirjaston eteen aamu 
kahdeksaksi. Paikalle oli tullut toistakymmentä innokasta linturetkeilijää säästä 
huolimatta. Retken vetäjäksemme olimme saaneet Etelä-Karjalan lintutieteellisen 
yhdistyksen puheenjohtajan ja retkikummin Kari Weijon. Mukana oli myös muita 
kokeneita eklyläisiä meitä vähemmän kokeneita retkeläisiä opastamassa lintujen 
tuntemukseen.  
 
Suuntasimme matkamme aluksi Hämmänauteensuon laidalle kuuntelemaan 
suon elämää keväällä. Valitettavasti oli melko äänetöntä. Teerien pulputusta ei 
kuulunut. Kaukoputkilla tarkoin suota tutkittuamme pongasimme kuitenkin 
mustan möykyn, joka melko varmasti oli teeri. 
 
Matka kohti Haapajärven lintutornia jatkui. Poikkesimme kuitenkin tien oheen 
kuuntelemaan olisiko kangaskiuru tutulla reviirillään äänessä. Taas tuli pettymys 
– ei kuulunut mitään muuta kuin metsäkoneen pärinää läheisestä metsästä.  
 
Sää pysytteli edelleen kurjan koleana ja sateisena, kun vaelsimme kohti 
Haapajärven lintutornia ja laavua, jossa nautimme eväämme. Kapusimme torniin 
ja viritimme kaukoputket. Löytyihän niitä lintujakin, ainakin joutsenia, vaikka 
paljain silmin katsottuna näytti melko elottomalta. Pois lähtiessä sää alkoi 
parantua ja aurinkokin pilkisteli pilvien lomasta. Mielikin kohosi kummasti 
samalla. Peltoaukealla ihailimme tuulihaukan lekottelua ja saalistusta. Myös 
pyrstötiaisparvi sai ihastuneita huudahduksia osakseen.  
 
Kaupunkiin päin lähdimme 
toista kautta 
poiketaksemme vielä 
Hanhijärvellä. Sitä ennen 
seisahduimme tien 
varrelle, jossa saimme 
ihailla kangaskiurua 
esittämässä 
reviirilaulujaan. 
Hanhijärven rantakalliolta 
näimme mm. nokikanoja, 
kanadanhanhen, 
punasotkia ja telkkiä. 
Metsässä oli vilkkaita 
hippiäisiä. Kuvassa on 
retkeläisiä tarkkailemassa 
järvinäkymää. 
 
Kirjastolle saavuimme takaisin puolilta päivin. Taas oli takana yksi mukava ja 
kiinnostava linturetki. Kiitokset oppaille! Teksti ja kuva Tea Heikkinen 



 Pusan Pulinat 2/2004 
 

4

Toimintakalenteri 
 

LOKAKUU 2004 

 
Su 10.10. klo 17-20 Hiljan päivän retki Hämmäauteensuon laavulle   
 

Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys juhlistaa  
valtakunnallista Hiljan eli hiljaisuuden päivää retken muodossa 
Hämmäauteensuon laavulla. Kokoontuminen Hämmäauteensuon 
paikoituslaueella klo 17.  

Hämmäauteensuo sijaitsee n. 8 km kaupungin keskustasta etelään 
Vainikkalantien varressa. Paikoitusalueelle opastus tieltä. Omat eväät 
ja valot mukaan. Laavu sijaitsee noin kilometrin päässä tienvarresta 
metsässä. Kävelemme hämärän laskeutuessa pitkospuita myöten 
suon yli laavulle, kuuntelemme luonnon ääniä ja hiljaisuutta ja 
palaamme pimeässä takaisin. Omat eväät ja muu varustus tarpeen 
mukaan.  Retki on maksuton ja avoin kaikille.  

Tervetuloa löytämään luonnon äänimaailma.  
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MARRASKUU 2004 

 
To 17.11. klo 18-20 Viron muuttolinnuista, tauko- ja tankkauspaikoista  
 

Järjestämme jälleen yhteistyössä 
Lappeenrannan Tuglas-seuran ja Etelä-Karjalan 
lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Viron luontoa 
käsittelevän illan. Luontokirjailija Rein Kuresoo 
kertoo Viron muuttolinnuista ja niiden tauko- ja 
tankkauspaikoista Virossa Ortodoksisen 
seurakunnan seurakuntasalissa Linnoituksessa. 
Valamon ystävien kahvi/tee ja leivonnaistarjoilu (3 euroa). Tilaisuus on 
maksuton ja avoin. Tervetuloa!  
 

Ke 24.11. klo 18-20 Syysvuosikokous ja sudenkorentoilta  
 

Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen 
sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään 
Saimaan luonnonsuojelu-keskuksessa keskiviikkona 
24.11. klo 18-19. Sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
jälkeen luontoharrastaja Rainer Rajakallio kertoo sudenkorennoista. 
Tilaisuus on maksuton ja avoin. Tervetuloa!  

 

JOULUKUU 2004 

 
Ensimmäisenä adventtina 28.11. sekä joulukuun viikonloppuina 
Luonnonsuojelukeskuksen luontopuoti on  avoinna klo 10-16. : mm. 
luontokalenterit, kirjoja, luontopaitoja ja –collegeja, kortteja ja 
monenlaista muuta. Tervetuloa ostoksille. Samalla tuet vapaaehtoista 
luonnonsuojelutyötä. Myös vapaaehtoiset päivystäjät ovat lämpimästi 
tervetulleita. Ota yhteys puheenjohtajaan.  

 
 

Lisätietoja:  Raija Aura, p. 050 511 0546 

  Saimaan luonnonsuojelukeskus, p. 05-411 7358 

 

 

 
 
 
 



 Pusan Pulinat 2/2004 
 

6

Kasvikerho innostui tekemään syysretkiä 
 
Kostea kesä sai kasvit kukoistamaan. 
Harvinaisen kookkaita ja reheviä  
luonnonkukkia bongailtiin 
Lappeenrannan seudullakin. 
Luonnonsuojeluyhdistyksen suojissa 
toiminut kasvikerho ei alkukesällä  
yhteisiä retkiä järjestänyt, mutta 
syksyn mittaan kerhon toimintaa on  
elvytetty. 15. elokuuta kymmenkunta 
kerholaista teki retken Savitaipaleen 
Kaulion kylään, missä kasviekspertti 
Seppo Vuokko johti kasviretken 
kotikylällään. Alkava syksy oli jo lopettanut useimpien lajien kukinnan, mutta 
sitäkin oivallisempi tilaisuus oli tunnistaa kasveja lehtien perusteella. Seppo  
opasti kerholaisia myös heinien haastavaan maailmaan. 
 
Kartoitusta Törölässä 
  
Kauliossa päätimme jatkaa kerhoretkeilyä, ja jatkokohteeksi tuli Lappeenrannan 
Törölän kylä. Siellä kerho on käynyt kahdesti kartoittamassa kilometri kertaa 
kilometrin suuruisen ruudun kasvillisuutta. Ruutuun mahtuu niin kuivaa kangasta 
kuin rehevää peltoakin. Junaradan varsikin osoittautui kasviharrastajalle 
mielenkiintoiseksi bongauskohteeksi Seppo Vuokon ja Kimmo Saarisen 
johdolla. 
 
Käynti kaatopaikalla 
 
Kasvi- ja perhostutkija Kimmo johdatti kerholaiset vielä 15.syyskuuta  
Lappeenrannan Toikansuon kaatopaikalle. Se on jo pääosin suljettu ja osin  
peitetty, mutta vielä Toikansuolta löytyi mielenkiintoisia vierasperäisiä lajeja, jotka 
ovat sinne pesiytyneet jätteiden mukana. Myös kotoinen kasvillisuus oli 
hätkähdyttävän rehevää kaatopaikan muhevassa maaperässä. Kaikilla retkillä on 
ollut kymmenkunta osanottajaa. He näyttävät jääneen ikään kuin kantajengiksi 
kerhon noin 25 jäsenestä, jotka ilmoittautuivat mukaan pari kolme vuotta sitten 
kun kerhoa käynnisteltiin. 
 
Retkille mukaan 
 
Kasvikerho on vapaamuotoinen kasviharrastajien yhteenliittymä. Toimintamuoto 
on järjestää retkiä, joilla kerholaiset yrittävät tunnistaa ja opiskella kasveja. 
Kerhoretket eivät ole mitään suuren yleisön retkiä, mutta eivät myöskään mitään 
sisäringin reissuja eli kasveista kiinnostuneet tulkoot mukaan. Toiminta ei ole 
mitenkään säännöllistä, mutta epäsäännöllinen retkeily jatkunee vielä 
tänäsyksynä kahdella retkellä, joilla tutkitaan sammalia, jäkäliä ja kääpiä. 
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Yhteyttä voi ottaa minuun. Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen  
sihteerinä olen toiminut myös kerhon koollekutsujana. 
 
Leena Sallinen 
puhelin 040 765 4563 
sähköposti: leena.sallinen@esaimaa.fi 
 
 
 

Retkellä Repovedellä 
 
Viime vuonna syyskuun lopussa yksi autollinen lappeenrantalaisia matkasi 
Valkealaan Kaakkois-Suomen piiripäiville, jotka pidettiin tällä kertaa Orilammen 
lomakeskuksessa. Lauantai päivä vietettiin kiltisti sisällä ja perehdyttiin 
kaavoitusasioihin sekä periaatteessa että käytännössä. Raija Aura esitteli 
Tuosan golfkentän kaavoituskuvioita, ja tutustuimme myös pariin muuhun 
esimerkkiin. Lassi Kujala kertoi, kuinka Repoveden kansallispuisto saatiin aikaan 
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Mieleen jäi päällimmäiseksi se, että tärkeintä 
tuntui olevan oikeat henkilökohtaiset suhteet eri tahoilla toimivien ihmisten 
kanssa – lobbausta, lobbausta, lobbausta… Anomusten lähettely ei auta ilman 
henkilökohtaisia kontakteja. 
 
Lassi Kujala kertoi myös kuvien avulla kansallispuistosta, jonne oli tarkoitus 
tehdä juhlavaellus seuraavana päivänä. Se koostuu oikeastaan kolmesta 
alueesta. Ytimen muodostaa kansallispuisto, jonka lisäksi UPM on omalla 
päätöksellään suojellut suuret alat metsää hyötykäytöltä. Näillä alueilla voi 
retkeillä aivan vapaasti, mutta tietysti on suositeltavaa käyttää pääasiassa 
merkittyjä reittejä, jotta luonto ei kuluisi. Näiden alueiden itäpuolella on likimain 
yhtä suuri armeijan varoalue, jolla liikkuminen on täysin kielletty, joten ainakin 
siellä luonto säilyy varmasti. Kuulemma joku armeijan henkilökuntaan kuuluva 
luonnosta kiinnostunut ihminen on inventoinut aluetta ja löytänyt joitain 
harvinaisuuksiakin, mutta meni ohi korvien mitä. 
 
Lauantai oli kaunis ja aurinkoinen, enkä oikein jaksanut ottaa tosissaan 
seurueeseen kuuluneen vanhan viisaan miehen uhkauksia, että huomenna 
sataa. Iltakävelyllä seurasin vähän matkaa Orilammelta Repoveden suuntaan 
kulkevaa polkua, mutta käännyin takaisin ensimmäiseltä mäeltä, näkymät olivat 
huikeat ilta-auringon valossa. Lämpimän illanvieton jälkeen aamu valkeni 
märkänä. Ei nyt aivan solkenaan satanut, mutta pilvet kulkivat alhaalla ja 
tihkusade oli kastellut kaiken. Se ei kuitenkaan ketään hetkauttanut, vaan 
sadevaatteet niskassa ja kumisaappaat jalassa laittauduimme riippusiltajonoon.  
Väkeä nimittäin riitti. Pari bussilastillista lapsiperheitä oli valloittanut riippusillan 
läheisen nuotiopaikan, ja retkiseurue toisensa jälkeen tuli meitä vastaan polkuja  
tallatessamme. 
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Palautusosoite: 
Saimaan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6 
53900 LAPPEENRANTA 
 

 
 
Alueelle on kolme virallista sisäänkäyntiä: länsireunan riippusillan lisäksi aluetta 
halkovan tien pohjois- ja eteläpäissä. Tie on suljettu, mutta porttien kohdalle on 
tehty parkkipaikat, ja alue on niin pieni, että joka paikkaan on kohtuullinen 
kävelymatka. Lisäksi voi tietysti tulla veneellä, mutta niitä ei juuri näkynyt meidän 
siellä ollessa. 
 
Maasto on ihastuttavan 
vaihtelevaa, itse asiassa tuntui 
siltä että tasamaata oli 
vähiten. Ei ole ihme, että alue 
on jäänyt pitkälti 
tehometsätalouden 
ulkopuolelle, ei oikein voinut 
kuvitella monitoimikonetta 
niihin rinteisiin. Koskematonta 
aarniometsää ei paljon ole, 
mutta hakkuista on 
suurimassa osassa metsää 
niin kauan, ettei jälkiä juuri 
näy. Märkä ilma ja 
retkeilijöiden määrä näkyi 
luonnossa selvemmin, sillä poluilta (siis mutaurilta) oli mahdotonta eksyä. Ei 
tehnyt mieli mennä polun ulkopuolelle, etteivät sammalmättäät ja mäenlakien 
jäkäläkasvustot tuhoutuisi yhtään enempää. Pitkospuita oli kuulemma tarkoitus 
rakentaa lisää sitä mukaa kun metsänhoitaja ehtii rakentaa. 

 
Hiljaista oli, vaikka kuinka yritettiin kutsuvihellyksillä 
lintuja kiusata. Ruska ei ollut vielä ihan täydellinen, 
mutta sekametsälaaksot olivat mielestäni aivan 
uskomattoman kauniita vihreän ja keltaisen eri 
sävyissään. Vaikka ihmisiä oli liikkeellä varsin paljon, 
oli kaikkialla rauhallinen tunnelma, kellään ei tuntunut 
olevan kiire ja oli aikaa vaihtaa muutama sana 
vastaantulijoiden kanssa. 
 
Teksti ja kuvat Mirja Loikala 
 
 
 
 


