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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 
Luonnon-suojeluliiton paikallisyhdistys. Se kuuluu Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiiriin. Yhdistys ja piiri ylläpitävät Luonnonsuojelukeskusta 
toimipaikkanaan. 
 
Kansikuva: Puolukkasato on tänä vuonna mahtava ja sitä kannattaa korjata vielä 
talteen. Paikoin puolukat alkavat tosi jo varista maahan tai pehmetä, jolloin ne 
liiskautuvat poimittaessa. Sienisadosta myöhäsyksyn saalistajien kannattaa korjata 
talteen etenkin suppilovahveroita, ja soilla karpalot ovat poimittavissa lumentuloon 
saakka. Leena Sallinen 
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Luonnonkukkien päivän retki Skinnarilan  uimarannalle 
 

Lähdin ystäväni kanssa 19.6 luonnonkukkien päivänä kävelylle Skinnarilan rantaan.  
Alkumatkasta kävelimme hiihtoladun pohjaa, joka on kesäisin lenkkeilijöiden 
käyttämä purupolku. Puut suhisivat kovassa pohjoistuulessa ja ilmassa oli jotain 
hiukkasia – varmaan tuulen nostattamia puruja, jotka kävivät henkeen. Sää oli 
aurinkoinen ja muistaakseni melko lämmin. Käännyimme purupolulta pian rantaan 
johtavalle pienemmälle polulle. Näytin ystävälleni paikkaa rannassa, jossa oli 

aikaisemmin – muistan ainakin vuodet 1997 ja 1998 - 
kasvanut keltakukkaisia kurjenmiekkoja – en niitä silloin 
olisi itse huomannut rannassa, ellei kasveja harrastava 
puutarhurinaapurini olisi niitä minulle osoittanut. 
Muistaakseni ne kukkivat vasta heinäkuussa, eikä niitä 
näkynyt nyt. Polun varrella kasvoi isoja  saniaiskasveihin 
verrattavia hiirenportaita tai sentapaisia itiökasveja. 
Keväällä polun reunoilla kukkivat tuomet ja lehdossa 
näsiät. Silloin vielä valoisassa lehdossa kulkevalla polulla 
lentelevät nokkos- ja sitruunaperhoset sekä lisäksi 
suruvaipat ja paatsamasinisiivet. Myös villejä 
herukkapensaita oli polun varrella. Niiden oksia olin ottanut 
herukkaperhosen toukan ravintokasviksi kesällä 1997. 

Toukan oli antanut minulle silloinen naapuri pariskuntani, löydettyään tällaisia 
toukkia parvekkeellaan kasvattamistaan mustaherukoista. Itse asiassa en tiennyt, 
minkä perhosen toukka oli kyseessä, ennen kuin perhonen keskikesällä kuoriutui.   
 
Kävelimme polkua eteenpäin yli puisen kaarisillan. Polunvarressa silmiin pistivät 
tummanpunaiset puna-ailakit, joita oli todella paljon. Olin kuvannut niitä aiempina 
kesinä, jolloin mm. aamun auringon noustessa yritin saada lähikuvan punaisesta 
kukasta, jonka taustalla oli nouseva aurinko. Saavuimme hiekkarannalle. Kova tuuli 
nostatti vaahtopäitä, ja ranta kohisi niin että täytyi korottaa ääntään, jota kaveri 
kuulisi. Rannalla oli jokunen kävelijä, mutta ei uimareita. Tuttu rannan 
koiranheisipuu oli parhaassa kukassa. Otin siitä valokuvan sininen Saimaa 
taustana. Toisella puolella polkua kukki kirsikkapuu – jalostettuakin luontoa  
luonnonkukkien päivänä. Otimme kuvat toinen toisistamme vuorotellen. Istahdimme 
toviksi puiselle penkille. Muistelimme aikaa, kun kaksi vuotta aiemmin olimme 
helteessä istuneet samalla penkillä pitkän illan. Se oli helteinen kesä 2003.  
 
Lähdimme tallustamaan takaisin kotiani kohti. Kaverini huomasi ison lehtokasvin 
purupolun ojassa. Niitä oli enemmänkin. Lehdet olivat ohuet lehtokasvin lehdet ja 
varsi oli melko korkea. En havainnut kukkia. Kenties kasvi oli harvinainenkin. En 
osannut tunnistaa sitä. Näytin kaverilleni paikkaa, jossa tavallisesti kasvoi suo-
orvokkeja lähellä puroa. Nyt niitä ei näkynyt. Muistini mukaan ne kukkivatkin jo 
toukokuussa. Katselimme polun vartta, josta kaupungin metsäosasto oli 
kaadattanut hiihtäjien toiveiden mukaan leveälti pois puustoa. Retki oli ollut antoisa 
kurkistus kesäiseen luontoon. Minulle se oli kesän ainoa luontoretki.  
Pekka Jokinen 
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Toimintakalenteri 
 
LOKAKUU  
 
Su 2.10. klo 8-10  Etelä-Karjalan Lintutieteellisen 

yhdistyksen järjestämää lintujen 
muuton seurantapäivystystä 
Lappeenrannan Linnoituksessa 
maakuntamuseon lähellä. 

 
 
 
La 8.10. klo 14 Hiljaisuuden päivän tapahtuma 
 
  Suomen luonnonsuojeluliitto viettää hiljaisuuden päivää Hiljan 

päivänä 8. lokakuuta, joka on tänä vuonna 
lauantai. Teemapäivän tavoitteena on 
kannustaa ihmisiä vähentämään 
elinympäristönsä meluhaittoja ja toisaalta 
nauttimaan luonnon hiljaisuudesta ja 
rauhasta. 

 
  Lappeenrannan luonnonsuojeluyhdistys järjestää Hiljan päivän 

tilaisuuden Taipalsaaren Kattelussaaren Päihäniemessä, 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistamalla alueella. Se on 
laaja hiekkaranta Saimaan etelärannalla. 

 
  Säätiön rannalle kokoonnutaan kello 14.  Ohjelmassa on kevyt 

luontoretki ja sen jälkeen iltapäivän viettoa 
nuotiotulilla. Retki sopii koko perheelle. Omat 
eväät ja säänmukaiset vaatteet. Retkipolulla ja 
rannalla pärjää normaalikelissä lenkkareissa. 
Päihäniemeen pääsee Vehkataipaleen tietä, jolta 
käännytään itään vähän Vehkataipaleen 
pumppuaseman eteläpuolelta. Varmista 
määränpää kartalta (tsekkaa kohde internetin 
osoitteesta www.ekarjala.fi/virkistysaluesaatio). 

 
 
La 30.10. klo 11 Linnoituksen syystapahtuma 
 

  Luonnonsuojelukeskuksessa on puoti auki klo 11-15. 
Tervetuloa silloin ostoksille ja muutenkin tutustumaan 
luononsuojelukeskukseen. 

 
 

http://www.ekarjala.fi/virkistysaluesaatio
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MARRASKUU 
 
To 10.11. klo 18.30 Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n  

 sääntömääräinen syysvuosikokous Saimaan 
luonnonsuojelukeskuksessa.  Tervetuloa! 

 
 
Ke 23.11. klo 18 Kasvikuvia kesäretkiltä 
 

  Yhdistyksen marraskuun jäsenillassa muistellaan menneen 
kesän kukkaloistoa. Kasviaiheinen kuvailta on Saimaan 
luonnonsuojelukeskuksessa keskiviikkona 23. marraskuuta 
kello 18. Leena Sallinen näyttää kuvia kasveista ja 
kasviretkiltä. Digikuvaesityksen tavoitteena on verestää 
kukkien ystävien lajintuntemusta ja antaa vinkkejä 
kasviharrastukseen. 

  Saimaan luonnonsuojelukeskus on Lappeenrannan 
Linnoituksessa osoitteessa Katariinantori 6 (punainen puutalo). 
Tervetuloa mukaan kesäiselle kuvaretkelle! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOULUKUU Viikonloppupäivystykset 
 

  Joulukuussa on viikonloppuina la 3.-su 4.12., la 10.-su 11.12. 
ja la 17.-su 18.12 luonnonsuojelukeskus avoinna klo 11-15. 
Linnoituksen joulumarkkinoiden aikaan klo 9-17.  

  Tervetuloa ostoksille ja samalla tukemaan 
luonnonsuojelutyötä! 
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Sammalia voi harrastaa lumentuloon asti 
 
Sammal taitaa urbaanille nykyihmiselle olla tutuin pihanurmikon ei-toivottuna 
tunkeilijana. Internetistäkin pullahti Googlen sammal-sanahaulla ensimmäiseksi 
ohjeisto otsikolla Sammalen torjunta nurmikolta. 
Metsissä viihtyvälle luontoharrastajalle sammalet tarjoavat haasteita 
lajituntemukseen ja myös esteettisiä elämyksiä. Jo metsämaata peittävä 
sammalenvihreys hivelee silmää, ja voi miten paljon sävyjä sammalenvihreydessä 
onkaan!  
Monen sammallajin kauneus 
paljastuu kuitenkin vasta kun 
nyppäsee yksittäisen 
sammalen ylös mättäästä. 
Sitä kannattaa harrastaa näin 
loppusyksyllä vaikkapa 
puolukan, karpalon ja 
suppilovahveroiden 
poiminnan lomassa. 
 
Lähitarkastelua edellyttää 
yleensä myös sammalten 
lajinmääritys. 
Mikroskooppiakin siihen 
tarvitaan, todettiin 
sammalkurssilla, jonka 
Imatran seudun 
luonnonsuojeluyhdistys 
järjesti elo-syyskuun 
vaihteessa Joutsenossa. 
Oppaana oli biologi Seppo 
Vuokko. 
Kaksipäiväisellä kurssilla 
retkeiltiin kankailla, kallioilla ja 
kosteikoissa ja opiskeltiin 
ensisijaisesti tunnistamaan eri 
sammallajeja.  
Kasvupaikka auttaa jo pitkälle lajinmäärityksessä, Seppo muistutti. Lisäosviittaa 
antavat muun muassa kasvutapa, haarominen, itiöpesäkkeet, varsi ja lehdet. 
Lajinmäärittelyä helpottavat myös lajien nimet: sulkasammal on sulanmuotoinen, 
kerrossammal kasvaa kerroksittain, kynsisammalet ovat kynnenmuotoisia ja 
omenasammal…?  Joo-o, omenasammalen itiöpesäke näytti pikkiriikkiseltä 
omenalta, kun sitä tutki luupilla. 
Varstasammalen itiöpesäke taas on varstanmuotoinen. Pitää vaan tietää, 
minkämuotoinen on varsta. Moni nykyihminen ei edes tiedä, mikä varsta on. 

Sulkasaniainen                                                 Leena Sallinen 
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Menneestä maailmasta ovat myös käyttötarkoitukseen perustuvat sammalten 
nimet, tutuimpana seinäsammal, joka on Suomen yleisin sammal. Sitä on käytetty 
hirsiseinän tilkkeenä. 
Karhu vuoraa talvipesänsä tietysti karhunsammalella, Seppo Vuokon mukaan 
nimenomaan korpikarhunsammaleella, joka on karhunsammalista kookkainta. 
Pienien ja isojen sammalten ohella metsämaan pinnan tutkijalle tuppaavat 
tunnistettaviksi jäkälät, jotka kasvavat usein rintarinnan sammalten kanssa. 
Suomessa esiintyy noin 850 sammallajia. Jäkälissä avautuu vielä laajempi lajien ja 
muotojen maailma.  
 
Leena Sallinen 

 
 

 
Luonnosta ja jalostetusta luonnosta 

 

(loppuosa lehdessä 1/2005 olleeseen samannimiseen artikkeliin) 
Muinaiselle alkuihmiselle oli sellainen sairaus kuin stressi tuntematon. Hän ei 
tuntenut myöskään yksinäisyyttä. (Paloheimo, Maan tie, 1989). Ammoisina aikoina 
ihminen oli luonnon orgaanisella uusiutuvalla aineella elävä olento. Hän rakensi 
majan bambusta, peitti katon lehvillä, veisti jousen oksasta, koversi kanootin sen 
rungosta, pukeutui eläimen nahkaan ja valmisti astiat hedelmien kuorista. Kuitenkin 
kestävän kaipuusta syntyi kivikausi, pronssikausi, rautakausi, maanviljelys ja 
teollinen aika. Ajatellaan, että eloton esine – kivestä, teräksestä, betonista 
valmistettu - on kestävää, verrattuna vaikkapa puuhun , tuoheen tai kaisloihin. 
Tämä on kuitenkin harha, sillä tarkastelemme tapahtumia liian lyhyen ajanjakson 
puitteissa. Eloton on kestämätöntä, koska sillä ei ole luonnollisia keinoja entropian 
vastustamiseen. Eloton ei häviä, mutta se sekoittuu. Elollinen sen sijaan on yhtä 
kestävää kuin sen geenit, jotka säilyvät usein yli vuosimiljoonien. Tähän valtavaan 
muutokseen, paluuseen takaisin kestävään, kierrätykseen ja luonnon koroilla 
tapahtuvaan elämänmuotoon, ihminen tarvitsee nöyrtymistä. Silloin Raamatun 
lause, ”joka itsensä alentaa, se ylennetään ” on osuvampi kuin koskaan. (Paloheimo, 

Maan tie, 1989)  
Hyötyä hamutessa eivät kaikki ehkä ajattele, että kun elävää luontoa verotetaan, 
otetaan aina jotain pois luonnolta ja annetaan ihmiselle. Luonnonsuojelun ongelma 
on eettinen – onko ihmisen elämä arvokkaampaa kuin muun luonnon. Kaikilla 
lajeilla on tiettävästi oma tehtävänsä ja ne haluaisivat kaikki elää – niin myös 
ihminen. Ihminen kenties haluaisi nitistää hänelle vaaralliset ja hyödyttömät lajit – 
tästä ovat esimerkkinä petoviha ja esimerkiksi halu tuhota varikset. Mutta kuka 
sanoo, mitkä lajit ovat hyödyttömiä. Ihmisten lukumäärä maapallolla on kuitenkin jo 
niin suuri , että luonnolle on jäänyt yhä vähemmän tilaa ja esimerkiksi 10 000 vuotta 
sitten keksitty maanviljelys on vienyt luonnolta tilaa. Luomakunta toimii 
yhteistyössä, eikä esimerkiksi loisen tarkoituksena ole tappaa isäntälajiaan 
sukupuuttoon, tällöin se häviäisi itsekin. Ihminen ei kuitenkaan vielä elä luonnon 
kanssa sopusoinnussa – tästä ovat todisteena esimerkiksi kaatopaikat. Ne 
sisältävät valtavan määrän energiaa ja materiaalia, jotka voitaisiin käyttää hyväksi 
tai ehkäistä niiden syntyminen. 
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Palautusosoite: 
Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6 
53900 LAPPEENRANTA 

 
 
Osittainhan kaatopaikkojen energiaa jo hyödynnetäänkin – biokaasua keräämällä. 
Ihminen on hyödyksi luonnolle jo hengittäessään – silloin hän tuottaa hiilidioksidia 
kasveille luonnollista tietä - puhumattakaan aktiivisesta luonnon jalostamisesta ja 
suojelusta. Mutta myös ihminen tarvitsee luontoa – tärkeä tehtävä sillä on esim. 
ihmisen ravintona. 
 

Suojellessamme luontoa törmätään yksittäisten lajien suojeluun. On sanottu että 
emme tiedä, mikä merkitys yksittäisellä lajilla on koko ekosysteemin kannalta. 
Jonkin yksittäisen eliölajin häviämisen on pelätty romahduttavan koko 
ekosysteemin. On totta, että monet eliölajiryhmät ovat niin merkittäviä, että niiden 
häviäminen aiheuttaisi romahduksen ekosysteemissä. Luonto on kuitenkin niin 
monimuotoinen, että jonkin yksittäisen lajin kadotessa ilmeisesti toinen laji ottaa 
kadonneen paikan esimerkiksi muiden lajien ravintona tai yhteistyökumppanina, 
kuten kasvien pölyttäjinä. 
 
Luontoelämykset ovat luonnonystävän ensisijainen tapa käyttää luontoa eikä luonto 
kulu lainkaan – paitsi esimerkiksi jos tallaamme suurin joukoin polkujen ulkopuolella 
kansallispuistoissa. Luontoelämykset ovat luonnon käyttöä ihmisen iloksi ja muiksi 
elämyksiksi. Esimerkiksi itselleni loppukesäinen retki nuoruudessani perheemme 
kanssa Imatran Kurkisuon läheisessä metsässä sunnuntaisessa 
auringonpaisteisessa tuulen humistessa puissa voitti tunnelmassaan monet 
musiikkielämykseni.  
 
On sanottu, että luonnon suojelemiseksi on herätettävä rakkaus luontoa kohtaan – 
on ehkä vaikea suojella sellaista, johon tunteet ovat vihamieliset tai 
välinpitämättömät. Kuitenkin jalostettu luonto voisi antaa yhtä voimakkaita 
elämyksiä kuin villi luonto 
 
Luojan luomaa - evoluution synnyttämää - ei ihminen pysty palauttamaan. Ihminen 
tuhoaa luontoa nykyisin sellaisella vauhdilla, että joka neljännestunti katoaa yksi 
laji. (tieto on vuodelta 1989, Eero Paloheimo, Maan tie). Uusimman tiedon mukaan määrä 
on nykyisin jo 1 laji minuutissa. Nuo lajit ovat ikuisiksi ajoiksi poissa, ihminen ei 
pysty valmistamaan niistä ainuttakaan. Ihmisen hyödykseen kesyttämät ja 
jalostamat lajitkin ovat alunperin luonnossa kasvaneita. Luontoa tarvitaan ihmisen 
elämiseen, mutta tärkeintä ihmiselle ovat kuitenkin toiset ihmiset.  
 
Pekka Jokinen 

 
Kirjoitus perustuu omien ajatusten, kokemusten ja muualta saatujen tietojen lisäksi 
paljolti Eero Paloheimon kirjaan Maan tie (1989). 


