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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 ry on Suomen 
Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Se kuuluu Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiiriin. Yhdistys ja piiri ylläpitävät Luonnonsuojelukeskusta 
toimipaikkanaan. 
Kannen kuva: Leena Sallinen; Vähälumisen alkutalven taidetta Saimaan 
rannalla. 

 

Vuoden 2008 hallituksen jäsenet: 
 

Puheenjohtaja:  Raija Aura, 050-5110 546, raija.aura@luukku.com 
Sihteeri:   Leena Sallinen, leena.sallinen@pp2.inet.fi 
Varapuheenjohtaja:  Marjaana Närhi 
Taloudenhoitaja: Tea Heikkinen,  tea.heikkinen@gmail.com 
Muut jäsenet:  Jonna Salonen, Antero Pohjonen, Timo-Pekka Veijonen 
Varajäsenet: Pirjo Iivanainen, Tuija Mikkonen, Salme Muurikka ja Päivi Tilli 

 

Puheenjohtajan pulinat 
Tänä vuonna juhlitaan! Emojärjestömme Suomen luonnonsuojeluliiton perustava 
kokos pidettiin arvovaltaisessa tilaisuudessa Helsingin Säätytalolla 27. toukokuuta 
vuonna 1938. Suomen luonnonsuojeluliitto täyttää tänä vuonna siis kunnioitettavat 
70 v. SLL on Suomen suurin luonnon- ja ympäristönsuojelun kansalaisjärjestö. 
Paljon onnea vireälle seittenkymppiselle!  
 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys haluaa juhlavuonna nostaa esiin 
järjestömme perimmäisintä sanomaa: luonnon kunnioitusta ja sen suojelua. 
Haluamme herättää rakkautta luontoon!   
 
Hallitus on alkuvuoden kokouksissaan kirjannut retkiaikataulun helmikuulta 
lokakuulle. Haluamme järjestää erilaisia mahdollisuuksia lähteä retkelle ja tutustua 
luonnon ihmeisiin ja kauneuteen. Luonto on lähellä kaikkialla. Toivomme, että 
luontoon olisi jokaisen helppo lähteä. Haluamme madaltaa kynnystä lähteä retkelle 
ja tarjota elämyksiä. Tarjolla on lintu- ja kasviretkiä, vaellusta ja hiljaisuutta. 
Toivomme, että jokaiselle löytyy jotakin. Muistathan, että kaikille retkillemme on 
vapaa pääsy kaikille kiinnostuneille. Tietoa saa levittää ja mukaan kutsua 
naapureita ja tuttavia, sukulaisia ja ystäviä, läheltä tai kaukaa.  
 
Hallituksemme on uudistunut ja ilahduttavasti hieman nuorentunutkin. Muistathan, 
että yhdistyksen toiminta on avointa kaikille. Hallitus toivoo palautetta jäsenistöltä. 
Toimintaan saa osallistua myös hallituksen ulkopuolelta, aloitteilla, toiveilla tai 
omalla työpanoksella johonkin tapahtumaan. Ota rohkeasti yhteyttä hallituksen 
jäseniin tai allekirjoittaneeseen. Yhdistys on meidän kaikkien oma ja yhteinen 
ponnistus. Tehkäämme tärkeää työtämme ilolla ja yhdessä.  
 

mailto:lappeenranta@sll.fi
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Vuosi on alkanut varsin lauhkeissa merkeissä. Talvea ja pakkasta on odoteltu, 
viikosta toiseen. Jos pakkasukko on unohtanut tänä vuonna tulla, tuleehan se ensi 
vuonna... Jaksammehan uskoa niin. Toki voimme myös miettiä, voisimmeko itse 
jollain tavoin edistää talven ja neljän vuodenajan rikkauden säilymistä. Miten, sitä 
voi miettiä.  
 
Iloista juhlavuotta luonnon helmassa, siitä nauttien ja sitä kunnioittaen.  
 
Raija Aura, puheenjohtaja 2008 
 

Tehdään yhdessä saimaannorppia 
Suomen luonnonsuojeluliiton tunnuseläin saimaannorppa voi huonosti. 
Suojelutoimista huolimatta kanta on lähtenyt laskuun, ja norppia on nyt noin 270 
kpl. Lauhat ja lumettomat talvet lisäävät norpan ahdinkoa entisestään. Suurena 
uhkana on myös verkkokalastus.  
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri kokoaa näyttelyä saimaannorpasta. 
Tarkoituksena on, että se juhlistaa luonnonsuojelupiirin omaa 30-vuotisjuhlaa ja 
Suomen luonnonsuojeluliiton 70-vuotisjuhlaa vuonna 2008. Näyttelyyn tulee 
tekstiiliteos, johon tarvitaan Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton jäsenistön 
apua. Tavoitteena on saada teosta varten maaliskuun loppupuolelle mennessä 400 
kpl pientä norppaa, jotka on tehty jostain tekstiilimateriaalista.  
OHJEET: tavoitteena on saada tekstiiliteokseen 270 saimaannorppaa kuvaamaan 
norppien nykytilannetta. 130 jäävät odottamaan tavoitteen toteutumista; yhteensä 
siis 400 saimaannorppaa. 
Materiaali: Materiaalin tulee olla jotain tekstiiliä: kangasta tai lankaa, mieluiten 
kierrätysmateriaalia. Materiaalia voi muokata haluamallaan tavalla esim. tusseilla, 
maalaamalla, ompelulla tai kirjonnalla. Norpan koon tulisi muodosta riippuen olla 
maksimissaan noin 6 x 15 cm tai 8 x 12 cm. Tässä tuntomerkkejä oikeasta 
saimaannorpasta: väri on yleensä eri asteisen harmaa, mutta myös ruskeita tai 
lähes mustia norppia esiintyy, norpan erottaa muista hylkeistä nahassa olevien 
vaaleiden kiehkuroiden perusteella. Kuutin karva on vaalean harmaa 
PALAUTUSAIKA- JA PAIKKA : Liitä jokaiseen norppaan tekijän nimi, paikkakunta 
ja halutessasi ikä. Saimaannorpat pitää toimittaa 20.3.2008 menn. osoitteeseen: 
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, Katariinantori 6, 53900 LPR Lappeenranta 
 
Lisätietoja: Aluepäällikkö Kaarina Tiainen, puh. 050 – 530 3270, saimaa@sll.fi 
Lähde: http://www.sll.fi/jasensivut/luonnonsuojelija/verkkolehti/tehdaan-yhdessa-
saimaannorppia  

Perheluontokerho 

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin perheluontokerho on toiminut Lappeenrannassa keväästä 2006 

lähtien. Kerhon tarkoituksena on saattaa yhteen luonnosta kiinnostuneita perheitä, jotka yhdessä 

tekevät retkiä, järjestävät kuvailtoja tai muita tapahtumia. Retket ja tapahtumat järjestetään lasten 

ehdoilla niin, että pienimmätkin pysyvät mukana. Kerholaiset ovat kokoontuneet vaihtelevin väliajoin 

ja vaihtelevalla osallistujamäärällä. Keskimäärin toimintaa on ollut noin kerran kuukaudessa ja 

yleensä mukana on 2-4 perhettä. Perheluontokerho on avoin kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja 

toiminnasta saa Saimaan luonnonsuojelukeskuksesta. 

mailto:saimaa@sll.fi
http://www.sll.fi/jasensivut/luonnonsuojelija/verkkolehti/tehdaan-yhdessa-saimaannorppia
http://www.sll.fi/jasensivut/luonnonsuojelija/verkkolehti/tehdaan-yhdessa-saimaannorppia
http://www.sll.fi/etela-karjala/yhteystiedot/luonnonsuojelukeskus/index_html
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Toimintakalenteri 
HELMIKUU  
 
Su 17.2. klo 10 Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistys 

ry:n eli EKLY:n vetämät opastetut 
lintukävelyt alkavat Lappeenrannassa 
Pusupuiston lavan edestä klo 10 ja 
Imatralla urheilutalon edestä klo 10. Retkiä 
on kevään aikana kolme, joista jokainen kestää n. tunnin. 
Retken jälkeen Lappeenrannan seudun LSY tarjoaa kuumaa 
mehua ja pientä purtavaa luonnonsuojelukeskuksessa.  

  Tervetuloa joukolla mukaan! 
 
Ma 25.2. klo 18  Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n 

sääntömääräinen kevätvuosikokous 
luonnonsuojelukeskuksessa. Lakisääteiset asiat. 

  Kaikki tervetuloa! 
 
MAALISKUU  
 
Su 16.3. klo 10 EKLY:n vetämä 2. opastettu lintukävely. Kts. 17.2.  
 
Ma 24.3. klo 8 Perinteinen pääsiäislinturetki ajankohdan parhaille 

lintupaikoille. Retki toteutetaan autoilla kimppakyydein. 
Kokoontumiset Lappeenrannan maakuntakirjaston sekä 
Imatran urheilutalon edustalla klo 8.00. Opas molempiin retkiin 
tulee EKLY:stä.  

 
  Varaathan 2 € kimppakyytiin. 
  Tervetuloa mukaan! 
 
HUHTIKUU  
 
To 3.4. klo 18 Tuokioita Etelä-Karjalan luonnosta -luontokuvailta 
  Ansioitunut luontokuvaaja Tapani Räsänen tulee näyttämään 

luontokuvia Etelä-Karjalan luonnosta. Paikkana Etelä-Karjalan 
ammattikorkeakoulun tekniikan Lappeenrannan yksikön 
auditorio, osoite Pohjolankatu 23. (punainen rakennus 
Kimpisen lukion vastapäätä) Kaikki tervetuloa!  

 
Su 13.4. klo 10 EKLY:n vetämä 3. opastettu lintukävely. Kts. 17.2.  
 
TOUKOKUU   
 
Su 18.5. klo 10.30 Juhlaretki Haukkavuorelle 

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin 30-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi keväällä retkeillään maakunnan korkeimpaan 
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kohtaan. Juhlaretki Haukkavuorelle järjestetään Rautjärven ja 
Ruokolahden rajalla olevalle Sarajärven Haukkavuorelle 
sunnuntaina 18.5. Lähtö kimppakyydein Saimaan ls-
keskukselta kello 9 tai Haukkavuoren laavulta kello 10.30. 
Näköalapaikka on laavulta vajaan kilometrin mittaisen polun 
päässä. Sieltä lähdetään kiertämään kolmen kilometrin vaativa 
(nousuja, laskuja) luontopolku. Kierroksen jälkeen laavulla 
kahvitarjoilu. 

  Ilmoittautumiset kyytien järjestämiseksi ja tarjoilua varten 
12.5. mennessä Salme Muurikalle puh. 050 367 4778 tai 
sähköpostilla smuurikka@gmail.com. 

Ruokolahden/Rautjärven Haukkavuorelta avautuu maakunnan kauneimpiin kuuluva 
maisema Sarajärvelle. Kuva: Leena Sallinen 
 
Katso ajo-ohje ja paikan esittely: http://www.ruokolahti.fi/matkailu/Haukkavuori.pdf 
 
KESÄKUU  
 
To 5.6. klo 20 Maailman luonnon päivää vietetään 5.6., ja silloin järjestetään 

opastettu yölaulajaretki polkupyöräretkenä Lappeenrannan 
lähimaastoon. EKLY tarjoaa opastuksen. Lähtöpaikka ja 
retkikohde ilmoitetaan paikallisissa medioissa. Varaudu polke-
maan ja valvomaan kesäyössä kello 20 lähtien yli puolen yön. 

 
 
 

mailto:smuurikka@gmail.com
http://www.ruokolahti.fi/matkailu/Haukkavuori.pdf
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Su 15.6. klo 10  Luonnonkukkienpäivän retki  
Pohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään tänä vuonna 

sunnuntaina 15. kesäkuuta ja opastettu retki 
järjestetään Lappeenrannassa tai 
lähiympäristössä. Oppaana Kimmo Saarinen 
Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutista. 
Lähtöaika kello 10, retkikohde ilmoitetaan 
paikallisissa medioissa.  

 

 
 
 

Ti 24.6. klo 18 Linnoituksen kasviretki 
  Kasviretki Lappeenrannan Linnoituksen valleilla tiistaina 24. 

kesäkuuta. Lähtö kello 18 Saimaan luonnonsuojelukeskuksen 
edestä. Oppaina Juha Jantunen ja Kimmo Saarinen Etelä-
Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutista. Kaikki tervetuloa! 

 

Jokamiespäivä ja hiljaisuuden päivä 
Jokamiespäivää vietetään 14. syyskuuta ja hiljaisuuden päivää Hiljan nimipäivänä 
8. lokakuuta. Yhdistys järjestää retkeilyä myös näinä teemapäivinä. Tarkemmat 
tiedot kerrotaan paikallisessa mediassa. 

 
Huom! Seuraathan lehti-ilmoitteluamme tapahtumakalenterimme 
mahdollisten muutosten ja täydennysten varalta! 
Yhdistykselle on tulossa kotisivut osoitteeseen: http://www.sll.fi/etela-
karjala/paikallisyhdistykset, josta saa myös tapahtumista tietoa. 

 

70 vuotta luonnonsuojelun järjestötoimintaa 
 

Helsingin herrat viitoittivat tien kansalaistoiminnalle. Myökii on oltu piirissä 
30 vuotta. 
”Luonnon varjeleminen vaurioilta, jotka eivät ole välttämättömiä, on kaikkien 
sivistyskansojen keskuudessa muodostunut tärkeäksi aatteelliseksi ja 
käytännölliseksi pyrkimykseksi.” Tässä hengessä 43 Suomen merkittävää 
luonnontutkijaa ja -tuntijaa kutsui koolle kokouksen Helsingin seurahuoneelle 
perjantai-illaksi 27. toukokuuta 1938. Kokoukseen osallistui ”noin 90 henkeä, 
joukossa muutamia varta vasten maaseudulta saapuneita”. Kokousväkeä yhdisti 
aikakirjojen mukaan luonnonsuojeluaate ja isänmaalliset tarkoitusperät. 
Kokouksessa perustettiin Suomen luonnonsuojeluyhdistys (SLY). 
 
Se oli lähinnä akateemisen väen tieteellinen seura. Varsinainen luonnonsuojelun 
kansalaistoiminta alkoi versoa 1960-luvulla, myös maantieteellisesti. Eri puolille 
Suomea syntyneiden luonnonsuojeluyhdistysten kattojärjestöksi perustettiin 
4.5.1969 Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL). Se jatkaa SLY:n toimintaa ja viettää 
tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuotta. 

http://www.sll.fi/etela-karjala/paikallisyhdistykset
http://www.sll.fi/etela-karjala/paikallisyhdistykset
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Etelä-Karjalassa alku vuonna 1969 
Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistys perustettiin vähän liiton jälkeen, 29.5.1969. 
Siitä tuli maakunnallinen järjestö, jonka toimintaa vauhditti vuonna 1970 vietetty 
Euroopan luonnonsuojeluvuosi. Teemavuosi antoi puhtia luonnonsuojeluun koko 
maassa. Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta kuitenkin sammahti 
1970-luvun puoliväliin mennessä.  
 
Uuden nousun aloitti Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys, joka perustettiin 
23.10.1976. Sen voimin perustettiin myös Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri 
8.9.1978. Syynä piirin perustamiseen oli SLL:n organisaation muutos, joka edellytti 
”väliportaanhallintoa”. 
 
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta.  
Se sai pian perustamisen jälkeen lisää jäsenyhdistyksiä. Lappeenrannassa 
kokoonnuttiin 6.6.1979 elvyttämään uinahtanutta Etelä-Karjalan 
luonnonsuojeluyhdistystä. Kokouksessa  perustettiin Lappeenrannan seudun 
luonnonsuojeluyhdistys. Parikkalaan perustettiin Laatokan-Karjalan Luonnonystävät 
12.9.1979, ja Joutsenon luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 7.11.1979. 
 
Teemavuodesta toiminnan tyyssijaan 
Järjestöjen toiminnan innoittajaksi tuli taas teemavuosi, ympäristövuosi 1980. SLL:n 
jäsenmäärä kaksinkertaistui vuoden aikana 21 000 jäseneen. Etelä-Karjalaan 
perustettiin pian lisää jäsenyhdistyksiä, Savitaipaleen luonnonsuojeluyhdistys 
perustettiin 23.11.1981 ja Ruokolahden luonnonsuojeluyhdistys 9.12.1981.Etelä-
Karjalan luonnonsuojeluväen ja etenkin –piirin toiminnan tyyssijaksi Lappeenrannan 
Linnoitukseen perustettiin Saimaan luonnonsuojelukeskus, joka avasi ovensa 
punaisessa puutalossa 15.12.1981. Siellä se on vieläkin. Keskuksessa on toiminut 
SLL:n työntekijä, aluksi piirisihteeri, nykyisinaluepäällikkö. Keskuksesta tuli myös 
luonnonsuojelun tietopiste, kokouspaikka ja Lappeenrannan yhdistyksen ylläpitämä 
luonnonsuojelutuotteiden myymälä. 
 
1980-luku oli Etelä-Karjalassa vilkasta järjestötoiminnan aikaa, ja 
paikallisyhdistysten määrä kasvoi. Taipalsaaren luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 
1.3.1984 ja Luumäen Luonto 15.11.1987. 
 
Minne katosivat aktiivijäsenet? 
Jo 1980-luvulla järjestötoiminta alkoi kuitenkin hiipua. Ruokolahden yhdistys 
päätettiin aktiivien puutteessa lopettaa 18.1.1989. Sittemmin monen muunkin 
paikallisyhdistyksen toiminta on ollut muutaman aktiivin varassa, ellei vallan 
sammuksissa. 
 
Nykyisin toimivimpia ovat Lappeenrannan ja Imatran yhdistykset. Myös Etelä-
Karjalan luonnonsuojelupiirin kantavat voimat ovat näistä yhdistyksistä. Uusien 
luonnonsuojelun järjestöaktiivien kaipuu on kuitenkin ilmeinen koko maakunnassa, 
olletikin koko maassa. Jäsenmäärä osoittaa toki tukea järjestölle. Suomen 
luonnonsuojeluliitossa on noin 33 000 jäsentä, Etelä-Karjalan piirissä noin tuhat ja 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksessä noin 400.  



 Pusan Pulinat 1/2008 
 

8 

 
Palautusosoite: 
Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 

 
Saimaa, Siikalahti,saasteet… 
Järjestötoiminnan historiasta löytyy perinteitä vaalittaviksi. Keskeisiä 
toimintakohteita Etelä-Karjalassa ovat olleet etenkin Saimaan ja saimaannorpan 
suojelu ja metsäteollisuuden ympäristöhaittojen vähentäminen. Yksittäisenä 
”taisteluna” suurin lienee maakunnassa ollut Parikkalan Siikalahden suojelu.  
Piiri jäsenyhdistyksineen on koettanut edistää myös lukuisien muiden 
arvoluontokohteiden suojelua maakunnassa ja myös vastustaa  erinäisiä hankkeita, 
jotka on arvioitu luonnolle haitallisiksi. Luonnon varjeleminen vaurioilta on ollut 
järjestön haaste koko 70-vuotisella taipaleella. 
 
… ja uudet haasteet etenkin metsissä 
Uusia haasteita riittää. Viime aikoina entistä tärkeämmäksi on noussut 
vaikuttaminen yhteiskunnallisiin toimiin ja ihmisten elämäntapaan, jolla voidaan 
hillitä ympäristöuhkista suurinta, ilmastonmuutosta.Luonnonsuojelujärjestön tärkeä 
tehtävä on saada kansalaiset tiedostamaan myös toinen globaali haaste. Se on 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Akuuteimpana kohteena Etelä-
Suomessa on metsäluonnon monimuotoisuus, jonka suojeluun Metso-nimellä 
tunnettu valtion toimintaohjelma tarjoaa uusia keinoja yksityismetsissä. Etelä-
Karjalan luonnonsuojelupiiri laati 30-vuotisjuhlavuotensa kynnyksellä oman 
toimintaohjelmansa maakunnan metsien suojelun edistämiseksi. 
 

Luonnonrikkautta ja –rakkautta retkillä 
Luonnon monimuotoisuus on luonnonrikkautta, jonka vaalimiseksi tarvitaan 
luonnonrakkautta. Sen edistäminen on kirjattu Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin 
tärkeäksi tavoitteeksi. Se on järjestötyön iloista puolta, joka korostuu juhlavuonna. 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa kansalaisia retkeilemään luonnossa 
erityisesti tänä vuonna, mutta myös jatkossa. SLL on hiljattain palkannut 
kolmevuotisen Löydä luonto läheltäsi –hankkeen vetäjäksi erityisen 
retkikoordinaattorin. 
 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksellä luontoretkien järjestäminen on 
ollut keskeistä toimintaa jo usean vuoden ajan. Sitä jatketaan erityisellä 
painotuksella tänä vuonna.  
Yhdistys järjestää osin yhteistyökumppaneiden kanssa useita luontoretkiä, joilla 
halutaan tarjota elämyksiä, liikunnan mielihyvää ja tietoa luonnosta. Jäsenkirjaa ei 
kysytä, asianmukaiset vaatteet, varusteet ja retkieväät ovat tarpeen. 
 
Leena Sallinen 
 
 
 


