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Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 
Saimaan luonnonsuojelukeskus, Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
Puh. 05 - 411 7358, fax 05 - 453 1930  
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; Talvinen maisema Linnoituksesta jouluaattona 2008 
 
 

Vuoden 2009 hallituksen jäseniä: 
 
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 
 
************************************************************************************************************ 

Yhdistyksellä tuplajuhlavuosi 
 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 30 
vuotta sitten. Yhdistys viettää kuitenkin myös 40-vuotisjuhlavuotta. 
Sen edeltäjä, Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistys, perustettiin 
29.5.1969 Lauritsalassa. 
 

Maakunnallinen yhdistys syntyi luonnonsuojeluliikkeen valtakunnallisessa 
nosteessa. Se toimi vaihtelevalla aktiivisuudella 1970-luvun puoliväliin, jolloin sen 
toiminta uinahti, kun useimmat aktiivit lähtivät maakunnasta maailmalle.  
 
6.6.1979 Lappeenrannassa kokoonnuttiin elvyttämään Etelä-Karjalan 
luonnonsuojeluyhdistystä. Toiminta käynnistyi uudelleen ja samalla muutettiin myös 
yhdistyksen nimi nykyisekseen. Se on viime vuonna 70 vuotta täyttäneen Suomen 
luonnonsuojeluliiton jäsenjärjestö ja suurin yhdistys Etelä-Karjalan luonnonsuojelu- 
piirissä, jolle tuli viime vuonna 30 vuotta täyteen. 
 
Yhdistyksessä on runsaat 400 jäsentä, aktiiveja turhan vähän. Tervetuloa mukaan 
kehittämään toimintaa ja luontoretkille, joiden järjestämiseen yhdistys on viime 
vuosina keskittynyt. Jos tunnet halua osallistua toimintaan, tuoda ideoita tai toiveita, 
ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin.  
  
Pyöreitä vuosiakin juhlitaan luontoretkellä. Juhlakahvit tarjotaan luonnonkukkien 
päivän retkellä 14. kesäkuuta. Tavataan retkillä!  
 
 
Raija Aura, puheenjohtaja ja Leena Sallinen, sihteeri 
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Toimintakalenteri kevät 2009 
 
MAALISKUU 
 
ke 25.3. klo 18  

Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kevätvuosikokous 
Saimaan luonnonsuojelukeskuksessa Linnoituksessa. Sääntömääräiset 
vuosikokousasiat (tilit ja toimintakertomus 2008). Tervetuloa! 
 

ti 31.3. klo 18  
Lassi Kujalan esitys "Elämää suolla" Ortodoksisessa srk-talossa. 
Esityksen jälkeen klo 19 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin 
kevätvuosikokous. Sääntömääräiset vuosikokousasiat. 

 
HUHTIKUU 
 
su 5.4. klo 10-12 Linnoituksen opastettu lintukävely 

Retki järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan lintutieteellisen 
yhdistyksen (EKLY:n) kanssa. Kokoontuminen Pusupuiston 
esiintymislavan edessä klo 10. Retken kesto noin 1,5 tuntia. Mukaan 
tarvitset kiikarit ja säänmukaisen lämpöisen varustuksen. Retki sopii 
hyvin koko perheelle. Tervetuloa! 
 
Retken jälkeen voit käydä luonnonsuojelukeskuksessa edullisilla 

ostoksilla, sillä silloin on kaikki myynnissä olevat tuotteet -25%:n 
tarjouksessa. 
 

ma 13.4. klo 8-12 Perinteinen pääsiäislinturetki 
Retki järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan lintutieteellisen 
yhdistyksen (EKLY:n) kanssa. Kokoontuminen Maakuntakirjaston 
paikoitusalueella klo 8. Lähdemme kimppakyydeillä ajankohdan parhaille 
lintupaikoille, todennäköisimmin Konnunsuon peltoaukeille ja lintutornille. 
Mukaan tarvitset kiikarit ja säänmukaisen lämpöisen vaatetuksen. 
Varaathan 2 euroa kimppakyytiä varten. 

 
KESÄKUU 
 
su 14.6. klo 10-12 Luonnonkukkien päivän retki 

Retkikohde ilmoitetaan myöhemmin. Yhdistys tarjoaa 
40-v juhlakahvit luonnon helmassa.  
 

********************************************************************************************************* 
Muistathan, että retkemme ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Kerro kaverille ja 
houkuttele mukaan ystäväsi tai koko perheesi. Luonto tarjoaa iloisia yllätyksiä ja 
ikimuistoisia elämyksiä. Seuraa ilmoitteluamme lehdissä ja radiossa 
tapahtumatiedoissa sekä kotisivuiltamme! 
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4. – 5. 4. 

MYYNTITEMPAUKSEN 
Myymme kaikki tuotteet 

-25 %:n 
alennuksella 

 
Olemme paikalla  
la 4.4.klo 10-14 
su 5.4.klo 12-14 

Palautusosoite: 
Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
 

LLL = Löydä Luonto Läheltäsi 
 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys osallistuu tänä vuonna Suomen 
luonnonsuojeluliiton ja Tapiolan yhteiseen Löydä Luonto Läheltäsi -hankkeeseen. 
Hankkeen tavoitteena on aktivoida yhdistysten retkitoimintaa, luoda uusia suhteita 
ja tavoittaa uusia ihmisiä mukaan retkille ja toimintaan sekä herättää kiinnostusta 
luontoon.  
 
Lappeenrannassa retkikohteeksi valittiin Linnoitus, jonne touko-elokuun aikana 
järjestetään kolme retkeä. Retkien teemana on Linnoituksen pienet asukkaat: eri 
retkillä tutustumme lintujen, kasvien sekä hyönteiseen elämään keskellä kaupunkia, 
historiallisen Linnoituksen suojissa ja ympäristössä.  
 
Retkistä ilmoitetaan tarkemmin kevään Luonnonsuojelijassa sekä erillisillä 
ilmoituksilla. Retket ovat tapamme mukaan maksuttomia ja kaikille avoimia. Retket 
sopivat hyvin kaikenikäisille luonnosta kiinnostuneille ja myös lapsiperheille. 
Linnoituksen jyrkät rinteet ja portaat asettavat haasteita, mutta tarjoavat elämyksiä 
ja yllätyksiä.  
 
Tervetuloa joukolla mukaan! 
 
************************************************************************************************************** 
Yhdistyksen kotisivut löytyvät nyt internetistä osoitteesta: http://www.sll.fi/etela-
karjala/paikallisyhdistykset  
 
************************************************************************************************************** 
 
Luonnonsuojelukeskuksessa olevaa myyntitoimintaa aiotaan supistaa ja siksi 
järjestämme myyntitempauksen. Meiltä löytyy mm. norppatuotteita, kuten 
pyyhkeitä, t-paitoja, kosmetiikkaa sekä kynttilöitä, reppuja, pelikortteja, 
kirjeensulkijamerkkejä ym. Tervetuloa kaikki tekemään edullisia löytöjä !!!  
 
 

 


