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Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry  

 
on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin jäsenyhdistys. Yhdistyksen 
toimipaikka ja postiosoite on Saimaan luonnonsuojelukeskus, Katariinantori 6, 53900 
Lappeenranta. 
 
Puheenjohtaja Marjaana Närhi, puh 050 306 3476, marjaana.narhi@gmail.com 
Sihteeri Leena Sallinen, puh 040 765 4563, leena.sallinen@pp2.inet.fi 
Taloudenhoitaja, kotisivujen ylläpito ja jäsenlehden taitto Tea Heikkinen, 
tea.heikkinen@gmail.com 
Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.ssl.fi/etela-karjala/lappeenranta 
Pusan Pulinat on yhdistyksen jäsenlehti. Sen lisäksi yhdistyksen toiminnasta 
tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla, Luonnonsuojelija-lehdessä ja 
paikallisessa mediassa. 
 
Kuvat: Leena Sallinen: kansi: Taigan männyt ovat sopeutuneet talven koettelemuksiin, s.2: Saimaan 
rantakasvillisuus saa tuulisella pakkassäällä jääkuorrutuksen, s. 3: Luontoa löytyy ihan läheltä. 
Kangassinisiipi tutkii retkeläisen repun vetoketjua ja Etelä-Karjalan maakuntakukka kangasvuokko 
muuttaa muotoaan kukinnan eri vaiheissa, s. 4: Raita on puuksi kasvava paju ja Suomen 
luonnonsuojeluliiton tämän vuoden teemalaji.  
 

Hallituksen tervehdys 
 
Löydä lumo lähiluonnosta 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen toimialue on laajentunut. Vanhastaan siihen 
kuuluivat Lappeenranta ja Ylämaa, nyt myös Luumäki ja Joutseno. Luumäen Luonto lopetti 
toimintansa aktiivien puutteen takia ja Joutsenon luonnonsuojeluyhdistys kuntaliitoksen 
seurauksena. Molempien yhdistysten jäsenet on liitetty yhdistykseemme.  

 
Tervetuloa kaikki Lappeenrannan kaupungissa ja Luumäen 
kunnassa asuvat jäsenet mukaan yhdistyksen toimintaan! 
Potentiaalia on aktiivisuuteen: yhdistyksessä on 
jäsenrekisterin loppuvuoden päivityksen mukaan 443 
jäsentä.  
 
Toimialueellamme on rikas ja meille myös rakas luonto. 
Siihen on syytä perehtyä erityisesti tänä vuonna. Suomen 
luonnonsuojeluliiton (SLL) tämän vuoden teema on luonnon 

monimuotoisuus, lyhyesti lumo.  
Yhdistys tuo teemaa esille toiminnassaan ja retkillä ja kannustaa jäseniä omatoimisille 
löytöretkille lähiluontoon. Opettele alkajaisiksi vaikka tunnistamaan raita. Se on puuksi kasvava 
paju ja luonnon monimuotoisuuden erityinen tyyssija.  Siksi se on SLL:n vuoden laji. 
 
Hallitus  
 
 

 
Yhdistys on lopettanut luontopuodin pidon Saimaan luonnonsuojelukeskuksessa 
Linnoituksessa. Varastossamme vielä olevia tuotteita tulee myyntiin kehitysmaakauppa 
Sikitikoon Lappeenrannan kauppahalliin. Asiasta lisää tietoa myöhemmin kotisivuillamme. 
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Toimintakalenteri kevät 2010 
 

MAALISKUU 
ke 10.3. klo 18 yleisötilaisuus liittyen vuoden Lumo-
teemaan  
Tilaisuus järjestetään Lappeenrannan Monarilla, jossa 
filosofian tohtori Kimmo Saarinen pitää esitelmän 
aiheesta ”Perhoset, luonnon monimuotoisuus ja 
ilmastonmuutos”. Tervetuloa joukolla mukaan! 
 
su 21.3. 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! 

 
la 20.-su 21.3. järjestetään Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon luonnonsuojelu-
piirien piiripäivät Parikkalan Oronmyllyn toimintakeskuksessa.  
Teemana on metsätalous ja metsien suojelu. Piiripäivät on järjestöväen tapaaminen, 
johon muutkin kuin järjestöaktiivit voivat osallistua. Piiripäivien ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet verkossa osoitteessa www.sll.fi/etela-karjala. 
 
HUHTIKUU 
ma 5.4. klo 8-12 Perinteinen pääsiäisen linturetki 
Retki järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (EKLY:n) 
kanssa. Kokoontuminen Lpr:n maakuntakirjaston paikoitusalueella klo 8. Lähdemme 
kimppakyydeillä ajankohdan parhaille lintupaikoille. Mukaan tarvitset kiikarit ja 
säänmukaisen lämpöisen vaatetuksen. Varaathan 2 euroa kimppakyytiä varten. 
Tervetuloa! 
 
TOUKOKUU 
ti 18.5. klo 18 Lumo-retkenä järjestetään yleisöretki Joutsenon Niinimäen 
luontopolulle.  Lähtö klo 18 polun parkkipaikalta. Tervetuloa mukaan! 

 
KESÄKUU 
su 20.6. Luonnon kukkien päivän retki. Retkikohde 
ilmoitetaan myöhemmin.  
 
 
 

 

Muistathan, että retkemme ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Ilmoittautumisia tilaisuuksiin tai 
retkille pyydetään, jos osallistujien määrä pitää järjestelyjen takia tietää etukäteen. 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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Palautusosoite: 

Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
 

LUMO:n vuosi 

Tämä vuosi on YK:n luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. 
Tavoitteena on tuoda esille, miten tärkeää luonnon 
monimuotoisuus on maapallon nykymuotoiselle elämälle ja 
ihmisen hyvinvoinnille. Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) 
osallistuu teemavuoteen. Senkin tämän vuoden teema on luonnon 
monimuotoisuus, lyhyesti LUMO.  Järjestö toivoo jäsentensä ja 
kaikkien suomalaisten innoittuvan luonnon lumosta, sen 
kauneudesta ja rikkaudesta. Teemavuosi muistuttaa myös ilmastonmuutokseen verrattavissa 
olevasta globaalista uhkasta: luonnon monimuotoisuus vähenee edelleen ihmistoiminnan takia.  

SLL pyrkii nostamaan luonnon monimuotoisuuden tänä vuonna päätöksenteon ytimeen. Liiton 
tavoitteena on saada päättäjät tekemään sitovia kirjauksia luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämiseksi. Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys tuo teemaa 
esille yleisötilaisuuksissa ja -retkillä. Kevään ja alkukesän tapahtumat on esitelty edellisellä 
sivulla. Kesällä järjestetään vielä ainakin perinteinen kasviretki Lappeenrannan linnoituksen 
valleille juhannuksen jälkeen.  Syksyllä 25.9. on valtakunnallinen geodiversiteettipäivä. SLL 
valmistelee sitä yhdessä Suomen Kansallisen Geologian Komitean (SKGK), Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) ja Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa. Yhdistys osallistuu 
teemapäivän viettoon. 

Leena Sallinen 

Elollisen luonnon 
monimuotoisuus eli 
biodiversiteetti  tarkoittaa 
lajien ja niiden 
elinympäristöjen kirjoa 
sekä lajien 
perintötekijöiden 
vaihtelua. 
 
Geologisen luonnon 
monimuotoisuus eli 
geodiversiteetti tarkoittaa 
kallioperän, maaperän, 
maanpinnan muotojen ja 
niihin liittyvien prosessien 
vaihtelua. 


