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Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 
Saimaan luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 
 
Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys kuuluu Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiiriin. Yhdistys ja piiri ylläpitävät toimipaikkanaan 
Luonnonsuojelukeskusta Lappeenrannan linnoituksessa. 
 
 
Kansikuva: Viime vuonna yhdistys talkoili Lappeenrannan Riihilahdessa (yläkuva) ja 
Joutsenon Anolassa (alakuva). Molempien kohteiden hoito jatkuu tänä vuonna uusien 
talkoiden merkeissä. Tervetuloa mukaan! Kuvat: Juha Jantunen 
 

 
 

Vuoden 2015 hallituksen jäseniä 
 
Puheenjohtaja:  Kimmo Saarinen 
Varapuheenjohtaja: Martti Karhu 
Sihteeri:  Pirjo Iivanainen 
Taloudenhoitaja: Seija Pohjalainen 
 

 

 
Vireänä uuteen toimintavuoteen 
 
Vuosi sitten ihmettelin, kuinka maailmalla 2013 oli yksi lämpimimmistä ihmisten 
mittaamista vuosista. Kuitenkin vastikään uutisoitiin, että 2014 oli edellistäkin 
lämpimämpi. Suomessa se jäi vain niukasti kaikkien aikojen kakkoseksi. Vaikka 
tämä vuosi on aloitettu sekin kovin lauhoissa ja sahaavissa talvisäissä, 
toivottavasti ensi vuoden tiedotteessa pääsen jo vaihtamaan levyä. 
 
Yhdistys lähtee vuoteen 2015 hyvissä merkeissä. Viime vuoden tilinpäätös 
näytti muutaman satasen miinusta, mutta jäsenmaksuosuuksilla ja Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen hoitotuella tapahtumatoiminnasta saatiin ilahduttavan 
monipuolista. Viime vuonna yhdistys järjesti itse tai oli mukana kaikkiaan 14 
tapahtumassa, joihin osallistui noin 230 ihmistä. Tarkemmat tiedot löytyvät 
myöhemmin keväällä yhdistyksen verkkosivuille http://www.sll.fi/etela-
karjala/lappeenranta liitettävästä toimintakertomuksesta, joka käsitellään ja 
hyväksytään kevätkokouksen yhteydessä. 
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Viime vuoden lopussa jäsenmäärämme oli 462, siis viisi ihmistä enemmän kuin 
vuosi aiemmin. Lämmin kiitos kaikille kannatuksesta ja tapahtumiin 
osallistumisesta! 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat toimineet edelleen asiantuntijoina myös 
luonnonsuojelupiirin tekemissä lausunnoissa ja muistutuksissa. Viime vuonna 
merkittävin ”voitto” saatiin Lappeenrannan teknisen lautakunnan 28.5.2014 
myöntämiin maisematyölupiin koskien avo- ja harvennushakkuita Sikosalon 
saarella Piensaimaalla, jotka Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi. Tänäkin 
vuonna nojaamme kaava-asioissa vankasti luonnonsuojelupiirin tukeen. Heti 
alkuvuodesta työtä on jo tehty Pajarilan ja Hartikkalan liito-oravien puolesta. 
 
Tapahtumissa jatkamme osin edellisvuoden viitoittamalla tiellä. Kevään aikana 
on luvassa mm. kiviä ja geologiaa sekä lepakoita, kesällä retkeillään varsinkin 
kasvien parissa ja loppukesästä talkoillaan taas ketojen ja niittyjen puolesta. 
Tarkemmat tapahtumatiedot ovat alla. Kannattaa myös seurata yhdistyksen 
verkkosivuja, joiden etusivun tapahtumakalenteria päivitetään sitä myötä kun 
uutta toimintaa on tiedossa. 
 
Etenevän kevään odotusta ja mukavaa luontovuotta 2015 kaikille! 
 
Kimmo Saarinen, puheenjohtaja 
 

 
Tapahtumakalenteri 
 
 Yhdistyksen kevätvuosikokous tiistaina 24.3.2015 klo 17:30 Saimaan 

luonnonsuojelukeskuksessa. Kokouksessa käsitellään vuoden 2014 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 

 
 Kivet kertovat! Kaarina Rutasen esitys tiistaina 24.3.2015 klo 18 

Luonnonsuojelukeskuksessa. Geologin tunnuslause on: Järjellä ja vasaralla! 
Järkeilemällä vasaratyön tuloksia on selvinnyt, että nykyisyys on 
menneisyyden avain. Se mitä näemme vaikkapa sileän kallion pinnalla 
naarmuina, kertoo menneitten jääkausien työstä vuosituhansien aikana. 

 
 EKLY:n järjestämät Linnoituksen lintukävelyt Lappeenrannassa jatkuvat. 

Tämän kevään viimeiset kierrokset sunnuntaina 12.4.2015 ja 26.4.2015. 
Kokoontuminen Pusupuiston esiintymislavan luona klo 08.00. 

 
 Lepakot Etelä-Karjalassa. Karri Kuitusen mielenkiintoinen esitys öisistä 

nahkasiivistä maanantaina 27.4.2015 klo 18 Etelä-Karjalan Marttojen 
toimitiloissa Lappeenrannassa (Valtakatu 45). Luvassa tietopaketti alueen 
lajistosta sekä vinkkejä, mistä lepakoita kannattaa etsiä. 
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Palautusosoite: 
Lappeenrannan Luonnonsuojelukeskus 
Katariinantori 6, 53900 LAPPEENRANTA 

 
 
 
 
 
 

 
 Luonnonkukkienpäivän kasviretki Lappeenrannan Pappilanniemeen 

sunnuntaina 14.6.2015 klo 10. Pappilanniemessä rehevä lehtokasvillisuus ja 
jyhkeät rantakalliot muodostavat eliöstöltään rikkaan yhteisön. Niemestä on 
havaittu peräti 350 kasvilajia! Kasviretkellä seuraillaan kuntopolkua, joka on 
helppokulkuinen. Tapaaminen Pappilanniemen pysäköintialueella. 
Pappilanniemi on noin 2 km keskustasta, sinne pääsee Kaukaan risteyksestä 
”mutterin” ohi vanhaa lossitietä. 

 
 Linnoituksen kasviretki keskiviikkona 1.7.2015 klo 18, lähtö 

Luonnonsuojelukeskuksen edestä. Yhdistyksen perinteisin kasviretki vie 
jälleen keskikesän kasvimaailmaan Linnoituksen valleille. Luvassa on matka 
muinaistulokkaiden, vanhojen kulttuuriseuralaisten ja hyötykasvien, 
sotatulokkaiden, myöhempien liikennetulokkaiden sekä niittykasvien pariin. 

 
 Anolan ketotalkoot Joutsenossa tiistaina 25.8.2015 klo 17 alkaen. Hienon 

paahdekentän tunnuslajeihin kuuluvat mm. mäkitervakko ja ketoneilikka, 
perhosista puolestaan ruusuruohokiitäjä. Viime vuonna laajennetun kedon 
niitto jatkuu toivottavasti kahden niittokoneen voimin. Ajo-ohje: Joutsenon 
keskustasta vajaa 6 km Penttiläntietä etelään, siitä oikealle Anolantielle ja 
keto on aivan tien varressa oikealla puolella noin puolen kilometrin päässä 
Penttiläntien risteyksestä. 

 
 Riihilahden niittotalkoot Lappeenrannan Niemisensaaressa lauantaina 

29.8.2015 klo 11 alkaen. Luonnonperintösäätiön hallinnoiman Riihilahden 
niityn hoito jatkuu. Tavoitteena on laajentaa niittoaluetta edellisvuodesta ja 
nostaa niitos seipäille kuivumaan. Samassa yhteydessä poistetaan 
pensaikkoa tarpeen mukaan ja jatketaan myös romahtaneen kasvihuoneen 
raivaamista. Eväitä, sahoja, vesureita ym. tarvikkeita voi ottaa mukaan 
mahdollisuuksien mukaan! Ajo-ohje: Lappeenrannasta Hyötiönsaaren kautta 
Vehkataipaleen suuntaan noin 7 km, käännös vasemmalle Riihilahdentielle 
ja sitä seuraten aivan loppuun asti. 

 
Loppuvuodesta on vielä luvassa mm. Luumäen luontopäivä, Hiljan päivän 
luontoretki sekä syysvuosikokous oheisesityksen kera. 


