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Vuoden 2016 hallituksen jäseniä 
 
Puheenjohtaja:  Kimmo Saarinen 
Varapuheenjohtaja: Raija Aura 
Sihteeri:  Pirjo Iivanainen 
Taloudenhoitaja: Seija Pohjalainen 
 

 
 
 

Tervehdys luonnonsuojeluliitosta! 
 
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys aloittelee 48. toimintavuotta 
aktiivisin mielin. Olemme koonneet tähän tiedotteeseen tulevia tapahtumia aina 
lokakuulle asti, pistäkäähän siis lista talteen! 
 
Kaikki tapahtumat ovat jäsenillemme maksuttomia. Käyttäkää tilaisuutta hyväksi 
ja pääsette asiantuntijoiden opastuksella jyvälle kaakkoissuomalaisen luonnon 
monimuotoisuudesta ja nykytilasta! Esityksiä on luvassa mm. hylkeistä Juha 
Taskisen kertomana ja rajaseudun virtavesikaloista Manu Vihtosen sanoin. 
Syyspuolen antiin kuuluu mm. ”lepakkomies” Karri Kuitusen esitys Vuoksen 
mielenkiintoisesta lepakkolajistosta. Luonto on tietysti parasta ’livenä’, joten 
retkiä on tarjolla mukavasti: keväällä aloitetaan lintujen parissa, kesällä on 
luvassa kattaus kasveja ja syksyllä Seppo Vuokko opastaa varsinkin kallioilla 
elävien jäkälien maailmaan. 
 
Toivomme toki uusia aktiiveja mukaan myös vuosikokouksiin. Melko pian 
kevätkokouksessa (7.3.) vedetään yhteen viime vuosi – jolloin Lappeenrannan 
yhdistys järjesti tai oli mukana kaikkiaan yhdeksässä tapahtumassa, joihin 
osallistui noin 190 ihmistä; jäsenmäärä oli vuoden lopussa 448 ja taloudellinen 
tulos mukavasti plussalla – ja uusitaan monin kohdin vanhentuneita sääntöjä. 
 
Tapahtumien yhteydessä voi ja saa antaa palautetta – yritämme järjestää retkiä 
ja muita tilaisuuksia toivomusten mukaisesti. Yhdistyshän on jäseniään varten! 
  
Lämmin kiitos koko kaakkoiselle norppajengille, mukavaa kevään odotusta ja 
antoisaa luontovuotta kaikille – tapahtumissa nähdään! 
 
Kimmo Saarinen, puheenjohtaja 
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Tapahtumakalenteri 
 
HELMIKUU 

 Järven tarina 29.2. klo 18-20 opistotalossa, Pohjolankatu 27, Lappeenranta. 
Kaikille avoin yleisöluento tammikuun puolivälissä ensi-iltaan tulleesta 
luontoelokuvasta Järven tarina. Luennolla elokuvan vedenpäällisiä otoksia 
kuvannut Hannu Siitonen Parikkalasta kertoo elokuvan teosta. Lisäksi vesiä 
tutkinut tohtori, dosentti Kari-Matti Vuori puhuu järviluonnon tilasta ja vesien 
suojelutarpeista. Tapahtuman järjestää Etelä-Karjalan kansalaisopisto (Ekko). 

 
MAALISKUU 

 Juha Taskisen kuvakertomus maailman järvihylkeistä 7.3. klo 18-20, 
Kehruuhuone, Lappeenrannan Linnoitus. Maailmasta löytyy viisi järveä, joissa 
on pysyvä hyljekanta: Saimaa, Venäjän Laatokka ja Baikaljärvi, Alaskan Lake 
Iliamna ja Kanadan Seal Lakes. Juha Taskinen ja suojelubiologian dosentti 
Mervi Kunnasranta seurasivat ja tallensivat kolmen vuoden aikana elokuvaa ja 
kirjaa varten kaikkien viiden järvihyljekannan elämää. Hyljeiltaan on vapaa 
pääsy. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-
Karjalan kanssa. 

 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 7.3. klo 20, Saimaan 
luonnonsuojelukeskus, Lappeenrannan linnoitus. Kokouksessa käsitellään 
toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 sekä yhdistyksen sääntömuutos. Kokous 
alkaa Juha Taskisen norppaesityksen jälkeen. 

 Linnoituksen lintukävely 13.3. klo 10, Pusupuiston esiintymislava. Kaikille 
avoimen linturetken järjestää Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys. 

 Timo Nurkan kuvaesitys ”Perhosista petoihin” 21.3. klo 18-20, 
Kehruuhuone, Lappeenrannan linnoitus. Lemiläisen luontokuvaajan 
digivuosikymmeneen mahtuu mm. perhosia, kämmeköitä, petolintuja, 
suurpetoja ja suomalaisia maisemia. Esimakua tiedotteen kannessa! 

 ”Jokitalkkari” Manu Vihtosen esitys ”Kaakonkulman virtavedet ja 
vaelluskalat” 31.3. klo 18-20, Kehruuhuone, Lappeenrannan linnoitus. Rajan 
taakse laskeviin jokiin on tehty kunnostussuunnitelmia jalokalojen nousua ja 
lisääntymistä varten. Missä mennään, mitä on saatu aikaan ja mitä 
tulevaisuudessa? Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen 
luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjalan kanssa. 

 
HUHTIKUU 

 Linnoituksen lintukävely 17.4. klo 9, Pusupuiston esiintymislava. Kaikille 
avoimen linturetken järjestää Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys. 

 
TOUKOKUU 

 Niemisensaaren kasviretki 21.5. klo 13. Lappeenrannan Niemisensaaressa 
on mahdollisuus kohtuusretriittiin toukokuun viikolla 20. Siihen liittyvien 
talkoiden ohessa järjestetään myös kasviretki saaren eteläkärjen reheviin 
metsiin ja kallioille. Retki alkaa Riihilahdesta Luonnonperintösäätiön tiluksilta. 
Ajo-ohje: Kaukaan tehtaiden ohi Hyötiönsaareen ja edelleen Vehkataipaleen 
suuntaan, käännös vasemmalle Riihilahdentielle ja sitä seuraten loppuun asti. 
Matkaa Hyötiöstä kertyy reilu 10 km. 
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KESÄKUU 
 Yölaulajaretki polkupyörällä 8.6. klo 21, lähtö Lauritsalan uimahallin 

pysäköintipaikalta. Kaikille avoimen linturetken järjestää Etelä-Karjalan 
lintutieteellinen yhdistys. 

 Linnoituksen kasviretki 16.6. klo 18-20, kokoontuminen Saimaan 
luonnonsuojelukeskuksen edessä. Perinteistähän ei luovuta, toivottavasti 
kaupunki on jättänyt valleille kukkia ja itäisiä tulokkaita ihasteltavaksi! 

 Luonnonkukkien päivän kasviretki 19.6. klo 10-12, kohteena Joutsenon 
Ritasuo. Kokoontuminen Joutsenon opiston (Pöyhiänniementie 2) 
pysäköintialueelle klo 10, josta kimppakyydein perille vajaa 3 km. Retkellä 
tarvitaan saappaita! 

 
ELOKUU 

 Joutsenossa Anolan kedon niitto- ja haravointitalkoot 15.8. klo 17 alkaen. 
Monimuotoisen kedon tunnuslajeihin kuuluvat mm. mäkitervakko ja 
ketoneilikka, perhosista puolestaan ruusuruohokiitäjä. Ajo-ohje: Noin viisi 
kilometriä Joutsenon kirkonkylältä etelään, käännös Penttiläntieltä oikealle 
Anolantielle. Navigaattoriin voi laittaa osoitteeksi Anolantie 60. Keto on aivan 
tien varressa. 

 Riihilahden niitto- ja haravointitalkoot 20.8. klo 11 alkaen. Tarjolla on 
haravointia ja heinäseipäiden täyttöä Lappeenrannan Niemisensaaressa 
Luonnonperintösäätiön Riihilahden tilalla. Ajo-ohjeen löydät toukokuun 
kasviretken kohdalta edelliseltä sivulta. 

 
LOKAKUU 

 Hiljan päivän jäkäläretki 8.10. klo 14. Kokoontuminen Lappeenrannan 
Myllymäessä FamilyCenterin pysäköintialueella, retkikohteena todennäköisesti 
Tupavuoren alue Karhusjärvellä. Oppaana toimii Seppo Vuokko. 

 Karri Kuitusen esitys ”Vuoksen lepakot” 10.10. klo 17-19, Joutsenon 
koulukeskuksen kahvio (Penttiläntie 4). Viime vuosina Imatran Vuoksi on 
paljastunut kenties yhdeksi Suomen merkittävimmistä lepakkoalueista. Alueen 
lepakoihin perin pohjin perehtynyt Karri Kuitunen kertoo mm. uusista 
lajihavainnoista. 

 Yhdistyksen sääntömääräinen syysvuosikokous 10.10. klo 19, Joutsenon 
koulukeskuksen kahvio (Penttiläntie 4). Kokouksessa käsitellään 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017. Kokous alkaa Karri Kuitusen 
lepakkoesityksen jälkeen. 

 
 
Lisäksi olemme mukana Luumäen luontopäivässä (todennäköisesti elokuussa), 
tarkempia tietoja tapahtumasta ajallaan Kulttuuripalvelu Kaikun sivuilla: 
http://www.kulttuuripalvelukaiku.fi/tapahtumia/ 
 
Päivitämme yhdistyksen tapahtumatietoja verkkosivuille: 
http://www.sll.fi/etela-karjala/lappeenranta 


