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1. Johdanto 
 

Kartoitimme keväällä 2021 Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenistön 
suhdetta luontoon ja syitä kuulua luonnonsuojeluliittoon ja -paikallisyhdistykseen. Vastaa-
jilta pyydettiin myös näkemyksiä ja vinkkejä paikallisyhdistyksen toimintaan ja siitä tiedotta-
miseen. Kyselyhetkellä yhdistyksessä oli 458 henkilöjäsentä. 

Kysely toteutettiin sähköisesti Surveypalin kautta (kyselykaavake liitteenä 1). Henkilökohtai-
nen kutsu kyselyyn lähetettiin 8.3.2021 kaikkiaan 322 jäsenelle, joille oli kirjattu jäsenrekiste-
riin sähköpostiosoite; otos muodostaa noin 70 % yhdistyksen jäsenistöstä. Kyselystä muistu-
tettiin kahdesti, 18.3. ja 1.4. Muistutukset oli mahdollista kohdentaa vain heille, jotka eivät 
olleet kyselyyn vastanneet tai lähettäneet jo aloitettua vastaustaan. Kyselyä myös mainos-
tettiin luonnonsuojelupiirin Facebook-sivuilla 22.3. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös yh-
distyksen verkkosivuilla olleen avoimen linkin kautta noin kuukauden ajan. Kyselylinkki sul-
jettiin 12.4.2021. 

Henkilökohtaisen linkin saaneista vastasi yli puolet, 164 (51 %). Verkkosivuilla olevan avoi-
men linkin kautta kertyi kahdeksan vastausta (4,6 % saaduista vastauksista), joista yksi vasta 
tulosten kokoamisen jälkeen. Näin kyselyaineisto muodostui 171 vastauksesta, mikä tarkoit-
taa yli kolmasosaa (37 %) luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenistä. Sähköpostitse lähetetyt 
muistutukset täydensivät aineistoa merkittävästi ja näkyivät selvästi vastausaktiivisuudessa 
(kuva 1). Lähes 90 % kyselykaavakkeen avanneista myös vastasi siihen. Keskimäärin kyselylo-
makkeen täyttämiseen käytettiin aikaa 19 minuuttia (mediaani 12 min), kun joukosta pois-
tettiin kahdeksan yli kahden tunnin vastausaikaa; selvästi muita pidemmät vastausajat liittyi-
vät kesken jääneiden vastausten täydentämiseen ja palauttamiseen muistutusten myötä. 

Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata, joten vastausten ja vastaajien määrät voivat vaih-
della kysymyksestä toiseen. Jos edempänä esitellyt tulokset perustuvat muuhun kuin kaik-
kien 171 vastaajan tietoihin, vastaajien määrä on annettu suluissa (esimerkiksi n=129). Kaikki 
suorat lainaukset vastaajilta on koosteessa kirjattu kursiivilla. 

Jäsenkyselyyn vastattiin nimettömänä eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa tulok-
sista, joita hyödynnetään ainoastaan Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksessä 
oman toiminnan kehittämiseksi. Kyselykaavakkeen lopussa sähköpostisoitteensa antaneiden 
kesken (93) arvottiin kymmenen kirjapalkintoa, jotka toimitettiin kahdeksalle naiselle ja kah-
delle miehelle huhtikuussa 2021. Lämmin kiitos kaikille kyselyymme osallistuneille! 

 

Kuva: Seppo Leinonen. 
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Kuvat 1 ja 2. Vastausten kertyminen 8.3.-12.4.2021. Tuloksiin ehtivät mukaan 171 vastaajan 
tiedot; näistä 164 saatiin henkilökohtaisen linkin ja loput seitsemän avoimen linkin kautta. 
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2. Vastaajien taustatietoja 
 

Valtaosa vastanneista asui Lappeenrannassa (146; 85 %). Lisäksi yhdistyksen toimialueelta 
Luumäeltä ja Taipalsaarelta kertyi 13 vastausta (8 %). Vajaa kymmenes vastaajista oli muista 
Etelä-Karjalan kunnista (3; 2 %) tai maakunnan ulkopuolelta (9; 5 %). 

Vastaajat olivat keskimäärin iäkkäitä. Yli 60-vuotiaita oli joukossa lähes puolet (42 %). Kaikki-
aan yli 80 % vastaajista oli vähintään 40-vuotiaita, sen sijaan alle 30-vuotiaita oli joukossa 
vain kuusi (3,5 %). 

Naisia oli vastaajista liki kolme neljäsosaa (74 %). Otos kuvastaa melko hyvin yhdistyksen jä-
senkuntaa, jossa naisten osuus on noin 70 prosenttia (322/458; tilanne toukokuussa 2021). 

Melkein joka toinen kertoi olevansa työsuhteessa (44 %) ja eläkkeelle oli ehtinyt vähintään 
joka kolmas vastanneista (36 %). Yrittäjiä (5 %), opiskelijoita (3 %), työttömiä (3 %) tai muita 
oli vastanneiden keskuudessa vähän. 

Vastaajat olivat keskimäärin pitkälle kouluttautuneita, sillä yli puolella (57 %) oli vähintään 
alempi korkeakoulututkinto (n=170) ja joka kolmannella (37 %) vähintään ylempi korkeakou-
lututkinto (kuva 3). 

 

 

 

Kuva 3. Vastanneiden koulutustausta. 
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3. Luontosuhde 
 

Luonnolla oli elämän ja hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys vastaajille. Asteikolla 0–10 (0= 
ei mitään merkitystä, 10= erittäin suuri merkitys) vastauksia kertyi ainoastaan arvoilla 7–10, 
keskiarvo oli peräti 9,4 (n=136). Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta antoi arvoksi joko 9 
(32 %) tai 10 (54 %). 

Selvästi eniten vastaajien suhdetta luontoon olivat muovanneet lapsuuden koti ja kasvuym-
päristö (91 %) sekä ajan viettäminen luonnossa (84 %). Vähintään joka toinen nosti esiin 
myös luontodokumentit ja -elokuvat (54 %) sekä eläimet (52 %). Esimerkiksi koulun, opiske-
lupaikan ja työpaikan vaikutus oli vähäisempi, mutta nämäkin mainitsi joka neljäs tai viides 
vastaaja. Vastaajat olivat itse kirjanneet myös metsätyöt, omat kokemukset luonnontilaisissa 
ympäristöissä, kestävään kehitykseen ja ekososiaaliseen sivistykseen perehtyminen, huoli 
tulevaisuudesta ja maapallon tilasta, luonnon syli ja koko elämä itsessään. 

Luonnon henkilökohtaiseen merkitykseen annetuista vastausvaihtoehdoista yli puolet (10 / 
17) oli kirjattu vähintään joka toisella vastaajalla. Yleisimmin esiin nousi nauttiminen niin 
luonnonäänistä kuin kauniin luonnon näkemisestä (kuva 4). Yksikään vastaaja ei todennut 
luonnon olevan merkityksetön omassa elämässään. 

 

 

Kuva 4. Mitä luonto merkitsee? Ainakin kolme neljästä vastanneesta nautti luonnonäänistä 
ja kauniin luonnon näkemisestä; luonto oli monelle myös paikka elpyä ja rentoutua.  
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Annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi ihmiset ilmoittivat mm. harrastavansa valokuvausta 
tai olevansa eläintensä kautta kiinnostuneita luonnosta. Muutama vastasi olevansa itse osa 
luontoa ja yksi ilmoitti luonnon merkitsevän ”vastuuta, jättää jälkipolville se mikä on meillä 
vain lainassa”. 

Lähiluonnon tuntemustaan vastaajat pitivät hyvänä. Asteikolla 0–10 (0= en tunne juuri lain-
kaan, 10= tunnen lähiluonnon erittäin hyvin) lähes joka toinen vastanneista (44 %) arvioi ta-
soksi 8; vastausten keskiarvo oli 7,4 (n=165). Suurin osa vastaajista vietti aikaa luonnossa päi-
vittäin (37 %) tai ainakin viikoittain (52 %); yksikään ei todennut liikkuvansa luonnossa har-
voin tai ei ollenkaan. Suomessa koronpandemian on todettu lisänneen luonnossa liikkumista 
ja tämä näkyi myös yhdistyksen jäsenten keskuudessa: melkein joka toisella (47 %) luon-
nossa vietetty aika oli viimeisen vuoden aikana lisääntynyt hieman tai selvästi. Vastaavasti 
luonnossa aiempaa vähemmän aikaa viettäneiden osuus oli selvästi pienempi (13 %). 

Luontoon liittyvistä harrastuksista tavallisin oli yksinkertaisesti luonnossa liikkuminen (kuva 
5). Marjastus ja sienestys kuuluivat myös enemmistön harrastuksiin, ja joka toinen ilmoitti 
harrastavansa luontokuvausta tai mökkeilyä. Vastaajien itse kirjaamista muista luontoon liit-
tyvistä harrastuksista esiin nousi mm. kaikenlainen vesillä liikkuminen (suppailu, melominen, 
purjehtiminen), ravustus, metallinetsintä, jälkikoiran treenaaminen, vieraslajien kitkeminen 
sekä huone- ja parvekekasvien kasvatus. 

 

 

Kuva 5. Vastaajien luontoon liittyviä harrastuksia. 
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Millä tavoin luonto ja ympäristön kestävyys otetaan huomioon arjessa? Kysymykseen annet-
tiin yhteensä 124 vastausta. Vastauksissa ilmenivät yleisesti mm. kestävät ostosvalinnat, 
huomion kiinnittäminen tuotteiden alkuperään (lähiruokaa, luomua, eettisesti ja ekologisesti 
tuotettua, ympäristöystävällistä) ja pakkaukseen, vain välttämättömän hankkiminen, kierrä-
tys ja jätteiden lajittelu, roskien kerääminen, lihansyönnin vähentäminen (punaisen lihan 
syönnin vähentäminen, vegetarismi, veganismi), liikkuminen muuten kuin autolla ja matkus-
tamisen vähentäminen. Tavallisia luontotoimia olivat myös linnunpöntöt ja lintujen, siilien, 
oravien ja perhosten ruokinta, hyönteishotellit, pihan luonnontilaisuuden lisääminen, kom-
postointi, luonnon kunnioittaminen (ei jätä jälkeä luontoon), omien lasten ja muidenkin 
opettaminen ja opastaminen, marjastus ja sienestys sekä haitallisten vieraskasvien kitkentä. 
Joissakin vastauksissa mainittiin myös kodin lämmitysjärjestelmän vaihtaminen uuteen 
(esim. öljystä maalämpöön), vapaaehtoistyö ja lahjoitukset, viljely (itselle ravinnoksi), oikea-
oppinen puunpoltto ja muutokset kalastukseen (hoitokalastus, verkkokalastuksen lopettami-
nen norppien takia). Ainakin kerran mainittiin myös luonnonkosmetiikka ja vaalit. 

Tässä joitakin lainauksia vastaajilta: 

 Pyrin kuluttamaan kestävästi, en liikaa muokkaa pihaa, annan luonnolle tilaa. Pyrin 
minimoimaan oman hiilijalanjäljen liikkumisessa ja asumisessa. 

 Kierrätän, ostan kirpparilta, korjaan, pyöräilen työmatkat jne. 
 Suosin monissa elintarvikkeissa luomutuotteita ja lähiruokaa. Lajittelen jätteet. 
 Kasvisruoka, roskien kerääminen, luomutuotteet, luontoympäristöjen vaaliminen 

missä mahdollista (esim. mökillä) 
 Ajan maa/biokaasulla. Kierrätän. Olen vähentänyt ostamista, käytän loppuun tavarat 

ennen kuin vaihdan uuteen. 
 En jätä luontoon roskaa, pyrin välttämään muidenkin jälkien jättämistä. Kierrätän 

kaiken mahdollisen, olen esim. kompostoinut 90-luvun alusta lähtien. Olen ripustanut 
ja ripustan linnuille pönttöjä ja olen jättänyt tontilleni tiheikköjä, joihin linnut voivat 
rakentaa pesiä (rastaat, punarinnat jne). Olen tehnyt ötökkähotelleja. Olen jättänyt 
punaisen lihan ja kovin prosessoidun ruuan pois. Opetin myös lapseni kunnioittamaan 
ja tarkkailemaan luontoa. 

 Valitsen ympäristömerkittyjä tuotteita, luomuruokaa ja käytän hyödykkeitä loppuun 
saakka. Pihapiirissä on linnuille pönttöjä ja hyönteisille hotelli. Osa pihasta on ketona, 
osa metsänä. Lajittelen huolellisesti jätteeni ja kompostoin. Kierrätän. Säästän ener-
giaa lämmityksessä ja liikkumisessa. Poltan puut mahdollisimman puhtaasti. 

 Kierrätän ja en roskaa. Pyrin matkustamaan julkisilla tai jalan. Kesällä jätämme osan 
pihasta luonnontilaan pörriäisiä ja ötököitä varten. 

 Ostan kestävän kehityksen tuotteita, käytän julkista liikennettä, kompostoin, kiinnitän 
linnunpönttöjä ja tarjoan linnuille talvisin syötävää. 

 Lintujen ruokinta, ympäristön pitäminen puhtaana, luontoa tukeva metsänhoito 
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4. Luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta 
 

Yli puolet vastanneista (53 %) katsoi liittyneensä ensisijaisesti valtakunnallisen Luonnonsuo-
jeluliiton jäseneksi ja noin joka kolmas (37 %) Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdis-
tyksen tai muun paikallisyhdistyksen jäseneksi (n=170). Virallisestihan luonnonsuojeluliitolla 
ei ole lainkaan henkilöjäseniä, vaan sen jäseninä toimivat alueelliset luonnonsuojelupiirit; ih-
miset puolestaan ovat jäseninä piirien alla toimivissa paikallisyhdistyksissä, joita tällä het-
kellä on Etelä-Karjalan maakunnassa neljä: Imatran seudun lsy, Laatokan-Karjalan luonnonys-
tävät, Lappeenrannan seudun lsy ja Suomen luonnonsuojeluliiton Savitaipaleen seutu. Hen-
kilöjäseniä on yhteensä noin 800, joista yli puolet kuuluu Lappeenrannan yhdistykseen. 

Mitkä syyt ovat tuoneet tai houkutelleet ihmisiä luonnonsuojeluliittoon tai sen paikallisyhdis-
tykseen? Kaksi kolmesta nosti esiin luonnonsuojelutyön rahallisen tukemisen, luontoharras-
tuksen ja luonnon arvostuksen, tiedonsaannin luonto- ja ympäristöasioista sekä uhanalaisten 
lajien suojelun (kuva 6). Vastaajien itse kirjaamana esiin nostettiin myös työ ja uravalinta. 

 

 

Kuva 6. Merkityksellisimmät syyt kuulua luonnonsuojeluliittoon ja/tai paikallisyhdistykseen. 
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Kolme neljästä vastaajasta (75 %) totesi tukevansa luonnonsuojelutyötä mieluummin jäse-
nyydellä ja mahdollisin lahjoituksin kuin osallistumalla itse toimintaan (25 %; n=169). Kysyt-
täessä miten vastaajat olivat osallisina paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämissä 
tapahtumissa ja toiminnassa, joka toinen (50 %) kertoi osallistuneensa ainakin joskus johon-
kin tapahtumaan (kuva 7). Aktiivisiksi osallistujiksi itsensä arvioi noin joka kymmenes vastan-
neista. Sen sijaan joka kolmas vastaaja (39 %) ei ollut osallistunut mihinkään yhdistyksen tai 
muunkaan luontotahon järjestämään toimintaan (n=170). 

 

 

Kuva 7. Osallistuminen Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämiin ta-
pahtumiin ja toimintaan (n=170). 
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 Retkiä Etelä-Karjalan luontoon, retkiosaamisen kehittäminen (kartan lukeminen, 
suunnistaminen, vaellusvarusteet ym. esim. yhteistyö Saimaan ladun kanssa) 

 Luonnonsuojelualueisiin tutustumista. Mistä mahtaa saada tietoa kaikista suojel-
luista alueista, kun on Metso-suojeluohjelmaa, luonnonperintösäätiön suojelualu-
eita, ym? 

 Luontoa ja taiteellista kokemusta yhdistäviä juttuja esim. 

 Kasvit ja perhoset kiinnostaa. Luumäellä on hienoja soita. Sinne esimerkiksi Haise-
vansuolle suokasvi ja perhosretki. Toki on muitakin soita ja iso käymisen arvoinen 
suojelumetsä (Hietamiehen metsä) 

 Vuoden aikojen mukaan meneviä tapahtumia. Tähän asti on ollu hyvin tarjontaa; 
kasviretkiä, linturetkiä, luentoja, talkoita. Lapsille jotain toimintaa, jokin lapsille 
suunnattu kasvi- ja eläinaiheinen retki (vanhemmat voisivat olla mukana) esim. 
kerran vuodessa tms. 

 Keskustelua asiantuntijan vetämänä, luennot/webinaarit (aiheita esim. metsän-
suojelu, vesistöt, norppa, sinilevä (miten toimia ja tunnistaa), ilmastonmuutos, kes-
täväkehitys, pihanhoito). 

 Teemallisia ryhmiä / kerhoja. 

 Kestävään kehitykseen liittyviä työpajoja esim. Marttojen kanssa: tuotteiden kor-
jaus (tämän vuoden käsityötekniikka on parsiminen). Luentoja / tarinoita kiinnos-
tavista retkikohteista. Ehkä luentoja myös alueella meneillään olevista projekteista 
yhteistyössä osallistujien kanssa, samalla mukana ajatus siitä, miten kuulijat / kan-
salaiset voisivat edistää projektien keskiössä olevien asioiden edistymistä (ennallis-
tamisprojektit ym.) 

 

Moni vastaaja kommentoi yhdistyksen toiminnan olevan jo nykyisellään monipuolista ja use-
ampi harmitteli, ettei ollut vielä ehtinyt osallistumaan haluamaansa toimintaan. Korona-ai-
kaan liittyvät webinaarit korostuivat vastauksissa ja saivat myös monelta kiitosta. 

 

4.1. Saimaan luonnonsuojelukeskus 

 

Yhdistyksen ja samalla luonnonsuojelupiirin toimipisteenä on ollut pitkään Saimaan 
luonnonsuojelukeskus, joka sijaitsee Lappeenrannan Linnoituksessa Katariinantorin 
kupeessa. Paikan päällä oli käynyt ilahduttavasti kaksi kolmesta vastaajasta (67 %; n=170) ja 
muistakin suurempi osa (67 %) oli ainakin kuullut paikasta (kuva 8). 
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Kuva 8. Yhdistyksen toimipisteen eli Saimaan luonnonsuojelukeskuksen tunnettuus vastan-
neiden keskuudessa (n=170). 

 

 

 

Kuvat 9 ja 10. Luonnonsuojelukeskus sijaitsee Kristiinan työtuvilla (piirros: Liisa Laari 1984). 
Yhdistyksen tilaisuudessa puhunut Kimmo Ohtonen vieraili keskuksessa helmikuussa 2019. 

Valokuva: Kimmo Saarinen. 

11%

22%

27%

35%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

En ole kuullutkaan paikasta

Olen kuullut siitä, mutta en ole käynyt paikan päällä

Kyllä, olen käynyt siellä Joulumarkkinoiden aikaan

Kyllä, olen käynyt ostoksilla Pienessä Luontopuodissa

Kyllä, olen käynyt siellä muuten



12 
 

4.2. Pusan Pulinat 

 

Yhdistyksen kannalta yksi keskeisimmistä kysymyksistä liittyi kerran vuodessa lähetettävään 
omaan jäsentiedotteeseen (Pusan Pulinat). Se on perinteisesti lähetetty kaikille jäsenille pa-
peripostina, mikä vie noin kolmanneksen yhdistyksen vuosibudjetista – tiedotteen tekemi-
nen ei ole samassa määrin ongelma kuin suhteellisen suuret paino- ja postituskustannukset. 
Vastausten perusteella sähköinen jäsentiedote ja/tai tapahtumailmoitukset riittäisivätkin 
kahdelle kolmesta vastanneesta, mutta noin joka kolmas jäsen (35 %) toivoisi saavansa tie-
dotteen jatkossakin paperipostina (kuva 11). Tarpeettomaksi jäsentiedotteen totesi vain 
muutama vastanneista. 

 

 

Kuva 11. Missä muodossa yhdistyksen jäsentiedotetta (Pusan Pulinat) toivotaan? 

 

Kannattaa muistaa, että kysely voitiin kohdentaa vain sähköpostinsa ilmoittaneille jäsenille; 
lähes 150 jäsentä jäi tiedoteasiassa kuulematta. Jos tämä joukko olisi vaikkapa suhteessa 2/3 
enemmän taipuvainen paperiseen kuin sähköiseen tiedottamiseen, perinteisen muotoisia 
Pulinoita haikailisi noin 150 jäsentä, lähes kolmannes yhdistyksen kaikista jäsenistä. Ideaali-
tapauksessa tiedote olisi toki parasta toimittaa jokaiselle kunkin toivomassa muodossa, 
mutta ”jäsentiedoterekisterin” ajantasainen hallinta – käytännössä siis lista heistä, jotka 
edelleen haluavat paperisen version – voi olla hankala toteutettavaksi. Joka tapauksessa ky-
sely antoi tähän pohdintaan hyvää taustatietoa. 

Jäsentiedote ja yhdistyksen muutkin tiedotuskanavat oli kyselyn perusteella huomattu 
(nähty, kuultu tai luettu) hyvin. Pulinoiden PDF-verkkoversio oli tuttu 93 %:lle vastaajista 
(n=38) ja paperinen tiedote 71 %:lle vastaajista (n=97). Yhdistyksen verkkosivuihin ilmoitti 
tutustuneensa 78 % vastanneista (n=69). Näihin kysymyksiin vastasi kuitenkin vain 20–60 % 
kaikista kyselyyn osallistuneista – oletettavasti verkkoympäristössä muutenkin luontevimmin 
tai aktiivisemmin liikkuvista jäsenistä. 
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5. Lappeenrannan seudun luonto- ja ympäristökysymykset 
 

Kun vastaajia pyydettiin arvottamaan merkittävimpiä luonto- ja ympäristökysymyksiä Lap-
peenrannan seudulla, ylivertaisen vahvana nousi kärkeen lähi- ja virkistysmetsien säilyttämi-
nen (70 %). Seuraavina tulivat vesiensuojelu (43 %), luontopolkujen ja -reittien lisääminen 
(41 %) sekä rantojen säästäminen rakentamiselta (41 %; kuva 12). Vastaajien itse kirjaamana 
esiin nostettiin myös monimuotoisuuden huomioiminen, säilyttäminen ja kehittäminen, kan-
nustaminen polkupyöräilyyn ja julkisen liikenteen käyttöön sekä Saimaan vesistön suojelu 
kaivostoiminnalta. 

Yli puolet vastaajista arvioi Lappeenrannan kaupungin (tai oman asuinkuntansa) onnistuneen 
luonto- ja ympäristöasioissa vähintään kohtalaisesti (61 %). Tähän verrattuna kannanotot 
melko huonosta (15 %) ja heikosta (3 %) onnistumisesta jäivät selvään vähemmistöön. 

 

 

 

Kuva 12. Mihin luonto- ja ympäristöasioihin Lappeenrannan seudulla pitäisi erityisesti keskit-
tyä (n=169)? 
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6. Vastaajilta saatua palautetta 
 

Lopussa oli mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta kyselystä tai yhdistyksen toimin-
nasta muutenkin. Alle on koottu valittuja paloja kaikkiaan 41 henkilön palautteista: 

 

 Ootte hyvällä asialla 

 Olen tyytyväinen paikalliseen, paperiseen tiedotukseen!  

 Hyvä kysely. Kiitos työstä, jota yhdistys on tehnyt. Toivoisin aktiivisempaa yleistä tie-
dottamista, että toiminta tulisi tutuksi ja tavoittaisi enemmän ihmisiä. 

 Vastuullisesta retkeilystä enemmän tiedotusta! Edes lapsiperheet ei edelleenkään 
osaa kerätä roskiaan mukaansa laavuilta.  

 Oli kiva vastata tähän, sopivan pituinen kysely! Toivottavasti vastauksista on hyötyä. 

 Retkiä Luumäen metsiin ja soille. Ja jos mahdollista perustaa kasviseura mikä kokoon-
tuisi esimerkiksi kerran kuussa jonkin kasviryhmää tutkimaan. Kasvit kiinnostaa. 

 Toivottavasti jos ei ole perustetaan kasvikerho tms. Olisiko luonnonsuojelupiirillä in-
tressejä moiseen? 

 Toiminnasta tiedottaminen on varsin vähäistä tai ainakaan käyttämänne kanavat ei-
vät ole saavuttaneet minua. 

 Yhdistyksen tulisi olla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Ja jokin uutiskirje sähköpos-
tiin jos jäsenillä on sähköposti, jotta tulisi tuorein tieto. Moni ei varmaan käy sivulla, 
some ja sähköposti nopea. Ja paljon etenkin kasveihin liittyviä retkiä. Kiitos jo etukä-
teen! 

 Mikä se Metsäryhmä on? Otetaanko yksittäisten ihmisten huolet ympäristöstä vaka-
vasti vai ajetaanko aina niitä omia etuja? Onko aidosti kiinnostusta uusien jäsenten 
saamiseen vai onko tarkoitus olla sisäänlämpiävä ryhmä, johon ei uusia ideoita kai-
vata? Voisivatko Imatran ja Lappeenrannan yhdistykset tehdä yhteisiä retkiä ja ta-
pahtumia? Vai onko niitä jo? 

 En ole enää maksamassa jäsenmaksuani, koska Luonnonsuojeluliiton luottamustoi-
misten kannanotot sosiaalisessa mediassa eivät ole omien arvojeni mukaisia. 
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Liite 1. Kyselylomake ja saatesanat 
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