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Vuosikatsaus  
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri on jatkanut monipuolista toimintaa Etelä-Savon luonnon, ympäristön, sekä 

ihmisten hyväksi. Piiri vaikutti osallistumisella sekä lausuntojen ja muistutusten kirjoittamisella 

kaavaehdotuksiin ja suunnitelmiin kautta maakunnan.    

Koronavuoden sopeutumiseen on kuulunut webinaarien järjestäminen ja etäkokoukset. Koronatilanteen 

salliessa on myös järjestetty joitain retkiä ja koulutusta lähitoimintana. 

Kuluneen vuoden aikana etsittiin mahdollisuuksia koronasulkutoimenpiteistä huolimatta toteuttaa 

”Ilmastoneuvottelut yläkouluissa” -opetusmateriaalipaketin ja koulutuksen jalkautusta, tavoite kuitenkin 

siirtyi ja piiri on työskennellyt luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.  

Toiminta on ollut hyvin moninaista ja monipuolista. Olemme edistäneet Haarikon suojelua vaikuttamalla 

asiasta päättäviin tahoihin vetoomusten ja aloitteiden kautta. Kieluajärven suojelua kaavoitukselta olemme 

vaikuttaneet kaavoituksesta päättäviin tahoihin ja laatineet valituksen päätöksestä. Tärkeimpiä 

ajankohtaisia luonnonsuojeluasioita saimaannorpan lisäksi ovat Saimaan jalokalat sekä metsän 

monimuotoisuuden ja suoluonnon puolesta toimiminen. Norppaan vaikuttavia asioita ovat 

ilmastonmuutoksen vaikutus norpan pesintään sekä tietoisuuden lisääminen verkkokalastuksen 

siirtymiseksi katiska- ja muihin norppaturvallisiin pyydyksiin. Saimaan jalokalat ovat käyneet hyvin 

harvinaisiksi ja ovat pitkälti istutusten varassa, Saimaan lämpeneminen on suuri uhka jalokaloille.  

Kasvava toimintasektori, joka tulevaisuudessa voi vaatia meiltä yhä enemmän resursseja ja tietoa on 

kansalaisten ympäristötietoisuuden lujittaminen sekä ympäristösuojeluun sitoutumisen vahvistaminen.  

Niukoista taloudellisista resursseista huolimatta piirin toimintakyky, tunnettavuus ja edustus monessa 

virallisissa elimissä ovat kunnossa, vaikka edelleenkin on tiettyjä heikkouksia, kuten ongelmia paikallisten 

tapahtumien seurannassa.  Lisäys: kaavoituksen ja muiden kunnallisten päätösten seurannassa. 

Toimintavuosi 
Uuden toiminnanjohtajan ensimmäinen kokonainen vuosi oli samalla erityislaatuinen koronavuosi. Työtä 

on tehty pääasiaksi kotoa käsin Luonnonsuojeluliiton ja Järjestötalo Kolomosen työntekoa koskevien 

koronasuositusten vuoksi.  

Alkuvuodesta osallistuimme Lappeenrannan Marjolassa Itäisten piirien piiripäiville. Tuolloin arki muuttui, 

vaikka kellään mukana olleista ei ollut kyseistä tautia, tunnelma oli varautunut ja emme täsmälleen 

tienneet miten meidän olisi pitänyt toimia. 

Ennen koronasulkuja uusi toiminnanjohtaja ehti myös tutustumaan Ilmari Räsäsen tilaan ja sekä sen 

isäntäväkeen.  

Keväällä 2020 kärsittiin huonon talven seurauksista mikä osoittautui Saimaannorpan kuuteille 

epäsuotuisaksi. Kesällä 2019 sairaana löytynyt ja Korkeasaareen toimitettu Tobias-kuutti kuoli helmikuussa 

2020. 

Kevään aikana siirryttiin etäkokouskäytäntöihin, tuolloin päädyttiin pitämään kevätkokous täysin ilman 

kokousta yhdistyslain 17§ 4 mom mukaisena menettelynä. Toteutuksesta oltiin yhteydessä 

toiminnantarkastajaan ja estettä menettelylle ei ollut. 

Alkuvuodesta alkaen seurattiin Saimaan valmistelua Unescon maailmanperintökohteeksi. Pääsiäisestä 

alkaen seurattiin Savonlinnan lentokentän hulevesien ojituksia, joista käytiin viestinvaihtoa Ely-keskukseen 



Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri  TOIMINTAKERTOMUS 2020 Sivu 3/5 

ja Savonlinnan ympäristötoimeen. Toiminnanjohtaja osallistui 27.7. Savonlinnan ympäristö- ja 

rakennuslautakunnan järjestämään yleisötilaisuuteen ojituksista. 

Keväälle valmisteltiin norpparisteilyjä yhdessä Savonlinna risteilyt Oy:n kanssa, mutta nämä risteilyt 

peruuntuivat. 

Kevään aikana valmisteltiin jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen tiedotushanketta. Rahoitusta haettiin 

paikalliselta Piällysmies Leader-ryhmältä. Saamamme päätöksen mukaan hankkeemme olisi voinut toisen 

muotoisena päästä läpi, mutta tiedotushankkeisiin ei ollut rahoitusta ja pisteytys oli epäsuotuisa 

tiedotushankkeita kohtaan. Hankesuunnitelma on valmiina edelleen muokattavaksi.  

Juhannuksen alla järjestettiin Vaihda verkot katiskaan tilaisuus Savonlinnassa yhteistyössä Savonlinnan 

Citymarketin ja BLC:n kanssa. Tilaisuus järjestettiin koronaturvallisesti niin, että katiskan haku tapahtui 

etukäteen sovittuina aikoina. 

Loppukeväästä Etelä-Savon alueella tehtiin useampi kaivostoimintaan liittyvä varausilmoitus, joihin 

reagoitiin välittömästi kannanotolla omilla verkkosivuilla. Kyseistä kannanottoa seurasivat alueen kunnat ja 

kaupungit sekä muodostui Saimaa ilman kaivoksia liike. Vuoden aikana on seurattu tilannetta Rantasalmen 

Osikonmäessä ja Heinävedellä. 

Kesän aikana lisääntynyt kotimaanmatkailu näkyi laajalti ja toi Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirille 

yhteydenottoja vesiskoottereiden aiheuttamista haitoista. Järjestimme verkkoseminaarin, joka etsi 

ratkaisuja tilanteen parantamiseksi, sekä annoimme muutaman lausunnon Traficomille 

vesiskootterirajoitusten saamiseksi. 

Elokuussa järjestimme yhdessä Etelä-Karjan piirin kanssa jo perinteisen Haarikon konsertti-illan, jossa piirin 

puheenjohtaja luovutti ajankohtaisten asioiden muistion ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle. 

Myöhemmin elokuussa toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja luovuttivat muistion Ely-keskuksen ylijohtaja 

Pekka Häkkiselle kun hän vieraili Savonlinnan toimistolla. 

Elokuussa järjestettiin opintokeskus Siviksen tukemana viikonlopun (pe-su) suokurssi Kymenlaakson 

Valkmussassa, jossa kouluttajana toi Markku Suoknuutti. 

Syksyn aikana ajankohtaista oli Kieluajärven kaavoituksesta lausuminen sekä osallistuminen Saimaan 

kalastusrajoituskuulemisiin. Kuulemisissa tavoitettiin dialogia uudenlaisten pienryhmätyöskentelyjen avulla, 

aiempiin verraten kuulemiset olivat sovinnollisempia. 

Lausuimme Fingridin Järvilinja ympäristövaikutusten arvioinnista yhdessä SLL Pohjois-Savon piirin kanssa. 

Risto Sulkava osallistui piirin edustaja Heinäveden reitin kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunniteluun ja 

Heinäveden luonnon ystävien lausuntona Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 

vuosiksi 2022-2027.                                     

Edustukset, työryhmät ja päätöksenteko  
Riitta Lunti on piirin edustajana alueellisessa metsäneuvostossa sekä varalla Markku Nironen.  

Etelä-Savon ELY-keskuksen METSO- seurantaryhmään osallistuivat Markku Nironen ja Heikki Härkönen. 

Ely-keskuksen neuvottelukunnan jäsen on Mika Ollikainen ja varajäsen Markku Nironen.  

Luonnonsuojeluliiton valtuuston johtajana toimi Riitta Lunti. Liittovaltuuston jäsenet 2019-2021 ovat 

Markku Nironen sekä I varajäsen Miia Kuisma ja II varajäsen Arto Koponen.   

Piirin muut edustukset  
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Markku Nironen:  

• Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen yhteistyöryhmä  

• Puulan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnittelu  

• Kymijoen kalatalouden yhteistyöryhmä  

• Etelä-Savon AMO 2012-2025 työpaja, Talousmetsien luonnonhoito ja luonnon 

monimuotoisuus  

Miia Kuisma:  

• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 

• Etelä-Savon ilmastoryhmä (varalla Petteri Suominen)  

Juha Jurvelius:   

• Vuoksen kalatalouden yhteistyöryhmä  

Raimo Ulmanen:  

• Mäntyharju-Vuohijärvi kalastusalueen vesienhoidon yleissuunnittelu  

Risto Sulkava lausui osin piirin edustajana Heinäveden reitin kalatalousalueen vesienhoidon 

yleissuunnitelmasta ja Heinäveden luonnonystävien nimissä Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen 

vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027. Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmä: Jäsen Yrjö 

Snellman, varajäsen Jarmo Kivinen. Lisäksi toiminnanjohtaja oli mukana Fingridin Järvilinja 

ympäristövaikutusten arvioinnissa 

Yhteistoiminta Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa  

• VieKas Life -hanke toimi Etelä-Savon alueella.  

• Norppaohjeusryhmässä Heikki Härkönen ja Markku Nironen. 

Yhteistoiminta muiden luonnonsuojelupiirien kanssa  

• Etelä-Karjalan piirin metsäryhmän kanssa on jatkuvasti pidetty yhteyttä mm. Haarikon 

alueen suojelusta  

Muu toiminta  

• piirin niittokoneella niitettiin mm. Itä-Savon lsy:n kohde Myllyojalla ja osa Savonlinnan 

Retki-Toverien hoitokohteesta Turponsaaressa (Laurikkalan niitty).  

Jäsenistö  
Piirin jäseninä oli 6 paikallisyhdistystä, sekä lisäksi Joroisten yhdistys jatkoi toimimattomana yhdistyksenä. 

1.1.2021 Heinävesi siirtyi Pohjois-Karjalan maakuntaan ja Joroinen Pohjois-Savoon.  

Jäsentilanne yhdistyksittäin 31.12.2020 

• Puumalan Luonto ry      22   

• Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry     208 

• Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry   365   

• Heinäveden Luonnonystävät ry   42 

• Pieksämäen Luonnon Ystävät ry    91  

• Kangasniemen Luonto ry     36 

Lisäksi Joroisten alueella 15 jäsentä  
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Hallinto  
Hallituksen viestintä tapahtui hallituksen sähköpostilistan kautta. 

Kokoukset:           
1/20 20.1. Juva, Hilduri 

2/20 27.1. Sähköpostikokous 

3/20 18.3. Puhelinkokous 

4/20 20.4. Etäkokous (Skype) 

Kevätkokous 28.3. Yhdistyslain 17§ 4 mom 

mukainen kokous ilman kokousta 

5/20 15.6. Etäkokous (Teams) 

6/20 27.8. Etäkokous (Teams) 

7/20 15.9. Etäkokous (Teams) 

8/20 25.10. Etäkokous (Teams) 

Syyskokous 7.11. Etäkokous 

lähiosallistumismahdollisuudella 

(Teams/Pappilankatu 3, Savonlinna) 

9/20 22.11. Etäkokous (Teams) 

10/20 1.12. Sähköpostikokous 

Piirihallitus 2020 
Puheenjohtaja Markku Nironen 

Jäsenet      

Juha Jurvelius 

Arto Koponen (vpj) 

Miia Kuisma 

Riitta Lunti 

Aune Niiranen 

Mika Ollikainen 

Yrjö Snellman

Varajäsenet 

Irma Kolari 

Marja Launonen-Luukkonen 

Sirkku Moisio 

Yhdistyksen sihteerin tehtävää hoiti toiminnanjohtaja Heikki Härkönen.  

Piirin taloushallinnon hoiti Järjestötalo Kolomonen, josta yhdistyksen sääntömääräisenä nimenkirjoittajana 

rahastonhoitajana Maarit Kosonen.  

Vuoden 2019 toiminnantarkastuksen teki Harri Okkonen, Markku Kuutin ollessa varalla. 

Toiminnantarkastajana vuoden 2020 osalta oli valittu Markku Kuutti Savonlinnasta, varalla Harri Okkonen 

Savonlinnasta. 


