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Talvikuvanäyttely,  

kuva Heimo Hellsten 

 
 

Toiminta vuonna 2010  
 

Luonto- ja ympäristöviikko  – 15.2.–27.2.2010 

Imatran pääkirjaston tapahtumat alkoivat maanantaina talviaiheisen valokuvanäyttelyn avajai-

silla. Näyttelyyn lähetti tammikuun loppuun mennessä kaikkiaan 55 henkilöä yhteensä 140 ku-

vaa. Alkuviikosta Vuoksenniskan koulun ja Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion "Kuuntele vai-

moa - musiikillinen ilmastohässäkkä" oli nähtävissä Satulaakson esityshuoneessa kolme kertaa. 

Keskiviikkona oli puolestaan Etelä-Karjalan jätehuollon Jätejengin nukketeatteriesitys Satulaak-

son esitystilassa aamu- ja iltapäivällä. Torstaina jatkettiin aiempina vuosina suosiota saavutta-

neen kirjanvaihtotorin merkeissä. Reilun 70 kuvan näyttely oli esillä kirjaston ala-aulassa aina 

seuraavan viikon lauantaihin (27.2.) asti. 

Pöllöretki  – pe 26.2.2010 

Kaikkiaan reilu 30 innokasta pöllöjen tavoittelijaa kokoontui illan hämärtyessä Imatran Raja-

patsaalle. Tuuleton ja lauhtunut sää tarjosi periaatteessa erinomaiset lähtökohdat kuunteluret-

kelle, mutta onneton myyrävuosi teki tehtävänsä: kahden tunnin aikana pöllöt pysyivät hiljaa. 

Mutta jotakin muuta ja todella hienoa kuultiin: jostakin saloilta antoi hukka itsestään useam-

mankin äänimerkin! Eikä ihan pöllöittä selvinnyt yksikään osallistuja, sillä Ollinmajalle oli 

koottu seitsemän pöllön rivi. Yhdistettynä nauhalta soitettuihin ääniin se antoi hyvän kuvan 

pöllöjen öisestä äänimaailmasta. Pupupupupu... ja huuuu... ovat nyt pienempienkin pöllöfanien 

muistissa! Vaan silti illan parasta antia taisi olla tulilla paistettu makkara... 

Kuvailta ja kevätvuosikokous  – ke 17.3.2010 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätvuosikokous pidettiin Imatran Tietäjäntalolla, jossa kymme-

nen henkilön voimin käytiin läpi reilussa vartissa mm. tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 

2009. Virallisen kokouksen jälkeen varsinkin norppien elämään vahvasti perehtynyt luontoku-

vaaja Juha Taskinen kertoi uusin sanoin ja kuvin ilmastonmuutoksen vaikutuksista luontoon ja 

eläimistöön, erityisesti saimaannorpan kannalta. Poikkeuksellisen lumisesta talvesta huoli-

matta aika heikolta näyttää ja mm. tekopesien kolaamista talkoovoimin Taskinen piti hyvänä ja 

norpan kannalta toimivana ajatuksena. Esityksen loppupuoliskolla päästiin loistavien kuvien 

välityksellä perehtymään etelämantereen valkoiseen maisemaan. Kuvaillan järjestäjinä toimi-

vat Etelä-Karjalan kesäyliopisto sekä Imatran ja Lappeenrannan EKIS-ilmastonmuutoshanke. 
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Vuoksen linturetki  – ma 5.4.2010 

Imatran urheilutalon pysäköintipaikalle kokoontui aamuyhdeksältä pilvipoutaisessa säässä lä-

hes 30 linturetkeläistä. Nuorimmalla oli mittarissa vain muutama vuosi, keskimäärin osallistu-

jat olivat kuitenkin kokeneemmasta kaartista. Heti ensimmäisessä pisteessä kiikarit ja kauko-

putket tavoittivat telkkäparin, isokoskelokoiraan ja yllä kaartelevat harmaalokit. Lähipuissa 

lauluaan virittelivät mm. peipot. Reilun parituntisen aikana retkeläisten opastamisesta vastasi-

vat Seppo Pousi luonnonsuojeluyhdistyksestä ja Anniina Kontiokorpi Etelä-Karjalan lintutieteel-

lisestä yhdistyksestä (EKLY). 

Risuniemen niittyhoitotalkoot  – la 15.5.2010  

Risuniemen luontopolun alkuun kokoontui aamukymmeneltä pieni 

mutta sitäkin kokeneempi talkookaarti, kaikkiaan viisi henkilöä. 

Reilussa neljässä tunnissa hiekkapohjaiselta kentältä sahattiin au-

rinkoisessa hellesäässä satoja nuoria mäntyjä ja koivuja, ja taisi 

siinä jokunen kuusenalkukin ja pajupensas saada kyytiä. Hakkuu-

tuotteet kasattiin päivän päätteeksi reiluun kymmeneen isoon ka-

saan haketettavaksi. Huhkimisen jälkeen rannan nuotiotulilla mais-

tui makkara ja kylmä mehu! Nuotiotulilla oli mitä parhain 

hetki palkita kaksi yhdistyksen todellista työmyyrää Suomen luon-

nonsuojeluliiton ansiomerkeillä; Jouko Sirkiälle ojennettiin kultai-

nen ja Pertti Ahvoselle hopeinen tunnustus molempien pitkään jat-

kuneesta työstä Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksessä. Mi-

käpä olisi ollut osuvampi hetki todellisten luontomiesten muista-

miseen kuin luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. Molemmista 

herroista on lisää yhdistyksen jäsentiedotteessa 2/2010. 

Pertti ja Jouko makkaranpaistossa. 

Risuniemen luontopolku – la 22.5.2010 

Edellisenä viikonloppuna kunnostettu niittylaikku jäi valitettavasti muun luontopolun ta-

voin kokematta, sillä aurinkoisesta säästä huolimatta paikalle uskaltautui aamukymmeneltä 

vain kaksi retkeläistä. Yhdessä oppaana toimineen Juha Jantusen kanssa päädyttiin opastetun 

kierroksen peruuttamiseen. Se oli vahinko, sillä Risuniemen luontopolku tarjoaa monimuo-

toista metsäluontoa Imatran Saarlammella lähellä Kaukopään tehtaita. Lehtometsässä kiertävä 

2,5 km pituinen polku sisältää 34 rastia, jotka esittelevät kasvillisuutta ja eläimistöä sekä alu-

een historiaa. Luontopolusta on tehty näyttävä opas, jonka avulla polun kiertäminen onnistuu 

mainiosti omin päinkin. 

Niinimäen luonnonsuojelualue – la 29.5.2010 

Toukokuun lopulla 13 retkeläistä lähti matkaan luonnonsuojeluyhdistyksen ja Imatran Lapinkä-

vijöiden yhteisesti opastamalle luontopolulle, joka kiertää hienolla Niinimäen luonnonsuojelu-

alueella Etu-Aholassa. Matkan varrella tutustuttiin varsinkin lehtomaisen metsän tunnuslajei-

hin, kuten lehtokuusamaan, lehtokortteeseen, sinivuokkoon ja lehtotesmaan. Puronvarressa 

viimeiset kevätlinnunsilmät olivat vielä kukassa lehtotähtimöiden seurassa. Retken ensimmäi-

sen vaiheen päätteeksi osallistujilta varmistettiin Suomen yleisimpien kasvilajien nimet, ja 

metsänpohjasta kouraistusta palasesta tunnistettin hyvin niin seinäsammal kuin metsälauha-

kin. Lopuksi retkeläiset suuntasivat sota-ajan mallin mukaan tehtyyn korsuun. 

Yölaulajaretki  – pe 4.6.2010 

Ilahduttavasti kaikkiaan 24 retkeläistä oli mukana, kun yhdessä EKLY:n kanssa hämärtyvässä 

illassa kohteeksi asetettiin Kaakkois-Suomen parhaimpiin lintukosteikkoihin kuuluva Parikkalan 

Siikalahti. Kimppakyytiläiset lähtivät Imatran keskusliikenneasemalta iltakahdeksalta, mutta 

osa oli saapunut suoraan paikan päälle. Edellisenä kesänä sää oli suorastaan kauhistuttava eikä 

koleutta ja kovaa tuulta nytkään puuttunut. Vaikka viitakerttusen ja muidenkin vienoimmat 
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laulut katosivat tuulen suhinoihin, yön aikana kuultiin mm. luhtahuitti (5), rastaskerttunen (2), 

kaulushaikara (2), ruisrääkkä, rytikerttunen, useita satakieliä sekä taivaanvuohen laulu- ja len-

toääni. Lisäksi retkeläisten kiikarit tavoittivat naurulokkikolonian (useita pareja), noin 30 pik-

kulokkia, kolme paria laulujoutsenia, ruskosuohaukkanaaraan, tuulihaukan, mustakurkku-uik-

kunaaraan pesällään sekä kalatiiroja. Nisäkäshavaintoihin listattiin kaksi piisamia. Tulistelemi-

sen jälkeen käytiin vielä yrittämässä heinäkurpan soidinta, mutta "pingispallot" (ääni ja pom-

pinta pellosta) ei kovalla tuulella kuulunut. Reilun seitsemän tunnin retki saatiin päätökseen 

aamukolmen maissa. 

Luonnonkukkien päivän kasviretki  – su 20.6.2010 

Retken kohteena oli Imatran hienoin ja varmasti suurin keto eli Immolan lentokenttä. Vaikka 

lähes koko parituntisen ajan nautittiin lämpimän tihkusateisesta kesäsäästä, tämä ei 24 osallis-

tujaa hetkauttanut. Ketotyräruohosta lähdettiin liikkeelle ja seuraavaksi eteen ryöpsähtivät ke-

tonoidanlukot, kissankäpälät, huopakeltanot, ketoneilikat ja muut ketojen kukkijat. Kentältä 

aiemmin löydettyä ahonoidanlukkoa ei nyt tavattu, mutta sen sijaan vieläkin uhatumpi sau-

nionoidanlukko! Samalla kun osallistujat valottivat kentän mielenkiintoista historiaa mm. Hitle-

rin vierailuun liittyen, taivaalla kaarteli ruskosuohaukka ja heinikosta bongattiin niittyhepoka-

tin toukkavaihe. Vielä melkoinen tovi paahdetta, niin kentältä on kuultavissa taas hepokattien 

raksutusta... 

Perhos- ja kasviretki  – la 10.7.2010 

Hienon hellesään turvin oli mainio tilaisuus tutustua keskikesän monipuoliseen päiväperhosla-

jistoon. Siitolan kartanon maisemissa kiersi 13 henkilön joukko, jonka eteen lepatteli kaikkiaan 

12 lajia, runsaimpina nokkosperhonen, tesmaperhonen ja lauhahiipijä. Lisäksi heinikosta nousi 

siivilleen monia mittareita, näiden joukossa mm. noki-, piha- ja mäkikenttämittarit. Silti eniten 

huomiota taisivat kerätä myrkylliset virnapunatäplät, joita hyrräsi monenlaisilla kukilla. Lähes 

parituntisen retken päätteeksi maisteltiin vielä puistonurmesta kuminan siemeniä! 

Ruokolahden luontopäivä  – ti 27.7.2010 

Kulttuuripalvelu Kaikun järjestämä luontopäivä alkoi helteisessä säässä retkellä Rautionhovin 

maisemiin. Talon pihapiirissä tutustuttiin aluksi alueen pitkään ja mielenkiintoiseen historiaan, 

jonka merkkeinä humisevat edelleen mm. huiman korkeat pihdat, massiiviset lehmukset ja leh-

tikuuset sekä Etelä-Karjalan mittapuussa isokokoiset saarnet. Sen jälkeen erillisillä rasteilla pe-

rehdyttiin vanhojen pihapiirien kasvillisuuteen ja päiväperhoslajistoon, metsien saniaislajis-

toon sekä riistanhoitoon. Retken jälkeen jatkettiin Ruokolahti-talon pihapiirissä perinteisen 

asiantuntijaraadilla höystetyn luontoillan merkeissä. Kysymyksiä sateli reilun puolentoista tun-

nin ajan tasaisesti jokaiselle raatilaiselle. Kaikkiaan tapahtumiin osallistui lähes sata henkilöä. 

Rantojensiivoustalkoot  – la 28.8.2010  

1980-luvulla menestyksekkäästi toteutettujen 

rantojensiivoustalkoiden perinnettä oli tarkoitus 

elvyttää Lempukan uimarannan kupeessa, mutta 

aamukymmeneltä paikalle saapui valitettavasti 

vain kaksi talkoolaista - surkeaksi jäänyt ennakko-

tiedotus oli varmasti osasyy tapahtuneeseen. 

Tästä huolimatta partio otti ja starttasi kohti Hos-

sukan uimarantaa. Parin tunnin saaliina oli neljä 

jätesäkillistä ja muovituoli, siis melkein 500 litraa 

roskia! Olutpurkkeja, mäntysuopa- ja muita muo-

vipulloja, vanhoja verkonjämiä ja -merkkejä, ken-

kiä, muovisia karkkipusseja sekä valitettavan run-

saasti myös käytettyjä ruiskuja. Lähisaarissa jälki 

on kuulemma vielä pahempaa, joten vastaaville 

talkoille olisi enemmänkin tarvetta. 
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Jokamiespäivän vaellus Ruokolahdella  – su 12.9.2010 

Yhdistyksen syysretki suuntautui Ruokolahden Sikiölän kylän maisemiin. Kaunis syyssää helli 

seitsemän hengen joukkoa, joka tutustui Niina Tarvaskarin emännöimänä Elämys-Valkean ko-

taan ja Valkealammen ympäri kiertävään luontopolkuun. Metsästä löydettiin tutuimpien met-

säkasvien ohella myös vanamo, koiranheisi ja korpi-imarre sekä rannalta tyypillisten suovarpu-

jen joukosta mm. vaivero ja suopursu. Sammalista osa jäi tunnistamatta, mutta ainakin sulka-, 

kerros- ja seinäsammal kävivät retkeläisille tutuksi. Reilun tunnin kierroksen jälkeen maistui 

kotatulilla keitetty kahvi. 

Syysarktika  – la 9.10.2010 

Muuttolintujen syysmuuttoa seurattiin yhdessä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen 

kanssa Ruokolahden Kuokkalammin Natura 2000 -kosteikolla. Odotukset olivat sananmukai-

sesti korkealla, sillä isoja hanhiparvia oli matkannut pitkin viikkoa etelään. Aamukahdeksalta 

paikalle kokoontui Seppo Pousin ja Juha Juutin johdolla kymmenen ihmisen ryhmä, joka täy-

dentyi myöhemmin vielä neljällä muutonseuraajalla. Valitettavasti retkipäivänä tuuli puhalteli 

aivan väärästä suunnasta, saderintama kulki juuri yli ja sää oli usvainen - lintupiireissä sitä sa-

notaan kuvaavasti "pysäytyskeliksi". Syysmuuttoa ei juurikaan havaittu, mutta havainnoitta ei 

tietenkään jääty. Sini- ja lapasorsien ohella nähtiin Kuokkalammen joutsenpari kahden jälkeläi-

sensä kera, lisäksi lintotornilla nähtiin peukaloinen ja läheisellä näköalakalliolla teeri ja pari 

harmaapäätikkaa. Ja mikä parasta, lintutornin edessä päästiin todistamaan kahden saukon ve-

sielämää! 

Syysvuosikokous ja ilmastonmuutosilta  – ma 1.11.2010 

Yhdistyksen syysvuosikokous järjestettiin Imatran kulttuurikeskuksen Kaleva-salissa klo 17:30 

alkaen. Puolessa tunnissa lyötiin lukkoon suuntaviivat vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta 

sekä valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja, imatralainen Seppo Pousi. Kokouksen jälkeen 

oli vuorossa esitys ilmastonmuutoksesta ennen ja nyt. Alunperin ohjelmaan oli varattu luonto-

kirjailija Seppo Vuokon esitys ”Mammutit, dinosaurukset ja ilmastonmuutos”, mutta sairastu-

misen vuoksi korvaavan alustuksen piti Kimmo Saarinen. Ilman dinoja ei tietenkään jääty, sillä 

alkuun käytiin lyhyesti läpi uusi teoria suurikokoisten, pitkäikäisten ja ilmaa hengittävien dino-

saurusten vähittäisestä katoamisesta reilu 60 miljoonaa vuotta sitten. Syynä joukkotuhoon 

saattoivat olla ilmansaasteet, ja meteoriitin isku 65,5 miljoonaa vuotta sitten vain sinetöi dino-

saurusten kohtalon. Esityksen pääpaino oli kuitenkin tulevassa eli kiihtyvästi etenevän ilmas-

tonmuutoksen vaikutuksissa Etelä-Karjalan luontoon. Esityksen sanoma oli lyhyesti tiivistet-

tynä: ei hyvältä näytä. Esimerkiksi Suomen päiväperhoset leviävät jo nyt pohjoiseen maailman-

ennätysvauhtia. Seuraavien vuosikymmenien aikana pääosin haitalliset muutokset oletettavasti 

vain kiihtyvät ilman erittäin radikaaleja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

 

 

Talvikuvanäyttely,  

Torikatu tammikuussa, 

kuva Hannu Koho 


