
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemppilän Suurisuo. Kuva Juha Juuti 

 

Toiminta vuonna 2011  
 

HELMIKUU 

Pöllöretki on avannut jo monena vuotena yhdistyksen tapahtumatoiminnan. Tälläkin kerralla se kokosi 

mukavasti noin 35 henkilöä pe 25.2. klo 18 Imatran uimahallin edustalle. Sää oli mukavasti pakkasella 

(noin -10), mutta "rajalenkillä" Kurkisuon maastoissa virinnyt tuuli teki pöllöjen kuuntelusta vaikeaa. 

Yhtään ei ollut äänessä tai ainakaan niitä ei kuultu. Kylmä talvi yhdistettynä myyräkantojen heikkene-

miseen on ollut pöllöille ankara. Varsinkin viirupöllöjä, mutta muitakin, on löydetty kuolleena poik-

keuksellisen runsaasti. Parituntinen retki päättyi Ollinmajalle, jossa yhdistyksen kaartiin saatiin ilahdut-

tavasti pari uutta jäsentä! Pöllöretki järjestettiin yhdessä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen 

(EKLY) kanssa. 

MAALISKUU 

Yhdistyksen kevätvuosikokouksen alla ma 14.3. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin petoasioista vas-

taava Pirjo Iivanainen piti erinomaisen esityksen sudesta ja muista suurpedoista. Karhu, susi, ilves ja 

ahma kuuluvat Suomen alkuperäiseen eläimistöön, mutta niiden asema on edelleen tukala. Kymen riis-

tanhoitopiirissä karhuja arvioidaan olevan vain 140 ja ilveksiä hieman vähemmän. Suden ja ahman ti-

lanne on huomattavasti heikompi: koko maan kannaksi arvoidaan sudella vain 135 yksilöä ja ahmalla 

150 yksilöä - siis yhteensä suurin piirtein sama määrä kuin meillä on erittäin uhanalaisia saimaannorp-

pia! Etelä-Karjalassa susia on ainoastaan kymmenkunta yksilöä ja ahmoista tehdään vain satunnaisia 

havaintoja. Jokaisesta lajista saatiin esityksen myötä rautaisannos historiaa, ekologiaa ja käyttäyty-

mistä. Kuulijoita oli 18, mutta enemmänkin olisi voinut kuvitella aiheen kiinnostavan, sillä niin usein 

suurpedot ovat tapetilla paikallisessa mediassa. Esityksen jälkeen sääntömääräisessä kokouksessa vah-

vistettiin mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valittiin edustajat luonnonsuoje-

lupiirin vuosikokouksiin. 

HUHTIKUU 

Vuoksen ensimmäinen lintukävely järjestettiin la 9.4. Aamukymmeneltä Imatran uimahallin pysäköinti-

alueelle kokoontui 24 retkeläistä, näiden joukossa kansanedustajaehdokkaat Kimmo Tiilikainen ja 

Hanna-Kaisa Lähde, jotka vastasivat yhdistyksen retkikutsuun 13 ehdokkaasta. Seppo Pousin ja Anniina 

Kontiokorven opastuksella lähdettiin vilakkaan mutta lintujen tarkkailuun sopivaan keliin. Kylmästä ke-

väästä johtuen lintujen määrät olivat vielä pieniä. Ensimmäiset peipot olivat vasta tulleet, mutta en-

simmäiset punarinnat olivat jo äänessä. Yksi merimetso teki ylilennon ja upea koirasuivelokin nähtiin 

uiskentelemassa. Puolen yhden maissa retkeläiset vapautettiin vaalihumussa hernerokalle. Kun paikalle 

saapuneista ehdokkaista 50 % meni eduskuntaan, retkelle olisi ehkä kannattanut osallistua muidenkin! 



Vuoksen toinen lintukävely oli pari viikkoa myöhemmin toisena pääsiäispäivänä (ma 25.4.), tällä kertaa 

huomattavasti lämpimämmissä oloissa - oppaana toiminut Seppo Pousi pääsi loistavan aurinkoisessa 

säässä hienkin makuun! Lähtö oli Imatran uimahallin pysäköintialueelta klo 10, tällä kertaa 28 osallistu-

jan porukalla. Kolmen tunnin aikana huomattiin, että Vuoksen "peruslinnusto" oli selvästi runsastunut, 

mm. naurulokkeja, haapanoita ja räkättirastaita nähtiin paljon. Toisaalta edellisen retken valtiaat kala- 

ja harmaalokit olivat jo jatkaneet matkaansa eteenpäin. Koirasuivelo oli sen sijaan edelleen paikalla, ja 

keväthuumassa kovasti telkkänaaraiden perään... Vuoksen rantakoivussa nähtiin myös sepelkyyhky pe-

sänrakennuspuuhissa - tämäkin metsien laji on siis urbanisoitumassa! Molemmat Vuoksen linturetket 

järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 

TOUKOKUU 

Puuplaanien hoitotalkoot Vuoksenniskalla la 7.5. kokosivat paikalle kuuden henkilön joukkueen. Aurin-

koisessa ja lämpimässä säässä hiki virtasi, kun nuoret männyt ja koivut saivat kyytiä. Muutamassa tun-

nissa poistettiin melkoisesti vanhoille puuvarastokentille kasvanutta taimikkoa, joka varjosti neidon-

kieltä ja alueen muita mielenkiintoisia kasvitulokkaita. Paikalta löydettiin jopa uutena tuttavuutena 

mukulaleinikki! Tuloksena oli mukavan avaraa kenttää, joka toivottavasti kelpaa lähivuosina paremmin 

päiväperhosillekin. Lähtökohdat ovat ainakin hyvät, sillä talkoolaisten ilona lennossa oli suruvaippoja, 

sitruunaperhosia, kangasperhosia, nokkosperhosia ja muutama liuskaperhonenkin. Kesän aikana plaa-

nille on tarkoitus järjestää kasvikierros. 

Retki Ruokolahden Äitsaareen Savilahden Kolmiköytisienvuoren kalliomaalauksille tehtiin la 21.5. kau-

niin kesäisessä säässä. Kahdeksan retkeläisen joukkuetta johti FT Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- 

ja Ympäristöinstituutista. Ruokolahti-talolta lähteneen kimppakyydityksen päätteeksi tieltä löytyi auton 

ruhjoma kyy, joita toivottavasti on vielä alueen kuivilla mäntykankailla - ainakin kangasperhosia oli mu-

kavasti lennossa! Rannassa retkeläisiä odotti vuonna 1977 löydetty kalliomaalaus. Pystysuorasta ranta-

kalliosta on löydetty ainakin yhdeksän kuviota: viisi ihmistä, hirvi, käärme ja kaksi ilmeisesti käärmettä 

esittävää kulmaviivaa. Paikalla olijoiden mielestä selvästi erottui vain kolme ihmishahmoa. Niiden 

myötä pohdittiin yleisemminkin kalliomaalausten merkitystä ja alkuperäistä tarkoitusta. Ennen lähtöä 

ehdittiin vielä tutkia rannassa simpukoita ja suomyrttiä. Kaikkiaan retkellä viihdyttiin parisen tuntia. 

KESÄKUU 

Kesän tapahtumat alkoivat yhdessä EKLY:n kanssa järjestetyllä yölaulajaretkellä Parikkalan Siikalahdelle 

ke 1.6. Loistava sää helli kaikkiaan 27 retkeläisen matkaa Seppo Pousin johdolla. Hyttysistä päätellen 

aika oli hyvä ainakin hyönteissyöjille, mutta laulajien perusteella kesä oli myöhässä tai sitten lintujen 

talvehtimisalueilla oli tapahtunut katoa. Rantakanoja tai heinäkurppaa ei kuultu, mutta äänessä olivat 

mm. ruisrääkkä, luhtahuitti, kaulushaikara, taivaanvuohi, satakieli ja rytikerttunen. Jostakin kauempaa 

kaikui myös joutsenen ääni. Valoisan kesäyön jälkeen viimeiset retkeläiset ehtivät kotiinsa vasta var-

hain torstaiaamuna. 

Immalan lietteen tervaleppäkorven siivoustalkoita oli tarkoitus pitää la 18.6. Uimarannan pysäköinti-

alueelle Vesikadun varteen kokoontui kuuden ihmisen joukko, joka yhdessä tuumin katsasti rehevän 

korpimetsän eikä löytänyt sieltä oikeastaan mitään siivottavaa! Mutta kasviretkelle kohde oli kerras-

saan mainio; punakoison ja pitkäpääsaran hallitsemassa ympäristössä tutustuttiin edustavaan otokseen 

rantakasveja, näiden joukossa mm. rantayrtti ja -minttu, suoputki ja -ohdake, terttualpi, vehka, ranta-

matara, jne. Retken päättyessä järven takana häämötti uhkaavan tummia pilviä, mutta itse kasviretki 

selvittiin mukavan pilvipoutaisessa säässä. 

Luonnonkukkien päivän kasviretkiä järjestettiin su 19.6. kaikkiaan 114 ympäri Suomen. Imatran retki 

suuntautui Valtionhotellin pysäköintialueelta Vuoksen rehevää vartta Mellonlahden suuntaan. Mukana 

oli kaikkiaan 33 retkeläistä Juha Jantusen opastamana. Parituntisen retken saaliina oli mm. pikkutakiai-

nen, kyläkellukka, kevät- ja lehtotähtimö sekä maarianverijuuri. Lisäksi kuusikosta löydettiin herukoi-

den seasta luonnonvaraisen oloinen taikinamarja. 

HEINÄKUU 

Suoretki Kemppilän Suursuolle Ruokolahdella su 3.7. starttasi Virmutjoelta Kauppakasinon pihalta au-

rinkoisessa +29 asteen hellesäässä. Yhdeksän retkeläisen joukkuetta ohjasi Juha Juuti - ilman paikallis-

tuntemuksen hyvin hallitsevaa opasta olisi eksytty jo alkumatkasta. Luonnontilaiselta suolta tavattiin 

lennossa viimeisiä suohopeatäpliä sekä suokeltaperhosen naaraita - päiväperhoskesä oli edennyt taval-

lista nopeammin. Toki lennossa oli runsaasti juolukka-, kangas- ja ketosinisiipiäkin, ja jokunen 



karhusiilikäskin nähtiin. Kasvien puolelta tuli tutuksi tavanomaisimpia karujen soiden lajeja kuten kiho-

kit, raate ja leväkkö sekä monet sarat. Parituntinen retki päättyi juuri sopivasti ennen ravakkaa ukkos-

kuuroa. 

Ruokolahden luontoilta kokosi ti 26.7. reilu 40 ihmistä Ruokolahden kirkonkylän koululle. Päivän tee-

mana oli kostean helteiseen päivään sopivasti sää ja ilmasto. Alkuun kuultiin muutama lyhyt alustus 

mm. meteorologiasta (Juha Föhr) ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista hyönteisiin (Kimmo Saarinen). 

Perinteisessä kyselyosuudessa raatilaiset selvittivät mm. punertuneen koiranputken taustoja, hamppua 

muistuttavaa pystyhanhikkia sekä pihapolun punasolmukkia. Erityisen suurta mielenkiintoa herättivät 

seuraavan talven säät - kylmää on luvassa, ainakin maaseudun pitkien halkopinojen perusteella, arvuu-

teltiin asiantuntijaraadistakin. Kaikkiaan kysymyksiä riitti melkein pari tuntia. 

SYYSKUU 

Jokamiespäivän syysvaellus su 11.9. patikoitiin mukavan pilvipoutaisessa säässä. Aamukymmeneltä 

Ruokolahden Hukkavuoren polun lähtöpisteeseen Särkilahdentien varressa kokoontui reipas neljän 

hengen porukka, joka saikin oppaakseen itse polun suunnittelijan ja isännän Matti Päivisen. Reilu 5 km 

polku oli aivan erinomaisesti opastettu ja täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia: oli kalasääsken ja kar-

hun pesää, mäyrän ja ketun koloa, taukotupa ja hulppea kuvauspaikka, kallioluolaa, kätköpaikkoja ja 

vaikka mitä. Sienisyksykin näytti vielä parastaan, varsinkin lampaankääpää oli läpi matkan runsaasti. 

Reilun kolmen tunnin ajalle riitti koko ajan nähtävää, ja uudestaanhan sinne on mentävä, kun Hukan-

vuoren Jaakopinportaat jäivät nyt kokematta. Suosittelemme polkua lämpimästi, se on varmasti yksi 

parhaimmin opastetuista retkeilyreiteistä Etelä-Karjalassa! Suurkiitos vielä Matille. 

LOKAKUU 

Syysarktikaa seurattiin Hiljan päivänä la 8.10. Joutsenon Tiuruniemen kärjessä kello kahdeksasta eteen-

päin. Aamu alkoi epävakaisena ja sadekuurojen säestämänä, mutta sää parani puoleenpäivään men-

nessä. Kaikkiaan 12 henkilön joukko sai näkyviinsä kymmenkunta valkoposkihanhen parvea, joissa lin-

tuja oli vaihtelevasti 30-125. Lisäksi aivan pinnassa paineli 22 allin parvi, kuikkia laskettiin yhteensä 14 

ja lisäksi kiikarit tavoittivat neljä joutsenta ja yhden tukkasotkan. Paikallinen merimetso ilahdutti ret-

keläisiä, sen sijaan petolintujen muuttoa ei päästy todistamaan. Retki järjestettiin yhteistyössä EKLY:n 

kanssa. 

Sääntömääräinen syysvuosikokous pidettiin ma 31.10. klo 17.30 Imatran pääkirjaston Olohuoneessa. 

Kokous mm. vahvisti vuoden 2012 retki- ja tapahtumasuunnitelman sekä talousarvion; yhdistyksen jä-

senmaksut säilyivät entisellä tasolla. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Pousi. Rivakasti eden-

neen kokouksen jälkeen jo lapsena kiviin hurahtanut Kaarina Rutanen piti erittäin mielenkiintoisen esi-

tyksen "Kivet kertovat". Kirjaston olohuoneeseen kertyi noin 30 kuulijan tiivis joukko, joka esitti monta 

kiperää kysymystä: Miten kivet syntyvät? Mikä on mineraalin ja kivilajin ero? Mitä jalokiviä lähiseu-

duilta löytyy? Esityksen myötä monen kivikiinnostus hyppäsi varmasti monta pykälää ylöspäin! 

  

 

Tiuruniemen rantakivikkoa. Kuva Juha Jantunen 


