Imatran yhdistys järjesti juhlavaelluksen Ruokolahdella
syyskuussa 2008. Puntalan kylän Kissankierroksella ihasteltiin mm. isoa kallioluolaa. Kuva: Marja Huuhtanen .

Toiminta vuonna 2008
Pöllöretki
Pe 29.2. suuntasimme illan jo pimentyessä Ruokolahden Kuokkalammen ympäristöön. Retken
alussa parisenkymmentä osallistujaa sai tutustua illan tähtiin lähietäisyydeltä, sillä mukana oli
kattava kokoelma täytettyjä pöllöjä. Itse retkellä äänessä olivat huuhkaja ja helmipöllö. Oppaana toimi Seppo Pousi.
Linnunlauluilta
Ti 4.3. kerhotalo Koskikseen saapui kuulemaan alkavan lintukevään ääniä vain muutama uskalias - liekö heti perään järjestetty sääntömääräinen kevätvuosikokous pelottanut?
Vuoksen linturetki
La 12.4. starttasi aamutuimaan retki, jolla tutustuttiin Seppo Pousin ja Jaana Karttusen opastuksella erityisesti Vuoksen lintuihin. Pienen osanottajajoukon salliessa kävely muutettiin
Vuoksen kiertämiseksi kimppakyydein. Sinisorsien ja lokkien ohella havaintoja kertyi mm. telkistä, merimetsoista, haapanoista, tukkasotkista, isokoskeloista, uiveloista ja nokikanoista. Lisäksi kiikarit tavoittivat peippoja, viherpeippoja, kottaraisia, naakkoja, variksia, harakoita, kesykyyhkyjä, talitiaisia, sinitiaisia, pikkuvarpusia, räkättirastaita ja piekanankin.
Luonto- ja ympäristöviikko
Yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Tuija Mertanen teki yhteistyössä Imatran kaupungin ympäristötoimen kanssa näyttelyn ”Lähiluonto tutuksi - välähdyksiä Imatran luontopoluilta”, joka oli
esillä Imatran pääkirjastossa aina 4.5. asti. Ympäristöviikolla (14.4.-20.4.) järjestettiin lisäksi
neljä virtuaaliluontopolkuesitystä ja Imatran kaupungin ympäristötoimen infotilaisuuksia ilmanlaatu- ja jätehuoltoasioista. Viikon aikana näyttelyyn tutustui 289 ja esityksiin osallistui 82
ihmistä. Kaikkiaan yli sata luontopolkuopasta jaettiin, joten ensi kesänä Imatran hienoilla luontopoluilla toivottavasti riittää vilskettä!
Kytösen veneretki
La 17.5. Imatran järvipelastajien "Kolmonen" kyyditsi seitsemän hengen seurueen Lammassaaren venesatamasta Ruokolahden Kytösen saareen, jonka Metsähallitus osti vuonna 2007
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Ruokolahden kunnalta luonnonsuojelutarkoituksiin. Saaren kasvillisuus osoittautui ennakkoodotuksiakin rehevämmäksi. Hienojen järvimaisemien ohella retkeläisiä ihastutti yksi EteläKarjalan isoimmista lehmusmetsistä. Satojen jykevien runkojen ohella metsänpohjalla oli myös
runsaasti tulevaa lehmuspolvea. Sen sijaan ylivuotisia pesäjuuria ei hakemisesta huolimatta tavattu. Retken oppaana toimii Hannu Aarnio.
Yölaulajaretki
La 7.6. illan hämärtyessä kokoontui pieni mutta innokas neljän hengen joukko Tainionkosken
vanhalle torille, tarkoituksenaan syventyä yölaulajien konserttiin Seppo Pousin johdolla. Retkellä päästiinkin nauttimaan mm. ruisrääkän laulusta ja kehrääjän kukerruksesta. Lisäksi retkeläiset seurasivat ilmeisiä sarvipöllöjä ruoanhakumatkoillaan!
Päiväperhosretki
La 14.6. kokoontui yhdeksän hengen joukko Joutsenon Korvenkylässä Karjalan Portin pihalla.
Kohteena oli Aholan tien varressa oleva metsälaidun, jolla elää uhanalainen keltaverkkoperhonen. Vaikka pilvipoutainen sää ei ollut paras päiväperhosten kannalta, kaikkiaan yhdeksän lajia
löydettiin! Näiden joukossa oli mm. ritariperhonen, parittelevat ratamoverkkoperhoset, uunituore pikkukultasiipi sekä kolme hyväkuntoista keltaverkkoperhosta. Lisäksi niityllä ihasteltiin
vihreänhohtoista niittyvihersiipeä sekä karamelliväreissä hehkuvia karhusiilikkäitä. Laitumen
kasveista eniten kiinnostusta herätti kartioakankaali.
Luonnonkukkien päivä
Su 15.6. alkoi sateisen harmaissa merkeissä, mutta siitä huolimatta kaikkiaan 24 uskalikkoa saapui aamukymmeneltä Neitsytniemen kartanolle. Juha Jantusen opastuksella retkeläiset
tutustuivat yleisiin niittyjen ja metsien kasveihin, ja löytyipä matkan varrelta erikoisuuskin,
valkopiippo! Ilahduttavaa oli, että retkeläisten joukossa oli muutama nuorempikin - koululaiset
taisivat olla kokoamassa kesälomalle asetettua kasvinkeräystavoitetta. Erinomainen idea!
Ruokolahden luontoilta
Ti 22.7. vietettiin jälleen luontopäivää Ruokolahden Maalaisfestareiden yhteydessä, kesän hengen mukaisesti sateen ropistessa. Sää karsi osanottajia niin iltapäivän aikana kierretyltä tietopolulta kuin itse illan päätapahtumastakin, luontoihmisten visaisten kysymysten värittämältä
luontoillaltakin. Yhteistyössä Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin kanssa järjestetyn tietopolun "Pistävät, purevat ja muut kesän riesat" kymmeneen kysymykseen vastasi 22
henkilöä, joiden kesken arvottiin kirjapalkintoja luontoillan yhteydessä. Yleisöä kertyi Ruokolahtitalon sisätiloihin noin 50. Asiantuntijaraati arvuutteli näytteistä mm. erikoisen näköistä
sientä (jokin karakka), rehuvuohenhernettä ja tunturikurjenhernettä sekä tikan napsuttelemia
koivunoksia. Illan kysymykset painottuivat tällä kertaa vahvasti lintuihin, mutta toki muutakin
käsiteltiin; mm. villisikojen runsastuminen, Vuoksella pilvinä pelmahtelevat "ruokolahtelaiset"
ja tienpientareiden niitto käsiteltiin yhteistyössä asiantuntevan yleisön kanssa.
Luontokuvanäyttely
Yhdistyksen ja Imatran kaupungin
TUTUKSI -VÄLÄHDYKSIÄ IMATRAN
ossa 14.7.-24.8. Tiistaisin paikalla
jonka kanssa kävijät keskustelivat
nakin 535 näyttelyvierasta!

ympäristötoimen kokoama valokuvanäyttely "LÄHILUONTO
LUONTOPOLUILTA" oli esillä Ruokolahden kotiseutumusepäivysti näyttelyn suunnittelija ja kuvaaja Tuija Mertanen,
ahkerasti luonto- ja luonnonsuojeluasioista. Paikalla kävi ai-

Jokamiehenpäivän juhlavaellus
Su 14.9. yhdistys järjesti Luonnonsuojeluliiton juhlavuoden osana vaelluksen Ruokolahden Puntalan kyläyhdistyksen vuonna 2007 perustamalle "Kissankierrokselle". Noin 7 km mittainen
polku tarjosi viiden hengen patikointiporukalle hienossa syyssäässä mm. Haisevanlammen, kiviluolan ja lähes 40 kukkivaa kasvia. Retkeläiset oppivat tunnistamaan erityisesti metsien tavallisimpia heiniä. Laavulla eväitä syödessä keskusteltiin mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksista
suomalaisen luonnon monimuotoisuuteen.
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Syysarktika
Su 5.10. Joutsenossa Tiuruniemen kärkeen kokoontui 13 henkilön joukkue seuraamaan lintujen
syysmuuttoa. Aamun sateet päättyivät parahultaisesti, mutta jäljelle jäänyt sumu esti nousun entisen Tiurun sairaalan katolle. Linnut tulivat matalalla, suurimmat parvet olivat alleja,
mutta myös valkoposki-, tundra- ja metsähanhia nähtiin. Retken ehkä parasta antia olivat kuitenkin kaksi valkoselkätikkaa!
Syysvuosikokous
Ti 4.11. Imatran pääkirjastossa vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2009. Jäsenmaksut pysyvät samana kuin vuonna 2008. Lisäksi kokous vahvisti sääntömuutoksen, joten yhdistykseen voi nyt liittyä myös opiskelijäseneksi. Erityisen ilahduttavaa oli,
että yhdistyksen hallitukseen saatiin muutama uusi toimija!
Kokouksen alla Kimmo Saarinen vei lähes parikymmentä kuulijaa kaupunkiluontomatkalle Juha
Jantusen näyttävien luontokuvien merkeissä. Esityksen jälkeen kuulijat yllätettiin pistokokeella, jossa jokaiselle näytettiin kymmenen kuvaa. Tulosta pelättiin suotta etukäteen, sillä jokaisella lomakkeella oli keskimäärin yhdeksän oikeaa vastausta! Vankkaa luontotietämystä
osoitti viisi täysin oikeaa riviä. Kolme jäi siitä vain pisteen päähän ja muillakin oli vähintään
kuusi oikeaa vastausta. Tuloksista on lisää ensi kevään jäsentiedotteessa.
Norppanäyttely
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin näyttely "Taru Saimaannorpasta" oli nähtävissä kulttuurikeskuksen käytävägalleriassa lähes koko marraskuun ajan. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin näyttelyvieraita opasti yhdistyksestämme Tuija Mertanen. Vieraita riitti hyvin jokaiselle päivälle!
Joulumyyjäiset
Yhdistys oli mukana la 13.12. perinteisissä joulumyyjäisissä Imatran urheilutalolla. Kaikki 260
arpaa tekivät kauppansa ja useampi Luonnonkalenteri 2009 löysi tiensä uuteen kotiin. Yhdistys
kiittää lämpimästi kaikkia toimintaamme tukeneita ja lupaa, että jokainen euro palautuu ensi
vuoden tapahtumien ja retkien myötä jäsenten hyväksi!
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