
Suomen luolaseura ry:n vuosikertomus vuodelta 2014 

Yleistä 
Suomen luolaseura ry on vuonna 2010 perustettu yhdistys, joka pyrkii edistämään 
luolatutkimusta sekä lisäämään yleistä tietoa luolaharrastuksesta ja luolista. Lisäksi seura 
pitää yhteyttä muiden maiden luolaseuroihin ja kansainvälisiin järjestöihin. 

Hallinto 
Suomen luolaseura ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Jarkko Salmenkannas, 
varapuheenjohtajana Ralf Strandell, sihteerinä Velma Aho, rahastonhoitajana ja 
jäsenrekisterin ylläpitäjänä Miri Pihlaja, tiedottajana Taina Nyman, FSE-edustajana Elina 
Saarinen ja internet-sivujen ylläpitäjänä Dare Talvitie. 
 
Tilintarkastaja oli Tor Paulin ja varatilintarkastaja Tuomo Kesäläinen. 

Jäsenistö 
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 50 jäsentä. 

Kokoustoiminta 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.5.2014 Vuosaaren urheilutalon kokoustilassa. 
Paikalla oli hallitus sekä 4 yhdistyksen jäsentä. 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 22.11.2014 sihteerin ja rahastonhoitajan 
yksityisasunnossa. Paikalla oli hallituksen lisäksi 4 yhdistyksen jäsentä.  
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. 

FSE 
Suomen luolaseura on Euroopan luolakattojärjestön, FSE:n (European Speleological 
Federation) jäsen. Järjestö hallinnoi erilaisia yhteistyöprojekteja sekä luolien suojelua 
Euroopassa. Vuoden 2014 aikana FSE:n toimintaan sisältyi muun muassa seuraavanlaisia 
asioita: 

Yleistä vuodesta 2014  

• FSE:lle	  perustettiin	  virallinen	  Facebook-‐sivusto	  
(https://www.facebook.com/eurospeleo)	  community	  managementia	  varten.	  	  

• Muun	  muassa	  Italia,	  Sveitsi,	  Kroatia,	  Itävalta	  ja	  Saksa	  osallistuivat	  Saksassa	  
tapahtuneen	  luolaonnettomuuden	  pelastusoperaatioon.	  	  

• ERASMUS-‐hanke	  tukee	  EU-‐alueella	  tapahtuvaa	  nuorille	  suunnattua	  
luolatoimintaa.	  Apurahojen	  hakeminen	  edellyttää	  virallista	  rekisteröitymistä	  
ohjelmaan	  EU:n	  nettisivuilla.	  	  

• European	  Network	  of	  Outdoor	  Sports	  (ENOS,	  www.nature-‐sports.eu)	  on	  ottanut	  
yhteyttä	  FSE:n,	  sillä	  järjestö	  toivoo	  löytävänsä	  uusia	  jäseniä	  luolailijoiden	  
piiristä.	  	  

• FSE	  lähestyi	  Euroopan	  ympäristökeskusta	  yhdessä	  muiden	  eurooppalaisten	  
järjestöjen	  kanssa	  jotta	  kemikaalisäännöstelyä	  ei	  löyhennettäisi	  TTIP:n	  myötä.	  
Kemikaaleilla	  voi	  olla	  terveys-‐	  ja	  ympäristöhaittoja,	  ja	  ne	  saattavat	  kulkeutua	  
pohjavesiin,	  jotka	  ovat	  yhteydessä	  luoliin.	  

European Cave Protection Comission (ECPC) 

• Järjestön	  yhteistyötä	  luolien	  suojelussa	  EU-‐komission	  kanssa	  tullaan	  
tiivistämään.	  	  



• EuroSpeleo	  Protection	  Label	  myönnettiin	  Belgialle	  projektista	  “Atlas	  Wallon	  du	  
Karts	  -‐	  Bassin	  de	  la	  Basse	  Lesse”	  	  

• Iona	  Meleg	  vetäytyi	  ECPC.n	  puheenjohtajan	  virasta.	  Uutta	  puheenjohtajaa	  ei	  
vielä	  ole	  löydetty.	  Meleg	  on	  edelleen	  ECPC:n	  jäsen	  ja	  vastaa	  sen	  asioista	  2015	  
kokoukseen	  asti.	  

EuroSpeleo Projektit (ESP) 
Vuonna 2014 oli yhteensä 12 EuroSpeleo-projektia: 7 tutkimusretkeä (exploration), 3 
koulutustapahtumaa, 1 konferenssi sekä 1 luolasuojelutapahtuma. ESP:t ovat FSE:n 
päätoimintamuoto, ja niiden rahoittamiseksi toivotaan lahjoituksia. Vuonna 2014 projekteille 
myönnettiin keskimäärin 570€ sekä jaettiin sponsoreiden lahjoittamia välineitä. Projektien 
määrä ja monimuotoisuus on lisääntynyt edellisvuodesta, ja yhä useampia FSE:n ulkopuolisia 
maita on osallistunut niihin. Eniten projekteja oli Belgialla, Puolalla ja Saksalla, jokaisella 
näistä 5. Eniten osallistujia ja järjestäjiä on tullut Bulgariasta. 

Muuta 

• Hallituksen	  jäsenillä	  on	  oikeus	  jatkaa	  4	  vuotinen	  kausi	  loppuun,	  vaikka	  heidät	  
erotettaisiin	  delegaatin	  tehtävästä	  jäsenvaltion	  toimesta,	  jotta	  FSE:n	  on	  
mahdollista	  löytää	  erotetulle	  seuraaja.	  FSE:n	  hallitukseen	  pyrkivät	  
jäsenvaltioiden	  henkilöt,	  jotka	  eivät	  ole	  delegaatteja,	  tarvitsevat	  kirjallisen	  
hyväksynnän	  jäsenmaan	  kansalliselta	  organisaatiolta.	  	  

• FSE	  ei	  ole	  vielä	  löytänyt	  uutta	  sihteeriä.	  	  
• Tulevat	  EuroSpeleo-‐foorumit	  	  

o 2015	  Italia	  	  
o 2016	  Iso-‐Britannia	  	  
o 2017	  ?	  	  
o 2018	  Itävalta	  

Jäsentapaamiset 
Vuoden aikana Suomen luolaseura järjesti 4 jäsentapaamista Helsingissä. Tämän lisäksi 
yhdistys vietti kalliopäivän kevätkokouksen yhteydessä sekä pikkujouluja syyskokouksen 
yhteydessä. 

Koulutus 
Seura järjesti luolakartoituksen peruskurssin 18.-19.10. Lohjalla. Kurssia veti Ruotsin 
luolaseuran kartoitusvastaava Torbjörn Djuvfeldt. Kurssilla opittiin kartografian perusteita 
sekä käytännön mittaustaitoja ja mittaustulosten kirjaamista. Lopuksi kurssilla harjoiteltiin 
Therion -sovelluksen käyttöä 3D-karttojen piirtoon. Kurssilla kartoitettiin Torholan luolaa. 
Kurssille osallistui 7 henkeä. 
 
Neljä luolaseuralaista osallistui Sveriges Speleologförbundetin järjestämään köysitekniikan 
jatkokurssiin Pohjois-Englannissa, ja saavutti SRT 2 -pätevyyden, ks. matkat. 
 
Lisäksi seura järjesti SRT-harjoituksia Myllypuron kiipeilyseinällä useita kertoja. 

Matkat 

Lummelundaveckan	  23.-‐29.6.	  
	  
Suomen	  luolaseuran	  retkikunta	  osallistui	  Ruotsin	  luolaliiton	  luolantutkimusviikolle	  
Gotlannin	  Lummelundassa.	  Viikon	  aikana	  jäsenemme	  suorittivat	  kohteessa	  sukellusta	  
Aktiva	  systemetin	  peräosiin	  sekä	  kaivuuprojektia	  Tunneln	  -‐osassa.	  Lisäksi	  suoritettiin	  



tutustumista	  luolan	  ahtaisiin	  ja	  vastikään	  löydettyihin	  osiin	  Fossila	  systemetissä	  
ryömien.	  Myös	  luolakuvausta	  harjoitettiin.	  
	  
SSF:n	  SRT-‐riggauskurssi	  Yorkshiressa	  7.	  -‐	  23.7.	  
	  
Heinäkuussa	  neljän	  hengen	  retkikunta	  vietti	  yli	  kaksi	  viikkoa	  Yorkshiressa	  ja	  osallistui	  
Sveriges	  Speleologförbundetin	  köysitekniikan	  jatkokurssille.	  Matkan	  aikana	  käyttiin	  
mm.	  Alum	  Potissa,	  Notts	  Potissa,	  Lost	  Johns'issa	  ja	  Gaping	  Gillissä.	  
	  
Fjällmöte,	  elokuu	  2014	  
	  
Luolaseuran	  jäseniä	  osallistui	  Ruotsin	  luolaseuran	  Fjällmöte	  -‐tapahtumaan.	  10	  päivän	  
retkellä	  löytyi	  mm.	  uusia	  osia	  tunnetuissa	  luolissa,	  sekä	  yksi	  ennestään	  tuntematon	  
luola.	  

Lehti 
Seuran lehden, Luolan, toinen numero ilmestyi marraskuussa 2014. Lehti sisälsi muun 
muassa ensimmäisen suomenkielisen luolamuotosanaston sekä artikkelin elämästä Suomen 
luolissa. Jokaisen artikkelin yhteydessä oli englanninkielinen tiivistelmä, ja osa teksteistä 
käännettiin kokonaan englanniksi, jotta myös ulkomaiset yhteistyökumppani voisivat tutustua 
lehden sisältöön. Vuoden aikana myytiin yhteensä 67 lehteä, joista osa vuoden 2013 numeroa. 

Muu toiminta 

• Kesäkuussa	  Tuomo	  Kesäläinen	  ja	  Aimo	  Kejonen	  esiintyivät	  Luonto-‐Suomen	  
radio-‐ohjelmassa	  Tuhannen	  luolan	  maa,	  jossa	  he	  kertoivat	  kotimaisista	  luolista	  
ja	  luolaharrastuksesta,	  sekä	  esittelivät	  kirjoittamaansa	  Suomen	  rotkot	  -‐kirjaa.	  	  

• Miri	  Pihlaja	  piti	  syyskuussa	  Ison-‐Britannian	  luolaharrastajien	  Hidden	  Earth	  -‐
tapahtumassa	  esitelmän	  suomalaisesta	  luolaharrastuksesta.	  	  

• Niinikään	  syyskuussa	  luolaseuran	  jäsenet	  esittelivät	  Kaivokselan	  kaivoskuiluja	  
sekä	  köysitekniikkaa	  Helsingin	  Sanomien	  Mesta-‐palstalle.	  	  

• Lokakuussa	  kartoituskurssin	  yhteydessä	  mitattiin	  Torholan	  luolan	  pituus	  
(kansainvälisellä	  metodilla,	  eli	  kaikkien	  käytävien	  yhteenlaskettu	  pituus)	  ja	  
tulokseksi	  saatiin	  107	  m.	  	  

• Luolaseura	  sai	  käyttöön	  Suomen	  ensimmäisen	  ryömintälaatikon,	  jonka	  avulla	  
voi	  harjoitella	  ahtautumista.	  Ryömintälaatikolla	  saavutettiin	  tähänastinen	  
ahtautumisen	  Suomen	  ennätys,	  kun	  Jukka	  Palm	  onnistui	  luolaseuran	  
pikkujouluissa	  ryömimään	  170mm	  korkean	  ahtaikon	  läpi.	  


