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Suomen luonnonsuojeluliiton strategia 2017–2019
Visio: Suomen luonnonsuojeluliitto on luonnon- ja ympäristönsuojelun keskeinen
vaikuttaja, joka puolustaa luontoa valtakunnallisesti ja paikallisesti, lähellä ihmistä.
Luonnonsuojeluliiton toiminta on houkuttelevaa ja siihen on helppo tulla mukaan.
Tavoite I: Luonnonsuojeluliitto on keskeinen luonnonsuojelun vaikuttaja
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen: Luonnonsuojeluliitto puolustaa luonnon
itseisarvoa ja luonnon sekä sen tuntemisen merkitystä. Liitto toimii aktiivisesti
luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, ajaa kestävää ilmastopolitiikkaa sekä
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Liiton tavoitteena on estää heikennykset luonnonja ympäristönsuojelussa sekä ympäristölainsäädännössä ja -hallinnossa. Liitto
vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liiton Luonnonsuojelutehtävän pohjalta
(liitteenä).
Uusien toimintatapojen omaksuminen: Perinteisten vaikuttamiskeinojen rinnalla
Luonnonsuojeluliitto kokeilee aktiivisesti uusia tapoja edistää suojelutyötä. Jokainen
voi löytää järjestön kautta mieleisensä tavan vaikuttaa oman lähiluonnon ja yhteisen
ympäristömme puolesta.
Voimaa yhteistyöstä: Luonnonsuojeluliitto tehostaa sisäistä yhteistyötä yhdistysten,
piirien ja keskustoimiston välillä. Liitto tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja eri
toimijoiden kanssa. Yhteistyö on vaikutusmahdollisuuksen parantamisen kannalta
tärkeää.
Resurssien turvaaminen: Liitto hankkii tehostetulla varainhankinnalla resursseja
luonnonsuojelun edistämiseksi. Liiton varainhankinta rakentuu laajalle tulopohjalle ja
nykyteknologian hyödyntämiselle turvaten tulojen saannin myös taloudellisesti
vaikeina aikoina.
Tavoite II: Luonnonsuojeluliitto on houkutteleva
Tehokasta viestintää ajankohtaisista aiheista: Luonnonsuojeluliitto on rohkea
keskustelun avaaja, joka haastaa omilla esiintuloillaan yhteiskunnassa vallitsevat
puheenaiheet. Se viestii asiantuntija-aiheista kansankielisesti ja monikanavaisesti
päättäjien ja median huomion tavoittamiseksi. Järjestö nostaa esiin ihmisten arkeen
liittyviä luonto- ja ympäristöasioita ratkaisukeskeisesti.
Yhtenäinen näkyvyys kaikkien hyödyksi: Luonnonsuojeluliiton norppabrändi yhdistää
liittoa sen eri tasoilla ja auttaa erottumaan muista järjestöistä. Vahvistetaan
mielikuvaa valtakunnallisesti vaikuttavasta järjestöstä yhtenäisen sisäisen ja ulkoisen
viestinnän kuten verkkosivujen, raikkaan viestintämateriaalin ja tapahtumien avulla.
Kasvava jäsen- ja tukijamäärä: Luonnonsuojeluliitto houkuttelee uusia tukijoita
kaikista ikäryhmistä. Järjestö näyttäytyy jäsenille ja tukijoille tehokkaana ja

aikaansaavana toimijana. Jäsenten sitoutumista vahvistetaan samalla kun
kampanjoidaan aktiivisesti uusien jäsenten ja tukijoiden hankkimiseksi. Jäsenrekisteri
ja asiakaspalvelu toimivat tarkoituksenmukaisesti ja antavat järjestöstä hyvän kuvan
kaikille palveluiden käyttäjille.
Tavoite III: Luonnonsuojeluliitto toimii lähellä ihmistä
Piirien ja yhdistysten vahvistaminen: Piirien toimintamahdollisuuksia parannetaan
vakiinnuttamalla tukityöllistämisen ja harjoittelijoiden käyttö – tarvittaessa
keskustoimiston tuella. Etsitään ja kokeillaan uusia hankemahdollisuuksia, joilla
saadaan lisäresursseja piirien arvokkaaseen työhön. Vahvistetaan toimijoiden
osaamista järjestön koulutussuunnitelman mukaan.
Ajankohtaisten aiheiden hyödyntäminen: Yhdistyksissä ja piireissä nostetaan esiin
paikallisesti tärkeitä ja ajankohtaisia luonnonsuojeluaiheita. Keskustoimisto tukee
aiheiden viestinnässä ja auttaa hyödyntämään niitä vapaaehtoisten, jäsenten ja
varojen hankinnassa.
Toimintaa kaikille kiinnostuneille: Paikallistasolla on monipuolista toimintaa, josta
viestitään aktiivisesti. Yhdistyksissä ja piireissä vahvistetaan monipuolista osaamista
ottamalla mukaan erilaisista taustoista tulevia vapaaehtoisia.
Sisäisen yhteistyön lisääminen: Vahvistetaan kaikkien jäsenten mahdollisuutta
osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdenmukaistetaan
taloushallinnon ohjeet, käytännöt ja niiden noudattaminen koko organisaatiossa.
Autetaan toisia ja panostetaan vuorovaikutteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin
työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten välillä.
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