Valtuuston täysistunnon hyväksymä 21.11.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton
toimintasuunnitelma 2022
Liittovaltuusto 20. – 21.11.2021

Luonnonsuojeluliiton päätavoitteena vuonna 2022 ovat ilmastokriisin ja
luontokadon pysäyttäminen sekä kampanjoina kaivokset ja hallitusohjelmatyö.
Yhteistyötä keskustoimiston sisällä ja liiton eri osien välillä tiivistetään
yhdessä tekemisellä ja määrittämällä yhteisiä tavoitteita. Yhteistyöllä saadaan
enemmän aikaan myös siksi, että suuret ympäristöongelmat ovat yhä
selvemmin yhteydessä toisiinsa.
Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ja vanhin valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Sen jäseninä on 15 piiriä, joihin kuuluu 157 yhdistystä sekä nuorisojärjestö Luonto-Liitto. Liitolla on lisäksi ulkojäseniä.
Luonnonsuojeluliiton ainutlaatuisuus on koko vaikuttamisen ketju kunnista maakuntien piiritoimistoihin ja
valtakunnalliseen keskustoimistoon sekä Euroopan unioniin ja YK-tasolle. Liitto eroaa kansanliikkeistä siinä,
että sen yhdistykset ja piirit ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä, joilla on vahva oikeudellinen asema (mm.
muutoksenhakuoikeus). Puhtaisiin kampanjaorganisaatioihin verrattuna liitto pystyy toimimaan pitkäjänteisesti esimerkiksi puolustamalla luontokohteita uusia uhkia vastaan sukupolvesta toiseen. Suomen luonnonsuojeluliitto on myös täysin kotimainen kansalaisjärjestö, jossa päätökset tehdään demokraattisesti.
Vuonna 2022 liitolle linjataan uusia tulevaisuuden suuntia, kun liittokokous 3.–4.9. Satakunnassa vahvistaa
strategian vuosille 2023–25 sekä valitsee uudet puheenjohtajat ja valtuuston. Sääntömääräisten kevät- ja
syyskokousten lisäksi alkuvuodesta liitolle valitaan toiminnanjohtajan seuraaja mahdollisessa ylimääräisessä valtuuston kokouksessa.
Piirien ja yhdistysten avustuksilla, teemapäivillä (Luonto lainassa -viikko, Suomen luonnon päivä jne.) sekä
erilaisilla koulutuksilla ja neuvonnalla tuetaan paikallistason luonnonsuojelua sekä annetaan konkreettisia
keinoja ja konsepteja helpottamaan paikallistoimintaa.
Liitto tekee kartoituksen vapaaehtoistyön määrästä (tunnit), jossa huomioidaan lausunnot, kannanotot,
retket yms.
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LUONTOKATO

Suojelutiimi

ILMASTOKRIISI

KAIVOKSET

• Hallitusohjelmatyö

• Hallitusohjelmatyö

• Hallitusohjelmatyö

• Lainsäädäntötyö

• Budjetti- ja EU-työ

• Kaivoslakityö

• Budjetti- ja EU-työ

• Keke-työ

• Kentän tuki

• Itämeri- ja CAP -työ

• Työryhmät

• (Yleisökampanja)

• Luonnonkukkien päivä

• European Climate

• Suoennallistukset

• Foundation-hanke
• EKOenergia

• Haitallisten vieraskasvien
torjunta

Hanketiimi

• saimaannorpan ja liitooravan suojelu

• Hankkeilla on kytkös
ilmastokriisin hillintään
ja sopeutumiseen mm.
metsäkadon ehkäisy ja
vieraslajien torjunta

• virtavedet ja vesivoima
• metsien yms. suojelu lähialueilla ja
Madagaskarilla

Viestintätiimi

Järjestö- ja
varainhankinta

Suomen Luonto

• Monimuotoisuusviestintä

• Irti turpeesta -jatkotyö

• Luonnonsuojelijassa ja
somessa

• ilmastokokousviestintä

• Luontokärki jäsenhankinnassa (telekampanja, juhannuskalenteri) ja
kuukausilahjoittajahankinnassa (yleislahjoitus) sekä
arpajaisissa.

• Alkuvuodesta jäsenhankintaa ilmastokärjellä +

• Luonnonkukkien päivänä
teema esillä.

• Luonto Lainassa-viikolla
ilmastokriisi teemana.

• Juttuja ja verkkouutisia

• Juttuja ja verkkouutisia

• Kaivoskampanja kaikissa
viestintäkanavissa

• kansallinen
ilmastoviestintä

• ilmastotyö- lahjoituskohdekuukausi- ja
kertalahjoittajille
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• Jäsenhankintaa
• kaivosteemalla +
kaivosten haittojen
torjunta -lahjoituskohde

• Juttuja ja verkkouutisia

Kaivosteema 2022
Kaivokset ovat uhka monille luonnonsuojelualueille, vesille ja muulle ympäristölle sekä ihmisten hyvinvoinnille. Luonnonsuojeluliitto painottaa vuoden 2022 kaivosteemalla luonnolle ja ihmisille aiheutuvien haittojen ehkäisyä. Kaivoksia koskevia lakeja pitää muuttaa, jotta kaivosten haitat ehkäistään, niitä ei perusteta
luonnonsuojelualueille ja niissä toteutuu aiheuttaja maksaa -periaate. Voimavarojen salliessa liitto kampanjoi metallien kierrätyksen edistämiseksi sekä kaivosten jätevuorien päästöjen kuntoon saattamiseksi. Piirejä
ja yhdistyksiä autetaan koulutuksella ja neuvonnalla. Kaivoksien lisäksi kiinnitetään huomiota louhimoiden
vastaaviin ympäristöongelmiin.

Luontokato – luontolait, kestävä rahoitus sekä hankkeet lajien ja
luontotyyppien turvaksi
Vuonna 2022 suomalainen luontokato tehdään tutuksi isolle yleisölle. Viestintä tekee termiä tutuksi suurelle
yleisölle ja avaa luontokadon seurauksia käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi. Luontokato toimii sateenvarjoteemana isolle joukolle liitossa tehtävää suojelutyötä, esimerkiksi vieraslajien torjunta, saimaannorpan
ja liito-oravansuojelu, soiden ennallistaminen ja metsiensuojelutyö. Luonnonsuojeluliitto esitellään merkittävänä luontokadon torjujana ja monimuotoisuuden puolustajana. Luontokadon yhteyksiä ilmastokriisiin
tuodaan näkyväksi.
Suomen luonnon lajikadon syyt ja ratkaisut ovat valtaosin kotimaisia. Vastuu on siis meidän.
Luonnonsuojeluliitto torjuu luontokatoa metsissä, lehdoissa, perinnemaisemissa, puronvarsilla ja soilla. Luonnonsuojeluliitto valvoo luonnon etua lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Yleisö pääsee mukaan
kymmeniin luontokadon torjumistalkoisiin ja sadoille retkille monimuotoiseen luontoon.
Liitto vaikuttaa ratkaisuvaiheessa oleviin lakeihin, kuten luonnonsuojelulaki, kaavoitus- ja rakennuslaki ja ilmastolaki sekä kiirehtii vesilain uudistusta. Liitto valvoo lakien noudattamista käyttäen tarvittaessa muutoksenhakuoikeuttaan luonnon puolustamiseksi (muun muassa Sierilä, sudet jne.). Liitto antaa
asiantuntijatukea ja kouluttaa kentän toimijoita mm. kaivoskoulutussarjalla ja Ekologiset yhteydet -seminaarilla. Liitto tekee näkyväksi lähiluonnon puolustusta ja valmistelee koulutusta uusien ympäristölakien
toimeenpanosta.
Liitto vaikuttaa biodiversiteettistrategioihin (Suomi, EU ja YK). Metsien suojelun lisääminen valtion ja
yksityismailla on liiton tärkeimpiä tavoitteita. Liitto vaikuttaa vanhojen metsien suojeluun julkisuuden,
Metsähallituksen dialogiprosessin sekä EU:n biodiversiteettistrategian kautta. Kuntametsäopas päivitetään
yhdessä Uudenmaan piirin kanssa. Ekologisia yhteyksiä ja kansainvälistä Fennoskandian vihreää vyöhykettä
edistetään mm. UNESCOn maailmanperintölistalle.
Liitto seuraa valtion budjettia sekä EU-rahastoja (mm. CAP, kestävän rahoituksen taksonomia, haittojen
välttämisen periaate). Liitto vaatii luonnonsuojelun lisärahoitusta hallitusohjelmatyössään (mm. METSO
vuoden 2025 jälkeen ja HELMI-ennallistamistavoitteet). Tiedotetaan HELMI-ohjelman mahdollisuuksista
piireille ja yhdistyksille.
Liitto seuraa hallinnon uudistuksia tavoitteena koota valtion alueellinen ympäristöhallinto yhteiseen
lupa- ja valvontavirastoon (LUOVA). Sitä vastoin sote-aluevaaleihin ei tehdä kampanjaa, koska se ei koske
ympäristöasioita.
Liitto tekee aloitteen ympäristörikosten tutkinnan parantamiseksi.
Kestävän kehityksen työtä teemme mm. kansallisessa kestävän kehityksen toimikunnassa ja Agenda
2030 -asiantuntijaryhmässä. Liitto toimii myös monissa kansainvälisissä verkostoissa, kuten CAN Europe,
Coalition Clean Baltic, European Environmental Bureau, IUCN, PAN Europe ym.
Liitto edistää Itämeren suojelua muun muassa vaikuttamalla maa- ja metsätalouden tukiehtoihin sekä
siihen, että esimerkiksi akkuteollisuudesta ei pääse vesiin puhdistamattomia jätevesiä.
Liitto vaatii kalastuksen kestävyyttä Suomessa ja EU:ssa (mm. FishSecin turskahanke).
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Sisävesillä liiton tavoitteena on vesien hyvä tila ja kymmenys Suomen jokien padotusta virtaamasta vapautettua vuoteen 2030 mennessä. Liitto juhlistaa Maailman vaelluskalapäivää 21.5.2022 kannustamalla aloitteisiin ympäristövirtaamien ja kalankulun toteuttamiseksi. Liitto saattaa päätökseen ja raportoi Freshabit LIFE
-hankkeen. Liitto hyödyntää Vapauta virrat -kampanjaa, vesistölähettiläitä ja muita hankkeen tuloksia sisävesistrategiansa toteuttamiseksi. Liitto tekee virtavesivaikuttajan paketin osaksi Vesistölähettiläs-materiaaliaan.
Yhteistyötä vaelluskalaliikkeiden kanssa jatketaan. Voimavarojen salliessa järjestetään vesistölähettiläille mentorointia ja tapaamisia, tavoitteena 20 toimivaa opintopiiriä tai toimintaryhmää. Valistustyötä jatketaan mm. oppilaitoksissa ja poliitikkojen suuntaan sekä tarvittaessa kansainvälisesti (esimerkiksi Sierilän
vesivoimahanke).
Luonnonkukkien päivä järjestetään 19.6. ja teemalajina on mäkitervakko. Luonnonkukkien päivänä tuodaan
esille luonnonkasvien harvinaistuminen ja sen syyt. Samalla teemapäivä pyrkii palauttamaan kasviretkeilyä
normaaliin lähiretkeilyyn ja olemaan näkyvä osa Liiton toimintaa piireissä ja yhdistyksissä.
Liitto tekee soiden ennallistamistyölleen strategian. Sen mukaisesti toteutamme soiden ennallistamisia eri
maanomistajaryhmien kanssa.
Liitto edistää erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojelua lahjoitusvaroin ja hankerahoituksella. Liitto seuraa
saimaanorppakannan kehittymistä ja tiedottaa siitä, vaikuttaa työryhmissä, antaa neuvontaa ja osallistuu norpan pesälaskentoihin. Liitto toteuttaa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta, jossa se turvaa
saimaannorpan pesintää apukinoksien ja keinopesän avulla, edistää norppaturvallista kalastusta katiskatalkoin
ja -tapahtumin, tuottaa norppa-aiheisen näyttelyn Lappeenrantaan, kierrättää liikkuvaa norppanäyttelyä sekä
vierailee päiväkodeissa ja kouluissa kertomassa norpasta. Liitto järjestää vapaaehtoisia norpparyhmiä sekä
viestii norpansuojelusta suurelle yleisölle. Yhteistyötä tehdään monien kumppaneiden kanssa ja paikallisesti
mm. Saimaariumin kanssa. Liitto saattaa päätökseen ihmisen ja norpan yhteiseloa edistävän SEFR CBC CoExist
-hankkeen, jossa on toteutettu norppaoppitunteja ja muuta ympäristökasvatusta vuodesta 2019 alkaen.
Liitto torjuu haitallisia vieraskasveja koordinoiden EU-rahoitteista VieKas LIFE -hanketta, jota se toteuttaa
yhteistyökumppaniensa kanssa. Hankkeen kohdelajit jättipalsami, jättiputki ja keltamajavankaali uhkaavat
niittyjä, lehtoja ja puronvarsia. Liitto torjuu jättipalsamia talkoilla 50 kohteella ja keltamajavankaalia viidellä kohteella eri puolilla Suomea. Jättiputken torjuntatiimi poistaa kasvustoja Varsinais-Suomessa 12 kunnan
alueella touko-syyskuussa. Kansalaisia, kuntia ja viherrakentajia kannustetaan ja koulutetaan havainnoimaan
ja torjumaan vieraslajeja. Niistä viestitään verkossa sekä sosiaalisessa ja muussa mediassa. Liitto vakiinnuttaa
vieraslajitorjuntaa yhdistysten talkootyöhön, maanomistajille ja sidosryhmille hyviä toimintamalleja levittämällä, tavoitteena saada torjunta jatkumaan hankkeen päätyttyä vuoden 2023 jälkeen.
Liitto edistää liito-oravan suojelua LIFE-hankkeessa. Liitto on mukana järjestämässä liito-oravakoulutuksia
etänä ja maastossa yhdessä hankekumppaneiden kanssa, päävastuuna kartoitukset.
Liitto osallistuu hankkeen metsähoito-ohjeen laadintaan sekä muihin hankeosioiden seurantaan ja kokouksiin. Liiton tavoitteena on, että liito-oravametsissä ei tehdä muita kuin luonnontilaa ennallistavia hakkuita
Selvitetään voiko voimajohtolinjoille saada liito-oravan siirtymistä helpottavia pieniä puita.
Luontokato ja ilmastokriisi ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Liitto jatkaa Madagaskarin ainutlaatuisen ja uhanalaisen luonnon suojelua ulkoministeriön hankerahoituksella yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa.
Liitto saattaa päätökseen Manondroala 2 -metsähankkeen. Madagaskarin ensimmäinen, koko saaren kattava
metsien luonnontilaisuutta kuvaava kartta saadaan valmiiksi. Sen käyttöön koulutetaan paikallisia sidosryhmiä
ympäristöhallinnosta kansalaisjärjestöihin. Liitto jatkaa Tontolo maitso -kosteikkohankkeessa (2021–24) metsäkadon ehkäisemistä Torotorofotsyn suojelualueella, tukien paikallisen yhteisön kestävää kehitystä.
Liitto jatkaa työtä myös Suomen lähialueilla, sillä luonto ei tunne valtioiden rajoja. Liitto vie päätökseen
Laatokalta Saimaalle -hankkeen, jota se on tehnyt vuodesta 2020 SEFR CBC -ohjelman rahoittamana.
Hankkeen tuloksia kuten soiden, vesien ja rantojen ennallistamista Suomessa ja Venäjällä sekä Hiitolanjoen
virkistysreitistöä Kangaskoskelta Haarikkoon esitellään näyttelyssä Lappeenrannan Saimaariumissa sekä
videoina.
Luontokatoteema otetaan osaksi liiton varainhankintaa ja se huomioidaan niin jäsen- kuin lahjoittajahankinnassa ja -huollossa. Teemaa tuodaan erityisesti esille kevät- ja kesäkaudella ja se kiinnitetään teemapäiviin ja
kampanjoihin (esim. Luonnonkukkien päivä ja Juhannuskalenteri). Liitto jatkaa uhanalaisten perinnebiotooppien
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vaalimistyötä järjestämällä lukuisia niittotalkoita ja muuta luonnonhoitoa piireissä ja paikallisyhdistyksissä.
Luonnonhoitotyöt toimivat usein myös osana paikallista varainhankintaa.

Ilmastokriisi – uusiutuviin ilman luontokadon pahentamista
Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa ilmastokriisin ratkaisemiseksi tavoitteena päästöjen nopea väheneminen.
Siihen keinoja ovat muun muassa fossiilisista polttoaineista ja turpeesta luopuminen, polttoon perustumattomaan uusiutuvaan energiaan siirtymistä sekä energiansäästöä. Edistämme hiilinieluja ja suojelemme hiilivarastoja. Vaikutamme nykyisen hallitusohjelman ilmastotavoitteiden toimeenpanoon ja seuraavan
valmisteluun. Osallistumme pääministeri Marinin Ilmastopolitiikan pyöreään pöytään ja muihin keskeisiin
ilmastotyöryhmiin, annamme lausuntoja ja teemme aloitteita. Jatkamme Irti turpeesta -kampanjan aloittamaa keskustelua sekä pidämme esillä maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisen tarvetta ja metsien
energiakäyttöön liittyviä ongelmia.
Liitto kannustaa Suomea toimimaan ilmastojohtajana Euroopan unionin hiilineutraaliustavoitetta toimeenpanevassa Fit for 55-lakipaketissa. EU-vaikuttamiseen, metsien ilmastovaikutuksiin ja bioenergiaan keskittyvän suojeluasiantuntijan kesäkuulle kestävälle rahoitukselle haetaan jatkoa. Lisärahoituksen avulla
Luonnonsuojeluliitto pystyy verkostoitumaan paremmin eurooppalaiseen järjestökenttään ja vaikuttamaan
EU:n päätöksentekoon.
EKOenergia edistää uusiutuvan energian käyttöä yli 50 maassa ja 10 kielellä. Tämä tapahtuu muun muassa päivittäisillä kontakteilla energiayhtiöiden ja kuluttajien kanssa mm. EKOenergian kriteereiden avulla.
Jatkamme kosmetiikkateollisuuteen kohdistettua EKObeauty-kampanjaa. EKOenergia toimii aktiivisesti myös
muiden ympäristöjärjestöjen kanssa, kuten CAN Europen uusiutuvan energian kampanjaan. EKOenergia
viestii aktiivisesti uusiutuvasta energiasta ja ilmastonmuutoksesta sosiaalisessa mediassa ja konferensseissa. EKOenergia tarjoaa 8 uutta vapaaehtoispaikkaa kansainvälisille nuorille opetusministeriön European
Solidarity Corps -ohjelmien rahoituksella. EKOenergia myös rahoittaa noin 10 uutta uusiutuvan energian
projektia kehitysmaissa. EKOenergia pyrkii kasvattamaan toimintansa volyymia 25 % vuonna 2022.
Viestintä avaa yleisölle kansainvälisen ja kansallisen ilmastotyön vaiheita ja kirittää Suomea entistä vaikuttavampiin toimenpiteisiin. Viestinnässä luonto esitellään ratkaisuna ilmastokriisiin. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää päästöjä, turvata luonnon hiilivarastoja ja parantaa ilmastokriisiin sopeutumista.
Tämän alle sopii niin Irti turpeesta -viestinnän jatkotyö, metsien energiakäytön ongelmista viestiminen kuin
kaikki luonnonhoito- ja luonnonsuojelutyökin.
Ilmastokriisiteema otetaan osaksi liiton varainhankintaa ja se huomioidaan niin jäsen- kuin lahjoittajahankinnassa ja -huollossa. Teemaa tuodaan erityisesti esille heti alkuvuodesta. Luonto lainassa -viikko järjestetään helmikuun alussa ilmastoteemalla.

Hallitusohjelmatyö
Hallitusohjelmista on tullut ratkaisevan tärkeitä ympäristöasioille. Liitto toimii varmistaakseen Marinin hallituksen loppukauden ympäristörahoituksen ja lakihankkeiden toteutumisen. Seuraavan hallitusohjelman
tavoitteisiin vaikuttaminen ja kampanjointi on yksi vuoden painopisteistä (aloitteet puolueiden ohjelmatyöhön, puoluekokoukset, Suomi Areena ym.). Liitto aloittaa keväällä oman kampanjansa ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös ympäristöjärjestöjen yhteiseen kampanjaan. Kampanjoinnissa on sosiaalisella ja
muulla medialla suuri merkitys.

Varainhankinta – suojelutyön edellytys
Markkinointi- ja varainhankintastrategia (2017) linjaa koko järjestön varainhankintaa. Strategian mukaisesti
jäsenhankinnasta päävastuu kuuluu paikallisyhdistyksille, joiden jäsenhankintaa liitto tukee monin tavoin.
Luonnonsuojeluliiton sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja muussa digitaalisessa ympäristössä tehtävää
varainhankintaa ohjaa digimarkkinoinnin suunnitelma, jossa kuvataan käytettävissä olevat työkalut ja annetaan käytännön ohjeita digimarkkinointiin.

5

Henkilöjäsenten sitoutuminen tekee liitosta kasvavan järjestön. Yksityisvarainhankinnan painopiste on siirtynyt entistä enemmän sosiaaliseen mediaan ja liiton verkkosivuille. Lisäksi digimarkkinointikampanjointia
kohdennetaan yksityislahjoittajiin, kannatusyritysten hankintaan ja jäsenhankintaan. Lahjoittajille tarjotaan
kaivosteemavuodesta 2022 alkaen myös mahdollisuus valita lahjoituskohteeksi yleislahjoituksen, metsien,
vesien ja soiden, ilmastotyön, saimaannorpan ja uhanalaisten lajien lisäksi kaivosten haittojen torjunta.
Luontoarpajaiset järjestetään toista kertaa yhteistyössä Tavara-arpa ry:n ja Luontokaupan kanssa uudistetulla tavalla, jossa käytännön toimeenpanijana on Tavara-arpa ry. Palkintojen lähtökohtana ovat ekologisuus
sekä Luontokaupan norppatuotteet.
Yritysvarainhankintaa ja suurlahjoittajia varten luodaan yhteistyössä suojelu- ja hankepuolen kanssa luonnonsuojelullisista pääteemoista, kuten luontokadosta helposti ymmärrettäviä ja myytäviä kokonaisuuksia. Yritysvarainhankinnassa tavoitteena on liiton perustoiminnan ja suojelutyön vahvistaminen, huomioiden myös kuitenkin yritysten toiveet yhteistyölle. Liiton eettiset yritysyhteistyön ohjeet ohjaavat työtä.
Tavoitteena kehittää digimarkkinointia yritysten kontaktoinnissa. Yritysyhteistyökumppanuuksien konkreettisista aikaansaannoksista viestitään ja esimerkkejä hyödynnetään uusasiakashankinnassa. Kehitetään
yritysjoulukampanjan viestintäkanavia. Päivitetään yritysyhteistyöverkkosivut ja kehitetään ajankohtaisten
uutisten osiota.
Testamenttilahjoittaminen on vakiintunut merkittäväksi lahjoitustavaksi. Luonnonsuojeluliitto on mukana
Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n Hyvä Testamentti -kampanjassa, jolla lisätään testamenttilahjoittamisen
tunnettuutta. Kampanjan avulla saadaan medianäkyvyyttä tiedotteiden ja mainosten kautta ja testamenttilahjoittamiseen liittyviä materiaaleja liiton käytettäväksi.
Testamenttilahjoittamista markkinoidaan myös Luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, Google adsillä sekä Luonnonsuojelija- ja Suomen Luonto -lehdissä sekä toisinaan uutiskirjeessä ja
Norppapostissa. Varainhankinnan yhteistyö Luontokaupan kanssa erityisesti norppatuotteiden osalta jatkuu
tiiviinä ja liiton brändiä vahvistaen.
Liitto varautuu täydentämään rahoituspohjaansa ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi hankkeistamalla
soveltuvia työpaketteja vuoteen 2023 mennessä ja hakemalla ulkopuolista rahoitusta muun muassa vesien
suojeluun ja lähialueyhteistyöhön.

Vaikuttavaa suojeluviestintää
Vuosittain tarkistettu liiton viestintästrategia ohjaa koko järjestön viestintää. Viestintää tehdään jokaisessa
tiimissä ja maakunnassa läpileikaten koko järjestön – viestintä on luonnonsuojelua. Vuonna 2022 tehdään
töitä entistä vaikuttavampien viestintäkeinojen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi. Priorisointia tehdään
yhdessä asetettujen tavoitteiden ja teemojen pohjalta, ja tehtyjä toimenpiteitä analysoidaan vuoden
varrella.
Mediaviestintä on tunnistettu kehittämiskohteeksi. Sitä lähdetään edistämään resurssien mukaisesti askel
kerrallaan.
Luonnonsuojeluliiton työ sosiaalisessa mediassa on ollut menestystarina. Sosiaalinen media muuttuu kuitenkin jatkuvasti, ja kehityksessä on pysyttävä mukana. Vuonna 2022 keskiössä on Instagram.
Viestinnässä tehdään toimenpiteitä, jotka hyödyttävät myös piirejä ja yhdistyksiä, esimerkiksi ohjeiden ja
valmiiden graafisten pohjien muodossa.
Luonnonsuojelijan printtilehden käytyä läpi kevyen uudistuksen otetaan käsittelyyn lehden toiminta sosiaalisessa mediassa. Sen kautta voidaan saada lisää vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä Luonnonsuojelijan
lukijoiden ja seuraajien kanssa. Tämä viestintä toimii myös jäsenhankintana.
Verkkosivuilla analysoidaan uudistustarpeita ja kehittämiskohteita. Pieniä muutoksia tehdään vuoden
varrella ja isommat huomiot kirjataan ylös seuraavaa verkkosivu-uudistusta varten. Uutiskirjeestä on tullut
tärkeä viestintä- ja varainhankintakanava, ja sitä kehitetään visuaalisesti ja sisällöllisesti.
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Suomen Luonto
Suomen Luonnon vuosina 2020–21 uudistuneet verkkosivut ja aikakauslehti ovat hyvässä kuosissa, ja vuonna 2022 keskitytään erityisesti lehden sekä digituotteen jatkokehitykseen ja uusien lukijoiden sekä seuraajien tavoitteluun muun muassa vaikuttajamarkkinoinnin avulla. Markkinoinnin kehitystyötä jatketaan vuoden
2021 menestyksekkäiden konseptien pohjalta.
Vuonna 2022 lehteä julkaistaan aiempien vuosien tapaan 10 numeroa, joista kesänumero 5 hiukan muita
numeroita tuhdimpana.
Suomen Luonto julkaisee myös sekä maksuttomia että maksullisia sisältöjä verkkosivuilla ja somessa tasaisesti ympäri vuoden. Maksuttomista verkkosisällöistä mainittakoon Koneen Säätiön tuella jo seitsemättä
vuotta jatkuva, tiedeaiheita kansaintajuistava #muutos-verkkolehti sekä ympäristöministeriön ja Sitran
kanssa yhteistyössä v. 2021 toteutettu Hiilihelppi-palvelusivusto, jonka vuonna 2022 suunnitellaan laajenevan asumisesta ja rakentamisesta uusille elämänalueille. Luonnonsuojeluliiton ajankohtaisia teemoja pidetään aikakauslehden keinoin esillä lehdessä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan ja talouden tasapainottaminen
Taloushallinnon toiminnan keskiössä on liiton talouden tasapainottaminen. Taloushallinnossa käyttöönotettujen järjestelmien käyttöä tehostetaan, mikä mahdollistaa ajantasaisen ja joustavan talouden hallinnan.
Kulujen kriittisen tarkastelun ohella tavoitteena on myös tuottojen lisääminen ja menojen vähentäminen.
Painopisteinä ovat mm. jäsenhankinnan tehostaminen, yritysvarainhankinnan kehittäminen, ulkopuolisella
rahoituksella toteutettavan luonnonsuojelun kannattavuuden parantaminen ja aluetason toimintamahdollisuuksien varmistaminen. Sosiaalisen median roolia kasvatetaan liiton markkinoinnissa. Toimintaa keskitetään liiton strategisiin luonnonsuojelutavoitteisiin.
Liiton kolmivuotisstrategian valmistelussa toiminnan ja talouden tasapainottamisessa otetaan huomioon
syysvaltuuston 2020 päätös liiton organisaation kokonaistarkastelusta Pirkanmaan piirin esityksen pohjalta. Tarkastelun tavoitteena tulee olla myös piirien ja paikallisyhdistysten henkilöstö- ja rahoitusresurssien
vahvistaminen toimintakaudella 2022–25.

Seuranta
Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan vuoden aikana eri tiimeissä tapahtuvilla kvartaalikatsauksilla,
jotka tuodaan tiedoksi valiokuntiin ja tarvittaessa hallitukseen.
Taloustilannetta seurataan talousvaliokunnassa ja siihen luodaan katsaus kaikissa hallituksen kokouksissa.
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PÄÄTEEMAT

JÄRJESTÖ

MARKKINOINTI

TAMMIKUU

HELMIKUU

Ilmastokriisi

Kaivoslakiviestintää

valmistelu

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

Hallitusohjelmatyö
valmistelu

Kevätvaltuusto

KESÄKUU

HEINÄKUU

Hallitusohjelmatyö

valmistelu

Juhannuskalenteri

Luonnonkukkien päivä

valmistelu

Luontokato – Made in Finland

Kaivoskampanjan valmistelu ja kaivoslakityö

Uusi tj/pääsihteeri
aloittaa
valmistelu

Vaelluskalapäivä

Luontokato-teeman
varainhankinta (tarkentuu)

valmistelu

valmistelu

valmistelu
Luontoarpajaisten
valmistelu
Su Lu
irtonrokampanja
Ilmastokriisi

SuLu puhelinmyynti jäsenille

Jäsenhankintakampanja
SuLu tilaajille

Luontokato

Su Lu irtonrokampanja

valmistelu

Luonto lainassa -viikko

Ylim. valtuusto

3v-suunnitelma,
ml. sääntömuutokset

valmistelu

Ilmastokriisiteemalla
varainhankinta somessa

Kaivoskampanja, kaivostyö

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

Kaivoskampanja

Liittokokous

Valtuuston
koulutus

Hallitusohjelmatyön kampanjointi

valmistelu
Suomen
luonnon
päivä

valmistelu

kaivosteeman varainhankinta (tarkentuu)

Luontoarpajaiset käynnistyvät

Järjestön kehittäminen,
3v-suunnitelma

MARRASKUU

Syysvaltuusto

JOULUKUU

Joulukampanja

SuLu joulukampanja

Markkinointi
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