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TOIMINTASUUNNITELMA 2018       Vahvistettu syyskokouksessa 22.11.2017

Yleistä

Vuosi 2018 on juhlavuosi, sillä Suomen luonnonsuojeluliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. 
Liiton vuoden 2018 pääteemana on metsiensuojelu, jota tullaan pitämään esillä ja edistämään myös 
Pirkanmaalla. Valtion panostus biotalouteen ja metsätalouden tehostaminen ovat vauhdittaneet erityisesti 
metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Piirin toimintaa organisoivat piirihallitus ja aluesihteeri. Piirihallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman 
monen paikallisyhdistyksen edustus. Näin turvataan hyvät vaikutusmahdollisuudet piiriin ja kehitetään 
yhteistoimintaa Pirkanmaan eri alueilla. 

Luonnonsuojelu

Peräänkuulutetaan lajien ja luontotyyppien suotuisaa suojelutasoa. Piirin keskeinen tavoite on lisätä 
luonnonsuojelualueiden määrää.

Metsät

Vaikutetaan metsiensuojeluun kartoittamalla metsien luonnonarvoja ja tekemällä suojelualoitteita 
potentiaalisista metsäkohteista. Kampanjoidaan luontoystävällisempien metsänkäsittelytapojen puolesta ja 
osallistutaan metsiensuojelua sitä edistävään sidosryhmätyöskentelyyn. Laaditaan metsäaiheisia 
blogikirjoituksia.

Pidetään esillä Luonnonsuojeluliiton Suomen 100 luontohelmeä -kampanjan sekä SuoMaa-hankkeen suojelu-
ja ennallistamisaloitteen Pirkanmaan kohteita.

Suot

Edistetään arvokkaiden soiden suojelua ja ennallistamista sekä kartoitetaan tarpeen mukaan soiden 
luonnonarvoja. Vaikutetaan turpeenottosuunnitelmiin, tavoitteena turpeenoton lopettaminen.

Perinnebiotoopit

Hoidetaan perinnebiotooppeja piirin perinteisesti hoitamilla kohteilla talkoilemalla ja avustamalla 
tarvittaessa paikallisyhdistyksiä perinnebiotooppien hoidon järjestämisessä.

Järjestetään perinteinen Seitsemisen talkooleiri yhteistyössä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen
kanssa, mikäli rahoitus järjestyy.

Vedet

Osallistutaan vesiensuojelun sidosryhmätyöskentelyyn ja Luonnonsuojeluliiton sisävesistrategian 
toteuttamiseen. Edistetään erityisesti virta- ja pienvesien suojelua. Kiinnitetään huomiota kemikalisaatioon ja 
mikromuoveihin. Ollaan mukana raakun suojeluun keskittyvässä Kolmen helmen joet -hankkeessa yhdessä 
paikallisyhdistysten kanssa.

Maa- ja kallioperä

Vaikutetaan maa- ja kiviaineisten ottosuunnitelmiin. Korostetaan kiviainesten kierrätystä sekä vaihtoehtoisten
materiaalien käyttöönottoa. Seurataan kaivossuunnitelmia ja tarvittaessa otetaan niihin kantaa.



Ympäristönsuojelu

Kaavoitus ja rakentaminen

Seurataan kaavoitusta ja otetaan tarvittaessa kantaa kaavoitushankkeisiin, joilla on paikallistasoa laajempaa 
merkitystä. Kannanotoissa kiinnitetään huomiota arvokkaiden luonnonalueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymiseen sekä pyritään edistämään luonnonmukaisten virkistys- ja retkeilyalueiden perustamista joiden 
ohella pidetään esillä luonnonsuojelun ja virkistyskäytön synergiaa. Korostetaan lähiluonnon merkitystä.

Vaikutetaan tarvittaessa tiesuunnitelmiin ja tarpeen mukaan tuodaan esille maasto- ja vesiliikenteen haittoja.

Energiantuotanto

Vaikutetaan energiantuotantoa koskeviin suunnitelmiin ja edistetään energiansäästötoimia sekä uusiutuvien 
energianlähteiden käyttöä, erityisesti hajautettua tuotantoa ja aurinkoenergiaa. Korostetaan, että 
uusiutuvaakin energiaa on tuotettava kestävästi.

Ilmasto

Muistutetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinoista ja kerrotaan ilmastonmuutoksen yhteyksistä muihin 
ympäristöongelmiin, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tuodaan esille metsien ja soiden 
hiilivarastojen säilyttämisen ja lisäämisen tärkeys.

Hankkeet

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu)

Hanke jatkuu toista vuotta. Hankkeessa hoidetaan perinnebiotooppeja ja muita luontokohteita sekä edistetään 
turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumista.

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla

Yhteishanke Suomen metsäkeskuksen, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen luontopalvelujen 
kanssa jatkuu toista vuotta. Piirin rooli hankkeessa on luontokartoitusten tekeminen. Hankkeen tavoite on 
lisätä suojelualueiden määrää ja toisaalta toteuttaa luonnonhoitotoimia lehtokohteilla.

Suurpetoaitoja Pirkanmaalle

Käynnistetään hanke Varsinais-Suomen malliin, mikäli rahoitus järjestyy. Hankkeessa järjestetään 
infotilaisuuksia suurpedoista (erityisesti sudesta) ja rakennetaan petoaitoja karjatiloille.

Tiedotus

Piirin keskeisimpinä tiedotuskanavina toimivat omat netti- ja facebook-sivut sekä blogi. Tiedotteita 
medialle pyritään lähettämään vähintään yksi kuukaudessa. Sisäisessä viestinnässä käytetään sähköpostia, 
muun muassa Pirkanmaan tiedotuslistaa.

Julkistetaan piirin ympäristöpalkinnon saaja kevätkokouksessa. Järjestetään perinteinen kesäkisa.

Järjestötoiminta

Pidetään yhteyttä paikallisyhdistyksiin ja avustetaan niitä luonnonsuojelukysymyksissä sekä 
hallinnollisissa asioissa. Järjestetään paikallisyhdistystapaaminen ja tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia 
paikallisyhdistysten aktiiveille ja muille kiinnostuneille. 

Jäsen- ja varainhankinta

Vuokrataan Vuohisaaren mökkiä Luonnonsuojeluliiton jäsenille. Hyödynnetään piirin rahankeräyslupaa netti-
ja lipaskeräyksillä. Jäsenhankintaa toteutetaan ensisijaisesti retkien ja muiden tapahtumien yhteydessä sekä 
nettisivujen kautta.


