
UUDENMAAN PIIRIN YHDISTYSKIRJE 1/2022 
28.1.2022 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! 

Vaikka korona jyllää, ei lannistuta! Toiminta jatkuu ainakin etänä. Suositamme yhdistyksillekin 
viranomaisohjeiden noudattamista.  

Tukea yhdistyksille 

Hae piiriltä yhdistystukea viimeistään ma 14.3. klo 12. 
Laita viesti: TUKIHAKU osoitteella uusimaa@sll.fi 

Tuki on tarkoitettu suojelutoiminnan tehostamiseen, esimerkiksi louhosvaikuttamiseen ja 
maankaatopaikkojen ongelmien vähentämiseen (tämä on vuoden teema), kuntametsien 
suojeluun ja muuhun vaikuttamistoimintaan. Jos yhdistyksen talous on akuutissa hätäavun 
tarpeessa (esim. koronan takia), siihen voidaan myös myöntää rahoitusta. 
Jäsenhankinta tulisi olla mukana kaikessa toiminnassa ja hankkeissa.
Hakemuksessa tulee olla: 
- hankkeen/toiminnan kuvaus
- budjetti ja tilinumero (tarkastakaa, että on oikea!) 
- muut rahoituslähteet (muistakaa myös kuntien sekä liiton avustukset!)
- vastuuhenkilöt. 
Lomake liitteenä. 

HAKEKAA MYÖS SLL:n TUKIHAUSTA, joka päättyy jo 4.2. 
- sieltä tukea saa mm. jäsenhankintaan
Lomake täällä:   https://intra.sll.fi/yhdistysnetti/talous
- tunnukset saat esim. Ursulalta. 

Piirin hallinnossa ei muutoksia

Piirihallitus kokoontui 19.1.2022 ja valitsi Jouni Lamminmäen Vantaalta jatkamaan 
varapuheenjohtajana. Piirin puheenjohtajanahan jatkaa syyskokouksen valitsemana Laura 
Räsänen Kirkkonummelta. 
Työvaliokuntaan kuuluvat heidän lisäkseen työntekijät Lauri Kajander, joka vakinaistettiin vuoden 
alusta, sekä allekirjoittanut. 
Ottakaa yhteyttä piiriin sähköpostilla uusimaa@sll.fi – tätä sähköpostia lukevat työvaliokunnan 
jäsenet. 
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Hallituksen kokoukset, kokoonpano ja mm. piirin säännöt ja toimintasuunnitelma löytyvät tältä 
sivulta: https://www.sll.fi/uusimaa/piirinhallinto/

Piirin kevätkokous 

Järjestetään ma 4.4.2022 klo 18 etänä
Kokouksessa mm. valitaan liittokokousedustajat sekä piirin valtuustoehdokkaat sekä vahvistetaan 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 
HUOMATKAA, että aloitteet kevätkokoukselle pitää tehdä piirihallitukselle JO 1.2. mennessä – 
laita postia os. uusimaa@sll.fi
Mutta asioita voi toki hoitaa suoraan piirissäkin – eli ehdotuksia, idoita jne. voi aina laittaa! 

Tapahtumat toistaiseksi etänä

Tule ”tapaamaan” kanssakulkijoita Uudenmaan piirin järjestämään YHDISTYSILTAAN KE 9.2. 
https://www.sll.fi/uusimaa/sll_event/yhdistysilta-9-2/

* Ilmoittaudu tästä: https://q.surveypal.com/Yhdistysilta-9.2.2022/0
Jaa kaverillekin – tai ainakin omalle yhdistykselle! 

-  Lauri ja Ursula esittelevät piirin toimintaa. Kysymyksiä teiltä ja keskustelua. 
Laita toiveita ja kysymyksia etukäteen os. uusimaa@sll.fi  (viim. 8.2.) - kysykää mistä tahansa 
yhdistystoimintaan liittyen! 

ITÄMERI-ILTA 16.2. 
https://www.sll.fi/helsinki/sll_event/itameri-webinaari/
- ilmoittautuminen linkin takaa. 

Kaikki Itämeren tilasta kiinnostuneet – ottakaapa ohjelmaan tämä! Jos piirin Itämeri-ryhmän
toimintan ja/tai jopa vetovastuu kiinnostaa, niin paikka on vapaa! Ilmoittaudu Laurille 
lauri.kajander@sll.fi 

KOULUTUKSIA
- Kaavoitusoppia yhdistystoimijoille to 3.3. klo 18 – sopii aloittelijallekin! 
Koulutuksesta vastaa Lauri Kajander, hän laittaa ilmoittautumiset ja materiaalia etukäteen 
viikolla 7. 

Tehdään asioita yhdessä, koska se on mukavampaa. 
- Olisiko Toimintaryhmä Sinun juttusi? 

    • Luonnonsuojeluryhmä  - yhteyshenkilö ja vetäjä Lauri Kajander
mm. kaava- ja metsäasiat sekä koulutuksia - tänne olisi hyvä saada mukaan kaikista yhdistyksistä 
ko. asioista vastaavia ja kiinostuneita henkilöitä.
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    • Itämeri-ryhmä – ks. yllä 16.2. webinaari

    • UUPE eli perinnemaisemaryhmä - vetäjä Tero Malinen, temaline(a)gmail.com
Suunnittelukokous ja talkoita pyritään järjestämään, kun k-tilanne parempi 
https://www.sll.fi/uusimaa/toiminta/uudenmaan-perinnemaisemaryhma/

    • Kohtuusklubi - vetäjä puuttuu tästäkin! Jos kestävän elämäntavan ja kiertotalouden yms. aiheet
kiinnostavat tai sinulla olisi ideoita toiminnasta – ota yhteyttä Ursulaan! 
 
HUOM: Kaikilla ryhmillä on omat sähköpostilistat – ilmoittaudu Ursulalle. 

Voitte tiedottaa oman yhdistyksenne tilaisuuksista myös uusimaa-listalla! 
Piiri voi jakaa isompia asioita ja tapahtumia myös omalla FB-tilillään, jota toki kannattaa seurata ja 
sieltä jakaa sopivia postauksia myös yhdistyksen omalle sivulle someen! 

Piirin FB- tili: 
https://www.facebook.com/SLLUP/
Twitter: 
https://twitter.com/sll_uusimaa

Mikäli viestintäasiat kiinnostaa ja haluat ”tukiryhmään”, piirillä on viestintä-FB-ryhmä täällä:  
https://www.facebook.com/groups/678015852573954

TARVITSETTEKO HUOMIOLIIVEJÄ? 
Esim. talkoisiin tai tapahtumiin. 
- JOS, niin ilmoitelkaa Ursulalle (määrä ja koot). Piirillä ollut aiemmin vihreitä huomioliivejä, jossa
norppa-logo ja teksti Suomen luonnonsuojeluliitto (takana).
Näytään yhteisellä norppa-tunnuksella! 

Pidetään yhteyttä! 
- soita tai meilaa: me työskentelemme piirissä myös teitä varten! 

Tammikuisin terveisin 
koko porukan puolesta 

Ursula 

Piirin yhteystiedot: https://www.sll.fi/uusimaa/yhteystiedot/
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