
Nurmijärven luonto syyskokous 25.11.2020 

1. Piirin ja liiton kärki 2021 on virtavedet

Tulossa kampanja virtavesien puolesta

-  yhdistykset voivat osallistua sekä järjestämällä esim. retkiä ja talkoita virtavesien äärelle että   

tiedotuksella 

- kampanjassa kiinnitetään huomio niihin pieniin voimalaitoksiin, joiden luvat ovat vanhentuneet 

(alle 1 MW) ja joissa ei ole kalateitä: tavoite siis on että näihin saadaan kalatiet ja osa ehkä 

purettaisiin. Paikkoja Vantaanjoessa, Keravanjoessa ym. piirin alueella 

 - Nurmijärvellä ei näitä liene mutta osallistua voi esim. retkiä tekemällä! 

- Lisäksi vesistölähettiläs-toiminta:

https://www.sll.fi/2020/05/14/lahivedet-lahella-sydanta-ryhdy-vesistolahettilaaksi/

Lisätietoa tulossa – seuraa piirin tiedotusta www.sll.fi/uusimaa 

- myös webinaari yhdistyksille

Yhdistyksille on myös suunniteltu vesi-koulutusta: vesiluontotyypit 

kunhan live-tapahtumia voidaan taas – toivottavasti! - keväällä järjestää 

- Piirin lehti = ’Uudenmaan Luonnonsuojelija’ ilmestyy helmikuussa – jakoon poliitikoille ja 

ehdokkaille! Irtonumeroita toimistolta (esim. Tarja Suksi) 

2. Piirin resurssit

Suojelu:

Tapani Veistola siirtynyt Luonnonsuojeluliiton suojelupäälliköksi ja seuraajana on nyt Lauri 

Kajander (v. 2020 vain 20 % työaika – mutta v. 2021 tekee 67 %) 

- Keijo Savola jää ensi vuodeksi ainakin pois mutta Jyri Mikkola jatkaa 4 kk työpanoksella 

- Ympäristöjuristi Maria Westermanin työsuhde päättyy 2020 lopussa

- Toiminnanjohtaja jää todennäköisesti vuorotteluvapaalle huhtikuussa ja silloin sijainen (ehkä 

Maria) 

- Tarja Suksi jatkaa koordinaattorina (esim. piirin tiedotus ja kuvatoimitus ym.) 2021 elokuun 

loppuun.
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3.   Syyskokouksen satoa mm. kuntavaalikärjet sekä uusi hallitus – lue lisää: 

https://www.sll.fi/uusimaa/2020/11/25/kuntavaalit-ovat-ymparistovaalit/ 

- Puheenjohtajana jatkaa Laura Räsänen Kirkkonummelta. 

4. Muuta huomioitavaa yhdistyksissä

Suojelu: 

Onko kunnassa menossa 
a) Yleiskaavoja  tai b) metsäsuunnitelma ja missä vaiheessa nämä ovat?
- Laittakaa näistä tietoa mielellään myös piirille! 
Myös, jos tarvitsette piirin apua -  yhteys Lauri Kajander  (etu.suku@sll.fi) 

Viestintä: 

 - Etäyhteyksiä kannattaa käyttää myös hallituksen kokouksissa nyt koronan aikana. 

- Liittykää piirin sähköpostilistoille (esim. Ursulan kautta: ursula.immonen@sll.fi) 

- uusimaa-lista on kaikille aktiiveille 

- toimintaryhmillä omia listoja: uupe-ryhmän lista talkoilijoille, LS-ryhmä = 

luonnonsuojelu ja Kohtuusklubilla = kestävän elämäntavan ja kulutuksen yms asioille. 

+ Liiton yhds-lista, jolla tiedotetaan liiton asioista (esim. liittyen kampanjoihin, jäsenrekisteriin 

jne.) 

- Piirillä Fbssä piirin sivun https://www.facebook.com/SLLUP

Postauksia voi ja saa mieluusti myös jakaa! 

lisäksi mm. viestintäryhmä: https://www.facebook.com/groups/678015852573954

jossa voi jakaa esim. tiedotteista vinkkiä ja tapahtumia 

- uupe-ryhmällä oma ryhmä FB-sivu

- kohtuusklubilla oma ryhmä 

-  Yhdistysnetti

Yhdistysten hallituksen jäsenille tietoa yhdistystoiminnasta 
(liiton sivusto, parhaillaan muutos käynnissä) 
 esim. piirin sivulta pääsee:  https://www.sll.fi/uusimaa/yhdistysnetti/
sisään tunnuksella: kuutti@sll.fi   salasana: kuutti 

PIDETÄÄN YHTEYTTÄ: https://www.sll.fi/uusimaa/yhteystiedot/ 

Saa soittaa ja meilata – sekä toimiston väelle että puheenjohtajille! 
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