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Joensuun seudun luonnonystävät ry 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2010 
 
YLEISTÄ 
 
Joensuun seudun luonnonystävät on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka 
kotipaikka on Joensuu. Sääntöjen mukaan ’Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja ylläpitää 
harrastusta luonnon ja ympäristön tuntemiseen, tutkimiseen ja suojelemiseen. 
Tarkoituksensa yhdistys pyrkii saavuttamaan harjoittamalla kokous-, kurssi-, retkeily- ja 
julkaisutoimintaa sekä muilla tarkoitusta edistävillä, edellä mainittuihin verrattavilla 
toimintamuodoilla.’ 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuonna 2010 Alain Minguet. Hallituksen varsinaiset 
jäsenet ovat Heikki Simola (vpj.), Marja Launonen, Jenni Miettunen (sihteeri), Pekka 
Ylhäinen, Saku Punkari sekä Liisa Kuusipalo ja varajäsenet Kristiina Hämäläinen ja Hanna 
Savisaari. 
 
Yhdistyksen toimitila sijaitsee Kauppakatu 44:ssä yhdessä Pohjois-Karjalan 
luonnonsuojelupiirin kanssa.   
  
Yhdistyksen talous nojaa entisten vuosien tapaan jäsenmaksutuottoihin. Oletettu 
jäsenmaksukertymä vuonna 2010 on noin 2800 euroa. SLL tukee yhdistyksen 
osallistuminen LLL-hankkeeseen kahdellasadalla eurolla.   Muita mahdollisia tuottoja 
voisivat olla SLL:n juhlakirjan myynnin tulokset sekä tapahtumien osallistumismaksut. 
Yhdistys tukee Luonto-Liiton Savo-Karjalan piirin luontokerhotoimintaa tarvittaessa. Suurin 
kuluerä on Lehtivihreän kopiointi ja postitus. Jonkin verran kuluja syntyy myös retkistä, 
kokouksista ja yleisötapahtumista.  
 
Yhdistysten uusien sääntöjen odotetaan tulevan voimaan toimintavuoden 2010 aikana. 
Uusien sääntöjen myötä kevät- ja syyskokous korvautuvat yhdellä vuosikokouksella, joka 
järjestetään kevään aikana.  
 
TOIMINTA 
 
Yhdistys toteuttaa vuonna 2010 erilaisia luontotapahtumia ja -retkiä. JSLY osallistuu toista 
kertaa valtakunnalliseen Löydä luonto läheltäsi (LLL) -hankkeeseen yhteistyössä Tapiolan 
paikallisryhmän kanssa ja syksyllä valtakunnalliseen geodiversiteetti -teemapäivälle. 
Hallitus kokoontuu aktiivisesti ja ajankohtaisiin luonnonsuojeluasioihin otetaan kantaa ja 
laaditaan tiedotteita, lausuntoja ja kannanottoja (mm. kaavalausunnot, uraanitoiminta). 
Vuoden aikana aloitettaan bioenergiaseminaarin järjestäminen, seminaari pidetään 
vuoden 2011 alussa. JSLY järjestää mahdollisesti yleisötapahtumia ja 
keskustelutilaisuuksia.  
 
TOIMINTAKALENTERI 2010: 
TAMMIKUU  
Hallituksen kokous 
 
HELMIKUU  
Luonto- ja Ympäristöviikko kirjastossa; lehtivihreä 1/2010, Hallituksen kokous 
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MAALISKUU  
Luento tähtitaivaan ajankohtaisista asioista + vuosikokous; Pilkkitapahtuma 
 
HUHTIKUU  
Hallituksen kokous  
 
TOUKOKUU 
Lehtivihreä 2/2010 
 
KESÄKUU  
Hallituksen kokous; LLL-hanke (2 retkiä) 
 
ELOKUU  
Hallituksen kokous; Ketotalkoot Noljakassa 
 
SYYSKUU  
Geodiversiteetti -retki, Lehtivihreä 3/2010.  
 
LOKAKUU  
Hiljaisuudenpäivä. Keskustelutilaisuus: liikennebiokaasuhanke (Ari Lampinen). 
Hallituksen kokous.  
 
MARRASKUU  
Tähtiretki Seulasten kanssa.  
 
JOULUKUU 
Pikkujoulut, Hallituksen kokous 
 
TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 
 
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti jsly-sähköpostilistan kautta ja omilla 
nettisivuilla. Listalla on tällä hetkellä yli 80 hlöä. Tiedotetaan myös yhdistyksen toiminnasta 
sekä yleisesti luonnon- ja ympäristöasioista Joensuun seudulla sosiaalisessa mediassa 
(”Facebook ryhmä”). JSLY tuottaa neljä kertaa vuodessa Lehtivihreä-jäsentiedotteen. 
Vuoden aikana jäsenistöä kannustetaan aktiivisesti liittymään sähköpostilistalle sekä 
tilaamaan Lehtivihreän sähköpostiin paperisen version sijaan.  
 
Yhdistys kokeilee ennakkoluulottomasti uusi tapoja näkyä ja markkinoida toimintaansa ja 
jäsenyyttä. Toiminnasta tiedotetaan myös julkisten tiedotusvälineiden kautta (mm. 
järjestöpalsta, maksulliset ilmoitukset, tiedotteet, lausunnot).  
 

 
YHTEISTYÖ 
 
Joensuun seudun luonnonystävät ry. tekee tiivistä yhteistyötä kattojärjestön Suomen 
luonnonsuojeluliiton ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kanssa. Yhteistyötä 
tiivistetään vuoden aikana muiden järjestöjen kanssa (mm. Pohjois-Karjalan 
lintutieteellinen yhdistys, MLL:n paikallisyhdistys, Joensuun Latu, Martat, JoMoni, Enon ja 
Kontiolahden luonnonystävät).  


