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Joensuun seudun luonnonystävät ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

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.’ 

TOIMINTA 

Yhdistys toteuttaa vuonna 2017 erilaisia luontotapahtumia ja retkiä mm. Kuhasaloon, 
Pärnävaaralle ja Höytiäisen kanavan suistoon. Samoin voidaan järjestää myös 
yleisötapahtumia ja talkoita sekä osallistua toritapahtumiin. Ketotalkoot jatkuvat tänäkin 
vuonna Liperissä ja Noljakassa, osin mahdollisesti Vuokon luonnonsuojelusäätiön tuella.  

Hallitus ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin luonnonsuojeluasioihin ja laatii tiedotteita, 
lausuntoja ja kannanottoja (mm. kaavalausunnot ja suojeluhankkeet).  

Yhdistys jakaa vuonna 2017 apurahoja toimialueellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua 
edistäville tahoille sekä luontoselvityksiin enintään 4000 euroa, josta tuhat euroa 
suunnataan salakalastuksen torjuntaan Pielisjoella. Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 
2017 aikana yleisötilaisuuden järvilohen tilanteen parantamiseksi. Lisäksi varaudutaan 
edelleen rahoittamaan toimialueellaan tehtäviä luontoinventointeja esim. Pärnävaaran 
alueella.  

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa jsly-sähköpostilistan kautta sekä 
sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi tiedotusta hoidetaan myös omien nettisivujen 
kautta. Lehtivihreä-jäsenlehteä ei julkaista enää paperisena. Toiminnasta tiedotetaan 
tarvittaessa myös julkisten tiedotusvälineiden kautta (mm. järjestöpalsta, maksulliset 
ilmoitukset, tiedotteet).  

YHTEISTYÖ 

Joensuun seudun luonnonystävät ry. tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa 
kattojärjestönsä Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin, 
Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen, Savo-Karjalan luontopiirin sekä Joensuun 
Ladun kanssa. Noljakan niittotapahtumassa on mukana vuosittain vaihtuva joukko 
yhteistyökumppaneita.  
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TALOUSARVIO 

Yhdistyksen talous nojaa entisten vuosien tapaan jäsenmaksutuottoihin. Oletettu 
jäsenmaksukertymä vuonna 2017 on noin 3000 euroa. Suurimpia kulueriä ovat jaettavat 
apurahat ja varaus luontoinventointeihin. Budjetti on selkeästi alijäämäinen, minkä 
mahdollistaa aiempien vuosien ylijäämä.  

  
Talous- 
arvio 

  2017 
  €

Varsinainen toiminta   

Yleistoiminta   

 Tuotot                                    

 
                                                                            
Kulut  

 Kokouskulut -200,00

 Muut kulut (pankki yms.) -200,00

Retkien ja yleisötapahtumien kulut -960,00

Avustukset ja luontoselvitykset      -500,00 
-4000,00

    

Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä -5860,00

    

Varainhankinta   

Jäsenmaksut 3000,00

Apuraha
t

Retket (Ekokem) 960,00

Viinijärven niitty (Vuokon ls-säätiö) 500,00

                  
Myynti   

 Myyntitulot          0,00

 Myyntikulut          0,00
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Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä 4460,00

   

  

 

Tilikauden tulos -1400,00


