
JOENSUUN SEUDUN LUONNONYSTÄVÄT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2009 

YLEISTÄ 

Yhdistys toteutti vuonna 2009 erilaisia luontotapahtumia ja -retkiä. Kokeiltiin vuoden aikana uusia 

toimintamuotoja tavoittaakseen uusia kiinnostuneita. Se onnistui mainiosti LLL-hankkeen puitteissa. 

Kolmeen suunniteltujen retkien jälkeen päätettiin yhteistyötahon kanssa järjestämään ylimääräinen retki 

Kolille. Tyhjäksi jääneet bussipaikat tarjottiin Kontioniemen vastaanottokeskuksen asukkaille.  Järjestettiin 

eri keskustelutilaisuuksia GMO:sta, ydinvoimasta (yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa) ja 

espanjankielinen esitys, suomeksi tulkattu, Kolumbian luonnosta. Perinteistä toimintaa löytyi myös 

kalenterissa: yöretki, hiljaisuudenpäivän retki, ketotalkoot tai vielä pilkkitapahtuma. JSLY laati Joensuun 

kaupungin metsänhoitosuunnitelman lausunnon. 

Joensuun seudun luonnonystävät ry osallistui  myös SLL:n ja VR:n yhteiseen perinnemaisemaprojektiin ja 

Noljakan ketotalkoot toteutettiin projektin puitteissa. Hallitus kokoontui keskimäärin joka toinen kuukausi. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Alain Minguet. Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Jenni 

Miettunen (vpj), Tiina Parviainen (sihteeri), Pekka Ylhäinen, Liisa Kuusipalo ja Kristiina Hämäläinen ja Hanna 

Savisaari, varajäseninä Saku Punkari ja Ursula Strandberg. Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Helena 

Haakana.  

Yhdistyksen talous nojasi entisten vuosien tapaan jäsenmaksutuottoihin. Jäsenmaksukertymä vuonna 2009 

oli 3838,40 €. Muita tuloja saatiin Liiton avustuksena LLL-hankkeen toteuttamiseen. Tilinkauden tulos on + 

1676,36 € ylijäämää. Suurin kuluerä oli Lehtivihreän kopiointi ja postitus. Muita kuluja syntyi retkistä, 

kokouksista ja yleisötapahtumista. Vuonna 2009 pyrittiin vähentämään Lehtivihreän kopiointi- ja 

postituskuluja markkinoilla verkko-jäsentiedotetta jäsenistölle ja jäseniä kannustettiin liittymään 

yhdistyksen sähköposti-tiedotuslistalle.  

TAPAHTUMAT VUONNA 2009:  

17.1 Hallituksen kokous 

12.2 GMO -tilaisuus (n. 35 osallistujaa) 

22.2 Pilkkitapahtuma (10) 

26.2 Kevätkokous 

21.3 Tähti- ja pöllöretki (12) 

22.3 Ydinvoimaluento (Tilaisuuden järjestäjinä Enon, Joensuun ja Kontiolahden Luonnonystävät 

ja uraanikaivosliike) (n. 30) 

25.3 Multivisioesitys: lintujen kevätmuutto (yhteistyössä PKLTY) (n. 25) 

5.4 Hallituksen kokous 

20-26.4 Luonto- ja ympäristöviikko kirjastossa 



26.5 LLL-hanke, retki 1 (102) 

7.6 Hallituksen kokous 

16.6 LLL-hanke, retki 2 (46) 

22.8 LLL-hanke, retki 3 (27) 

22.8 Ketotalkoot (15) 

5.9 Suoretki Polvijärvellä (6) 

5.9 Hallituksen kokous 

26.9. Kolin retki (yhteistyö Tapiolan kanssa) (60) 

8.10 Hiljaisuudenpäivä (1) 

5.11 Kolumbian monimuotoisuus -luento (35) 

10.11 Syyskokous 

12.12 Pikkujoulut (12) 

12.12 Hallituksen kokous 

31.12. Seppeleenlasku Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen muistolle (11) 

JÄSENHANKINTA 

Jäseniä yhdistyksellä oli vuoden 2009 alussa noin 550 henkilöä. Vuoden aikana saatiin pientä jäsenmäärän 

kasvua. Tapahtumista pyrittiin tiedottamaan aktiivisesti niin Lehtivihreän, sähköpostilistan kuin 

järjestöpalstojen kautta. Uusilla toimintamuodoilla tavoitettiin uusia ihmisiä, mikä ei valitettavasti näy jäsen 

määrän lisäämisellä.  

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

Yhdistys tiedotti toiminnastaan aktiivisesti jsly-sähköpostilistan ja yhdistyksen nettisivujen kautta. Listalla 

oli vuonna 2009 noin 80 hlöä. JSLY tuotti kolme kertaa vuoden aikana Lehtivihreä-jäsentiedotteen 

paperisena versiona (viimeinen numero yhdistetty 3-4 numerot). Vuoden aikana jäsenistöä kannustettiin 

aktiivisesti liittymään sähköpostilistalle sekä tilaamaan Lehtivihreän sähköpostiin paperisen version sijaan.  

Toiminnasta tiedotettiin myös julkisten tiedotusvälineiden kautta. Erityisesti LLL-hanke sai paljon 

näkyvyyttä maakuntalehdessä.  

YHTEISTYÖ 

Joensuun seudun luonnonystävät tekivät yhteistyötä vuoden 2009 aikana kattojärjestön Suomen 

luonnonsuojeluliiton ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kanssa. Yhteistyötä tehtiin retkien ja 

tapahtumien muodossa myös Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen, Kontiolahden ja Enon 

luonnonystävien sekä Luonto-Liiton Savo-Karjalan piirin kanssa. Valtion Rautatiet (VR) sponsoroi SLL:n 



perinnemaisemaprojektia, johon yhdistyskin osallistui. Tapiolan ryhmän paikallistoimiston kanssa 

toteutettiin LLL-hankkeen sekä Kolin retki.  

Liisa Kuusipalo toimi varajäsenenä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton nimeämässä Järjestöasiain 

neuvottelukunnassa. 


