JOENSUUN SEUDUN LUONNONYSTÄVÄT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2010
YLEISTÄ
Säntöjen muutoksen seurauksena vuonna 2010 ei ole pidetty syyskokousta, vaan hallituksen on jatkava
työtään vuoden 2011 vuosikokoukseen asti. Vuoden lopussa neuvoteltiin Liperin luonnonystävien jäsenten
ja varojen siirrosta Joensuun seudun luonnonystävät ry:hyn Liperin yhdistyksen lakkauttamisen jälkeenSiirto toteutui vuoden 2011 alussa.
JSLY:n hallitus kokoontui 14.1.2010, 23.2.2010, 6.4.2010., 19.5.2010, 18.8.2010, 29.9.2010, 3.11.2010,
11.12.2010 ja 13.1.2011. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi vuonna 2010 Alain Minguet. Hallituksen
varsinaiset jäsenet olivat Heikki Simola (vpj), Jenni Miettunen (sihteeri), Pekka Ylhäinen, Marja LaunonenLuukkonen, Saku Punkari ja Liisa Kuusipalo, varajäseninä toimivat Kristiina Hämäläinen ja Hanna Savisaari.
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Helena Haakana. Liisa Kuusipalo toimi alkuvuodella varajäsenenä
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton nimeämässä Järjestöasiain neuvottelukunnassa. Jatkoksi valittiin Kristiina
Hämäläinen varsinaiseksi jäseneksi kahdelle seuraavalle toimintavuodelle.
Yhdistyksen talous nojasi entisten vuosien tapaan jäsenmaksutuottoihin. Jäsenmaksukertymä vuonna 2010
oli 2870,39 €. Tilinkauden tulos on 871,77 € ylijäämää. Suurin kuluerä oli Lehtivihreän kopiointi ja postitus.
Muita kuluja syntyi retkistä, kokouksista ja yleisötapahtumista. Vuonna 2010 aloitettiin Lehtivihreän paino
uusiopaperille ja pyrittiin vähentämään Lehtivihreän kopiointi- ja postituskuluja markkinoilla verkkojäsentiedotetta jäsenistölle ja jäseniä kannustettiin liittymään yhdistyksen sähköposti-tiedotuslistalle.
Lehtivihreä ilmestyi kolme kertaa.
Yhdistys toteutti vuonna 2010 erilaisia luontotapahtumia ja -retkiä.
YLEISÖTAPAHTUMAT
18.3. kevätkokouksen yhteydessä Seulaset ry:n puheenjohtaja Pertti Pääkkönen piti luennon ajanlaskusta ja
tähtitaivaan ajankohtaisista tapahtumista. 8.5. esitettiin Pakkahuoneella ydinjätteen loppusijoituksesta
Suomessa kertova dokumenttielokuva - INTO ETERNITY yhteistyössä Pohjois-Karjalan alueellisen
elokuvayhdistyksen kanssa. Esityksen jälkeen oli keskustelutilaisuus. 25.10 Norppaseminaarissa tutkija
Marja Niemi kertoi saimaannorpan tutkimuksesta ja nykytilanteesta. 2.12 pidettiin metsän
monimuotoisuuden ilta. Yleisö sai osallistua paneelikeskusteluun. Panelisteina olivat seuraavat
asiantuntijat: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Ari Niiranen,
Suomen luonnonsuojeluliiton vastaava metsäasiantuntija Sini Eräjää, Joensuun kaupungin metsistä
vastaava metsätalousinsinööri Matti Viirret, Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Ari
Karhapää sekä Pohjois-Karjalan Metsäkeskuksen johdon edustaja Hannu Laukkanen. Suomen
luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin metsäasiantuntija Kaisa Junninen toimi keskustelun
puheenjohtajana.
JSLY oli myös Luonto-Liiton kanssa esillä Joensuun pääkirjastossa luontoviikon aikana.

LUONTORETKET
21.3 oli koko perheen pilkkipäivä Hukanhaudan Sulkuniemessä. Vuonna 2010 järjesteltiin
luonnonsuojeluliiton Löydä Luonto läheltäsi -hankkeen puitteissa kaksi retkeä Kuhasalossa, 1.6. teemalla
Honkien huminaa, haapojen havinaa sekä 15.6 teemalla Vesien ja rantojen kasvit. Valtakunnallisena
geodiversiteettipäivälnä 26.9 järjestettiin retki Pärnävaaralle. 9.10 tutustuttiin Viurusuohon, jonne oli
järjestetty bussikuljetus.
Joensuun seudun luonnonystävät ry osallistui myös SLL:n ja VR:n yhteiseen perinnemaisemaprojektiin ja
Noljakan ketotalkoot toteutettiin projektin puitteissa 21.8

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
Joensuun seudun luonnonystävät jätti lausunnon koskien Kanervalan ABC-liikennemyymälän tontin
asemakaavan laajennusta, tien rakentamista Joensuun Siihtalan Kuntalanpuiston läpi sekä Ilomantsintien
hypermarketin ja liikenneaseman asemakaavan muutosta. Lisäksi yhdistys tuotti kannanoton Viurusuon
puolesta.
Yhdistys oli aloitteellinen Kaupunkiin päin Pärnävaaran alarinteen sekä Sortavalan saarten suojelussa.
TUET
Yhdistys tuki vuonna 2010 pakolaisten luontoretkeä Patvinsuolle, Luonto-liiton Savo-Karjalan piirin
metsäryhmää sekä Karjalan tikkaharrastajien vuositapahtumaa.
JÄSENHANKINTA
Jäseniä yhdistyksellä oli vuoden 2010 alussa noin 550 henkilöä. Vuoden aikana saatiin pientä jäsenmäärän
laskua, mikä johtuu suurin osin edellisen vuoden feissausjäsenten jäsenmaksun uusmattomuudesta.
Tapahtumista pyrittiin tiedottamaan aktiivisesti niin Lehtivihreän, sähköpostilistan kuin sosiaalisen median
ja yhdistyksen nettisivujen kautta.
YHTEISTYÖ
Joensuun seudun luonnonystävät ry teki yhteistyötä vuoden 2010 aikana kattojärjestön Suomen
luonnonsuojeluliiton ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kanssa. Yhteistyötä tehtiin retkien ja
tapahtumien muodossa myös Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen, Outokummun luonnonystävien,
Luonto-Liiton Savo-Karjalan piirin, Pohjois-Karjalan elokuvayhdistyksen sekä Maahanmuuttajat
kuntalaiseksi -hankkeen kanssa. Valtion Rautatiet (VR) sponsoroi SLL:n perinnemaisemaprojektia, johon
yhdistyskin osallistui. Tapiolan ryhmän paikallistoimiston kanssa toteutettiin LLL-hanke ja Joensuun
Popmuusikot lainasivat termospulloja luonnonystävien tapahtumiin.

