Joensuun seudun luonnonystävät ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2011
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 toimitila sijaitsee
luonnonsuojelupiirin kanssa.

Kauppakatu

44:ssä

yhdessä

Pohjois-Karjalan

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus toimintavuodelle 2011 valitaan uusien sääntöjen
mukaan vuosikokouksessa.
Yhdistyksen talous nojaa entisten vuosien tapaan jäsenmaksutuottoihin. Oletettu
jäsenmaksukertymä vuonna 2011 on noin 3300 euroa, sillä jäsenmäärä nousee Liperin
luonnonystävien yhdistyksen yhdistyessä Joensuun yhdistykseen. Liperin yhdistykseltä
tulee lisäksi varoja, noin 3500 euroa. Muita mahdollisia tuottoja voisivat olla SLL:n
juhlakirjan tai muun myynnin tulot sekä tapahtumien osallistumismaksut. Suurin kuluerä on
Lehtivihreän kopiointi ja postitus. Jonkin verran kuluja syntyy myös retkistä, kokouksista ja
yleisötapahtumista.
TOIMINTA
Yhdistys toteuttaa vuonna 2011 erilaisia luontotapahtumia ja –retkiä myös uudella
toiminta-alueella eli Liperin kunnassa. Hallitus kokoontuu aktiivisesti ja ajankohtaisiin
luonnonsuojeluasioihin otetaan kantaa ja laaditaan tiedotteita, lausuntoja ja kannanottoja
(mm. kaavalausunnot, suojeluhankkeet). JSLY järjestää mahdollisesti yleisötapahtumia ja
keskustelutilaisuuksia.
Vuoden 2011 retkiä ja tapahtumia ovat muun muassa Sortavalan saariin tutustuminen,
(JSLY ehdotti vuonna 2010 Joensuun kaupungille saarten suojelua), Joensuun seudun
jätehuoltoon tutustuminen, kirjastoviikkoon osallistuminen ja perinnemaisema hankkeeseen osallistuminen.
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 luonto- ja ympäristöasioista Joensuun seudulla sosiaalisessa mediassa (mm
Facebook-ryhmä). JSLY tuottaa neljä kertaa vuodessa Lehtivihreä-jäsentiedotteen.
Vuoden aikana jäsenistöä kannustetaan aktiivisesti liittymään sähköpostilistalle sekä
tilaamaan Lehtivihreän sähköpostiin paperisen version sijaan.
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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, Joensuun Latu, 4H, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Popmuusikot
ry, JoMoni, Enon ja Kontiolahden luonnonystävät, Luonto-Liitto, Maan ystävät jne.).
TALOUSARVIO
toteutunut
2009
€

toteutunut talousarvio
2010
2011
€
€

Varsinainen toiminta
Yleistoiminta
Tuotot
tuki LLL-hankkeeseen
Liperin yhdistykseltä
Kulut
Tiedotuskulut
Kokouskulut
Toimistokulut
Muut kulut
Vuokrat
Yleisötapahtumien kulut

-1379,10
-115,53
0,00
-115,96
0,00
-772,53

-952,01
-36,79
-8,00
-189,94
0,00
-929,06

-1500,00
-150,00
-100,00
-300,00
-300,00
-1500,00

Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä

-2083,12

-1915,80

-264,00

3838,40

2870,39

3500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3838,40

2870,39

3500,00

-78,92

-82,82

-100,00

1676,36

871,77

3136

Varainhankinta
Jäsenmaksut
Myynti
Myyntitulot
Myyntikulut
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Pankkikulut
Tilikauden tulos

0,00
300,00

0,00
200,00

0,00
3586,00
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