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Yleistä 

Vuosikokous pidettiin 23.2.2019 Perheentalolla. Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 

Ringa Luostarinen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Parviainen (varapuheenjohtaja), Eveliina 

Korkiatupa (sihteeri), Juha Leppänen (rahastonhoitaja) ja Jani Nevalainen. Yhdistyksen 

toiminnantarkastajana toimi Kristiina Vesama. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa päivitettiin yhdistyksen säännöt hallituksen kokoonpanon osalta 

(puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä). 

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana yhteensä 11 kertaa (15.1.2019, 5.3.2019, 

21.3.2019, 9.4.2019, 7.5.2019, 6.6.2019, 30.7.2019, 21.8.2019, 12.9.2019, 28.10.2019, 28.11.2019). 

Yhdistyksen talous nojasi entisen tapaan jäsenmaksutuottoihin ja aikaisempien vuosien ylijäämään. 

Salokylän lupiinien poistoon saatiin Vuokon luonnonsuojelusäätiöltä 500e ja Hasanniemen metsäjuhlaan 

1000e Suomen luonnonsuojeluliitolta. 

 

Yleisötapahtumat ja luontoretket 

Yhdistykseen palkattiin lokakuussa työntekijä te-keskuksen myöntämän palkkatuen avulla, pitkällisen 

selvittelyprosessin jälkeen. Pirkko Päiväläisestä tuli yhdistykselle toimistosihteeri. Hänen työnkuvaansa 

on kuulunut ensimmäisten kuukausien aikana mm. retkien ja tapahtumien suunnittelua, luontokohteissa 

käymistä ja yhdistyksen ja luonnonsuojeluliiton toimintaan tutustumista. 

JSLY oli esittelemässä toimintaansa Itä-Suomen yliopistolla Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) 

järjestöpäivillä 17.4. (Savo-Karjalan luontoliiton (Saka) kanssa), Botanian Villiyrtti Festivaaleilla 

25.5.2019, Joen Yössä 23.8.2019 (Sakan kanssa) ja ISYY:n hyvinvointiviikolla 30.9.2019. Höytiäisen 

kanavan suistolla linturetkeiltiin 11.5.2019 Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (PKLTY) Jani 

Variksen johdolla ja kesäkuussa 16.6.2019 vietettiin perinteistä Luonnonkukkien päivää. Eveliina 

Korkiatupa ja Ringa Luostarinen kävivät toukokuussa myös Pielisjoen koululla kertomassa 

luonnonsuojelutoiminnasta ja koululaisten kanssa pohdittiin myös luontosuhdetta. JSLY oli myös 

mukana tukemassa asukasyhdistysten vieraslajitalkoita. Pärnävaaralla talkoiltiin hallitusporukalla 

sananjalkojen parissa 15.6.2019.  

Hasanniemen kaavoitusuhan takia järjestimme monenlaista toimintaa. Hasanniemen metsäjuhlassa 

otettiin kantaa torilta lähteneen kulkueen, puhujien ja esitysten voimin Hasanniemen kaavoitukseen 

25.8.2019. Juhlaa suunniteltiin ja järjestettiin yhdessä mm. Villien Marttojen, Sakan ja PKLTY:n kanssa. 

Osallistujia metsäjuhlassa oli ainakin satakunta ja samalla saatiin allekirjoituksia adressiin. Puhujina 

toimivat maantieteen laitoksen professori Ari Lehtinen ja PKLTY:n Auli Patjas. Musiikista vastasi 

luontobändi Nurmivihvilät ja tarjoiluista Kahvila Bro sekä Myötävoima. Vaikutimme aktiivisesti päättäjiin 

Hasanniemen puolesta –liikkeen mukana järjestämällä mm. Unelmien Hasanniemi infon ja kävimme 

myös puolueiden kokouksissa valistamassa Hasanniemen tilanteesta. 



 

Loppuvuodesta Hannu Parviainen ja Pirkko Päiväläinen olivat mukana järjestämässä Kohtuus Vaarassa 7 

–tapahtumaa Kolille yhdessä mm. Pohjois-Karjalan luontopiirin kanssa. Ruskaretki pidettiin 7.10.2019 

Utran saaressa. Retkelle osallistui pieni mutta innokas joukko luonnonystäviä yhdessä ruskaretkibingoa 

pelaten ja loppuillasta lämmiteltiin kodassa lettuja syöden. Viimeisimmäksi tapahtumaksi jäi 

osanottajiltaan vaisuksi jäänyt, mutta tunnelmaltaan sitäkin riemukkaampi JSLY:n pikkujoulutapahtuma 

yhteisötila Helmessä 5.12.2019. 

 

Lausunnot ja kannanotot 

Yhdistys kommentoi Hasanniemen kaavaa yhdessä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ja Savo-

Karjalan luontopiirin kanssa. Yhdistys otti kantaa myös Varaslammen, Torikatu 26, Botanian ja Biotien 

kaavoihin.  

 

Luonnonsuojelu 

Vuoden 2019 aikana teimme luonnonsuojelutyötä retkien, talkoiden lausuntojen ja 

ympäristökasvatuksen keinoin.  

 

Jäsenhankinta 

Vuoden 2019 aikana jäsenmäärä nousi jälleen yli 500 jäsenen, yhdistyksellä oli vuoden 2019 lopussa 537 

jäsentä.  Jäsenhankintaa tehtiin etenkin tapahtumien yhteydessä. Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista 

tiedotettiin nettisivuilla, sähköpostilistalla, sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) sekä Karjalan 

Heili –sanomalehden järjestöpalstalla.  

 

Avustukset 

Yhdistys avusti vuoden aikana rahallisesti Kohtuus Vaarassa –liikkeen kansalaisseminaariin yht. 1000e 

(500e seminaariin, Juha Kauppiselle 500 e Monimuotoisuusseminaarista) ja Savo-Karjalan Luonto-Liitto 

ry:lle 250e avustusta yhteiskuljetukseen Helsingin ilmastomielenosoitukseen. 


