
 

 
Toimintakertomus 2020 

Joensuun seudun luonnonystävät ry.  

YLEISTÄ 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi ja sen takia 

toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ei monilta osin pystytty toteuttaa. Vuosikokous pidettiin 

Joensuun Perheentalolla 6.9.2020 keväälle sovitun päivämäärän sijasta (22.3.2020), koska 

koronaviruspandemian rajoitukset estivät kokoontumisen keväällä. Janne Raassina piti vuosikokouksessa 

mielenkiintoisen esitelmän Pohjois-Karjalan vesiensuojelusta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ringa 

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

(sihteeri), Juha Leppänen (rahastonhoitaja) ja Jani Nevalainen. Yhdistyksen varajäseneksi valittiin Pirkko 

Päiväläinen. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Kristiina Vesama. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui kaksi kertaa toimintavuotensa aikana (11.2.2020 ja 14.9.2020). Lisäksi 

pidettiin yksi epävirallinen hallituksen kokous 16.6.2020, jossa päätettiin vuosikokouksen uusi ajankohta. 

Pirkko Päiväläinen jatkoi työskentelyä toimistosihteerinä heinäkuun loppuun saakka. 

Yhdistyksen talous nojasi entisen tapaan jäsenmaksutuottoihin ja aikaisempien vuosien ylijäämään. 

Jäsenmaksukertymä oli 3509,80 €. Tilikauden tulos oli 1732,33 € ylijäämäinen. Kuluja tuli lähinnä 

työntekijän palkkaukseen liittyen, vaikkakin TE-keskukselta saatiin 100 % palkkatuki. Yhdistys ei hakenut 

muita avustuksia. 

 
YLEISÖTAPAHTUMAT, TALKOOT JA LUONTORETKET 

Järjestimme JSLY:n toiminnan 2020 suunnitteluiltaman Helmessä 26.2., johon saapui mukavasti ihmisiä. 

Saimme suunniteltua monenlaista tapahtumaa ja toimintaa kuten perinteiset lintu- ja luonnonkukkien 

päivän retket, hyönteisretki, Pärnävaaran päivä, kasvisisseily ja monimuotoisuuteen liittyvä seminaari, 

mutta näistä ei mikään toteutunut pandemian vuoksi. Jokavuotista sananjalkojen kepitystä Pärnävaaralla ei 

järjestetty.  

Kokoontumisrajoitusten ja turvallisuuden puitteissa onnistuimme järjestämään kuitenkin vieraslajitalkoita 

kesä-elokuussa yhdessä asukasyhdistysten ja Joensuun kaupungin kanssa Marjalassa, Noljakassa, 

Niinivaaralla ja Karsikossa yhteensä 12 kertaa. Lisäksi yhdistyksen toimistosihteeri Pirkko Päiväläinen kävi 

työn puolesta kitkemässä palsamia myös muilta alueilta (kuten Kuhasalosta).  

Lokakuussa järjestimme yhdessä Savo-Karjalan luontoliiton kanssa Ruskaretken edellisen vuoden 

innoittamana jälleen Utran saareen (3.10.). Retken tietopitoisen historia- ja ruska-aiheisen kävelyn jälkeen 

siirryimme pohjoispuolen laavulle paistamaan tikkupullia. Koska koronarajoitukset jälleen kiristyivät, emme 

järjestäneet muita tapahtumia loppuvuonna. 

LAUSUNNOT JA KANNANOTO 

Yhdistys otti kantaa Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaavaan, Biotien asemakaavaan, Eno-Tuupovaaran 

rantaosayleiskaavaluonnokseen ja Salpakankaan kaavaan. Lisäksi otimme kantaa Rantakylä-Utran 

osayleiskaavaan liittyen koskien Puronsuunpuistoa. 

LUONNONSUOJELU 

Luonnonsuojelutoiminta perustui pääosin vieraslajitalkoisiin ja lausuntoihin. Yhdistys kävi pienellä porukalla 

Janne Raassinan ohjaamana kunnostamassa puroa purkamalla kutuesteen Kuusojasta (26.9.). Nettisivujen 



 

ja sosiaalisen median kanavien kautta pyrittiin lisäämään luontotietoutta ja jakamaan tietoa mm. 

ajankohtaisista kaavoitusasioista. Olimme mukana liiton #irtiturpeesta kampanjassa ja kannustimme 

yhdistyksen jäseniä allekirjoittamaan kansalaisaloitteen. 

Salokylän luontokohteen lupiinien kitkeminen, jota JSLY on useana vuonna hoitanut, siirrettiin kesällä 

Salokylän kyläyhdistyksen hoidettavaksi.  

JÄSENHANKINTA 

Yhdistyksen 515 jäsenestä 349 henkilöä oli maksanut jäsenmaksunsa, eli virallinen jäsenmäärä oli 349. 

Pirkko tavoitteli heinäkuussa eronneita tai jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä jäseniä (47 kpl), joista 

ainakin yksi saatiin takaisin yhdistykseen. Jäsenhankintaa tehtiin ruskaretken yhteydessä. Yhdistyksen 

jäsenille tiedottaminen tapahtui sosiaalisen median -kanavissa, paikallislehden järjestöpalstan sähköisen 

jäsenkirjeen (Mailchimp) ja sähköpostilistan (Googlegroups) kautta.  

Seuraajamäärät yhdistyksen Instagram-tilillä ja Facebook-sivulla kasvoivat. Facebookissa seuraajia oli 

vuoden 2020 lopussa 249, kasvua vuoden takaisesta oli tullut 141. Instagramista tarkkoja lukuja ei saatu 

selville, mutta seuraajien määrä kasvoi yli kahteensataan. Mailchimp-sähköpostityökalun avulla lähetettiin 

kaksi sähköistä jäsenkirjettä. Luontokaupasta hankittiin tuotteita jäsenhankintaa varten. 

MUU TOIMINTA 

Yhdistyksen nettisivuja päivitettiin vuoden 2020 aikana. Yhdistykselle palkattu työntekijä Pirkko Päiväläinen 

edisti yhdistyksen toimintaa ja toi yhdistykselle näkyvyyttä päivittämällä somekanavia ja nettisivuja. Hän 

myös toimi vieraslajikoordinaattorina, jolloin saatiin vieraslajitalkoot sujuvasti järjestettyä yhdessä 

asukasyhdistysten ja kaupungin kanssa. 

AVUSTUKSET 

Poikkeuksellisen vuoden takia ei jaettu avustuksia. 

 


