
 

Joensuun seudun luonnonystävät ry.  

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

YLEISTÄ 

Joensuun seudun luonnonystävät on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka kotipaikka on 

Joensuu ja pääasiallisena toiminta-alueena on Joensuu ja Liperi. 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. Maailmanlaajuisen 

koronapandemia voi rajoittaa toimintaa myös tänä vuonna, joten toimintaa järjestetään koronarajoitusten 

sallimissa puitteissa.   

 
 TOIMINTA 

Yhdistys toteuttaa vuonna 2021 luontoretkiä ja –tapahtumia mahdollisuuksien mukaan koronatilanteen 

niin salliessa, esimerkiksi linturetki, ruskaretki, Luonnonkukkien päivä ja Suomen luonnon päivä. 

Asukasyhdistysten kanssa järjestetään vieraslajitalkoita eri kaupunginosissa. Myös yleisötapahtumiin 

voidaan osallistua, jos tilanne sen tämän vuoden puolella sallii. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan 

SLL:n järjestämiin tilaisuuksiin ja muiden luonto- ja ympäristötahojen järjestämiin tapahtumiin 

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan luontokohteiden suojeluun ja heikentyneiden 

luontokohteiden ennallistamisen edistämiseen. Yhdistys pyrkii esimerkiksi järjestämään tai osallistumaan 

puron ennallistamiseen. Pärnävaaran alueen luonnonhoitoa jatketaan sananjalan kepityksen muodossa. 

Lisäksi pyritään edistämään kasvisissitoimintaa ja luontokartoitusta.  

Yhdistys ottaa tarvittaessa kantaa toiminta-alueen ajankohtaisiin luonnonsuojelu- ja ympäristöasioihin, 

laatii esityksiä, lausuntoja, valituksia ja kannanottoja (mm. kaavalausunnot ja suojeluhanke-esitykset). 

Yhdistys harkitsee ja selvittää työntekijän palkkaamista palkkatuella.  

Yhdistys järjestää vuonna 2021 apurahahaun toimialueellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistäville 

tahoille. Jaettava summa on budjetoitu talousarvioon, seuraava hallitus päättää lopullisen summan. Lisäksi 

varaudutaan edelleen rahoittamaan toimialueella tehtäviä luonnonsuojelullisia toimenpiteitä. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään kaupunkiluontoon keskittyvä seminaari. 

 

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

Jäsenhankintaa tehdään tapahtumien yhteydessä sekä mahdollisesti erilaisten kampanjoiden yhteydessä 

esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköisen ja fyysisen jäsenkirjeen 

avulla, Facebook-sivuilla ja -ryhmässä, Instagramissa, sähköpostilistalla ja yhdistyksen nettisivuilla sekä 

Luonnonsuojelija-lehdessä. Myös Pohjois-Karjalan yhdistystoimintaa kokoavan Jelli.fi -sivuston tai julkisten 

tiedotusvälineiden (mm. järjestöpalstat, lehti-ilmoitukset ja tiedotteet) kautta voidaan tavoittaa 

kiinnostuneita ihmisiä.  

 

 

 



 

YHTEISTYÖ 

Joensuun seudun luonnonystävät ry tekee tiivistä yhteistyötä mm. kattojärjestönsä Suomen 

luonnonsuojeluliiton ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin, Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen, 

Luonto-Liiton Savo-Karjalan luontopiirin, Kohtuusliikkeen, Joensuun Ladun ja asukasyhdistysten kanssa. 

Mahdollisuuksien mukaan yhteistoimintaa voi olla muidenkin yhdistysten ja toimijoiden kanssa (esim. 

Partiolaiset, Mikrovillus ry). 


