
 
 
Toimintakertomus 2021 

Joensuun seudun luonnonystävät ry.  
 
YLEISTÄ 
 
Vuosikokous pidettiin Siihtalan kulttuuritehtaalla 30.3.2021. Heikki Simola piti kokouksen aluksi 

mielenkiintoisen suoaiheisen esitelmän ”Turpeen kaivun vesistövaikutukset pohjakerrostumien kertomana”.  

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Lappalainen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hannu 

Parviainen (varapuheenjohtaja), Lotta Leinonen (sihteeri), Emma Korhonen, Eveliina Korkiatupa, Ringa 

Luostarinen ja Pirkko Päiväläinen ja varajäseniksi Sirpa Pikka (rahastonhoitaja) ja Juha Leppänen. Yhdistyksen 

toiminnantarkastajana toimi Kristiina Vesama.  

Yhdistyksen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa toimintavuotensa aikana (1.3., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6, 3.8., 

5.10., 16.11.). 

Yhdistyksen talous nojasi entisen tapaan jäsenmaksutuottoihin ja aikaisempien vuosien ylijäämään. 

Jäsenmaksukertymä oli 3539,00 e. Tilikauden tulos oli 2002,59 e ylijäämäinen. Yhdistys ei hakenut avustuksia. 

 
 
YLEISÖTAPAHTUMAT, TALKOOT JA LUONTORETKET  
 

Kesän vieraslajitalkoita suunniteltiin yhdessä 2.2. etäkokouksessa.  Vieraslajitalkoita järjestettiin kesä-

elokuussa yhdessä asukasyhdistysten ja Joensuun kaupungin kanssa Marjalassa (2), Rantakylässä (2), 

Noljakassa (3), Niinivaaralla (2) ja Karsikossa (2) yhteensä 11 kertaa. Järjestimme roskatalkoita Linnunlahden 

ja Koivuniemen ympäristössä keväällä (2 kertaa), sekä Utranharjulla syksyllä. 

Luonnonkukkien päivän retki järjestettiin 20.6. Noljakan Koivuvaaran niityllä. Oppaana toimi Sonja 

Hurskainen. Hyönteisretki Kuoringalle pidettiin 2.7. ja retkeä vetämässä olivat Mika Pajari, Pekka Pohjola ja 

Ali Karhu. 

Alkusyksystä 9.9. pidimme sieniretken yhteistyössä maa- ja kotitalousnaisien kanssa Lykynlammella. Retken 

oppaana Päivi Jokinen. Suomen luonnon päivän retki 28.8. suuntautui Linnunsuon kosteikolle. Linnunsuon 

ennallistamisalueesta kertoivat Tero ja Kaisu Mustonen. Enon lintukerhon Tapio Piipponen, Matti Kevätväre 

ja Ilkka Kuronen olivat lintuoppaina ja vastasivat tulistelusta ja tarjoilusta kodalla. Lokakuun 17. päivä 

järjestimme Ruskaretken Liperin Kotisalon Koukkelonvaaran alueella. Retkelle osallistui runsaasti ihmisiä, 

vaikka ruska olikin jo lähes karissut. Kotisalon taustasta ja suojeluun saattamisesta tuli kertomaan Heikki 

Hamunen. Lopuksi siirryimme Koukkelonvaaran laavulle syömään eväitä. Marraskuussa (3.11.) osallistuimme 

kirjastolla pidettyyn järjestötoriin yhdessä SaKa:n kanssa.  

 
 
LAUSUNNOT JA KANNANOTOT  
 
Otimme kantaa lausunnolla Rantakylän Puronsuun ja Pataluodon asemakaavaan (2.2. ja 15.3.), Ojalankaarron 

ja Kanavatie 6:n asemakaavaan (19.4.), Honkalammen osayleiskaavaan (20.5.) ja Rantakylänkadun 

ympäristön kaavaan (11.10.). Teimme huomautuksen Kuhasalon maisematyöluvasta ja yleissuunnitelma 

luonnoksesta (4.2.).  



 
Keskustelimme Kuhasalon hoitotoimenpiteistä kaupungin kanssa keväällä, sekä keskustelimme Savo-Karjalan 

Luonto-Liiton ja kaupungin kanssa lähimetsien hoidosta syksyllä. Lisäksi olimme läsnä Korpivaaran 

tuulivoimapuistoa käsittelevässä tilaisuudessa 22.11. ja edustimme Luonnonsuojeluliittoa, kun Suomen 

riistakeskus järjesti 29.11. tilaisuuden, jossa pohdittiin uuden susireviirityöryhmän perustamista. 

 
 
LUONNONSUOJELU  
 
Yhdistys toteutti luonnonsuojelua lausuntojen, roska- ja vierslajitalkoiden sekä Pärnävaaran sananjalkojen 

kepityksen muodossa. Nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta pyrittiin lisäämään luontotietoutta 

ja jakamaan tietoa mm. ajankohtaisista kaavoitusasioista. Jatkoimme kampanjoimista liiton #irtiturpeesta -

kampanjassa ja kannustimme yhdistyksen jäseniä allekirjoittamaan kansalaisaloitteen. Lisäksi olimme 

mukana #vapautavirrat -kampanjassa tiedottamalla asiasta somessa. 

 
JÄSENHANKINTA JA -HUOLTO 
 
Vuoden 2021 virallinen jäsenmäärä oli 517 (v. 2020: 502) jäsenrekisteri Killasta katsottuna. Päättyneitä 

jäsenyyksiä oli 40 ja uusia 50. Jäsenhankintaa teimme jakamalla yhdistyksestä tietolappusia eri 

tapahtumissamme ja liiton kampanjoiden ohessa kannustimme liittymään jäseniksi. Yhdistyksen jäsenille 

tiedottaminen tapahtui sosiaalisen median -kanavissa, paikallislehden järjestöpalstan sähköisen jäsenkirjeen 

(Mailchimp) ja sähköpostilistan (Googlegroups) kautta. Instagramissa seuraajamäärä oli vuoden 2021 lopussa 

yhteensä 386. Facebookissa Joensuun seudun luonnonystävien sivua seurasi 473 (31.1.2021).  

 
MUU TOIMINTA  
 
Yhdistykseen oli tutustumassa 8-luokkalainen TET-harjoittelija viikon ajan. Osan ajasta hän tutustui Luonto-

Liiton toimintaan. Hänen kanssaan tutustuttiin paikallisyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton 

toimintaan sekä teimme somepostauksia. Suunnitelmissa ollut paperisen jäsenkirjeen lähettäminen ei 

toteutunut. 

 
AVUSTUKSET  
 

Järjestimme apurahahaun 10.10.-31.12.2021. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä kolme. Päätökset 

apurahoista sovittiin tehtäväksi vuoden 2022 tammikuussa. Osallistuimme Luonnonperintösäätön Markku 

Ahon muistometsäkeräykseen 500 e. Valkoselkätikan ruokintaa avustettiin 200 e. 


