
Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Vuosi 2022 on Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry:n 41. toimintavuosi. Yhdistyksen 
virallinen lyhenne on Luonnonsuojeluliitto Tampere.

Luonnonsuojeluliitto Tampere on Tampereella toimiva luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävä 
yhdistys, joka kuuluu Suomen luonnonsuojeluliittoon Suomen luonnonsuojeluliiton
Pirkanmaan piiri ry -nimisen piirijärjestön kautta.

Luonnonsuojeluliitto Tampereen toiminnan yleisinä tavoitteina ovat
- luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
- ympäristönäkökulman esillä pitäminen kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa
- kestävän elämäntavan edistäminen
- viihtyisän elinympäristön vaaliminen ja
- lähiluonnon merkityksen korostaminen Tampereella

Suunniteltua toimintaa vuodelle 2022

Luonnonsuojeluliitto Tampere toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksen toiminnasta 
vastaa syyskokouksessa valittava hallitus. Toimintaa järjestetään taloudellisten, tiedollisten ja ajallisten 
voimavarojen mukaan jäsenistöä kuunnellen.

Yhdistyksen kevät- ja syyskokous pidetään yhdistyksen sääntöjen edellyttäminä ajankohtina. 
Olosuhteiden salliessa vuosikokousten yhteydessä pyritään järjestetään yleisöluento erikseen 
päätettävästä aiheesta.

Järjestetään retkiä ja tutustumiskäyntejä Luonnonsuojeluliitto Tampereen toimintaan liittyviin 
kohteisiin.

Hoidetaan perinnebiotooppeja talkookohteissamme, joissa mahdollisuuksien mukaan myös  
järjestetään ketotalkoita. Ennallistamisryhmä jatkaa ennallistamistoimia mm. Kintulammin 
luonnonsuojelualueella ja mahdollisesti myös liito-oravan elinolosuhteiden parantamistoimia 
Solkivuoren liito-oravien hoito- ja suojelualueella. Vieraslajien kitkentätalkoita järjestetään 
sekä vanhoissa kohteissamme että mahdollisuuksien mukaan myös uusissa kohteissa. Lisäksi 
talkoillaan Pispalan paahdekohteilla (Porraspuisto, Porraspuistikko ja Provastinpuisto). 
Mahdollisuuksien mukaan järjestämme muita talkoita. 

Järjestetään siivoustalkoita ja roskakävelyjä mahdollisuuksien mukaan.

Järjestetään mahdollisesti lepakkobongaus, esimerkiksi Tapahtumien yönä.

Mahdollisesti tehdään aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille sekä pidetään yllä
keskusteluyhteyksiä Tampereen kaupungissa vaikuttaviin toimijoihin.



Mahdollisesti annetaan mielipiteitä ja lausuntoja luontoon ja ympäristöön liittyvissä asioissa 
sekä osallistutaan neuvotteluihin ja työpajoihin eri viranomaistahojen kanssa. 

Tehdään yhteistyötä muiden ympäristö- ja luontojärjestöjen kanssa esimerkiksi retkien ja 
talkoiden toteuttamisessa ja lausuntoja annettaessa. Esimerkiksi Ennallistamisryhmä on 
Luonnonsuojeluliitto Tampereen ja Villi Vyöhyke ry:n yhteistyöprojekti.

Osallistutaan Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin toimintaan ja Suomen luonnonsuojeluliiton 
valtakunnallisen tason toimintaan.

Kehitetään yhdistyksen viestintää jäsenistön, yhteistyötahojen ja muiden merkittävien 
toimijoiden kanssa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyöryhmien toimintaan.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin teemapäiviin, kuten luonnonkukkien 
päivän ja Suomen luonnon päivän järjestelyihin.

Esitellään mahdollisuuksien mukaan yhdistystä ja sen toimintaa sekä lisätään luontotietoutta 
erilaisilla messuilla ja tapahtumissa, esimerkiksi vuosittaisella ympäristötorilla. 

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kurssi- ja opintopiiritoimintaa. 

Rohkaistaan jäseniä osallistumaan aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Yhdistykselle voidaan ottaa työharjoittelija tai palkkatuettu työntekijä, mikäli 
yhdistystoiminnassa on itsenäiseen työskentelyyn soveltuvia tehtäviä ja mikäli hallitus katsoo 
sillä olevan riittävästi voimavaroja ohjaamiseen.

Mahdollisesti selvitetään Tampereella olevien luontopolkujen kehittämismahdollisuuksia.

Kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan maankäyttöön vaikuttavien lajien esiintymiä 
Tampereella. 

Vaikutetaan maankäytön suunnitteluun kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Järjestetään toimintavuoden aikana yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneille 
pikkujoulutilaisuus, jossa on tyypillisesti tarjottu ateria ravintolassa.

SLL Pirkanmaa on järjestänyt talkooleiriä Seitsemisen kansallispuistossa vuodesta 1993 lähtien.
Jos SLL Pirkanmaa ei enää osallistu talkooleirin järjestelyihin, niin tarjoudutaan 
mahdollisuuksien mukaan järjestämään kyseinen talkooleiri.



Viestintä

Tiedotus pyritään Luonnonsuojeluliitto Tampereessa hoitamaan mahdollisimman hyvin. 
Jäsenille tiedotetaan toiminnasta sähköpostilistojen, sähköisen uutiskirjeen, verkkosivujen ja 
sosiaalisen median kanavien ja mahdollisesti sähköisen Tampereen Luonto -lehden kautta.

Yhdistyksellä on sähköpostilistoja yleiseen tiedottamiseen ja toiminnan suunnitteluun sekä 
erillinen sähköpostilista hallituksen sisäiseen yhteydenpitoon. Talkoista ja retkistä 
tiedottamiseen on omat sähköpostilistat. Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa 
http://www.sll.fi/tampere. Kotisivut toimivat tärkeänä tiedotuskanavana jäsenille ja muille 
luonnosta kiinnostuneille. Niiden sisältöä pyritään päivittää säännöllisesti. Lisäksi yhdistyksellä
on oma Facebook- ja Instagram-sivunsa. Yhdistyksellä on maksullinen kokoussovellus 
hallituksen etäkokouksia, vuosikokouksia ja muita etäpalavereja varten. Hallituksen sisäiseen 
viestintään on käytössä Slack-viestintäsovelluksen ilmaisversio.

Tiedotuksessa hyödynnetään myös Suomen luonnonsuojeluliiton Luonnonsuojelija-lehteä. 
Tampereella ilmestyviä sanomalehtiä käytetään tarvittaessa ilmoituskanavina. Yhdistys voi
laatia ajankohtaisista asioista lehdistötiedotteita ja kutsua toimittajia tapahtumiin. 

Jäsenhankinta

31.8.2021 Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksellä on 1534 jäsentä. Tavoitteena 
on, että jäsenten määrä kasvaa. Tapahtumat, sosiaalinen media, flaijerit, lehti ja kotisivut 
toimivat tärkeinä jäsenhankintakanavina. Paikallisyhdistyksemme ja Suomen 
Luonnonsuojeluliiton esitteitä jaetaan retkillä ja mahdollisten muiden tapahtumien yhteydessä. 

Talous

Yhdistyksen suurin tulonlähde ovat jäsenmaksut.

Yhdistyksen talous pyritään säilyttämään tasapainossa siten, että vakavaraisuus ei vaarannu.

Luonnonsuojeluliiton jäsenmaksu on 38 euroa ja perhejäsenen maksu 15 euroa vuodessa. 
Opiskelijajäsenen maksu on 28 euroa vuodessa. Luonnonsuojeluliitto Tampereen 
kannatusjäsenen maksu on 100 euroa vuodessa.

Jäsenmaksusta liiton osuus 53 %, piirin osuus 27 % ja paikallisyhdistyksen osuus 20 %. Perhe- 
ja opiskelijajäsenen maksut jakaantuvat samojen prosenttiosuuksien mukaan.


