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Toimintasuunnitelma 2019 
 

Yleistä 
 
Turun Luonnonystävien toiminnan tavoitteena on ylläpitää elävää suhdetta jäsenistömme 
ja yhdistyksen toiminnan välillä. Sitä toteuttaen seuraamme vuoden aikana tapahtuvaa 
kehitystä Turussa ja Turun seudulla yhteiskunnallisissa luonto-, ympäristö-, kaavoitus- ja 
rakennusasioissa sekä otamme niihin tarvittaessa kantaa. Luonto- ja ympäristöretkeilyllä 
pyrimme vaikuttamaan ihmisten asenteisiin luontoa ja sen suojelua kohtaan. 
 

 
 

Vuoden 2019 tapahtumat  
 
Hiihtoloma Saariselällä 16.-23.2.2019 
 

Jäsenten on mahdollisuus osallistua Vesaisten hiihtolomamatkalle. Matkan ja viikon 
järjestelyistä vastaa Vesaisten V-S piiri. 

 
”Elektroniset apuvälineet maastoretkillä” - koulutus 
 

Maalis-huhtikuussa järjestämme koulutustapahtuman, jossa käsitellään navigaattorin ja 
kännyköiden käyttöä maastossa liikkumisen apuvälineinä. Tapahtumaan liittyy käytännön 
harjoituksena noin 3 tuntia kestävä retki Marttilan eräreitistöä mukaillen. Tukikohtanamme 
on Huhtaanmaja, jossa on myös mahdollisuus saunoa ja yöpyä. 
 
Bussimatka balttiaan huhti- toukokuussa 2019 
 

Muutaman päivän bussimatka, Viron luontokohteisiin esimerkiksi: Majoittuminen Pärnussa 
ja sieltä päiväretki noin 45 km päähän https://www.visitestonia.com/fi/soomaan-
kansallispuisto-ja-luontokeskus# 
Hintaluokka 300 – 400 € 

 
Runosmäkipäivä 16.5.2019 
 

Runosmäkipäivänä järjestöt esittelevät toimintaansa nuorisotalon sisä- ja ulkotiloissa. 
Luonnonystävien sähköinen valokuvanäyttely järjestetään kerhosalissa. Käytössä on 
nuorisotalon audiovisuaaliset laitteet. 
 

Melontaretki Aurajoessa heinäkuussa 
 

Vuokraamme kanootit ja lähdemme melomaan Aurajokea ylöspäin Halisten padolta. 
http://aurajoki.net/melonta/ 
 

Viikonloppuretki Björkholmin saarelle 
 

Heinäkuussa teemme viikonloppuretken Björkholmin saarelle. Matkustamme 
kimppakyydeillä Paraisten Granvikiin, josta jatkamme autoinemme yhteysalus Vikenillä 
Björkholmiin.  Majoitumme saaren mökkeihin, hinta noin 50€ / henkilö. 
https://visitbjorkholm.com/fi/ 

https://www.visitestonia.com/fi/soomaan-kansallispuisto-ja-luontokeskus
https://www.visitestonia.com/fi/soomaan-kansallispuisto-ja-luontokeskus
http://aurajoki.net/melonta/
https://visitbjorkholm.com/fi/
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Juhlaruskamatka Lappiin 7.-12.9.2019 
 

Kyseessä on 30. peräkkäinen ruskamatkamme Pohjois-Lappiin Inarin seudulle. Pyrimme 
järjestämään tavallista juhlavamman retken, jossa on aiempaa enemmän elämyksiä 
kaikille. Ohjelmaa työstämään valitaan erillinen toimikunta, jonka tehtävä on koota ideat ja 
muokata niistä valmis ohjelma kevätkokouksessa julkistettavaksi. 
 

Maastovaellus syksyllä 
 

Ruskamatkan jälkeen järjestetään paikallinen yhden yön yli kestävä maastovaellus jossain 
lähialueella. 
 
Opintokerho  Mediataiturit 
 

Aineistona Englanninkielinen kirja ” The Influencing Machine”, joka käsittelee sarjakuvien 
avulla median jakamaa ”epätietoa”.  
Kokoonnutaan keskiviikkoisin 2-3 viikoin välein mestarinkadulla. 

 

Viralliset kokoukset 
 

Yhdistyksen vuosi- ja syyskokous pidetään sääntöjen määräämänä aikana. 
Syyskokouksen yhteydessä pidetään vuoden eri tapahtumien muistelotilaisuus. 
Mahdolliset edustukset muihin tilaisuuksiin hoitaa yhdistyksen johtokunta. 

 

Kannanotot 
 

Yhdistys seuraa ja ottaa tarvittaessa kantaa paikallisiin ympäristön- ja maankäyttöön 
liittyviin asioihin, aloitteet suunnataan Turun kaupungille tai muille vastuussa oleville 
tahoille. Kannanotot ja aloitteet annetaan tiedoksi myös tiedotusvälineille. Otetaan kantaa 
globalisoitumisen ongelmiin kuten geenimuunteluasioihin ym. 
 

Tiedotustoiminta 
 

Yhdistyksen kotisivut www.turunluonnonystavat.fi  toimii tiedotuskanavana jäsenille ja 
suurelle yleisölle. Käytössämme on myös Facebook-sivu, jossa julkaistaan kuvia ja uutisia 
tapahtumistamme usein jo tapahtuman kestäessä. Tapahtumatiedot ja päivitykset 
pidetään ajan tasalla. 
 
Yhdistyksen sisäisessä tiedottamisessa annetaan tietoa jäsenistölle kokouksista ja 
tapahtumista. Ulkoisessa tiedottamisessa tuodaan julki yhdistyksen aloitteita ja 
kannanottoja, sekä tehdään tunnetuksi yhdistyksen toimintaa ulkopuolisille henkilöille. 
Lehdistötiedotteet välitetään alueen lehdistölle sekä sähköisille tiedotusvälineille. 
 
Yhdistys lähettää jäsenistölle vuosittain yhden paperisen jäsenkirjeen ja julkaisee 
kokousilmoitukset sääntöjen mukaisesti Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä. Myös 
ilmaisjakelulehti Turkulaisessa ilmoitamme tapahtumistamme. Tiedottamisen painopiste on 
sähköisessä tiedottamisessa. 
 

Varainhankinta 
 

Yhdistyksen varainhankinta hoidetaan jäsenmaksuilla, retkistä ja tapahtumista perittävillä 
osallistumismaksuilla sekä Turun kaupungin avustuksilla. 

http://www.turunluonnonystavat.fi/

