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Toimintasuunnitelma 2022 
 
 
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 kohtaan ja toimimaan terveiden luonnonmukaisten elämäntapojen 
puolesta. 
 

 
Vuoden 2022 tapahtumat  
 

1. Yhteistyökumppanimme Vesaisten hiihto- ja lasketteluleiri Saariselällä 18.–26.2  
Majoitumme Holiday Club Saariselkä kylpylähotelliin, vapaa kylpylän käyttö. Leiriohjelmaan 
kuuluvat mm. laskettelu ja laturetket. 

 
2. Kevätpatikointi Marttilassa maalis-huhtikuussa 

Menemme patikoimaan Marttilan eräreitistön reittejä noin 16 km. Tukikohtanamme on 
Huhtaanmaja, jossa on myös mahdollisuus saunoa ja yöpyä. 

 
3. Kaupunkimatka helatorstai viikonloppuna 26-29.5 

Kohteena esimerkiksi Gdansk noin 500€/hlö 

 
4. Valokuvanäyttely 19.5.2022 

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

 
5. Retki lähialueen kansallispuistoon heinäkuussa 

Alustavasti kaavailtu yhden tai kahden yön retkeä kimppakyydeillä ja laivalla Turusta 

Ahvenanmaalle. Kohteena Geta-vuori on yksi korkeimmista kohdista Ahvenanmaalla. 
Yöpyminen Soltunan mökeissä 

 
6. Ruskamatka Lappiin pe 9.-to 15.9 Utsjoelle Kevolle ja Norjaan   Noin 400€/hlö 

Majoitus mökkikylässä Utsjoella la-ke.  Su arktinen aikavaellus Utsjoella. Ma bussiretki 
Norjan Kirkkoniemeen. Ti Ailigastunturin huiputus Utsjoella. Ke vaeltajien haku saunotus ja 
ruokailu.  kotimatkan alku. Kyseessä on 33. peräkkäinen ruskamatkamme.  
 
 

7. Maastovaellus syksyllä 
Ruskamatkan jälkeen järjestetään paikallinen yhden yön yli kestävä maastovaellus jossain 
lähialueella. 

 
8. Opintokerho  Mediataiturit 

Perehdymme ”median metkuihin”. Aineistona käytetään kaikkea ajankohtaista median 
toimintaan liittyvää materiaalia. Kokoonnutaan keskiviikkoisin 2-3 viikoin välein 
Mestarinkadulla. 

  

https://www.rantapallo.fi/unnakiwigone/2016/06/28/henkeasalpaavat-nakoalat-ja-luonnonihmeet-geta-vuorella/
https://soltuna.ax/overnattning/
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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 4-5 sähköistä jäsenkirjettä vuosittain ja julkaisee kokousilmoitukset 
sääntöjen mukaisesti Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä. Käytämme myös paikallisia 
ilmaisjakelulehtiä. Tiedottamisen painopiste on sähköisessä tiedottamisessa. 
 
 

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

http://www.turunluonnonystavat.fi/

