Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Vuosi 2018 on yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen 30 -vuotisjuhlat pidetään keväällä.
Etusijalla yhdistyksen toiminnassa on ”Mietoistenlahti –luontoelämyksiä kaikille” hankkeen
toteuttaminen. Muu toiminta järjestetään hankkeen ehdoilla.
1. JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen syyskokouksessa valitsema hallitus. Hallitus
kokoontuu tarpeen mukaan.
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin kokouksissa yhdistystä edustavat
yhdistyksen kevätkokouksessa valitsemat kokousedustajat.
Yhdistys osallistuu tarpeen mukaan erilaisiin luonnonsuojeluseminaareihin ja
koulutustilaisuuksiin.
Jäsenhankinta
Jäsenhankintaa tehdään retkillä ja tapahtumissa. Jäsenhankintaan haetaan liiton avustusta.
Pyritään löytämään uusia aktiiveja mukaan toimintaan.
Yhteistyö
Tärkeitä yhteistyökumppaneita yhdistykselle ovat muut lähiseudun luonnonsuojeluyhdistykset,
Wirmo-seura, Mynämäen kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä Saaren kartano.
Tarpeen mukaan yhteistyötä tehdään myös muiden paikallisten järjestöjen ja yhdistysten
kanssa.
Yhdistyksen tilat
Yhdistyksellä on käytössään työtila Wirmo-seuran toimistossa, Mynämäen vanhalla
yhteiskoululla. Tästä on maksettu 200 euron vuokraa vuodessa. Pyrimme jatkamaan
vuokrasuhdetta. Lisäksi yhdistyksellä on mahdollisuus käyttää Kylätalo Mietolan kokous- ja
varastotiloja.
2. LUONNON- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
Yhdistyksen tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan.
Luonnon- ja ympäristönsuojelu
Jatketaan toimia luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien suojelemiseksi. Tuodaan esille
taajamametsien merkitystä virkistysalueina.
Jatketaan soidensuojelutyötä.
Seurataan kunnan kaavoitusta, rakennushankkeita sekä muita luontoon ja ympäristöön
vaikuttavia hankkeita. Otetaan niihin kantaa tarvittaessa.
Talkoot
Järjestetään kesällä Jättipalsami –kampanjaan liittyvät kitkemistalkoot. Tavoitteena on
aktivoida myös muita yhteisöjä, kuten kyläyhdistyksiä, osallistumaan kampanjaan. Jättipalsami
on levinnyt niin laajalle alueelle Mynä- ja Laajoessa, etteivät pelkästään
luonnonsuojeluyhdistyksen toimet riitä ongelman ratkaisemiseksi.
Heinä-elokuussa järjestetään perinteiset laukkaneilikkakedon hoitotalkoot Kauppilassa ja
tarvittaessa Ylis-Haakarilla.
Toimintaryhmät
Yhdistyksellä on edustaja Mietoistenlahden yhteistyöryhmässä sekä Vakka-Suomen
vesistöalueryhmässä.
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3. RETKET, TAPAHTUMAT JA MUU TOIMINTA
Retket ja tapahtumat
Vaikka Mietoistenlahden hanke on etusijalla niin jokavuotisiksi vakiintuneita retkiä ja
tapahtumia pyritään silti järjestämään.
Yhdistys järjestää kevät/kesäretken Viroon, Lahemaan kansallispuistoon.
Muu toiminta
Yhdistys viettää keväällä 30 –vuotisjuhlia. Juhlat pidetään luonnonsuojelupiirin kevätkokouksen
yhteydessä. Juhlien tarkka ajankohta ja paikka ei ole vielä tiedossa.
Hankkeet
Yhdistys jatkaa 2017 aloitetun ”Mietoistenlahti –luontoelämyksiä kaikille” hankkeen toteutusta.
Hankkeeseen on haettu rahoitusta Leader Ravakalta.
4. YMPÄRISTÖKASVATUS
Retkillä ja tapahtumissa pyritään herättämään ihmisten kiinnostusta luonnon- ja
ympäristönsuojeluun, sekä lisäämään yleistä luontotuntemusta asiantuntevien oppaiden
avustuksella.
Yhdistys jatkaa yhteistyökumppanina MLL Mynämäen yhdistyksen koko perheen
Metsäretkissä.
Tilataan Suomen Luonto -lehti Mynämäen lukion kirjastoon.
Laurin koulun päättötodistuksen saavalle, erityisesti luonnosta kiinnostuneelle oppilaalle,
annetaan kirjastipendi.
5. VIESTINTÄ
Yhdistystä pyritään tuomaan esille mahdollisimman kattavasti eri medioissa.
Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen omilla kotisivuilla ja facebook -sivuilla,
Vakka-Suomen Sanomissa ja Luonnonsuojelijassa, myös YLE:a pyritään hyödyntämään
varsinkin Mietoistenlahden hankkeen osalta.
Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen julkaisumateriaaleja jaetaan tapahtumissa ja
sopivissa jakelupisteissä, kuten kirjastossa sekä Vanhalla Yhteiskoululla.
6. TALOUS
Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2018 noudattavat Suomen luonnonsuojeluliiton suositusta.
Jäsenmaksutuloilla yhdistys kustantaa mm. jäsenkirjeiden postittamisen, erilaiset kopiointikulut,
tapahtumien järjestämisen, kokouskulut ja maksaa vuokran Wirmo-seuralle toimiston käytöstä.
Yhdistys hankkii varoja yhdistyksen toimintaan hakemalla avustuksia luonnonsuojeluliitolta, piiriltä ja kunnalta. Varoja pyritään hankkimaan myös linnunpönttömyynnillä.
Toimintaan tarvittavaa välineistöä hankitaan tarpeen mukaan.
Mietoistenlahden hanketta varten yhdistys hakee lainaa luonnonsuojelupiiriltä.

