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Hyväksytty vuosikokouksessa 2017
KERTOMUS MÄNTSÄLÄN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINNASTA
VUONNA 2016
YLEISTÄ Vuoden 2016 toiminta on sujunut toimintasuunnitelman kirjausten mukaisesti.
HALLINTO
Yhdistyksen säännöt muutettiin kevätkokouksessa 2015 Sll:n paikallisyhdistyksen
mallisääntöjen mukaan yhden vuosikokouksen -periaatteella toimivaksi.
Vuosikokouksessa 2016 valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Olli
Elo. Vuoden 2016 alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle hallituksen jäseniksi valittiin
Eija Keski-Korpela, Maritta Koivu, Leila Sillanpää, Kirsi Sola, Petri Sola, Jorma
Ulmanen, Elina Vuori ja Matti Vuori. (Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi
kalenterivuotta. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuoro määräytyy arvalla.) Matti Vuori toimi
varapuheenjohtajana, Leila Sillanpää sihteerinä ja Olli Nikander taloudenhoitajana.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Korhonen ja varatoiminnantarkastajaksi Pentti
Johansson.
Hallitus kokoontui kolme (3) kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 48 kohtaa. Vuosikokous
pidettiin 17.2. kuuden osallistujan voimin.
JÄSENISTÖ
Vuoden 2016 lopussa yhdistyksessä jäsenrekisterin pitkän peruslistan (5.12.2016)
mukaisesti oli kohdassa ”vanhat jäsenet” 138 jäsentä, joista 126 jäsenmaksunsa
maksanutta, 17 perhejäsentä, joista 14 maksanutta, 7 maksanutta lahjoittajajäsentä
(Face) ja 3 lahjoittajajäsentä. [Saman listan toisessa kohdassa kerrotaan yhdistyksessä
olevan yhteensä 169 vanhaa jäsentä, joista 151 maksanutta, 10 maksanutta uutta jäsentä
ja 8 eronnutta jäsentä, joista 1 maksanut.]
TOIMINTA
● Vuosikokouksen yhteydessä Olli Elon kuvaesitystä Ville Haapasalon jäljillä
Kaukasuksella seurasi 9 henkeä.
● Mäntsälän kunnalle on toimitettu sähköpostiviestinnällä hallituksen kesken käsitelty
kannanotto Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelmaan.
● NCC Roadsin kanssa yhteistyössä käynnistynyttä Kiuru-hanketta on jatkettu; koko
kasvuajan (ja vähän ylikin) jatkuneet viikottaiset lupiininkitkentätalkoot ovat
aktivoineet osallistumaan toimintaan lehti-ilmoittelunkin perusteella; Olli Elon
perhostutkimusta, kasvien kartoitusta ja tunnistamista on jatkettu, siemeniä kylvetty ja
neuvottelupalavereja on pidetty. Perhostulokset edelleen yllättäviä: löytynyt useita
paikalle ”outoja” lajeja. Massiivinen lintujen talviruokinta aloitetiin Kiurun kummulla
syksyllä 2016. Ruokintalaskut on maksanut NCC.
● Sll:n Uudenmaan piirin väkeä tutustui Kiuru-projektiin to 1.9. NCC:n edustajina
maajohtaja Pertti Peltomaa ja ketityspäällikkö Taina Piiroinen.
● Miljoona linnunpönttöä -kampanja tuotti yhteistyötempauksen Vianorin kanssa
huhtikuun alussa; hallituksen jäsenet esittelivät pöntönrakennusta ja opastivat luonnon
tarkkailuun Vianorin kevätpäivillä.
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● Sandberginpellolla on touhuttu pitkin kesää: ti 21.6. yhteistyötalkoot Hannu Roosin &
kumppanien kanssa, 11 henkeä; la 23.7. talkoot, joitakin henkiä, haravoitiin hevosniiton
jälkiä; la 30.8. naturistitalkoot + Louhelassa illanvietto, 20 henkeä; ke 7.9. jatkotalkoot
5 henkeä; hirvenkellot on laskettu ja ilmoitettu; radan varren lupiineja ”hoidettu” ja
lintujen monivuotista talviruokintaa jatkettu.
● Aktiiviretkiä talkoisiin ja muuhun toimintaan osallistuneille on tehty Teijoon ja
Hankoon.
● Luonnonkukkien päivänä su 19.6. Elina ja Matti Vuori ovat esitelleet 6osallistujalle
Öljymäen kukkia ja kasvillisuutta.
● la 27.8. sieniretken opastivat Elina Vuori ja Hannu Roos; 12 osallistujaa.
● Karpalosuohon tutustuttiin Kotojärvellä 15 hengen voimin la 8.10. Hiljan-päivänä.
● Kotojärven laavun huoltoa on kevennetty, ja lintujen talviruokintaa jatkettu.
● Puutavaraa pönttöpajalle on haettu Koskisen sahalta ja muualtakin lahjoitettua.
● pönttöpajalla on talkoiltu, ja Kotipiiriin toimitettu pönttöjä vilkkaaseen myyntiin.
● Pönttöhuoltoa ja uusien pönttöjen vientiä maastoon on jatkettu.
Osallistujamäärä eri tilaisuuksiin on vaihdellut.
Tiedottamiseen hankittujen (Foral.netin Safiiri-palvelun) Planeetta Internet-sivujen
www.mantsalan-lsy.fi ylläpidosta on huolehtinut Erja Niemeläinen talkootyönä.
Tilaisuuksista on ilmoitettu yhdistyksen kotisivulla, Mäntsälän Uutisten seurapalstalla ja
Luonnonsuojelijassa.
Yhdistys on jäsenenä Sll:n Uudenmaan piirissä.
TALOUS
Vuonna 2016 tulot ovat kertyneet jäsenmaksuista ja pönttöjen myynnistä
Kotipiirissä. (Jäsenmaksutuotot 1030,42 €, pönttömyynti 3050,10 €). Sll:n
Uudenmaan piiristä on saatu 500 €:n avustus yleisötoimintaan=1 000 000 pönttöä.
Yhdistys omistaa yhden Vuotoksen Voima Oy:n osakkeen.

