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Ehdotus vuosikokoukselle 2018
KERTOMUS MÄNTSÄLÄN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINNASTA
VUONNA 2017
YLEISTÄ

Vuoden 2017 toiminta on sujunut toimintasuunnitelman kirjausten mukaisesti.

HALLINTO
Yhdistyksen säännöt muutettiin kevätkokouksessa 2015 Sll:n paikallisyhdistyksen
mallisääntöjen mukaan yhden vuosikokouksen -periaatteella toimivaksi.
Vuosikokouksessa 2017 todettiin puheenjohtajana jatkavan kaksivuotiskaudeksi 2016 17 valittu Olli Elo. Vuoden 2016 alusta alkaneelta kaksivuotiskaudelta hallituksen
jäseninä jatkoivat Kirsi Sola, Petri Sola, Jorma Ulmanen, Elina ja Matti Vuori, joka
toimi myös varapuheenjohtajana. Kaksivuotiskaudeksi 2017 – 18 valittiin Maritta
Koivu, Eija Keski-Korpela, Teppo Tervo ja Elina Vuori. Sihteerinä toimi hallituksen
ulkopuolisena valittu Leila Sillanpää ja Olli Nikander taloudenhoitajana.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Korhonen ja varatoiminnantarkastajaksi Pentti
Johansson.
Hallitus kokoontui kaksi (2) kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 38 kohtaa. Vuosikokous
pidettiin 2.3. kuuden osallistujan voimin.
JÄSENISTÖ
Vuoden 2017 lopussa yhdistyksessä jäsenrekisterin pitkän peruslistan (1.12.2017)
mukaisesti oli kohdassa ”vanhat jäsenet” 139 jäsentä, joista 132 jäsenmaksunsa
maksanutta, 13 perhejäsentä, joista 12 maksanutta, 7 maksanutta lahjoittajajäsentä
(Face), 2 opiskelijajäsentä ja 2 lahjoittajajäsentä. [Saman listan toisessa kohdassa
kerrotaan yhdistyksessä olevan yhteensä 163vanhaa jäsentä, joista 155 maksanutta, 8
maksanutta uutta jäsentä ja 2 eronnutta jäsentä.]
TOIMINTA
- Vuosikokouksen yhteydessä Olli Elon kuvaesitystä Tammimetsien perhoset
Mäntsälässä -kuvaesitystä seurasi 11 henkeä. Vuosikokouksessa tehtiin Mäntsälän
kunnalle aloite kunnan osallistumisesta Luontolahja Suomelle -kampanjaan.
Aloitteessa ehdotettiin luonnonsuojelualueeksi Heponiemi- Sammalsuon aluetta
Hautjärvellä. Kunnan päätös 18.12.2017 on suojella n. 5 ha Suomi100 luontolahjana
Kotojärven suunnalta (kiinteistö 505-407-17-9).
- NCC Roadsin kanssa yhteistyössä käynnistynyttä Kiuru-hanketta on jatkettu;
uskollinen talkoojoukko on kokoontunut torstai- ja maanantaitalkoisiin kitkemään ja
niittämään lupiineja. Syksyllä 2016 aloitettua massiivista lintujen talviruokintaa Kiurun
kummulla on jatkettu. Ruokintalaskut on maksanut NCC.
- Sandberginpellolta on purettu vanha, lahoava katos ja rakennettu uusi. Kannatinosat
ovat paikallista puuta ja uudet pysyvärakenteiset pöydät lehtikuusilankkua.
Rakennustalkoita oli ainakin 4 kertaa vaihtelevin osallistujamäärin.
Heinä- ym. talkoita pidettiin monta kertaa 4 – 18 hengen voimin. Matti niitti
hevosvoimin talkoolaisille haravoitavaa ja sapiloitavaa. Perinneviikatteita ja -haravia on
käytetty. Talvilinturuokintaa Sandberinpellolla on jatkettu.
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- Pönttöpajassa on rakenneltu linnunpönttöjä Kotipiirissä myytäväksi. V. 2017 Kotipiiri tilitti
pöntöistä 1688,40 €. Talkoolaisiakin on ollut ainakin 5 talkoissa 4 – 6 henkeä. Alkuvuonna
2017 Olli laitteli Jorman kanssa uusia pöllönpönttöjä maastoon.
- Tapahtumat: la 20.5. villivihannesretki=hortoilua Elinan ja Jorman hoidolla – 8 osallistujaa,
la 17.6. luonnonkukkaretki Elinan ja Matin kanssa – 5 henkeä, la 26.8. Suomen luonnon
päivän sieniretki Elinan johdolla 3 innokkaan sienestäjän kanssa, su 8.10. Hiljan päivän
karpaloretkellä Ollin kanssa 4 osallistujaa sadesäällä
- Lahjoitus + Kotojärven laavu
Syyskuussa Olli sai yllättävän puhelinsoiton: tarjolla olisi säkillinen siemeniä hakupaikkana
omakotitalo Mäntsälän keskustassa. Paikan päällä ilmeni, että pois vietäväksi on myös useita
kuutioita ulkona säilytettyjä valmiita pilkkeitä (= klapeja). Jorman ja Juhani Röytän
peräkärrykuljetusten avulla lahjoituspuut siirrettiin Kotojärven laavun parkkipaikalle ja sieltä
kottikärry- ja ihmisvoimin laavun puuvarastoon. Se on nyt täynnä! Siemenet on syötetty
linnuille eri ruokintapaikoissa. Talvilinturuokintaa on jatkettu myös Kotojärvellä.
- Aktiiviretkelle pääsi osallistumaan pe 28.4. Mustilan arboretumiin ym. kohteisiin Teppo,
Olli ja Leila. Ma 22.5. Teppo, Jorma ja Olli retkeilivät Itä-Uudellamaalla ja Pirteän Pässin
majoituksessa Heinäveden Vihtarissa Ilmari Räsäsen Sll:lle testamenttaamassa Risto Sulkavan
luomumaailmassa vierailivat Jorma, Olli ja Leila 31.8. - 1.9.
- Tiedottamiseen hankittujen (Foral.netin Safiiri-palvelun) Planeetta Internet-sivujen
www.mantsalan-lsy.fi ylläpidosta on huolehtinut Erja Niemeläinen talkootyönä.
Tilaisuuksista on ilmoitettu yhdistyksen kotisivulla, Sll:n Tapahtumat-sivulla, Mäntsälän
Uutisten seurapalstalla ja Luonnonsuojelijassa.
Yhdistys on jäsenenä Sll:n Uudenmaan piirissä.
TALOUS
Vuonna 2017 tulot ovat kertyneet jäsenmaksuista ja pönttöjen myynnistä Kotipiirissä.
(Jäsenmaksutuotot 1065,85 €, pönttömyynti 2163,60 €).
Yhdistys omistaa yhden Vuotoksen Voima Oy:n osakkeen.

