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125 tekoa kestävän kehityksen hyväksi
Yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehityksen edistäminen on ollut Luonnonystävien liikkeen (NFI)
keskeinen painopiste aina siitä lähtien kun liike vuonna 1895 perustettiin. Luontokokemuksen tuominen
kaikkien saataville, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta reilun matkailun tukeminen, vapaa-ajan
aktiviteettien järjestäminen, luonnon ja kulttuuriperinnön suojeleminen ja toiminta ilmastooikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen solidaarisuuden hyväksi ovat olleet Luonnonystävien liikkeessä
toimivien tuhansien yksittäisten henkilöiden sydämenasiana ympäri maailman.
Kansainvälinen kampanja ”125 tekoa kestävän kehityksen hyväksi” ilmentää luonnonystävien toiminnan
monimuotoisuutta. NFI:n 13.6.2020 pidettävä vuosikokous tulee hyväksymään listan tavoitteita ja
konkreettisia toimenpiteitä, jotka osoittavat, että tulemme jatkossakin puolustamaan arvojamme ja
myötävaikuttamaan kaikkien ihmisten hyvään tulevaisuuteen.
Kampanjan tavoitteet
-

esitellä Luonnonystävät nykyaikaisena liikkeenä, jolla on jäseniä kiinnostava sanoma
viestiä Luonnonystävien liikkeen monimuotoisuudesta ja kansainvälisyydestä
tarjota paikallisyhdistyksille hyviä käytäntöjä ja kokemusten vaihtoa.

Toteutus
Kampanjan toteutus kestää koko vuoden 2020 ja siinä keskitytään seuraaviin toimenpiteisiin:
-

-

-

-

-

Senegal-Gambian Vuoden Maiseman käynnistystapahtuma 19.1.2020
Kampanjan virallinen julkistus tapahtuu Gambiassa 19.1. juhlatilaisuuksissa, joita vietetään
ensimmäiseen afrikkalaiseen Vuoden Maisemaan liittyen. Tapahtuma on myös Luonnonystävien
kansainvälisen yhteistyön kohokohta.
NFI:n vuosikokous Wienissä 13.6.
Kokous keskittyy 125-vuotismerkkipäivään. NFI:n hallitus valmistelee yhdessä
jäsenorganisaatioiden kanssa tavoitelistaa, joka hyväksytään kokouksessa. Virallisten
kokousedustajien lisäksi vuosikokoukseen voi osallistua myös rajallinen määrä vieraita. Kokousta
seuraavalla viikolla Wienin luonnonystävät organisoivat useita tapahtumia, mm. opastettuja
kävelykierroksia Luonnonystävien historiallisilla paikoilla.
Ensimmäinen Kansainvälinen Luonnonystävien Päivä 18.-20.9.
NFI:n vuosikokous on päättänyt järjestää vuosittain Kansainvälisen Luonnonystävien Päivän, jolloin
järjestetään mahdollisimman monta paikallista tapahtumaa vuosittain tästä vuodesta alkaen.
Sosiaalisen median kampanja
NFI:n toimisto on koonnut 125 mennyttä ja nykyistä tapahtumaa tai projektia, joita esitellään
Facebookissa, Instagramissa ja NFI:n nettisivuilla vuoden mittaan.
NFI:n adventtikalenteri esittelee merkkivuoden kohokohdat
NFI:n adventtikalenteria on julkaistu sosiaalisessa mediassa muutaman vuoden ajan. Vuonna 2020
kalenteri keskittyy juhlavuoteen ja esittää 24 juhlavuoden kohokohtaa.

Tule mukaan – tehdään yhdessä!

Paikallisilla yhdistyksillä on erilaisia mahdollisuuksia osallistua – aina sosiaalisen median julkaisujen
jakamisesta omien aktiviteettien järjestämiseen – riippuen siitä, miten paljon aikaa ne haluavat käyttää
kampanjaan.
1) Toteuta Kansainvälisen Luonnonystävien Päivän tapahtumia!
Luonnonystävät on perustettu virallisesti 16.9.1895. Perustamispäivän kunniaksi järjestetään yhden
viikonlopun aikana 18.-20.9. mahdollisimman paljon paikallisia tapahtumia.
Koska joillakin jäsenorganisaatioilla ja paikallisyhdistyksillä jo on tapana viettää omaa Luonnonystävien
Päivää, edellä mainittu ajankohta on ainoastaan ehdotus, jonka tavoitteena on saada päivälle
mahdollisimman laajaa huomiota yhdistämällä monia paikallisia tapahtumia.
Kansainvälisen Luonnonystävien Päivän pääasiana tulisi olla luonnonystävien yhteinen tapahtuma kuten
ohjattu patikointiretki tai kiinnostava luento. Jos alueella on luontopolkuja, niille voisi järjestää retken. Ja
jos mahdollista, omat majat voisi kytkeä ohjelmaan mukaan.
Yksi aktiviteetti voisi olla puiden istuttaminen, ja tätä ideaa korostettiinkin NFI:n viime vuosikokouksessa.
Teema voi olla ”Yksi puu jokaisessa paikallisyhdistyksessä” tai ”Yksi puu jokaista luonnonystävää kohti”, ja
siihen voi halutessaan yhdistää lahjoituksen keräämisen Afrikan luonnonystäville hedelmäpuiden
istuttamista varten. Näin voimme olla esimerkkinä ja painottaa konkreettisilla toimenpiteillä
Luonnonystävien vaatimusta paremmasta ilmastonsuojelusta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta.
Mitä enemmän ryhmiä osallistuu, sitä onnistuneempi Kansainvälinen Luonnonystävien Päivä on!

2) Jaa sosiaalisen median julkaisuja!
Julkaisuja sosiaaliseen mediaan on nopea tehdä ja niiden avulla kampanjalla on mahdollista saavuttaa
suurempi joukko ihmisiä.
Tammikuun puolivälistä marraskuun puoliväliin NFI:n toimisto julkaisee 125 aktiviteettia Facebookissa ja
Instagramissa tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin (#Naturefriends125activities). Ensimmäisenä esitellään
liikkeen varhaisvuosien merkittävimmät historialliset tapahtumat. Samalla tapahtumat julkaistaan saksaksi,
englanniksi ja ranskaksi NFI:n nettisivuilla (www.nf-int.org/125activities). Suomesta julkaistaan kaksi
aktiviteettia: toinen Nuuka ry:n roolista Nuuksion kansallispuiston perustamisessa ja kehittämisessä ja
toinen Pohjantähden Työväen Retkeilijöiden talkoista työväentalojen kunnostamisesta ja ylläpitämisestä.
Lisäksi NFI julkaisee tapahtumia säännöllisesti NFI Newsletter -uutiskirjeessä. Uutiskirjettä ja sen vanhojakin
julkaisuja voi tilata osoitteesta https://www.nf-int.org/en/publications/nfi-newsletter.
NFI lähettää tiedotusverkoston jäsenille säännöllisesti tietoa uusista postauksista niin, että kukin
organisaatio tietää jakaa omat tapahtumansa. Jos haluat saada tämän informaation suoraan, lähetä
sähköpostia: lisa.schopper@nf-int.org niin sinut voidaan liittää jakelulistalle.

3) Kerro omista tapahtumistasi!
Otamme mielellämme vastaan tietoja ja kuvia eri juhlavuoden tapahtumista – joko Kansainvälisen
Luonnonystävien päivänä tai jonakin muuna ajankohtana. Voit lähettää tekstit ja kuvat käännettäväksi ja
eteenpäin toimitettaviksi Hannele Pöllälle, hannele.polla@kolumbus.fi.

NFI kerää kaikki aktiviteetit. Vuoden 2020 lopussa kansainvälisten luonnonystävien jury valitsee niiden
joukosta onnistuneimmat tapahtumat, ja kolme parhainta saa kukin 500 euron palkkion. Osallistuminen
kannattaa!

Kampanja-aineisto
Kampanjassa käytetään erityistä Luonnonystävien
125-vuotislogoa. Logoa jaetaan paikallisyhdistyksille
sähköpostilla ja sen voi ladata myös NFI:n
nettisivuilta: www.nf-int.org/125activities.
Myös NFI:n uusi yleisesite on saatavana suomeksi ja
englanniksi. Suomenkielinen versio jaetaan pdftiedostona paikallisyhdistyksille sähköpostilla.
Esitteestä voidaan tarvittaessa tehdä perinteinen
painettu versio.

Mikäli sinulla on kysyttävää kampanjasta tai materiaaleista, ota yhteyttä:
Tiina Sinervo, tyovaenretkeilyliitto@gmail.com, puh. 045 136 9744
Hannele Pöllä, hannele.polla@kolumbus.fi, puh. 040 504 8296
Lisa Schopper, lisa.schopper@nf-int.org, puh. +43-1-8923877

