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Kannen kuvat: 
Talvista Kosteikkopuistoa. Tarja Heikkonen.
Koskikara Puujoella Hausjärvellä. Sakari Savolainen.
Verkkosivut: https://www.sll.fi/riihimaki/
Facebook: https://www.facebook.com/rslsy/
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Riihimäen seudun luonnonsuojelu-
yhdistys
Junailijankatu 31 A 23
11100 RIIHIMÄKI
heinosen.harri(at)gmail.com
https://www.sll.fi/riihimaki/
040-759 9908

 Harri Heinonen (puheenjohtaja ja jäsenrekisterin ylläpito)      
Puh. 040 7599908, heinosen.harri(at)gmail.com 

 Sakari Savolainen (varapuheenjohtaja)
Puh. 0405551611, sakarisakkesavolainen(at)gmail.com 

 Mikko Kalliokoski (retkivastaava, sihteeri)
Puh. 040 689 6584, mikko(at)3dpatina.fi 

 Hannele Rajamäki (taloudenhoitaja)
Puh. 0500 440 999, hannelerajamaki(at)outlook.com 

HALLITUS 2022

Varsinaiset jäsenet:
Harri Heinonen (puheenjohtaja)
Sakari Savolainen (varapj)
Mikko Kalliokoski (retkivastaava)
Hannele Rajamäki (talous)
Tarja Heikkonen (sihteeri)
Varajäsenet:
Anne Laine
Martti Rajamäki

Kuvat 1-2. Hallituksen kokouksia.
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Hyvät yhdistyksemme jäsenet!

Yhdistysten toiminta on nyt kaksi vuotta sopeutu-
nut virtuaaliseen vaikuttamiseen ja yhdessäoloon.
Edellistä poikkeustilaa näyttää nyt seuraavan uusi
kansainvälinen  häiriö,  joka  myös  vaikuttaa  jollain
lailla  suomalaisten arkipäivään.  Kaiken tämän so-
peutumisen rinnalla jatkuu kuitenkin ilmastonmuu-
tos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen,
joita ei pitäisi unohtaa päätöksiä tehtäessä.
Omasta ympäristöstä ja lähiluonnosta huolehtimi-
nen  on  parasta  ja  konkreettisinta  mitä  voimme
oman terveytemme ja hyvinvointimme eteen teh-
dä. Luonnossa liikkuminen ja luontoarvojen puolus-
taminen tuovat hyvää mieltä ja monenlaisia positii-
visia  vaikutuksia.  Luonnonsuojeluyhdistyksen  toi-
minnan kautta on mahdollista päästä vaikuttamaan
paikalliseen  kehitykseen  laajemminkin.  Kannattaa
olla mukana!
Tänä vuonna pyritään järjestämään taas perinteiset
torstaikävelyt,  joissa  tutustutaan lähialueen luon-
toilmiöihin ja järjestetään tauon jälkeen myös Erä-
messut, joihin yhdistys osallistuu omalla messutel-
tallaan.  Siellä  voimme  tavata.  Iso  asia  on  myös
mahdollinen yhdistyminen Lopen Luonnonystävien
kanssa.  Yhdistyminen  voisi  tuoda  hyviä  mahdolli-
suuksia uusiin toimintamuotoihin. Luonnonsuojelu-
yhdistyksen jäsenenä on mahdollista olla mukana
rakentavassa ja paikallisessa vaikuttamisessa!

Kuva 3. Puheenjohtaja tutkii poimintahakkuun vaikutuksia Karhissa.

Terveisin Harri Heinonen, puheenjohtaja, RSLY
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

Toimintakertomus vuodelta 2021
Yleistä. Vuonna 2021 luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaan vaikutti pan-
demia, joka muutti suunnitelmia kuten siirsi myös jälleen kerran Erämes-
suja vuodelle 2022. Yhdistys jatkoi kuitenkin aktiivisesti yhteistyötä kau-
pungin ympäristö- ja metsänhoitoyksiköiden kanssa seuraten mm. ensim-
mäisten metsän jatkuvan kasvatuksen kohteiden hakkuita ja Peltosaaren
kosteikkopuiston tilannetta. Lasin metsässä jatkuvan kasvatuksen hakkuut
toteutettiin, ja yhdistys oli mm. Lasitehtaan koulun vanhempainyhdistyk-
sen apuna metsään suunnitellun polun raivaustalkoissa.  Torstaikävelyitä
toteutettiin rajoitusten nojalla pienimuotoisina.
Yhdistys osallistui myös aiempien vuosien tapaan Suomen luonnonsuojelu-
liiton ja sen Uudenmaan piirin toimintaan. Yhdistys oli edustettuna piirin
hallituksessa.
Yhteistoimintaa  oli  mm.  Riihimäki-seuran,  Riihiladun,  BirdLife  Kanta-Hä-
meen, Riihimäen kaupungin viranomaisten, muiden luonnonsuojeluyhdis-



4
tysten, Valion eettisen toimikunnan, Sammalistonsuon lintukosteikon toi-
mijoiden kanssa ja Fortumin yhteistyöraadin kanssa.
Jäsenistö. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 166 (tämä tarkistettava). Jäsen-
maksu oli varsinaisille jäsenille 38 e , opiskelijajäsenille 28 e ja perhejäse-
nille 15 e. Yksi jäsenkirje lähetettiin, ja vuosikokous pidettiin läsnäolo- ja
teams- kokouksena.
Hallinto.  Hallitus piti yhteensä seitsemän kokousta. Vuosikokous pidettiin
Voimalan tiloissa, etäosallistumisten kera. Puheenjohtajana vuosikokouk-
sesta 2021 lähtien toimi Harri Heinonen, varapuheenjohtajana Sakari Sa-
volainen sihteerinä Tarja Heikkonen ja taloudenhoitajana Hannele Rajamä-
ki.  Muut  hallituksen jäsenet  olivat  Mikko  Kalliokoski,  Hannele  Rajamäki
sekä varajäseninä Anne Laine ja Martti Rajamäki. Toiminnantarkastajina oli
Paula  Suoja  ja  varatoiminnantarkastajana Jarmo Heino.  Yhdistyksellä  oli
vuokralla kaupungilta Voimalasta pieni  varastohuone, johon sisältyi käyt-
töoikeus Voimalan kokoushuoneeseen. Kokoushuonetta käytettiin yhdis-
tyksen kokouksissa. Yhdistys otti osaa SLL:n Uudenmaan piirin kokouksiin.
Yhdistyksen hallituksen jäsen Tarja Heikkonen oli SLL:n viestintävaliokun-
nan jäsen ja Harri Heinonen jatkoi Uudenmaan piirihallituksen varsinaise-
na jäsenenä. Harri valittiin myös piirihallituksen jäseneksi vuodelle 2022.
Tiedotus.  Järjestetyistä tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitettiin paikallis-
lehdissä yhdistyspalstalla, Luonnonsuojelija-lehdessä, SLL:n tapahtumaka-
lenterissa, yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla. Yhdistyksen kotisi-
vun  osoite  on  https://www.sll.fi/riihimaki.  Sivuston  sisällöstä  vastasivat
Harri Heinonen ja Sakari Savolainen.
Yhteistyö kaupungin metsien jatkuva kasvatus -projektissa. Kaupunki to-
teutti talousmetsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmää luonnonsuoje-
luyhdistyksen aloitteesta tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta.  Menetelmäl-
lä tehtiin hakkuita ns. Lasin metsässä. Yhdistys osallistui Lasin koulun van-
hempainyhdistyksen kanssa syksyllä 14.9. Lasin metsän talkoisiin, jossa sii-
vottiin koulun suunnitteleman luontopolun kohdalta risuja hakkuiden jälji-
tä. Harri Heinonen ja Mikko Kalliokoski toimivat yhteyshenkilöinä.
Sammaliston  kosteikkotyöryhmä.  Sakari  Savolainen  toimi  yhdistyksen
edustajana  Sammaliston  kosteikkotyöryhmässä.  Sammalistonsuolle  piti
avautua luontopolku Erämessujen aikaan, mutta avaus siirrettiin ja luonto-
polun loppuunsaattaminen siirtyi, koska messut siirtyivät.
Lausunnot, aloitteet ja kannanotot. Yhdistys lähetti vastineen Hausjärven
kunnalle koskien Kirkonkylän ja Hikiän osayleiskaavaa. Yhdistys kirjelmöi
Riihimäen kaupungin ympäristöpuolelle Peltosaaren kosteikkopuiston lu-
vattomasta lumenkaadosta, vaatien kaupunkia selvittämään, oliko sillä vai-
kutusta  kosteikon  viitasammakkokantaan.  Kaupunki  lupasi  selvityttää
asian. Yhdistyksen käynneillä viitasammakkoa ei kuulunut enää Peltosaa-
ren kosteikolla, vain Sammalistonsuon lintutornin lähellä kosteikkoalueel-
la. Lisäksi Sakari Savolainen järjesti siivoustalkoot kosteikolla ja  alueen ti-
lasta jaettiin tietoa yhdistyksen Facebook-sivulla. Viitasammakkoselvityk-
sessä sammakoita havaittiin myöhemmin. Tarja Heikkonen lähetti Pelto-
saaren kosteikkopuiston opastusta ja luontopolkua koskevan ehdotuksen
Riihimäen osallistavan budjetoinnin hankehakemuksiin, ja se pääsi budje-
tointivaiheeseen. Kaupunki laski budjetiksi 8000 euroa. Kaupungin sivulla
on nettiäänestys, jonka pohjalta toteutettavat ehdotukset valitaan. Äänes-
tys päättyi 30.1.2022. Yhdistys julkaisi kuntavaaleihin liittyvän RSLY:n halli-
tuksen hyväksymän mielipidekirjoituksen yhdistyksen nettisivuilla.

https://www.sll.fi/riihimaki
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Retket ja muu toiminta
Torstaikävelyt.  Mikko Kalliokosken vetämällä yrttiretkellä 18.5. oli kolme
osallistujaa. 3.6. yölaulajaretkellä Herajoen vedenottamolle oli 27 osallistu-
jaa. Retkestä julkaistiin myös lehtijuttu Aamupostissa. Paalijoen kanjonin
pyöräily- ja kävelyretkellä 12.8. oli mukana 12 henkilöä. Hyvinkään Kypärä-
lammin yön yli  -vaellusretkelle  28.-29.8.  osallistui  neljä  henkilöä.  Mikon
vetämälle sieniretkelle 9.9. osallistui 8 henkilöä.
Yleisötilaisuudet. Pandemiasta johtuen yleisötilaisuuksia ei pystytty järjes-
tämään edellä mainittujen retkien lisäksi. Yhdistys kuitenkin osallistui Ko-
tokartanosäätiön seniorimessuille 6.10, jossa Mikko Kalliokoski oli esittele-
mässä yhdistyksen toimintaa Granitin aukiolla.
Luontovalokuvauskilpailu. Jo vuonna 2020 aloitettu ”Meidän vetemme” -
luontovalokuvakisa jouduttiin siirtämään ja jatkamaan vuodelle 2022, kun
valokuvakisan tulokset piti alun perin julkistaa Erämessuilla, ja messut siir-
tyivät. Kisa päättyy huhtikuun loppuun 2022 mennessä.
Seminaarit, työryhmät ym. Fortumin (ent. Ekokem) yhteistyöraatiin osal-
listui aluksi Anne Laine, sittemmin Harri Heinonen. Valion eettinen neu-
vottelukunta (Anne Laine). Sammaliston kosteikkotyöryhmä (Sakari Savo-
lainen). Harri Heinonen toimi SLL:n Uudenmaan piiri hallituksen jäsenenä.
Tarja Heikkonen toimi SLL:n viestintävaliokunnan jäsenenä. Sakari Savolai-
nen osallistui Kohtuus vaarassa-seminaariin Kolilla. Tarja Heikkonen osal-
listui Uudenmaan piirin kuntametsäkoulutukseen

Peltosaaren  kosteikkopuisto  saa  opasteet.  Luonnonsuojeluyhdistyksen
silmäterä Peltosaaren kosteikkopuisto virkistyskeitaaksi- ehdotus onnistui
saamaan ääniä neljänneksi eniten Riihimäen kaupungin osallistavan budje-
toinnin hankeideoista. Ääniä kertyi peräti 194. Sen mukaan puiston silta ja
opasteet uusitaan sekä alueella tehdään kunnossapitotöitä 6000 eurolla.
Ehdotus sisälsi myös ajatuksen, että polusta voisi tehdä tehtävämateriaalia
kaupungin koulujen käyttöön. Tulos on hieno, sillä saadaan kosteikkopuis-
to paremmin esille ja säilymään ulkoilualueena, ja päiväkotien ja koulujen
retkikohteena. Hyvin opastettuna sen arvo nousee, eikä kosteikon reunaa
enää käytettäisi likaisen lumen kaatopaikkana tai rakentamisen varamaa-
na. Kosteikon kosteimpaan osaan yhdistys on jo kunnostanut talkoilla pit-
kospuuosuuden. Kosteikon kunnostuksessa otetaan huomioon myös viita-
sammakon säilyminen. Luonnonsuojeluyhdistys nosti Peltosaaren kostei-
kon esiin 1998, laatien kaupungille  ehdotuksen luontopolusta ja toteut-
taen siihen opastaulut. Ne eivät kauan kestäneet ilkivallan takia. Opasteet
korvattiin myöhemmin metallisilla numerokepeillä ja opasviholla. Numero-
keppejä on enää harva jäljellä,  opasvihkoa ei  enää ole.  Tekstit löytyvät
kaupungin sivulta, mutta kaipaavat uusimista. Kosteikon kasvillisuus ja lin-
nusto on jo vihon laatimisesta (2007) muuttunut. Maisemakin on muuttu-
nut, ja viereen on rakennettu käsipallohalli. Äänestyksessä toinenkin luon-
toehdotus toteutuu. Hatlamminsuon luontopolkuopasteiden uusimista ää-
nesti 339. Uusimiseen varataan 500 euroa. Polulle asennetaan opastetolp-
pia  ja  jokaiseen  tolppaan  tulee  heijastimet.  Osallistavaan  budjetointiin
tuli kaikkiaan 77 ehdotusta, joista äänestykseen eteni 33 suunnitelmaa.
Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin oli varattu tälle vuodelle 100 000
euroa.
Terveisin Tarja Heikkonen, RSLY:n sihteeri
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Toimintasuunnitelma  vuodelle  2022.  Vuodelle  2022  suunnitelmissa  on
Sammalistonsuon luontopolun kehittäminen muiden toimijoiden kanssa ja
luontopolun  avajaiset  Erämessujen  yhtydessä.  Torstaikävelyjä,  retkiä  ja
osallistumista ja järjestämistä palaten ennen koronaa oleviin hyviin käy-
tänteisiin jatketaan pitkin vuotta. Toimintasuunnitelma on kokonaisuudes-
saan nähtävissä yhdistyksen verkkosivuilla.

Valokuvauskilpailu. Vuonna 2020 - 2021 Luonnonsuojeluliitossa painotet-
tiin  vesiluonnon  suojelua  unohtamatta  ilmastokriisiä  ja  luonnon  moni-
muotoisuuden  köyhtymistä.  Suomen  Luonnonsuojeluliiton  Uudenmaan
piiri,  johon myös Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi kuuluvat, osallistuu muun
muassa vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan ja merialueiden
suunnitteluun ja kalatalousalueiden yleiskokouksiin. Myös pienvedet, esi-
merkiksi lähteet ja purot, huomioidaan suojelutyössä.
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys yhteistyössä Kamerakerho 50:n
kanssa järjestää toukokuun alusta kesäkuun loppuun valokuvauskilpailun
teemalla ’Meidän vetemme’. Kilpailu on kohdistettu harrastajille,  kaiken
tasoisilla laitteilla ja taidoilla voi siis osallistua. Huomio kiinnitetään lähinnä
vesiteeman esille tuontiin, paikallisuus on plussaa. Kilpailu on suunnattu
seudun asukkaille (Riihimäki, Hausjärvi, Loppi).
Voit  osallistua  kilpailuun lähettämällä  kilpailukuvasi  viestinä yhdistyksen
sähköpostiosoitteeseen  info.rsly@gmail.com.  Lisää  viestiin  myös  kuvan
nimi, yhteystietosi sekä ikäsi. Liitä kilpailukuva kommenttiin jossain yleises-
sä kuvaformaatissa (jpg, gif, tiff, bmp tms.).
Voittaja julkaistaan Erämessuilla kesäkuussa 2022 ja kuvista parhaita jul-
kaistaan yhdistyksen netti- ja facebook-sivuilla. Arvosteluraatiin kutsutaan
paikallisten  kamerakerhojen  edustajia  sekä  luontoharrastajia.  Voittajat
palkitaan maineella, kunnialla sekä pienillä aiheeseen sopivilla palkinnoilla.

Kohtuus vaarassa -liike ja Kohtuus vaarassa -seminaari. Kohtuus vaarassa
-kansalaisliike (https://www.kohtuusvaarassa.com/) tekee työtä ympäris-
tön suojelemiseksi.  Liikkeellä ei ole varsinaista organisaatiota vaan laaja
joukko kansalaisaktiiveja toimii yhteisten suojelutavoitteiden puolesta. Lii-
ke on saanut alkunsa  Kolin kansallispuiston perustamisen (1991) aikoihin.
Syksyllä 2021 oli  kahdeksas seminaari 8.-10.10.2021 Joensuussa ja Kolin
kylällä. Osallisujia oli reilut 100, minä mukaan lukien. Pääteemana oli puu
ja  puiden  suojelu.  Globaali  metsähätätila  todettiin  ja  metsänhävityksen
kansainvälinen kriminalisointi onkin käynnissä ja se liittyy ympäristötuhon-
nan kansainvälinen kriminalisointi laajaan hankkeeseen.  Ympäristön kei-
kahduspisteet, esimerkiksi sademetsien sadannan loppuminen oli käsitte-
lyssä. Maankäyttö on suojelun keskeinen tekijä ja yhteismaan ongelmaa
käsiteltiin. Laajan ohjelman myötä pahuuden ja ihmisen pahuuden teemat
tulivat konkreettisesti esiin, vaikka niiden käsittely jäikin yhdeksi monista
kotiinviemisistä.
Käsitteitä: Ecocide, luonnontuhonta on globaali ilmiö, jonka kriminalisointi
on edennyt vaikeuksista huolimatta varsin pitkälle. Käsitteen isä on biologi
Arthur  Galston  (1970).  Taustalla  ovat  Vietnamin  pommitukset  ja  Agent
Orange.  Olof  Palme Tukholman ympäristökonferenssissa  1972 tuki  han-
ketta. Polly Higgins 2010 toi ehdotuksen YK:n kansainvälisen oikeuden toi-
mikunnalle. 2012 End Ecocide on Earth NGO perustettiin. 2016-2017 Mon-
santo-tuomioistuin  istui  Haagissa.  2017 Stop Ecocide Foundation perus-
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tettiin.  Keikahduspiste on ympäristössä saavutettu tila, jossa tuho on niin
suuri,  että luonto ei enää palaudu. Esimerkkinä on sademetsäalueen sa-
teen loppuminen.  Ekososiaalinen sivistys huomioi ympäristön ja sosiaalis-
ten tekijöiden merkityksen ympäristönsuojelussa. Lainsäädännön retroak-
tiivisuus ulottaisi uuden lainsäädännön koskemaan myös lakia edeltäviä ta-
pahtumia ja esimerkiksi  ympäristölainsäädäntöä ei sovelleta retroaktiivi-
sesti.  Holoseeni  ja  antroposeeni. Elämme holoseenia  maailmankautta ja
jotkut ovat ehdottaneet, että nykyinen ihmisen voimakkaan vaikutuksen
aikakausi voisi olla holoseenenin jälkeinen antroposeeni.
Ympäristötyössä paikallisuus on avainasemassa, kuten myös kaikkien osa-
puolien välinen yhteistyö ja aito dialogi kaikkien kesken. Tämä on vaikeaa,
mutta hyvin tarpeellista ja tavoiteltavaa. Yhteistyötahoja Kohtuus vaarassa
-liikkeessä ovat mm. Eko-säätiö, Siemenpuu-säätiö, Lumimuutos ry, Luon-
nonperintösäätiö, Suomen luontopaneeli jne.
Me kaikki haluamme nauttia puhtaasta vedestä, puhtaasta ilmasta, puh-
taasta ruuasta, kauniista luonnosta ja kauniista maisemista...
- ...mutta, Maapallomme on rajallinen ja jatkuvan kasvun ideologia on it-
sensä kumoava. Meidän tulisi pyrkiä kestävään elämäntapaan, mutta mi-
ten? Merkillepantavaa on se, että tämä tiedetään laajasti. Se ei ole yllätys.
Miksi ihminen, ihmiset kuitenkin toimivat näin? Ihmiset pystyvät paljoon
hyvään, mutta...tekevät paljon pahaa, miksi? Hyvän ja pahan ongelmaa ei
voi ohittaa. Siitäkin tulee keskustella. Yhteisöllisyys ja paikallinen vaikutta-
minen on mahdollista arjen valinnoissamme ja tärkeää ympäristönsuoje-
lussa, poliittisten ja taloudellisten päätösten ja globaalin vaikuttamisen li-
säksi. 
Ympäristötyössä  tulee  etsiä  tasapainoa,  ettem-
me väsy. Pieniä tekoja ja hyviä valintoja tulee ar-
vostaa, mutta nähdä myös kokonaisuuksia. Meil-
lä on toivoa ja mahdollisuus vaikuttaa. Pieniä hy-
viä tekoja ja valintoja ovat tarpeettomien valojen
sammuttaminen, roskien poimiminen tai  joskus
mahdollisuuksien mukaan matkanteko polkupyö-
rällä tai julkisilla oman auton sijaan, noin esimer-
kiksi.  Jokainen voi  keksiä itse lisää pieniä hyviä
asioita.

Terveisin varapuheenjohtaja
Sakari "Sakke" Savolainen

Lopen ja Riihimäen yhdistyksien yhdistäminen avaisi hyviä mahdollisuuk-
sia voimia yhdistämällä ja uusia toimintamuotoja kehittämällä. Työtä ym-
päristösaralla riittää ja voimien yhdistäminen voisi siksi olla viisasta. Pro-
sessi yhdistymisestä on käynnissä, mutta vaatii vielä toteutuakseen Lopen
jäsenkunnan hyväksymisen.

Kuvat 1-4: Sakari Savolainen

Kuva 4. Sakke Kosteikko-
puiston pitkospuutalkoissa.
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Sääntömääräinen vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
keskiviikkona 30.3.2022 klo 18.00 alkaen
Voimala, Paloheimonkatu 2, 3. krs + Teams-mahdollisuus etänä 
Tarjoiluakin on.
18.00 -19.00 on luontokuvaesitys.
Tervetuloa!

Vuosikokoukssa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä Lopen ja Riihimäen 
yhdistysten mahdollinen yhdistyminen, johon pyydetään jäsenistöltä man-
daatti.

Jos haluat osallistumislinkin Teams-vuosikokoukseen, pyydä se sähköpos-
tilla osoitteesta Heinosen.harri@gmail.com

Lähettäjä:

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

Junailijankatu 31 A 23
11100 RIIHIMÄKI


