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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Toiminnan tarkoitus
Riihimäen Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n toiminnan tarkoitus on edistää Riihimäen ja 
Hausjärven kuntien luonnon- ja ympäristönsuojelua

Luonnon- ja ympäristönsuojelu
 Yhdistyksen tavoitteena on saada päättäjät ja asukkaat havahtumaan luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymiseen ja suojelutarpeisiin. Yhdistys tekee tunnetuksi laadukasta lähiluontoa.
 Yhdistys tekee esityksiä toiminta-alueensa kunnille ja maanomistajille arvokkaiden luontokohteiden

suojelemisesta sekä niiden hoidon ja käytön kehittämisestä.
 Yhdistys seuraa maankäytön suunnittelua sekä kaavoitusta ja pyrkii kannanotoillaan edistämään 

luonnon- ja ympäristönsuojelun huomioimista. Riihimäki ja myös Hausjärvi pyytävät valmisteilla 
oleviin kaavoihin yhdistykseltä lausuntoja. Yhdistys seuraa kaavoitusta myös oma-aloitteisesti.

 Yhdistys on mukana lausumassa metsänhoitosuunnitelmista ja käyttöilmoituksista yhdessä 
kaupungin metsävastaavan kanssa. Kaupungin metsänhoitoon pyritään saamaan monimuotoisuus 
huomioivia hoitomenetelmiä.

 Toiminta linkittyy liiton teemoihin ja yhdistys osallistuu myös Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 
piirin toimintaan. Vuonna 2022 Luonnonsuojeluliiton pääteemana on kaivokset ja niiden myötä 
ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.

 Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen tähtäävät toimenpiteet olivat vuoden 2022 aluevaaleissa esillä 
puolueiden vaaliteemoissa. Suomen luonnonsuojeluliitto paikallisyhdistyksineen on vahvasti 
mukana vaikuttamassa hyvinvointialueiden poliittisiin linjauksiin. 

 Riihimäen seutu kuuluu Vantaanjoen ja Kokemäenjoen valuma-alueeseen. Vantaanjoki on ollut 
perinteisesti vesiensuojelutyön keskiössä, mutta seurantaan otetaan vahvemmin myös 
Kokemäenjoki, eli Punkanjoen ja Puujoen alue. Pienvedet, esimerkiksi lähteet ja purot, 
huomioidaan suojelutyössä.

 Tämä vuosi on koronarajoitusten purkamisen aikaa. Yleisölle avoimia live-tapahtumia aletaan 
järjestää mahdollisuuksien mukaan. 

Tiedotus ja valistus
 Yhdistys hoitaa tiedotusta jäsenistölle sähköisillä jäsenkirjeillä ja sähköpostitiedotteilla.
 Tapahtumista tiedotetaan myös lehdissä (Aamuposti, Aamuposti Viikko, Luonnonsuojelija), 

Facebookissa yhdistyksen sivulla, yhdistyksen omalla kotisivulla https://www.sll.fi/riihimaki ja liiton 
tapahtumakalenterissa.

 Jäsenetuna kaikki jäsenet saavat Luonnonsuojelija-lehden.
 Vuoden aikana järjestetään yleisötilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
 Yhdistys jatkaa yhteistoimintaa Riihimäki-Seuran, ympäristöyhdistysten ja muiden 

ympäristönsuojelusta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.
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Retkeily ja muu toiminta
 Pyritään järjestämään yleisötapahtumia pandemia-rajoitusten lieventyessä.
 Linturallia ei pystytty pitämään koronarajoituksista johtuen.
 Helmikuussa ei pystytty osallistumaan luonto lainassa – viikkoon kirjastossa koronarajoituksista 

johtuen.
 Touko- kesäkuussa järjestetään koronan lykkäämä valokuvakilpailu yhteistyössä seudun 

kameraseurojen kanssa
 Osallistutaan kosteikkotyöryhmän toimintaan.
 Riihimäki-Seuran kanssa järjestetään luonnonsuojeluliiton teeman mukaisia torstaikävelyjä. 

Aiempina vuosina suosittuja ovat olleet mm. villiyrttiretki, lepakkoretki, sieniretki, yölaulajaretki ja 
muut linturetket. 

 Retkitoiminnassa tavoitteena jatkaa lähialueretkeilyä, tutustuen paikallisiin luontokohteisiin 
mahdollisesti yliyön retkenä.

 Osallistutaan Erämessuille kesäkuussa yhdessä loppilaisten ja hausjärveläisten kanssa. Erämessut 
on siirretty useaan kertaan 2020-vuodelta.

 Osallistutaan Rakas Riksu-tapahtumaan, mikäli se pidetään
 Osallistutaan kaupungin siivoustalkoisiin ja vieraslajien torjuntatapahtumiin

Nuorisotoiminta
 Pyritään jatkamaan nuorten toimintaa luontokerhon muodossa yhteistyössä esimerkiksi Riihi-ladun 

muumi-retkikoulun kanssa, mikäli vetäjä on käytettävissä ja talous sallii

Yhdistyksen talous
 Toiminnan turvaamiseksi hankitaan lisää jäseniä. Jäsenhankintaa suoritetaan yhdistyksen 

yleisötapahtumissa.
 Varoja hankitaan myös esimerkiksi myymällä arpoja sekä yhdistyksen painamia luontokortteja 

tapahtumissa.
 Riihimäen kaupungilta ja muista mahdollisista lähteistä haetaan toiminta-avustuksia ja avustusta 

nuorisotoimintaan.

Mahdollisia muutoksia toimintaan
 Lopen luonnonystävien kanssa on keskusteltu alustavasti mahdollisesta toiminnan yhdistämisestä. 

Yhdistymisestä olisi hyötyä esimerkiksi hallinnollisten vastuiden jakamisen kautta.  Käytännön 
järjestelyihin ryhdytään, mikäli jäsenistö hyväksyy ehdotuksen vuosikokouksessa. Järjestely vaatii 
sääntömuutoksen mm. toimialueen ja mahdollisesti hallituksen kokoonpanon osalta.
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