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Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Hyväksytty sysykokouksessa 27.11.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry (Nylands distrikt vid Finlands  
naturskyddsförbund rf) on Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n varsinainen jäsen. Piirin  
tarkoituksena on monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuriperinnön 
suojeleminen ja hoitaminen. Piiri antaa lausuntoja, kouluttaa, tiedottaa, tekee  
luontoselvityksiä, järjestää tapahtumia sekä tekee aloitteita luonnonsuojelun edistämiseksi.

Piiri tavoittelee jäsenmäärän kasvua. Marraskuussa 2021 piirin yhdistyksissä on 10183 
maksanutta henkilöjäsentä. Aktiivisuuden ja näkyvyyden lisääntymisestä seuraa 
jäsenmäärän kasvua. Yhdistysten onnistumisia huomioidaan ja hyviä käytäntöjä jaetaan.

Vuoden 2022 teemoja kaivokset, maa-ainesten otto ja vuoden lajit

Vuonna 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuoden aiheena ovat kaivokset. 
Uudenmaan piirin alueella teemavuoteen liittyy ennen kaikkea maa-ainesten hankitaan ja 
loppusijoitukseen liittyvä toiminta kuten kalliolouhokset ja maankaatopaikat. Piiri osallistuu 
liiton kaivosaiheiseen teemavuoteen nostamalla esiin louhintaan ja maa-ainesten käyttöön 
liittyviä ympäristöongelmia unohtamatta ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymistä. Aiheesta järjestetään vuoden aikana koulutus yhdistysten toimijoille.

Mikäli mahdollista piiri retkeilee kevät- ja  syyskokouksen yhteydessä. Luonnonkukkien 
päivän (19.6.2022) teemalaji on mäkitervakko. Suomen luonnon päivää vietetään 27.8. 

Vuoden 2022 lajit piirissä ovat mäkitervakko ja kalliohatikka, joka on harvinainen. 
Vuoden lajista on tarkoitus tiedottaa ja samalla  herättää yleisöä huomaamaan maa-
aineshankkeisiin liittyviä luontovaikutuksia.
 

Luonnonsuojelutyö on monimuotoista

Piiri seuraa alueensa maakuntakaavoja. Piiri edistää osaltaan kuntien ja muiden  
yhteisömaanomistajien arvokkaiden luontoalueiden suojelua. Vaikutamme luontoasioiden  
kannalta tärkeimpiin kuntakaavoihin lausunnoin ja lobaten poliitikkoja näin edistäen 
arvokkaiden luontoalueiden suojelua varsinkin pääkaupunkiseudun Viherkehän alueella 
https://www.sll.fi/uusimaa/luonnonsuojelu/viherkeha/. Lisäksi piiri osallistuu ja antaa  
yhdistyksille asiantuntija-apua kuntien metsäsuunnitelmien ja -strategioiden laadintaan  
liittyvään vaikuttamistyöhön.



Piirin suojelutavoitteita edistetään erilaisissa viranomaistyöryhmissä ja 
yhteistyöverkostoissa. Yhteistyötä jatketaan alueen kuntapäättäjien, kansanedustajien, 
tiedotusvälineiden ja kuntien ympäristöviranhaltijoiden kanssa.

Vuonna 2011 julkaistu Kuntametsäopas päivitetään ja uudistettu laitos julkaistaan kevään  
2022 aikana.

Piiri seuraa ja tarvittaessa ottaa kantaa ympäristöhallinnossa käsiteltäviin hankkeisiin, yva-
prosesseihin ja lupiin.
Piiri avustaa yhdistyksiään sekä taloudellisesti että neuvonnalla, muun muassa valitusten ja 
kaavalausuntojen tekemisessä. 

Meluntorjunta ja hiljaisten alueiden suojelutyö jatkuu teemavuoden mukaisella Hiljan päivän  
tapahtumalla. Voidaan esimerkiksi kiinnittää huomiota louhoshankkeiden meluun ja tehdä  
aloitteita niiden melun torjumiseksi jo keväällä.

Hiljainen haavanlehti -palkinto jaetaan hyvästä työstä hiljaisten luonnonalueiden puolesta.  
Kehitetään myös yhteistyötä esimerkiksi terveys- ja ulkoilujärjestöjen kanssa hiljaisuuden  
edistämiseksi.

Hankkeet

Piiri on kumppanina SusiLIFE-hankkeessa. Piiri osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Piirin 
oma Länsi-Uudellemaalle kohdennettu työpaketti alkaa vuoden 2022 syksyllä ja jatkuu 
kevääseen 2023. Työpaketti sisältää kouluvierailuja, tiedotusta sekä yleisötilaisuuksia. 
Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä.

Piiri on kumppanina myös NEMO-hankkeessa, jossa tehdään katsausta kaivoshankkeiden 
ympäristöasioiden tilanteesta. Hanke päättyy 31.10.2022.

Piiri haki vuonna 2021 ELY-keskukselta Helmi-ohjelmasta avustusta kaksivuotiselle (vv. 
2022 – 2023) perustettavalle Ketosirkka – monimuotoista luonnonhoitoa -hankkeelle. 
Hanke jatkaa Ketosirkka II -hankkeen luonnonhoitotyötä läntisellä Uudellamaalla yli  
kahdessakymmenessä kohteessa. Yhteistyökumppaneita ovat Hangon, Lohjan ja 
Raaseporin kaupungit ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys, jotka ovat sitoutuneet myös 
rahoitukseen. 

Piiri pyrkii myös jatkamaan yhteistyötä kolmen yhteistyökumppanin kanssa, joita ei voida 
hyväksyä Helmi-ohjelmaan, koska siihen ei hyväksytä yrityksiä eikä valtion laitoksia. Tämä 
hanke on myös Ketosirkan työn jatkoa. 

Norppajengin suosio nousuun!

Emojärjestö Luonnonsuojeluliiton kanssa yhteistyö on monipuolista ja piirin edustajat  
osallistuvat aktiivisesti muun muassa liiton valiokuntien toimintaan. 
Etäyhteydet mahdollistavat muun muassa koulutusten ja muun informaation jakamisen sekä 
yhteistyön entistä paremmin. Myös muiden luontojärjestöjen kanssa jatketaan tiivistä 
yhteistyötä suojelun edistämiseksi.



Vuoden 2022 syksyllä järjestetään SLL:n liittokokous, johon piiri lähettää omat edustajansa.

Tuki jäsenyhdistyksille suunnataan vuonna 2022 etenkin maa-aineshankkeisiin 
vaikuttamiseen sekä muihin akuutteihin suojelukysymyksiin.

Yhdistyksiä opastetaan aktiiviseen jäsenhankintaan ja viestintään. Koulutuksissa 
hyödynnetään sähköisiä kanavia eri alustoilla, jotta yhä useammilla olisi mahdollisuus 
osallistua kokouksiin ja koulutuksiin, myös poikkeusaikoina. Piiri järjestää yhdistyksille 
räätälöityjä kaava- ja muita koulutuksia, joissa käsitellään vesiin ja maankäyttöön liittyviä 
suojeluasioita.

Piirin yhdistysten aktiivisuus ja toiminta ovat tärkeitä, jotta suojelutavoitteita voidaan 
saavuttaa. Aktiivisuus tuo näkyvyyttä ja sitä kautta myös jäseniä ja tukijoita.

Toimintaryhmissä käytännön työtä

Piirissä on eri aihepiirien toimintaryhmiä, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Piirissä  
toimii luonnonsuojeluryhmä, perinnemaisemaryhmä UUPE, Itämeri-ryhmä ja Kohtuusklubi. 
Niiden kautta aktivoidaan ihmisiä oman ympäristönsä puolustamiseen ja ilmastonmuutoksen
torjuntaan sekä kulutuskriittisyyteen. Toimintaryhmien kautta hankitaan myös uusia jäseniä 
ja aktiiveja. Lisäksi toimivat työvaliokunta ja tiedotusryhmä, jotka avustavat hallituksen 
toimintaa. 

Viestinnällä näkyvyyttä

Piirin vaikuttavuutta lisätään olemalla aktiivinen ja aloitteellinen toimija ja viestijä. Piiri  
tiedottaa toiminnastaan eri medioissa ja järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia. 
Toimittajille voidaan järjestää tarvittaessa räätälöityjä tilaisuuksia.

Muutoin jäsenille eli paikallisyhdistyksille ja yleisölle tiedotetaan sähköpostitse sekä 
verkkouutisten, Facebook-sivujen ja Twitterin avulla. Aktiivinen näkyminen eri medioissa 
lisää piirin tunnettuutta. Hankkeille voidaan perustaa sosiaalisen median tilejä. 

Piirin verkkosivut ovat osoitteessa: http://www.sll.fi/uusimaa/
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/SLLUP
Twitter: @sll_uusimaa

Liite: Vuosikalenteri



VUOSIKALENTERI 2022

TAMMIKUU 
- piirihallitus: Piirihallituksen järjestäytymiskokous ja perehdyttäminen 
- Yhdistysilta: Piirin suojelutyön esittely 
- Toimintaryhmien tapaamiset ja suunnitelmat

HELMIKUU 
- Piirihallitus: kevätkokousasiat
- Luonto- ja ympäristöviikko yhteistyössä kirjastojen kanssa viikolla 6 eli 7.-13.2.2022. 
Teemana on ilmastokriisi. Lue lisää: https://www.sll.fi/luonto-lainassa/
- Koulutus: aiheena esim. maa-aineshankkeet

MAALISKUU
- Piirin kevätkokous teema: maa-aineshankkeet. Valitaan edustajat iittokokoukseen sekä  
uuden valtuuston jäsenet (kevätkokous maalis-, huhti- tai toukokuussa)

- Piirihallitus: yhdistystuet ja mahdollinen teema-aihe

HUHTIKUU 
- Piirihallitus; teema: valtuutettujen tapaaminen 
- SLL:n valtuusto huhtikuussa (valtuutetut) 

TOUKOKUU 
- Piirihallitus: teema tai retki 
- Maailma kylässä -festarit 28.-29.5.2022: jäsenhankintaa ja esittelyä (Helsyn kanssa)

KESÄKUU 
- Piirihallitus: kesäseminaari tai koulutusta (la tai su, koko päivä) 
- Maailman ympäristöpäivä su 5.6.
- Luonnonkukkien päivä su 19.6. laji: mäkitervakko (retkiä yhdistyksissä)

- HEINÄKUUSSA piirin toimisto kiinni

ELOKUU 
- Piirihallitus: teemana tulevan vuoden suunnittelu; myös yhdistyksille avoin
- Suomen luonnon päivä 27.8. retkiä yhdistyksissä ja piirissä

SYYSKUU 
- Liittokokous (3. - 4.9.) 
- Piirihallitus: lähetekeskustelu toimintasuunnitelmaan ja talouteen sekä yhdistystuen 2.erä

LOKAKUU 
- Hiljan päivä (8.10.) maa-aines -teema
- Piirihallitus: Toimintasuunnitelma ja talousarvio eli syyskokousasiat



MARRASKUU 
- Piirin syyskokous (riippuu valtuuston kokousajasta)
- Piirihallitus: valtuutettujen tapaaminen
- SLL:n valtuusto marraskuussa (valtuutetut)

JOULUKUU
- Piirihallitus: toiminnan arviointi

* * * 


