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1 Yleiskatsaus

Tapahtumarikas vuosi 2019 oli Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistystys ry:n 
(SLL Vantaa) 43. toimintavuosi. Keskeisen päämääränsä mukaisesti yhdistys edisti 
luonnon- ja ympäristönsuojelua Vantaan kaupungin alueella vahtimalla kaavoitusta ja 
esittämällä tarvittaessa lausuntoja ja kannantottoja havaitsemiinsa epäkohtiin. 
Luontokouluopetus jatkui totuttuun tapaan, samoin ketotalkoita pidetetiin ja retkiä 
järjestettiin. Vuoden erikoisuutena oli lepakkoseminaari ja linnunpönttötalkoiden 
yhteydessä järjestetty mahdollisuus rakentaa pönttöjä myös lepakoille. Myös 
hyönteishotelleja saattoi pönttötalkoissa rakentaa, mihin virikkeen toi Vantaan kaupungin 
ötököiden teemavuosi.

Numerotiedot yhdistyksen toimintaan liittyen on koottu tämän 
toimintakertomuksen loppuun. Lopusta löytyy taulukoituna myös mm. kaikki 
tapahtumat kävijämäärineen, vuoden aikana jätetyt kannanotot ja hallituksen kokousten 
päivämäärät.

2 Yhdistyksen toimielimet, talous ja viestintä

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, joka Kuva: Minerva Schultz

kokoontuu suunnilleen joka kuukausi. 
Vuonna 2019 hallitus kokoontui 12 kertaa.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
14.2.2019 Tikkurilan lukiossa. Kokouksessa 
tehtiin henkilövalintoja, esim. yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
Kimmo Jääskeläinen. Uusi tulokas 
hallitukseen on Kaarina Aro, joka heti otti
hoitaakseen monia tehtäviä. Yuki Taguchi pohtii norpan selviytymis-

mahdollisuuksia hallituksen kokouksessa.
Vesa Järvinen seuraa tilanteen kehittymistä
taka-alalta.

Vuosikokouksen jälkeisessä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin 
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja tiedotussihteeri, nettivastaava, 
ympäristökasvatusvastaava ja Tuupakan kedon vastaava hoitaja. Uutuutena valittiin myös 
kestitysvastaava. Valinnat on merkitty toimintakertomuksen lopusta löytyvään 
hallituslistaan.

Yhdistyksen toimintaa on aina rahoitettu jäsenmaksutuloilla, näin siis oli myös vuonna 
2019. Tileistä vastasi edelleen taloudenhoitaja Pirkko Kara.

Yhdistyksen ylläpitämän Vantaan luontokoulun päärahoittaja on Vantaan kaupungin 
opetustoimi. Edellinen viisivuotinen sopimuskausi päättyi vuoden 2019 lopussa, ja uusi 
viisivuotinen sopimuskausi alkaa tammikuussa 2020. Luontokoululla on hieman myös 
omaa varainhankintaa, joka koostuu tilojen vuokrauksesta ja tarvikemyynnistä.

SLL Vantaan nettisivut uudistuivat lokakuussa ja löytyvät osoitteesta sll.fi/vantaa, 
kannattaa käydä kurkistamassa! Yhdistyksellä on käytössään myös uusi sähköpostiosoite, 
vantaa@sll.fi. Lisää yhteystietoja löydät nettisivuilta!
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Vuoden loppupuolella tehtiin päätös sähköpostiviestinnän rajoittamisesta vain 
jäsenistöön, joten erilaisten tapahtumissa kerätyistä sähköpostiosoitteista koostuneiden 
listojen käyttö lopetettiin. Jatkossa sähköpostit jäsenistölle lähetetään liiton 
jäsenrekisterin kautta, ja jäsenistöä kannustetaan ilmoittamaan sähköpostinsa 
jäsenrekisteriin, koska jäsenkirjeitä ja kutsuja jäseniltoihin ei laiteta näkyville nettisivuille. 
Sähköpostinsa saa jäsenrekisteriin lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen 
jasenasiat@sll.fi.

Jäsenrekisteristä vastasi Vantaan yhdistyksen osalta         Kuva: Minerva Schultz

Kari Saari joulukuun alkuun asti, jolloin vastuun 
otti varsinaiseksi jäsenrekisterivastaavaksi jo 
aikaisemmin valittu yhdistyksen sihteeri 
Minerva Schultz.

Yhdistyksen tapahtumista on ilmoitettu Luonnon-
suojelijassa, Helsingin Sanomien MenoKoneessa, 
Vantaan Sanomien painetussa lehdessä ja 
menovinkeissä ja kedonhoidon ilmoitustaululla 
Tuupakassa. Periaatteena oli edelleen, että kunkin 
tapahtuman vastuullinen järjestäjä hoiti tapahtuman 
mainostamisen parhaiksi katsomissaan paikoissa.

       Pikkujoulukokouksessa norppa yritti 
Vuoden aikana on tehty päätöksiä viestinnän        röyhkeästi käydä Irma Kauranteen 
tehostamiseksi, niistä voit lukea lisää opuksesta        annoksen kimppuun.
Toimintasuunnitelma 2020!

3 Kaavoitus

Vantaalla kaavoitus on kiivasta.         Kuva: Kimmo Jääskeläinen

Suurin osa hankkeista ei ole 
luonnon kannalta kovin haitallisia. 
”Eniten huolta on aiheuttanut 
muutamilla alueilla luonto-
selvitysten puutteet sekä niiden 
puutteellinen huomioon ottaminen”, 
kertoo yhdistyksen kaavavastaava 
Kimmo Jääskeläinen. 
Kivistön keskustan alueella on 
käynnissä useita huomiota 
vaativia kaavahankkeita. 
Kaavoitukseen liittyviä 
maastokäyntejä tehtiin vuoden 
aikana useita, esimerkiksi juuri 
Kivistön alueelle.        Tältä näyttää Kivistön Tähden kaava-alueella, missä on suuri 

        lahokaviosammalen esiintymä.

Vantaan kaupungin metsäsuunnittelun ohjausryhmä kokoontui 8 kertaa vuonna 
2019, maastokäyntejä metsiin liittyen tuli yli 5 päivää. Vuoden 2019 ohjelmassa olivat 
Aviapolis-Tikkurilan (sisältää Itä-Vantaan Hakunilan seutua lukuun ottamatta, jonka 
suunnitelmat päivitettiin 2017) metsänhoitosuunnitelmat.

Vantaan metsänhoidon ohjausryhmässä on luontojärjestöillä vakiintunut varsin hyvä ja 
vaikuttava asema. Ohjausryhmässä ovat Suomen luonnonsuojeluliiton edustajina Jyri 
Mikkola ja Keijo Savola Uudenmaan piiristä ja Kimmo Jääskeläinen ja Ismo 
Tuormaa Vantaan yhdistyksestä. Viimeisenä on työn alla ollut kaupungin metsänhoito
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Kuva: Kimmo Jääskeläinen
Tikkurilan-Korson-Nikinmäen välillä. 
Ehdotuksemme on otettu kohtuullisen 
hyvin huomioon, vaikka edelleen on jäänyt
tarkentamisen tarvetta esimerkiksi 
kuviokohtaisiin hoito-ohjeisiin. Varsinkin 
piirin edustajien panos on ollut 
kokonaisuudessa merkittävä.

Vantaan metsänhoidon
Suomen luonnonsuojeluliiton edustajien 
maastokatselmusselfie Vierumäen metsässä. 
Vasemmalta Jyri Mikkola, Keijo Savola, Ismo 
Tuormaa ja Kimmo Jääskeläinen.

4 Tuupakan keto

Luonnonhoitokohteena on yhdistyksellä ollut jo vuosien ajan kaksi ketoa Tuupakassa. 
Sopimuskumppaneina ovat Vantaan puisto-osasto ja ympäristökeskus. Alempi niityistä on 
ketomaisempi ja paahteisempi, joten sillä ketolajistoa on helppo hoitaa. Takaniitty on 
tuoreempi lähinnä puiden varjostuksen vaikutuksesta, joten sen niitto on lähinnä rehevän 
heinäkasvuston ja vuohenputken leviämisen estäminen yläosan paisterinteelle.

Niittohoitoa on nyt tehty 23 vuotta, mutta sitä ei voi lopettaa, jottei rehevä perus-
uusmaalainen ravinteisten savimaiden kasvusto pääse tukehduttamaan herkkien 
ketolajien maailmaa. ”Mutta työ on palkitsevaa”, vakuuttaa yhdistyksen ketovastaava 
Vesa Järvinen. ”Joka vuosi pääsee näkemään niittyjen moniväriset kukkameret 
umpivihreiden typen ravitsemien heinikoiden sijaan.”

Tuupakanmäen –  siis laajemminkin kuin kahden niittoalueen –  lajistosta Vesa teki listan 
vuonna 2000, koska halusi selvittää, onko hoitoalueen ulkopuolella, mm. kalliokedolla 
lajistoa, jota hoitoalueella ei ole. Alkuperäisellä listalla lajeja oli 182. Suppeamman 
hoitoalueen lajirakenne oli mielenkiintoista luetteloida, jotta näkisi kuinka hoito vaikuttaa 
lajien esiintymiseen: runsastuvatko harvinaisuudet tai onko hoito haitaksi jollekin. 
Joitakin uusia lajeja on hoidon jatkuessa havaittu, mutta muutamia on myös kadonnut.

”Pieni ja kaikkiaan harvinainen musta-apilan erittäin suppea esiintymä lienee nyt 
kadonnut kokonaan”, Vesa harmittelee. Laji on erityisen riippuvainen siemenpankin 
uusiutumisesta. Jos paahde kuivattaa kaksivuotisen kasvin ennen siementen kypsymistä, 
ei uutta satoa tule. Uusien versojen nousua siemenpankista on jo pari vuotta odotettu, 
mutta mitään ei ole näkynyt. ”Ketokäenminttu on sen sijaan ollut nyt parina vuonna 
runsas alakallion laidoilla. Senkin pääsääntöisesti yksivuotisuuden takia siemenpankin 
uusiutuminen on tärkeää.”

Kedot niitettiin vuonna 2019 kahdesti: 30.6. ja 11.8. Niittäjiä olisi voinut toki olla 
enemmänkin, mutta molemmilla kerroilla saatiin työt kuitenkin kunnialla tehtyä.

Kedoista kertovan ilmoitustaulun vuosien varrella himmentyneet pleksit ja niiden 
suojaamat nimistöltään vanhentuneet julisteet uusittiin Vantaan kaupungin avustuksella. 
Yhdyshenkilönä kaupungin viheryksiköstä toimi viheraluesuunnittelija Satu Nätynki. 
Kedoille löydät navigoimalla osoitteeseen Hommaksentie 9.
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5 Lepakot, yötaivaan nahkasiivet

Vuonna 2018 yhdistyksen toimintoihin lisätty Lepakkoryhmä jatkoi menestyksekästä 
toimintaansa lepakkoretkien järjestämisessä: lepakkoretket olivat vuoden tapahtumista 
kaikkein suosituimpia.

Hyvää palautetta sai myös Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kanssa järjestetty 
lepakkoseminaari, jossa tutustuttiin kaikkiin Suomessa havaittaviin lepakoihin ja niiden 
havaitsemiseen. Lepakot pääsivät mukaan myös pönttötalkoisiin, sillä ensimmäistä kertaa 
oli mahdollista rakentaa linnunpöntön sijasta lepakkopönttö!

Yhden lepakkoaiheisen esitelmänkin yhdistyksen lepakkokoordinaattori Kaarina Aro 
kävi pitämässä Keravan ympäristöyhdistyksen syyskokouksessa, missä vastaanotto oli 
suorastaan hurmioitunut. Vastaavia pienimuotoisia esitelmiä kannattaa siis tarjota 
halukkaille jatkossakin.

Yleisöltä pyydettyjä havaintoja lepakoista ei sen sijaan saatu, mikä harmittaa Kaarinaa: 
”Tavoitteena ollut esikartoitus Vantaan lepakoista jäi näin toteutumatta, joten vielä emme 
voi patistaa kaupunkia teettämään virallista ammattilaisten suorittamaa kartoitusta.”

Yhdistyksen hankkimaa lepakko-    Kuva: Ahti Terhemaa

detektoriakaan ei ole kukaan halunnut 
lainaan kartoittamista varten. 
Lepakkoryhmän omassa käytössä se 
on sen sijaan ollut ahkerasti.

Lepakkoretkien upeimpia hetkiä on tietysti se, 
kun pääsee näkemään lepakon lentävän
läheltä. Näin komean kaarroksen sai kuvaaja
Ahti Terhemaa tallennettua Vantaan
Kuusijärvellä.

6 Vantaan luontokoulu

Vantaan yhdistyksen ylpeydenaihe on tietenkin Suomen ensimmäinen suomenkielinen 
luontokoulu Vantaan Sotungissa. Yhdistyksen puolelta luontokoulua ohjaa 
luontokoulutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Veera Piironen.

Luontokoulusta löytyvät opettajat Olli Viding ja Katja Lembidakis, joiden ohjauksessa 
kummiluokiksi valittujen luokkien oppilaat pääsevät perehtymään luonnon saloihin 
neljänä päivänä lukuvuoden aikana. Päiväkotien ryhmät pääsevät saturetkille, ja yksittäisiä
retkipäiviäkin järjestetään. Vantaan kaupungin rahoituksen ansiosta tämä kaikki on 
vantaalaisille kouluille ja päiväkodeille maksutonta.

Taloa, jossa Vantaan luontokoulu Sotungissa toimii, on vuosien varrella jouduttu 
kunnostaman monellakin tavalla. Kesällä 2018 oli vuorossa kattoremontti, jossa vanha 
tiilikatto purettiin pois ja korvattiin peltikatolla. Samalla lisättiin hieman villoja eristeeksi, 
jotta lämmityskulut saataisiin pienentymään. Loppuunsa kaattoremontti saatiin vasta 
kuluneena vuonna 2019.

Luontokoulu laatii oman toimintakertomuksensa, jonka voit pyytää suoraan 
luontokoululta, toimisto@vantaanluontokoulu.fi .
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7 Koko perheen luontokoulusunnuntai!

Koululaiset pääsevät luontokoululle arkisin,       Kuva: Minerva Schultz

koko perhe muutamana sunnuntaina vuoden 
aikana. Vuonna 2019 pystyttiin järjestämään 
vain kolme tapahtumaa, jotka kaikki olivat 
syksyllä. Koko perheen luontokoulusunnun-
taissa on metsässä aina omatoiminen 
luontopolku ja tietenkin mahdollisuus 
paistaa makkaraa nuotiolla! Luontokoulun 
sisällä on luontokahvilassa tarjolla reilun 
kaupan luomukahvia ja pullaa, minkä lisäksi 
esillä on kyseisen sunnuntain teemaan Norppa maistaa makkaraa ihan luvan kanssa.
liittyvää kirjallisuutta ja mahdollisesti 
muutakin aiheeseen liittyvää. Sieniteemaiseen ohjelmaan liittyen järjestettiin myös 
ruokasieniretki Petikon metsään Pirkko Väätäisen ja Vesa Järvisen johdolla.
Koko perheen luontokoulusunnuntai -tapahtumista vastasi Minerva Schultz.

8 Lintujen asialla: pönttöjä ja talviruokintaa

Suosittu pönttötalkootapahtuma järjestettiin           Kuva: Minerva Schultz

perinteiden mukaisesti 28.4. Vantaan 
luontokoululla. Tänä vuonna linnunpönttöjen 
lisäksi saattoi rakentaa myös lepakkopöntön 
tai hyönteishotellin. Hyönteishotellien 
rakentaminen liittyi Vantaan kaupungin 
ötökkävuoteen, joka jatkuu vielä vuonna 2020.

Asuntojen lisäksi linnut saavat jatkossa 
myös ruokaa: yhdistyksen talviruokinta-
automaatti pystytettiin 17.11. Helsingin 
pitäjänkirkon pappilan puistoon Pakarituvalle       Ruokinta-automaattia pystytetään...
johtavan tien varrelle. Yhteistyökumppanina       
on Vantaan seurakunnat, jonka omistuksessa          Kuva: Kimmo Jääskeläinen

maa-alue on. 

Ensimmäinen siemenerä (n. 40 kg) 
talviruokintaa varten saatiin 
Yhteisen pöydän hävikkiterminaalista, 
ja se on leutojen säiden takia riittänyt pitkään.

     
     … ja täytön jälkeen norppa suorittaa 
     auringonkukansiementen laatutarkistuksen.

Automaatti on saatu toimintakuntoon. 
Yhteiskuvassa Kimmo Jääskeläinen, norppa, 
Kaarina Aro, Minerva Schultz, Vesa Järvinen ja 
Pekka Kumpulainen.

   Kuva: Kimmo Jääskeläinen
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9 Luentoja yhteistyössä Vantaan kaupungin ja
   Tikkurilan kirjaston kanssa

Vantaan kaupungin ötököiden teemavuoteen liittyen yhdistys oli mukana järjestämässä 
kaikkiaan neljää yleisöluentoa. Luennoilla 31.3. ja 6.4. puhui Jaakko Kullberg, ja 2.10. ja
6.11. pidetyillä luennoilla Jarmo Saarikivi. Ainoastaan Tikkurilan kirjastossa pidetty 
luento keräsi runsaasti kuulijoita, joten jatkossa tulee miettiä tarkemmin luentojen 
järjestämispaikkaa.

Kuva: Minerva Schultz

Jouni Lamminmäki kertoo norpan mielestä ihan liian isoista ja pelottavista linnuista.

Kuva: Minerva Schultz

Aivan uusi toimintamuoto alkoi maanantaina 28.10.,
kun Jouni Lamminmäki piti yleisöluennon 
lintujen talviruokinnasta Tikkurilan kirjaston 
musiikkiosaston yleisöalueella. Maanantaisten noin 
kerran kuukaudessa pidettävien luentojen sarja sai 
jatkoa 2.12. Ismo Tuormaan Vantaan puroja 
käsitelleestä esityksestä. Tuolloin paikalla oli myös

virtavesiasiantuntija ja iktyonomi Manu Vihtonen WWF:stä ja Vantaan kaupungin 
kalastusteknikko Markku Tiusanen. Esitelmät jatkuvat vuonna 2020 ainakin neljällä 
esitelmällä: aiheina nisäkäsbongaus, sääkset, metsäluonto ja vieraskasvilajit. Yhdistyksen 
taholta tätä yleisöluentojen sarjaa ohjaa Kaarina Aro.

10 Uudenmaan piiri ja muu yhteistyö

Yhteyksistä yhdistyksen ja Uudenmaan 
piirin välillä huolehtii Jouni 
Lamminmäki, joka edustaa yhdistystä 
piirin hallituksessa varapuheenjohtajana. 
Lisäksi Jouni on SLL:n liittovaltuuston 
varavaltuutettu ja liittohallituksen 
varajäsen. Uudenmaan piirin järjestämiin
tapahtumiin on osallistunut 
yhdistyksestämme myös muita.

Piirin syyskokouksen pöytäkirja on tarkistettu ja 
allekirjoitettu.
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Vuonna 2019 näki päivänvalon myös Luonnonsuojelijan välissä ilmestyvä Uudenmaan 
piirin paikallisliite. Liitteessä oli edustettuna Uudenmaan piirin yhdistykset omilla 
jutuillaan. Vantaan yhdistykseltä oli liitteessä Kaarina Aron koko sivun artikkeli 
lepakoiden havaitsemisesta (lyhennelmä, mutta koko artikkelin voi edelleen lukea 
nettisivultamme). Lisäksi liitteessä oli lyhyt juttu Haarajoen padosta, josta pidemmän 
Ismo Tuormaan artikkelin löytää edelleen nettisivuiltamme.

Yhteistyö pohjoisen suunnan sisaryhdistysten kanssa sai alkunsa Piirin järjestämässä 
vesivuosien teemapäivässä, joka pidettiin Maunulan majalla lauantaina 26.10. Siellä 
Vantaan yhdistystä edusti Minerva Schultz, joka yhdessä Keravan paikallisyhdistystä 
edustaneen Marju Kortemäen kanssa sopi yhteistyöpalaverista, johon osallistuisivat 
Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Vantaa. Marju hoiti kokoonkutsumisen ja järjesti 
kokouspaikan Keravan kirjastosta lauantaille 7.12. Valitettavasti Järvenpäästä eikä 
Tuusulasta saapunut palaveriin ketään, mutta jatkossakin kaikki kutsut lähetetään myös 
heille.

                   Kuva: Minerva Schultz

Tuossa joulukuun palaverissa päätettiin 
järjestää vesiteemaan liittyen vesiseminaari 
Keravalla huhtikuussa. Aihepiirin tiimoilta 
sovittiin myös seuraava yhteistyöpalaveri 
tammikuulle. Myös muunlaisesta 
yhteistyöstä pohjoisen suunnan 
sisaryhdistysten, varsinkin Keravan, 
esitettiin alustavia ajatuksia.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen eli 
Helsyn kanssa ei ollut vuonna 2019 
erityisempää yhteistyötä (pari retkeä, mutta 
varsinainen järjestäjä oli Helsy, eikä retkiä 
siksi ole tässä toimintakertomuksessa). 
Yhteistyötä eteläisen sisaryhdistyksen 
kanssa on  toivottavasti runsaammin 
vuonna 2020. Yhteistyöpalaverissa Keravalla: vasemmalta 

Leena Harjula-Jalonen, norppa ja Marju 
Kortemäki.

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry                              Toimintakertomus 2019 8



11 Yhdistyksen toiminta numeroina

Jäsenmäärä
vuosi 2019 2018 2017 2016 2015

jäseniä 938 882 878 857 831

 Vuoden virallinen jäsenmäärä on jäsenien lukumäärä joulukuun ensimmäisenä maanantaina.

Tilinpäätös
vuosi 2019 2018 2017 2016 2015

euroa + 3713,40 – 3145,74 + 2211,45 + 2882,72 + 2292,51

Hallitus 2019 ja muut toimihenkilöt
nimi toimikausi erityistehtävä

     puheenjohtaja Kimmo Jääskeläinen 2019 – 2020 kaavoitusvastaava

varsinaiset jäsenet

Kaarina Aro
UUSI!

2019 – 2020 nettivastaava, 
lepakkokoordinaattori

     varapuheenjohtaja Vesa Järvinen 2019 – 2020 ketovastaava

Pekka Kumpulainen 2019 – 2020 kestitysvastaava

     sihteeri, tiedotussihteeri Minerva Schultz 2019 – 2020 jäsenrekisterivastaava

Jouni Lamminmäki 2018 – 2019 

Veera Piironen 2018 – 2019 ympäristökasvatusvastaava

Yuki Taguchi 2018 – 2019 

Pirkko Väätäinen 2018 – 2019 

varajäsenet

Ritva Hälikkä 2019

Timo Juurikkala 2019

Irma Kauranne 2019

Kari Saari 2019 varajäsenrekisterivastaava

Seppo Säilä 2019

muut toimihenkilöt

     taloudenhoitaja Pirkko Kara

     toiminnantarkastaja Merja Koponen

     varatoiminnantarkastaja Harry Helmisaari
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Hallituksen kokoukset
päiväys paikka jäseniä varajäseniä muita yhteensä

31.1.2019 Tikkurilan lukio 4 1 1 6

14.2.2019 Tikkurilan lukio 7 1 5 13

14.2.2019 Tikkurilan lukio 7 2 4 13

14.3.2019 Vaskivuoren lukio 4 3 0 7

17.4.2019 Vaskivuoren lukio 7 4 1 12

16.5.2019 Storträskin uusi grillikatos 8 2 1 11

30.6.2019 Tuupakan 2 1 0 3

11.8.2019 Hommas 5 1 1 7

11.9.2019 Vaskivuoren lukio 6 2 0 8

10.10.2019 Tikkurilan lukio 5 1 0 6

13.11.2019 Vaskivuoren lukio 6 1 0 7

13.12.2019 Luontokoulu 8 3 3 14

Kannanotot (löytyvät nettisivuilta pdf-muodossa)

5.2.2019 Muistutus Myyrmäen ja Aviapoliksen metsäsuunnitelmaluonnoksista

27.2.2019 Muistutus kaavaan 002206, Harrikuja

24.8.2019 Muistutus Lehmustontien asemakaavaehdotuksesta 002288

24.8.2019 Muistutus Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaavaehdotuksesta 232400

6.9.2019 Lausunto Krakanojan rauhoittamisesta

8.10.2019 Muistutus Kivistön Tähden asemakaavaan 223500

30.11.2019 Lausunto Tussinkosken hoito- ja käyttösuunnitelmasta
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Tapahtumien kävijämäärät
päiväys tapahtuma + paikka yleisöä järjestäjiä yhteensä

31.3.2019 Ötökkä-luento, Kivistö, Rubiini 4 4 8

6.4.2019 Ötökkä-luento, Tikkurilan kirjasto 35 1 36

8.4.2019 Vantaa 2020 -kaavailta, Tikkurilan 
lukio

3 3 6

28.4.2019 Pönttötalkoot, Luontokoulu 22 11 33

4.5.2019 Lepakkoseminaari, 
Vernissa (Tabula Rasa)

12 3 15

29.5.2019 Lepakko- ja yölaulajaretki, 
Hämeenkylän kartano

67 4 71

16.6.2019 Luonnonkukkien päivä, Askisto 5 2 7

30.6.2019 Ketotalkoot, Tuupakka 0 3 3

11.8.2019 Ketotalkoot, Tuupakka 2 4 6

23.8.2019 Lepakkoretki, Kuusijärvi 25 2 27

31.8.2019 Lepakkoretki, Håkansbölen kartano 27 2 29

8.9.2019 Koko perheen luontokoulusunnuntai, 
Luontokoulu

13 3 16

22.9.2019 Ruokasieniretki, Petikko 6 2 8

2.10.2019 Ötökkä-luento, Vernissa (sali) 6 1 7

6.10.2019 Koko perheen luontokoulusunnuntai, 
Luontokoulu

8 2 10

28.10.2019 Lintuharrastus ja talviruokinta, 
esitelmä, Tikkurilan kirjasto

15 3 18

6.11.2019 Ötökkä-luento, Vernissa (sali) 6 1 7

17.11.2019 Koko perheen luontokoulusunnuntai, 
Luontokoulu

10 4 14

2.12.2019 Vantaan puroista arvokalojen 
paratiisi?, esitelmä, Tikkurilan kirjasto

24 5 29

Koko vuoden määrät 290 60 350
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