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1 Yleiskatsaus

Yhdistyksen 44. toimintavuosi jatkaa perinteistä 
toimintaa eli Vantaan ympäristön tilan seuraamista 
havaintoja tekemällä ja vahtimalla kaavoitusta. Vantaan 
luontokoulu jatkaa toimintaansa uuden viisi vuotisen 
sopimuksen turvin ja samoin jatkuu luonnonhoitokohteista
huolehtiminen. Viime vuonna alkaneet uudet 
toimintamuotomme jatkuvat, ja myös tänä vuonna on 
toiveissa tuottaa uusia tuliteriä tapahtumia ja saada 
ravistelevia retkikokemuksia!

Vuodet 2020-2021 ovat Uudenmaan piirin alueella 
vesiteemaiset, joten pyrimme toiminnassamme 
kääntämään huomiomme erityisesti vesistöihin ja muihin 
veteen liittyviin asioihin. Vuoden 2020 teemalaji on 
harmaalokki ja vuodelle 2021 on valittu teemalajiksi 
ahvenvita.

Vantaan kaupungin ötököiden teemavuosi jatkuu 
vielä tänä vuonna, joten pidämme myös ötökät 
mahdollisuuksien mukaan ohjelmassa. 
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Hämähäkki kahvikupissa retkellä. Kuva: Minerva Schultz

Harmaalokki hautomassa. Kuva: Alpo Roikola CC BY 3.1



2 Yhdistyksen toimielimet ja työryhmät

Hallitus
Yhdistyksemme toimintaa ohjaa yhdistyksen 
hallitus. Vuosikokouksessa torstaina 27.2.2020 
valitsemme hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle 
uudet jäsenet. Uuden hallituksen kokoonpanon ilmoitamme
pikimmiten vuosikokouksen jälkeen yhdistyksen 
nettisivulla sll.fi/vantaa.

Hallitus tulee kokoontumaan suunnilleen joka kuukausi, 
tarvittaessa tietysti useamminkin. Hallituksen jäsenille 
viestimme sähköpostitse, mutta kokouksiin ja yhdistyksen 
toimintaan liittyvät aineistot jaamme GoogleDrivessa, missä
on myös yhdessä työstettäviä asiakirjoja, esimerkiksi 
toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat. Hallituksen 
kokoukset ovat avoimia jäsenille, joten omaa mieltä 
painavasta asiasta voi tulla kertomaan kokoukseen: 
kokousten ajat ja paikat löytyvät nettisivuiltamme.

Yhdistyksen nykyiset työryhmät, jotka esitellään 
alla, jatkavat toimintaansa. Perustamme myös uusia 
työryhmiä, jos sellaisille ilmenee tarvetta.
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Näin idyllinen oli hallituksen kokous joulukuussa 2019. 
Kuva: Vesa Järvinen



Luontokoulutyöryhmä
Vantaan luontonkoulun toimintaa Sotungissa valvoo 
luontokoulutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Veera
Piironen. Vantaan luontokoulun toiminta jatkuu 
tavalliseen tapaan uuden viisivuotisen rahoituskauden 
turvin. Vantaan luontokoulun rahoittajana toimii Vantaan 
kaupunki. Luontokoulun opettajina toimivat Olli Viding 
(toiminnanjohtaja) ja Katja Lembidakis. Luontokoulun 
oma toimintasuunnitelma liittenä.

Luontokoulutyöryhmä huolehtii myös muusta yhdistyksen 
erityisesti perheille suunnatusta toiminnasta 
vastuuhenkilönään Minerva Schultz. Tavoitteenamme on
jatkaa luontokoululla järjestettäviä Koko perheen 
luontokoulusunnuntai -tapahtumia, mutta myös laajentaa 
toimintaa muualle Vantaalle, esimerkiksi Korson 
Ankkalampien ympäristöön. Mahdollisia tapahtumia ovat 
puistosuunnistukset ja jokipolku-kävelyretket.

Ketotyöryhmä
Tuupakan kedon hoitamisesta vastaavaa ryhmää luotsaa 
Vesa Järvinen. Vuosi on 24. hoitovuosi, joten on aika 
miettiä, miten ensi vuonna juhlistamme 
neljännesvuosisataisia! Niitämme kedon tänäkin vuonna 
talkoilla ainakin kerran, todennäköisesti kaksi. Ketotalkoot 
ovat kaikille kiinnostuneille avoin tapahtuma!
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Vantaan luontokoulun 
tunnuskuvan metsähiiren on 
piirtänyt Tea Warinowski.

Musta-apila näyttää tältä, mutta ei 
valitettavasti enää löytyne kedoltamme. 
Kuva: Anneli Salo



Lepakkoryhmä
Vuonna 2018 perustettu lepakkoryhmä jatkaa suosittua 
toimintaansa Kaarina Aron johdolla. 

Kartoitamme mahdollisuuksien mukaan Vantaan 
lepakkotilannetta jäsenistöltä saaduilla havaintotiedoilla. 
Jäsenet voivat saada yhdistyksen lepakkodetektorin 
lyhytaikaiseen lainaan lepakoiden havainnointia varten. 
Havaintojen pohjalta pyydämme kaupunkia tilaamaan 
varsinaisen ammattimaisesti tehdyn lepakkokartoituksen, 
jotta lepakoille välttämättömät paikat säästyisivät 
kaavoituksessa jäämästä rakentamisen alle. 

Elokuussa järjestämme Kuusijärvellä Lepakoiden ilta -
tapahtuman, jossa perehdymme ensin lepakoiden 
maailmaan esitelmän muodossa, minkä jälkeen teemme 
lepakkoretken Kuusijärven ympäristössä. Tavoitteenamme 
on saada esitelmätilaisuuteen myös lepakoiden 
kuvaamiseen vihkiytynyt harrastaja antamaan vinkkejä 
lepakoiden kuvaamisesta.

Järjestämme myös lepakkoretkiä muutamana iltana 
sopiviksi katsomiimme paikkoihin, esim. Kuusijärvi, 
Håkansbölen kartano, Hämeenkylän kartano. Keväiseen 
lepakkoretkeen yhdistämme myös yölaulajat viime 
vuotiseen tapaan!
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Kaksi erilaista lepakkodetektoria. Kuva: Kaarina Aro

Vesisiippa Kuusijärvellä. Kuva: Ahti Terhemaa



Purotyöryhmä
Jatkamme kummipuromme Rekolanojan tilan 
seuraamista ja järjestämme tarvittaessa purotalkoot 
yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) ja 
Vantaan kaupungin kanssa. Osallistumme myös muiden 
ympäristökuntien purotalkoisiin. Purotyöryhmästä 
huolehtii Ismo Tuormaa.

Puroihin ja jokiin liittyen tutkimme yhteistyössä Keravan 
ympäristöyhdistyksen kanssa mahdollisuutta laatia 
Keravanjokea varten (sähköinen)opasvihko samaan 
tyyliin kuin Mätäojasta on olemassa Jokipolku-kirjanen.
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Kylmäojaa uhkaavat jatkuvasti lentokentältä valuvat 
kemikaalit. Kuva: Minerva Schultz

Kivikasan siirtoa Rekolanojaan valmistellaan ensimmäisissä
Rekolanojan talkoissa 2013. Kuva: Kimmo Jääskeläinen

Vieraskasvilajit leviävät helposti virtaavan veden mukana. 
Jättipalsamia Rekolanojalla. Kuva: Kimmo Jääskeläinen



3 Kaavoitus ja vaikuttaminen

Kaavoitusta olemme seuranneet ja kommentoineet aktiivisesti yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa. 
Tämä hedelmällinen yhteistyö jatkuu 2020. Kaavoitukseen liittyvistä asioista vastaa yhdistyksessämme
Kimmo Jääskeläinen.

Ajankohtaisia kaavoja
Vantaan yleiskaavan päivitys on loppusuoralla: viimeistellyn ehdotuksen on tarkoitus tulla 
hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2020. Yleispiirteisenä suunnitelmana yleiskaava ohjaa maankäyttöä: 
alueita varataan muun muassa asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen 
tarpeisiin. Yleiskaavassa ratkaistaan esimerkiksi varikkojen, jätteenkäsittelylaitosten ja vastaavien 
ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen. Koska yleiskaava ohjaa asemakaavojen 
laadintaa, on tärkeää saada ympäristön kannalta oleellisimmat asiat näkyville jo yleiskaavaan.

Asemakaavoituksessa osoitetaan kunnan jonkin osa-alueen 
käytön ja rakentamisen järjestäminen hyvin 
yksityiskohtaisesti: esimerkiksi mihin ja miten asfaltoidulta 
kerrostalopihalta hulevedet ohjataan tai mihin kohtaan 
maa-aluetta talot rakennetaan eli jääkö talon alle 
joutomaata vai arvokasta monimuotoista metsää. Myös 
asemakaavoituksessa on vuonna 2020 runsaasti 
mielenkiinnonkohteita, esimerkiksi Kivistön alueella tulee 
olemaan useita ongelmallisia asemakaavaehdotuksia.

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry                      Toimintasuunnitelma 2020      7

Kaavatyön tulokset piirtyvät aikojen myötä kartoille. 
Kuva muinaisesta puhelinluettelon kartasta.



Metsänhoidon suunnittelun ohjausryhmä
Vantaan metsänhoidon suunnittelun ohjausryhmässä yhdistystä edustavat Kimmo Jääskeläinen ja 
Ismo Tuormaa. Ohjausryhmän vuoden 2020 ohjelmassa on Aviapolis-Tikkurilan 
metsäsuunnitelmien hyväksyminen. Sen jälkeen tämä suunnittelukierros on valmis. Seuraaava 
suunnittelukierros alkanee vasta yli viiden vuoden päästä. Se, toimiiko ohjausryhmä jossakin roolissa 
tällä välin, on vielä päättämättä.

Vaikuttaminen tutuksi!
Vaikuttamisen mahdollisuudet eivät suinkaan ole 
kaikille itsestään selvät. Tästä syystä pyrimme tekemään 
erilaisia vaikuttamisen keinoja tunnetuiksi niin nettiin 
laitettavilla aineistoilla kuin suoralla toiminnallakin.

Koetamme luoda toimivan tavan lähestyä toisen 
asteen opiskelijoita kertoaksemme toiminnastamme ja 
luontoarvojen vaalimisen tärkeydestä. Yksi mahdollinen 
tapa olisi ns. täsmäiskut oppilaitoksiin: vähintään 3 
yhdistyksen edustajaa menee kouluun (tilattuna jollekin 
oppitunnille), yksi kertoo kansalaisten vaikuttamis-
mahdollisuuksista, yksi kertoo miten sen voi tehdä 
yhdistyksemme kautta, ja yksi vetää lopuksi Kahoot!-visan, 
jossa kolmelle parhaalle annetaan jokin ideologiamme 
mukainen palkinto. Aikaa tähän täsmäiskuun käytetään 15 
minuuttia, minkä jälkeen toki saa esittää kysymyksiä. 
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Norppa löysi Eurokankaasta näin kauniita luomupuuvillasta 
valmistettuja kankaita, joilla oli muitakin ekomerkkejä. 
Mitenkähän norppa voisi vaikuttaa siihen, millaisia kankaita
kuluttajille tarjotaan? Tai miten voisi saada kuluttajat 
tietoisiksi erilaisten kankaiden ympäristövaikutuksista? 
Kuinka moni tietää esimerkiksi sitä, että indigovärjätyt 
puuvillafarkut voivat olla yksi epäekologisimmista 
vaatekappaleista? Kuva: Minerva Schultz



4 Toimintaa jäsenille ja muille kiinnostuneille

Retkiä ja muita tapahtumia
Paljon väkeä vetäneitä lepakkoretkiä järjestämme 
useamman: kevään retkeen yhdistämme myös yölaulajat. 
Lepakoihin liittyen järjestämme myös Lepakoiden ilta -
tapahtuman, missä retkeä edeltää esitelmätilaisuus.

Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös erillisen 
yölaulajaretken.

Keväällä sammakkoeläinten herättyä järjestämme 
rupikonnaretken Kuusijärvelle sopivana iltana. Retkellä 
on mahdollista nähdä myös ruskosammakoita ja vesiliskoja.
Ja lepakkodetektori on mukana siltä varalta, että lepakotkin
olisivat jo heränneet!

Vesien teemavuosiin 20-21 liittyen järjestämme 
tapahtumia yhteistyössä Håkansbölen kartanon kanssa 
kartanon puistossa. Tapahtumien tarkempaa sisältöä emme
ole vielä päättäneet.

Olemme mukana järjestämässä Vesiseminaaria Keravan 
lukioon Keravan, Tuusulan ja Järvenpään 
paikallisyhdistysten kanssa.
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Usein retkeltä muistetaan kohokohtana makkaranpaisto. 
Norppa löysi tulentekopaikan, jossa makkaraa saa paistaa 
metsäpalovaroituksenkin aikana. Kuva: Minerva Schultz

Rohkea hömötiainen luo unohtumattoman retkielämyksen. 
Kuva: Petri Hirva



Jokipolkuvaelluksen järjestämme toukokuussa 
yhteistyössä Helsyn kanssa. Vaelluksella kuljetaan 
Mätäjoen alkulähteiltä mereenlaskupaikkaan asti noin 
kymmenen kilometrin matka. Matkan varrelle ilmoitetaan 
muutama paikka, josta emme kulje ohitse ennen tiettyä 
määräaikaa, jotta myös ne, jotka eivät halua osallistua koko 
matkalle voivat tulla mukaan matkan varrelta.

Kasvitietoutta lisäämään järjestämme perinteisen 
luonnonkukkien päivän retken lisäksi puukävelyn, 
jolla tutustumme tavallisimpiin puihimme ja ehkä joihinkin
erikoisuuksiinkin. Kävelyn paikka voisi olla Koivuhaan 
arboretum, jonka olemassaolosta kovinkaan moni ei 
ilmeisesti edes tiedä.

Tapahtumia perheille
Jatkamme Koko perheen luontokoulusunnuntai -tapahtumia tänä vuonna neljän tapahtuman 
verran: kaksi tapahtumaa on keväällä ja kaksi syksyllä. Tänä vuonna tarkoituksemme on saada ainakin 
kokeiluun Koko perheen puistosuunnistus -tapahtumat ja uusitut Koko perheen jokipolku -
kävelyretket.

Talkoita
Järjestämme tänäkin vuonna perinteiset ketotalkoot kahdesti. Myös suosittu pönttötalkoopäivä on 
suunnitelmissa. Pönttötalkoot järjestämme Vantaan luontokoululla, ja linnunpöntön lisäksi voi 
rakentaa hyönteishotellin tai lepakkopöntön.
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Norppa tietää, että joku retkelle osallistuja kuitenkin kysyy, 
että missä on lähin vessa. Tämä luksusyksilö, johon pääsee 
pyörätuolillakin, löytyy Sipoonkorvesta.                         
Kuva: Minerva Schultz



Esitelmiä
Syksyllä alkaneet esitelmät Tikkurilan kirjastossa 
jatkuvat ainakin kevään ajan: neljä esitelmöijää on jo 
sovittu päivineen ja aiheineen. Syksyn osalta voisimme, jos 
koordinoijaksi löytyy sopiva henkilö, ehkä harkita 
esitelmien järjestämistä Myyrmäen tai Martinlaakson 
kirjastoissa, jotta myös Länsi-Vantaa tulisi huomioitua 
tapahtumissamme.

Lintujen talviruokinta
Järjestämme yhdistyksen lintujen talviruokintapaikalla 
opastuksia, joihin osallistumalla voi oppia tunnistamaan 
yleisimpiä talviruokinnoilla vierailevia lintulajeja. 
Mukanamme on kaukoputki ja lainakiikareita, jotta kaikki 
pääsevät varmasti näkemään lintuja, vaikka ei omia 
kiikareita omistaisikaan. Ruokintapaikan huollosta vastaa 
Kaarina Aro.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Pyrimme osallistumaan myös muiden tahojen järjestämiin 
ympäristöasioita edistäviin tapahtumiin, kuten esimerkiksi 
kirjastojen luontoviikolle helmikuussa ja nuorten 
harrastepäivään Myyrmäessä. Olemme avoimia uusia 
yhteistyötarjouksia kohtaan ja tuomme sen esille 
viestinnässämme.
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Sääksi on kotkien jälkeen suurin päiväpetolintumme.     
Kuva: Petri Hirva

Yhdistyksen ruokintapaikan opaste. Kuva: Kaarina Aro



5 Viestintä ja talous

Nettisivut
Yhdistyksen nettisivuilla ilmoitamme tapahtumistamme ja muista ajankohtaisista asioista. Myös kaikki
kannanottomme tulevat sinne luettaviksi. Koska uudet sivumme otettiin käyttöön vasta lokakuussa 
2019, ovat sivumme vielä hieman keskeneräiset, joten täydennämme niitä tämän vuoden aikana. 
Yhdistyksen nettivastaava on Kaarina Aro. Apuna toimii Minerva Schultz lähinnä hallitus- ja 
jäsenasioihin ja kannanottoihin liittyen.

Nettisivuille on kaavailtu sisällöksi myös pidempiä
artikkeleita:

• Ensimmäinen oksennuspalloni – mitä lehtopöllön 
oksennuspallosta löytyy (eli kuvitettu kertomus 
oksennuspallon preparoinnista) Minerva Schultz

• Vantaan vieraskasvilajit (pidetyn esitelmän pohjalta)
Vesa Järvinen?

• Kaavoituksen ABC (eli kaavoitus for dummies) 
Kimmo Jääskeläinen?

• Vantaan lepakot ja lepakkoryhmän toiminta 
Kaarina Aro

FaceBook
Otamme käyttöömme FaceBookin kevään aikana. FB-vastaavana toimii Kaarina Aro, mutta kaikki 
facessa olevat hallituksen jäsenet ja muut aktiivit osallistuvat aktiivisesti sisällön tuottamiseen.
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Pöllön öisen herkuttelun uhrit paljastuvat oksennuspallosta.
Kuva: Minerva Schultz



Sähköpostiviestintä
Jäseniimme pidämme yhteyttä pääasiassa sähköpostitse. Uusille jäsenille, jotka eivät ole 
ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, lähetämme paperisen tervetulokirjeen, jossa pyydämme 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteen jäsenrekisteriin. Sähköpostia jäsenet saavat noin kuusi kertaa 
vuodessa: neljä jäsenkirjettä, kutsun vuosikokoukseen ja kutsun jäseniltaan. Mikäli jokin asia sitä 
vaatii, lähetämme toki jäsenille sähköpostia useamminkin.

Neljä kertaa vuodessa lähetettävän jäsenkirjeen kokoaa Minerva Schultz niistä sisällöistä, mitä 
muut ovat tuottaneet. Jäsenkirjeisiin sopivaa sisältöä kokoamme GoogleDriveen, missä on paikka, 
jonne hallituksen jäsenet voivat käydä laittamassa ehdotuksensa.

Yhdistyksen mainokset
Yhdistyksen toimintaa mainostamme jatkossakin Luonnonsuojelijassa, Helsingin Sanomien 
Menokoneessa, Vantaan Sanomien Menoinfo-sivuilla, Vantaan Sanomien Kumppanit -sivulla, Vantaan
Sanomien painetussa lehdessä, talkooilmoitustaululla Tuupakassa ja satunnaisilla Vantaalla tapahtuu -
ilmoitustauluilla. Pohdimme myös muita mahdollisia ilmoituskanavia. Kunkin tapahtuman 
vastuullinen järjestäjä päättää itse, missä kaikkialla haluaa tapahtumaa nettisivujen lisäksi mainostaa.

Painatamme kevään aikana mainospostikortteja, joissa kerromme tärkeimmät tavoitteemme ja 
houkuttelemme liittymään jäseneksi. Korttiin ei paineta vuosilukuja, jäsenmaksun suuruutta yms. 
vanhentuvia tietoja, jotta voimme jakaa samaa korttia tapahtumissa niin kauan kuin painosta riittää.

Painatamme myös yhdistyskäyntikortteja, joihin jätetään tyhjä tila, johon kortin käyttäjä voi 
kirjoittaa (tai liimata tarrana) omat yhteystietonsa, jotta kortin saaja tietää, kuka yhdistyksessä on 
hänen yhteyshenkilönsä. Näitä kortteja yhdistyksen toimijat voivat jättää tarpeen mukaan 
yhteistyökumppaneille tai mainosmielessä muillekin.
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Piiriliite Luonnonsuojelijan väliin
Olemme jatkossakin mukana laatimassa Luonnonsuojelijan välissä ilmestyvää Uudenmaan piirin 
piiriliitettä. Piiriliite ilmestyy vuodessa oletettavasti vain kerran. Pääkaupunkiseudun yhdistysten 
yhteinen City-Huuhkaja ei ilmeisesti enää jatkossa ilmesty.

Talous
Yhdistyksemme toiminta on mahdollista jäsenmaksutulojen ansiosta. Yhdistyksen ylläpitämän 
Vantaan luontokoulun päärahoittaja on Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimiala. 
Luontokoululla on pienimuotoista omaa varainhankintaa, mikä koostuu tilojen vuokrauksesta ja 
tarvikemyynnistä.

Mikäli retkien tai tapahtumien järjestäminen ei vaadi kohtuuttomia panostuksia yhdistyksen puolelta, 
pidämme ne osallistujille maksuttomina, jotta ainakaan raha ei olisi osallistumisen este. Osan 
toiminnastamme (jäsenkirjeet ja jäsenillat) rajaamme vain yhdistyksen jäsenille, jotta yhdistyslain 
velvoite jäseneksi liittymisen hyödyllisyydestä täyttyy.
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Koko perheen jokipolku -retkelle vuonna 2015 osallistuneet jättivät viestin ohikulkijoille. Mainos se tämäkin on. Kuva: Minerva Schultz


