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1 Yleiskatsaus

Vuosi 2020 oli Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistystys ry:n 44. toimintavuosi. 
Koronasta huolimatta saimme järjestettyä lukuisia tapahtumia ja retkiä, joiden 
osallistujamäärät jäivät kuitenkin alle tavanomaisen kuten oli odotettavissakin. Keskeisen 
päämäärämme mukaisesti edistimme luonnon- ja ympäristönsuojelua Vantaan kaupungin 
alueella vahtimalla kaavoitusta ja esittämällä lausuntoja ja kannantottoja havaitsemiimme 
epäkohtiin. Luontokouluopetus jatkui totuttuun tapaan siinä määrin kuin 
koronarajoitukset huomioon ottaen oli mahdollista, samoin järjestimme ketotalkoot 
kahdesti, mutta osa retkistämme ja muista tapahtumista täytyi tiukimpien rajoitusten 
ajalta perua. Vantaan kaupungin ötököiden teemavuosi jatkui myös vuoden 2020 ajan, 
mutta koronasta johtuen pönttötalkoot, joissa olisi ollut mahdollista rakentaa 
hyönteishotelleja – siis linnunpönttöjen ja lepakkopönttöjen ohella – oli pakko perua.

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

Yhdistyksemme toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu suunnilleen joka kuukausi. 
Vuonna 2020 hallitus kokoontui 13 kertaa, joista 2 kertaa etänä ja 3 kertaa ulkona. 
Sisätiloissa tapahtuneiden kokoontumisten tarjoiluista vastasi kestitysvastaava Pekka 
Kumpulainen.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.2.2020 Tikkurilan lukiossa. Kokouksessa 
tehtiin henkilövalintoja, esim. hallitukseen saatiin uudeksi jäseneksi Oili Karinen.

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

Yhdistyksen toimintaa on aina rahoitettu jäsenmaksutuloilla, näin siis oli myös vuonna 
2020. Tileistä vastasi edelleen taloudenhoitaja Pirkko Kara.

Yhdistyksen ylläpitämän Vantaan luontokoulun päärahoittaja on Vantaan kaupungin 
opetustoimi. Uusi viisivuotinen sopimuskausi alkoi tammikuussa 2020. Luontokoululla on
hieman myös omaa varainhankintaa, joka koostuu tilojen vuokrauksesta ja 
tarvikemyynnistä.

SLL Vantaan nettisivut löytyvät osoitteesta sll.fi/vantaa, kannattaa käydä kurkistamassa!
Yhdistyksellä on käytössään myös virallinen sähköpostiosoite, vantaa@sll.fi. Lisää 
yhteystietoja löydät nettisivuilta!

Sähköpostiviestintämme on rajoitettu vain jäsenistöön, joten aikaisemmin tapahtumissa 
kerätyistä sähköpostiosoitteista koostuneita listoja ei enää vuonna 2020 käytetty. 
Sähköpostit jäsenistölle lähetämme liiton jäsenrekisterin kautta, eikä jäsenkirjeitä tai 
kutsuja jäseniltoihin laiteta näkyville nettisivuille, koska niiden katsotaan olevan vain 
jäsenille kuuluva jäsenetu. Jäsenkirje lähetettiin jäsenistölle vuoden 2020 aikana neljä 
kertaa: 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Jäsenkirjeisiin sisältöä tuottivat vuoden aikana Kaarina Aro,
Oili Karinen, Pekka Kumpulainen, Jouni Lamminmäki, Kari Saari, Minerva 
Schultz ja Pirkko Väätäinen.
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Jäsenrekisteristä vastasi Vantaan yhdistyksen osalta sihteeri Minerva Schultz. 
Sähköpostinsa saa jäsenrekisteriin lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen 
jasenasiat@sll.fi.

Yhdistyksen tapahtumista ilmoitimme Luonnonsuojelijassa, 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.
Vuoden aikana järjestimme aivoriihen 7.10.2020 tiedottamisen tehostamiseksi tehtävien 
toimien löytämiseksi, minkä seurauksena Vantaan yhdistys löytyy nykyisin myös 
Facebookista! Yhdistyksen Face-vastaavana vuonna 2020 toimi Kaarina Aro.

3 Kaavoitus

Vantaalla kaavoitus jatkui kiivaana. Vuoden 2020 suurin huomionkohteemme oli 
hankkeen Yleiskaava 2020 valmistuminen, valtuusto tosin hyväksyi sen vasta 
tammikuussa 2021. Yleiskaavassa on paljon hyvää luonnon kannalta, mutta metsämaihin 
kohdistuneet laajat rakentamisvaraukset ovat huolestuttavia. Näihin yhdistys yhdessä 
Uudenmaan piirin kanssa kiinnitti lausunnoissaan huomiota.

”Yleisesti kaavoitusta vaivasi edelleen luontoselvitysten puutteet tai niiden yleispiirteisyys 
sekä niiden puutteellinen huomioon ottaminen”, kertoo yhdistyksen kaavavastaava
Kimmo Jääskeläinen. 

Yhdistys antoi lausuntonsa/mielipiteensä yleiskaavan lisäksi yli kymmenestä 
kaavahankkeesta. Lisäksi teimme Uudenmaan piirin kanssa kaksi valitusta Helsingin 
hallinto-oikeuteen. Kaikissa edellä mainituissa on piirin apu ollut merkittävää. Lausunnot 
löytyvät talulukoituna tämän toimintakertomuksen lopusta.

Loppuvuodesta käynnistyi Vantaan Ratikan osallistumis- ja arviointisuunnittelu, ja ratikka
reitteineen ja pysäkkeineen tulee jatkossa olemaan tärkeässä osassa kaavojen seurannassa.

4 Luonnonhoitokohteet

Luonnonhoitokohteena on yhdistyksellämme ollut jo vuosien ajan kaksi ketoa 
Tuupakassa. Sopimuskumppanina on Vantaan kaupungin viheryksikkö. 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. Kedoille 
löydät navigoimalla osoitteeseen Hommaksentie 9.

Niittohoitoa on nyt tehty 24 vuotta. Ketovastaavamme on alusta lähtien ollut Vesa 
Järvinen. Kedot niitettiin vuonna 2020 kahdesti: 28.6. ja 16.8.

Toinen luonnonhoitokohteemme on kummipuromme Rekolanoja. Rekolanojalla on 
vuosien varrella pidetty talkoita kutusoraikon rakentamiseksi taimenia varten. Talkoot on 
järjestetty yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa, ja Vantaan kaupunki on 
huolehtinut käyttöömme kivimateriaalia.

Vuonna 2020 ei Rekolanojalla järjestetty talkootoimintaa. Yhdistyksemme purovastaava 
on Ismo Tuormaa.
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5 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. Kattoremontti saatiin loppuun vuonna 2019, ja vuonna 
2020 aloitettiin pitkään suunnitelmissa olevan eteisen vesipisteen toteuttaminen.

Korona aiheutti muutoksia luontokoulun toimintaan, mutta ei toimintaa keskeyttänyt. 
Työntekijät toimivat joustavasti ja luovasti muokatessaan toimintaa koronarajoitukset 
huomioivaksi: koulujen opettajia varten laadittiin ulko-opetustehtäviä, joita oppilaat 
saattoivat tehdä itsenäisesti etäkouluaikana, ja opetusryhmiä koskeneiden 
matkustusrajoitusten takia luontokoulun opettajat jalkautuivat koulujen ja päiväkotien 
lähimaastoon antamaan opetusta. Näin toimien saatiin toteutettua opetus melkein kaikille 
suunnitelman mukaisille ryhmille. Koronan vaikutuksesta luontokoulun toimintaan voit 
lukea tarkemmin luontokoulun omasta toimintakertomuksesta, jonka voit pyytää suoraan 
luontokoululta, toimisto@vantaanluontokoulu.fi.

6 Koko perheen tapahtumat!

Koululaiset pääsevät luontokoululle arkisin, koko perhe muutamana sunnuntaina vuoden 
aikana. Vuonna 2020 järjestimme luontokoulusunnuntain neljä kertaa, joista kaksi oli 
keväällä ennen koronarajoitusten alkamista ja kaksi syksyllä koronarajoitukset huomioon 
ottaen. Koko perheen luontokoulusunnuntai -tapahtumista vastasivat Minerva Schultz 
(kevät) ja Veera Piironen (syksy).

Uutena koko perheen toimintana alkoi vuonna 2020 puistosuunnistukset, joissa 
luontoaiheiset rastit etsitään valitusta puistosta karttaa lukien. Puistosuunnistuksia 
järjestimme kolme kertaa, kaksi kertaa Håkansbölen kartanon puistossa ja kerran Korson 
Ankkalammilla. Koko perheen puistosuunnistus -tapahtumista vastasi Minerva Schultz.

7 Muu toiminta

Vuonna 2018 yhdistyksen toimintoihin lisätty Lepakkoryhmä jatkoi menestyksekästä 
toimintaansa lepakkoretkien järjestämisessä: lepakkoretket olivat vuoden 
ulkotapahtumista jälleen kaikkein suosituimpia. Lepakkoryhmää luotsasi vuonna 2020 
edelleen ryhmän alullepanija Kaarina Aro.

Jättipalsamia kitkimme talkoovoimin yhteistyössä Länsi-Vantaan vihreiden kanssa 
8.6.2020 Mätäojalla. Talkootapahtumasta vastasi yhdistyksemme taholta Kari Saari.

Koska korona sai Suomen luonnonsuojeluliiton perumaan virallisen luonnonkukkien 
päivän, järjestimme 14.6.2020 kukkaretken kesän kunniaksi Louhelan alueella. 
Kukkaretkemme vetäjänä toimi Vesa Järvinen.
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Suosittu pönttötalkootapahtuma jouduttiin vuodelta 2020 perumaan koronarajoitusten 
takia. Yhdistyksen lintujen talviruokinta sen sijaan toimi suunnitelmien mukaan. Syksyllä 
2020 ruokinnalla havaittiin säännöllisesti pähkinänakkeli, mikä on houkutellut paljon 
lintuharrastajia ruokinnan lähettyville havaintoja tekemään. Yhteistyökumppanina 
talviruokinnassa on Vantaan seurakunnat, jonka omistuksessa maa-alue on. 
Talviruokinnasta vastaa Kaarina Aro.

8 Luentoja yhteistyössä Tikkurilan kirjaston kanssa

Luennot yhteistyössä Tikkurilan kirjaston kanssa jatkuivat vuonna 2020. Yleisöluennot on 
pidetty kirjaston musiikkiosaston yleisöalueella. Osa luennoista jouduttiin koronasyistä 
siirtämään ajallisesti eteenpäin ja muuttamaan etäluennoiksi. Osaa luennoista saattoi 
katsoa myös jälkikäteen kirjaston YouTube-kanavalla, mikä toivottavasti voidaan toteuttaa
jatkossakin, vaikka koronarajoitukset aikanaan poistuvatkin. Yhdistyksen taholta tätä 
yleisöluentojen sarjaa ohjaa Kaarina Aro.

9 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, ja piirin 
syyskokouksessa hallituksemme jäsen Oili Karinen valittiin myös piirin hallitukseen.

Luonnonsuojelijan välissä ilmestyvä Uudenmaan piirin paikallisliite ilmestyi myös vuonna 
2020. Liitteessä ovat edustettuna Uudenmaan piirin yhdistykset omilla jutuillaan. Vantaan
yhdistykseltä oli liitteessä Ismo Tuormaan kolumni virtavesien hoitoon liittyvistä 
asioista, Minerva Schultzin lyhyt lausunto Vantaan vesien tilasta ja retkivinkki perheille, ja 
jäsenesittelyyn oli päässyt aktiivinen jäsenemme Kaarina Aro.

Yhteistyössä pohjoisen suunnan sisaryhdistysten kanssa oli tarkoitus järjestää 
vesiseminaari Keravalla huhtikuussa, mutta tapahtuma jouduttiin koronan takia 
toistaiseksi perumaan. Loppuvuodesta 2020 aloitimme kuitenkin jälleen pohdinnat 
seminaarin järjestämiseksi, mutta mitään päätöksiä ajankohtaan liittyen ei ole vielä tehty. 

Korona verotti myös yhteistyössä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 
suunniteltuja tapahtumia: suunniteltua jokipolkuvaellusta ei voitu järjestää, ja koronan 
takia suunnitelma-asteena olleet tapahtumat myös jäivät vain suunnitelmiksi.
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10 Yhdistyksen toiminta numeroina

Jäsenmäärä
vuosi 2020 2019 2018 2017 2016

jäseniä 926 938 882 878 857

 Vuoden virallinen jäsenmäärä vuosina 2016 – 2019 on jäsenien lukumäärä joulukuun ensimmäisenä 
maanantaina. Vuonna 2020 viralliseksi jäsenmääräksi määriteltiin vuoden viimeisen päivän jäsenmäärä.
Virallinen jäsenmäärä sisältää kaikki kuluneen vuoden jäsenmaksun maksaneet, siis myös ne, jotka ovat 
maksamisen jälkeen eronneet yhdistyksestä tai vaihtaneet yhdistystä.

Tilinpäätös
vuosi 2020 2019 2018 2017 2016

euroa + 5299,67 + 3713,40 – 3145,74 + 2211,45 + 2882,72

Hallitus 2020 ja muut toimihenkilöt
nimi toimikausi erityistehtävä

     puheenjohtaja Kimmo Jääskeläinen 2019 – 2020 kaavoitusvastaava

varsinaiset jäsenet

Kaarina Aro 2019 – 2020 nettivastaava, 
lepakkokoordinaattori

     varapuheenjohtaja Vesa Järvinen 2019 – 2020 ketovastaava

Pekka Kumpulainen 2019 – 2020 kestitysvastaava

     sihteeri, tiedotussihteeri Minerva Schultz 2019 – 2020 jäsenrekisterivastaava

Jouni Lamminmäki 2020 – 2021 

Veera Piironen 2020 – 2021 ympäristökasvatusvastaava

Yuki Taguchi 2020 – 2021

Oili Karinen     UUSI! 2020 – 2021 

varajäsenet

Ritva Hälikkä 2020

Teijo Pajunen 2020

Pirkko Väätäinen 2020

Kari Saari 2020 varajäsenrekisterivastaava

Seppo Säilä 2020

muut toimihenkilöt

     taloudenhoitaja Pirkko Kara

     toiminnantarkastaja Merja Koponen

     varatoiminnantarkastaja Harry Helmisaari
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Hallituksen kokoukset 2020
päiväys paikka jäseniä varajäseniä muita yhteensä

ke 15.1. Vaskivuoren lukio 5 3 0 8

To 13.2. Tikkurilan lukio 5 1 2 8

To 27.2. Tikkurilan lukio 5 1 3 9

To 27.2. Tikkurilan lukio 6 1 2 9

To 19.3. Etäkokous (GoogleDrive) 7 1 1 9

Ke 22.4. Etäkokous (Teams) 4 (+1) 2 2 8 (+1)

To 28.5. Vantaankosken mylly 6 1 1 8

Su 28.6. Tuupakan keto 2 1 0 3

Su 16.8. Tuupakan keto 7 2 0 9

To 24.9. Tikkurilan lukio 5 2 2 9

Ke 28.10. Vaskivuoren lukio 6 1 0 7

Ke 18.11. Vaskivuoren lukio 7 3 1 11

Pe 18.12. Etäkokous (Teams) 7 2 3 12

Kannanotot 2020 (löytyvät nettisivuilta pdf-muodossa)

29.1.2020 Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Lehmustontien asemakaavapäätöksestä

29.1.2020 Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Puu-Kivistön asemakaavapäätöksest

14.2.2020 Mielipide Kivistön Turkoosikehän asemakaavasta

14.2.2020 Mielipide Kivistön Lumikvartsin asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta

31.3.2020 Mielipide Vantaankosken myllysuunnitelmasta

1.4.2020 Mielipide Aviapoliksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

2.5.2020 Mielipide Variston sähköaseman asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta

13.5.2020 Lausunto Vierumäenmetsän rauhoittamisesta

15.6.2020 Lausunto Vantaan yleiskaava 2020 ehdotuksesta

30.6.2020 Lausunto Kuusijärven asemakaavasta

24.8.2020 Lausunto Kivistön Tähden asemakaavaehdotuksesta

4.9.2020 Mielipide Kivistön Kvartsijuonen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

3.10.2020 Mielipide Vantaan Hämevaaran Vaakapuiston asemakaavan 
valmisteluaineistosta

3.12.2020 Lausunto Saagatien asemakaavaehdotuksesta (002401)
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Tapahtumien kävijämäärät 2020
päiväys tapahtuma + paikka yleisöä järjestäjiä yhteensä

19.1.2020 Koko perheen luontokoulusunnuntai!
Kuka tästä kulki?

2 2 4

27.1.2020 Esitelmä Tikkurilan kirjastossa
Tom Ahlström: Nisäkäsbongaus

20 2 22

30.1.2020 Päivystys yhdistyksen linturuokinnalla 0 1 1

2.2.2020 Päivystys yhdistyksen linturuokinnalla 3 2 5

7.2.2020 Jäsenilta Vernissassa
Jouni Lamminmäki: Pöllöt

1 6 7

18.2.2020 Päivystys yhdistyksen linturuokinnalla 0 3 3

24.2.2020 Esitelmä Tikkurilan kirjastossa
Juhani Koivu: Sääkset

40 1 41

1.3.2020 Koko perheen luontokoulusunnuntai!
Suomen matelijat ja sammakkoeläimet

23 2 25

8.3.2020 Päivystys yhdistyksen linturuokinnalla 1 3 4

30.3.2020
KORONA

Esitelmä Tikkurilan kirjastossa
Sirpa Kärkkäinen: Metsäsuhde

-- -- --

18.4.2020
KORONA

Rupikonnaretki Kuusijärvelle -- -- --

19.4.2020
KORONA

Pönttötalkoot Luontokoululla -- -- --

25.4.2020
KORONA

Vesiseminaari Keravalla
Kerava, Vantaa, Tuusula, Järvenpää

-- -- --

27.4.2020
KORONA

Esitelmä Tikkurilan kirjastossa
Vesa Järvinen: Vieraskasvilajit

-- -- --

9.5.2020
KORONA

Jokipolkuvaellus Mätäojalla
yhteistyössä Helsy

-- -- --

20.5.2020
KORONA

Lepakko- ja yölaulajaretki Hämeenkylän 
kartanolle

-- -- --

26.5.2020
KORONA

Iltalinturetki Hakunila/Sotunki -- -- --

8.6.2020 Jättipalsamitalkoot Mätäojalla
yhteistyössä Länsi-Vantaan vihreät

4 1 5

14.6.2020 Kukkaretki kesän kunniaksi
Louhela

1 2 3

28.6.2020 Ketotalkoot!
Tuupakka, 1. niitto

4 4 8

18.7.2020 Koko perheen puistosuunnistus!
Håkansbölen kaartanon puisto, vesiaihe

7 1 8

15.8.2020 Lepakkoretki
Kuusijärvi

9 2 11

16.8.2020 Ketotalkoot!
Tuupakka, 2. niitto

0 9 9
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22.8.2020
KOVA SADE

Lepakkoretki
Håkansbölen kartanon puisto

-- -- --

29.8.2020 Koko perheen puistosuunnistus!
Håkansbölen kartanon puisto, vesiaihe

15 1 16

29.8.2020 Lepakkoretki
Kuusijärvi

18 2 20

13.9.2020 Koko perheen luontokoulusunnuntai!
Lennä lennä leppäkerttu – luonto-oppia 
lastenlauluissa

10 3 13

28.9.2020 Esitelmä Tikkurilan kirjastossa
Vesa Järvinen: Vieraskasvilajit

0 2 2

3.10.2020 Koko perheen puistosuunnistus!
Ankkapuisto, vesiteema 1

0 1 1

26.10.2020 Esitelmä Tikkurilan kirjastossa
Sirpa Kärkkäinen: Metsäsuhde

3 2 5

15.11.2020 Koko perheen luontokoulusunnuntai!
Tautista sakkia pörröturkkisista sarjakukkaisiin – 
kuinka eliökunta sairastaa

11 2 13

30.11.2020 Esitelmä Tikkurilan kirjastossa
Jouni Lamminmäki: Petolinnut kaupungissa

3
(40 etä)

2 5

12.12.2020
KORONA

Talvilinturetki
Håkansbölen kartanon lähistöllä

-- -- --

Koko vuoden määrät 175 56 231
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