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1 Yleiskatsaus

Yhdistyksen 45. toimintavuosi sisältää edelleen perinteistä toimintaa eli Vantaan ympäristön tilan
seuraamista havaintoja tekemällä ja kaavoitusta vahtimalla. Vantaan luontokoulu jatkaa maineikasta 
toimintaansa koronatilanteen huomioon ottaen, ja luonnonhoitokohteista huolehtiminen jatkuu 
aktiivisena. Kaikki uudemmatkin toimintamuotomme jatkuvat, ja suunnitelmissa on lisätä toiminnan 
kirjoa ja järjestää retkiä yllättäviin kohteisiin.

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

Monta jo viime vuonna suunnitelmissa ollutta hanketta jäi toteutumatta koronan takia, minkä 
takia pyrimme toteuttamaan edes osan niistä tänä vuonna kaikkien uusien ideoiden ohella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry                      Toimintasuunnitelma 2021      2



2 Yhdistyksen hallitus, viestintä ja talous

Hallitus
Yhdistyksemme toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus. Vuosikokouksessa torstaina 18.2.2021 
valitsemme yhdistykselle ensin uuden puheenjohtajan ja sitten 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. Kokoukseen saapumisestaan tulee ilmoittaa etukäteen yhdistyksen sihteerille, jonka 
tavoittaa sähköpostitse vantaa@sll.fi 

Nettisivut
Yhdistyksen nettisivuilla ilmoitamme tapahtumistamme ja muista ajankohtaisista asioista. Myös kaikki
kannanottomme tulevat sinne luettaviksi. Nettisivujen uusimiseksi järjestimme syksyllä 2020 
aivoriihen saadaksemme selville, mitä toimijamme odottavat nettisivuilta löytävänsä ja millaiset sivut 
olisivat jäsenistöä ja satunnaisia sivuilla vierailevia puhuttelevat. Jatkamme nettisivujen 
muokkaamista aivoriihessä kerättyjen ajatusten pohjalta ja järjestämme vielä ainakin toisen 
tilaisuuden, jossa yhdessä pohdimme yleisesti kaikkea viestintäämme. Yhdistyksen nettivastaava on 
Kaarina Aro. Apuna toimii yhdistyksen sihteeri lähinnä hallitus- ja jäsenasioihin liittyen. 
Kaavamielipiteet sivuille toimittaa Minerva Schultz.
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Facebook
Otimme käyttöömme Facebookin syksyllä 2020. Facebook-vastaavana toimii Kaarina Aro, mutta 
kaikki facessa olevat hallituksen jäsenet ja muut aktiiviset toimijat osallistuvat sisällön tuottamiseen.

Sähköpostiviestintä
Jäseniimme pidämme yhteyttä pääasiassa sähköpostitse. Sähköpostia jäsenet saavat noin 
kuusi kertaa vuodessa: neljä jäsenkirjettä, kutsun vuosikokoukseen ja kutsun jäseniltaan. Mikäli jokin 
asia sitä vaatii, lähetämme toki jäsenille sähköpostia useamminkin. Koska jäsenrekisterissä on edelleen
jäseniä, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, pohdimme tänä vuonna erilaisia 
mahdollisuuksia ottaa heihin yhteyttä sähköpostiosoitteiden saamiseksi.

Neljä kertaa vuodessa lähetettävän jäsenkirjeen kokoaa yhdistyksen tiedotussihteeri niistä 
sisällöistä, mitä muut ovat tuottaneet. Jäsenkirjeisiin sopivaa sisältöä kokoamme GoogleDriveen, mistä
löytyy HIEKKALAATIKKOmme, jonne hallituksen jäsenet voivat käydä laittamassa omat ehdotuksensa
ja valmiiksi työstetyt aineistonsa.

Yhdistyksen mainokset
Yhdistyksen toimintaa mainostamme jatkossakin nettisivujen ja Facebookin ohella 
Luonnonsuojelijassa, Helsingin Sanomien Menokoneessa, Vantaan Sanomien Menoinfo-sivuilla, 
mahdollisesti 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.

Saatuamme sisältösuunnittelun valmiiksi, painatamme mainospostikortteja, joissa kerromme 
tärkeimmät tavoitteemme ja houkuttelemme liittymään jäseneksi. Korttiin ei paineta vuosilukuja, 
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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.

Luonnonsuojelijan piiriliite
Olemme jatkossakin kykyjemme mukaan 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 myös 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.

Yhdistyksen taloudesta huolehtii jatkossakin varmalla kädellä taloudenhoitaja Pirkko Kara.
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3 Yhdistyksen työryhmät

Yhdistyksellä on työryhmiä, jotka ovat keskittyneet johonkin tiettyyn asiaan ja järjestävät 
toimintaa tehdäkseen asiaansa tunnetuksi. Tarvittaessa perustamme uusia työryhmiä. 

Luontokoulutyöryhmä 
Luontokoulutyöryhmän keskeinen tehtävä on huolehtia Vantaan luontokoulun toiminnan valvonnasta.
Tämän lisäksi työryhmän jäsenet huolehtivat koko perheelle tarkoitettujen tapahtumien ideoinnista ja 
järjestämisestä. Luontokoulutyöryhmän puheenjohtajana toimii Veera Piironen.

Ketotyöryhmä
Vesa Järvinen luotsaa ketotyöryhmää, joka huolehtii yhdistyksen luonnonhoitokohteina olevista 
kahdesta kedosta Tuupakassa. Ketojen hoitoa on suoritettu jo 25 vuotta, joten tänä vuonna 
tavoitteenamme on järjestää jotakin juhlavuoden kunniaksi.

Lepakkoryhmä
Vuonna 2018 alkunsa saaneen ryhmän lepakkokoordinaattorina toimii Kaarina Aro. 
Lepakkoryhmän keskeisiä toimintoja on lepakkoretkien järjestäminen ja muunlaisten lepakkotietoutta 
lisäävän toiminnan tukeminen. Ryhmällä on käytössään lepakkodetektori. 

Purotyöryhmä
Yhdistyksellä on oma kummipuro, Rekolanoja. Oman kummipuron hoidon ohella yhdistys osallistuu 
purotalkoisiin myös muualla. Purotyöryhmästä vastaa Ismo Tuormaa. Purotalkoita järjestetään 
yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) ja Vantaan kaupungin kanssa.
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4 Vantaan luontokoulu

Vantaan luontonkoulun toimintaa Sotungissa valvoo luontokoulutyöryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii Veera Piironen. Vantaan luontokoulun toiminta jatkuu niin 
tavalliseen tapaan kuin koronan huomioon ottaen on mahdollista, viisivuotisesta 
rahoituskaudesta on meneillään toinen vuosi. Vantaan luontokoulun rahoittajana toimii 
Vantaan kaupunki. Luontokoulun opettajina toimivat Olli Viding (toiminnanjohtaja) ja 
Katja Lembidakis. Luontokoulu laatii oman yksityiskohtaisen toimintasuunnitelmansa.

Luontokoulu tarjoaa mm. kummiluokkaopetusta ja yksittäisiä retkipäiviä alakoululaisille ja 
saturetkiä päiväkotiryhmille. Opetusta annetaan myös ruotsiksi muutamalle ryhmälle vuoden 
aikana. Opetuksen kysyntä on joka vuosi suurempaa kuin luontokoulu pystyy käytettävissä 
olevan rahoituksen turvin toteuttamaan. Luontokoululta voivat koulut ja päiväkodit myös 
lainata vesiopetuspaketin Veera Vesiperhonen (Netta Nattsländelarv), jonka ohjeiden ja 
välineiden avulla voivat itsenäisesti tutustua vesiluonnon ihmeellisyyksiin. Koronavuosi toi 
luontokoulun opetustarjontaan myös etäopetusmateriaalia, jota alakoulujen opettajat voivat 
hyödyntää opetuksessaan.

Koululaisten ja päiväkoti-ikäisten lisäksi luontokoululla järjestetään kursseja opettajille ja muille 
kiinnostuneille. Kursseja järjestetään myös tilauksesta mahdollisuuksien mukaan.

Yli satavuotias kiinteistö, jossa Vantaan luontokoulu toimii, on vuokrattu Sotungin nuorisoseuralta 
(Sottungsby Ungdomsförening rf.). Rakennus on alkujaan ollut kyläkoulu. Myös yhdistys käyttää 
luontokoulua tapahtumien järjestämiseen: esimerkiksi Koko perheen luontokoulusunnuntai! 
-tapahtumia ja pönttötalkoita on järjestetty yhdistyksen aktiivien toimesta luontokoululla.
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5 Kaavoitus ja siihen vaikuttaminen

Kaavoitusta olemme seuranneet ja kommentoineet aktiivisesti jo vuosien ajan yhteistyössä 
Uudenmaan piirin kanssa ja näin aiomme myös jatkaa. Kaavoitukseen liittyvistä asioista vastaa 
yhdistyksessämme Kimmo Jääskeläinen.

Vantaan yleiskaava 2020
Vantaan yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 25.1.2021. 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, olisi ollut tärkeää saada ympäristön kannalta oleellisimmat 
asiat näkyville jo yleiskaavaan, mikä ei valitettavasti täysin onnistunut. Tästä johtuen 
asemakaavoituksen seuranta on nyt entistäkin tärkeämpää.

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. Tarkasti seurattavia asemakaavoituksen piiriin tulevia kohteita ovat Vantaan 
ratikkaan liittyvät linjaukset ja esimerkiksi kasvavan Kivistön alueelle suunniteltu rakentaminen.

Kaavatyö tutuksi!
Tavoitteenamme on saada vuonna 2021 alkuun uusien aktiivisten kaavoituksen seuraajien koulutus. 
Tätä tarkoitusta varten järjestämme koulutusta niin kaavamerkintöjen tulkintaan ja kaavakarttojen 
lukemiseen kuin maastotuntemukseenkin liittyen. Pyrimme myös luomaan kaavatyötä sujuvoittavia 
käytäntöjä sähköisiä ryhmätyöskentelyalustoja ja mobiiliteknologiaa hyödyntäen.
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6 Toimintaa ja yhteistyötä

Talkoita
● Suositut pönttötalkoot järjestämme Vantaan luontokoululla, ja linnunpöntön lisäksi voi 

rakentaa hyönteishotellin tai lepakkopöntön.
● Roskienkeruutalkoot järjestämme ainakin kahdesti Mätäojanlaaksossa. Tätä varten 

hankimme käyttöömme roskapihtejä ja mahdollisesti muutakin osallistujille lainattavaa 
välineistöä. Roskaantumiseen liittyen voisimme järjestää myös roskakävelyitä, joiden yhteydessä 
pitäisimme tietoiskuja roskaantumisen niistä haittavaikutuksista, jotka eivät näy välittömästi 
roskaajille.

● Ketotalkoot koittavat jälleen kesä- ja elokuussa. Vuosi 2021 on kedonhoidon 25. vuosi, joten 
mahdollisesti järjestämme jotakin isompaakin ketoon liittyvää ohjelmaa!

● Jättipalsamia kitkemme talkoilla Mätäojan varrella ainakin kaksi kertaa. Mahdollisesti 
järjestämme vieraslajeihin liittyviä talkoita muuallakin kiinnostuksen mukaan.

● Tarvittaessa järjestämme purotalkoot joko kummipurollamme Rekolanojalla tai jossakin 
muussa kohteessa.

Tapahtumia koko perheille
● Jatkamme Koko perheen luontokoulusunnuntai! -tapahtumia tänä vuonna arviolta neljän 

tapahtuman verran: yksi tapahtuma on keväällä, yksi kesällä ja kaksi syksyllä. Nimensä 
mukaisesti tapahtumat järjestämme Vantaan luontokoululla Sotungissa.

● Viime vuonna kokeilussa olleet Koko perheen puistosuunnistus! -tapahtumat saavat jatkoa. 
Keväällä järjestämme tapahtuman Lammaslammella (Pähkinärinne), kesällä ja syksyllä 
toivottavasti myös muualla Vantaalla, esim. Ankkalammilla (Korso) ja Håkansbölen kartanon 
puistossa (Hakunila). Vesivuosia noudattaen suunnistuksissa käytettävät rastit ovat 
vesiteemaisia.
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Retkiä ja muita tapahtumia
● Lepakkoretkiä järjestämme useamman kuten on ollut tapana. Lepakoihin liittyen 

suunnitelmissa on järjestää myös Lepakoiden ilta -tapahtuma, missä retkeä edeltää 
esitelmätilaisuus.

● Alkukesästä tavoitteemme on järjestää yölaulajaretkiä ainakin kaksi, yksi Vantaan itäosiin ja 
toinen länsiosiin.

● Jokipolkuvaellus, jonka korona viime keväänä peruutti, on suunnitelmissamme mukana tänä 
vuonnakin. Vaelluksella on tarkoitus kulkea 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.

● Luonnonkukkien päivän retki on jo perinne, joten varmasti järjestämme senkin. 
Luonnonkukkien päivää vietetään 20.6.2021, ja teemalajina on kurjenmiekka.

Esitelmiä
● Esitelmät Tikkurilan kirjastossa jatkuvat koronatilanteen hieman helpottaessa. Mikäli 

osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, esitelmät lähetetään reaaliaikaisina myös kirjaston 
YouTube-kanavalla. Esitelmien aiheina tulee olemaan ainakin pöllöt ja vieraskasvilajit.

● Toiveissa olisi esitelmätilaisuuksien saaminen myös johonkin Länsi-Vantaan kirjastoon.

Lintujen talviruokinta
● Yhdistyksen lintujen talviruokinta löytyy pappilan puistosta Pyhän Laurin kirkon viereltä. 

Ruokintapaikan on mahdollistanut yhteistyö Vantaan seurakuntien kanssa.
● Järjestämme mahdollisuuksien mukaan 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. Ruokinnalla voi toki käydä seuraamassa lintujen puuhia itsenäisestikin.
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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.

● Yksi mahdollinen tapa lähestyä nuorempaa polvea olisi ns. täsmäiskut oppilaitoksiin: 
vähintään 3 yhdistyksen edustajaa menee kouluun (tilattuna jollekin oppitunnille), yksi kertoo 
kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista, 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. 

● Vantaan kaupungin nuorisotoimen suunnitelmissa oleva nuorten Maailmanpelastusryhmä 
(työnimi) olisi oivallinen paikka tuoda esille jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa. 
Maailmanpelastusryhmässä käsiteltävä aihepiiri tulisi olemaan lähinnä ilmastonmuutokseen 
liittyvät seikat, mutta niistä lähetemällä voisi lapsia ja nuoria saada kiinnostumaan 
vaikuttamisesta myös muissa luonnonsuojelun kannalta tärkeissä asioissa. 

● Voisimme myös järjestää esimerkiksi kirjastoissa vaikuttamisen moniin keinoihin opastavia 
lyhyitä esitelmiä, joiden yhteydessä voisimme jakaa yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeää 
vaikuttamiseen liittyvää materiaalia (esimerkiksi Luonnonsuojelijoita, omia mainoskorttejamme, 
esille myös QR-koodi, jolla pääsee lukemaan aiheesta enemmän sopivaksi katsotusta paikasta).

● Varsinkin kaavoitukseen liittyen voisimme järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kannustaisimme 
kaikkia kaupunkilaisia perehtymään vähintäänkin oman asuinalueensa luontoarvoihin ja niiden 
merkitykseen kaavoituksen suhteen, ja pitämään säännöllisesti silmällä vireille tulevia kaavoja, 
jotta niihin olisi mahdollista vaikuttaa ennen kuin on liian myöhäistä. Tällaisiin yleisötilaisuuksiin
liittyen meidän tulee tuottaa yhdistyksen nettisivuille selkeät – kaikkien ymmärrettävissä olevat –
ohjeet kaavoitukseen vaikuttamisesta.
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Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
● Pyrimme osallistumaan myös muiden tahojen järjestämiin ympäristöasioita edistäviin 

tapahtumiin, kuten esimerkiksi kirjastojen luontoviikolle helmikuussa (2022) ja nuorten 
harrastepäivään Myyrmäessä. Olemme avoimia uusia yhteistyötarjouksia kohtaan ja tuomme sen 
esille viestinnässämme.

● Yhteistyökumppaneitamme ovat jatkossakin mm.
◦ Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja sen paikallisyhdistykset
◦ Vantaan kaupunki
◦ Virtavesien hoitoyhdistys
◦ Vantaan seurakunnat
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