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1 Yleiskatsaus

Vuosi 2021 oli Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry:n 45. toimintavuosi. 
Varsin paljon toimintaa saimme järjestettyä vaihtelevasta koronatilanteesta ja varsin 
äkillisestikin vaihtuvista suosituksista huolimatta. Kaavoitusta seurasimme kuten aina 
ennenkin ja mielipiteitä, muistutuksia ja lausuntoja kirjoitimme. Tänä vuonna lähti myös 
yksi valitus koskien uuden yleiskaavan hyväksymistä. Luontokouluopetus sujui 
aikaisempien koronakokemusten hiomana monimuotoisesti ja laadukkaasti.

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

2 Yhdistyksen toimielimet, talous ja viestintä

Yhdistyksemme toimintaa ohjaava hallitus kokoontui vuonna 2021 kaikkiaan 13 kertaa, 
joista etäkokouksia Teamsin välityksellä oli 3, perinteisiä läsnäolokokouksia 7 ja näiden 
välimuotoja, joissa osa osallistui etänä toisten ollessa fyysisesti läsnä, oli 3. Perinteisistä 
kokouksista 4 järjestettiin ulkona. Hallituksen kokouksia järjestettiin siis noin kerran 
kuukaudessa heinäkuun ollen ainoa kuukausi, jonka aikana ei ollut yhtään kokousta. 
Sisätiloissa tapahtuneiden kokoontumisten ja osin myös ulkokokousten tarjoilusta vastasi 
kestitysvastaava Pekka Kumpulainen.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.2. Tikkurilan Laurean tiloissa. Kokoukseen oli 
mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin aikaisemmin sihteerinä ja tiedotussihteerinä 
toiminut Minerva Schultz. Aikaisemmin varajäsenenä toiminut Kari Saari valittiin 
varsinaiseksi jäseneksi, ja varajäseniin saatiin mukaan uudeksi kasvoksi Hannu 
Seppänen.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa heti vuosikokouksen jälkeen valittiin 
yhdistyksen sääntöjen vaatimat varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja 
tiedotussihteeri. Näiden lisäksi valittiin nettivastaava, ympäristökasvatusvastaava, 
ketovastaava, lepakkokoordinaattori, kestitysvastaava ja uutuutena kaavoitusvastaava ja 
vieraslajivastaava. Valinnat on merkitty toimintakertomuksen lopusta löytyvään 
hallituslistaan.

Yhdistyksen toimintaa on aina rahoitettu jäsenmaksutuloilla, näin siis oli myös vuonna 
2021. 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, minkä takia vuonna 2021 
aloitimme kampanjan jäsenten sähköpostien saamiseksi jäsenrekisteriin. Kampanja tulee 
jatkumaan myös vuonna 2022. 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 
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vuoden 2021 aikana neljä kertaa: 1.3., 1.6., 1.9. ja hieman suunnitellusta myöhästyneenä 
6.12. Jäsenkirjeisiin sisältöä tuottivat vuoden aikana Kaarina Aro, Oili Karinen, Jouni
Lamminmäki, Kari Saari, Minerva Schultz, Hannu Seppänen ja Yuki Taguchi. 
Lintuaiheisia kuvia jäsenkirjeeseen antoi käyttöömme Petri Hirva.

Jäsenrekisteristä vastasivat Vantaan yhdistyksen osalta puheenjohtaja Minerva Schultz 
ja sihteeri Yuki Taguchi. Sähköpostinsa saa jäsenrekisteriin lähettämällä asiaa koskevan 
pyynnön osoitteeseen jasenasiat@sll.fi.

Yhdistyksen tapahtumista ilmoitimme aina omalla nettisivullamme, mahdollisuuksien 
mukaan Luonnonsuojelijassa, yhdistyksen Facebookissa ja kedonhoidon ilmoitustaululla 
Tuupakassa. Vantaan Sanomien tapahtumailmoitusjärjestelmä oli vielä osan vuodesta 
2021 suljettuna koronan takia. Periaatteena oli edelleen, että kunkin tapahtuman 
vastuullinen järjestäjä hoiti tapahtuman mainostamisen parhaiksi katsomissaan paikoissa.

3 Luonnonhoitokohteet

Tuupakan kedot

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.

Kesän ainot ketotalkoot pidimme 4. heinäkuuta, jolloin niitimme molemmat niityt ja 
haravoimme ne viiden hengen voimin. Tarkoituksemme oli pitää toiset talkoot 
tavanmukaisesti elokuussa, mutta koska oli kedon hoidon 25:s vuosi eli juhlavuosi, 
päätimme, että on parempi jättää hoitoalueen kasvit juhlayleisölle tunnistettavina 
esiteltäviksi. Ketojuhlamme ketokirkkoineen järjestettiin 28. elokuuta, joka oli Suomen 
luonnon päivä.

Päivän ohjelma alkoi puheenjohtaja Minerva Schultzin juhlapuheella ja samalla 
palkittiin talkoita jo kaikki menneet 25 vuotta vetänyt Vesa Järvinen mm. 
ketoneuvoksen epävirallisella arvonimellä. Tämän jälkeen seurasi kedon kasvien esittelyä 
ja lapsille oli luontopolku ötökkäaiheisine rasteineen. Tarjolle olimme järjestäneet myös 
mehua ja pullaa. Tapahtuma huipentui Oili Karisen ideoimaan ketokirkkoon, joka 
järjestettiin yhdessä Vantaankosken ja Tikkurilan seurakuntien kanssa. Tikkurilan 
seurakuntaa edusti seurakuntapastori Jaakko Hyttinen ja Vantaankosken 
seurakunnasta oli paikalla kanttori Ritva Holma.

Rekolanoja, kummipuromme

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 2021 Rekolanojalla järjestettiin talkootoimintaa Vantaan purotalkkareiden 
toimesta. Yhdistyksemme purovastaava on Ismo Tuormaa.
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4 Vantaan luontokoulu

Suomen ensimmäinen suomenkielinen luontokoulu Vantaan Sotungissa on edelleen 
yhdistyksemme ylpeydenaihe. 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. Ollin ja Katjan lisäksi luontokoululla 
toimii kolme kausityöntekijää.

Taloa, jossa Vantaan luontokoulu Sotungissa toimii, on vuosien varrella jouduttu 
kunnostaman monellakin tavalla. Vuonna 2021 saatiin vihdoin pitkään suunnitelmissa 
ollut eteisen vesipiste toteutettua. Myös ulkovesipiste uusittiin.

Korona aiheutti edelleen muutoksia luontokoulun toimintaan, mutta ei toimintaa 
keskeyttänyt. Kummiluokkaopetuksen ja retkien lisäksi luontokoulun väki osallistui myös 
mm. Metsäpäiville ja Helsingan keskiaikapäiville. Luontokoulun toimintaan voit tutustua 
tarkemmin lukemalla luontokoulun oman toimintakertomuksen, jonka voit pyytää 
suoraan luontokoululta, toimisto@vantaanluontokoulu.fi.

5 Koko perheen tapahtumat!

Koululaiset pääsevät luontokoululle arkisin, koko perhe muutamana sunnuntaina vuoden 
aikana. Vuonna 2021 yritimme järjestää Koko perheen luontokoulusunnuntain neljä
kertaa, mutta yksi jouduttiin perumaan äkillisten koronarajoitusten tiukennusten takia. 
Koko perheen luontokoulusunnuntai -tapahtumista vastasivat Veera Piironen ja 
Minerva Schultz.

Koko perheen puistosuunnistus järjestyi vuoden aikana vain kerran, tällä kertaa Länsi-
Vantaalla Lammaslammella. Aurinkoisessa kevätsäässä vesiteemaisia rasteja saapui 
kiertämään useita lapsiperheitä. Puistosuunnistus olikin tämän vuoden tapahtumista 
eniten yleisöä kerännyt ulkotapahtuma. Puistosuunnistuksesta vastasi Oili Karinen.

6 Talkootoiminta

Jättipalsamitalkoita on järjestänyt yhdistyksemme vielä epävirallinen 
vieraslajityöryhmä, jonka aktiivisin puuhahenkilö on ollut Hannu Seppänen. 
Vieraslajityöryhmämme keskittyy haitallisten vieraslajien kitkentään talkoilla. Toistaiseksi 
kohteena on ollut Mätäojan luonnonsuojelualue, mutta laajennamme toimintaamme 
jatkossa myös muualle Vantaan alueelle. Jättipalsamin kitkennän lisäksi 
vieraslajityöryhmä on järjestänyt myös roskienkeruutalkoita.

Jättipalsamia on Mätäojan luonnonsuojelualueella kitketty usean vuoden ajan. Myös 
Vantaan kaupunki piti sitä jättipalsamintorjunnan pääkohteena vuonna 2021. 
Jättipalsamin esiintyminen on vuosien työn tuloksena saatu huomattavasti vähenemään. 
Työn jatkumisen varmistamiseksi lupauduimme kaupungin yhteistyökumppaniksi 
vuodelle 2022. 

Roskienkeruutalkoot järjestimme viidesti Mätäojan luonnonsuojelualueen ympäristössä. 
Ihmiset ovat olleet talkoista kiinnostuneita ja kertoneet itsekin huolehtivansa siisteydestä 
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nykyisin paremmin, mikä näkyykin Mätäojan alueella roskien vähentymisenä. Osassa 
talkootapahtumista oli mukana myös Vantaan Vihreät.

7 Tapahtumia lepakkoihin ja lintuihin liittyen

Vuonna 2018 yhdistyksen toimintoihin lisätty Lepakkoryhmä jatkoi lepakkoretkien 
järjestämistä. Lepakkoryhmää luotsasi vuonna 2021 edelleen ryhmän alullepanija 
Kaarina Aro.

Yhdistyksemme perinteiset syksyiset lepakkoretket kohdistuivat Vaaralan lammille ja 
Kuusijärvelle. Molemmilla retkillä oli mukavasti osallistujia ja lepakoita nähtiin runsaasti. 
Havaitut lajit olivat pääasiassa vesisiippa ja pohjanlepakko. Vaaralan lammille 
suuntautuneen retken vetäjänä toimi Veera Piironen ja Kuusijärven retken veti 
Kaarina Aro.

Jouduimme perumaan suositun pönttötalkootapahtuman myös vuonna 2021, koska 
totesimme, ettemme pysty järjestämään sitä vallitsevien koronarajoitusten mukaisesti. 
Korona perui myös suunnittelemamme talvilinturetken. 

Yhdistyksen lintujen talviruokinta sen sijaan toimi suunnitelmien mukaan, ja yhden 
opastuksenkin saimme ruokinnalla järjestetyksi koronasta huolimatta. 
Yhteistyökumppanina talviruokinnassa on Vantaan seurakunnat, jonka omistuksessa maa-
alue on. Talviruokinnasta vastaa Kaarina Aro.

8 Muita tapahtumia ja retkiä

Luonnonkukkien päivän retken teemalajina oli keltakurjenmiekka, jonka kukintaa 
pääsimme näkemään Pähkinärinteen Lammaslammen rannoilla. Kiersimme lammen 
pienellä joukolla ja tutustuimme niin yleisiin kuin harvinaisempiinkin kasveihin. 
Pohjoisrannalla puhututti alueen asemakaavasuunnitelmat: lisää rakentamista ja 
palstaviljelyalueen poissiirto! Luonnonkukkien päivän retken veti tuttuun tapaan Vesa 
Järvinen.

Syksyinen jäseniltamme alkoi sekaannuksella: osa väestä meni oikeaan ilmoitettuun 
paikkaan, osa väärään, joka kuitenkin osoittautui paremmaksi tilaksi, joten lopulta kaikki 
kokoonnuimme sinne väärään tilaan. Aluksi käytiin keskustelua Backakseen tulossa 
olevasta Muumimaailmasta ja muusta rakentamisesta alueelle. Samalla nähtiin tärkeänä, 
että yhdistys jatkaa kaavoituksen seurantaa ja ilmaisee kantansa kaavoituksen virheistä ja 
puutteista varsinkin luontoa koskevissa asioissa. Nostalgisen diaesityksen piti Kimmo 
Jääskeläinen. Esityksessä katsojat saivat mielikuvia siitä, miten ”vanhaan hyvään 
aikaan” seurattiin Haminan ulkosaaristossa lintujen muuttoa.

9 Kaavoitus

Kannanottoja erilaisiin kaavoitusta koskeviin kysymyksiin jätimme vuonna 2021 kaikkiaan
11 kappaletta. Osan kannanotoista teimme yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa. Niistä 
yksi oli valitus Vantaan valtuuston päätöksestä hyväksyä Yleiskaava 2020. Kannanotot 
löytyvät taulukoituna tämän toimintakertomuksen lopusta. Yhdistyksemme 
kaavoitusvastaavana toimii Kimmo Jääskeläinen.

Vantaan kaavoitusta on edelleen vaivannut luontoselvitysten puutteet tai niiden 
puutteellinen huomioon ottaminen. Muutamassa kannanotossa juuri tämä asia on tuotu 
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jälleen esille. Osassa kaupungin sivuillaan julkaisemissa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmissa on jätetty suunnitelmaan liittyviä selvityksiä kokonaan antamatta, 
mistä olemme myös kaupunkia huomauttaneet.

Vantaan Ratikan osallistumis- ja arviointisuunnittelu, ja ratikka reitteineen ja 
pysäkkeineen on jo jonkin verran näkynyt kaavoituksen puolella, mutta kaikkiin aihetta 
koskeviin kaavoihin emme ole nähneet tarpeelliseksi puuttua.

Kuluneen vuoden aikana on käynyt myös ilmeiseksi, että yhdistyksemme tulee hankkia 
lisää kaavoitukseen liittyvää osaamista, jotta saamme kaavojen seurannan ja 
kannanottojen laatimisen toimimaan sujuvammin, eikä urakka jäisi vain parin 
toimijamme harteille.

10 Luentoja yhteistyössä Tikkurilan kirjaston kanssa

Luennot yhteistyössä Tikkurilan kirjaston kanssa jatkuivat myös vuonna 2021, 
mutta koronasta johtuen ne pidettiin pääasiassa verkkoesitelminä, joita on voinut katsoa 
tallenteina esityksen jälkeenkin kirjaston YouTube-kanavalla. Yhdistyksen taholta tätä 
yleisöluentojen sarjaa ohjaa Kaarina Aro.

Yleisöluentoja saimme järjestettyä kaikkiaan neljä kertaa. Suomen pöllöistä esitelmöi 
Jouni Lamminmäki. Tämän esitelmän tallennetta käytiin katsomassa yli 1200 kertaa! 
Ilmastosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Vantaalla elämiseen kävi kertomassa 
Kerttu Kotakorpi, jonka kanssa aiheesta oli keskustelemassa Ismo Tuormaa. Vantaan
metsiin ja niiden hoitoon yleisön perehdytti Jyri Mikkola. Vuoden viimeinen esitelmä oli 
pörisevä perehdytys mehiläishoitoon Arto Koljosen johdolla.

11 Uudenmaan piiri ja muu yhteistyö

Yhteyksistä yhdistyksemme ja Uudenmaan piirin välillä huolehtii Jouni 
Lamminmäki, joka edustaa yhdistystä piirin hallituksessa varapuheenjohtajana. Lisäksi 
Jouni on SLL:n liittovaltuuston varavaltuutettu ja liittohallituksen varajäsen. Piirin 
hallituksen jäsenenä toimii myös Oili Karinen. Uudenmaan piirin järjestämiin 
tapahtumiin on osallistunut yhdistyksestämme myös muita mahdollisuuksien mukaan.

Luonnonsuojelijan välissä ilmestyvä Uudenmaan piirin paikallisliite ilmestyi myös 
vuonna 2021. Liitteessä ovat edustettuna Uudenmaan piirin yhdistykset omilla jutuillaan. 
Vantaan yhdistykseltä oli liitteessä Ismo Tuormaan artikkeli Vantaan metsistä, joista 
jopa kolmannes on uhattuna.

Vantaan kaupungin nuorisotoimen kanssa olimme mukana järjestämässä 
kesätapahtumaa Kuusijärvellä. Tapahtumaan yhdistyksemme laati luontopolun, jonka 
aiheena oli ”Ilmastonmuutos ja minä”. Rasteissa pohdittiin ilmastonmuutoksen 
aiheuttamaa ahdistusta ja mitä sille voisi tehdä, ja ylipäänsä sitä, mitä itse voi tehdä 
asialle.

Vantaan järjestöringin järjestämiin järjestötreffeihin osallistuimme pari kertaa vuoden
aikana etäyhteydellä. Tämä kanava tuotti meille yhden esitelmöitsijän Tikkurilan kirjaston 
esitelmäsarjaan ja suunnitelmia tulevasta yhteistyöstä pölyttäjiin liittyvien tapahtumien 
järjestämiseksi Helsinginseudun mehiläiskasvattajat ry:n kanssa.
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12 Yhdistyksen toiminta numeroina

Jäsenmäärä
vuosi 2021 2020 2019 2018 2017

jäseniä 907 926 938 882 878

 Vuoden virallinen jäsenmäärä vuosina 2017 – 2019 on jäsenien lukumäärä joulukuun ensimmäisenä 
maanantaina. Vuodesta 2020 alkaen viralliseksi jäsenmääräksi on määritelty vuoden viimeisen päivän 
jäsenmäärä. Vuodesta 2021 virallinen jäsenmäärä sisältää vain kuluneen vuoden jäsenmaksun 
maksaneet, siis myös ne, jotka ovat maksamisen jälkeen eronneet yhdistyksestä tai vaihtaneet 
yhdistystä, mutta ei niitä, jotka ovat juuri liittyneet, mutta eivät ole vielä ehtineet jäsenmaksua maksaa.

Tilinpäätös
vuosi 2021 2020 2019 2018 2017

euroa + 3654,00 + 5299,67 + 3713,40 – 3145,74 + 2211,45

Hallitus 2021 ja muut toimihenkilöt
nimi toimikausi erityistehtävä

     puheenjohtaja,
     tiedotussihteeri

Minerva Schultz 2021 – 2022 jäsenrekisterivastaava (1)

varsinaiset jäsenet

Kaarina Aro 2021 – 2022 nettivastaava, 
lepakkokoordinaattori

     varapuheenjohtaja Vesa Järvinen 2021 – 2022 ketovastaava

Kimmo Jääskeläinen 2021 – 2022 kaavoitusvastaava

     Oili Karinen 2020 – 2021 

Jouni Lamminmäki 2020 – 2021 

Veera Piironen 2020 – 2021 ympäristökasvatusvastaava

Kari Saari 2021 – 2022 vieraslajivastaava

     sihteeri Yuki Taguchi 2020 – 2021 jäsenrekisterivastaava (2)

varajäsenet

Ritva Hälikkä 2021

Pekka Kumpulainen 2021 kestitysvastaava

Hannu Seppänen UUSI 2021

Seppo Säilä 2021

Pirkko Väätäinen 2021

muut toimihenkilöt

     taloudenhoitaja Pirkko Kara

     toiminnantarkastaja Merja Koponen

     varatoiminnantarkastaja Harry Helmisaari
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Hallituksen kokoukset 2021
päiväys paikka jäseniä varajäseniä muita yhteensä

To 28.1. Teams 8 2 1 11

To 4.2. Pohjoinen Rastitie 3 3 2 8

To 18.2. Tikkurilan Laurea 5 1 + 2 etänä 1 + 1 etänä 7 + 3 etänä

To 18.2. Tikkurilan Laurea 5 1 + 2 etänä 3 etänä 6 + 5 etänä

Ke 24.3. Teams 7 2 2 11

To 22.4. Pitkäkoski 6 3 9

Ke 19.5. Koivuhaan arboretum 5 1 6

La 19.6. Mätäoja 4 2 6

Su 15.8. Teams 7 3 10

Ti 14.9. Petikon portti 4 2 6

To 14.10. Tikkurilan lukio 5 2 7

Ke 17.11. Vaskivuoren lukio 6 2 8

Pe 17.12. Vantaan luontokoulu 4 + 2 etänä 1 2 7 + 2 etänä

Kannanotot 2021 (löytyvät nettisivuilta pdf-muodossa)
päiväys aihe

11.1.2021 Mielipide Veromiehen Muuran asemakaavan 052600 osallistumise ja 
arviointisuunnitelmasta

15.1.2021 Mielipide Vantaan ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

12.3.2021 Valitus Vantaan valtuuston päätöksestä hyväksyä Yleiskaava 2020

6.4.2021 Mielipide Kaivokselan kaavarunkoon 014800

6.4.2021 Mielipide Pähkinärinteen kaavarunkoon 014900

6.4.2021 Mielipide asemakaavaan 002449 Raappavuorenrinne 2

22.4.2021 Muistutus asemakaavaehdotuksesta 002443 Variston sähköasema

5.5.2021 Lausunto Vantaan ratikan varikon asemakaavasta 931200

3.6.2021 Lausunto asemakaavaehdotuksesta Rosenlund 741600

14.9.2021 Mielipide Vantaankosken myllyn suunnitelmasta

9.12.2021 Lausunto Vantaan Länsimäen kaavarungosta

Tapahtumien kävijämäärät 2021
päiväys tapahtuma + paikka yleisöä järjestäjiä yhteensä

La 6.3. Opastus linturuokinnalla 3 1 4

Ma 8.3. Esitelmä Tikkurilan kirjastossa (verkkoesitelmä)
Jouni Lamminmäki: Suomen pöllöt

etä 2 2

La 13.3.
KORONA

Talvilinturetki
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Su 21.3.
KORONA

Koko perheen luontokoulusunnuntai!

Su 11.4. Koko perheen puistosuunnistus, Lammaslampi
”Vesi ja minä” (vesiteema 1)

42 2 44

La 24.4.
KORONA

Pönttötalkoot

La 24.4. Roskienkeruutalkoot Mätäojalla 11 2 13

Ma 26.4. Esitelmä Tikkurilan kirjastossa (verkkoesitelmä)
Kerttu Kotakorpi, Ismo Tuormaa haastattelee

1 (etä) 2 3

La 8.5. Roskienkeruutalkoot Mätäojalla 8 2 10

Su 16.5. Koko perheen luontokoulusunnuntai!
”Fantastiset fossiilit”

5 3 8

La 19.6. Jättipalsamitalkoot Mätäojalla 4 6 10

Su 20.6. Luonnonkukkien päivän retki, Lammaslampi 4 3 7

Su 4.7. Ketotalkoot (1. niitto) 1 4 5

Ke 7.7.
TIEDOKSI

Yhteistyössä Vantaan kaupunki
Maailmanpelastusryhmä Kuusijärvellä

(12) (1) (13)

La 10.7. Jättipalsamitalkoot Mätäojalla 2 3 5

Ke 14.7.
TIEDOKSI

Vantaan purotalkkarit
Purotalkoot Rekolanojalla

(?) (–) (?)

Ke 21.7.
TIEDOKSI

Yhteistyössä Vantaan kaupunki
Maailmanpelastusryhmä Haltialassa

(?) (–) (?)

Pe 13.8 Lepakkoretki Vaaralanlammille 8 1 9

Su 15.8.
KETOPARTY 

Ketotalkoot (2. niitto)

La 21.8. Roskienkeruutalkoot Mätäojalla 1 1 2

La 21.8. Lepakkoretki Kuusijärvelle 9 2 11

La 28.8. Suomen luonnon päivän tapahtuma kedolla 14 7 21

Su 26.9. Koko perheen luontokoulusunnuntai!
”Valepukuja ja naamiaisasuja”

15 2 17

Su 26.9. Roskienkeruutalkoot Jokiuomanpuistossa 1 1 2

Ma 27.9. Esitelmä Tikkurilan kirjastossa (verkkoesitelmä)
Jyri Mikkola: Vantaan metsät ja niiden hoito

1 (etä) 1 2

La 9.10. Roskienkeruutalkoot Jokiuomanpuistossa 1 2 3

Ma 25.10.
PERUTTU

Esitelmä Tikkurilan kirjastossa

Ke 10.11. Jäsenilta, diaesitys
Kimmo Jääskeläinen: Elämää lintusaarilla

6 6 12

Su 28.11. Koko perheen luontokoulusunnuntai!
”Lahjomattomat”

4 2 6

Ma 29.11. Esitelmä Tikkurilan kirjastolla (verkkoesitelmä)
Arto Koljonen: Mehiläishoito

1 (etä) 1 2

Koko vuoden määrät 142 56 198
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