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1 Yleiskatsaus

Yhdistyksen 46. toimintavuosi sisältää Vantaan ympäristön tilan seuraamista havaintoja 
tekemällä ja kaavoitusta vahtimalla kuten toimintamme tarkoitus onkin. Tämän lisäksi toimintaansa 
jatkaa maineikas Vantaan luontokoulu, ja huolehdimme nimetyistä luonnonhoitokohteistamme 
aktiivisesti. Järjestämme myös retkiä ja muita tapahtumia totuttuun tapaan, ja pyrimme laajentamaan 
toimintamme kirjoa ja tekemään ihan uusia aluevaltauksia.

Kuva: Jaakko Alatalo, Kittilän Suurikuusikon kaivos

Vuosien 2022-2023 teemana on Uudenmaan piirin alueella kaivokset ja maankaatopaikat. 
Teemaan liittyen tuomme toiminnassamme esille kaikenlaisen kaivamisen ja erityisesti metallien 
merkityksen ja vaikutuksen ympäristön tilaan. Vantaan kaupungilla puolestaan alkaa lintujen 
teemavuodet, joihin osallistumme esimerkiksi järjestämällä pönttötalkoot, linturetkiä ja 
mahdollisesti lintuaiheisia verkkoesitelmiä tai muuta lintuihin liittyvää toimintaa.
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2 Yhdistyksen hallitus, talous ja viestintä

Hallitus
Yhdistyksemme toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus. Vuosikokouksessa torstaina 17.2.2022 
valitsemme yhdistykselle 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 useamminkin. Tavoitteenamme 
on edelleen lisätä aktiivisten ulkona pidettävien kokousten määrää sisällä istumisen sijaan. Tarpeen 
niin vaatiessa pidämme kokoukset etänä verkossa. Hallituksen kesken viestimme sähköpostitse, mutta 
kokouksiin ja yhdistyksen toimintaan liittyvät aineistot jaamme GoogleDrivessa, missä niitä myös 
yhdessä työstämme. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenille, joten kokouksiin voi saapua 
kertomaan omista Vantaan luontoa koskevista ajatuksistaan. Kokousten ajat ja paikat löytyvät 
nettisivuiltamme. 

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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Viestintä
Yhdistyksen viestintää hoitamaan ja kehittämään perustamme uuden työryhmän, jonka tehtävänä on 
saada yhdistyksen julkisuuskuva näyttäväksi ja houkuttelevaksi ja lisätä yhdistyksen tunnettuutta 
vantaalaisten keskuudessa. Tarpeen vaatiessa voimme lisätä viestintäkanavien määrää, jos uusien 
kanavien hoitamiseen löytyy tekijä.

Tällä hetkellä käytössämme olevat viestintäkanavat 
• Nettisivuilla kerromme ajantasaisesti toiminnastamme, julkaisemme kaavoitukseen 

antamamme kannanotot ja esittelemme pienin artikkelein joitakin ajankohtaisia tai muuten 
mielenkiintoisia asioita. Nettisivuilta löytyvät myös tiedot yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta
ja muut yhdistykseen yleisesti liittyvät asiat.

• Jäsenten sähköpostiin lähetämme neljästi vuodessa jäsenkirjeen ja muutaman kerran 
vuodessa puheenjohtajan kirjeen tai muun ajankohtaisen tiedotteen. Sähköpostit lähetetään 
jäsenrekisterin kautta, jolloin ne saavuttavat vain jäsenet ja vain ne jäsenet, joilla on 
jäsenrekisterissä ajantasainen sähköpostiosoite.

• Luonnonsuojelijassa, joka on ainoa varmasti jokaiselle jäsenellemme menevä posti, 
ilmoitamme tapahtumistamme, jos se julkaisuaikataulun puitteissa on mahdollista. 
Luonnonsuojelija ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Luonnonsuojelijan piiriliitteeseen pyrimme 
laatimaan vantaalaisia ja muita Uudenmaan alueen asukkaita kiinnostavaa sisältöä julkaistavaksi.
Piiriliite ilmestyy vuoden aikana yhden kerran.

• Yhdistyksen Facebookissa mainostamme tapahtumiamme.
• Satunnaisesti mainostamme yhdistyksen tapahtumia myös Vantaan kaupungin ilmoitustauluilla, 

lehtien verkkoversioiden tapahtumailmoituksissa ja tietenkin Tuupakassa kedonhoidon 
ilmoitustaululla.

Viestintätyöryhmästä löydät lisätietoa jäljempänä tässä toimintasuunnitelmassa.
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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. Täysin uusia 
työryhmiä syntyy vuonna 2022 kaksi ja yksi keskeinen toimintamme nimetään nyt työryhmäksi. 
Työryhmillä on mahdollisuus ottaa käyttöönsä – osalla on jo – oma kansio yhdistyksen GoogleDrivessa
työryhmän asioiden suunnittelua ja mahdollisten muistioiden tallentamista varten.

Työryhmiin ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet! Voit osallistua vaikka vain yhden 
työryhmän toimintaan ja voit itse päättää kuinka paljon aikaasi toiminnalle annat. Jos mikään 
työryhmä ei vaikuta järjestävän sellaista toimintaa, jossa haluaisit olla mukana, voit aina ehdottaa 
toiminnan järjestämistä joko jollekin olemassa olevalle työryhmälle tai esittää uuden työryhmän 
perustamista.

      Työryhmämme esittäytyvät – valitse omasi!        

Luontokoulutyöryhmä 
Luontokoulutyöryhmän keskeinen tehtävä on huolehtia Vantaan luontokoulun toiminnan valvonnasta.
Tämän lisäksi työryhmän jäsenet huolehtivat koko perheelle tarkoitettujen tapahtumien ideoinnista ja 
järjestämisestä. Halutessasi olla mukana järjestämässä retkiä tai tapahtumia koko 
perheelle, tämä on se työryhmä, johon tulee ottaa yhteyttä! Työryhmällä on esim. valmiita 
luontopolkujen rasteja (yleensä 10 rastia aihetta kohden) käytettäväksi erilaisissa tapahtumissa, joten 
pienimuotoisten luontopolkujen ympärille rakentuvien tapahtumien järjestäminen käy käden 
käänteessä. Puistosuunnistuksia varten on valmiit laminoidut kartat käytettäväksi Lammaslammella, 
Ankkapuistossa ja Håkansbölen kartanon puistossa. Luontokoulutyöryhmän puheenjohtajana toimii 
Veera Piironen.
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Ketotyöryhmä
Vesa Järvinen luotsaa ketotyöryhmää, joka huolehtii yhdistyksen luonnonhoitokohteina olevista 
kahdesta kedosta Tuupakassa. Ketojen hoitoa, eli niittoa ja haravointia, on tullut suoritetuksi jo 25 
vuotta, vuosi 2022 on siis jo 26. hoitovuosi. Myös muut Tuupakan ketoihin liittyvät asiat kuuluvat tälle 
työryhmälle. Tänä vuonna on toiveissa, että saisimme käynnistettyä kedon hyönteismaailman 
kartoituksen. Ketotyöryhmään on keskittynyt yhdistyksen kasviasiantuntemus, joten mikäli olet 
kiinnostunut kasveista, tämä sinulle oikea ryhmä!

Lepakkoryhmä
Vuonna 2018 alkunsa saaneen ryhmän lepakkokoordinaattorina toimii Kaarina Aro. 
Lepakkoryhmän keskeisiä toimintoja on lepakkoretkien järjestäminen ja muunlaisen lepakkotietoutta 
lisäävän toiminnan tukeminen. Ryhmällä on käytössään lepakkodetektori, jota ryhmän jäsenet voivat 
lainata myös omia öisiä retkiään varten. Tänä vuonna on tavoitteena saada yhden lepakkoretken 
yhteyteen myös lepakkoilta, jossa kerrotaan tarkemmin Suomen lepakoista ja tuoreimmista 
lepakkotutkimuksen tuloksista. Lepakkoretkiä pyrimme järjestämään ainakin kaksi. Mahdollisesti 
järjestämme yhden lepakkoretken myös loppukeväästä ja yhdistämme lepakoiden tarkkailuun myös 
yölaulajien konsertin. Juuri oikea ryhmä yön nahkasiivistä kiinnostuneille!

Purotyöryhmä
Yhdistyksellä on oma kummipuro, Rekolanoja. Oman kummipuron hoidon ohella yhdistys osallistuu 
purotalkoisiin myös muualla pääkaupunkiseudulla. Tämä työryhmä pohtii myös laajemmin 
vesiluontoon liittyviä asioita, mm. patojen purkamisen hyötyjä ja vesistöihin päätyvien ravinteiden 
vaikutuksia. Purotyöryhmästä vastaa Ismo Tuormaa. Purotalkoita järjestetään yhteistyössä 
Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) ja Vantaan kaupungin kanssa. Kummipuromme hoito on 
pääasiassa taimenten kutusoraikkojen rakentamista eli soran ja isompienkin kivien puroon 
kantamista, joten purotalkoot sopivat lihaskuntoharjoitteluksi! 
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Kaavoitus eli kaavoitustyöryhmä
Kaavoitustyöryhmän tehtävänä on seurata Vantaan kaavoitusta ja tarvittaessa laatia kannaottoja 
nähtäville tuotuihin suunnitelmiin. Lisäksi ryhmän tavoitteena on tuoda yleiseen tietoon kaavoituksen 
toisinaan kinkkiset kiemurat, tarjota koulutusta kaavoitusasioihin liittyen ja rohkaista kaikkia 
laatimaan myös omia kannanottoja. Luonnonsuojeluasiat kuuluvat kaavoitustyöryhmän tehtäviin. 
Tässä ryhmässä tekeminen ei lopu kesken! Yhdistyksen kaavoitusvastaavana toimii Kimmo 
Jääskeläinen.

Vieraslajityöryhmä UUSI
Vieraslajityöryhmä järjestää nimensä mukaisesti vieraslajeihin liittyvää toimintaa, esimerkiksi 
kitkentätalkoita ja luonnolle hyvin vieraiden esineiden – roskien – siivoamista pois. Yhdistyksen 
vieraslajivastaava Kari Saari luotsaa tätä työryhmää.  Vieraslajityöryhmämme opastaa jäsenistöä 
vieraslajeihin – kuten lupiineihin ja kurtturuusuun –  liittyvissä asioissa mm. laatimalla kevään 
jäsenkirjeeseen aiheesta jutun, jossa haastetaan kaikki keräämään lupiineja ennen siementen 
muodostumista. Jäseniltä toivotaan myös ehdotuksia alueista, joille voisi järjestää jättipalsamitalkoita. 
Kitkemisestä kiinnostuneiden ja roskapihtien käyttäjien ehdoton valinta omaksi 
työryhmäksi!

Viestintätyöryhmä UUSI
Yhdistyksen viestinnän ryhdistämiseksi muodostamme tämän uuden työryhmän, joka alkaa hoitaa 
viestintään liittyviä asioita kuten jäsenkirjeen sisältöjä, nettisivuilla ja Facebookissa julkaistavia juttuja 
ja yhdistyksen yleistä julkisuuskuvaa. Viestintätyöryhmän vetäjänä toimii yhdistyksen tiedotussihteeri 
(tällä hetkellä Minerva Schultz). Ryhmään kuuluvat toimenkuvansa puolesta vakinaisesti myös 
yhdistyksen kulloinenkin sihteeri (tällä hetkellä Yuki Taguchi), molemmat jäsenrekisterivastaavat, 
(tällä hetkellä juuri edellä mainitut), nettivastaava ja Facebook-vastaava (tällä hetkellä molempia 
tehtäviä hoitaa Kaarina Aro). Jos olet hyvä kirjoittamaan erilaisia tekstejä, kuvaamaan videoita tai 
olet muuten vain idearikas viestijä, tämä työryhmä kutsuu sinua!
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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 toivottavasti jo hiipuvan koronan huomioon ottaen on mahdollista, 
viisivuotisesta rahoituskaudesta on meneillään kolmas 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. Koronavuodet toivat 
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 Toimintaa ja yhteistyötä

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

rakentaa hyönteishotellin tai lepakkopöntön. Ajankohta on todennäköisesti huhtikuu.
● Roskienkeruutalkoita järjestämme voimiemme mukaan mahdollisimman monessa paikassa. 

Roskaantumiseen liittyen voisimme järjestää myös roskakävelyitä, joiden yhteydessä pitäisimme 
tietoiskuja roskaantumisen niistä haittavaikutuksista, jotka eivät näy välittömästi roskaajille.

● Ketotalkoot koittavat jälleen kesä- ja elokuussa.
● Jättipalsamin kitkentä talkoilla jatkuu. Vieraslajeihin liittyviä kitkentätalkoita järjestämme 

jäsenten ilmoittamista paikoista sopivimmiksi katsomissamme. Suunnitelmissa on järjestää 
jättipalsamia koskien myös kouluhaaste, siis laittaa koululaiset kitkemään jättipalsamia 
leikkimielisesti koulut keskenään kilpaillen. Tämä vaatii opastusta, jotta kitketyksi tulisi vain 
jättipalsami eikä lehtopalsami, jota ei tule kitkeä.

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

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

tapahtuman verran: kaksi tapahtumaa keväällä ja kaksi syksyllä. Nimensä mukaisesti tapahtumat 
järjestämme Vantaan luontokoululla Sotungissa.

● Myös Koko perheen puistosuunnistus! -tapahtumat saavat jatkoa. Karttoja on valmiina 
Lammaslammen ympäristöä, Ankkapuistoa ja Håkansbölen kartanon puistoa varten.
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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 on peruuttanut jo kahdesti, 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 19.6.2021. Tämän vuoden lajiksi on valittu mäkitervakko.

Esitelmiä
● Esitelmät siirtyvät mahdollisesti verkkoon: suunnitelmissamme on järjestää aivan omia 

verkkoesitelmiä, jotka voisi myös tallentaa katsottavaksi myöhemmin. 
● Toiveissamme on myös esitelmätilaisuuksien järjestäminen Myyrmäen kirjastossa 

yhteistyössä kirjaston kanssa.

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. Ruokinnalla voi toki käydä seuraamassa lintujen puuhia itsenäisestikin.
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Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
● Pyrimme osallistumaan myös muiden tahojen järjestämiin ympäristöasioita edistäviin 

tapahtumiin. 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
◦ Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry
◦ Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
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