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1 Yleiskatsaus

Yhdistyksen 47. 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.

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 jatkuu lintujen teemavuodet, 
joihin osallistumme esimerkiksi järjestämällä pönttötalkoot, linturetkiä ja mahdollisesti lintuaiheisia 
verkkoesitelmiä tai muuta lintuihin liittyvää toimintaa.
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2 Yhdistyksen hallitus ja talous
Hallitus
Yhdistyksemme toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus. Vuosikokouksessa torstaina 16.2.2022 
valitsemme yhdistykselle puheenjohtajan ja 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, sll.fi/vantaa/toiminta/hallitus. 

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 kahdeksan työryhmää, joista jokainen on keskittynyt toimintaan jonkin tietyn 
asian ympärillä. Toiminnan ja tapahtumien järjestäjinä toimivat työryhmät joko yksin tai yhdessä. 
Tarpeen vaatiessa perustamme uusia työryhmiä, mutta pyrimme sijoittamaan uudet toimintamuodot 
tai kiinnostuksen kohteet jo olemassa oleviin työryhmiin, mikäli se on mahdollista. Työryhmillä on 
mahdollisuus ottaa käyttöönsä 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.

Kuva: Minerva Schultz 
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     Kaavoitus eli kaavoitustyöryhmä                                                   

Luonnonsuojeluasiat kuuluvat kaavoitustyöryhmän tehtäviin. Kaavoitustyöryhmä seuraa Vantaan 
kaavoitusta ja tarvittaessa laatii kannaottoja nähtäville tuotuihin suunnitelmiin. Ryhmän tavoitteena 
on tuoda yleiseen tietoon kaavoituksen toisinaan kinkkiset kiemurat ja tarjota koulutusta 
kaavoitusasioihin liittyen. Asioita viedään eteenpäin myös yhteistyössä Uudenmaan piirin 
asiantuntijoiden kanssa. Yhteydenpito Vantaan kaupungin kaavoituksesta vastaaviin virkamiehiin 
kuuluu tälle työryhmälle.

Työryhmän vetäjänä eli kaavoitusvastaavana toimii Kimmo Jääskeläinen.

Tavoitteita vuodelle 2023
• Kaavaseurannan tehostaminen
• Ryhmän yhteistyöskentelyn sujuvoittaminen
• Maastokoulutusta uusille toimijoille
• Kaavoituksen ABC nettisivuille
• Perehdytys Vantaan kaavoitukseen
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     Ketotyöryhmä                                                                                 

Ketovastaava Vesa Järvinen luotsaa ketotyöryhmää, joka huolehtii yhdistyksen 
luonnonhoitokohteena olevasta kaksiosaisesta kedosta Tuupakassa. Myös muut ketoihin liittyvät asiat 
kuuluvat tälle työryhmälle. Ketotyöryhmään on keskittynyt yhdistyksen kasviasiantuntemus, ja siksi 
kasviaiheiset tapahtumat – kuten jokavuotinen luonnonkukkien päivän retki – ovat tämän työryhmän 
järjestämiä. 

Tavoitteita vuodelle 2023
• Ketotalkoot kaksi kertaa kesän aikana
• Luonnonkukkien päivän retki, teemalajina 

mustikka, kohteena mahdollisesti Ylästö
• Kasviretkiä Vantaan suojelualueille, esim. Liisa ja 

Rauno Ruuhijärven metsä
• Retkeilykasvion käyttöopastusta (5. painos ilm. 

2023)
• Tuupakan kedon hyönteiskartoituksen aloitus

 Kuva: Minerva Schultz
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     Lepakkoryhmä                                                                                

Ryhmän vetäjänä eli 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. 

Tavoitteita vuodelle 2023
• Lisätä tietoutta lepakoista järjestämällä kaksi tai 

kolme lepakkoretkeä 
• ja järjestää yksi lepakkoaiheinen 

esitelmä/tapahtuma vuoden aikana
• Antaa apuja harrastamiseen mm. järjestämällä 

lepakkoesitelmä Tikkurilan kirjastoon (josta voi 
lainata lepakkodetektorin) 

• Toisen lepakkodetektorin hankinta
• Lepakkopönttöjen rakennusta pönttötalkoissa

  Kuva: Tom Ahlström
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     Linturyhmä                                                                                      

Nimensä mukaisesti linturyhmä on keskittynyt kaikkeen lintuja koskevaan. Tavoitteena on tehdä 
linnut ja lintujen elämä tutuiksi kaikille kiinnostuneille pohjatiedoista riippumatta. Ryhmä järjestää 
linturetkiä matalalla kynnyksellä ja helposti saavutettaviin paikkoihin, jotta jokainen halukas voisi 
osallistua.

Vetäjänä toimii pitkän linjan lintuharrastaja ja petolinturengastaja Jouni Lamminmäki.

Tavoitteita vuodelle 2023
• Lintujen talviruokinta jatkuu, syksyksi mahdollisesti

hankittava uusi ruokinta-automaatti.
• Pönttötalkoot ainakin keväällä
• Matalan kynnyksen linturetkiä ainakin pari vuoden 

aikana
• Yölaulajaretki keväällä
• Lintuaiheinen esitelmä kirjastossa tai verkossa

 
 Kuva: Petri Hirva
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     Luontokoulutyöryhmä                                                                    

Luontokoulutyöryhmän keskeinen tehtävä on huolehtia Vantaan luontokoulun toiminnan valvonnasta.
Tämän lisäksi työryhmän jäsenet huolehtivat koko perheelle tarkoitettujen tapahtumien ideoinnista ja 
järjestämisestä. 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 N.N..

Tavoitteita vuodelle 2023
• Koko perheen luontokoulusunnuntai! -tapahtumien 

uudistaminen
• Koko perheen puistosuunnistus! -tapahtuman 

järjestäminen edes pari kertaa
• Ohjattu luontoretki koko perheelle edes pari kertaa

 Kuva: Minerva Schultz
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     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.

Tavoitteita vuodelle 2023
• Vantaan virtavesien tilan kontrolli
• Purotalkootarpeiden kartoitus
• …

 Kuva: Minerva Schultz
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     Vieraslajityöryhmä                                                                         

Vieraslajityöryhmä järjestää erilaisiin vieraslajeihin liittyvää toimintaa, esimerkiksi kitkentätalkoita ja 
luonnolle hyvin vieraiden esineiden – roskien – siivoamista pois. Vieraslajityöryhmämme opastaa 
jäsenistöä vieraslajeihin – kuten lupiineihin ja kurtturuusuun –  liittyvissä asioissa antamalla 
neuvontaa. Jäseniltä toivotaan myös ehdotuksia alueista, joille voisi järjestää jättipalsamitalkoita. 
Yhdistyksen vieraslajivastaava N.N. luotsaa tätä työryhmää.

Tavoitteita vuodelle 2023
• Vieraslajitalkoiden levittäminen laajemmalle 

alueelle
• Roskatalkoiden järjestäminen ympäri Vantaata
• Vieraslajien torjunnasta kertova esitelmätilaisuus 

tietoisuuden lisäämiseksi

  Kuva: Kimmo Jääskeläinen
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     Viestintätyöryhmä                                                                          

Viestintätyöryhmä hoitaa viestintään liittyviä asioita kuten jäsenkirjeen kokoamista, nettisivuilla ja 
Facebookissa julkaistavia juttuja ja yhdistyksen yleistä julkisuuskuvaa. Tavoitteena on lisätä 
yhdistyksen tunnettuutta vantaalaisten keskuudessa.

Vetäjänä toimii tiedotussihteeri (N.N.). Ryhmään kuuluvat toimenkuvansa puolesta vakinaisesti 
myös yhdistyksen kulloinenkin sihteeri (Yuki Taguchi), molemmat jäsenrekisterivastaavat 
(Minerva Schultz, Yuki Taguchi), nettivastaava (N.N.) ja Facebook-vastaava (N.N.). Kaikki 
muutkin ovat tervetulleita vaikuttamaan yhdistyksen viestintään!

Tavoitteita vuodelle 2023
• Viestinnän suuntaviivojen selkiyttäminen
• Nettisivujen ajattoman sisällön lisääminen
• Facebook-päivitysten systematisointi
• Yhdistyksen uusi banderolli tapahtumiin
• Luontoteko-postikortit
• Lyijykynät yhdistyksen nimellä
• Jäsenkirjeen viilaaminen houkuttelevammaksi
• Yhdistyksen näkvyyden lisääminen Vantaan 

Sanomissa

  Kuva: Minerva Schultz
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4 Vantaan luontokoulu

Vantaan luontonkoulun toimintaa Sotungissa valvoo luontokoulutyöryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii N.N.. Vantaan luontokoulun toiminta jatkuu luontokoulun oman 
yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman mukaisesti, viisivuotisesta rahoituskaudesta 
on meneillään neljäs vuosi. Vantaan luontokoulun rahoittajana toimii Vantaan kaupunki. 
Luontokoulun opettajina toimivat Olli Viding (toiminnanjohtaja) ja Katja Lembidakis.

Luontokoulu tarjoaa mm. kummiluokkaopetusta ja yksittäisiä retkipäiviä alakoululaisille ja 
saturetkiä päiväkotiryhmille. Opetusta annetaan myös ruotsiksi ja englanniksi 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 Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Talkoita
● Suosittuja vieraslaji- ja roskatalkoita järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös toisten 

toimijoiden, esim. Vantaan Vihreiden, kanssa.
● Purotalkoita järjestämme tarpeen mukaan yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen Virhon ja 

Vantaan kaupungin purotalkkareiden kanssa.

Retkiä ja muita tapahtumia
● Linturetkien osalta selvitämme mahdollisuutta yhteistoiminnasta Tringa ry:n kanssa.
● Lepakkoillan järjestelyissä teemme yhteistyötä Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kanssa.

Esitelmiä
● Lähiluontoon liittyviä esitelmiä ja niihin liittyviä paikallisretkiä järjestämme yhteistyössä 

Hakunilan kirjaston kanssa.
● Tikkurilan kirjaston kanssa on sovittu lepakkoesitelmästä, kunhan kirjaston tilaamat 

lepakkodetektorit ovat saapuneet.
● 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.
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