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1 Yleiskatsaus                                                                

Vuosi 2022 oli Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry:n 46. toimintavuosi. 
Toimintamme jatkui varsin pitkälti samaan tapaan kuin aikaisempinakin vuosina. Erilaiset
koronaan liittyvät rajoitukset eivät erityisemmin vaikuttaneet enää yhdistyksen 
tapahtumien järjestämiseen, koska tapahtumamme ovat pääosin ulkotapahtumia. Eri 
tyyppisiä tapahtumia järjestettiin vuoden varrelle kaikkiaan 26, joista suurin osa oli 
erilaisia talkoita.

Luontokouluopetus sujui monimuotoisena ja laadukkaana kuten aikaisempinakin vuosina,
jopa uusia ennätyksiä käyttäjämäärissä saavuttaen. Vantaan luontokoulu toimittaa oman 
yksityiskohtaisen toimintakertomuksensa, jonka voi pyytää suoraan luontokoululta, 
toimisto@vantaanluontokoulu.fi .

Numerotiedot yhdistyksen toimintaan liittyen on koottu tämän 
toimintakertomuksen loppuun, 6 Yhdistyksen toiminta numeroina. Lopusta löytyy 
taulukoituna myös mm. kaikki tapahtumat kävijämäärineen, vuoden aikana jätetyt 
kannanotot, hallituksen kokoonpano ja hallituksen kokousten päivämäärät.

2 Yhdistyksen toimielimet ja talous                              

Yhdistyksemme toimintaa ohjaava hallitus kokoontui vuonna 2022 kaikkiaan 12 kertaa, 
joista kokonaan etäkokouksia Google Meetin välityksellä oli vain yksi, kahteen oli 
mahdollista osallistua läsnäolon lisäksi myös Teamsilla ja loput olivat perinteisiä 
läsnäolokokouksia, joista neljä järjestettiin ulkona. Hallitus kokoontui noin kerran kuussa 
tammikuuta ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Kokouksien tarjoilusta vastasi pääosin 
kestitysvastaava Pekka Kumpulainen.

Yksi vuoden ulkokokouksista suuntautui Linnaistenmetsään. Kuvassa yhdistyksen väki vasemmalta: Yuki 
Taguchi (siht.), Minerva Schultz (pj.), Vesa Järvinen (vpj.), Pekka Kumpulainen ja Ritva Hälikkä. 
Äärimmäisenä oikealla linnaisaktiivi Paula Elomaa.     Kuva: Ulla Montin
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Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.2. Tikkurilassa Vernissan tiloissa. Kokoukseen 
oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja. 
Pitkään hallituksessa toiminut Pirkko Väätäinen jättäytyi pois ja uudeksi kasvoksi 
valittiin Pipsa Mattila.

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. Työryhmien toimintaan liittyen on vastuita jaettu uudelleen myös 
myöhemmissä hallituksen kokouksissa, ks. 4 Työryhmien toiminta ja tapahtumat.

Yhdistyksen toimintaa on aina rahoitettu jäsenmaksutuloilla, näin oli myös vuonna 2022. 
Tileistä vastasi edelleen taloudenhoitaja Pirkko Kara.

Yhdistyksen ylläpitämän Vantaan luontokoulun päärahoittaja on Vantaan kaupungin 
opetustoimi. Uusi viisivuotinen sopimuskausi alkoi tammikuussa 2020. Rahoituksen tasoa
on tarkasteltu vuosittain kasvaneiden kulujen takia. Luontokoululla on hieman myös omaa
varainhankintaa, joka koostuu tilojen vuokrauksesta ja tarvikemyynnistä.

SLL Vantaan nettisivut löytyvät osoitteesta sll.fi/vantaa. Yhdistyksellä on käytössään 
myös virallinen sähköpostiosoite, vantaa@sll.fi. Lisää yhdistyksen viestintään liittyvää 
tietoa löydät tämän toimintakertomuksen kohdasta 4 Työryhmien toiminta ja tapahtumat.

3 Vantaan luontokoulu                                                  

Suomen ensimmäinen suomenkielinen luontokoulu Vantaan Sotungissa on edelleen 
yhdistyksemme ylpeydenaihe. Yhdistyksen puolelta luontokoulua ohjaa 
luontokoulutyöryhmä, jonka puheenjohtajana vuonna 2022 toimi 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. Vuonna 2022 luontokoulun opetustarjontaa päivitettiin 
uudistamalla tarjottujen ohjelmien sisältöjä paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. 
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 2022 talo maalattiin ja suoritettiin mm. 
ikkunoiden puitteiden tarkistus ja tarvittavat korjaukset niihin. Lisäksi 
lämmitysjärjestelmä uudistettiin.

Luontokoulun toimintaan voit tutustua tarkemmin lukemalla luontokoulun oman 
toimintakertomuksen, jonka voit pyytää suoraan luontokoululta, 
toimisto@vantaanluontokoulu.fi.
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4 Työryhmien toiminta ja tapahtumat                          

Yhdistyksellä on toiminnassa kaikkiaan kahdeksan työryhmää, joista kuusi oli nimettynä 
jo vuoden 2022 vuosikokouksen aikaan ja kaksi on nimetty vasta kuluneen vuoden aikana. 
Jokaisella työryhmällä on vetäjä, joka ohjaa työryhmän toimintaa. Työryhmien kaikki 
toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tapahtumien järjestämisestä syntyvistä 
materiaalisista kuluista vastaa yhdistys.

Kaavoitustyöryhmä
Luonnonsuojelun kannalta tämän työryhmän toiminta on kaikkein keskeisintä, koska 
kaavoitus on Vantaalla eniten luontoa uhkaava tekijä. Perinteisesti juuri tämä 
kaavoitukseen liittyvä työ on ollut yhdistyksen keskeisintä toimintaa ja sen vaikuttavuus 
luonnonsuojelun edistämiseen on suurempi kuin muiden työryhmien. Koska kaavoituksen 
kanssa tekemisissä oleva joukko on yhdistyksessämme ollut varsin pieni eikä aiheesta ole 
juurikaan järjestetty yleisötapahtumia, ei työryhmän tekemä työ lukuisine työtunteineen 
ole näkynyt yleisölle muutoin kuin tiedotteina nettisivuilla.

Puheenjohtaja Minerva Schultz ikuistamassa luontoarvoja Kivistössä Kivistöntähden kaava-alueella. 
Maastokäynneillä käytettäväksi yhdistyksellä on kaksi tablettia, Mäyrä ja Ilves.     Kuva: Vesa Järvinen

Kaavoitustyöryhmässä on ollut vuoden 2022 aikana tavanomaista rauhallisempaa, koska 
työryhmän vetäjänä toimiva kaavoitusvastaava Kimmo Jääskeläinen on joutunut 
suorittamaan työryhmän tehtävät etänä. Koska tällä hetkellä yhdistyksessä ei ole toista 
henkilöä, jonka maasto-osaaminen ja paikallistuntemus olisivat yhtä ensiluokkaisella 
tasolla, on mielipiteiden ja lausuntojen laatiminen ollut haastavaa. Kriittisimmät 
kaavoitukseen liittyvät asiat on kuitenkin saatu hoidettua Uudenmaan piirin 
asiantuntijoiden avustuksella.

Koska Vantaan kaavoitusta on edelleen vaivannut luontoselvitysten puutteet ja niiden 
puutteellinen huomioon ottaminen, on Uudenmaan piirin aloitteesta aloitettu kokoukset 
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Vantaan kaupungin kaavoituksesta vastaavien tahojen kanssa, jotta kaavoituksen 
ongelmakohtiin voitaisiin puuttua jo ennen kaavaehdotusten laatimista. Näin vältytään 
pitkällisiltä ja taloudellisesti rasittavilta valituskierroksilta ja kaikkien 
rakennushankkeiden tarpeettomalta viivästymiseltä. Näissä kokouksissa Vantaan yhdistys 
on tietenkin paikallisena yhdistyksenä mukana.

Mutta keskustelu suoraan kaavoittajan kanssa ei poista tarvetta tehdä muuta 
kaavoitukseen liittyvää työtä. Erityisesti kaavoitukseen liittyvien maastokäyntien 
tekemiseen työryhmä kaipaa uusia tekijöitä. Ollakseen hyödyllinen kaavoituksen suhteen 
ei siis tarvitse osata kirjoittaa lausuntoja: riittää käydä kaavakartan mukaisessa paikassa, 
tehdä siellä kohteen kannalta oleelliset havainnot ja tuoda havainnot mielellään kuvien 
kera työryhmän tietoon hyvissä ajoin ennen mielipiteen tai lausunnon jättämisen 
määräpäivää. Maastokäynteihin on saatavissa opastusta eikä niitä tarvitse tehdä yksin. 
Kaavoitukseen liittyvää koulutusta oli vuonna 2022 tarjolla useampaan otteeseen 
Uudenmaan piirin järjestämänä, joten yhdistys ei järjestänyt omia koulutustilaisuuksia.

Ketotyöryhmä
Luonnonhoitokohteena on yhdistyksellämme ollut jo vuosien ajan keto Tuupakassa. 
Sopimuskumppanina on Vantaan kaupungin viheryksikkö. Alempi alueista on 
ketomaisempi ja paahteisempi, joten sillä ketolajistoa on helppo hoitaa. Ylempänä oleva 
keto 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.

Ketotalkoot pidimme 3. heinäkuuta ja 14. elokuuta. Talkoissa molemmat kedot niitettiin 
ja haravoitiin. Tänä vuonna työryhmä kävi haravoimassa kedon vielä 2. lokakuuta 
koeluontoisesti sen selvittämiseksi, auttaisiko sellainen halutun ketokasvillisuuden kasvua 
edistävästi. Kedonhoidosta laadittu vuosittainen raportti toimitettiin Vantaan kaupungille 
lokakuussa.

Yläkedonhoitoa heinäkuussa. Kuvassa ketovastaava Vesa Järvinen, Päivi Huttunen ja Minerva Schultz. 
Kuva: Kari Saari
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Luonnonkukkien päivän retken 19. kesäkuuta teemalajina oli mäkitervakko (Viscaria
vulgaris), jonka löytääksemme valitsimme retkikohteeksi Rusokallion Itä-Vantaalla. 
Retken aikana nimettiin kaikkiaan 121 kasvia. Nähtävää oli toki paljon enemmänkin, 
emmekä toki jättäneet kirjaamatta muistiin myös havaittuja lintuja, niveljalkaisia tai 
sienimaailman edustajia.

Ketotyöryhmää vetää ketovastaava Vesa Järvinen. Nimestään huolimatta työryhmä on 
yleisesti kiinnostunut kasveista ja toivottaa kaikki kasveista kiinnostuneet – niin konkarit 
kuin vasta-alkajatkin – tervetulleiksi mukaan toimintaan!

Lepakkoryhmä
Vuonna 2018 yhdistyksen toimintoihin lisätty lepakkoryhmä jatkoi lepakkokeskistä 
toimintaansa. Lepakkoryhmää luotsasi vuonna 2022 edelleen ryhmän alullepanija 
lepakkokoordinaattori Kaarina Aro.

Yhdistyksemme perinteisiä lepakkoretkiä oli vuonna 2022 vain yksi, joka kohdistui 
kohdistui Kuusijärvelle. Osallistujia oli retkellä oikein sopivan kokoinen joukko ja 
lepakoita nähtiin runsaasti. Havaitut lajit olivat pääasiassa vesisiippa ja pohjanlepakko. 
Retken vetivät Kaarina Aro ja Veera Piironen.

Koska kuluneen vuoren lepakkotapahtumat jäivät vähäisiksi, on vuodelle 2023 
suunnitteilla enemmän lepakkoaiheista ohjelmaa.

Vakiohavainto Kuusijärvellä: vesisiippa.     Kuva: Ahti Terhemaa

Linturyhmä
Yhdistyksen uusin työryhmä keskittyy lintuihin. Työryhmän syntyyn vaikutti Vantaan 
kaupungin lintujen teemavuodet 2022 – 2023 ja yhdistyksen saamat lintuja koskevat 
kyselyt. Linturyhmää vetää kokenut lintuharrastaja ja petolintujen rengastaja Jouni 
Lamminmäki. 
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Suunniteltu ja suosittu pönttötalkootapahtuma jäi järjestämättä nyt jo kolmatta vuotta
peräkkäin aikataulullisten ongelmien vuoksi. Muita lintuihin liittyviä tapahtumia sen 
sijaan oli tarjolla.

Yhdistyksen lintujen talviruokinnalla oli opastusta 16. tammikuuta ja 13. 
helmikuuta. Lisäksi talviruokinta oli näyttävästi esillä Kirkonkylän joulutapahtumassa 
17.12., jolloin ruokinnalla kerrottiin tavallisten talvilintujen lisäksi myös laajemmin 
lintuihin liittyvistä asioista ja yhdistyksen toiminnasta. Talviruokinnasta vastaa Kaarina 
Aro. Talviruokinta on mahdollista järjestää yhteistyökumppanimme Vantaan seurakuntien
annettua luvan pitää ruokintaa omistamallaan maa-alueella.

Joulutapahtumassa riitti väkeä myös yhdistyksen linturuokintaa, yleisesti lintuja ja yhdistyksen toimintaa
esittelevän pöydän äärellä. Pöydän äärellä yhdistyksen liiveissä ja kiikarit kaulassa yhdistyksen 
lepakkokoordinaattori ja lintuaktiivi Kaarina Aro.     Kuva: Kimmo Jääskeläinen

Lintuihin liittyen järjestettiin verkkoesitelmä otsikolla Tunnetko peltolinnut? tiistaina 5.
huhtikuuta. Esitelmää seurasi noin 90 kuulijaa! Esitelmään liittyi myös linturetki 27. 
huhtikuuta.

Vantaan kaupungin teemavuoteen liittyi myös valokuvauskilpailu, jonka aiheena oli 
teemavuoden mukaisesti tietysti linnut. Kilpailun tuomaristossa yhdistystä edusti Jouni 
Lamminmäki.  Lisäksi yhdistys oli järjestämässä yhtä linturetkeä yhteistyössä Vantaan 
kaupungin kanssa.

Hakunilan seurakunnan Katson kättesi töitä -tapahtumassa oli myös lintuaiheinen 
työpaja, jonka järjestelyistä vastasi Jouni Lamminmäki.
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Luontokoulutyöryhmä
Nimensä mukaisesti luontokoulutyöryhmä on olemassa tukeakseen Vantaan luontokoulun 
toimintaa siinä määrin kuin luontokouluopettajat apua tarvitsevat. Tuon tehtävänsä lisäksi
luontokoulutyöryhmä järjestää tapahtumia koko perheelle hyvinkin erilaisista aiheista eikä
suinkaan aina luontokoululla vaan myös muualla Vantaalla. Luontokoulutyöryhmää on 
vetänyt jo useamman vuoden ajan ympäristökasvatusvastaava Veera Piironen.

Vuonna 2022 järjestimme Koko perheen luontokoulusunnuntain neljä kertaa. 
Kaupungin teemavuoden mukaisesti luontokoulusunnuntaissa 18. syyskuuta oli aiheena 
”Vesilinnut”. Koko perheen luontokoulusunnuntai -tapahtumista vastasi pääosin Veera 
Piironen, yhden tapahtuman järjestelyistä vastasi Minerva Schultz. Lisäksi tapahtumien 
järjestelyyn osallistuivat Hanne Honkatukia ja Pekka Kumpulainen.

Koko perheen puistosuunnistus järjestyi vuoden aikana kerran, kummipäivänä 5. 
kesäkuuta Länsi-Vantaalla Lammaslammella. Rastien aiheet liittyivät Suomen 
luonnonsuojeluliiton vuoden teeman mukaisesti kaivoksiin ja metalleihin. Tänäkin vuonna
puistosuunnistus oli vuoden tapahtumista eniten yleisöä kerännyt yksittäinen 
ulkotapahtuma. Puistosuunnistuksesta vastasi Oili Karinen.

Ei lajintunnistusta vaan lajien välisiä suhteita ja merkityksiä, siitä on hyvä luontokasvatus tehty! 
Kuva: Minerva Schultz

Purotyöryhmä
Toinen yhdistyksemme luonnonhoitokohde 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. Yhdistyksemme purovastaavana 
toimii Ismo Tuormaa.

Vuonna 2022 Rekolanojalla ei ollut varsinaista talkootoimintaa, mutta Vantaan 
purotalkkareiden kanssa tehtiin yhteistyötä muualla Vantaalla, tosin lähinnä vieraslajeihin
eikä niinkään puroihin liittyen.
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Yksi isommista Vantaata halkovista virtavesistä, Keravanjoki.     Kuva: Minerva Schultz

Vieraslajityöryhmä
Lukumääräisesti eniten tapahtumia
järjesti yhdistyksen työryhmistä
vieraslajityöryhmä, kaikkiaan
kymmenen erilaista
talkootapahtumaa niin roskiin kuin
vieraslajeihin keskittyen.
Vieraslajivastaavana ja työryhmän
vetäjänä toimii Kari Saari.
Vieraslajityöryhmä piti
järjestäytymiskokouksensa 24.
maaliskuuta Tikkurilan kirjastossa.

Aikaisempina vuosina
vieraslajityöryhmän talkoot ovat
keskittyneet Länsi-Vantaalle
Mätäojan alueelle. Vuonna 2022
talkoita järjestettiin myös
Viertolassa Kylmäojan varrella,
Korsossa ja Nissaksessa. Innokkaina
talkoiden järjestäjinä toimivat Karin
ohella Hanne Honkatukia, Pipsa
Mattila ja Hannu Seppänen. Osassa
talkootapahtumia olivat mukana
myös Vantaan Vihreät ja Vantaan
kaupunki.

Aktiivisia talkoolaisia Mätäojan
jättipalsamitalkoissa heinäkuussa. 
Kuva: Kari Saari
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Viestintätyöryhmä
Yhdistyksen viestinnästä ja siten näkyvyydestä yleisölle vastaa viestintätyöryhmä. 
Työryhmän työ on vasta ottanut ensimmäiset askeleensa kohti kokonaisvaltaisempaa 
esiinastumista hahmottelemalla yhdistyksen viestinnän suuntaviivoja ja tapoja jakaa 
viestintävastuuta. Työryhmää vetää tiedotussihteeri Minerva Schultz.

Yhdistystoimintaa koskeva sähköpostiviestintämme on rajoitettu vain jäsenistöön, 
minkä takia olemme koettaneet saada jäsenistöä aktiivisemmin ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Vuoden varrella jäsenrekisterissä olevien 
sähköpostiosoitteiden määrä onkin jonkin verran kasvanut. Sähköpostitse viestimme toki 
myös Vantaan kaupungin ja tarvittaessa myös muiden toimijoiden ja tahojen kanssa.

Vain jäsenistölle suunnattuja viestejämme ovat neljä kertaa vuodessa lähetettävä 
jäsenkirje ja kutsu jäseniltaan. Vuonna 2022 ei järjestetty jäseniltaa lainkaan, mutta 
jäsenkirje lähetettiin maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun alkupuolella. 
Jäsenkirjeitä tai kutsuja jäseniltoihin laiteta näkyville nettisivuille, koska niiden katsotaan 
olevan vain jäsenille kuuluva jäsenetu. Nettisivuilla kuitenkin ilmoitetaan, että jäsenkirje 
on postitettu samoin kuin myös jäsenillan ajankohta.

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

Yhdistyksen nettisivujen päivittäminen kuuluu viestintätyöryhmälle. Vuonna 2022 
nettisivuja päivittivät Kaarina Aro ja Minerva Schultz. Nettisivuilla ilmoitamme 
tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Välillä nettisivuilla on myös artikkelin 
tapaisia julkaisuja. Myös yhdistyksen kaavoitusta koskevat mielipiteet ja lausunnot ovat 
löydettävissä nettisivuilta. Tapahtumien vastuulliset järjestäjät ovat ilmoittaneet omista 
tapahtumistaan nettisivujen ohella myös muissa kanavissa viestintätyöryhmän hoitaessa 
vain nettisivuille ja sitä kautta Luonnonsuojelijaan menevät ilmoitukset. Myös yhdistyksen
Facebookiin ilmoitukset menevät viestintätyöryhmän kautta. Yhdistyksen Facebookista 
on vuonna 2022 vastannut lähinnä Yuki Taguchi.

Viestintätyöryhmän työn tuloksia ovat myös toimintakertomus ja 
toimintasuunnitelma, jotka kootaan työryhmien ilmoittamien tietojen mukaan ja 
höystetään sopivaksi katsotuilla kuvilla ja lisätiedoilla. Lisäksi käymme ja ylläpidämme 
keskustelua uusista tavoista lisätä yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Viestintään liittyvää koulutusta Vantaan yhdistys ei järjestänyt itse vuonna 2022, mutta 
Minerva Schultz ja Sanna Käyhkö osallistuivat kuusituntiseen Keravan 
ympäristönsuojeluyhdistyksen järjestämään viestintäkoulutukseen 19. marraskuuta 
Keravan lukiossa. Oman järjestäytymiskokouksensa viestintätyöryhmä sai pidettyä viimein
23. marraskuuta etäkokouksena Google
Meetillä. Kokouksessa hyödynnettiin
koulutuksessa saatuja oppeja ja lähdettiin
viitoittamaan yhdistyksen viestinnällistä
suuntaa.

Viestintäkoulutuksen tauolla käytiin keskustelua
kaavoituksesta Vantaan ja Keravan raja-alueilla.
Keskustelemassa Pekka Hellström (Keravan
ympäristönsuojeluyhdistys), Minerva Schultz (SLL
Vantaa) ja Liisa Hyttinen (kouluttaja). 
Kuva: Leena Harjula-Jalonen
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5   Uudenmaan piiri ja muu yhteistyö                               

Yhteyksistä yhdistyksemme ja Uudenmaan piirin välillä huolehtivat Jouni 
Lamminmäki ja Oili Karinen, jotka ovat piirin hallituksen jäseniä. Oili Karinen on 
lisäksi liittovaltuuston jäsen, liittovaltuuston varajäsenenä on yhdistyksestämme myös 
Yuki Taguchi. Uudenmaan piirin järjestämiin tapahtumiin on osallistunut 
yhdistyksestämme myös muita mahdollisuuksien mukaan.

Luonnonsuojelijan välissä ilmestyvä Uudenmaan piirin paikallisliitettä ei ilmestynyt 
vuonna 2022. Itse Luonnonsuojelija ilmestyi neljä kertaa ja yhdistyksen tapahtumat 
ilmoitettiin sen tapahtumakalenterissa mahdollisuuksien mukaan.

Vantaan järjestöringin kanssa yhteistyö jatkui osallistumalla järjestötreffeihin 
etäyhteydellä. Yhteistyön syventämisestä käytiin puhelinkeskustelua marraskuussa ennen 
järjestöringin järjestämiä hyvinvointimessuja.

Muita yhteistyötahoja ovat luonnollisesti Vantaan kaupunki ja Vantaan 
seurakunnat. Lisäksi yhteistyötä on pienimuotoisesti ollut Keravan 
ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa.

Yhdistys osallistui mielenilmaisuun Linnastenmetsän puolesta kaupungintalolla. Kuvassa äärimmäisenä 
oikealla yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi Ritva Hälikkä.     Kuva: Pekka Kumpulainen
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6 Yhdistyksen toiminta numeroina                               

Jäsenmäärä
vuosi 2022 2021 2020 2019 2018

jäseniä 901 907 926 938 882

 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 2022 2021 2020 2019 2018

euroa + 3605,10 + 3654,00 + 5299,67 + 3713,40 – 3145,74

Hallitus 2022 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 2022 – 2023 

Jouni Lamminmäki 2022 – 2023 

Veera Piironen 2022 – 2023 ympäristökasvatusvastaava

Kari Saari 2021 – 2022 vieraslajivastaava

     sihteeri Yuki Taguchi 2022 – 2023 jäsenrekisterivastaava (2)

varajäsenet

Ritva Hälikkä 2022

Pekka Kumpulainen 2022 kestitysvastaava

Pipsa Mattila    UUSI 2022

Hannu Seppänen 2022

Seppo Säilä 2022

muut toimihenkilöt

     taloudenhoitaja Pirkko Kara

     toiminnantarkastaja Merja Koponen

     varatoiminnantarkastaja Harry Helmisaari
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Hallituksen kokoukset 2022
päiväys paikka jäseniä varajäseniä muita yhteensä

To 3.2. Puheenjohtajan luona 5 1 2 8

To 17.2. Vernissa + Teams 4 + 3 1 + 0 2 + 2 7 + 5

To 17.2. Vernissa + Teams 4 + 2 1 + 0 1 + 5 6 + 7

Ke 16.3. Vaskivuoren lukio 5 3 1 9

T1 12.4. Google Meet 6 1 2 9

Ma 16.5. Hakamaankuja, puisto 3 2 1 6

To 16.6. Nissaksen asukaspuisto 4 1 – 5

Su 14.8. Tuupakan keto 5 – – 5

Ke 14.9. Ritva Hälikän kuisti 3 2 – 5

To 13.10. Tikkurilan lukio 6 1 – 7

Ke 16.11. Vaskivuoren lukio 4 2 – 6

Pe 16.12. Vantaan luontokoulu 8 2 2 12

Puheenjohtaja lasketaan sarakkeeseen ”jäseniä”. Sarake ”muita” sisältää mm. luontokouluopettajat, 
taloudenhoitajan, yhdistyksen hallitukseen kuulumattomia jäseniä.

Kannanotot 2022 (löytyvät nettisivuilta)
päiväys aihe

26.4. Vetoomus Kivikon metsän suojelemiseksi

28.7. Vantaan yleiskaava 2020 – valituslupahakemus ja valitus KHO:lle

13.10. Kivistöntähti, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 233300

16.11. Mesikukantie 5, asemakaavaehdotus nro 002505

Tapahtumien kävijämäärät 2022
päiväys tapahtuma + paikka yleisöä järjestäjiä yhteensä

Su 16.1. Opastus linturuokinnalla 9 2 11

Su 13.2. Opastus linturuokinnalla 2 1 3

Ti 22.2. Koko perheen luontokoulusunnuntai!
”Mistä metallit tulevat?”

1 1 2

Su 27.3. Koko perheen luontokoulusunnuntai!
”Viipaloitu maailma”

5 2 7

Ti 5.4. Verkkoesitelmä: Tunnetko peltolinnut? (noin 90)

La 23.4. Roskatalkoot, Mätäoja 3 2 5

Ke 27.4. Linturetki: Varhaiset peltolinnut, Hanaböle 4 2 6

La 7.5. Roskatalkoot, Mätäoja 1 3 4

Ke 11.5. Roskatalkoot, Nissas ? ? ?
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La 14.5. Roskatalkoot, Korso 1 6 7

Su 5.6. Kummipäivä, Lammaslampi 19 1 20

Ke 8.6. Jättipalsamitalkoot, Kylmäoja 2 6 8

La 11.6. Jättipalsamitalkoot, Mätäoja 1 2 3

To 16.6. Lupiinitalkoot, Nissas 3 5 8

Su 19.6. Luonnonkukkien päivän retki, Rusokallio 4 2 6

Ke 29.6. Jättipalsamitalkoot, Kylmäoja 1 1 2

La 2.7. Jättipalsamitalkoot, Mätäoja 4 1 5

Su 3.7. Ketotalkoot, 1. niitto 1 3 4

To 11.8. Lupiinitalkoot, Nissas 6 0 6

Su 14.8. Ketotalkoot, 2. niitto 1 3 4

La 20.8. Lepakkoretki, Kuusijärvi 10 2 12

Su 18.9. Koko perheen luontokoulusunnuntai!
”Vesilinnut”

7 3 10

La 24.9. TIEDOKSI: Lintutyöpaja Hakunilan 
kirkolla
yhteistyössä Hakunilan seurakunta

1 1

Su 25.9. TIEDOKSI: Linturetki, Krakanoja
yhteistyössä Vantaan kaupunki

1 1

Su 6.11. Koko perheen luontokoulusunnuntai!
”Aistit”

1 1 2

La 17.12. TIEDOKSI: Kirkonkylän joulutapahtuma,
yhdistys esitteli ruokintaa ja toimintaansa

6 6

Koko vuoden määrät 86 57 143

TIEDOKSI-merkityissä tapahtumissa Vantaan yhdistys ei ole vastuullinen järjestäjä eli yleisö ei ole 
luonnonsuojeluliiton tapaturmavakuutuksen alainen, joten yleisön määrää ei ole ollut tarpeen laskea.

Norppa osallistui vuoden aikana lukuisiin yhdistyksen tapahtumiin. 
Pikkujouluissa norppa pääsi puheenjohtajan syliin. Seuraavana 
päivänä norppa värjötteli koko Kirkonkylän joulutapahtuman ajan 
yhdistyksen esittelypöydällä.     Kuva: Kimmo Jääskeläinen

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry                              Toimintakertomus 2022 14


