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TOIMINTASUUNNITELMA 2011
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y. (Helsy) toimii luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden
säilyttämiseksi sekä elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi Helsingissä ja Helsingin kaupungin
omistamilla alueilla. Tätä toteutetaan seuraamalla ja vaikuttamalla mm. Helsingin kaupungin kaavoitukseen
ja viheraluesuunnitteluun. Helsy tuottaa tietoa ympäristöstä ja luonnosta sekä kuntalaisille että
viranomaisille. Yhteistyötä tehdään muiden yhdistysten sekä kaupungin poliittisten päättäjien ja
viranomaisten kanssa.
Vuosi 2011 on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen 41. toimintavuosi. Vuoden toimintaa ohjaavia teemoja
ovat mm. Sipoonkorven kansallispuistohankkeen edistäminen ja kolmen kunnan yhteisen Östersundomin
yleiskaavaprosessin seuraaminen sekä vahingollisten tulokaskasvilajien torjunta.
Yhdistys tarjoaa kaikille avointa luontoharrastustoimintaa kaupungin luonnonsuojelua edistäen. Toiminta
käsittää mm. retkiä, luentoja, kursseja, jäsentapaamisia ja talkoita. Yhdistyksessä toimii myös erilaisia
toimintaryhmiä kuten lepakkokerho, luontopolkuryhmä ja tulokaskasvilajiryhmä. Yhdistyksen hallinnoimalla
Torpalla järjestetään kursseja ja talkoita. Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille.
Helsyllä on osa-aikainen järjestösihteeri, joka työskentelee Suomen luonnonsuojeluliiton toimistolla.
Yhdistyksen hallitus seuraa toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista kokouksissaan.
Tiedotus
Helsy tiedottaa toiminnastaan jäsenlehdessään Takiaisessa, kattojärjestönsä Suomen luonnonsuojeluliiton
(SLL) jäsenlehdessä Luonnonsuojelijassa ja ruotsinkielisen kattojärjestönsä, Natur och Miljön (NoM)
Finlands Natur -lehdessä. Tapahtumista ym. tiedotetaan Helsyn sähköpostilistalla ja tarvittaessa myös
laajemmin lehti-ilmoituksilla. Internetsivuja päivitetään säännöllisesti. Sähköisessä tiedottamisessa pyritään
lisäämään vuorovaikutusta jäsenten kanssa. Kaikille jäsenille postitettava ja yhdistyksen internetsivuilla
julkaistava jäsenlehti Takiainen ilmestyy perinteiseen tapaan keväällä. Retkistä tiedotetaan myös erillisessä
retkiesitteessä. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja näkemyksistään suurelle yleisölle paikallisten
joukkoviestinten kautta tarjoamalla kaupunki- ja kaupunginosalehtiin juttuja ja juttuaiheita sekä laatimalla
tiedotteita.
Valtakunnalliset teemapäivät ja –viikot sekä muut tapahtumat
Helsy osallistuu erilaisiin teemapäiviin ja -viikkoihin Helsingissä. Vuonna 2011 Helsy osallistuu näkyvästi
ainakin seuraaviin tapahtumiin: Tornien taisto toukokuussa, Maailma kylässä -festivaali toukokuun lopulla,
Luonnonkukkien päivä 14.6., vesien suojelun teemapäivä Big Jump Europe heinäkuussa, Helsingin
juhlaviikot elo-syyskuussa, Autoton päivä 22.9., Hiljan päivä 8.10. ja Älä osta mitään -päivä marraskuun
lopulla.
Yhdistyksen yleinen toiminta
Yhdistys järjestää luontoretkiä luonnontuntemuksen ja -harrastuksen edistämiseksi. Lähiluontoretkiä
järjestetään sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Bussiretkillä tutustutaan kauempana oleviin luonto- ja
kulttuurikohteisiin. Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa järjestetään aiempaa enemmän yhteisiä
retkiä ja myös muiden pääkaupunkiseudun yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä.
Ympäristö- ja luonnonsuojelutoiminta

Maankäyttö- ja luonnonsuojelu
Maankäyttö- ja luonnonsuojelutyön tavoitteena on edistää alkuperäisluonnon (metsien, rantojen, niittyjen,
kallioiden ja vesien) suojelua Helsingin alueella ja Helsingin omistamilla mailla muissa kunnissa. Helsyllä
on edustus Helsingin kaupungin luonnonhoidon työryhmässä, jonka kautta se osallistuu Helsingin
luonnonhoidon suunnitteluun. Yhdistys seuraa Helsingin ja lähialueiden kaavoitusta ja muuta maankäyttöä
sekä liikenneasioita laatien tarvittaessa muistutuksia ja lausuntoja. Vuonna 2011 yhdistys jatkaa
Sipoonkorven kansallispuiston lobbaustyötä yhdessä muiden järjestöjen kanssa ja vaihtoehtoisen
yleiskaavoituksen laatimista itäisille liitosalueille.
Lepakkokerho
Lepakkokerho retkeilee lepakkokaudella eri puolilla Helsinkiä ja mahdollisesti muuallakin. Ryhmä edistää
lepakoiden suojelua muun muassa vaikuttamalla viheralue- ja kaupunkisuunnitteluun niin, että lepakot
menestyisivät Helsingissä.
Luontopolkuryhmä
Mätäjoen luontopolkuesite saatetaan valmiiksi, ja luontopolkua esittävät verkkosivut valmistuvat keväällä
2011.
Tulokaskasvilajiryhmä
Tulokaskasvilajiryhmä toimii tulokaskasvilajien leviämisen estämiseksi pääkaupungissa järjestämällä
talkoita ja levittämällä tietoa tulokaslajeista. Jättipalsamin kitkentätalkoita jatketaan ainakin Lauttasaaressa ja
talkoiden järjestämistä muualla Helsingin alueella tehostetaan.
Liikenne- ja energia
Helsy edistää Helsingin siirtymistä hiilineutraaliin sähkön- ja lämmöntuotantoon herättämällä aktiivisesti
keskustelua eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksista. Helsyn tavoitteena on myös vaikuttaa
päätöksiin Helsingin Energian tulevissa energiantuotantoinvestoinneissa ja samalla lisätä yhdistyksen
yhteistyötä Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjan kanssa.
Yhdistys edistää laajan kävelykeskustan syntymistä Helsinkiin tekemällä aloitteita ja herättämällä aiheesta
yleistä keskustelua.
Torppa
Yhdistyksen käytössä on 1800-luvulla rakennettu Torppa Talosaaressa Östersundomin laajalla
lintulahtialueella. Torppa on vuokrattu Helsingin kaupungilta. Torppaa ja sen pihapiiriä kunnostetaan
vuokrasopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Torpalla järjestetään kursseja, leirejä, talkoita ja tapahtumia,
joista tiedotetaan laajasti kaikkien Helsyn tiedotuskanavien kautta. Torppa toimii myös jäsenten
luontoharrastuksen ja virkistyksen tukikohtana.
Jäsenhankinta
Yhdistys hankkii jäseniä pääasiassa SLL:n koordinoiman Face-to-face -katukampanjan avulla. Sen lisäksi
jaetaan esitteitä ja ollaan esillä erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa. Tärkeä osa jäsenhankintaa on
myös retki- ja kurssitoiminta, jonka kautta levitetään tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

