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TOIMINTASUUNNITELMA 2013
1. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) toimii luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen
kestävyyden säilyttämiseksi sekä elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi Helsingissä ja
Helsingin kaupungin omistamilla alueilla. Tätä toteutetaan 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 2013 on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen 43. toimintavuosi. Vuoden toimintaa
ohjaavia teemoja ovat Helsingin yleiskaava ja Östersundomin yhteinen osayleiskaava,
yhteistyön syventäminen asukas- ja kaupunginosayhdistysten sekä pääkaupunkiseudun
muiden luonnonsuojeluyhdistysten kanssa.
Yhdistys tarjoaa kaikille avointa, luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää
luontoharrastustoimintaa. Toiminta käsittää mm. retkiä, luentoja, kursseja, jäsentapaamisia
ja talkoita. Näitä toimintamuotoja aiotaan järjestää entistä enemmän yhdessä asukas- ja
kaupunginosayhdistysten kanssa. Luontoharrastustoiminnalla pyritään myös hankkimaan
uusia jäseniä yhdistykselle.
Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Helsyllä on osa-aikainen
järjestösihteeri, joka työskentelee Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) toimistolla.
Yhdistyksen hallitus seuraa toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista kokouksissaan.
2. Tiedotus
Vuoden 2012 lopulla perustettu tiedotusryhmä laatii tiedotusstrategian
Helsy tiedottaa toiminnastaan Helsyn, Espoon ympäristöyhdistyksen (Espyy) ja Vantaan
ympäristöyhdistyksen (Vyy) yhteisessä jäsenlehdessä City-Huuhkajassa, kattojärjestönsä
SLL:n jäsenlehdessä Luonnonsuojelijassa ja ruotsinkielisen kattojärjestönsä, Natur och
Miljön (NoM), Finlands Natur -lehdessä. City-Huuhkaja -lehden toimituskunta tekee
jäsenlehteä tiiviissä yhteistyössä Helsyn tiedotusryhmän kanssa. Tapahtumista ym.
tiedotetaan myös Helsyn verkkosivuilla, sähköpostilistalla ja sosiaalisessa mediassa sekä
tarvittaessa ilmoituksilla muissakin lehdissä. Verkkosivut uusitaan ja niitä päivitetään

säännöllisesti. Sähköisessä tiedottamisessa lisätään vuorovaikutusta jäsenten kanssa:
Helsy perustaa mm. oman vuorovaikutteisen blogin. Kaikille jäsenille postitettava ja
yhdistyksen verkkosivuilla julkaistava jäsenlehti City-Huuhkaja ilmestyy keväällä. Retkistä
tiedotetaan myös erillisessä retkiesitteessä. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja
näkemyksistään suurelle yleisölle paikallisten joukkoviestinten kautta tarjoamalla kaupunkija kaupunginosalehtiin juttuja ja juttuaiheita sekä laatimalla tiedotteita.
3. Valtakunnalliset teemapäivät ja -viikot sekä muut tapahtumat
Helsyn SLL:n 75-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestämän valokuvakilpailun
“Pääkaupunkiseudun luonnon neljä vuodenaikaa” voittajat julkistetaan toukokuun
loppupuolella. Kilpailun parhaista kuvista koottu näyttely kiertää Helsingin
kirjastoissa
Helsy osallistuu erilaisiin teemapäiviin ja -viikkoihin Helsingissä, yleensä yhdessä SLL:n
Uudenmaan piirin, kattojärjestöjensä SLL:n ja NoM:n sekä muiden yhteistyöjärjestöjensä
kanssa. Vuonna 2013 Helsy osallistuu ainakin seuraaviin tapahtumiin: Tornien taisto
toukokuussa, Maailma kylässä -festivaali toukokuun lopulla, Luonnonkukkien päivä 17.6.,
vesien suojelun teemapäivä Big Jump heinäkuussa, Autoton päivä 22.9., Hiljan päivä 8.10.
ja Älä osta mitään -päivä marraskuun lopulla.
4. Lähiluontoyhteistyö ja luontoharrastustoiminta
Helsy panostaa lähiluontotoimintaan mm. tekemällä yhteistyötä Seurasaaren ystävät
ry:n kanssa
Yhdistys järjestää luontoretkiä luonnontuntemuksen ja luontoharrastuksen edistämiseksi.
Lähiluontoretkiä järjestetään sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Bussiretkillä tutustutaan
kauempana oleviin luonto- ja kulttuurikohteisiin. SLL:n Uudenmaan piirin ja muiden
pääkaupunkiseudulla toimivien ympäristö- ja kaupunginosayhdistysten kanssa tehdään
yhteistyötä. Viritetään yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa lasten luontoharrastustuksen
edistämiseksi.
Helsyn lepakkokerhon, luontopolkuryhmän ja vieraslajiryhmän toiminta integroidaan
retkiryhmän lähiluontotoimintaan. Haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi tarjotaan
myös ohjattua talkootoimintaa ja levitetään tietoa vieraslajeista järjestämällä Helsingin
kouluissa valistus- ja talkookampanja.

5. Maankäyttö ja luonnonsuojelu
Helsy perustaa kaavoitusryhmän, joka seuraa Helsingin alueen kaavoitushankkeita
Maankäyttö- ja luonnonsuojelutyön tavoitteena on edistää alkuperäisluonnon (mm. metsien,
rantojen, niittyjen, kallioiden ja vesien) suojelua Helsingin alueella ja Helsingin omistamilla
mailla muissa kunnissa. Helsyllä on edustus Helsingin kaupungin luonnonhoidon
työryhmässä, joka vastaa Helsingin viheralueiden hoidosta ja suunnittelusta. Yhdistys
seuraa Helsingin ja sen lähialueiden kaavoitusta, muuta maankäyttöä sekä liikenneasioita
laatien tarvittaessa muistutuksia ja lausuntoja. Helsy pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan
Helsingin valmisteilla olevaan yleiskaavaan. Yhdistys jatkaa vaikuttamistyötä Helsingin
saaristoluonnon puolustamiseksi, Sipoonkorven kansallispuiston laajentamiseksi,
pääkaupunkiseudun Viherkehän edistämiseksi sekä itäisen liitosalueen kaavoituksen
onnistumiseksi luontoa turvaavalla tavalla yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
6. Liikenne ja energia
Energia- ja ilmastoryhmä keskittyy Helsingin energia- ja liikennekysymyksiin
järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten tutustumiskäyntejä
Helsy edistää Helsingin siirtymistä uusiutuvaan sähkön- ja lämmöntuotantoon herättämällä
aktiivisesti
keskustelua
eri
energiantuotantomuotojen
sekä
maankäytön
ilmastovaikutuksista. Helsyn tavoitteena on myös vaikuttaa Helsingin Energian tulevia
energiantuotannon investointeja koskeviin päätöksiin. Tässä toiminnassa hyödynnetään
SLL:n Negawatti- ja Fossiilidieettihankkeita.
Yhdistys pyrkii edistämään kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta sekä parantamaan
julkisen liikenteen käyttöä ja toimivuutta. Helsy edistää myös pyöräilijöille tarkoitettujen
väylien kehittämistä ja lisäämistä yhteistyössä Helsingin Polkupyöräilijöiden kanssa.
7. Torppa
Torppatoimikunta huolehtii Talosaaressa sijaitsevan huvilan kunnossapidosta ja
tukee Talosaareen suuntautuvaa retkitoimintaa
Yhdistyksen käytössä on 1800-luvulla rakennettu Torppa Talosaaressa Östersundomin
Natura -lintulahtialueen lähipiirissä. Torppa on vuokrattu Helsingin kaupungilta. Torppaa ja
sen pihapiiriä kunnostetaan vuokrasopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Torpalla
järjestetään kursseja, leirejä, talkoita ja tapahtumia. Torppa toimii myös jäsenten

luontoharrastuksen ja virkistyksen tukikohtana.
8. Jäsenhankinta
Yhdistys hankkii jäseniä pääasiassa SLL:n koordinoiman jäsenhankinnan 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.

