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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. Helsy on Suomen luonnonsuojeluliiton 
(SLL) Uudenmaan piirin sekä Natur och Miljön (NoM) jäsen. 

Toimintaa toteutetaan vaikuttamalla muun muassa Helsingin kaupungin 
kaavoitukseen ja viheraluesuunnitteluun. Helsy tuottaa tietoa ympäristöstä ja 
luonnosta sekä kuntalaisille että viranomaisille. Yhteistyötä tehdään pää-
kaupunkiseudun muiden luonnonsuojeluyhdistysten, asukas- ja kaupunginosa-
yhdistysten sekä kaupungin poliittisten päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Vuosi 2016 on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen 46. toimintavuosi. 
Painopistealueina ovat edelleenkin kaavoitus ja kaupunkimetsät. Kaavoituksen 
tärkeimmät kohteet ovat Helsingin uusi yleiskaava, Vartiosaaren ja 
Östersundomin osayleiskaavat sekä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava.

Kaupunkimetsien osalta keskeisintä on vaikuttaa Helsingin arvometsien sekä 
laajempien luonto- ja virkistysalueiden säilymiseen, sillä uuden yleiskaava-
ehdotuksen mukaan kolmasosa lähimetsistä uhkaa hävitä. Myös ylimitoitettu 
luonnonhoito uhkaa arvokkaita metsiä.

Yhdistys tarjoaa kaikille avointa, luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää 
luontoharrastustoimintaa kuten retkiä, luentoja, kursseja, jäsentapaamisia ja 
talkoita. Luontoharrastustoiminnalla pyritään myös hankkimaan uusia jäseniä 
yhdistykselle. 

Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Helsyllä on osa-
aikainen järjestösihteeri, joka työskentelee Suomen luonnonsuojeluliiton 
toimistolla. Yhdistyksen hallitus seuraa toimintasuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista kokouksissaan. 

2. Tiedotus

Helsyn pääasialliset tiedotuskanavat ovat internetsivut, Facebook, 
Helsyblogi, toimintaryhmien sähköpostilistat ja Helsyviesti, joka on 
sähköpostitse sekä jäsenille että Helsyn toiminnasta kiinnostuneille 
lähetettävä uutiskirje. Helsy tiedottaa toiminnastaan myös 
pääkaupunkiseudun paikallisyhdistysten yhteisessä City-Huuhkaja-
jäsenlehdessä sekä kattojärjestöjensä tiedotuskanavissa. Lisäksi tehdään 
tarvittavat lehdistötiedotteet ja järjestetään tiedotustilaisuuksia ja  
aiheeseen sopiessa tarvittavia maastoesittelyjä.

Helsyn Facebook-sivu on nopeaa ja lyhyttä tiedotusta varten. Siellä tiedotetaan 
Helsyn tapahtumista, retkistä, kokouksista, ajankohtaisista mielipiteistä ja 
kannanotoista, blogiteksteistä sekä tilan salliessa myös muista, pääkaupunkia ja 
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pääkaupunkiseutua koskevista luontoon ja ympäristöön liittyvistä asioista. 

Blogissa Helsyn hallituksen jäsenet, aktiivit sekä ulkopuoliset kirjoittajat 
käsittelevät Helsyn ja pääkaupunkiseudun ympäristöön ja luontoon liittyviä 
asioita. Blogilla on päätoimittaja, joka huolehtii blogitekstien toimittamisesta, 
asianmukaisuudesta ja julkaisemisesta. Helsyn internetsivuja, Helsyviestin sivuja
sekä Helsingin metsät -sivustoa päivittää pääasiassa järjestösihteeri. Lisäksi 
jokainen toimintaryhmä huolehtii omien sivujensa ajantasaisuudesta. 

Paperinen City-Huuhkaja ilmestyy kerran vuoden 2016 aikana. City-Huuhkajalle 
on perustettu toimituskunta, joka vastaa lehden ilmestymisestä, markkinoinnista 
ja toimituksellisista asioista edellisvuosien tapaan. Cityhuuhkaja tehdään Espoon
ympäristöyhdistyksen (Espyy), Suomen luonnonsuojeluliitto Vantaan ja Helsyn 
yhteistyönä. 

Tapahtumista ja retkistä tiedotetaan Luonnonsuojelija- ja Finlands Natur
-lehdessä sekä kattojärjestöjen muissa viestintäkanavissa. Lehtiin voidaan tarjota
juttuaiheita. Retkistä laaditaan erillinen retkiesite, joka ilmestyy sekä paperisena 
että sähköisenä versiona. Lisäksi retkistä ja tapahtumista tiedotetaan 
yhteistyökumppanien, esimerkiksi kaupunginosayhdistysten kautta. Tiedottamista
lisätään sanoma- ja paikallislehtien sekä internetin minne mennä -palstoilla. 

Tiedotusryhmällä on oma sähköpostilista ja Facebook-ryhmä, jotka ovat 
pääasiallisia ryhmän sisäisen tiedotuksen ja keskustelun foorumeja. 
Tiedotusryhmä toimii läheisessä yhteistyössä järjestösihteerin ja Helsyn muiden 
toimintaryhmien kanssa. 

Uudistetaan yhdistyksen verkkosivujen ilme sekä yhdistyksen esite. Kehitetään 
postituslistoja.

3. Teemapäivät, kampanjat ja muut tapahtumat 

Helsyn tapahtumatoimintaryhmän tehtävänä on organisoida tapahtumia ja 
kampanjoita sekä edistää jäsen- ja aktiivihankintaa.

Helsy osallistuu erilaisiin teemapäiviin ja kampanjoihin ja on mukana 
järjestämässä niihin liittyviä tapahtumia ja toimintaa Helsingissä, usein yhdessä 
SLL:n Uudenmaan piirin, kattojärjestöjensä SLL:n ja NoM:n sekä muiden 
yhteistyötahojen kanssa. 

Vuonna 2016 aiotaan osallistua muun muassa seuraaviin tapahtumiin: Tornien 
taisto, Töölönlahden siivoustalkoot, Maailma kylässä -festivaali, Vallisaaren 
talkoot, Luonnonkukkien päivä, Suomen luonnon päivä, Autoton päivä, Hiljan 
päivä ja Älä osta mitään -päivä. 

Pidetään yleiskaavaseminaari ja toimitaan tehokkaasti yleiskaavan viestinnässä. 
Syvennetään yhteistyötä asukasjärjestöjen kanssa. 
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4. Lähiluontoyhteistyö ja harrastustoiminta

Retkiryhmä järjestää luontoretkiä luonnontuntemuksen ja luonto-
harrastuksen edistämiseksi. Bussiretkillä tutustutaan kauempana oleviin 
luonto- ja kulttuurikohteisiin. 

Yhteistyötä tehdään muun muassa SLL:n Uudenmaan piirin, Metsähallituksen 
luontopalvelujen, pääkaupunkiseudun ympäristöorganisaatioiden ja Helsingin 
kaupunginosayhdistysten ja muiden luonnonsuojelusta ja luontoretkeilystä 
kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa. Kaksikielisten retkien määrää on 
tarkoitus lisätä siten, että tehdään yhteistyötä muun muassa Sibbo 
Naturskyddare – Sipoon luonnonsuojelijoiden kanssa. Pyritään järjestämään 
retkiä myös eritysryhmille.

Helsyn lepakkokerho ja vieraslajiryhmä toimivat osana retkiryhmän 
lähiluontotoimintaa siten, että tapahtumista tiedotetaan retkikalenterissa. 

Haitallisten vieraslajien, kuten jättipalsamin leviämisen estämiseksi Helsy 
järjestää kitkentätalkoita. Helsy voi myös edistää vieraslajien torjuntaa 
yhteistyöllä kaupungin vieraslajeista vastaavien virastojen ja kaupunginosa-
yhdistysten kanssa. Vieraslajiryhmä neuvoo tarvittaessa haitallisten vieraslajien 
torjumisessa ja jättipalsamitalkoiden järjestämisessä. 

Luontopolkuryhmä kehittää Mätäjoen polkusesitteen kohteiden tietoja sähköiseen
muotoon.

Mahdollisimman monipuolisten retkien ja tapahtumien järjestämiseksi retkiryhmä 
kerää osallistujien retkitoivomuksia ja mahdollisuuksiensa mukaan toteuttaa niitä 
tulevina vuosina. Perinteisten, vuosittain toistuvien retkien lisäksi retkiohjelmaan 
otetaan uusia kohteita esimerkiksi siten, että Helsingin seudun luontoa esitellään 
monipuolisesti ja kattavasti eri puolilla kaupunkia. Ohjelmaan sisällytetään 
ainakin yksi esteetön luontoliikuntakohde sekä selvitetään 
yhteistyömahdollisuuksia maahanmuuttajatahojen ja muiden erityisryhmien 
kanssa.

Tavoitteena on myös järjestää erilaisia luontoiltoja ja kursseja.

5. Maankäyttö ja luonnonsuojelu 

Yhdistyksen maankäyttö- ja luonnonsuojelutyön päätavoitteena on edistää 
alkuperäisluonnon (mm. metsät, rannat, kalliot ja vesistöt), 
perinnebiotooppien, uusioympäristöjen sekä ekologisten yhteyksien 
suojelua ja säilymistä Helsingin alueella sekä kaupungin omistamilla mailla 
muissa kunnissa. 

Helsyn kaava- ja metsäryhmä seuraa ajankohtaisia kaavahankkeita ja vaikuttaa 
erityisesti niihin kaavoihin, jotka kohdistuvat monimuotoisuuden ja virkistyskäytön
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kannalta erityisen tärkeille alueille. Yhteydenpitoa kaupungin luottamus-
henkilöihin ja asukasyhdistyksiin lisätään. Yhdistys laatii muistutuksia ja antaa

lausuntoja sekä hakee tarvittaessa muutoksia lainsäädännön vastaisiksi 
arvioimistaan kaavoista ja muista viranomaispäätöksistä. 

Vuonna 2016 yhdistyksen vaikuttamistyön kohteena ovat erityisesti Helsingin 
yleiskaava, Vartiosaaren ja Östersundomin osayleiskaavat sekä Uudenmaan 4. 
vaihemaakuntakaava.

Yleiskaavasta on valmistunut kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotus, joka on 
tarkoitus saada hyväksytyksi kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa vuoden 
2016 loppuun mennessä. Yhdistys antaa asiasta lausunnon tammikuussa ja 
toimii vuoden aikana tehokkaasti Helsyn sääntöjen edellyttämien asioiden 
edistämiseksi.

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos on valmistelussa. 5 000–7 000 asukkaalle 
suunniteltu kaavaluonnos on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
toukokuussa 2015 ja siitä muokataan kaavaehdotus, joka tavoiteaikataulun 
mukaan on kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä vuoden 2016 aikana.

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. 
Kaavan merkittävimmäksi asiaksi osoittautui kysymys Natura-alueen 
luontoarvojen suojelusta, joten päätöksentekoa varten tehdään lisäselvityksiä 
arviolta syksyyn 2016 saakka. Tämän jälkeen kaavaehdotus todennäköisesti 
asetetaan uudestaan nähtäville.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos on valmistelussa. Luonnosta 
tarkennetaan alkuvuodesta 2015 saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta 
kaavaehdotukseksi, joka tulee nähtäville vuonna 2016. Ympäristöministeriössä 
työn alla oleva lakimuutos, joka koskee maakuntakaavojen vahvistus-
menettelystä luopumista, todennäköisesti vaikuttaa ehdotuksen nähtävillä 
oloaikaan. 

Helsyn muita keskeisiä vaikuttamistyön kohteita ovat Helsingin arvometsät
-suojeluesityksen edistäminen, valmisteilla olevat Keskuspuiston alue-
suunnitelmat sekä Viherkehän kehittämistyö. Yhdistys osallistuu myös 
kansallisen kaupunkipuiston ideointityöhön. 

Helsyllä on edustus Helsingin kaupungin luonnonhoidon työryhmässä, jonka 
tavoitteena on kehittää Helsingin viheralueiden hoitoa ja suunnittelua etenkin 
monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden huomioinnin osalta. Yhdistys pyrkii 
nostamaan kaupungin luonnonhoidon ongelmia ja kehittämistarpeita myös laajan
yleisön ja luottamushenkilöiden tietoisuuteen. 

6. Liikenne ja energia 

Helsy edistää luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta kestävien 
energiamuotojen osuuden kasvattamista Helsingin sähkön- ja 
lämmöntuotannossa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia. 
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Yhdistys pitää yllä keskustelua maankäytön ilmastovaikutuksista korostamalla 
kaupunkimetsien roolia hiilinieluna metsien tuottamien muiden ekosysteemi-
palvelujen ohella. 

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 

Vuosi 2016 on Torpan 30. toimintavuosi. Vuokrasopimus Helsingin kaupungin 
kanssa allekirjoitettiin 1986. Torppa sijaitsee Östersundomin kaavakiistan 
kuumimmalla alueella. Juhlavuoden kunniaksi Torpalla järjestetään tilaisuus, 
aiheena Torpan historia, Östersundomin kaavoitus ja luonto.

Muutoin Torpan toiminta kohdistuu kunnostukseen, vuokravelvoitteiden 
täyttämiseen ja jäsentoimintaan. 

Torpan katto korjataan, ja operaation mittavuuden vuoksi sen kustannusten 
kattamiseen pyritään saamaan kaupunki mukaan. 

Retkiä ja tapahtumia järjestetään yhdessä Helsyn retkiryhmän kanssa. Jäsenet 
voivat käyttää paikkaa kuten aiemminkin.

8. Jäsen- ja aktiivihankinta 

Yhdistys hankkii jäseniä SLL:n koordinoiman jäsenhankinnan ja oman 
toiminnan avulla.

Erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa hankitaan uusia jäseniä ja aktiiveja 
sekä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta. Samoin jäsenhankintaa tehdään muun 
viestinnän osana esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, Helsyn verkkosivuilla sekä
City-Huuhkajassa. Tärkeä osa jäsen- ja aktiivihankintaa on myös retki- ja 
kurssitoiminta, jonka kautta levitetään tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Helsingfors naturskyddsförening rf

    Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki  helsy@sll.fi  puh. 050 3011633  www.helsy.fi


