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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.  

Tavoitteiden toteuttamiseksi vaikutamme Helsingin kaupungin kaavoitukseen ja 
monimuotoisen luonnon säilymiseen Helsingissä. Tuotamme tietoa ympäristöstä 
ja luonnosta sekä kuntalaisille että viranomaisille. Teemme yhteistyötä 
pääkaupunkiseudun muiden ympäristöjärjestöjen, asukas- ja 
kaupunginosayhdistysten sekä kaupungin poliittisten päättäjien ja virkamiesten 
kanssa.  
 
Yhdistys tarjoaa kaikille avointa, luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää 
luontoharrastustoimintaa kuten retkiä, luentoja, kursseja, jäsentapaamisia ja 
talkoita. Toimintavuoden aikana yhdistys käynnistää 50-vuotisjuhliensa 
suunnittelun. 

Vuosi 2019 on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen 49. toimintavuosi. 
Toiminnassa keskeistä on luonnon ja ympäristön nostaminen entistä 
tärkeämmäksi kaupungin päätöksenteossa. Vuoden 2019 kärkihankkeita ovat 
ilmastonmuutoksen ehkäisy ja Helsingin kaupunkimetsien suojelu sekä 
jäsenhankinta. 

Kaupunkimetsien osalta keskeisintä tulevana toimintavuotena on vaikuttaa 
Helsingin arvometsien sekä laajempien luonto- ja virkistysalueiden säilymiseen. 

 
Tiedotus 

Järjestön tiedotustoiminnan painopisteenä on näkyvyyden ja 
vaikuttavuuden lisääminen. 

Helsyn pääasialliset tiedotuskanavat ovat internetsivut, Facebook, Helsyblogi, 
toimintaryhmien sähköpostilistat ja Helsyviesti.  Helsy tiedottaa toiminnastaan 
myös kattojärjestöjensä tiedotuskanavissa. Lisäksi laaditaan lehdistötiedotteita, 
järjestetään tiedotustilaisuuksia ja maastoesittelyjä. 

Tapahtumista ja retkistä tiedotetaan Luonnonsuojelija- ja Finlands Natur 
lehdessä sekä muissa viestintäkanavissa. Retkistä laaditaan erillinen 
retkikalenteri, joka ilmestyy sekä paperisena että sähköisenä versiona. Lisäksi 
retkistä ja tapahtumista tiedotetaan yhteistyökumppanien, esimerkiksi 
kaupunginosayhdistysten kautta. Tiedottamista pyritään lisäämään sanoma- ja 
paikallislehtien sekä internetin minne mennä -palstoilla.  

Teemapäivät, kampanjat ja muut tapahtumat  
Vakiintuneita tapahtumia, joihin Helsy osallistuu ovat muun muassa Tornien 
taisto, Töölönlahden siivoustalkoot, Maailma kylässä -festivaali, Luonnonkukkien 
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päivä ja Suomen luonnon päivä. Lisäksi järjestetään muutama Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivien teemaan sopiva retki tai tapahtuma.  

Kaavoitukseen tai muuhun Helsyn toimenkuvaan kuuluvia julkisia 
tiedotustilaisuuksia järjestetään tarpeen vaatiessa. 

 

Lähiluontoyhteistyö ja harrastustoiminta 

Retkiryhmä järjestää luontoretkiä, vierailuja, luentoja ja talkoita 
luonnontuntemuksen ja luontoharrastuksen edistämiseksi. Bussi- tai 
laivaretkillä tutustutaan kauempana oleviin luonto- ja kulttuurikohteisiin.  

Retkiä tuotetaan joko itse tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. 
Kohdennettuja retkiä tehdään myös tilauksesta. Maahanmuuttajaryhmien ja 
erityisryhmien kanssa on tarkoitus lisätä yhteistyötä. Retket voivat myös olla 
kaksi- tai monikielisiä. 

Retkiohjelmassa nostetaan esiin edellisen vuoden metsä- sekä historia- ja 
luontoteemat; uusia teemoja ovat taide ja luonto sekä SLL:n seuraavan vuoden 
vesi-teema. Retkeilijöille esitellään myös paikkoja, jotka ovat muuttumassa 
kaavoituksen tai muiden toimien johdosta. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 
retket tehdään yleensä yhteistyössä muiden kanssa. Retkiohjelmaan 
sisällytetään ainakin yksi esteetön luontokohde.  

Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyvien tapahtumien tai retkien 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi etsitään yhteistyökumppaneita. 

Helsy lisää piirin vuonna 2018 aloitteesta käynnistettyä yhteistyötä SLL:n muiden 
pääkaupunkiseudun ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistysten kanssa. 
Tavoitteena on, että piiri palkkaa retkikoordinaattorin ylläpitämään yhteistyötä. 

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

Helsyn Lepakkokerho jatkaa toimintaansa. Kesän aikana järjestetään pari  
retkeä. Niistä tiedotetaan lähempänä kesää mm. lepakkokerhon  
sähköpostilistalla. 

Haitallisten vieraslajien, kuten jättipalsamin leviämisen estämiseksi Helsy 
järjestää kitkentätalkoita. Helsy voi myös edistää vieraslajien torjuntaa 
yhteistyöllä kaupungin vieraslajeista vastaavien virastojen ja 
kaupunginosayhdistysten kanssa. Helsy järjestää vieraslajitalkoita Allergia-, iho- 
ja astmaliiton ja WWF:n Terve askel luontoon -hankkeen tukemana. 

Luonnonsuojelutyö ja vaikuttaminen 
 
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.  
 

 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry 
Helsingfors naturskyddsförening rf 

 
 

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



              Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry          Toimintasuunnitelma 2019 3 (3) 
 
                    Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2018 
 

Helsyn kaava- ja metsäryhmä seuraa ajankohtaisia kaavahankkeita ja vaikuttaa 
kaavoihin, jotka kohdistuvat luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön 
kannalta tärkeille alueille. Yhdistys laatii muistutuksia ja antaa lausuntoja sekä 
hakee tarvittaessa muutoksia lainsäädännön vastaisiksi arvioimistaan kaavoista 
ja muista viranomaispäätöksistä. Kaavatyössä pyritään lisäämään 
vaikuttamistoimia jo kaavaprosessien alkuvaiheessa. Seurannan kohteena ovat 
parhaillaan työstettävät Uusimaa-kaava 2050 sekä sen Helsingin seutua koskeva 
seudullinen vaihemaakuntakaava. Yhdistys osallistuu myös kansallisen 
kaupunkipuiston edistämistyöhön. Yhdistys pyrkii varmistamaan sen, että 
Helsingin kaupunkistrategiaan 2017-2021 kirjatut edistykselliset 
monimuotoisuustavoitteet muuttuvat konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan myös Östersundomin yhteiseen 
yleiskaavaehdotukseen sekä samaa aluetta käsittelevään Östersundomin 
vaihemaakuntakaavaan. Yhdistys pyrkii vuoden 2019 aikana lisäämään kaava- ja 
metsäryhmän toiminnassa mukana olevien jäsenten määrää. Tavoitetta 
edistetään jäsenille ja kaupunginosayhdistyksille tiedotettavilla 
maastokatselmuksilla, teematapaamisilla, sekä ryhmän näkyvyyden ja 
tunnettavuuden nostolla oman jäsenkunnan keskuudessa.  
 
Liikenne ja energia  
Helsy edistää luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta kestävien 
energiamuotojen osuuden kasvattamista Helsingin sähkön- ja 
lämmöntuotannossa. 

Yhdistys edistää ilmastoystävällisempien liikennemuotojen, kuten kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä sekä pyöräilijöille tarkoitettujen väylien 
kehittämistä ja lisäämistä yhteistyössä Helsingin Polkupyöräilijöiden kanssa.  
Torppa  
Vuosi 2019 on Torpan 32. toimintavuosi. Retkiä ja tapahtumia järjestetään 
yhdessä Helsyn retkiryhmän, sekä muiden järjestöjen kanssa. Jäsenet voivat 
käyttää paikkaa ja retkiin osallistuneet voivat sopia yöpymisestä vaikka eivät 
olisikaan jäseniä. 

Talon katon huopakate uusitaan yhdessä ammattikoulun kanssa. 

 
Jäsenten ja uusien aktiivien hankinta  

 
Yhdistys hankkii jäseniä SLL:n koordinoiman jäsenhankinnan ja oman 
toiminnan avulla. 
 
Jäsenhankinnan tavoitteena on ylittää 4 500 jäsenen määrä. Uusien aktiivien 
hankitaan panostetaan erityisesti tulevana vuotena. 
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