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Toimintakertomus 2018
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)
suurin paikallisyhdistys. Vuosi 2018 oli Helsyn 48. toimintavuosi. Toiminnassa
korostuivat kaavoitukseen vaikuttaminen sekä vilkas retki- ja tapahtumatoiminta.
Toimintaa toteutettiin vaikuttamalla muun muassa Helsingin kaupungin
kaavoitukseen ja viheraluesuunnitteluun. Yhteistyötä tehtiin muiden yhdistysten
sekä kaupungin poliittisten päättäjien ja viranomaisten kanssa.
Yhdistys tarjosi kaikille avointa, luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää
luontoharrastustoimintaa, mikä sisälsi muun muassa retkiä, luentoja,
jäsentapaamisia ja talkoita. Luontoharrastustoiminnalla pyrittiin myös hankkimaan
uusia jäseniä yhdistykselle. Käytännön toiminnasta huolehtivat hallituksen
ohjauksessa retki-, tapahtuma- ja kaavaryhmät sekä lepakkokerho. Lisäksi
Torpalla oli oma toimikuntansa.
Yhdistyksen hallituksen kokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille. Helsyllä oli
vuoden 2018 aikana osa-aikainen järjestösihteeri, joka työskenteli Suomen
luonnonsuojeluliiton toimistolla.

Jäsenet ja edustukset
Yhdistyksen Suomen luonnonsuojeluliittoon rekisteröityjä maksaneita varsinaisia
jäseniä oli vuoden 2018 joulukuussa (sulkeissa edellinen vuosi) 3519 (4491) ja
perhejäseniä 195 (227). Opiskelijajäsenmaksua maksavien määrä oli 252 (323).
Lahjoittajajäseniä oli 358. Natur och Miljön Helsyn jäseniä 131.
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin (SLL-UP) hallituksessa yhdistystä
edustivat vuonna 2018 varsinaisena jäsenenä Antti Halkka ja Mika Välipirtti.
Yhdistyksen hallituksen valtuuttamat edustajat osallistuivat Suomen
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kevät- ja syyskokouksiin. Suomen
luonnonsuojeluliiton liittovaltuustossa toimi varsinaisena jäsenenä Mikko
Niskasaari ja varavaltuutettuna Anneli Mikkonen luonnonsuojeluliiton
liittohallituksessa toimi varajäsenenä Mika Välipirtti.
Helsy kuului yhteisöjäsenenä Hyötykasviyhdistys ry:hyn, Ikimetsän ystävät ry:hyn
sekä Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry:hyn. Lisäksi Helsy on
osakkaana Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:ssä sekä Lumituuli Oy:ssä.
Yksi pitkäaikainen yhteistyön muoto Helsingin kaupungin ympäristöasioissa
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päättyi. Sirkku Manninen oli Helsyn edustajana kaupungin vuonna 2010
perustamassa Luonnonhoidon työryhmässä. Se lakkautettiin helmikuussa 2018
kaupungin virkamiesten päätöksellä. Lakkauttamispäätös perusteltiin kaupungin
muuttuneella organisaatiorakenteella sekä suunnittelujärjestelmiin kaavailluilla
muutoksilla.
Kaupunki jatkoi vuonna 2018 edellisenä vuonna käynnistynyttä LUMO-ohjelman
päivitystä. Kaupungin 1.6.2017 uudistuneen organisaation jälkeen LUMOohjelman päivitys oli siirtynyt kaupunkiympäristön toimialalle. Toimintatapaa oli
muutettu siten ettei luontojärjestöille tai muille järjestöille enää tarjottu entisen
kaltaista vaikuttamismahdollisuutta ohjausryhmän kautta.
Uusi vuorovaikutustapa esiteltiin LUMO-aloitusseminaarissa 15.6.2018. Ilmoitettiin
myös, että päivitetty ohjelma sisältää vähemmän konkreettisia toimenpiteitä kuin
entinen. Seminaariin lähetettiin avoin kutsu samoin kuin työpajoihin, joiden
tarkoituksena oli löytää ideoita Helsingin luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi. Mirja Reijonen osallistui kaikkiin työpajoihin, jotka olivat 26.10.
Terrestrinen luonto, 9.11. Vesiympäristöt ja 23.11. Ympäristövastuullisuus.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike (KKPH!) on avoin
kansalaisverkosto, jonka päämääränä on saada Helsinkiin laaja etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva verkostomainen kaupunkipuisto. Helsy on
osallistunut mahdollisuuksiensa mukaan liikkeen toimintaan ja oli yksi 21.5.
Kaupunkipuisto-seminaarin järjestäjistä.

Hallinto ja talous
Vuonna 2018 yhdistyksen hallitus kokoontui kymmenen kertaa ja piti kolme
sähköpostikokousta. Kevätkokous pidettiin 24.4. Tieteiden talossa. Ennen
kokousta Terveysmetsä-kirjan kirjoittajat Marko Leppänen ja Adela Pajunen
kertoivat uusinta tutkimustietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista. Syyskokous
pidetiin 21.11. Tieteiden talossa. Ennen kokousta Uuden pääkaupunkiseudun
retkeilyoppaan laatija, Raija Hentman, esitteli pääkaupunkiseudun hienoimpia,
mutta vähemmän tunnettuja retkikohteita.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2018:
Puheenjohtaja

Mika Välipirtti

Varsinaiset jäsenet

Antti Halkka varapuheenjohtaja
Johanna Kare-Haavisto
Eeva Kuuluvainen
Anna-Kristiina Kääriäinen (syykuulle 2018 asti)
Mirko Nieminen
Mikko Niskasaari

Varajäsenet

Sanna Käyhkö
Christina Lindén
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Riitta Malve
Sirkku Manninen
Tanja Pelkonen
Leena Mikola
Taloudenhoitaja

Lisbeth Taunula

Toiminnantarkastajat

Anssi Lehto
Antti Koli

Varatoiminnantarkastajat

Sari Hartonen
Jarmo Kalanti

Järjestösihteerit

Mika Välipirtti
Marja Rintala
Jenni Toikkanen
Anna-Kristiina Kääriäinen

Yhdistyksen määräaikaisena järjestösihteerinä toimi neljä eri henkilöä:
Tammikuussa Mika Välipirtti. Helmikuussa määräaikaisessa työsuhteessa aloitti
Jenni Toikkanen. Heinäkuussa järjestösihteerin tehtävää hoiti Marja Rintala,
elokuussa Mika Välipirtti ja syyskuusta joulukuuhun Anna Kääriäinen.
Järjestösihteerin työsuhteet olivat osa-aikaisia ja solmittu määräaikaiseksi.
Järjestösihteerin työtehtäviin kuuluivat muun muassa hallituksen sihteerinä
toimiminen, ulkoinen ja sisäinen tiedotus, hallinnolliset tehtävät sekä
osallistuminen yhdistyksen tapahtumien ja retkien suunnitteluun ja toteutukseen
sekä mielipiteiden ja lausuntojen laadintaan. Hallitus teki päätöksen uuden
järjestösihteerin määräaikaisesta palkkaamisesta helmikuun 2018 alusta Helsyn
pitkäaikaisen järjestösihteerin Marja Rintalan siirryttyä muihin tehtäviin.
Yksi yläkoululainen oli Helsyn toimistossa tutustumassa työelämään eli TETharjoittelijana.
Yhdistyksen tuloista suurin osa muodostui jäsenmaksuista. Hakemuksesta
Suomen luonnonsuojeluliitto tuki Helsyä 950 eurolla, mikä oli tarkoitettu aktiiviseen
jäsenhankintaan. Avustus käytettiin Maailma kylässä -festivaalien järjestelyihin.
Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto myönsi 1 500 euroa avustusta
Kotimetsäpolku-hankkeeseen. Avustusta käytettiin hankepäällikön palkkioihin.
Hallitus päätti Mika Välipirtin palkkaamisesta hankepäällikön tehtävään ajalle
21.5.–21.8.2018. Hänen tehtäviinsä kuului hankkeen käynnistäminen ja viestintä.
Vuoden 2018 syksyllä Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen piirit sekä
paikallisyhdistykset ottivat käyttöön uudet verkkosivut. Myös Helsyn verkkosivut
uusittiin. Tätä projektia varten hallitus päätti maksaa palkkion sivujen
rakentamisesta Helsyn puheenjohtajalle Mika Välipirtille. Työ tehtiin lokamarraskuussa 2018.
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Tapahtumat ja teemapäivät
Helsy toimi seuraavissa tilaisuuksissa joko järjestäjänä tai osallistujana:
24.4.
5.5.
21.5.

Kevätkokous
Tornien taisto (Krista Raveala)
Kaupunkipuisto-seminaari – Lumoava luontometropoli Tieteiden talossa
järjestäjinä Helsy, KKPH!-liike ja SLL Uudenmaan piiri
26.–28.5. Maailma Kylässä -festivaalit SLL Uudenmaan piirin kanssa (Jenni
Toikkanen)
9.6.
Uudenmaan piirin Metsäpäivä Talosaaren Torpalla (Helsyn osuus
vaellus Vuosaaresta Talosaareen)
17.6.
Luonnonkukkien päivä – De vilda blommornas Dag Mustikkamaalla
(Christina Lindén)
25.8.
Suomen luonnon päivä: Luontoretki bussilla Sipoonkorpeen
Byabäckeniin Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhlan kunniaksi
13.–14.10 Luontoviikonloppu Uutelan kämpällä Helsyn toiminnan esittelemiseksi
25.10.
Helsyn jäsenilta – uusien ilta Lauttasaaren toimistossa
21.11.
Syyskokous
27.11.
Kasvientunnistusilta

Retket ja luontoharrastus
Helsyn retkiryhmä järjesti vuoden 2018 aikana yhteensä 77 retkeä joko yksin tai
yhdessä jonkin muun organisaation kanssa. Osallistujia oli 1700 sisältäen myös
lepakkoretket, esitelmät, jättipalsamin kitkennät ja Talosaaren Torpan talkoot, jotka
järjestettiin yhdessä Torppatoimikunnan kanssa.
Teemaretkiä oli runsaasti. Suomen luonnonsuojeluliiton metsävuoteen liittyen
Helsy tarjosi kahdeksan metsäaiheista retkeä, joista Mynttilän metsä oli Espoon
yhdistyksen, Timmermalmin kalliot Vantaa yhdistyksen ja Toivolan metsä
Oulunkylä-seuran järjestämiä.
Uutuutena aloitettiin puulajien ja kääpien tunnistaminen. Kohteina olivat Malmin
hautausmaa, Niskalan arboretum ja Herttoniemen kartanopuisto, Uutelan kämpän
ympäristö sekä Toivolan metsä Oulunkylässä.
Kasviretkiä oli seitsemän sisältäen Luonnonkukkien päivän, joka oli kaksikielinen.
Kuntoutussäätiön kautta retkelle osallistui myös maahanmuuttajia.
Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin ja Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen
teemavuoteen sopivia retkiä oli useita. Lisäksi jatkettiin Suomi 100 -juhlavuonna
2017 aloitettua historia- ja luontoteemaa. Mentiin Hankoon katsomaan sodan jälkiä
luonnossa sekä tehtiin laivaretki Isosaareen. Torpalla kuultiin saksalaisen
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asekauppias Veltjensin mahdollisesta oleskelusta Talosaaressa 1941.
Lintu- ja luontoretkisarjassa jatkettiin tutustumista Länsi-Uudenmaan
rannikkoalueeseen. Vuorossa oli Kirkkonummen Medvastön alue. Maksullisten
bussiretkien tarkoituksena on antaa autottomille mahdollisuus tutustua paikkoihin,
joihin ei viikonloppuisin ole julkista liikennettä.
Lepakkokerho järjesti kolme lepakkoretkeä, joihin osallistui runsaat 90 henkeä,
joukossa paljon eri-ikäisiä lapsia.
Tilausretket lisääntyivät. Helsy osallistui Miina Sillanpään Säätiön hankkeeseen
Kuu kiurusta kesään – Elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan, jossa
Suomen Luonnonsuojeluliitto oli mukana yhteistyökumppanina. Liiton
toimeksiannosta ja yhteistyössä Säätiön edustajien kanssa Helsy järjesti
pääkaupunkiseudun omaishoitajista kootulle ryhmälle kaksi opastettua
luontoretkeä. Kohteina oli keväällä Talosaaren Torpan lähiluonto ja syksyllä
Luontokeskus Haltia ja sen Maahisenkierros. Retkien suunnittelusta ja
opastuksesta vastasivat Helsyn retkiryhmäaktiivit Leena Mikola ja Mirja Reijonen.
He osallistuivat myös kolmeen Säätiön työntekijöiden järjestämään omaishoitajien
luontoryhmän tapaamiseen 20.3.–16.10.2018.
Kuntoutussäätiön kautta Talosaaren Torpalla oli lokakuussa tapahtumailtapäivä
maahanmuuttajataustaisille aikuisille. Laitettiin ruokaa, syötiin ja retkeiltiin
merenrannalla ja metsässä.
Osallistujamääriltään suurimpia retkiä olivat geologiaretki Pohjois-Vuosaareen
(90), Luontoviikonloppu Uutelan kämpällä (80), kulttuuri- ja luontoretki Annalan
huvilalle (60) ja bussiretki Sipoonkorven pohjoisosaan Byabäckenin alueelle (57).
Osallistujamäärältään rajoitettujen retkien suosikki oli perinteinen talviretki
Santahaminaan ja uutuutena luontoretki Melkkiin.
Jättipalsamin kitkentätalkoita oli kaikkiaan 23 ja osallistujia noin 170.
Jättipalsamin kitkennän järjestäjänä Helsy on ollut pioneeri. Kitkennät olivat
alkaneet jo 2005 Lauttasaaressa Christina Lindénin johdolla ja jatkuivat siellä
edelleen. Herttoniemessä 2010 alkaneet kitkennät tehtiin yhteistyössä
Herttoniemi-Seuran ja Herttoniemen siirtolapuutarhan kanssa; Vuosaaren
Uutelassa Pirkko Toivasen 2012 ja Malmilla Minna Mäkisen 2017 aloittamat
kitkennät jatkuivat. Mirja Reijonen käynnisti uuden kohteen Marjaniemen
siirtolapuutarhassa yhdessä siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa. Käynnistyksessä
Roihuvuori-seura antoi apuaan.
Terve askel luontoon -hanke auttoi kitkijämäärien kasvattamisessa. Monet Helsyn
järjestämät jättipalsamitalkoot saatiin liitettyä tähän Allergia-, Iho- ja Astmaliiton
yhdessä WWF Suomen kanssa hallinnoimaan vieraslajiyhteistyöhön.
WWF:n Green Office -verkoston yhdessä Helsyn kanssa 2016 käynnistämä
toimintapäivä Rastilassa sai uuden konseptin. Kitkijämäärän kasvattamiseksi
talkoista tehtiin avoimet. Kun mukaan saatiin myös Rastila Camping ja Terve
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askel luontoon -hanke talkootarjoiluineen, osallistujamäärä kaksinkertaistui.
Alkuinfon jälkeen jättipalsamia kitkettiin samalta alueelta Vartiokylänlahden
uimarannan lähistöltä kuin edellisinäkin vuosina; lisäksi hävitettiin kurtturuusua.
Kitkentää jatkettiin myös leirintäalueen sisäpuolelta.
Yhteistyökumppanit olivat tärkeitä tapahtumien onnistumisen kannalta. Vuoden
2018 yhteistyökumppaneita olivat Allergia-, Iho-, ja Astmaliitto, Espoon
ympäristöyhdistys, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut (Uutelan kämppä),
Helsingin reumayhdistys, Helsingin seurakuntayhtymä, Herttoniemi-Seura,
Herttoniemen siirtolapuutarha, Hyötykasviyhdistys, Kivinokkalaiset,
Kuntoutussäätiö, Luomus, Malmi-Seura, Marjaniemen Siirtolapuutarha, Melkin
kesänviettäjät, Miina Sillanpään säätiö, Oulunkylä-Seura, Roihuvuori-Seura, Sibbo
Naturskyddare–Sipoon luonnonsuojelijat, SLL Uudenmaan piiri, SLL Vantaa,
Tringa, Ursa, Uusikylän mökkiläiset, Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi ja
Vuosaari-Seura.

Tiedotus
Helsyn pääasialliset tiedotuskanavat vuonna 2018 olivat Helsyn kotisivut,
Facebook, Instagram, Helsyblogi, toimintaryhmien sähköpostilistat sekä uutiskirje
Helsyviesti, joka lähetettiin sähköpostitse niille, jotka olivat sen tilanneet. Helsy
tiedotti toiminnastaan myös kerran vuodessa ilmestyvässä City-Huuhkajajäsenlehdessä, kattojärjestöjensä tiedotuskanavissa internetissä ja neljä kertaa
vuodessa ilmestyvässä Luonnonsuojelija-jäsenlehdessä. Näiden lisäksi retkiryhmä
kokosi erillisen Retkikalenterin, jota jaettiin tapahtumissa ja joka oli saatavilla myös
Helsyn kotisivuilla. Helsyn tiedotuksen suunnittelusta ja toteutuksesta huolehti
pääasiassa järjestösihteeri.
City-Huuhkaja-lehteä varten Helsy perusti yhdessä Espoon ja Vantaan yhdistysten
kanssa toimituskunnan vastaamaan ilmestymisestä, markkinoinnista ja
toimituksellisista asioista. Lehti ilmestyi huhtikuussa päätoimittajanaan Taina
Tervo ja toimitussihteerinä Anna Kääriäinen. Päätoimittaja palkattiin tehtävään.
samoin kuin taittaja Tanja Pelkonen.
Blogissa julkaistiin kaksi juttua: toinen käsitteli ilmastotalkoita ja toinen
jättipalsamin kitkentätalkoita Malmilla. Blogit voi lukea osoitteessa
www.helsy.fi/blogi.
Helsyviesti kertoi ajankohtaisista asioista Helsingissä ja laajemmaltikin. Siihen
koottiin luontoon ja kaupunkiin liittyviä tapahtumia Suomen luonnonsuojeluliiton
toimijoilta, muilta yhdistyksiltä, kaupungin toimijoilta sekä muutamilta valtion
laitoksilta. Uutiskirjeen kokosi ja toimitti järjestösihteeri ja se ilmestyi heinäkuuta
lukuun ottamatta joka toinen perjantai, yhteensä 23 kertaa. Helsyviesti lähetettiin
sähköpostitse noin tuhannelle tilaajalle. Sen voi lukea osoitteessa
www.helsy.fi/helsyviesti, joka toimii myös arkistona.
Helsyn kotisivuille www.helsy.fi päivitettiin muun muassa tapahtumia ja retkiä sekä
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kannanottoja. Päivityksestä huolehti pääosin järjestösihteeri. Myös yhdistyksen
Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/SLLHelsy tiedotettiin aktiivisesti
tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista luontoon liittyvistä uutisista. Vuoden
loppuun mennessä Helsyn Facebook-sivulla oli 2101 tykkäystä ja 2110 seuraajaa.

Kannanotot ja lausunnot
Yhdistyksen maankäyttö- ja luonnonsuojelutyön päätavoitteena on edistää
alkuperäisluonnon suojelua ja säilymistä Helsingin alueella sekä kaupungin
omistamilla mailla muissa kunnissa. Kohteiksi luetaan muun muassa metsät,
rannat, kalliot ja vesistöt sekä perinnebiotoopit, uusioympäristöt että ekologiset
yhteydet.
Helsyssä tavoitetta edistää kaava- ja metsäryhmä, joka vuoden aikana seurasi
ajankohtaisia kaavoitusasioita, teki maastokäyntejä kriittisille kaava-alueille sekä
toimi keskeisessä roolissa yhdistyksen kaavamielipiteiden valmistelussa.
Toimintaryhmä pyrki vaikuttamaan erityisesti niihin kaavoihin, jotka kohdistuivat
monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta tärkeille alueille. Helsy teki
kaavoitukseen, luonnonsuojeluun sekä kaupunkimetsänhoitoon liittyvissä asioissa
yhteistyötä Uudenmaan piirin, erityisesti piirin suojeluasiantuntijoiden Keijo
Savolan ja Tapani Veistolan kanssa.
Vuonna 2018 Helsy jätti yhteensä 36 lausuntoa, mielipidettä, muistutusta,
valitusta, tutkintapyyntöä, lautakuntayhteydenottoa tai muuta kirjallista kommenttia
kaavoitus- tai muista luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvistä hankkeista.
Marras–joulukuun kannanotot löytyvät Helsyn uusilta kotisivuilta osoitteesta
https://www.sll.fi/helsinki/arkisto/ajankohtaista/kannanotot/
Tammi–lokakuun kannanotot ovat vanhoilla kotisivuilla osoitteessa
https://old.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/kannanotot-ja-tiedotteet-2018

Torppa
Yhdistyksen käytössä on noin vuonna 1890 rakennettu Torppa-niminen huvila
Talosaaressa Östersundomin Natura-lintulahtien alueella. Yhdistys vuokrasi
Torpan, joka alun perin on ollut osa Talosaaren kartanoa, Helsingin kaupungilta
vuonna 1986. Torpalle ja sen lähimaastoon järjestetään Helsyn retkiä, joiden
osallistujille tarjotaan mahdollisuus myös yöpyä Torpalla. Helsyn jäsenet voivat
muutoinkin käyttää Torppaa retkiensä tukikohtana ja yöpyä siellä.
Vuosi 2018 oli Torpan 32. toimintavuosi. Toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan.
Helsyn retkiryhmä järjesti Torpalle helmikuussa talviretken avoimine ovineen sekä
kuutamokävelyn, syyskuussa historia- ja luontoretken. SLL Uudenmaan piiri piti
Torpalla kesäkuussa Metsäpäivän, johon Helsyn retkiryhmä järjesti vaelluksen
Vuosaaresta. Lokakuussa Kuntoutussäätiön ja Helsyn Anna Kääriäisen
yhteistyönä järjestämä luontoretki maahanmuuttajataustaisille aikuisille oli niin
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onnistunut, että tapahtuman toivottiin toistuvan.
Torpalla järjestettiin myös muiden yhteisöjen kokouksia, virkistyspäiviä ja muita
tilaisuuksia. Jäseniä yöpyi Torpalla sekä Helsyn järjestämillä että omilla
luontoretkillään.
Vuoden tärkein kunnostusoperaatio oli Torpan kuistin katon korjaus. Vanha
huopakate poistettiin ja tilalle asennettiin uusi. Torpalla tehtiin myös pienempiä
korjauksia ja uudistustöitä. Syksyllä sovittiin yhteistyön käynnistämisestä Stadin
ammattikoulun kanssa, Torpan kunnostuksissa.
Vuoden suurin työ, ja samalla Torpan historian suurin polttopuu-urakka oli pätkiä
ja pilkkoa pilkkeiksi kaupungin vuoden 2017 lopulla Torpan päädystä kaatamien,
taloa varjostaneiden vaahteroiden ja koivujen rungot. Urakka saatiin päätökseen
maaliskuussa.
Historiallisesta paikasta huolehtiessaan Helsyn jäsenet ylläpitävät Torpalla myös
Talosaaren laajan ulkoilualueen palveluinfraa retkeilijöille. Torpan aktiivit ovat
perinteisesti huolehtineet Talosaaren ulkoilualueen siisteydestä keräämällä ja
kuljettamalla pois roskat. Talosaaren ulkoilureitti kulkee Torpan pihan läpi ja tuo
ulkopuolisia retkeilijöitä nauttimaan eväitään grillipaikalle ja kuistille. Kuistilla
sijaitsee Helsyn infopiste, josta ohikulkijat voivat ottaa materiaalia ja lukea seinällä
olevia kirjoituksia sekä tutkia karttoja. Torppatoimikunta ylläpitää myös
ulkoilualueen ainoaa roskapistettä ja vessaa.

