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Toimintasuunnitelma 2021

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön 
sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön hoitoa ja varjelua ihmisen ja kaikkien elollisten 
onneksi. Tarkoituksena on myös toimia luonnon- ja ympäristönsuojelua harrastavien 
henkilöiden yhdyssiteenä Helsingin kaupungissa.

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

Tavoitteiden toteuttamiseksi vaikutamme Helsingin kaupungin päätöksentekoon luonto- ja 
ympäristöasioissa, kuten kaavoitukseen, ja 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. 
Koronatilanne huomioidaan kaikessa toiminnassa ja tapahtumat järjestetään turvallisesti.

Helsyn juhlavuosi

Vuoden 2020 oli yhdistyksen 50. toimintavuosi. Juhlavuoden kunniaksi suunniteltu ohjelma
jäi kuitenkin kokonaan toteuttamatta koronatilanteen takia. Mikäli koronatilanne sallii, 
järjestetään juhlavuoden tapahtumat vuonna 2021: juhlavuoden kunniaksi järjestetään 
juhlaseminaari, iltajuhla ja muita tapahtumia sekä kerrotaan yhdistyksen saavutuksista sen
historian aikana. Juhlavuosi näkyy toiminnassa, tiedottamisessa ja yhdistyksen 
visuaalisessa ilmeessä.

Vesiteema

Vuosina 2020–2021 Suomen luonnonsuojeluliitto painottaa vesiluonnon suojelua ja 
vuonna 2021 erityisesti virtavesien suojelua. Helsyn tavoitteena on lisätä tietoutta 
vesistöjen kunnosta ja esittää parannustoimia sekä tiivistää asukkaiden kansalaisten 
suhdetta lähivesiinsä, joiden rannoilla he ovat kasvaneet, viettäneet vapaa- aikaansa ja 
asuneet

Helsy osallistuu teemavuoteen nostamalla julkisuuteen kaupungin pienvesistöjen tilaa, 
lintuvesien, kuten Östersundomin lintulahtien kunnostusta, sekä muistuttamalla vapaiden 
rantojen merkityksestä ihmisten virkistykselle ja hyvinvoinnille. Tässäkin Helsy puolustaa 
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jokamiehenoikeuksia kansalaisten luontoharrastuksen ja luontosuhteen kehittymisen 
perusedellytyksenä.

Merenranta- ja saaristoluonnon monimuotoisuuden vaaliminen kaikkiaan on Helsingissä 
erityisen tärkeää.

Vesiteema huomioidaan myös retki- ja talkootoiminnassa.

Tiedotus

Helsyn pääasialliset tiedotuskanavat ovat internetsivut, sosiaalisen median kanavat, 
Helsyblogi, toimintaryhmien sähköpostilistat ja Helsyviesti. Tiedottamista tehostaa ja 
viestintäkanavia monipuolistaa viestintäryhmä.

Helsy tiedottaa toiminnastaan myös kattojärjestöjensä tiedotuskanavissa. Tarvittaessa 
laaditaan lehdistötiedotteita, järjestetään tiedotustilaisuuksia ja maastoesittelyjä.

Tapahtumista ja retkistä tiedotetaan Luonnonsuojelija-lehdessä sekä muissa 
viestintäkanavissa. Retkistä laaditaan erillinen retkikalenteri. Lisäksi retkistä ja 
tapahtumista tiedotetaan yhteistyökumppanien, esimerkiksi kaupunginosayhdistysten 
kautta. Tiedottamista jatketaan sanoma- ja paikallislehtien sekä internetin minne mennä -
palstoilla.

Tärkeimmistä Helsyn antamista lausunnoista ja kannanotoista laaditaan uutistekstit 
yhdistyksen kotisivuille ja niistä tiedotetaan myös sosiaalisen median kanavissa.

Teemapäivät, kampanjat ja tapahtumat

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

Helsy voi osallistua myös kaupungin tai järjestöjen siivous- tai muihin talkoisiin. Helsyn 
aktiivit huolehtivat Talosaaren ulkoilualueen siisteydestä.

Osallistumme ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviin tapahtumiin.

Lähiluontoyhteistyö ja harrastustoiminta

Kaikki retket järjestetään koronaturvallisesti noudattaen viranomaisten antamia ohjeita ja 
suosituksia. Koronatilanne vaikeuttaa retkien järjestämistä myös vuonna 2021: siksi 
kehitellään ja kokeillaan myös erilaisia etä- ja virtuaaliretkiä. Bussi- ja veneretkiä ei 
todennäköisesti järjestetä lainkaan ennen syksyä, vaan toiminnassa korostuvat rajatulle 
osallistujajoukolle suunnatut lähiretket. 
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Retkiryhmä järjestää luontoretkiä, vierailuja, luentoja ja talkoita luonnontuntemuksen ja 
luontoharrastuksen edistämiseksi. 

Retkiä tuotetaan joko itse tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Kohdennettuja
retkiä tehdään myös tilauksesta. Maahanmuuttajaryhmien ja erityisryhmien kanssa 
tehdään yhteistyötä. Retket voivat olla myös kaksi- tai monikielisiä. Entiseen tapaan 
järjestetään historia ja luonto- sekä taide ja luonto -teemaretkiä. Retkien kohteiksi valitaan 
myös paikkoja, jotka ovat muuttumassa kaavoituksen tai muiden toimien johdosta.

Retkiohjelmaan sisällytetään ainakin yksi esteetön luontokohde.

Lepakkokerho toimii osana Helsyn retkiryhmän lähiluontotoimintaa siten, että tapahtumista
tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja kerhon postituslistalla.

Haitallisten vieraslajien, kuten jättipalsamin leviämisen estämiseksi Helsy järjestää 
kitkentätalkoita, tarvittaessa yhteistyössä muun muassa kaupungin virastojen ja 
kaupunginosayhdistysten kanssa. 

Jättipalsamitalkoita jatketaan aiemmissa paikoissa, joita ovat Herttoniemi, Lauttasaari, 
Malmi, Marjaniemen siirtolapuutarha ja Rastilan leirintäalue. Uusia kohteita käynnistetään 
mahdollisuuksien mukaan yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Tärkeää 
olisi jättipalsamien leviämisen pysäyttäminen Rudträskin tulevalla luonnonsuojelualueella 
Uutelassa sekä Vartiokylänlahden Varjakanpuistossa.

Selvitetään yhteistyömahdollisuudet Suomen luonnonsuojeluliiton vetämän VieKas LIFE 
(2018–2023) -hankkeen kanssa.

Helsyn mittava työ vieraslajien torjumiseksi hyödynnetään tiedotuksessa ja 
jäsenhankinnassa. Talkoopaikoilla tiedotetaan ohikulkijoille, mitä maastossa tapahtuu.

Luonnonsuojelutyö ja ympäristövaikuttaminen

Helsyn toiminnassa keskeistä on luonnon ja ympäristön nostaminen entistä tärkeämmäksi 
osaksi kaupungin päätöksenteossa. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotisuuden 
heikkenemisen torjunta on huomioitava kaikissa ratkaisuissa. 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa Helsy pitää teemojaan näkyvästi esillä.

Kansalaisten lähimetsien, Helsingin arvometsien sekä laajempien luonto- ja 
virkistysalueiden säilyminen ovat päätavoitteitamme. Yhdistyksen tavoitteena on 
muutoinkin edistää alkuperäisluonnon (mm. metsät, rannat, kalliot ja vesistöt), 
perinnebiotooppien, uusioympäristöjen sekä ekologisten yhteyksien suojelua ja säilymistä 
Helsingin alueella sekä kaupungin omistamilla mailla muissa kunnissa.
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Helsyn kaava- ja metsäryhmä seuraa ajankohtaisia suunnitteluhankkeita 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 tehostetaan vaikuttamista kaavaprosessien 
alkuvaiheissa.

Yhdistys osallistuu myös kansallisen kaupunkipuiston edistämistyöhön. Yhdistys pyrkii 
varmistamaan, että Helsingin kaupunkistrategiaan 2017–2021 kirjatut edistykselliset 
monimuotoisuustavoitteet muuttuvat konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Pyrimme vuoden 2021 aikana saamaan kaava- ja metsäryhmään lisää aktiiveja ja 
kehittämään toimintaa. Tätä edistetään jäsenille ja kaupunginosayhdistyksille tiedotettavilla
maastokatselmuksilla, koulutuksilla, kaavakävelyillä, teematapaamisilla, sekä ryhmän 
näkyvyyden ja tunnettuuden nostolla oman jäsenkunnan keskuudessa.

Ilmastonmuutos, energia ja liikenne

Helsy edistää Helsingin hiilineutraalisuustavoitteita ja sitä, että Helsinki olisi aidosti 
ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä päättäväisesti toimiva kaupunki. Lisäksi 
edistämme luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja Helsingin 
sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Yhdistys edistää ilmastoystävällisempien liikennemuotojen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen käyttöä. 

Torppa

Vuosi 2021 on Torpan 34. toimintavuosi.

Torpalle ja sen lähiluontoon järjestetään retkiä ja tapahtumia Helsyn retkiryhmän, sekä 
muiden järjestöjen kanssa siinä määrin, kuin koronapandemian aiheuttamat rajoitukset 
sallivat. Etusijalla ovat tapahtumat, joissa ihmiset ovat ulkona ja voivat huolehtia 
turvaväleistä. Näitä ovat ainakin Pääsiäistulet ja osallistuminen Nuku yö ulkona -
tempaukseen tarjoamalla yöpymistä Torpan pihapiirissä ja lähimetsässä.

Jäsenet voivat käyttää Torppaa korvauksetta retkeilyyn, myös yöpyen siellä. Myös Helsyn
järjestämiin retkiin osallistuvat voivat sopia yöpymisestä, vaikka eivät olisikaan jäseniä.

Torpan remontointia jatketaan yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. 
Tavoitteena on talon kattoremontin saattaminen päätökseen. Omana työnä tehdään 
loppuun kuistin ikkunapuitteiden korjaaminen.

Jäsenten ja uusien aktiivien hankinta
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Jäsenhankinnan tavoitteena on ylittää 5000 jäsenen määrä. Uusien jäsenten ja aktiivien 
hankinnassa hyödynnetään Helsyn juhlavuotta. Uusien jäsenten hankintaan panostetaan 
myös rahallisesti.

Uusia aktiiveja houkutellaan mukaan tapahtumien (kuten talkoiden) yhteydessä ja 
viestimällä aktiviisesti erityisesti toiminnan hyödyistä asukkaille. 

Yhdistys pitää huolta aktiiveistaan.


