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Toimintasuunnitelma 2022
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.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, tuttavallisemmin 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, luonnosta ja
ilmastonmuutoksesta 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.
Teemoina ilmastokriisi, luontokato ja kaivokset
Vuosina 2021–2022 Suomen luonnonsuojeluliitto painottaa toiminnassaan ilmastokriisiä, lajikatoa
ja kaivostoimintaa. Helsyn tavoitteena on lisätä tietoutta näistä teemoista, havainnollistaa niiden
näkymistä Helsingin luonnossa sekä tarkastella asioita ilmastokriisin, lajikadon ja kaivostoiminnan
herättämistä näkökulmista.
Osallistuminen liiton teemavuoteen näkyy Helsyn vaikuttamis-, tapahtuma-, retki- ja
talkootoiminnassa. Suunnitteilla on muun muassa lajikatoon liittyen seminaari luonnon
monimuotoisuudesta sekä kaivostoimintaan liittyen retkiä Helsingin vanhoille kaivoksille.
Ilmastokriisiä nostetaan esiin etenkin Luonto lainassa -viikolla.
Viestintä
Helsyn viestinnän tavoitteena on välittää helsinkiläisille tietoa pääkaupunkimme luonnosta, sen
monimuotoisuudesta, uhkatekijöistä sekä ilmasto- ja ympäristöasioista. Lisäksi päämääränä on
pitää jäsenistö ja muut kiinnostuneet ajan tasalla Helsyn järjestämistä tapahtumista sekä
vaikuttamismahdollisuuksista.
Pääasialliset viestintäkanavat ovat yhdistyksen internetsivut ja niillä oleva Helsyblogi, sosiaalinen
media – Facebook, Instagram ja Twitter – sekä sähköinen uutiskirje Helsyviesti.
Tärkeimmistä Helsyn antamista lausunnoista ja kannanotoista kootaan uutistekstit yhdistyksen
verkkosivuille ja niistä kerrotaan myös sosiaalisessa mediassa. Tarpeen mukaan laaditaan
lehdistötiedotteita sekä järjestetään tiedotustilaisuuksia ja maastoesittelyjä.
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Helsy kertoo toiminnastaan myös kattojärjestöjensä – Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) ja Natur
och Miljön (NoM) – viestintäkanavissa. Tapahtumat näkyvät SLL:n Luonnonsuojelija-lehdessä sekä
muissa viestintäkanavissa. Retkistä laaditaan erillinen vuosikalenteri.
Tapahtumista pyritään kertomaan myös yhteistyökumppanien kuten kaupunginosayhdistysten
välityksellä ja samaan esiin sanoma- ja paikallislehtien sekä internetin Minne mennä -palstoilla.
Lisäksi aktiivijäsenten välillä viestitään toimintaryhmien sähköpostilistojen avulla.
Viestinnän kehittämisestä vastaa viestintäryhmä. Vuonna 2022 kehittämis- ja toteuttamiskohteina
ovat Helsyn ilmeen soveltaminen ja materiaalien tuottaminen sen pohjalta. Jäsenhankintaa ja
uusien aktiivien saamista tuetaan yhdellä tai useammalla some-kampanjalla. Helsyn verkkosivujen
sisältöä ja jäsentelyä kehitetään. Kotimetsät-sivustoa täydennetään vielä puuttuvien kohdeesittelyjen osalta.
Teemapäivät, kampanjat ja tapahtumat
Vakiintuneita tapahtumia, joihin Helsy osallistuu, ovat muun muassa Luonto lainassa -viikko,
Tornien taisto, Maailma kylässä -festivaali, Luonnonkukkien päivä ja Suomen luonnon päivä.
Lisäksi järjestetään muutama Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaan sopiva retki tai
tapahtuma. Pyrimme osallistumaan myös Itämeri-päivään ja Nuku yö ulkona -tapahtumaan sekä
ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviin tapahtumiin. Lisäksi voimme ottaa osaa myös kaupungin
tai järjestöjen siivous- tai muihin talkoisiin.
Lähiluontoyhteistyö ja harrastustoiminta
Retkiryhmä järjestää luontoretkiä, vierailuja, luentoja ja talkoita luonnontuntemuksen ja
luontoharrastuksen edistämiseksi. Retkiä tuotetaan sekä itse että yhteistyössä muiden
organisaatioiden kanssa. Kohdennettuja retkiä tehdään myös tilauksesta. Erityisryhmien kanssa
tehdään yhteistyötä, ja retket voivat olla myös kaksi- tai monikielisiä. Retkiä pyritään järjestämään
tasapuolisesti eri puolille Helsinkiä.
Entiseen tapaan järjestämme historia ja luonto- sekä taide ja luonto -teemaretkiä. Uutena teemana
on luonto ja liikunta. Suomen luonnonsuojeluliiton kaivos-teema huomioidaan usealla retkellä.
Retkien kohteiksi valitaan myös paikkoja, jotka ovat muuttumassa kaavoituksen tai muiden toimien
johdosta. Retkiohjelmaan sisällytetään helposti tavoitettavia kohteita ja ainakin yksi esteetön
luontokohde.
Kaikki retket toteutetaan koronaturvallisesti noudattaen viranomaisten antamia ohjeita ja
suosituksia. Koronatilanne saattaa vaikeuttaa retkien järjestämistä yhä vuonna 2022. Siksi
retkitoimintaa järjestetään rajatulle osallistujajoukolle ja tarpeen mukaan myös etänä. Suurempia
yleisöretkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
Lepakkokerho toimii osana Helsyn retkiryhmän lähiluontotoimintaa siten, että tapahtumista
tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja kerhon sähköpostilistalla.
Luontoteemainen lukupiiri jatkaa toimintaansa vuonna 2022.
Jatkamme Torpan ylläpitoa Talosaaren ulkoilualueella Östersundomissa. Torppa on vanha huvila,
jonka Helsy vuokrasi Helsingin kaupungilta vuonna 1986. Torpan kunnossapidon lisäksi Helsyn
aktiivit huolehtivat Talosaaren ulkoilualueen siisteydestä.
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Torpalle ja sen lähiluontoon järjestetään retkiä ja tapahtumia Torppa-ryhmän ja retkiryhmän sekä
muiden järjestöjen toimesta ottaen huomioon voimassa olevat koronarajoitukset. Etusijalla ovat
tapahtumat, joissa ihmiset ovat ulkona ja voivat huolehtia turvaväleistä. Tällaisia ovat ainakin
Pääsiäistulet ja osallistuminen Nuku yö ulkona -tempaukseen tarjoamalla yöpymistä Torpan
pihapiirissä ja lähimetsässä.
Jäsenet voivat käyttää Torppaa korvauksetta retkeilyyn, myös yöpyen siellä. Lisäksi Helsyn
järjestämiin retkiin osallistuvat voivat sopia yöpymisestä, vaikka eivät olisikaan jäseniä. Torpan voi
vuokrata myös yksityiskäyttöön. Lisäämme vuokrausmahdollisuuden mainostamista ja
tehostamme näin Torpan omaa varainhankintaa. Varainhankinta on tärkeää, sillä kaupunki on
nostamassa vuokraa vuoden 2022 alusta alkaen.
Torpan kattoremonttia on jatketaan yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Vuonna
2022 vuorossa on pääkaton eteläpuolen kunnostus. Omana työnä korjataan kuistin ikkunapuitteet.
Luonnonsuojelutyö ja ympäristövaikuttaminen
Helsyn toiminnassa keskeistä on luonnon ja ympäristön nostaminen entistä tärkeämmäksi osaksi
kaupungin päätöksenteossa. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen
torjunta on huomioitava kaikissa ratkaisuissa.
Lähimetsien, Helsingin arvometsien sekä laajempien luonto- ja virkistysalueiden säilyminen ovat
päätavoitteitamme. Yhdistyksen tavoitteena on muutoinkin edistää alkuperäisluonnon (mm. metsät,
rannat, kalliot ja vesistöt), perinnebiotooppien sekä ekologisten yhteyksien suojelua ja säilymistä
Helsingin alueella sekä kaupungin omistamilla mailla muissa kunnissa.
Helsyn kaava- ja metsäryhmä seuraa ajankohtaisia suunnitteluhankkeita ja vaikuttaa kaavoihin,
jotka kohdistuvat luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta tärkeille alueille. Yhdistys
laatii muistutuksia, antaa lausuntoja sekä hakee tarvittaessa muutoksia lainsäädännön vastaisiksi
arvioimistaan kaavoista ja muista viranomaispäätöksistä. Vaikuttamistyössä tehostetaan
vaikuttamista kaava- ja muiden suunnitteluprosessien alkuvaiheissa.
Yhdistys osallistuu kansallisen kaupunkipuiston edistämistyöhön. Pyrimme muutenkin
varmistamaan, että Helsingin kaupunkistrategiaan 2021–2025 kirjatut luonto- ja ilmastotavoitteet
muuttuvat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tähän liittyen teemme päättäjille ja virkamiehille
suunnattuja aloitteita sekä vaikutamme kaupungin talousarvioon.
Pyrimme vuoden 2022 aikana saamaan kaava- ja metsäryhmään lisää aktiiveja ja kehittämään
toimintaa. Tätä edistetään jäsenille ja kaupunginosayhdistyksille toteutettavilla
maastokatselmuksilla, koulutuksilla, kaavakävelyillä, teematapaamisilla sekä ryhmän näkyvyyden
ja tunnettuuden nostolla oman jäsenkunnan keskuudessa.
Helsyyn on vuonna 2021 perustettu erillinen vieraslajiryhmä, joka järjestää haitallisten vieraslajien,
kuten jättipalsamin ja kurtturuusun, leviämisen estämiseksi kitkentätalkoita. Talkoita järjestetään
myös yhteistyössä muun muassa kaupungin, WWF Suomen sekä kaupunginosayhdistysten
kanssa.
Jättipalsamitalkoita jatketaan aiemmissa paikoissa, joita ovat Herttoniemi, Lauttasaari, Malmi,
Pihlajamäki, Marjaniemen siirtolapuutarha, Rastila, Mellunkylän Ojapuisto, Uutela, Lammassaari ja
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Pornaistenniemi. Kurtturuusutalkoita järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ainakin
Lauttasaaressa ja Mustikkamaalla. Uusia kohteita ja torjuttavia lajeja otetaan mukaan resurssien
puitteissa yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Tärkeää olisi saada jättipalsamien ja
muiden vieraskasvien leviäminen pysäytettyä muun muassa Mustapuron ja Mätäojan varressa,
Vartiokylänlahden Varjakanpuistossa, Kivinokassa, Vallilanlaaksossa sekä Isosaaressa.
Vieraslajien torjunnassa tiivistämme yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton vetämän VieKas
LIFE (2018–2023) -hankkeen kanssa. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan hankkeen
järjestämiin tapahtumiin sekä soolotalkoot-kampanjaan, mikäli kampanja jatkuu vuonna 2022.
Helsyn mittava työ vieraslajien torjumiseksi hyödynnetään viestinnässä ja jäsenhankinnassa.
Talkoopaikoilla tiedotetaan ohikulkijoille, mitä maastossa tapahtuu.
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.
Jäsenten ja uusien aktiivien hankinta
Jäsenhankinnan tavoitteena on vihdoinkin ylittää 5000 jäsenen määrä. Uusien jäsenten ja aktiivien
hankinnassa hyödynnetään etenkin sosiaalista mediaa. Uusien jäsenten hankintaan kuten somekampanjoihin panostetaan myös rahallisesti.
Uusia aktiiveja houkutellaan mukaan tapahtumien, talkoiden ja retkien yhteydessä sekä viestimällä
aktiivisesti toiminnan hyödyistä Helsingin asukkaille. Yhdistys järjestää myös erillisiä uusille
suunnattuja tapahtumia.
Yhdistys pitää huolta aktiiveistaan. Vuoden aikana järjestetään koulutusta ja ainakin yksi
virkistyspäivä aktiiveille.
Talous
Helsyn talous perustuu etupäässä jäsenmaksutuloihin sekä kaupungin yleisavustukseen. Vuonna
2022 varainhankintaa tehostetaan järjestämällä rahankeräyksiä, mikäli Poliisihallitus myöntää
Helsylle rahankeräysluvan.
Yhdistyksellä on taloudenhoitaja, joka huolehtii, että laskut, kirjanpito ja muut raha-asiat hoidetaan
täsmällisesti. Talouden seurannasta vastaa järjestösihteeri yhteistyössä hallituksen kanssa.
Rahankeräysten järjestämisestä ja kerättävien varojen käytön valvonnasta päättää ja huolehtii
yhdistyksen hallitus. Budjettia ja tilinpäätöstä laadittaessa varmistetaan, että toimitaan
rahankeräyslain säännösten mukaisesti. Rahankeräyslupaan liittyvästä vuosiraportoinnista vastaa
järjestösihteeri.

