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LUMO-toimintaohjelman päivitys
• Toimintaohjelma avaa ja tarkentaa kaupunkistrategian 2017-2021 ja 

kaupungin ympäristöpolitiikan 2012 luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 
tavoitteita

• Ohjelman laajuus ja konkreettisuuden taso: 
• ei käytännön toimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan jatkuvaa toimintaa 
• palvelujen yhteisiä toiminnan kehittämiseen liittyviä, mielellään 

innovatiivisia asioita ja myös projektiluonteista toimintaa
• sisällön käsittely mielellään lajeittain ja luontotyypeittäin, myös 

läpileikkaavia aiheita
• toimenpiteet suunnitellaan tarkemmin palvelujen ohjeissa, suunnitelmissa  

ja toimintasuunnitelmissa
• Valmis päätöksentekoon kesällä 2019
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LUMO-aikataulu 2018 – 2019
26.11.2018 KHe

Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

1. Kokoukset

Ohjausryhmän kokoukset 19.11. 9.1. X X

Työryhmän kokoukset 9.10. 23.1. X X X

• Tiimin kokoukset 22.5.
7.6.

20.6.
19.7. 7.8.

4.9. 
27.9.

30.10. X X X X X X X

2. Tiedon kokoaminen

Kirjallisuuden ym. tiedon etsiminen

Opiskelijatyöt

Seminaari ja työpajat 15.6. 26.10.
9.11.

23.11.
Asukaskysely

Aineiston käsittely

3. Toimintaohjelman laatiminen

Ohjelmaluonnoksen kokoaminen

Luonnon seurannan suunnittelu

Palautteen pyytäminen osallisilta

Palautteen käsittely

Luonnoksen käsittely ohjausryhmässä X (X )

Ohjelman hyväksyminen ohjausryhmässä X

Käsittely lautakunnan jaostossa

4. Viestintä ja vuorovaikutus

Verkkosivujen ylläpito (verkkosivut, HELMI, blogi)

Some-välineiden ylläpito

Asukastilaisuus X

Tiedotteet ym. tiedotus X X X X X

Esittelyt kaupungin palvelukokonaisuuksille



Asukaskysely 12.11.-9.12.2018:
Rikas ja rakas Helsingin luonto – kuinka säilytetään sen monimuotoisuus?

• Millainen on suhteesi Helsingin luontoon? Missä sijaitsevat Helsingin luonnon 
rikkaudet? Tiedätkö jonkin paikan, jossa kasvillisuus tai eläimistö on erityisen 
monipuolista tai missä se on selvästi vähentynyt? Onko sinulla ideoita, miten 
Helsingin luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä? Mitä kaupungin tulisi tehdä? 

• Kaupunki haluaa löytää ja kehittää toimintoja ja toimintatapoja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi puistoissa, rannoilla, merellä, joissa, niityillä, 
metsissä, pihoilla ja muilla viheralueilla, mutta myös tiiviisti rakennetuissa 
ympäristöissä.

• Vastaa kyselyyn ja kerro ajatuksesi siitä, kuinka Helsingin luonto voidaan säilyttää 
mahdollisimman monipuolisena ja elinvoimaisena. 

• Kysely löytyy osoitteista http://mpt.link/lumo ja 
https://app.maptionnaire.com/fi/4907

• Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Lumoava Helsinki - 200 
luontoelämystä -kirjoja.
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