ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY
Esbo Miljöförening rf

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 21.3.2018

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Toiminta-ajatus
Espoon ympäristöyhdistys ry (ESPYY) on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii
Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n (SLL) ja Natur och Miljö rf:n sekä SLL:n Uudenmaan piiri ry:n
paikallisyhdistyksenä.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja toimia ympäristöasioista
kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä Espoossa.
Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys mm. seuraa maankäytön ja luonnonhoitotoimien suunnittelua
ja toteuttamista ja ottaa niihin kantaa, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita sekä harjoittaa valistus-,
tiedotus- ja koulutustoimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään luontoharrastusta ja -tietämystä
järjestämällä retkiä ja leirejä sekä edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta.
Jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä Suomen Luonnonsuojeluliiton jäsenrekisterin mukaan:
2010
2011
2012
2013

1649
1614
1541
1511

2014
2015
2016
2017

1565
1586
1725
1691 / 1597*

*Vuodesta 2017 Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee ilmoittamaan jäsenmääränä vain
jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Tämä laskentatapa antaa jäsenmääräksi 1597, jossa ESPYY:n
jäsenmäärä on 1567 ja Natur och Miljö rf:n jäsenmäärä Espoossa on 30.
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Yhdistyksen hallitus ja sääntömääräiset kokoukset
ESPYY:n puheenjohtajana vuonna 2017 toimi Virpi Sahi, varapuheenjohtajana Pirjo Itkonen,
taloudenhoitajana Eeva-Liisa Laakso ja sihteerinä Anni Simola. Muita hallituksen varsinaisia
jäseniä olivat Timo Hast, Laura Ahopelto, Juha Solantie, Stephen Venn, Erkki Kaarnama, Raimo
Volanen ja Julia Koskinen, joka erosi hallituksesta kesken kaksivuotiskauden muuton vuoksi.
Varajäseniä olivat Sini Karhu, Marko Takanen, Tiina Parkkima ja Sinikka Schönberg.
Toiminnantarkastajana toimi Iiro Hartimo ja varatoiminnantarkastajana Arja Heinämäki.
Hallituksen kokoontui toimintavuonna 10 kertaa: 11.1., 15.2., 15.3., 5.4., 10.5. (ei päätösvaltainen),
7.6., 13.9., 24.10., 22.11. ja 19.12. Hallituksen omien kokouksien lisäksi hallituksen jäsenet
osallistuivat erilaisiin seminaareihin, työpajoihin ja asukastilaisuuksiin.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.3.2017. Kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden 2016
tilinpäätös sekä hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus.
Yhdistyksen syyskokouksessa 8.11.2017 hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2018 ja valittiin yksimielisesti puheenjohtajana jatkamaan Virpi Sahi. Valittiin myös yhdistyksen
hallitus tulevalle kaudelle. Hallituksessa jatkoivat varsinaiset jäsenet Pirjo Itkonen, Erkki Kaarnama
ja Raimo Volanen, jotka oli valittu kaudelle 2017-2018. Lisäksi varsinaisiksi jäseniksi kaudelle
2018-2019 valittiin Anni Simola, Timo Hast, Juha Solantie, Camilla Lindy ja Ritva PunamäkiSundblad, sekä vuodeksi 2018 Riitta Salmela ja Marko Takanen. Varajäseniksi vuodelle 2018
valittiin Rainer Lahti, Seppo Hannus, Tiina Parkkima ja Stephen Venn. Toiminnantarkastajaksi
valittiin Petro Pynnönen ja varatoiminnantarkastajaksi Arja Heinämäki.
Yhteistyökumppanit ja edustukset muissa järjestöissä
Yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista on Espoon kaupunki. Lisäksi ESPYY tekee yhteistyötä mm.
erilaisten ympäristö-, kaupunginosa- ja omakotiyhdistysten kanssa. Näitä yhdistyksiä ovat mm. Pro
Espoonjoki, Suur-Espoonlahden kehitys ry, Tringa ry, Virtavesien hoitoyhdistys ry, Pro Bodomjärvi
ry sekä Suomenojan Luonto ry.
Osa yhdistyksen kannanotoista laaditaan yhdessä SLL:n Uudenmaan piiri ry:n kanssa. Erityisesti
luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savolan panos Espoon kaavoitukseen ja metsänhoitoon liittyvien
kannanottojen laadinnassa oli merkittävä.
Yhteistyötä on tehty myös Villa Apteekissa toimivien Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja
Kalliolan Setlementin Askel-projektin kanssa, erityisesti talon toimintaan liittyen.
ESPYY:tä yhteistyöjärjestöissä edustivat seuraavat henkilöt:






SLL Uudenmaan piiri ry:n hallitus, Pasi Raipola (varsinainen jäsen), Laura Ahopelto ja
Stephen Venn (varajäseniä). Raipola toimi myös SLL:n liittovaltuustossa.
Pro Espoonjoki ry, Raimo Volanen ja Veikko Solantie
Pro Bodomjärvi ry, Stephen Venn
Suur-Espoonlahden kehitys ry, Eeva-Liisa Laakso
Villa Apteekin talotoimikunta, Eeva-Liisa Laakso
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Tapahtumat: Jäsenillat, talkoot ja retket
ESPYY järjesti vuonna 2017 yhteensä 18 tapahtumaa, mukaan lukien jäsenillat, retket,
vaalipaneelit, talkoot ja esittäytymiset. Vuonna 2016 aloitetut jäsenillat vetivät mukaan uusia ja
vanhoja yhdistystoimijoita ja ympäristöasioista kiinnostuneita espoolaisia. Jäsenillat järjestettiin klo
17.30-20.30 Villa Apteekissa ja niiden ohjelmaan kuului iltapala, alustuksia ja keskustelua.
Espoon keskuspuisto oli vahvasti tapahtumien teemana. Sen ympärille järjestettiin useampi
jäsenilta, retki ja kuntavaalitapahtuma hallituksen yhteisvoimin.


Luonto kuntavaaleissa -jäsenilta 25.1. Villa Apteekki.
Illassa kuultiin Virpi Sahin alustus Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanjan viesteistä,
mikä herätti vilkasta keskustelua. Yleisö laati alustuksen ja keskustelun kuluessa Espoon
keskuspuistoon ja lähiluontoon liittyviä kirjallisia kysymyksiä, joihin eri puolueista
saapuneet panelistit lopuksi vastasivat Jaa/Ei/Tyhjä -äänestyslipukkein. Tilaisuudessa oli
noin 30 osallistujaa.



Espoon Keskuspuisto -kampanjan suunnitelmat konkretiaksi -jäsenilta 16.2. Villa
Apteekki.
Illanvietossa keskusteltiin vapaamuotoisesti Espoon keskuspuistokampanajan toteutuksesta
todeten muun muassa asukasyhdistysten osallistumisen tärkeys. Keskuspuistotoimintaryhmää veti Laura Ahopelto.



Espoon keskuspuiston tulevaisuus -teemapäivä 4.3.
Päivä alkoi kolmella retkellä, jotka suuntautuivat Harmaakallioon (2 km ja 6 km, vetäjät
Anni Simola ja Marko Takanen, yhteensä noin 20 osallistujaa) ja Malminmetsän alueelle (2
km, vetäjät Pirjo Itkonen ja Laura Ahopelto, yli 20 osallistujaa). Malminmetsässä tutustuttiin
tulevan Espoonväylän aiheuttamiin luonnon ydinalueiden ja ekologisten yhteyksien
heikentymiseen. Vaalipaneeli pidettiin Entressen kirjaston päälavalla klo 15 alkaen. Aluksi
kuultiin puheenjohtaja Virpi Sahin alustus Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanjan
viesteistä, minkä jälkeen SLL:n viestintäpäällikkö Matti Nieminen juonsi
kuntavaaliehdokkaiden paneelikeskustelun. Siihen osallistuivat ehdokkaat Demareista,
Keskustasta, Kokoomuksesta, Vasemmistosta, Vihreistä, Kristillisdemokraateista, Svenska
Folkpartietista, Pro-Espoosta ja Perussuomalaisista, jotka saivat pohtia muun muassa
luonnon arvostamista kaavoituksessa ja vaihtoehtoja Espoonväylälle. Paneelilla oli noin 40
kuuntelijaa ja asia näyttävästi esillä keskellä kirjastoa.



Vaellus Espoon keskuspuistoon -retki 26.8. Koko päivän mittaisella retkellä taivallettiin
Espoon keskuspuistoa ristiin rastiin pääosin metsäpolkuja pitkin. Lopuksi nautittiin
nokipannukahvit. Pitkällä patikkaretkellä Espoon ympäristöyhdistys juhlisti Suomen
luonnon päivää Espoon keskuspuistossa, joka on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton
valitsemasta sadasta luontohelmestä. Retken suunnitteli ja veti Marko Takanen. Vaellukselle
osallistui 15 henkeä eli maksimimäärä.

Pappilanniityn pörriäisniityn hoitohanketta jatkettiin ja niityllä järjestettiin kolme
talkootapahtumaa, jotka ideoi Erkki Kaarnama:


Luonnonkukkien päivän retki ja haravointitalkoot 17.6. Päivä alkoi tutustumalla
luonnonkukkien päivän seitsemään teemalajiin ja muihin lähiympäristön luonnonkasveihin
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ja jatkui haravointitalkoilla.
Haravointitalkoot 19.8.
Istutus- ja kylvötalkoot 2.9.

Yhdistys järjesti retkiä Espoon keskuspuiston lisäksi Fiskarsinmäelle, Hannusmetsään ja
Espoonjokivarteen. Glimsinjoelle järjestettiin talkoot valkopajuangervon hillitsemiseksi ja
Karhusuonpurolla taimenen elinolojen parantamiseksi. Lisäksi ESPYY esittäytyi Syys-Matin
markkinoilla ja vei vanhuksia lähiluontoon.
Äitienpäivän retki: keväiset kukkijat, kakkijat ja kukkujat 14.5. Fiskarsinmäki
Espoon ympäristöyhdistys järjesti äitienpäivänä luontoretken Fiskarsinmäelle Espoonlahden
luonnonsuojelualueella. Retkellä ihasteltiin kevään kukkaloistoa, kuunneltiin lintujen
äänimaailmaa ja tarkkailtiin muita eläinten jälkiä maastossa. Tarjolla oli myös
nokipannukahvit. Retken toteuttivat Tiina Parkkima, Marko Takanen, Laura Ahopelto ja Sini
Karhu. Retkellä oli noin 20 osallistujaa.
Lepakkoilta ja lepakkoretki Espoonjoelle 18.5. Villa Apteekki, Espoonjoki
Jäsenillan teemana olivat Espoon ja Viron lepakot. Lepakoiden elinympäristövaatimuksista ja
suojelukeinoista kertoi englanniksi Matti Masing, joka on boreaalisen vyöhykkeen
lepakkolajien asiantuntija. Hän esitteli tutkimuksiaan Espoon Högnäsin kannaksella, joka on
poikkeuksellisen runsaslajinen ja arvokas elinympäristö erityisesti pienille ja aroille
siippalajeille. Ks. video Bats of Högnäs – Happy and free (YouTube, 15 min). Iltayöstä
tehtiin lepakkoretki Espoonjoelle, jossa mm. kuunneltiin lepakkojen ääniä detektorilla. Illan
ideoi Juha Solantie.
Valkopajangervon kitkentätalkoot 19.8. ja 24.8. Glimsinjoen varsi
Valkopajuangervoa kitkettiin kahdesti: Jahtimetsän luonnonsuojelualueella ja Glimstalomuseon tuntumassa. Talkoot järjestettiin yhteistyössä Espoon kaupungin ja Terve askel
luontoon -hankkeen kanssa. Samalla tutustuttiin Espoon ympäristökeskuksen koealoihin
Jahtimetsässä ja pohdittiin lajin hillitsemisen keinoja säännöllisen koneellisen raivauksen ja
kitkemisen keinoin. Talkoot koordinoi Tiina Parkkima. Ensimmäisissä talkoissa oli 14 ja
jälkimmäisissä 9 osallistujaa.
Luontoiltapäivä Hopeakotkan palvelutalossa 24.8. ja Hopeakuun palvelutalossa 27.8.
Pappa pitkospuille, mummo marjaan -konseptin mukaisiin tapahtumiin kuului valokuvaesitys,
kakkukahvit ja pieni retki lähiluontoon. Karakalliossa ja Olarissa järjestettyihin tapahtumiin
osallistui yhteensä noin 100 vanhusta sekä lisäksi palvelutalojen henkilökuntaa ja ESPYYn
vapaaehtoisia. Tapahtumat toteutti ESPYY ja rahoitti Fortum (entinen Ekokem), Suomen
luonnonsuojeluliiton yritysyhteistyösopimuksen puitteissa. Tapahtumat toteuttivat Pirjo
Itkonen ja ympäristötoimittaja Riku Cajander.
Retki Hannusmetsään 12.9.
Hannusmetsä on eteläisen Espoon merkittäviä viheralueita Länsiväylän kupeessa. Espoon
ympäristöyhdistyksen ja Hannusjärven suojeluyhdisyksen retkellä tutustuttiin
Hannusmetsään, Hannusjärveen sekä näiden suojeluun ja tutkimukseen.
Karhusuonpuron kunnostustalkoot 16.9.
Gumbölenjoen taimenille ja nahkiaisille luotiin lisää kutupaikkoja soraistamalla. Samalla
siistittiin purolaaksoa keräämällä roskia. Espoon ympäristöyhdistys järjesti jo perinteeksi
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muodostuneet talkoot yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Gumbölen
asukasyhdistyksen kanssa. Talkoot rahoitti LähiTapiola, jonka Espoon pääkonttorin
kummikohde Karhusuonpuro on. Talkoot koordinoi Laura Ahopelto. Talkoolaisia oli noin 15.
ESPYY SyysMatin markkinoilla 16.-17.9.
ESPYY esittäytyi kaksipäiväisillä SyysMatin markkinoilla Espoon tuomiokirkon liepeillä.
ESPYY:n teltan ilme koostui perinneasuihin ja liito-oravapehmoihin sonnustautuneista
emännistä, elävistä vieraslajinäytteistä, sieninäyttelystä sekä Suomen luonnonsuojeluliiton
logolla varustetusta Rakkaudesta luontoon -sloganista. Vieraslajivisassa arvuuteltiin
jättipalsamin, valkopajuangervon, komealupiinin ja jättiputken ulkonäköä. Sieninäyttelyssä
tutustuttiin tavanomaisiin ruokasieniin ja keskeisiin myrkkysieniin. Kojulla oli esillä runsas
valikoima lehtiä ja esitteitä ja lapsille tutkittavaksi eläinpehmoleluja, joiden hahmoina oli
Espoossa esiintyviä lajeja, itse Norpan lisäksi. Pelkästään vieraslajivisaan osallistui 138
henkilöä ja kaikkiaan kojuun tutustui useampi sata ihmistä. Teltta saatiin lainaksi EMY:ltä.
Kojun toteuttivat Eeva-Liisa Laakso, Virpi Sahi ja Anni Simola.
Kannanotot
Yhdistyksen toiminnassa keskeisellä sijalla olivat maankäyttöhankkeista tehdyt lausunnot,
mielipiteet, huomautukset, muistutukset tai valitukset. Keskustelua käytiin myös suoraan
lautakuntien ja virastojen suuntiin. Virallisia kirjallisia lausuntoja ja kannanottoja tehtiin vuoden
2017 aikana 17 kappaletta:
7.2. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Mielipide Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavaehdotuksesta
PDF
7.2. Kaupunkisuunnittelukeskukselle: Muistutus Lahdenpohjan asemakaavaehdotuksesta (221800)
PDF
6.3. Tekniselle keskukselle: Aloite Espoon metsätyöohjelman 2017 luonto-, virkistys- ja maisemaarvoille aiheuttamien haittojen minimoimiseksi PDF
20.3. Aluehallintovirastolle: Muistutus Esbogårdin ympäristö- ja vesilupahakemuksista Espoossa.
Yhdessä asukasjärjestöjen kanssa.
5.5. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus Puustellinkallion asemakaavaehdotuksesta (110
516) PDF
5.5. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus Ruukinranta-Tarvaspää asemakaavaehdotuksesta
(250 100) PDF
18.5. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus Latokaskenniityn (432100)
asemakaavaehdotuksesta PDF
22.5. Ympäristökeskukselle: Tiedustelu Bodomin rannassa tapahtuvien toimien luvallisuudesta
luontoselvityksissä tunnistetuilla lepakoiden ruokailualueella, viitasammakon lisääntymisalueella ja
liito-oravan siirtymäreitillä.
1.9. Lausunto Espoon kaupungin metsätyöohjelmasta 2017-2018 PDF
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4.9. Ympäristökeskukselle: Pyyntö LSL:n nojalla rauhoitetun Leinon Tammen alta kerättyjen
järeiden oksien siirtämiseksi pois energiapuukasasta Natura 2000 -alueelle. Tammessa ja sen oksissa
elää erittäin uhanalainen ja harvinainen aarniseppä. Puu ja sen osat ovat lajin LSL:n mukaisesti
rajattu esiintymispaikka, jonka heikentäminen on kielletty.
12.9. Muistutus asemakaavaehdotuksesta MIILUKORPI II, 631900 PDF
12.9. Muistutus Bergön osayleiskaavaehdotuksesta (450 300) PDF
12.9. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus kaavasta, JOKISILTA 613900, 358/2016 PDF
13.9. Huomautus maisematyölupaan (2017-1306) Leppävaaraan Sotatuomarinpuiston ja
Kenttäpäällikönpuiston alueella PDF
17.10. Kaupunkisuunnittelukeskukselle: Kannanotto Keskuspuisto II reittien ja porttien
puistosuunnitelmaan alueella Vantinlaakso – Kaskimetsä PDF (LIITE 1)
4.12. Tekniselle lautakunnalle: Espoon luonnonhoidon toimintamallissa vakavia puutteita. Suomen
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Espoon ympäristöyhdistys. PDF
22.12. Kaupunkitekniikan keskukselle: Lausunto Träskändan alueen metsänhoitosuunnitelmasta
vuosille 2018-2028 PDF
Yhdistys kävi myös keskustelua mm. ulkoiluväylistä, viheryhteyksistä ja metsänhoidosta
kaupungin virastojen kanssa. Yhdistys osallistui maastokatselmuksiin, joissa suunnitteluhankkeiden
luontovaikutuksia käytiin läpi paikan päällä.
Kaupungin metsänhoitokäytäntöihin liittyvä katselmuskäynti tehtiin Blominmäkeen ja Espoon
keskuspuistoon yhdessä kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikön kanssa. Yhdistys kävi
keskustelua myrskyn aiheuttamien puunkaatojen korjuusta ja lahopuun jättämispolitiikasta
Pirttimäessä, jossa luonnonhoitoyksikkö lopulta palautti tarpeettomasti myrskytuhoalalta korjattuja
lehtipuurunkoja puupinoista takaisin maastoon.
Espoon keskuspuiston koillisosan viheryhteyden ylläpidosta joukkoliikennejärjestelyjen yhteydessä
laadittiin aloite kaupunkisuunnittelukeskukselle.
Viestintä
Yhdistyksen tärkein viestintäkanava olivat verkkosivut www.sll.fi/espoo, jossa julkaistiin
tapahtumailmoituksia ja kannanottoja ja seuraavat uutiset:






Espyy haastaa kuntavaaliehdokkaat kertomaan kantansa Espoon keskuspuiston
tulevaisuuteen 22.2.
Espoon metsätyöohjelma 2017 valmisteltiin kuulematta luontojärjestöjä 6.3.
Espoon keskuspuisto aiheena vaalipaneelissa ja retkillä 4.3. 3.3.
Espoonväylän kaksi linjausehdotusta esille kaupunkisuunnittelulautakuntaan 5.5.
Uusi luonnonsuojelualue halkaistaan ulkoiluväylällä Espoon Harmaakalliossa 13.10.
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 Espoon luontohelmet - luontokuvakilpailun yleisöäänestys on käynnissä! Joulukuu 2017
Verkkouutistensa kautta ESPYY saavutti medianäkyvyyttä. Länsiväylä ja Kirkko ja Kaupunki -lehti
julkaisivat keväällä artikkeleita ja mielipidekirjoituksia Espoon keskuspuistoon ja Espoonväylään
liittyen. YLE teki Pappilanniityn pörriäisniityn kesäkuun talkoista TV-ohjelman Luonto lähellä
-sarjaan, joka julkaistiin (ks. Yle Areena 4.9.). Helsingin Sanomat uutisoi vasta perusteilla olevan
Harmaakallion luonnonsuojelualueen halkaisemista ulkoiluväylällä otsikolla ”Espoo päätti
yksimielisen Suomi 100 -liikutuksen vallassa perustaa luonnonsuojelualueen keskuspuistoon – Nyt
alueen läpi hakataan kolme metriä leveä valaistu väylä kymmenien metrien suojavyöhykkein” (HS
16.10.).
Verkkosivujen lisäksi ylläpidettiin yhdistyksen Facebook-sivuja osoitteessa
https://www.facebook.com/espoonymparistoyhdistys. Sähköpostitse lähetettiin jäsenistölle
jäsenkirjeitä, joihin koottiin tietoa ESPYY:n tulevista tapahtumista, verkkouutisia sekä Suomen
luonnonsuojeluliiton tai piirin uutisia. Jäsenkirjeet ovat nähtävillä myös verkossa
http://www.sll.fi/uusimaa/espoo/tiedotus/jasenkirje. Yhdistyksen sähköistä viestintää hoitivat Virpi
Sahi (verkkosivut, verkkouutiset, jäsenkirje) ja Laura Ahopelto (FaceBook, jäsenkirje, verkkosivut)
ja Marko Takanen (verkkosivut, videot).
Vuonna 2017 julkaistiin yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja SLL Vantaan kanssa
CityHuuhkaja-lehti. ESPYY tuotti lehteen materiaalia muun muassa Espoon keskuspuistoa
uhkaavista ulkoiluväylistä (Virpi Sahi), Matalajärven Natura 2000 -tietojen päivityksestä (Juha
Solantie) ja haitallisesta vieraslajista valkopajuangervosta (Tiina Parkkima).
Yhdistyksen esitettä jaettiin tapahtumissa ja retkillä.
Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanja
Yhdistyksen suuri ponnistus vuonna 2017 oli kuntavaalivuoden kampanjan Espoon Keskuspuiston
puolesta. Työ oli aloitettu vuonna 2015 paikkatietopohjaisella selvityksellä ja jatkettu vuonna 2016
valmistelemalla selvityksen pohjalta kampanjan viestintää ja materiaaleja. Lisäksi Suomen
luonnonsuojeluliitto valitsi Espoon keskuspuiston yhdeksi Suomen sadasta luontohelmestä, mikä
tuki yhdistyksen paikallista kampanjaa.
Kampanjanvuoden avauksena pidettiin Luonto kuntavaaleissa -jäsenilta, josta saatiin vauhtia
kuntavaaliehdokkaiden kontaktointiin. Yhdistyksen koko vuoden suurin ponnistus oli Espoon
Keskuspuiston tulevaisuus -teemapäivä, joka sisälsi kolme retkeä ja vaalipaneelin. Loppukesän
vaellustapahtuma herätti suurta ihastusta.
Keskuspuistoflyereiden jakaminen alueen kotitalouksiin järjestettiin siten, että Espyyn jäsenet saivat
tilata flyereitä nettilomakkeella kotiinsa ja jakaa postinumeroalueilleen. City-Huuhkaja-lehteä
toimitettiin kaupungin luottamushenkilöille. Kampanjoinnista seurasi jonkin verran kirjoittelua
paikallismediassa. Espoonväylästä kirjelmöitiin suoraan kaupunkisuunnittelulautakunnalle
toukokuussa.
Kampanjavuoteen osui jo aiemmin vireille tullut kolmen uuden luonnonsuojelualueen
perustamispäätös Espoon keskuspuistoon: Harmaakallio, Mossenkärr ja Lillträsk. Harmaakallion
suojelualueen perustamispäätökseen oli kytketty päätös vetää uusi leveä ulkoiluväylä alueen läpi.
Yhdistys kampanjoi väylää vastaan saaden aiheelle medianäkyvyyttä Helsingin Sanomissa. Myös
8
ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY
Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo, www.sll.fi/espoo

Keskuspuistossa Finnoonpuron varteen raivattua puistopolkuväylää arvosteltiin siitä, että se pilaa
arvokkaan taimenpuron.
Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanja onnistui nostamaan Espoon Keskuspuiston tunnettuutta
ainakin pääkaupunkiseudun luontoväen keskuudessa, erotuksena Helsingin Keskuspuistosta. Status
valtakunnallisena luontohelmikohteena oli hyödyllinen, sillä kohde pääsi myös liiton viestintään.
Espoossa tärkein anti oli julkisen keskustelun herättäminen Espoonväylästä, joka tuhoaisi
Keskuspuiston itä- ja länsiosien maakunnallista viheryhteyttä ja Malminmäen arvometsiä.
Muutenkin kampanjalle onnistuttiin muodostamaan selkeät viestit ja tietopohja, mikä on hyödyllistä
myös jatkossa. Materiaalit ovat osoitteessa www.sll.fi/espoonkeskuspuisto.
Yhteistyö asukasyhdistysten kanssa olisi voinut olla laajempaa, ja viestintää suoraan kaupungin
luottamushenkilöille olisi voinut olla enemmän. Varsinaiseksi kuntavaaliteemaksi Espoon
Keskuspuisto ei julkisuudessa noussut. Kampanjaa toteutettiin vuonna 2017 lähinnä Espyyn
hallituksen voimin ja kaavaillun toimintaryhmän aktiivisuus jäi melko vaimeaksi.
Espoon luontohelmet -valokuvakilpailu
Yhdistys järjesti valokuvakilpailun otsikolla ”Espoon luontohelmet”. Kilpailu oli käynnissä 1.6.
-31.10. ja se käytiin kahdessa sarjassa, Espoon Keskuspuisto ja Espoon muut luontohelmet. Niihin
saapui yhteensä 174 valokuvaa yhteensä noin 50:ltä kuvaajalta. Kilpailun tulokset jäivät
ratkaistavaksi vuoden 2018 puolella. Kilpailusta viestittiin sidosryhmille verkossa ja sosiaalisessa
mediassa. Kilpailun ideoi ja koordinoi Laura Ahopelto.
Pappilantien pörriäisniitty -hanke
Yhdistys jatkoi Pappilantien vieressä olevan, seurakunnan omistaman niityn hoitoa, tavoitteena
luoda alueesta pölyttäjähyönteisille sopiva, läpi kesän kukkiva alue. Niityn koko on 1,2 hehtaaria.
Niityn alaosa niitettiin alkukesästä ja yläosa loppukesästä. Alaosaan kylvettiin keväällä alsikeapilan
siemeniä, joista kasvoi kukkivia apiloita jo saman vuoden syksyksi. Niityn yläosan itäreunalle
istutettiin talkoilla siemenestä kasvatettuja ojakellukan ja purtojuuren taimia syyskuun alussa.
Espoon kaupunki kaivoi niityn koillisreunaan avo-ojan, jotta niityn kosteus ja rehevyys vähenisivät.
Niityltä havaittiin kesäkaudella 2017 maasta kaksi piha-ampiaispesää ja sammalesta yksi
mustakimalaispesä sekä maakolosta yksi kontukimalaispesä. Kasvillisuus on alkanut kehittyä
niittymäisempään suuntaan, mm. puntarpää on vähentynyt ja nurmirölli runsastunut. Heinän kasvu
ei ole niityn alaosassa enää niin rehevää kuin edellisenä kesänä kauden sateisuudesta huolimatta.
Niityllä valokuvattiin kimalaisia pesillä ja ahdekaunokilla kimalaiskirjaan, jota laativat Seppo
Parkkinen ja Erkki Kaarnama.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tuloista pääosan muodostavat SLL:lta ja Natur och Miljöltä saadut jäsenmaksuosuudet.
Suurimmat menoerät olivat palkkiot ja työkorvaukset. Yhdistyksellä ei ole työntekijää. Viestinnän
kuluja olivat erityisesti CityHuuhkaja-lehti sekä puhelin- ja tietoliikennekulut.
Vuonna 2017 oman kulueränsä muodosti Espoon keskuspuiston puolesta tehty kampanjatyö.
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