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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

Espoon ympäristöyhdistys ry (Espyy) on Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Natur och Miljö rf:n 
jäsenyhdistys. Espyy toimii keskusjärjestöjensä rekisteröitynä paikallisyhdistyksenä Espoossa. 
Espyyn tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua niin, että kuntalaisten elinympäristö säilyy 
luonnoltaan monimuotoisena ja viihtyisänä paikkana ei vain nykysukupolville vaan myös 
jälkipolville. Espyy toimii yhdyssiteenä niiden kuntalaisten kesken, jotka arvostavat luontoa ja 
ympäristönsuojelua sekä vaikutuskanavana niille, jotka haluavat vaikuttaa ympäristöasioita 
koskevissa kunnan päätöksentekoprosesseissa. 

Vuonna 2017 Espyy  jatkaa ja kehittää jo aloittamaansa toimintaa sekä vahvistaa jäsenistönsä 
osallistumista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Paikallistason yhteistyötä tehdään mm. muiden 
espoolaisten ympäristöasioita ajavien yhdistysten kanssa sekä eri kaupunginosa- ja 
asukasyhdistysten kanssa. 

1. Hallinto ja talous 

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntömääräisesti keväällä ja syksyllä. Vuosikokous pidetään 
maaliskuun 2017 loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa 2017. 

Käytännön toimista Espyyssä vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu kuukausittain loma-
aikoja lukuun ottamatta. 

Yhdistyksen tulot muodostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Espyy voi lisäksi hakea keräyslupaa 
varainhankintaan ympäristönsuojelullisiin tarkoituksiin. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 
piiri ry:ltä haketaan mahdollisuuksien mukaan paikallistoiminta-avustusta esimerkiksi 
luontokartoituksiin. 

Vuonna 2017 yhdistys varaa edelleen budjetistaan varoja Espoon Keskuspuisto -kampanjaan, johon 
haetaan myös Uudenmaan piiriltä avustusta. Lisäksi varoja käytetään esimerkiksi kannanottojen 
valmisteluun ja viestinnän toteutukseen.
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2. Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu 

Jatketaan maankäyttöhankkeiden seurantaa ja niihin vaikuttamista yhteistyössä mm. paikallisten 
yhdistysten kanssa sekä vuorovaikutuksessa luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa. Vuonna 
2017 erityisenä tarkastelualueena on Espoon Keskuspuisto ja sen lähiympäristön kaavoitus (mm. 
Espoonväylä). Seurataan myös muita merkittäviä maankäyttöhankkeita kuten Keski- ja Pohjois-
Espoon yleiskaavan valmistelua sekä Finnoon osayleiskaavaa.

Laajempien aluekokonaisuuksien kaava- ja liikennesuunnitelmien osalta tehdään yhteistyötä 
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kanssa.

3. Metsät 

Espyy edistää metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä koko Espoon alueella. Tavoitteena on 
luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kohteiden säilyttäminen sekä sellainen metsienkäsittely, joka 
huomioi ja turvaa luonto-, virkistys.- ja maisema-arvot.

Espyy seuraa kaupungin metsiin kohdistuvaa luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelua ja 
vuosittaisten metsätyöohjelmien valmistelua. Vuonna 2017 seurataan muun muassa Etelä-Espoon 
luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman valmistelua sekä Pohjois-Espoon luonnon- ja 
maisemanhoidon suunnitelman toteutumista. Lisäksi seurataan arvokohteisiin kohdistuvia 
maisematyölupia ja laaditaan tarvittaessa suojeluesityksiä arvokohteisiin. Yhteistyökumppaneina 
toimivat muun muassa Espoon kaupungin ympäristökeskus, teknisen keskuksen 
luonnonhoitoyksikkö ja asukasyhdistykset. 

Espyy jatkaa Espoon Keskuspuiston turvaamiseen tähtäävää kampanjatyötä, joka liittyy vuoden 9. 
huhtikuuta 2017 pidettäviin kuntavaaleihin. Kampanjan tavoitteena on tuoda julkisuuteen Espoon 
keskuspuistoa koskevat uhkien kokonaiskuva kaavoituksesta ulkoiluväyliin sekä kutsua 
kaupunkilaisia ja sidosryhmiä puolustamaan Keskuspuistoa.  Hankkeessa viestitään 
kaupunkipäättäjille ja kaupunkilaisille, vaikutetaan ajankohtaisiin maankäytön suunnittelun 
hankkeisiin. Keskuspuiston merkitystä korostetaan arvokkaana ekologisena kokonaisuutena sekä  
viher- ja virkistysalueena. Vuonna 2015 aloitettujen selvitysten pohjalta laaditusta 
suojeluesityksestä viestitään kampanjan toimintasuunnitelman ja viestintäsuunnitelman mukaisesti. 
Espoon keskuspuisto on mukana myös Suomen luonnonsuojeluliiton  Suomen 100 luontohelmeä 
-kampanjassa, jolla juhlistetaaan Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017.

4. Vesistöt 

Espoon vesistöjä ja kosteikkoja tarkkaillaan ja seurataan niiden valuma-alueiden 
ympäristömuutoksia. Osallistutaan pienvesien kunnostukseen muiden espoolaisten yhdistysten 
kanssa (mm. Pro Espoonjoki ry, Virtavesien hoitoyhdistys ry, Matalajärven suojeluyhdistys ry). 

Yksi kunnostuskohteista on Karhusuonpuro, jota on soraistettu talkootyönä syksyinä 2015-2016. 
Karhusuonpuron kunnostustalkoot järjestetään syksyllä 2017 yhteistyössä Virtavesien 
hoitoyhdistyksen ja LähiTapiolan kanssa.
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5. Niityt

Jatketaan vuonna 2016 aloitettua pölyttäjähyönteisniityn kunnostukseen tähtäävää hanketta erillisen
työsuunnitelman mukaisesti.  

Aloitetaan työ haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Osallistutaan valkopajuangervon torjuntaan 
Espoon ympäristökeskuksen järjestämissä Glimsinjoen Jahtimetsän talkoissa.

6. Muu luonnon- ja ympäristönsuojelutoiminta

Luukissa suojellaan suoneidonvaipan kasvupaikkaa.

7. Tapahtumat

Espyyn jäsenillat on suunnattu yhdistyksen jäsenille ja niissä käsitellään ajankohtaisia 
luontoteemoja. Lisäksi yhdistys järjestää talkoita, retkiä tai muita tapahtumia.

Vuonna 2017 toteutetaan esimerkiksi seuraavia tapahtumia:

 Jäsenilta, teemana kuntavaalivaikuttaminen, tammikuu (yhteistyössä SLL:n Uudenmaan 
piirin kanssa)

 Jäsenilta, teemana lepakoiden jännittävä elämä, helmi-maaliskuu
 Jäsenilta, ajankohtainen maankäyttöteema (ks. 2. ja 3.)
 Sieniretki, elokuu, kohteena Keskuspuisto tai Pohjois-Espoon arvometsät
 Espyy esittäytyy, syyskuu (Syys-Matin markkinat, SLL:n jäsenhankintakampanjan 

yhteydessä)
 Perehdytys metsänvartijoille, syyskuu (maastossa)

Lisäksi järjestetään luontoretki vähintään yhden seuraavista tapahtumista yhteydessä:

 Luonnonkukkien päivä, kesäkuu (Suomen luonnonsuojeluliitto)
 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan teemapäivät (4.2.2017 Sukella talveen, 20.5.2017 

Villiinny keväästä, 17.6.2017 Rakastu kesäyöhön, 26.8.2017 Juhli Suomen luontoa)
 Espoo-päivä 27.8.2016

Vanhuksille suunnattuja luontotapahtumia jatketaan hyväksi todetun Pappa Pitkospuille, mummo 
marjaan -toimintamallin mukaisesti. Järjestämme luontoretket yhteistyössä Hopeakotka- ja 
Hopeakuu -palvelutalojen kanssa.

8. Jäsenhankinta, tiedotus ja viestintä 

Tavoitteena on yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen vuoden 2017 aikana. Jäseniä myös 
aktivoidaan mukaan toimintaan järjestämällä tapahtumia, joissa vapaaehtoisten työpanosta 
tarvitaan.

Panostetaan viestinnän suunnitteluun yhdistysviestinnässä ja kampanjoinnissa. Hyödynnetään 
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yhdistyksen vuonna 2016 uusittua esitettä jäsenhankinnassa.

Yhdistyksen tiedotuskanavina ovat verkkosivut (www.sll.fi/espoo), sähköpostitse lähetettävät 
uutiskirjeet jäsenille sekä Facebook. Tavoitteena on Facebook-uutisoinnin tehostaminen ja uusien 
seuraajien hankkiminen. 

Lisäksi viestinnässä hyödynnetään maaliskuussa 2017 ilmestyvän City-Huuhkaja -lehden tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Kehitetään yhdistyksen kannanottojen arkistointia ja niistä viestintää.

9. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 

Järjestetään tiedotus- ja muuta yhteistyötä Natur och Miljö:n sekä alueen muiden 
paikallisyhdistysten kuten Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Vantaan ympäristöyhdistys ry:n
kanssa. Helsingin ja Vantaan yhdistysten kanssa julkaistaan City-Huuhkaja -lehteä.

Jatketaan yhteistyötä Pappilantien Järjestökadulla toimivien kolmannen sektorin yhdistysten, 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n, sekä Villa Apteekissa toimivien Kalliolan Setlementin 
Askel -projektin ja KeramiikkaKellarin kanssa. Yhdessä EMY ry:n kanssa edistetään luonto- ja 
kaupunkipolkujen tunnetuksi tekemistä järjestämällä yhteisiä retkiä. Osallistutaan Villa Apteekin 
talotoimikunnan puitteissa yhteisiin talkoisiin ja tapahtumiin sekä järjestäjinä että osallistujina itse 
tapahtumiin. Ympäristöyhdistys toimii Järjestökadulla lähinnä edellä mainittujen kolmannen 
sektorin yhdistysten tukijärjestönä toteuttamalla erilaisia ympäristöön liittyviä retkiä ja tapahtumia. 
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