ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY
ESBO MILJÖFÖRENING RF

Toimintakertomus vuodelta 2006
Yleistä
Espoon ympäristöyhdistys ry ( Espyy ) on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii
Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Natur och Miljö rf:n sekä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri
ry:n paikallisyhdistyksenä.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja toimia ympäristöasioista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä Espoossa. Tarkoituksen edistämiseksi yhdistys mm. seuraa
maankäytön ja luonnonhoitotoimien suunnittelua ja toteutumista 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.
Yhteistyökumppanit
Yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on ollut Espoon kaupunki. Lisäksi Espyy tekee
yhteistyötä mm. erilaisten ympäristö- ja kaupunginosayhdistysten sekä järjestöjen kanssa
( mm. Rullavuori ry, Matalajärven suojeluyhdistys ry sekä Pro Espoonjoki ry ). Pappilantiellä
yhdistyksen toimiston tuntumassa toimivista järjestöistä läheistä yhteistyötä on ollut Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ENY ry:n, Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry:n sekä Hyvä Arki ry:n
kanssa varsinkin Villa Apteekin toimintaan ja Pappilantien Järjestökatuun liittyvissä asioissa.
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Espyyn toimintavuosi
Yhdistyksen toiminnassa keskeisellä sijalla olivat kaavoista valmistellut lausunnot sekä itsenäisesti tai
yksityistä tahoa avustaen tehdyt valitukset tai muistutukset. Erilaisia lausuntoja, kannanottoja ja
aloitteita on tehty vuoden 2006 aikana n. 20 kappaletta.
Jäsenrekisterin ( SLL ) mukaan yhdistyksen jäsenmäärä vuoden loppupuolella oli 1457. Viime
vuosina jäsenmäärä on vaihdellut lukemissa 1450 … 1500.
Kevät- ja syyskokous sekä hallitus
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27. 03. 2006. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös
sekä hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus.
Syyskokouksessa 15. 11. 2006 yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valittiin edelleen
yksimielisesti Stephen Venn. Hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi Helena Simolin, Eeva-Liisa
Laakso, Pirjo Itkonen, Jorma Lamminpää sekä uutena Pasi Raipola. Edellisten lisäksi varsinaisina

jäseninä jatkavat vuoden ajan Elsa Kangas, Sinikka Schönberg, Miia Riihimäki ja Veikko Solantie.
Varajäseniksi hallitukseen valittiin Tarja Melkko, Merja Ruohonen ja uutena Päivi Hagner.
Vuonna 2006 ESPYY-lehden päätoimittajana on ollut Merja Ruohonen. Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Veikko Solantie ja taloudenhoitajana Eeva-Liisa Laakso. Tilintarkastajana on ollut Kyösti Kolehmainen ja varatilintarkastajana Iiro Hartimo. Jorma Lamminpää on
työskennellyt yhdistyksen toimistolla järjestösihteerinä keväällä ja syksyllä yhteensä noin 9 kuukautta.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksen lisäksi 9 kertaa noin kuukauden
välein. Kokouksissa on ollut läsnä puolisen tusinaa muuta yhdistyksen jäsentä ( hallituksen
kokoukset ovat koko jäsenistölle avoimia tilaisuuksia ).
Tiedotustoiminta
Keskeinen osa tiedotustoimintaa oli edelleenkin Espyy – Espoon ympäristön puolesta –lehti, joka
ilmestyi kolme kertaa painosmäärän ollessa 1900. Jäsenistön lisäksi lehteä jaetaan myös mm.
kaupunginvaltuutetuille, asukasyhdistyksille ja alueneuvottelukunnille.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös verkkosivujen ( www.espyy.net ) avulla. Lisäksi tiedotusta
hoidettiin lehti-ilmoituksilla sekä sähköpostilistalla, jossa on n. 60 osoitetta.
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Talous
Yhdistyksen tuloista pääosa saatiin jäsenmaksuosuuksina
( Suomen luonnonsuojeluliiton
henkilöjäsenmaksu 28,00 € , josta paikallisyhdistykselle jää 5,60 € ). Suurimmat menoerät vuonna
2006 olivat lehden painatus- ja postituskulut sekä toimiston vuokrakulut ja sihteerin palkkakulut.
Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa.
Hallituksen kokouksessa 20.04. yhdistys päätti liittyä Osuuskunta Hyvän Arjen jäseneksi. Osuusmaksu 400 € ( 5 x 80 euron osuusmaksu ).
Toiminta ja osallistuminen vuonna 2006
02.02.

Perinnemaisemien hoitoprojektin päätösseminaari ( SLL )

02.02.

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous
( Pirjo Itkonen valittiin hallituksen varajäseneksi )

27.03.

Yhdistyksen kevätkokous Villa Apteekissa

28.03.

Luonto ja luonnonvarat –seminaari ( Uudenmaan ympäristöohjelma 2020 )

03.04.

SLL:n liikenneprojektin päätösseminaari

06.04.

Liito-oravayhdistys Norkko ry esitteli Villa Apteekissa
liito-oravakartoituksen tuloksia

08.04.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n kevätkokous Hangossa
( Piirihallituksen jäsenenä V. Solantie )

11.04.

Uudenmaan Natura 2000-alueiden hoidon ja käytön
yleissuunnitelman esittelytilaisuus

06.05. Linturetki Röylän/Punametsän alueella ( oppaana V. Solantie )
17.05. Nokkosen hyötykäytön esittelytilaisuus Pirttimäen ulkoilumajalla
16. – 19. 05. Pappilantien järjestökatuviikko Galleria Espoonsillassa
20.05. Villa Apteekin piha-alueen kunnostus- ja siivoustalkoot
13.06. Kaupunkipolkukävely Leppävaaran / Perkkaan alueella
18.06. Kasviretki Luonnonkukkien päivänä Bodominjärven alueella
31.08. Tutustuminen Kalajärven kaavoitushankkeisiin maastossa
30.09. Villa Apteekin pihatalkoot
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06.10.
09.10.
20.10.
23.10.
28.10.
11.11.
15.11.
21.11.
22.11.
24.11.

Jätevirrat nyt ja tulevaisuudessa –seminaari ( SYKE )
Retki Espoon työvoiman palvelukeskuksen ryhmälle Villa Elfvikin ympäristössä
Uudenmaan ympäristöohjelma 2020 –seminaari Messukeskuksessa
Keskustelutilaisuus ”Näkinmetsästä ihmisläheinen pikkukaupunki”
kaupunkisuunnittelukeskuksessa
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n syyskokous Vantaalla
Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin perinnemaisemaryhmän talkoot Karjaalla
Yhdistyksen syyskokous
EU ja ympäristöpolitiikka -seminaari
Jäte-seminaari Vantaalla ( järj. SLL / VYY )
Metsäkoulutuspäivä ( SLL )

Muu toiminta:
- Stephen Venn yhdistyksen edustajana Espoon kaupungin luonnon- ja maisemanhoitosuunnittelun
ohjausryhmässä
- Espoon alueneuvottelukunnat: - Espoonlahti ( jäseninä T. Melkko ja Eeva-Liisa Laakso )
- Pohjois-Espoo ( jäsenenä V. Solantie )
- Matinkylä-Olari ( jäsenenä Tove Gordin-Lydman )
- Kauklahti ( jäsenenä Pasi Raipola )
- Rullavuori ry:n puheenjohtajana Tarja Melkko
- Villa Elfvikin Ystävät ry:n hallituksessa Eeva-Liisa Laakso
- Matalajärven suojeluyhdistys ry:n hallituksessa V. Solantie
- Saariston ystävät ry:ssä Espyytä edustaa Mikko Kiio
- Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n piirihallituksen jäsenenä Veikko Solantie
- Osallistuminen Nuuksion luonnonhoidon suunnitteluryhmään
- Lisäksi yhdistyksen jäseniä on osallistunut mm. SLL:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
järjestämiin seminaareihin ym. vastaaviin tilaisuuksiin
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Yhdistyksen lausuntoja, muistutuksia ym. kannanottoja:
- Lausunto ksl:lle Perkkaa IIB asemakaavan muutoksesta ( 12.12. 2006 )
-

Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Matinlahti II asemakaavan muutoksesta

-

Muistutus Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Monikonpuron
siirtolupahakemuksesta (25.10. 2006 )

-

Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Vesirattaanmäen asemakaavasta (20.10. 2006 )

-

Muistutus Finnoonsataman asemakaavaehdotuksesta (18.9. 2006 )

-

Lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kaupinkallion ja Heikintorin
kaavaehdotuksesta ( 4. 9. 2006 )

-

Muistutus Perusmäen ( alue 711900 ) asemakaavaluonnoksesta ( 5.9. 2006 )

-

Lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kalajärven
maankäyttösuunnitelmasta

-

Karhusuo ja Högnäs, asemakaavan hyväksyminen ja maankäyttösopimus
ja kiinteistön luovutusta koskeva esisopimus, Vesirattaanmäki,
alue 631600 ( kv-asia) / mielipide 09.05. 2006

-

Lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta ja siihen
liittyvistä asemakaavan muutosluonnoksista (alue 511900)
( 27.04. 2006 yhdessä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n kanssa )

-

Valitus KHO:lle Espoon kaupunginhallituksen päätöksestä 11.1.2005,
asia nro 7880/2003, koskien asemakaavan muutoksen hyväksymistä
alueella 71023 ( Koskelo I ) 26.04. 2006

-

Vastaselitys HHO:lle 7.4. 2006 koskien Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoa ja Antonia Oy:n hakemaa poikkeamispäätöstä
Pyölin kylässä

-

Lausunto Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
( Uudenmaan ympäristökeskukselle 24.03. 2006 )

-

Vastaselitys KHO:lle ympäristöministeriön lausuntoon koskien Espoon
Matalajärven SCI-alueen, koodi FI0100092, huomioimatta jättämistä
SPA-alueiden täydentämisessä Uudellamaalla ( 16.2. 2006 )

- Muistutus koskien asemakaavan muutosehdotusta Matinlahti II,
23. kaupunginosa, Matinkylä, kortteli 23051 ( 06.02. 2006 )
-

Lausunto Hista-Siikajärvi-Nupuri –osayleiskaava-alueen kaavaluonnoksen
maankäyttövaihtoehdoista ( 28.2. -06 yhd. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n kanssa )
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