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        TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011   
 

Yleistä 
Espoon ympäristöyhdistys ry ( Espyy ) on puoluepoliittisesti sito-
utumaton yhdistys, joka toimii Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja 
Natur och Miljö rf:n sekä SLL:n Uudenmaan piiri ry:n paikallisyhdis-
tyksenä.    

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 kanssa (mm. Pro Espoonjoki ry, Tringa ry, 
Virtavesien hoitoyhdistys ry sekä Matalajärven suojeluyhdistys ry). 
Pappilantiellä  yhdistyksen  toimiston  tuntumassa  toimivista 
järjestöistä läheistä yhteistyötä on ollut Espoon Nuoret Ympäristön-
suojelijat  ENY  ry:n,  Espoon  Mielenterveysyhdistys  EMY  ry:n  sekä 
Kalliolan  Setlementin  Askel-projektin  kanssa  varsinkin  Villa 
Apteekin  toimintaan  ja  Pappilantien  Järjestökatuun  liittyvissä 
asioissa.  
 



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  2011  aikana  noin  15 
kappaletta.  SLL:n  jäsenrekisterin   mukaan  yhdistyksen  jäsenmäärä 
vuoden lopulla oli 1614(vuonna 2010 vastaava luku oli 1649).
 

Kevät- ja syyskokous sekä hallitus 
Yhdistyksen  kevätkokous  pidettiin  maaliskuussa  2011.  Kokouksessa 
vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös sekä hyväksyttiin edellisen 
vuoden toimintakertomus. 
Syyskokouksessa  21.11.2011  yhdistyksen  puheenjohtajaksi  vuodelle 
2012 valittiin edelleen yksimielisesti Stephen Venn. Hallitukseen 
valittiin kahdeksi vuodeksi Eeva-Liisa Laakso, Sinikka Schönberg ja 
Merja Ruohonen. Varsinaisina jäseninä edellisten lisäksi jatkavat 
vuonna 2012 Pasi Raipola, Pirjo Itkonen, Jorma Lamminpää ja Helena 
Rantanen. Taina Oinonen ilmoitti eroavansa hallituksesta vuoden 2012 
alusta lukien.   
Varajäseniksi hallitukseen valittiin Kaj Järvisalo, Päivi Hagner ja 
Merja Enroos.

Yhdistyksen puheenjohtajalle Stephen Vennille myönnettiin 6.12.2011 
Espoo-mitali ´´tunnustuksena arvokkaasta toiminnasta Espoon kaupun- 
gin hyväksi´´.  

Vuonna 2011 ESPYY-lehden päätoimittajana on ollut Merja Ruohonen. 
Yhdistyksen  varapuheenjohtajana  on  toiminut  Pasi  Raipola  ja 
taloudenhoitajana Eeva-Liisa Laakso.  Yhdistyksen sihteerinä toimi 
Jorma  Lamminpää.  Tilintarkastajana  on  ollut  Iiro  Hartimo  ja 
varatilintarkastajana Kyösti Kolehmainen.     

Hallitus  on  kokoontunut  vuoden  aikana  kevät-  ja  syyskokouksen 
lisäksi 11 kertaa noin kuukauden välein. Kokouksissa on ollut läsnä 
4-10  hallituksen  jäsentä  sekä  muutamia  hallituksen  ulkopuolisia 
henkilöitä  (hallituksen  kokoukset  ovat  koko  jäsenistölle  avoimia 
tilaisuuksia).  
  

Tiedotustoiminta 
Keskeinen  osa  tiedotustoimintaa  oli  edelleenkin  Espyy  –  Espoon 
ympäristön puolesta –lehti (painosmäärä 1900), joka  vuonna 2011 
ilmestyi vain kerran. Jäsenistön lisäksi lehteä jaetaan myös mm. 
kaupunginvaltuutetuille ja asukasyhdistyksille.  
Ympäristöyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan  myös    verkkosivujen 
(www.espyy.net)  avulla.  Lisäksi  tiedotusta  hoidettiin  lehti-
ilmoituksilla.
   

http://www.espyy.net/


Talous
 
Yhdistyksen  tuloista  pääosa  saatiin  jäsenmaksuosuuksina  (Suomen 
luonnonsuojeluliiton henkilöjäsenmaksu oli 32,00€, josta paikallis- 
yhdistykselle jää 6,40€ ). Suurimmat menoerät vuonna 2011 olivat 
lehden painatus- ja postituskulut sekä toimistotilan käyttökorvaus.
  

  
TOIMINTA JA OSALLISTUMINEN VUONNA 2011
     14.-19.02. Kirjastojen luonto- ja ympäristöviikko 
            kauppakeskus Entressen ja Sellon kirjastoissa
     
     11.05. Kulttuuriympäristökävely Espoon keskuksessa / Selvästi
            kivaa -tapahtuma

12.05. Meistä on moneksi -tapahtuma Entressen kirjastossa
     

28.05. Villa Elfvikissä esteetön luontopolku     

     19.06. Luonnonkukkien päivänä kasviretki Finnsinmäelle
  

28.08. Perheretki Kattilaan yhdessä ENY ry:n kanssa 

     3.-4.09. SLL:n syyspäivät Lohjan Sammatissa

21.09. Taimesta toimeen -tapahtuma (Sykse)

15.10. Vihreä Päivä kauppakeskus Sellossa

12.11. SLL:n Uudenmaan piiri ry:n syyskokous   
    

     Osallistuttiin yhdessä Pappilantien Järjestökadun muiden   
yhdistysten kanssa järjestettyihin retkiin ja talkoisiin.

    
Edustus muissa yhteisöissä ja yhdistyksissä:   
    
--   SLL:n Uudenmaan piiri ry:n piirihallituksen
     varajäsenenä Pasi Raipola 
--   SLL:n Uudenmaan piiri ry:n Perhetoiminta ja ympäristökasvatus 

-työryhmän yhteyshenkilönä Helena Rantanen
--   SLL:n liittovaltuuston jäsenenä Helena Rantanen 
     ja varajäsenenä Pasi Raipola
               
-- Pro Espoonjoki ry:n hallituksessa varajäsenenä Veikko Solantie 
-- Pro Bodominjärvi ry (Veikko Solantie)
-- Suur-Espoonlahden kehitys ry, hallituksessa Eeva-Liisa Laakso

-- Villa Apteekin (Pappilantie 5) talotoimikunta sekä           
   osuuskunta Hyvä Arki, yhdistystä edusti Eeva-Liisa Laakso 



 

  Lisäksi yhdistyksen jäseniä on osallistunut seminaareihin ja
  koulutustilaisuuksiin, joita  ovat  järjestäneet  mm. Suomen  
  luonnonsuojeluliitto,  Suomen ympäristökeskus  ja  Uudenmaan
  ympäristökeskus.

  Yhdistys on antanut useita kaavalausuntoja, muistutuksia ja
  mielipiteitä liittyen  erilaisiin kaavoitus- ja  maankäyttö- 
  suunnitelmiin. Osa näistä on luettavissa yhdistyksen verkko-
  sivuilla sekä jäsenlehdessä.
  Vuoden lopulla  valmistui ympäristöyhdistyksen teettämä Espoon  
  alueen viheryhteysselvitys,jonka pääosin on tehnyt metsätalous- 
  insinööri Jyri Mikkola (SLL).
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