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Espoon ympäristöyhdistys ry (Espyy) on Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Natur och Miljö
rf:n jäsen. Espyy toimii edellä mainittujen keskusjärjestöjen rekisteröitynä paikallisyhdistyksenä
Espoossa.
Espyyn tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua niin, että kuntalaisten elinympäristö säilyy
monimuotoisena ja viihtyisänä paikkana ei vain nykysukupolville vaan myös jälkipolville. Tässä
mielessä Espyy toimii yhdyssiteenä niiden kuntalaisten kesken, jotka arvostavat luontoa ja
ympäristönsuojelua sekä vaikutuskanavana niille, jotka haluavat vaikuttaa ympäristöasioita
koskevissa kunnan päätöksentekoprosesseissa.
Espyyn toiminta-ajatuksena on jatkaa ja kehittää jo aloittamaansa toimintaa sekä pyrkiä
vahvistamaan yhteistyötä eri tahojen kanssa. Paikallistason yhteistyötä tehdään mm. muiden
espoolaisten ympäristöasioita ajavien yhdistysten kanssa sekä eri kaupunginosa- ja
asukasyhdistysten kanssa.

Hallinto ja talous
Käytännön toimista Espyyssä vastaa sen hallitus, joka pyrkii kokoontumaan kuukausittain.
Vuosikokous pidetään maaliskuun 2013 loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa
2013.
Talouden osalta pääasiallisen tulokertymän muodostavat jäsenmaksut. Espyy voi lisäksi hakea
keräyslupaa varainhankintaan ympäristönsuojelullisiin tarkoituksiin. SLL:n Uudenmaan piiri
ry:ltä on mahdollista hakea paikallistoiminta-avustusta esim. luontokartoitusten ym. vastaavien
tekoon.

Toiminta
Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu
Kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun suhteen jatketaan kaavaluonnosten seurantaa ja niihin
vaikuttamista yhteistyössä mm. paikallisten yhdistysten sekä luottamus- ja virkamiesten kanssa.
Erityisesti pyritään edistämään Nuuksion järviylängön ym. laajojen viheralueiden, pienialaisten
lähiympäristöjen sekä muiden suojelu- ja viheralueiden säilymistä. Osallistutaan myös Finnoon
laakson virkistysalueiden suunnitteluun ja suojeluun. Seurataan Finnoon osayleiskaavan
valmistumista ja osallistutaan erilaisiin Finnoo-Kaitaa -alueen visiointi- ja suunnittelutyöryhmiin.
Laajempien aluekokonaisuuksien kaava- ja liikennesuunnitelmien yhteydessä käytetään SLL:n
Uudenmaan piiri ry:n asiantuntemusta. Vastustetaan sekajätteen polttoa ja pyritään edistämään
kierrätystä sekä jätemäärän vähentämistä.
Metsät
Espyy pyrkii edistämään metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä koko Espoon alueella.
Tavoitteena on Nuuksion kansallispuistoalueen laajentaminen ja muidenkin luonnonsuojelullisesti
arvokkaiden kohteiden säilymisen edistäminen. Myös muita metsäsuunnitelmia seurataan ja
pyritään Espoon kaupungin metsien luonnonvarojen säilyttämiseen. Yhteistyökumppaneina
toimivat muun muassa Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö ja asukasyhdistykset.
Vesistöt
Espoon vesistöjä ja kosteikkoja tarkkaillaan ja niiden valuma-alueiden ympäristömuutoksia
seurataan myös jatkossa. Toimitaan Matalajärven Natura-alueen ennallistamishankkeen
edistämiseksi. Yhteistyö Espoon eri vesiensuojeluyhdistysten (mm. Pro Espoonjoki ry, Virtavesien
hoitoyhdistys ry, Matalajärven suojeluyhdistys ry) kanssa jatkuu.
Luonnonhoito
Santalahdenpuiston kukkaniittyä ylläpidetään yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Luukissa
suojellaan suoneidonvaipan kasvupaikkaa.
Jäsenhankinta, tiedotus ja viestintä
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan aktiivisesti vuoden 2013 aikana. Yhdistyksen
tiedotuskanavina ovat verkkosivut (www.espyy.net) sekä ESPYY-Espoon ympäristön puolesta
-lehti, jonka painosmäärä on noin 2200 kpl. ESPYY-lehti on tärkeä koko yhteistyöverkostolle
tehtävän viestinnän ja markkinoinnin kanavana. Tehostetaan tiedotusta paikallislehdissä ja
Luonnonsuojelija-lehdessä.
Yhteistyö eri järjestöjen kanssa
Järjestetään yhteistyössä Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat (ENY) ry:n kanssa ohjattuja
luontoretkiä ja perhetapahtumia. SLL:n Uudenmaan piiri ry:n Perhetoiminta ja ympäristökasvatus
-työryhmän yhteyshenkilönä toimii Helena Rantanen. Lisätään tiedotus- ja muuta yhteistyötä Natur
och Miljö:n sekä alueen muiden paikallisyhdistysten, mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja
Vantaan ympäristöyhdistys ry:n kanssa.

Järjestökatu -Pappilantie
Villa Apteekin talotoimikunta
Jatketaan yhteistyötä Pappilantien Järjestökadulla toimivien kolmannen sektorin yhdistysten,
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n, Hyvä Arki 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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-- Luonto- ja ympäristöviikko kirjastoissa helmikuussa (SLL)
-- Keväinen perhetapahtuma yhdessä ENY ry:n kanssa maaliskuussa
-- Meistä on moneksi -tapahtuma ( Espoon kaupunki) huhtikuussa
-- Selvästi kivaa -tapahtuma ( Pappilantien järjestöt ) toukokuussa, osallistutaan
järjestämällä luonto- ja historiakaupunkipolkukävely
-- Maailma kylässä -festivaali (www.maailmakylassa.fi) toukokussa
( osallistutaan mahd. yhdessä SLL:n Uudenmaan piiri ry:n kanssa )
-- Luonnonkukkien päivänä kasviretki ( sunnuntai 16.6. 2013 )
-- Espoo-päivä ( Espoon kaupungin kulttuuritoimi / Pappilantien järjestöt ) elokuussa,
luontopolkutapahtuma perheille
-- SLL:n 75-vuotisjuhlavuoden luontotapahtuma syyskuussa ( Suomen luonnon päivä )
Järjestetään tarvittaessa tutustumisretkiä eri espoolaisiin luontokohteisiin sekä
kaavoitukseen liittyviin erityiskohteisiin.
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