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TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 

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 2020 Espyy jatkaa ja kehittää jo aloittamaansa toimintaa sekä vahvistaa jäsenistönsä 

osallistumista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Paikallistason yhteistyötä pyritään tekemään 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 2020 loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa 2020.  

 

Käytännön toimista Espyyssä vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu kuukausittain loma-

aikoja lukuun ottamatta. Yhdistyksellä on toimistohuone järjestötalo Villa Apteekissa Espoossa. 

  

 

Yhdistyksen tulot muodostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Espyy voi lisäksi hakea keräyslupaa 

varainhankintaan ympäristönsuojelullisiin tarkoituksiin. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 

piiri ry:ltä haetaan mahdollisuuksien mukaan paikallistoiminta-avustusta esimerkiksi 

luontokartoituksiin. Samoin toiminta-avustusta tai kohdeavustuksia haetaan tarvittaessa myös 

Espoon kaupungilta. 

            

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti yhdistys käyttää varoja esimerkiksi luonnon ja ympäristön tilaan 

vaikuttavia hankkeita koskevien kannanottojen valmisteluun sekä 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 sekä 

tarvittaessa päätöksistä valittamalla. 

 

Tavoitteena on edelleen jäljellä olevien metsä- ja viheralueiden sekä muiden luonnon 

monimuotoisuudelle tärkeiden kohteiden säilyttäminen ja eläin- ja kasvilajien suojelun 

toteutuminen. Pohjois-Espoossa seurataan merkittäviä maankäyttöhankkeita kuten Keski- ja 

Pohjois-Espoon yleiskaavan (POKE) valmistelua sekä tähän kytkeytyviä asemakaava- ja 

liikennehankkeita kuten oikorata (ESA-rata). Etelä-Espoossa tarkastelualueina ovat Espoon 

Keskuspuisto ja sen lähiympäristön kaavoitus (mm. Espoonväylä) sekä Finnoon ja Kaitaan alue 

sekä Saariston osayleiskaavan suunnittelualue ja Suvisaaristo. Myös Pappilantien ympäristön 

kaavoitushankkeita ja muita tärkeitä asemakaavahankkeita seurataan ja niihin vaikutetaan tiiviisti. 

Seurataan ja otetaan tarvittaessa kantaa myös poikkeamispäätöksiin. Kiinnitetään erityistä huomiota 

myös kulttuuri- ja perinneympäristöihin tammivyöhyke huomioiden.  

 

Laajempien aluekokonaisuuksien kaava- ja liikennesuunnitelmien osalta tehdään yhteistyötä 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kanssa. 

 

3. Metsät  

 

Espyyn metsätoiminnan tavoitteena on luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsäkohteiden 

säilyttäminen ja tarvittaessa alueiden metsienkäsittely ja muu kehittäminen niin, että huomioidaan ja 

turvataan luonto-, virkistys-. ja maisema-arvot. Erityistä huomiota kiinnitetään uhanalaisten ja 

suojeltujen luontotyyppien ja niiden lajiston säilyttämiseen. 

 

Espoossa on säästynyt metsänhoidolta ja rakentamiselta metsiä, jotka ovat arvokkaita kokonsa, 

laatunsa tai kytkeytyvyytensä vuoksi. Espyy jatkaa Espoon Keskuspuiston, Mynttilän, Nuuksion ja 

muiden merkittävien metsäkokonaisuuksien ja niiden välisten yhteyksien turvaamista.  Näitä ei pidä 

pirstoa teillä, ulkoiluväylillä, rakentamisella tai tarpeettomalla metsänhoidolla. 

 

Espyy seuraa kaupungin metsiin kohdistuvaa luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelua ja 

vuosittaisten metsätyöohjelmien valmistelua. Vuonna 2020 seurataan muun muassa Etelä-Espoon 

luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman valmistelua sekä olevien luonnon- ja maisemanhoidon 

suunnitelmien toteuttamista Pohjois-Espoossa ja muilla alueilla. Lisäksi seurataan arvokohteisiin 

kohdistuvia maisematyölupia ja ulkoiluväylähankkeita. Tarvittaessa laaditaan suojeluesityksiä 

arvokohteisiin.  Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Espoon kaupungin ympäristökeskus, 

teknisen keskuksen luonnonhoitoyksikkö ja asukasyhdistykset.  

 

4. Vedet 

 

Suomen luonnonsuojeluliitolla on vv 2020-2021 kaksivuotinen vesiteema. Espyy pyrkii 

sisällyttämään vesiasioita toimintaansa mahdollisuuksien mukaan liiton vesiteemaa sekä sisävesi- ja 

Itämerisrategiaa hyödyntäen. Espoossa vesiteema voi tarkoittaa merta, järviä ja virtavesiä. 

Kiinnitetään maankäytössä ja valuma-alueiden hallinnassa huomiota vielä jäljellä olevien, Espoon 

luonnolle ominaispiirteisten eheiden järvimaisemien ja vesistöjen virkistysarvojen varjeluun. 

 

Espoon vesistöjä ja kosteikkoja tarkkaillaan ja seurataan niiden valuma-alueiden 
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ympäristömuutoksia. Osallistutaan pienvesien kunnostukseen muiden espoolaisten yhdistysten 

kanssa (mm. Pro Espoonjoki ry, Virtavesien hoitoyhdistys ry).  

 

Yhdistyksen purokunnostuskohteena on ollut Karhusuonpuro, jota on soraistettu talkootyönä 

syksyinä 2015-2018. Jatketaan purokunnostuksia mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 

Virtavesien hoitoyhdistyksen, Gumbölen asukasyhdistyksen ja mahdollisten tukijoiden kanssa. 

  

 

5. Niityt 

 

Jatketaan vuonna 2016 aloitettua Pappilantien niityn kunnostamista pölyttäjähyönteisille edulliseksi 

ympäristöksi erillisen työsuunnitelman mukaisesti ja harjoitetaan tähän liittyvää tiedonhankintaa 

kuten opintoretkeilyä.  

 

Jatketaan työtä haitallisten vieraslajien (esim. jättiputki, jättipalsami, lupiini) torjumiseksi.  

Osallistutaan valkopajuangervon torjuntaan Espoon ympäristökeskuksen järjestämissä Glimsinjoen 

Jahtimetsän talkoissa.   

 

6. Muu luonnon- ja ympäristönsuojelutoiminta 

 

Laajempia ympäristökysymyksiä kuten ilmastonmuutosta ja  mikromuovikysymystä kytketään 

mukaan yhdistyksen toimintaan.  Ympäristövalistukseen kiinnitetään huomiota esim. 

lähiympäristöprojekteissa. Pidetään esillä mm. maankäytön ratkaisuiden vaikutusta 

ilmastonmuutokseen. Erityiseksi teemaksi otetaan vaatimus luonnon monimuotoisuuden  

häviämisen pysäyttämisestä kaikissa hankkeissa myös konkreettisesti.  Jatketaan myös 

luonnonmuistomerkkien suojelun tukemista ja niiden arvon tunnetuksi tekemistä. 

 

7. Tapahtumat 

 

Espyyn jäsenillat on suunnattu yhdistyksen jäsenille ja niissä käsitellään ajankohtaisia 

luontoteemoja. Lisäksi yhdistys järjestää talkoita, retkiä tai muita tapahtumia. Vuonna 2020 Espyy 

pyrkii aktiivisesti mukaan kaupungin ja asukasyhdistysten tapahtumiin.  

 

Espyy järjestää vuonna 2020 esimerkiksi seuraavia tapahtumia:  

• Jäsenilta, helmikuu 

• Luonto-lainassa viikko helmikuu 

• Kevätkokous, maaliskuu 

• Lepakkoretki, toukokuu tai syyskuu 

• Espyy esittäytyy, toukokuu (Suomenojapäivä)  

• Metsäretki ajankohtaiseen POKE-kohteeseen (toukokuu) 

• Luonnonkukkien päivä, kesäkuu Hollolan ja Tenholan ketoniittyretki 

• Vieraslajitalkoot, kesä-heinäkuu (jättipalsami) 

• Pörriäisniittytalkoot (kesä-syyskuu) 

• Suomen luonnon päivä ja Espoo-päivä, elokuu 

• Vieraslajitalkoot, elo-syyskuu (valkopajuangervo)   

• Sieniretki, syyskuu 

• Espyy esittäytyy, syyskuu (Syys-Matin markkinat) 

• Purokunnostustalkoot, syyskuu (Karhusuonpuro) 
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• Jäsenilta tai -retki, lokakuu (vesiteema) 

• Lahokaviosammalkurssi, lokakuu 

• Syyskokous, marraskuu          

 

8. Jäsenhankinta, tiedotus ja viestintä  

 

Tavoitteena on yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen edelleen vuoden 2020 aikana. Jäseniä myös 

aktivoidaan mukaan toimintaan järjestämällä tapahtumia, joissa vapaaehtoisten työpanosta 

tarvitaan. Myös somenäkyvyys on tärkeää uusien jäsenien houkuttelemiseksi. 

 

Yhdistyksen tärkein tiedotuskanava ovat verkkosivut (www.sll.fi/espoo), jotka vietiin loppuvuonna 

2018 Suomen luonnonsuojeluliiton uudelle WordPress-alustalle.  Vuonna 2020 jatketaan ja 

parannetaan käytännöt uusien sivujen päivittämiseksi ja varmistetaan päivittäjien osaaminen.  

Viestintätiimin toimintaa jatketaan ja viestinnän resurssointia suunnitellaan. 

 

Yhdistys viestii jäsenilleen sähköpostitse lähetettävillä jäsenkirjeillä ja tapahtumakutsuilla. Viestit 

lähetetään Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenrekisteristä. Koska jäsenrekisterissä ei ole kaikille 

sähköpostiosoitetta, pyritään täydentämään rekisteri yhteydenotoilla jäseniin kirjeitse tai 

puhelimitse. Myös jäsenrekisteriin ja -kirjeisiin liittyvät uusia käytäntöjä parannetaan vuonna 2020. 

 

Yhdistyksen Facebook- uutisointia ylläpidetään yhdessä muiden kanavien kanssa ja pyritään 

samaan myös uusia seuraajia. Yhdistyksen paperista esitettä ja muita materiaaleja jaetaan 

tilaisuuksissa ja retkillä.  

        

Luonnonsuojelijalehden lisäliitteeseen pyritään saamaan mukaan Espoon luonnonsuojelun 

kärkiasioista. Kehitetään sähköistä viestintää ja vaikuttamistyötä. Pyritään hankkimaan lisää 

aktiivisia jäseniä viestinnän ja vaikuttamisen tehtäviin, koska hallituksen resurssit ovat rajalliset. 

 

9. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa  

 

Järjestetään tiedotus-, retki- ja muuta yhteistyötä etenkin alueella toimivien muiden SLL:n 

paikallisyhdistysten kuten Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton 

Vantaan yhdistys ry:n kanssa.  Yhteistyötä tehdään myös Natur och Miljö:n kanssa.  Pyritään 

tekemään yhteistyötä myös Suomen Ladun kanssa. 

 

Yhteistyötä laji- ja luontoharrastusjärjestöjen kanssa tehdään esim. lintu- ja lepakkoasioissa tai 

niihin keskittyvissä tapahtumissa. 

 

Espyy pyrkii aiempaa aktiivisemmin yhteistyöhön myös espoolaisten asukas- ja muiden yhdistysten 

kanssa, panostaen panostetaan yhteistyöhön, joka aktivoi ja sitouttaa niitä kehityksen seurantaan ja 

reagointiin omalla alueellaan. Tavoitteena on saada lisää toimijoita käytännön vaikuttamistyöhön, 

johon Espyyn resurssit eivät yksin riitä. 

 

Jatketaan yhteistyötä Pappilantien Järjestökadulla toimivien kolmannen sektorin yhdistysten, 

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n sekä Villa Apteekissa toimivan Kalliolan Setlementin 

Askel -projektin 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. 

Tehdään yhteistyötä myös Espoon perinneseuran sekä Espoon seurakuntien kanssa.  


