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Hyvä Espoon ympäristöyhdistyksen jäsen!   
 
Mukavaa alkanutta vuotta 2020 kaikille jäsenillemme!  Syyskokouksessa valittu hallitus on 
aloittanut toimintansa. Hallituksen jäsenten ja muiden toimijoiden nimet löydät täältä: 
https://www.sll.fi/espoo/yhteystiedot/ 
 

 
 
Vuosi on alkanut vauhdikkaasti mm. seuraavien kaava-asioiden parissa: 
Espyy kirjoitti mielipiteen uudesta Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaavasta, joka on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä parhaillaan. 
Lue lisää: https://www.sll.fi/espoo/2020/02/10/keski-ja-pohjois-espoon-yleiskaava-uhka-
luonnon-monimuotoisuudelle/ 
 
Espyy lähetti mielipiteensä Uudenmaan ELY-keskukselle koskien Helsinki-Turku nopean 
junayhteyden YVA-ohjelmaa.   
Lue lisää: https://www.sll.fi/espoo/2020/02/10/espyyn-mielipide-helsinki-turku-nopean-
junayhteyden-yva-ohjelmasta/ 
 
Espoon kaupungin Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030 on 
edennyt suunnitelmaluonnoksen kommentointia varten.  Espyy tutustuu parhaillaan 
aineistoon ja tekee maastokäyntejä 15.3.2020 jätettävää kommentointia varten. 
Tämä on tärkeä asia! Tutustu aineistoon ja jätä mahdollinen omakin kommenttisi 
suunnitelmasta: https://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_metsat_ja_niityt/Puistojen_suunni
ttelu_ja_rakentaminen/Puistosuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/LansiEspoon_luonnon_
ja_maisemanhoitosuunnitelma_20202030 
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Kevätkokous lähestyy – tule kuuntelemaan mitä olemme saaneet aikaan viime vuonna ja 
kuule samalla Aki Janatuisen mielenkiintoinen esitelmä aiheesta Espoon vedet ja pienvedet.   
 
Espyyn kevätkokous 26.3.2020  ja jäsenilta. Kahvit klo 17:30 ja kokous klo 18.00.  Paikkana 
poikkeuksellisesti Tuomiokirkkoseurakunnan Pitäjäntupa Kirkkomäentie 2, 02770 Espoo 

• Toimintakertomus  

• Tilinpäätös v. 2019 ja toiminnantarkastajien lausunto  

• Aki Janatuinen Virtavesien hoitoyhdistyksestä pitää esitelmän: Espoon vedet ja 
pienvedet 

Ilmoittaudu lomakkeella (linkki alla) tai sähköpostitse:   
 https://my.surveypal.com/Espyyn-kevatkokous-26.3.2020 
Sähköposti: espoo@sll.fi 
 

Muut suunnitellut tulevat tapahtumat 2020 

*Tremanskärrin luonnonsuojelualue- retki 18.4.2020 Kristiina Mod 
*Kaavavaikuttamisen päivä Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaava 21.4.2020 
*Lahokaviosammalkurssi Villa Elfvikissä ke 22.4.2020 klo 17 – 20 Olli Manninen 
*Suomenojan lintupäivä toukokuussa (järjestää Suomenojan luonto ry) 3.5.2020 
*Kauriiden vaikutus Suomen luontoon -esitelmä Leena Kauppila 6.5.2020 klo 19. 
Westendinpuiston koulu 
*Luonnon kukkien päivän retki kesäkuussa 14.6.2020  
*Pörriäisniitty -talkoot kesä-elokuu  
*Vieraslajien kitkentätalkoot mm. jättipalsami ja pajuangervo Lue lisää: 
https://www.sll.fi/espoo/vaikuttajan-pikaopas/vieraslajit/ 
*Jättipalsamitalkoot su 7.6 klo 14-16 Mankkaan Lukupurolla 
*SyysMatin markkinat (järjestää Espoon tuomiokirkkoseurakunta) syyskuussa 
*Vesivuoden teemaan liittyvä tapahtuma (pienvedet, järvet, meri) yhdessä SLL:n kanssa 
*Metsä-retki, paikka- ja aika auki 
 
Tule mukaan toimintaamme ja osallistu tapahtumiin! Huom! Tapahtumat voivat muuttua.   
Seuraa tapahtumiamme nettisivuilla: https://www.sll.fi/espoo 
Sieltä löydät myös muut Uudenmaan piirin tapahtumat. 
 
Voit myös kysyä toiminnastamme espoo@sll.fi tai soita Anni Simola, puheenjohtaja gsm 040 
5122338 . 
 
LUE lisää  
Facesta: www.facebook.com/espoonymparistoyhdistys/ 
Espoon ympäristöyhdistyksen omilta sivuilta: www.sll.fi/espoo 
 
 

Jäsenet, lahjoittajat ja vapaaehtoiset tekevät Luonnonsuojeluliitosta Suomen 
vaikuttavimman järjestön! 
Tervetuloa norppajengiin! 

https://www.sll.fi/tule-mukaan/vapaaehtoiseksi/ 
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