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Hyväksytty kevätkokouksessa 30.3.2021 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020  

  

 

Toiminta-ajatus 

 

Espoon ympäristöyhdistys ry (ESPYY) on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n (SLL) ja Natur och Miljö rf:n sekä SLL:n Uudenmaan piiri ry:n 

paikallisyhdistyksenä. 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja toimia ympäristöasioista 

kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä Espoossa. 

 

Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys muun muassa seuraa maankäytön ja luonnonhoitotoimien 

suunnittelua ja toteutusta ja ottaa niihin kantaa, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita sekä harjoittaa 

valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään luonnontuntemusta 

esimerkiksi järjestämällä retkiä. 

  

Jäsenmäärä 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä Suomen Luonnonsuojeluliiton jäsenrekisterin mukaan: 

 

2010    1649 

2011    1614 

2012    1541     

2013    1511 

2014    1565 

2015    1586 

2016 1725 

2017 1691 / 1597*  

2018 1573* 

2019 1597* 

2020 1629* 

 

 

 

*Vuodesta 2017 Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee ilmoittamaan jäsenmääränä vain 

jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Tämä laskentatapa antaa jäsenmääräksi 2020 1672, jossa ESPYY:n 

jäsenmäärä on 1629 ja Natur och Miljö rf:n jäsenmäärä Espoossa on 45.  
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Yhdistyksen hallituksen toiminta ja sääntömääräiset kokoukset 

Hallituksen toimintaan ja koko yhdistyksen toimintaan vaikutti merkittävästi Suomessa levinnyt 

Covid-19 viruksen aiheuttama pandemia. Tästä syystä kaikki yleisötapahtumat peruttiin ja 

hallituksen kokoukset sekä yhdistyksen kokoukset pyrittiin pitämään joko kokonaan etäkokouksina 

tai siten, että osa osallistujista piti kokouksen Villa Apteekin tiloissa noudattaen korona-suosituksia 

ja osa osallistui samaan kokoukseen etänä nettiyhteyden välityksellä.  Näin turvattiin yhdistyksen 

toimintaedellytykset. 

 

ESPYY:n puheenjohtajana vuonna 2020 toimi Anni Simola, varapuheenjohtajana Rainer Lahti, 

taloudenhoitajana Eija Bär ja sihteerinä Kristiina Mod. Muita hallituksen varsinaisia jäseniä olivat 

Pirjo Itkonen, Erkki Kaarnama, Leena Kauppila, Mikko Partio, Juha Solantie, Veikko Solantie ja 

Raimo Volanen. Varajäseniä olivat Salla Nurkkala, Riitta Salmela ja Virpi Sahi. 

Toiminnantarkastajana toimi Petro Pynnönen ja varatoiminnantarkastajana Arja Heinämäki. 

Hallitus kokoontui toimintavuonna 11 kertaa: 14.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 4.8., 1.9., 6.10. 

4.11 ja 1.12., minkä lisäksi pikkujouluglögeille kokoonnuttiin Takkulan tilan nuotiopaikalle 

19.12.2020. Hallituksen omien kokouksien lisäksi hallituksen jäsenet osallistuivat seminaareihin, 

työpajoihin ja asukastilaisuuksiin, jotka poikkeusoloissa järjestettiin useimmiten nettiyhteyksien 

välityksellä.  Suomen luonnonsuojeluliiton Kilta-jäsenrekisterijärjestelmän perehdytykseen 

yhdistyksestä osallistui Mikko Partio. Hallituksen jäseniä osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton 

Uudenmaan piirin nettiseminaareihin ja piirin hallituksen kokouksiin osallistui Anni Simola piirin 

hallituksen jäsenenä. 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.3.2020. Kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 

tilinpäätös sekä hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus. Osallistujia oli 12. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa 20.10.2020 hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2021. Vuodelle 2021 valittiin puheenjohtajaksi jatkamaan Anni Simola. Yhdistyksen hallitukseen 

vuosille 2021-22, valittiin Erkki Kaarnama, Salla Nurkkala, Rainer Lahti, Raimo Volanen ja Leena 

Kauppila Hallituskauttaan jatkavat varsinaiset jäsenet Juha Solantie, Kristiina Mod, Eija Bär, Pirjo 

Itkonen ja Mikko Partio.  Varajäseniksi valittiin Riitta Salmela, Virpi Sahi ja Veikko Solantie. 

Hallitus valtuutettiin valitsemaan vuodelle 2021 vielä yhden varajäsenen, jos tähän ilmoittautuu 

halukas jäsen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Petro Pynnönen ja varatoiminnantarkastajaksi Arja 

Heinämäki.  Kokouksen aluksi Leena Kauppila piti esitelmän Kauriit Suomen luonnossa, jota oli 

kuuntelemassa, myös muutama kuulija, joka ei osallistunut varsinaiseen kokoukseen.  

Syyskokouksessa oli 10 osallistujaa. 

 

Yhteistyökumppanit ja edustukset muissa järjestöissä 

 

Yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista on Espoon kaupunki. Lisäksi ESPYY tekee yhteistyötä mm. 

erilaisten ympäristö-, kaupunginosa- ja omakotiyhdistysten kanssa. Näitä yhdistyksiä ovat mm. Pro 

Espoonjoki, Suur-Espoonlahden kehitys ry, Tringa ry, Virtavesien hoitoyhdistys ry, Pro Bodomjärvi 

ry sekä Suomenojan Luonto ry.  

 

Osa yhdistyksen kannanotoista laaditaan yhdessä SLL:n Uudenmaan piiri ry:n kanssa. Erityisesti 

metsäasiantuntija Keijo Savolan panos Espoon kaavoitukseen ja metsänhoitoon liittyvien 

kannanottojen laadinnassa oli merkittävä, mutta Keijo jäi pois Uudenmaan piirin metsäasiantuntijan 

tehtävästä vuoden 2020 lopussa, mistä syystä häntä muistettiin pienellä lahjalla kiitokseksi 

ESPYYlle tekemästään arvokkaasta työstä. 
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Yhteistyötä on tehty myös Villa Apteekissa toimivien Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja 

Kalliolan Setlementin Askel-projektin kanssa, erityisesti talon toimintaan liittyen.  

 

ESPYY:tä yhteistyöjärjestöissä edustivat seuraavat henkilöt: 

 

• SLL Uudenmaan piiri ry:n hallitus, Pasi Raipola ja  Anni Simola. Raipola toimi myös SLL:n 

liittovaltuustossa ja Raimo Volanen lisäksi Itämeri-toimintaryhmässä. 

• Pro Espoonjoki ry, Raimo Volanen ja Veikko Solantie 

• Pro Bodomjärvi ry, Stephen Venn 

• Villa Apteekin talotoimikunta, Eeva-Liisa Laakso 

 

Tapahtumat 

 

ESPYY järjesti vuonna 2020 yhteensä 10 tapahtumaa kaiken kaikkiaan.  Merkittävä osa 

suunnitelluista tapahtumista jouduttiin pandemian takia perumaan.  Osallistujia niissä oli myös 

huomattavasti vähemmän yhteensä vain n.99 henkilöä eli n. 15% edellisen vuoden 

osallistujamäärästä. 

 

18.4. Tremanskärin luontoretki, Kristiina Mod. Osallistujia oli 3. 

 

29.9. Lepakkoretki Högnäsiin, Juha Solantie ja Petri Asikainen. Osallistujia 12.  

 

14.6.Jättipalsamin kitkentätalkoot Espoon Mankkaalla 

Talkoiden vetäjänä toimi Hanne Rokkanen. Noin 10 osallistujaa. 

Pappilanniityn pörriäisniityn hoitohanketta jatkettiin ja niityllä järjestettiin neljä talkootapahtumaa, 

jotka ideoi Erkki Kaarnama. Mukana toteutuksessa oli myös Raimo Volanen. Yhteensä 33 

osallistujaa kolmissa talkoissa. 

• 17.6 Haravointitalkoot 

• 27.6. Haravointitalkoot 

• 7.10. Niittykukkien istutustalkoot 

 

22.8. Retki bussilla Pappilantien Pörriäisniitylle sekä Espoossa ja Vantaalla tutustumaan 

kukoistavaan kukkaniittyyn ja sen hoitoon. Vetäjänä Raimo Volanen ja Erkki Kaarnama. 18 

osallistujaa. 

 

29.8. Margreteberg-retki tutustumaan Matalajärven ympäristöön, Kristiina Mod. Osallistujia oli 7. 

 

 

Kannanotot   

 

Yhdistyksen toiminnassa keskeisellä sijalla olivat maankäyttöhankkeista tehdyt lausunnot, 

mielipiteet, huomautukset, muistutukset tai valitukset. Keskustelua käytiin myös suoraan 

lautakuntien ja virastojen suuntiin. Yhdistys kävi keskustelua mm. ulkoiluväylistä,  viheryhteyksistä 

ja metsänhoidosta kaupungin virastojen kanssa sekä viesti suoraan lautakunnille tärkeistä 

maankäyttöhankkeista.  

https://www.sll.fi/uusimaa/espoo/tapahtumat/palsamitalkoot_2018_6
https://www.sll.fi/uusimaa/espoo/tapahtumat/haravointitalkoot_2018
https://www.sll.fi/uusimaa/espoo/tapahtumat/haravointitalkoot_2018_elokuu
https://www.sll.fi/uusimaa/espoo/tapahtumat/haravointitalkoot_2018_syyskuu
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Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaava oli nähtävillä, mutta kaikki yleisötilaisuudet oli peruttu. 

Espyyn POKE-vaikuttamistyöhön varattu määräraha päätettiin  käyttää nettisivuille tehtäviin 

POKE-videoihin, joita kuvattiin neljä kappaletta alueilta, joissa rakentaminen uhkaa arvokkaita 

luontoalueita. Videot toteutti SLL:llekin kuvannut Mia Holopainen taidokkaasti. 

 

Korona -pandemian takia päätettiin tehdä virtuaaliretkisivu Espyyn webbisivuille.  Tämän toteutus 

saatiin aloitettua Jokisillan alueen videoilla yhteistyössä Pro Espoonjoen ja Espoon Perinneseuran 

sekä Kirkkojärvi takaisin ry:n kanssa.  Videot kuvasi Mia Holopainen, mutta nettitoteutus on vielä 

kesken.  Webbisuvuille on tarkoitus tehdä kartta, jossa eri kohteet, joita on 10, näkyvät ja niissä on 

linkit videon, kuvan tai tekstin avaamiseen kohteesta. 

 

Virallisia kirjallisia lausuntoja ja kannanottoja tehtiin vuoden 2020 aikana 14 kappaletta: 

 

21.1.2020 Valitus Esbogårdin luvista PDF  

20.4.2020 Lausunto Espoon kaupungin Länsi- ja Etelä-Espoon luonnon- ja 

maisemanhoitosuunnitelmasta linkki 

20.4.2020 Kannanotto ulkoilupolkusuunnitelmiin Träskandassa, Ingaksenmäellä, Tollinmäellä 
ja Pihlajarinteessä PDF 
4.5.2020 Mielipide Puolarintien asemakaavasta PDF 
17.6.2020 Muistutus Kyytimäen asemakaavaehdotuksesta Espyyn Muistutus Kyytimäen 
asemakaavehdotuksesta  
23.8.2020 Kannanotto Träskändan, Ingaksenmäen jne. ulkoilupolkusuunnitelmiin PDF 
23.8.2020 Mielipide: Kotikaupungin ulkoilupolut 2021–2030 -ohjelma PDF 
26.8.2020 Kommentti: Espoon metsätyöohjelma vuosille 2020-2021 PDF 
25.9.2020 Mielipide Hepokorvenkallion asemakaavan OAS suunnitelmasta 
9.10.2020 Muistutus Uudenmaan Maakuntakaavasta 2050 
9.10.2020 Lankasuon maa-aines- ja ympäristölupa -valitus VHAO:lle jätettiin. 
21.10.2020 Espyy ja Uudenmaanpiiri jättivät muistutuksen POKE:sta linkki 
25.11.2020 Tangotien asemakaavamuutoksesta jätettiin mielipide PDF 
11.12.2020 Gobbackankallion asemakaavasta tehty valitus läpi HHAO:ssa PDF linkki puuttuu 
 
 

Näiden lisäksi lähetettiin sähköpostitse Espoon kaupungin valtuutetuille, kaupunginhallituksen 

jäsenille ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille muistutusviestejä käsiteltävinä olevista 

tärkeistä kaavoista. 

 

Viestintä jäsenistölle 

Yhdistyksen tärkeimmät viestintäkanavat olivat verkkosivut www.sll.fi/espoo ja sähköposti 

espoo@sll.fi  ja facebook. Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä kappaletta ja lisäksi kaksi muuta kirjettä. 

 

Jäsenkirjeiden lähettämiseen hankittiin Creamailer-sovellus, kuukausittaisella 

käyttöoikeusmaksulla. Sovelluksen avulla voidaan lähettää hienon näköisiä ja kuvia sisältäviä 

kirjeitä Kilta-rekisterissä oleville ja sähköpostiosoitteensa antaneille jäsenille. Jäsenkirjejakelun 

ulkopuolelle jää n. 600 jäsentä.  Nämä jäsenet saavat kuitenkin postitse SLL:n jäsenlehden ja muuta 

info-materiaalia.  

 

https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2019/03/Valitus-Esbogårdin-luvista-Vaasaan-21012019.pdf
https://www.sll.fi/espoo/2020/04/20/espyyn-lausunto-lansi-ja-etela-espoon-luonnon-ja-maisemanhoitosuunnitelmasta/
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/08/Kannanotto-Tr%C3%A4sk%C3%A4ndan-ingaksenm%C3%A4en-jne_ulkoilupolkuihin.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/05/Mielipide-Puolarintien-asemakaavasta-322500-1.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/11/Espyyn-Muistutus-Kyytimaen-asemakaavehdotuksesta.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/11/Espyyn-Muistutus-Kyytimaen-asemakaavehdotuksesta.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/08/Kannanotto-Tr%C3%A4sk%C3%A4ndan-ingaksenm%C3%A4en-jne_ulkoilupolkuihin.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/08/Kotiseudun-ulkoilupolut-lausunto.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/08/Espoon-mets%C3%A4ty%C3%B6ohjelma-2020-2021-Espyyn-kommentit.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/12/Hepokorvenkallion-asemakaavan-muistutus.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/12/Maakuntakaava-Uusimaa-2050-valitus-Espyy.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/12/Lankasuon-lupavalitus-lopullinen.pdf
https://www.sll.fi/espoo/2020/10/21/espyy-ja-uudenmaan-piiri-jattivat-muistutuksen-pokesta/
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2020/12/Tangotie_712601_OAS_Espyyn_mielipide.pdf
http://www.sll.fi/espoo
mailto:espoo@sll.fi
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Yhdistyksen viestirutiineja saatiin parannettua vuoden 2020 aikana. Liiton uuden verkkosivujen 

julkaisujärjestelmän käyttöön koulutetuista henkilöistä osa jäi pois toiminnastamme, minkä vuoksi 

viestintä ei vieläkään ole optimaalista ja parannettavaa löytyy. Anni Simolan avuksi päätettiin 

hankkia Mikko Partiolle ja muillekin halukkaille tunnukset Espyyn verkkosivujen ylläpitoon.  

Sovittiin myös, että Miia Pietiläinen avustaa verkkosivujen ylläpidossa, tarpeen mukaan.  

 

Myös uuden Kilta-jäsenrekisterijärjestelmän toiminnassa esiintyi virheitä, minkä vuoksi etsittiin 

menetelmiä saada rekisterin tiedot ajan tasalle.  Jäsenrekisterin tiedot ovat täydentyneet ja Kilta-

järjestelmään on tehty korjauksia.  Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneille soitettiin 

henkilökohtaisesti ja saatiin muutama maksun laiminlyönnin perusteella erotettu jäsen liittymään 

takaisin.  Jäsenrekisterin puuttuvia sähköposti- ja yhteydenottotietoja varten palkattiin Tuire Laine 

soittamaan ja ottamaan yhteyttä jäseniin, joilla tiedot ovat puutteelliset, mutta yhteydenottojen 

saama palaute ei tuonut apua ongelmaan, puheluihin ei vastattu tai vastaaja, kenties iäkkäänä 

henkilönä, ei ollut kiinnostunut vastaanottamaan sähköpostia.  Tervetuloa ESPYYn jäseneksi -kirje 

uusille jäsenille on muodostunut pysyväksi käytännöksi. Jäsenhuoltoa toteutti Mikko Partio. 

 

 

Yhdistyksen Facebook-sivujen ylläpito jatkui osoitteessa 

https://www.facebook.com/espoonymparistoyhdistys.  Päivittäjäksi saatiin puhuttua Kristiina Mod.  

 

Uudenmaan piiri toteutti toukokuussa Luonnonsuojelija-lehden Uusimaa-liitteen, joka korvasi 

hintavaksi todetun City-Huuhkaja-lehden. Uusi julkaisu oli onnistunut ja siihen saatiin mukavasti 

myös Espoota kokevia juttuja. ESPYY tuotti lehteen artikkeleita ja antoi haastatteluja.  

Yhdistyksen esitettä ja jäsenlehden liitettä jaettiin tapahtumissa ja retkillä. Lisälehden julkaisusta ei 

koitunut ESPYYlle kuluja, vaikka siihen talousarviossa varauduttiin.  

 

Muu toiminta 

 

Yhdistys jatkoi Pappilantien vieressä olevan, seurakunnan omistaman 1,2 hehtaarin laajuisen niityn 

hoitoa, tavoitteena luoda alueesta pölyttäjähyönteisille sopiva, läpi kesän kukkiva alue. 

Pörriäisniityn hoitohanke sai toimintavuonna 500 € avustuksen SLL:n Uudenmaan piiriltä. 

Hankkeesta vastasivat Erkki Kaarnama ja Raimo Volanen.  

 

Jäsenhankintakilpailu käynnistettiin ja se jatkuu vuonna 2021. 

 

 

Yhdistyksen talous 

 

Yhdistyksen tuloista pääosan muodostavat SLL:lta ja Natur och Miljöltä saadut jäsenmaksuosuudet.  

Jäsenmaksu vuonna 2020 oli 38 €. Yhdistyksen syyskokous teki hallitukselle pyynnön 

jäsenmaksuluokkien lisäämiseksi siten, että työttömille saadaan uusi pienempi jäsenmaksuluokka. 

  

Yhdistyksen tulos oli vuonna 2020 ylijäämäinen. Toimintavuonna suurimmat menoerät olivat 

palkkioita ja työkorvauksia sekä tilavuokra. Yhdistyksellä ei ole työntekijää. Viestinnän kuluja ovat 

erilaiset painatuskulut sekä puhelin- ja tietoliikennekulut. Muita kuluja ovat tapahtumien järjestely- 

ja tarjoilukulut. POKE- vaikuttamistyöhön kirjattu siirtomääräraha saatiin kokonaisuudessaan 

käytettyä. 


