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Hyväksytty hallituksen kokouksessa  1.11.
hyväksytty  syyskokouksessa 17.11

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Espoon ympäristöyhdistys ry (Espyy) on Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n (SLL) ja Natur och 
Miljö rf:n (NoM) jäsenyhdistys. Espyy on SLL:n toiseksi suurin yhdistys, jonka jäsenmäärä on 
1713 jäsentä. Espyy toimii keskusjärjestöjensä rekisteröitynä paikallisyhdistyksenä Espoossa. 
Espyyn tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua niin, että kuntalaisten elinympäristö säilyy 
luonnoltaan monimuotoisena ja viihtyisänä 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 2023 Espyyn kolme avaintavoitetta ovat:
 
1) Luontokato ja sen haitat tulevat tunnetuksi Espyyn ja SLL:n ajaman kattavan kampanjan 
ansiosta, koko jäsenistölle ja niille kuntalaisille, jotka seuraavat toimintaamme.
2) Metsien merkitys ja arvo tulee selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi jäsenistölle, Espoon 
virkamiehille ja luottamushenkilöille sekä sidosryhmille.
3) Kasvatamme näkyvillä kampanjoilla, kuten Itämeriluonto ja sen suojelu, jäsenistöämme ja 
teemme yhdistystämme ja Suomen luonnonsuojeluliittoa tunnetuksi. Nostamme kaikkien 
luontoihmisten ja luontoa arvostavien ihmisten merkitystä. Meillä kaikilla on väliä.

Tavoitteet näkyvät toiminnassamme konkreettisesti eri tavoin.

1. Hallinto ja talous 

Hallinto ja talous ovat yhdistyksemme kivijalka, josta vastaa 10 varsinaisen jäsenen ja 4 
varajäsenen muodostama hallitus yhdessä puheenjohtajan kanssa.  Yhdistyksen ylin päättävä elin on
sääntömääräiset vuosikokoukset, jotka pidetään keväällä ja syksyllä. 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain tai tarpeen mukaan sääntöjen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksellä on toimistohuone järjestötalo Villa Apteekissa Espoossa.

Toimintaryhmät
Yhdistyksen hallitus on muodostanut eri toimintaryhmiä asioiden käsittelemiseksi ja 
valmistelemiseksi hallituksen kokousten välillä. 
Kaavaryhmä käsittelee ja valmistelee kaava-asioita, kannanottoja, mielipiteitä ja valituksia ja 
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esittelee asiat hallituksen kokoukselle päätettäväksi.
Tapahtuma- ja viestintäryhmä (TAVI) käsittelee ja valmistelee Espyyn jäsenistölle ja muille 
kuntalaisille suunnattuja tapahtumia, sekä suunnittelee viestintää sekä mainontaa. Tapahtuma- ja 
viestintäryhmä voi ottaa ohjelmaan jäsenistön toivomia talkoita, esim jättipalsami- tai 
kurtturuusutalkoita, mikäli niihin löytyy innokkaita jäseniä.

Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen tulot muodostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Jäsenmaksut määrää liittohallitus ja 
jäsenen maksama maksu jakautuu luonnonsuojeluliiton käytännön mukaisesti niin, että yhdistys saa 
8 €, Uudenmaan piiri 10 €  ja SLL 20 €.
Yritys- tai yhteisöjäsenmaksut sovitaan sääntöjen määräämällä tavalla. 

Espyy voi ottaa vastaan lahjoituksia jäsenistöltä tai kuntalaisilta. Espyy voi lisäksi hakea 
keräyslupaa varainhankintaan ympäristönsuojelullisiin tarkoituksiin. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:ltä haetaan mahdollisuuksien mukaan 
paikallistoiminta-avustusta esimerkiksi luontokartoituksiin tai viranomaismaksuihin 
kaavavalituksissa.
Samoin toiminta-avustusta tai kohdeavustuksia haetaan muilta yhteistyötahoilta esim. Espoon 
kaupungilta tai muilta ympäristönsuojelutoimijoilta. 

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti sekä hyväksytyn talousarvion pohjalta yhdistys käyttää varoja 
esimerkiksi luonnon ja ympäristön tilaan vaikuttavia hankkeita koskevien kannanottojen 
valmisteluun, metsä- ja luontokartoituksiin sekä tapahtumien ja viestinnän toteutukseen. 

2. Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu 

Kaavoitus- ja yhdyskuntasuunnittelussa Espyyn toiminnan painopiste tulee olemaan rakentamisen 
luontovaikutusten minimointi vaikuttamalla siten, että kaavoituksella ohjataan rakentamista 
säästäen metsää ja ympäröivää luontoa sekä minimoidaan luontokatoa näillä alueilla.
Suoraan virkamiehiin ja luottamusmiehiin vaikutetaan tuomalla esiin luonnon ja metsien vaikutus 
ihmisen hyvinvoinnille. Kaavoittajille esitetään vaihtoehtoja.

Laaditaan mielipiteitä ja kannanottoja sekä tarvittaessa valitetaan kaavahankkeista ja niissä 
tehdyistä päätöksistä.

Luontokartoitettavien alueiden luettelointia pyritään edistämään.

Käynnissä ja suunitteilla olevia tärkeitä maankäyttöhankkeita ovat:

*Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaava (POKE) 
*Helsinki – Turku nopea junayhteys ja varikkoaluepäätös.  
*Datakeskushanke Hepokorvessa
*Espoon Keskuspuisto ja sen lähiympäristön kaavoitus (mm. Espoonväylä) 
*Finnoon ja Kaitaan alue 
*Saariston osayleiskaavan suunnittelualue ja Suvisaaristo. 
*Kauklahden alueen asemakaava ja ympäristö 
*Espoonjoen varteen tehdyt kaavoitussuunnitelmat
* Espoon yleiskaava 2060

2
ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY 

Pappilantie 5, 02770 Espoo www.sll.fi/espoo



* sekä monet luontoarvoiltaan keskeiset asemakaavahankkeet

Laajempien aluekokonaisuuksien kaava- ja liikennesuunnitelmien osalta tehdään yhteistyötä 
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n, Pro Espoonjoki ry:n ja muiden yhdistysten 
kanssa.

3. Metsät, kulttuuriympäristöt ja perinnemaisemat 

Espyyn metsätoiminnan tavoitteena on luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsäkohteiden 
säilyttäminen ja tarvittaessa alueiden metsien käsittely ja muu kehittäminen niin, että huomioidaan 
ja turvataan luonto-, virkistys-, ja maisema-arvot. Espoossa tärkeimpiä metsänomistajia ovat 
Espoon kaupunki ja Espoon seurakunta. Erityistä huomiota kiinnitetään uhanalaisten ja suojeltujen 
luontotyyppien ja niiden lajiston säilyttämiseen myös arvokkaissa perinne- ja 
kulttuuriympäristöissä. 

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 2023 seurataan muun muassa luonnon- ja 
maisemanhoidon suunnitelmien toteuttamista Espoossa ja kiinnitetään erityistä huomiota tärkeiden 
perinnemaisemien säilymiseen.
 
Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Espoon kaupungin ympäristökeskus, teknisen 
keskuksen luonnonhoitoyksikkö sekä Espoon asukasyhdistykset ja seurakunta. 

4. Vedet ja rannat

Tavoitteena on käynnistää keskustelu merialueiden vedenalaisten luontotyyppien suojelusta sekä 
saaristoluonnon suojelusta.
Espyy pyrkii korostamaan Itämeren suojelua ja kiinnittää huomiota mereen laskevien puro- ja 
jokivesien laatuun ja muuhun kuormitukseen, kuten hulevesiin. Pyrimme suojelemaan Espoon 
järvimaisemia ja varjelemaan vesistöjen virkistysarvoja.

Osallistutaan pienvesien kunnostukseen muiden espoolaisten yhdistysten kanssa (mm. Pro 
Espoonjoki ry, Virtavesien hoitoyhdistys ry).  
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.  Jatkamme yhteistyötä seurakuntayhtymän ja paikallisten viljelijöiden kanssa.
Uutena kohteena tavoitteena on laajentaa niittyjen perustamista uusille alueille esim 
niittysaarekkeiden lisäämisellä.
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6. Muu luonnon- ja ympäristönsuojelutoiminta

SLL:n kaivosteemaa toteutetaan ottamalla kantaa hankkeisiin, joista aiheutuu melua ja 
ympäristöhaittoja, kuten kivimurskaamo tai louhinta ja maankaatopaikkatoiminta. Näiden pohjalta 
osallistutaan yhteistyössä Uudenmaan piirin järjestämiin tapahtumiin.
Laajempia ympäristökysymyksiä kuten ilmastonmuutosta ja lajikatoa kytketään mukaan 
yhdistyksen toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
Ympäristövalistukseen kiinnitetään huomiota esim. lähiympäristöprojekteissa. Erityisenä teemana 
pidetään esillä vaatimusta luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä kaikissa 
hankkeissa myös konkreettisesti. Jatketaan myös luonnonmuistomerkkien suojelun tukemista ja 
niiden arvon tunnetuksi tekemistä. 
Kehitetään ympäristövalistustoimintaa lapsiperheille yhdessä Luonto-Liiton ja Espoon Nuorten 
Ympäristönsuojelijoiden (ENY) kanssa.

7. Tapahtumat

Vuonna 2023 Espyyn tavoitteena on järjestää runsaasti tapahtumia:

 24.1. (varalla 25.1) Meriluonto ja  mertensuojelu-tapahtuma  
 Luonto lainassa -viikko helmikuussa
 18.2. hiihtoretki, jälkien tunnistus
 7.3. Vaalipaneeli eduskuntaehdokkaille
 22.3 Kevätkokous, maaliskuu
 Lepakkoretki, huhti-toukokuu Espoonjoki Matti Masing
 Espyy esittäytyy, huhtikuu (Suomenojan luonto ja Tringa) 
 Valkovuokkopäivä , retki lapsille  ja perheille toukokuun loppu
 Kukkataimien vaihtopäivä Villa Apteekki, Puutarhuri esittelee
 Luonnon yrttien päivä kesäkuun alku
 Luonnonkukkien päivä 18.6 Mustikka
 Vieraslajitalkoot, kesä-heinäkuu (jättipalsami)
 Pörriäisniittytalkoita (kesä-syyskuu)
 Evon retki (kesä-syyskuu)
 Suomen luonnon päivä ja Espoo-päivä, elokuu
 Perheleiri elokuun 1. viikolla
 Vieraslajitalkoot, elo-syyskuu (valkopajuangervo)
 Sieniretki, syyskuu
 Sieninäyttely syksyllä Entressen kirjastossa
 Espyy esittäytyy, syyskuu (Syys-Matin markkinat)
 Syyskokous, loka-marraskuu

Lisäksi TAVI-ryhmä suunnittelee muita ajankohtaan sopivia retkiä.
Pyritään järjestämään pikkujoulutapahtuma Villa-Apteekin pihapiirissä ja osallistumaan muiden 
toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden tapahtumiin esim. Villa Elfvik ja SLL:n Uudenmaan piiri.

8. Jäsenhankinta, tiedotus ja viestintä 
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Tavoitteena on yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen edelleen. Jäseniä myös aktivoidaan mukaan
toimintaan järjestämällä tapahtumia, joissa vapaaehtoisten työpanosta tarvitaan. Somenäkyvyyttä 
pyritään lisäämään uusien jäsenten saamiseksi mukaan toimintaan.

Yhdistyksen tärkein tiedotuskanava ovat verkkosivut (www.sll.fi/espoo).  Vuonna 2022 aloitettua 
verkkosivujen päivitystä jatketaan ja parannetaan omaa osaamista siten, että sivustot ovat 
mielenkiintoisia, ajantasaisia ja tietoa antavia jäsenistölle ja muille luonnonsuojelusta 
kiinnostuneille.  

Yhdistys viestii jäsenilleen sähköpostitse Creamailer-sovelluksen avulla lähetettävillä jäsenkirjeillä 
ja tapahtumakutsuilla. Viestit lähetetään Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenrekisteristä saatuihin 
sähköpostiosoitteisiin. Jäsenrekisteriin ja -kirjeisiin liittyviä käytäntöjä kehitetään myös 2023 ja 
pyritään lähettämään erillinen jäsenkirje myös niille, joilla ei ole rekisterissä sähköpostiosoitetta. 

Yhdistyksen Facebook-uutisointia ylläpidetään yhdessä muiden kanavien kanssa ja pyritään 
saamaan myös uusia seuraajia. Yhdistyksen paperista esitettä ja muita materiaaleja jaetaan 
tilaisuuksissa ja retkillä. 
 
Hankitaan lisää aktiivisia jäseniä henkilökohtaisilla kontaktoinneilla.

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 tai Luonto-Liiton kanssa.  Yhteistyötä tehdään myös Natur och Miljö:n sekä 
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 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. Pyritään 
tiiviimpään yhteistyöhön Espoon seurakuntien kanssa erityisesti metsiensuojelussa. 
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