
ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY
Esbo Miljöförening rf

hyväksytty kevätkokouksessa    21.3.2022 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
 

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*
2021 1621*

*Vuodesta 2017 Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee ilmoittamaan jäsenmääränä vain 
jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Tämä laskentatapa antaa jäsenmääräksi 2021 1653 , jossa 
ESPYY:n jäsenmäärä on 1621 ja Natur och Miljö rf:n jäsenmäärä Espoossa on 32.
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Yhdistyksen hallituksen toiminta ja sääntömääräiset kokoukset

Hallituksen toiminta jatkui vuonna 2021 pääosin entiseen malliin ja kokoukset pidettiin 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 2021 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, Salla Nurkkala ja 
Raimo Volanen. Varajäseniä olivat Riitta Salmela ja Virpi Sahi ja Veikko Solantie.   
Veikko Solantie menehtyi marraskuun alussa ja jätti ison aukon hallituksen asiantuntijana, 
ainutlaatuisen osaamisensa vuoksi. Veikko oli laajalti arvostettu biologi sekä hyvin tunnettu 
luonnon intomielisenä puolustajana.
Toiminnantarkastajana toimi Petro Pynnönen ja varatoiminnantarkastajana Arja Heinämäki.
Hallitus kokoontui toimintavuonna 11 kertaa: 13.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6., 10.8., 14.9., 12.10. 
10.11 ja 14.12. Hallituksen jäsenet osallistuivat myös seminaareihin, työpajoihin ja 
asukastilaisuuksiin, jotka poikkeusoloissa järjestettiin useimmiten nettiyhteyksien välityksellä.  
Hallituksen jäseniä osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin nettiseminaareihin ja 
piirin hallituksen kokouksiin osallistui Anni Simola piirin hallituksen jäsenenä sekä Leena Kauppila
varajäsenenä.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.3.2021. Kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 
tilinpäätös sekä hyväksyttiin toimintakertomus. Osallistujia oli 11.

Yhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2021 hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2022. Vuodelle 2022 valittiin puheenjohtajaksi jatkamaan Anni Simola. Yhdistyksen hallitukseen 
vuosille 2022-23, valittiin Juha Solantie, Kristiina Mod, Eija Bär, Pirjo Itkonen ja Mikko Partio. 
Hallituskauttaan jatkavat varsinaiset jäsenet Erkki Kaarnama, Salla Nurkkala, Rainer Lahti, Raimo 
Volanen ja Leena Kauppila.  Varajäseniksi valittiin Riitta Salmela, Paula Mertsalmi, Aarno 
Pelkonen ja Heikki Simola. Virpi Sahi valittiin erityisasiantuntijaksi.  Hallitus valtuutettiin 
valitsemaan vuodelle 2022 useampia erityisasiantuntijoita tarpeen mukaan. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Petro Pynnönen ja varatoiminnantarkastajaksi Arja Heinämäki.  Kokouksen aluksi pidettiin 
lyhyt hiljainen hetki Veikko Solantien muistoksi sekä kuultiin Juhan puhe ja laulu Veikko -sedälle.  
Heikki Simola piti esitelmän: Sinileviä saamme kiittää.  Syyskokouksessa oli 19 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, Nuuksio-seura ry,  Espoon perinneseura ry, Suur-Espoonlahden kehitys ry, Tringa ry, 
Virtavesien hoitoyhdistys ry, Pro Bodomjärvi ry, Matalajärven suojeluyhdistys ry sekä Suomenojan 
Luonto ry.  Yhteistyökumppaneina toimivat myös yritykset kuten Siemens Oy ja Lidl Oy sekä 
Espoon seurakuntayhtymä ja Finnträskin suojeluyhdistys ry, 

Osa yhdistyksen kannanotoista laaditaan yhdessä SLL:n Uudenmaan piiri ry:n kanssa. Vuonna 2021
erityisasiantuntija Lauri Kajander on ollut tärkeä kumppani erityisesti kaava-asioissa. 

Yhteistyötä on tehty myös Villa Apteekissa toimivien Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja 
Kalliolan Setlementin Askel-projektin kanssa, erityisesti talon toimintaan liittyen. Villa Apteeki 
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täytti 100 vuotta vuonna 2021.

ESPYY:tä yhteistyöjärjestöissä edustivat seuraavat henkilöt:

 SLL Uudenmaan piiri ry:n hallitus,  Anni Simola ja Leena Kauppila varajäsenenä. Pasi 
Raipola toimi Espyyn edustajana 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
 Espoon perinneseura ry, Rainer Lahti

Tapahtumat

ESPYY järjesti vuonna 2021 yhteensä 10 tapahtumaa kaiken kaikkiaan.  Merkittävä osa 
suunnitelluista tapahtumista jouduttiin jälleen siirtämään.  Osallistujia tapahtumissa oli myös 
huomattavasti vähemmän, mutta kuitenkin yhteensä 399 henkilöä, joka oli hieno saavutus ja 
onnistuneiden Syysmatin markkinoiden ansiota.

Espyyn kevätkokous 30.3.2021 11

Pörriäisniityn istutustalkoot 4.5.2021 3

Bussiekskursio Hattulan Tenholaan 19.6.2021 10

Luonnonkukkien päivän retki Nupurinjärvelle 20.6.2021 19

Pörriäisniityn niittotalkoot 22.6.2021 ja 5.8.2021 15 + 6

Siemensin henkilöstön virkistyspäivä: talkoot 
Pörriäisniityllä

26.8.2021 25

Pörräisniityn haravointitalkoot 2.9.2021 6

Maailman siivouspäivä / muovinkeräystalkoot 18.9.2021 32

Syys-Matin markkinat 18. – 19.2021 250

Pörräisniityn haravointitalkoot 4.11.2021 3

Espyyn syyskokous 18.11.2021 19

Pappilanniityn pörriäisniityn hoitohanketta jatkettiin ja niityllä järjestettiin viisi talkootapahtumaa, 
jotka ideoi Erkki Kaarnama. Mukana toteutuksessa oli myös Raimo Volanen ja yhdessä Pirjo 
Itkosen yritysyhteistyöhankkeen kanssa järjestettiin Siemensin henkilökunnalle oma 
virkistäytymispäivä Pörriäisniittytalokoiden muodossa. Siemens tuki pörriäistniityn toimintaa 
avustuksella. Osallistujia oli yhteensä 33+25 (Siemens).

 4.5 Istutustalkoot

 22.6. Niitto- ja haravointitalkoot

 26.8. Siemensin henkilökunnan talkoot

 5.8. Niittotalkoot

 2.9. Haravointitalkoot
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 14.11. Haravointitalkoot  

19.6. Tehtiin retki bussilla Hattulan Tenholaan, jossa tutustuttiin niityn hoitoon katajapellolla sekä 
tutustuttiin matkalla ympäristön nähtävyyksiin. Vetäjänä Pekka Savolahti ja lisäksi  Raimo Volanen 
ja Erkki Kaarnama. 10 osallistujaa.
20.6. Luonnonkukkien päivänä tehtiin retki Nupurinjärvelle, jossa kukkii laajalti Iiristä.  Retken 
vetäjänä toimi Heikki Simola ja mukana oli myös osallistujia Kauniaisten Natur Och Miljöstä. 
Osallistujia 19. 

18.9. Maailman siivouspäivänä järjestettiin Espyyn omat talkoot SLL:n muovinkeräystalkoiden 
osana. Tapahtumia oli kolme Järvenperässä (Paula Mertsalmi), Suomenojalla ja Tapiolassa (Anni 
Simola). Osallistujia yht. 32 Seurakuntayhtymä ja Lidl

18-19.9. Syysmatin markkinat Espoon tuomiokirkolla vetivät taas paljon kävijöitä tutustumaan 
Espyyseen ja sieniin sekä osallistumaan t-paita kyselyyn. Hallituksen jäsenet kunnostautuivat 
olemalla ahkerasti mukana tapahtumassa ja kojulla. Osallistujia ja kojulla kävijöitä ainakin n. 250 
henkeä. Kaj Järvisalo EMYstä laittoi markkinateltan Espyylle.

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. 

Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaavan Espyyn ja Uudenmaan piirin yhteinen 15 sivuinen valitus 
lähti 22.7.  Siitä huolimatta kaupunginhallitus11.10 ja valtuusto hyväksyivät kaavan 15.11. ja Espyy
valitti tästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 28.12.  Päätöstä Hallinto-oikeudesta ei ole 
vielä tullut.

Jokisillan kaava on ollut valmisteilla vuodesta 2017 alkaen ja Espyy on aktiivisesti vaikuttanut 
kaavaan sen eri vaiheissa.  Vuoden lopussa saatiin viimein päätös Helsingin hallintooikeudesta, että 
kaava on hylätty. Espyyssä iloittiin päätöksen puolesta.

Korona -pandemian takia päätettiin tehdä virtuaaliretkisivu Espyyn webbisivuille toteutus jäi 
edelleen kuluneena vuonna kesken. Suurin osa materiaaleista saatiin kuitenkin valmiiksi ja 
toteutuksen loppuunvienti on loppumetreillä.

Virallisia kirjallisia lausuntoja ja kannanottoja tehtiin vuoden 2021 aikana 14 kappaletta:

4.1.2021 Jokisillan kaavan valitus 

9.3.21 Miilukorpea koskeva valitus yhdessä Uudenmaan piirin kanssa
1.4.2021 Vastaselitys HAOlle Jokisillan kaavasta
9.4.2021 Uudenmaan maakuntakaavan vastaselitys HAOlle
20.4.2021 Espyyn valitus Hepokorvenkallion kaavasta Espoolle 
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5.5.21 Muistutus Espoon kaupungille koskien Högnäsin asemakaavaa
22.7.21 Espyy ja Uudenmaan piiri valittivat POKEsta Espoon kaupungille
4.8.21 Vastaselitys koskien Miilukorpea
8.10.21 Finnoon asemakaavan OAS koskeva muistutus Yhdessä Tringan kanssa
25.10.21 Valituslupahakemus Uudenmaan maakuntakaavapäätöksestä
30.11.2021 Lasihytin asemakaavaa koskeva valitus yhdessä Pro Espoonjoen kanssa.
28.12.21 Espyy ja Uudenmaan piiri n valitus POKEsta Hallintooikeuteen
28.12.2021 Valitus Heporvenkallion kaavasta hallinto-oikeuteen

Keski-Espoon luonnon ja maisemanhoitosuunnitelmasta  vv. 2022-2032 sekä Espoon 
metsätyöohjelmasta vuosille 2021-2022 lähetetiin kommentit ja huomautukset Espoolle.
Lisäksi kommentoitiin uutta rakennus- ja kaavoituslakiluonnosta. ja osallistuttiin Itä-Espoon 
luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman valmisteluun.

Näiden lisäksi lähetettiin sähköpostitse Espoon kaupungin valtuutetuille, kaupunginhallituksen 
jäsenille ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille muutosehdotuksia ja muistutusviestejä 
käsiteltävinä olevista tärkeistä kaavoista. 
Liite1

Tärkeistä kaavoista lähetettiin myös mediatiedotteita. 
Hepokorvenkallion kaavasti tehtiin MOT ohjelma

Viestintä jäsenistölle ja kuntalaisille

Yhdistyksen tärkeimmät viestintäkanavat olivat verkkosivut www.sll.fi/espoo ja sähköposti 
espoo@sll.fi      ja facebook. Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä kappaletta.

Jäsenkirjeiden lähettämiseen hankittiin Creamailer-sovellus, kuukausittaisella 
käyttöoikeusmaksulla. Sovelluksen avulla voidaan lähettää hienoja, 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.
Lehtiä jaettiin myös Espoon kirjastoihin.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittivat aktiivisesti mielipiteitä  paikallislehtiin ja Helsingin 
Sanomiin Espoon maakayttöhankkeista ja mm. Länsiväylän toimittajan kanssa tehtiin 
maastokäyntejä.

Yhdistyksen viestirutiineja on edelleen parannettava ja nyt vuonna 2021 Espyyn verkkosivujen 
ylläpitoon saatiin rekrytoitua mukaan apuhenkilöitä. Miia Pietiläinen jätti Espyyn nettisivujen 
ylläpidon ja siirtyi muihin hommiin. 

Myös Kilta-jäsenrekisterijärjestelmässä on ollut ongelmia, mutta koska sopimuksen mukaan SLL on
virallinen reksiterinpitäjä, ei Espyyllä ole muuta mahdollisuutta kuin käyttää tätä järjestelmää. 
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.  Päivittäjänä toimii  Kristiina Mod ja Leena 
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Kauppila 

Uudenmaan piiri lopetti Luonnonsuojelija-lehden Uusimaa-liitteen, koska sen laadinta oli 
työllistävää, eikä kirjoittajia löytynyt.  
Yhdistyksen esitettä ja jäsenlehden vanhaa liitettä jaettiin tapahtumissa ja retkillä. 

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 700 € avustuksen SLL:n Uudenmaan piiriltä. Myös 
Raisio-yhtymä tuki talkooeväiden muodossa toimintaa. Hankkeesta vastasivat Erkki Kaarnama ja 
Raimo Volanen.  
Villa Apteekki täytti 100 v. 2021. Tämän  kunniaksi tehtiin mainoslakana joka ripustettiin Villa 
Apteekin julkisivuun.

Jäsenhankintakilpailu jatkui koko vuoden 2021, mutta tuotti valitettavan vähän jäseniä.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tuloista pääosan muodostavat SLL:lta ja Natur och Miljöltä saadut jäsenmaksuosuudet.
Jäsenmaksu vuonna 2021 oli 38 €. Koska Liittokokous päättää liiton jäsenmaksuista ei ole vielä 
tietoa saadaanko mukaan uusi jäsenmaksuluokka tai alennettu maksu vähätuloisille.
 
Yhdistyksen tulos oli vuonna 2021 ylijäämäinen  2159,35 €. 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.  Kaavavaikuttamiseen saadut lahjoitukset yhteensä 1850,00 
€ siirrettiin tulevalle vuodelle varauksiksi kuluihin ja hylkäävien päätösten maksuihin. 
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