
Liite 1. Ehdotus vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 – KYY:n 40-vuotisjuhlavuosi

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry Kyrkslätts miljöförening rf (KYY) toimii Suomen 
luonnonsuojeluliiton (SLL) Uudenman piirin paikallisjärjestönä. Yhdistys toimii myös Natur och 
Miljö yhdistyksen paikallisyhdistyksenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan 
luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä.

40-vuotisjuhlavuotta juhlistetaan vuoden aikana eri tilaisuuksissa. 

JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä on vuoden 2019 marraskuussa 301 SLL:n kuuluvaa jäsentä. Toimintavuoden aikana 
jäsenmäärää pyritään kasvattamaan. Erityisesti järjestettävien tapahtumien yhteydessä tehostetaan 
jäsenhankintaa.

YLEISÖTAPAHTUMAT
Yhdistys järjestää jäsenistölleen ja luonnosta kiinnostuneille retkiä sekä tilaisuuksia ajankohtaisista 
aiheista. Kesän kynnyksellä järjestetään yölaulajaretki. Kirkkonummi-päivien yhdistystorilla 
elokuussa esitellään KYY:n toimintaa ja järjestetään muuta toimintaa. Vuoden aikana jatketaan 
perheille ja lapsille suunnattua toimintaa. Järjestetään yhdessä Kirkkonummen Porkkalan 
Martattojen kanssa tilaisuus ”Viekkaat vieraslajit” (alustavasti ti 10.3.).

PORKKALAN LINTUVIIKKO 
Järjestetään toista kertaa 11. - 17.5. 2020. Järjestämme luentoja ja retkiä koululaisille sekä suurelle 
yleisölle Kirkkonummen keskustassa ja Porkkalanniemellä. Yhteistyössä Tringa ry:n kanssa.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen aktiivisesti omasta toiminnastaan sekä luontoon ja ympäristöön 
kohdistuvista hankkeista. Tiedottamisen keskeisimmät välineet ovat yhdistyksen verkkosivut, 
sähköpostilista ja Facebook.
Paikalliselle medialle tuotetaan uutisaineistoa sekä juttuja kirkkonummelaisesta luonnosta ja 
ympäristöstä.

ILMASTONMUUTOKSENTORJUNTA JA HINKU-KUNTALAISUUS
Kehitetään ilmastonmuutoksentorjuntaan liittyvää toimintaa. Nostetaan esiin hiilinielujen ja 
-varastoiden merkitystä metsäyhteyksissä, järjestään mahdollisesti ruokaan littyyvä tilaisuus.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
Yhdistys seuraa aktiivisesti alueen maankäytön suunnittelua ympäristön kannalta merkittäviä 
hankkeita. Se lausuu kaavoista ja ottaa muutenkin aktiivisesti kantaa ympäristönsuunnitteluun.

METSÄT
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti metsien käsittelyyn. Tavoitteena on, että metsien hoidossa
otetaan erityisesti huomioon luonnon, hiilensidonnan, maisemanhoidon sekä asukkaiden 
virkistäytymisen tarpeet. 

RAGVALDSIN PERINNETILA
Ragvaldsin pihapiirissä ja ympäristössä jatketaan linnunpönttöjen ripustamista ja niiden huoltoa. 
Ylläpidämme lintujen talviruokintaa alueella, jos löytyy ihminen joka on halukas tätä tekemään.



RÖNNSKÄRIN LINTUASEMA
KYY on mukana ylläpitämässä ja kehittämässä lintuaseman toimintaa.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ
Yhdistys voi palkita suomen ja ruotsinkielisen lukion opiskelijoita, jotka ovat kiinnittäneet 
opinnoissaan erityistä kiinnostusta ympäristöasioihin. Pyritään kehittämään perinteistä stipendiä 
kannustavampi tapa palkita oppilaiden kiinnostusta luonto- ja ympäristöasioista. 

Liite 2. Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi

Jäsenmaksut NoM 30
Kunnan avustus (ympäristönsuojelu+ talkoot) 2700

Kokoukset ja muu hallinto 350
600

Yleisötilaisuudet (ml Kirkkonummi-päivä) 700
Retket 350
Talkoot 400

400
400
600
200

Ilmoitukset ja mainonta 400
100

Sekalaiset 230
Yhteensä 4730 4730

Porkkalan lintuviikko

Rönnskär-avustus
Koulu- ja lapsitoiminta
Matka- ja muut inventointikulut
Oppilaitosyhteistyö

Pankkikulut


