
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry 

Kyrkslätts miljöförening rf 

hyväksytty hallituksessa 13.2.2020

LUONNOS 25.2. kevätkokoukselle

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Jäsenet ja hallitus

Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 3 kertaa sekä keskusteli aktiivisesti 
sähköpostissa ja WhatsApp-ryhmässään. Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä: 
Riku Cajander, Riitta Hukkanen (sihteeri), Nico Niemenmaa, Pertti Panula, Laura Räsänen
(puheenjohtaja), Olli Saksela, Merja Talvela (varapuheenjohtaja), Arja-Leena Toivola, 
varajäseninä: Taina Keinänen, Katriina Könönen ja Leena Outinen.

Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 282, joista kirkkonummelaisia 271. 
Jäsenhankintaa tehtiin luontoiltojen ja muiden tapahtumien yhteydessä, jäsenmäärään 
lisäystä vuoden takaisesta on 38 henkilöä.

TAPAHTUMAT JÄSENISTÖLLE JA YLEISÖLLE

Luontoretket

• 23.3. Lasten linturetki tiaiset ja tikat, Keskusmetsä 

• 5.5. Hyönteisten kiehtova maailma

• 20.5. Porkkalan lintuviikko, Bongaa torilta eli muuttolintujen bongausta keskustassa

• 23.5. Porkkalan lintuviikko, retket koululuokille

• 25.5. Porkkalan lintuviikon lastenretket, 2 kpl

• 26.5. Meikon vaellus

• 5.10. Lasten linturetki Saltfjärdeniin ja Rilaxiin.

Luontoretkille osallistui yhteensä 223 henkilöä, kuva Merja Talvela.



Luontoillat

• 26.3. Jyrki Muona: Koska ja miten hyönteiset hävisivät maailmasta

• 26.11. Pekka Poutanen  Maata pitkin ilmastoa säästäen Eurooppaan 

Lisäksi Porkkalan lintuviikkoon liittyen 3 luontoiltaa ks. alempana. 

Porkkalan lintuviikko 20.-26.05. 

Porkkalan lintuviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa, yhteistyössä Tringa ry:n kanssa. 
Viikon aikana pidettiin kolme luontoiltaa: Kati Vierikko ja Keijo Savola, Lasse J.Laine ja 
Pertti Panula, Markku Jämsä ja Olli Saksela, seitsemän opastettua lintu- ja luontoretkeä 
sekä kaksi lintubongaus tapahtumaa kirkolla ja torilla, toinen yhteistyössä Kirkkonummen 
srk:n kanssa. Lisäksi Porkkalan kärjessä Luotsiaseman Haahka-lavalla sekä välikärjessä 
päivystivät oppaat lauantaina ja sunnuntaina, ja yleisöä varten oli ylimääräisiä kaukoputkia
käytössä lintujen katseluun. Kuudelle koululuokalle tarjottiin sekä luento että linturetki.  

Porkkalan lintuviikko toteutettiin KYY:läisten ja TRINGA:laisten voimin, tapahtumiin 
osallistui noin 400 ihmistä.  

Luonnonhoitotalkoot

Yhdistys järjesti lehdonhoitotalkoot Volsissa 6.10. ja hoitotalkoot Sundsin kalliokedolla 
Lähteelässä Porkkalassa 3.11. 

Ympäristöyhdistys sai lahjoituksena Helsingin Juutalaiselta koululta 50 linnunpönttöä. 
Koulun oppilaat ovat tehneet 100 pönttöä, joista puolet tuli Kirkkonummen metsiin. Hienoja
ja huolellisesti tehtyjä pönttöjä ovatkin! Yhdistyksen aktiivit veivät pöntöt metsään. Iso 
joukko untuvikkoja saa hyvän alun elämälleen tulevina kesinä. 

Talkootyönä hoidettiin lisäksi yhdistyksen linnunpönttöjä ja lintujen talviruokintaa 
Ragvaldsissa.

Esityksiin, retkille ja talkoisiin osallistui yhteensä n 540 ihmistä. Tarkat osallistujamäärät 
liitteessä.

Luonnonhoitotalkoot Sundsin kalliokedolla Lähteelässä Porkkalassa, kuva Marita Arvela.



KYY:n OSALLISTUMINEN TAPAHTUMIIN 

Tornien taisto – tapahtumaan KYY osallistui 4.5. Saltfjärdenin lintutornissa.

Kirkkonummi-päivien järjestötorilla KYY esitteli toimintaansa sekä vastaanotti kunnan 
ympäristöpalkinnon.

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

KYY oli erityisen aktiivinen Johannesbergin kosteikon suojelussa ja kunnan luonnonhoito- 
ja talousmetsäsuunnitelmaan vaikuttamisessa. 

Lausunnot ja muistutukset 2019

• Masalanportin asemakaavaehdotuksesta 25.1.

• Porkkala ja muut ls-alueet perustamisesta 22.2.

• Kirkkonummen luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta (ensimmäinen 
versio)15.3.

• Masalan ja Suvimäen kaavaluonnoksesta 30.4.

• Kirkkonummen luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta (toinen versio)yhdessä 
SLL Uudenmaan piirin kanssa 14.5.2019 

• Kunnan luonnonhoitosuunnitelmista kunnan suojelualueille 26.5.

• Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
yhdessä SLL Uudenmaan piirin kanssa 26.6.

• Muistutus Uusimaa kaava 2050:sta 8.11.

• Urheilupuiston asemakaavaehdotuksesta 15.11.

Kunnan ympäristöpalkintoa vastaanottamassa, kuva: Eva Grönblad.



Valitukset 2019

• Kunnallisvalitus Kirkkonummen kunnanvaltuuston päätös § 4, 28.1.2019 
Riistametsän asemakaava (hanke 34600), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 
§:n mukaisesti. Yhdessä Finteskin suojeluyhdistyksen kanssa 11.3.

• Valtitus Kirkkonummen kunnanvaltuuston päätös 28.1.2019 § 3, Sarvvikinportin 
asemakaava, hanke 34500. 12.3.

• Muutoksenhaku Helsingin hallito-oikeudelle yhdessä SLL Uudenmaan piirin kanssa:
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä 
koskevasta luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaisesta poikkeusluvasta 
Kirkkonummen Masalassa sijaitsevalla Suvimäen ja Majvikin alueella. 6.5.

Johannesberg

KYY oli erityisen aktiivinen Johannesbergin kosteikon suojelussa, hanke tunnetaan myös 
Törnäsintien maankaatopaikka -hankkeena, puuhaajat puhuivat siitä Törnäsintien 
pellonparannuksena. Asia on kesken, mutta mm Kirkkonummen ympäristölautakunta on 
samaa mieltä kanssamme, että maankaato Johannesbergiin vaatisi ympäristöluvan. Asian 
tiimoilta tehtiin 15.2."Kantelu Kirkkonummen kunnan ympäristöpäällikön toiminnasta” ja 
17.3. tutkintapyyntö ELY:lle ”Pyyntö tutkia valmistellaanko Kirkkonummen Evitskogin 
Johannesbergin kosteikkolle laitonta maankaatopaikkaa”.

Hakkuiden uhkaamat metsät

Tuimme kartoituksia hakkuiden uhkaamissa potentiaalisesti monimuotoisuusarvoja 
omaavissa metsissä. 

Hanhia Johannesbergin kosteikolla, kuva: Reijo Mäihäniemi



Kunnan metsät

Osallistuimme aktiivisesti keskusteluun kunnan metsäsuunnitelmasta. Tavoitteena on 
saada metsät hakkuiden ulkopuolelle virkistys-, monimuotoisuus- ja ilmastonsuojelusyistä 
30 vuodeksi, turvallisuushakkuita lukuunottamatta. Teimme mm lähes 50 sivuisen 
lausunnon metsäsuunitelmasta ja kerroimme suunnitelmasta ja siihen vaikuttamisesta 
kuntalaisille ja päättäjille perusteellisesti nettisivuillamme, paikallislehdissä ja 
Facebookissa. Lautakunta päätyi 1,5 vuoden moratorioon, monen kohteen rauhaan 
jättämiseen ja parempaan kuulemiseen toimenpidenohjelmavaiheessa.

TIEDOTUS

KYY:llä on sähköpostilista, jolla on noin 300 vastaanottajaa. KYY:n nettisivu  
https://www.sll.fi/kirkkonummi. Facebookissa sivu (Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry - 
Kyrkslätts miljöförening rf) tiedotukseen ja yhdessä Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistyksen 
kanssa Facebook-keskusteluryhmä. Ryhmä on perustettu jäsenistön omien retkien ja 
havaintojen esittelyä sekä keskustelua varten. Lisäksi yhdistys on vuoden aikana tehnyt 
aktiivisesti juttuja paikallislehtiin.

Timo Vartiainen retusoi KYYn logon ja teki siitä suurempi resuluutioisen version.

EDUSTUKSET

Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä KYY:tä edusti Merja Talvela hän myös toimi 
Rönnskärin lintuaseman tuki ry:n puheenjohtajana.

TUET

KYY jatkoi perinteiseen tapaan Rönnskärin lintuaseman tuki ry:n avustamista 400 eurolla. 
Porkkalan lukiossa biologian opinnoissa menestyneelle oppilaalle myönnettiin 50 euron 
kannustusstipendi jatkamaan harrastuneisuuttaan luonnontuntemuksessa.

Stockholmsmossen-Torvströmossen saatiin aktiivisella työllä metsätaloussuunnitelman 
hakkuiden ulkopuolelle. Kuva: Laura Räsänen.



Liite 1 Osallisutujamäärät

TAPAHTUMAT JÄSENISTÖLLE JA YLEISÖLLE

Luontoretket

• 23.3. Lasten linturetki tiaiset ja tikat, Keskusmetsä, 25 henkeä. 

• 5.5. Hyönteisten kiehtova maailma, 7 henkeä.

• 20.5. Porkkalan lintuviikko, Bongaa torilta eli muuttolintujen bongausta keskustassa 
tapahtumassa vieraili 50 henkeä.

• 23.5. Porkkalan lintuviikko, retket koululuokille, 149 henkeä.

• 25.5. Porkkalan lintuviikon lastenretket, 2kp, 10 henkeä. 

• 26.5. Meikon vaellus, 18 henkeä.

• 5.10. Lasten linturetki Saltfjärdeniin ja Rilaxiin, 14 henkeä.

Luontoretkille osallistui yhteensä 223 henkilöä

Luontoillat

• 26.3. Jyrki Muona: Koska ja miten hyönteiset hävisivät maailmasta, 30 henkeä 

• 26.11. Pekka Poutanen  Maata pitkin ilmastoa säästäen Eurooppaan, 30 henkeä 

Porkkalan lintuviikko toteutettiin KYYläisten ja TRINGAlaisten voimin, tapahtumiin 
osallistui noin 400 ihmistä. 

Luonnonhoitotalkoot

Yhdistys järjesti lehdonhoitotalkoot Volsissa 6.10. ja hoitotalkoot Sundsin kalliokedolla 
Lähteelässä 3.11. Näihin osallisui 5 + 9 henkeä. 

Ympäristöyhdistys sai lahjoituksena Helsingin Juutalaiselta koululta 50 linnunpönttöä. 
Yhdistyksen aktiivit veivät pöntöt metsään. Talkootyönä hoidettiin lisäksi yhdistyksen 
linnunpönttöjä ja lintujen talviruokintaa Ragvaldsissa. Näihin osallistunut noin 5 ihmistä.

Esityksiin, retkille ja talkoisiin osallistui vuoden aikana yhteensä noin 540 ihmistä.


