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Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry:n (KYY) toimintakertomus 2020

Poikkeuksellisen vuoden takia suuri osa suunnittelemastamme toiminnasta jäi toteutumatta. 
Korona-epidemia pakotti siirtämään pääosin suunnitellut tapahtumat seuraavalle vuodelle. 
Ainoastaan Torju haitalliset vieraslajit -ilta ehdittiin järjestää ja yhdet Smedsin kalliokedon 
niittotalkoot järjestettiin turva etäisyyksin.

Hallitus 2020

Puheenjohtajana toimi Laura Räsänen  
varapuheenjohtajana Merja Talvela 
sihteerinä Riitta Hukkanen 

muut jäsenet
Riku Cajander 
Sofia Koistinen 
Katriina Könönen 
Niko Niemenmaa 
Eetu Paljakka 
Pertti Panula 
Arja-Leena Toivola 
Teija Virtamo-Tiiska 
 
Varajäsenet
Taina Keinänen 
Tarja Ketola 
Päivi Kujasalo
Leena Outinen  
 
Hallitus kokoontui 3 kertaa etänä ja lisäksi sähköisten viestien vaihto oli aktiivista.
 
Annetut lausunnot

Veikkolanpuro 2 asemakaavalausunto 14.2.

Lausunto Tolsanjärven asemakaavan valmisteluaineistosta 30.5.

Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava uhkaa Nuuksion järviylängön 

luontoaarteita, yhdessä SLL Uudenmaa piirin kanssa 4.9.

Ekokylä” nimi hämää – lausunto Mustikkarinteen asemakaavan valmisteluaineistosta 8.9.

Lausunto Bjönsinmäen asemakaavaehdotuksesta 15.12.

 

Tehdyt kannanotot ja tiedotteet

KYY 40 vuotta kirkkonummelaisen luonnon puolesta

Keskusmetsän ydinosaa ostetaan kunnalle virkistyskäyttöön – Ympäristöyhdistys on 

tyytyväinen 1.6.

Metsästrategian päivittämisestä 21.10.

Keskusmetsää ei saa supistaa (Kettukorven asemakaavasta) 18.11.

https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=1758&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2230&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2166&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2058&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2058&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=1990&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2237&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2213&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2082&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2082&action=edit
https://www.sll.fi/kirkkonummi/wp-admin/post.php?post=2026&action=edit


 

 

Tiedotuskanavat

Yhdistyksellä on nettisivu www.sll.fi/kirkkonummi, se ylläpitää FaceBook sivua ja ryhmää yhdessä
Inkoo-Siuntio yhdistyksen kanssa, lisäksi lähetettiin jäsenkirjeitä niille joiden sähköpostiosoite on 
tiedossa. Kokouskutsut julkaistiin lisäksi Kirkkonummen Sanomissa.

Rönnskärin lintuasema

Rönnskärin lintuaseman tuki piti sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä, ja KYY:n edustaja
toimi puheenjohtajana. Syyskokouksessa hallitukseen tuli muutoksia. Hallituksesta jäivät pois 
Karno Mikkola (Tringa), Riku Cajander (KYY) ja Merja Talvela (KYY), tilalle tulivat Petteri 
Tolvanen (Tringa), Sofia Koistinen (KYY) ja Nico Niemenmaa (KYY). Puheenjohtajaksi valittiin 
Jukka Hintikka.

Torju haitalliset vieraslajit -ilta 

Ilta järjestettiin yhdessä Kirkkonummen Porkkalan Marttojen ja Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluyksikön kanssa, juuri ennen kun korona lopetti tilaisuudet 10.3. Innokkaita 
kuulijoita oli hieman alle sata. 

Porkkalan lintuviikko, muut tapahtumat ja näyttely 

Tarkoituksena oli järjestää Ympäristöyhdistyksen 40-vuotisjuhlavuoden tapahtuma, Porkkalan 
lintuviikko ja muita yleisöretkiä ja -tapahtumia,  koronapandemia esti kaikkien toteuttamisen. 

Vaikka Porkkalan lintuviikko jouduttiin perumaan tehtiin valmiiksi sen osaksi aiottu 
valokuvanäyttely, joka siirtyi keväälle 2021, tai myöhäisempään aikaan covid-tilanteesta riippuen. 
Olli Sakselan valokuvista on teetetty 20 suurennosta sekä tekstiplakaattia. Alustavasti on sovittu 
kirjasto Fyyrin kanssa, että ne ripustetaan näyttelytilaan loppukeväällä. Näyttelyn on ajateltu 
kiertävän muissakin paikoissa, kuten Masalan kirjastossa ja kouluissa. Näyttelyn nimi on 
”Porkkalan Linnut” ja teemana on linnuston ja ympäristömme suojelu.

Luontokartoitukset

Kartoituksia tekivät Olli Manninen ja Iida Korhonen yhteistyössä Luonto-Liiton metsäryhmän 
kanssa. Raportit eivät ole vielä valmistuneet, mutta paikat ja kuvalinkit alla. 
Navalanmäki etc,Veikkola luoteisosa kolme metsää, Kolabacken eteläinen (datakeskuskaava), 
Kolabacken luoteinen, Sundsberg, Sudsbergintien pohjoispuoli, Kurkisto etc, Eerikinkartano, 
Veikkolan UP eteläpuoli, Järsö itäinen, Vasametsä, Vols, suojelemattomat alueet, Munkkulla.

Talkoot

Järjestimme  korona-tilanteen takia vain yhdet talkoot, Smedsin kalliokedon kunnostustalkoot. 

Munkkullan kotiseutupolku

Pekka Borgin vetämä työryhmä on toteuttamassa kotiseutupolkua Munkkullaan. Polun 
toteuttamiseen on saatu lupa kunnalta. Kohdeopastustekstit ja piirrokset valmistetaan talven aikana.
Kotiseutupolku vihitään käyttöön juhlallisesti keväällä 2021. Opastettujen retkien peruunnuttua 
KYY:n hallitus päätti vuoden opastettujen retkien rahallisen resurssin käyttämisestä opastaulujen 
rahoitukseen.




