
Kirkkonummen ymparistoyhdistys ry luonnos

TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Kirkkonummen ymparistoyhdistys ry Kyrkslatts miljoforening rf (KYY) toimii Suomen 
luonnonsuojeluliiton (SLL) Uudenmaan piirin paikallisjarjestona. Yhdistys toimii myos Natur 
och Miljo yhdistyksen paikallisyhdistyksena. Yhdistyksen tarkoituksena on edistaa toiminta-
alueellaan luonnon- ja ymparistonsuojelua seka vaalia kulttuuriperintoa.

JASENISTO

Yhdistyksella on vuoden 2022 marraskuussa 275 Suomen luonnonsuojeluliittoon ja noin 5 
Natur och Miljoseen kuuluvaa jasenta. Toimintavuoden aikana jasenmaaraa pyritaan 
kasvattamaan.

YLEISOTAPAHTUMAT

Yhdistys jarjestaa jasenistolleen ja luonnosta kiinnostuneille retkia seka tilaisuuksia 
ajankohtaisista aiheista. Kesan kynnyksella pyritaan jarjestamaan yolaulajaretki. 
Kirkkonummi-paivien yhdistystorilla elokuussa esitellaan KYY:n toimintaa.. Perheille ja 
lapsille suunnattua toiminta keskitetaan Porkkalan lintuviikon yhteyteen.

PORKKALAN LINTUVIIKKO

Jarjestetaan neljatta kertaa 2023. Jarjestamme luentoja ja retkia koululaisille seka suurelle 
yleisolle Kirkkonummen keskustassa ja Porkkalanniemella yhteistyossa Tringa ry:n kanssa.

5-luokkalaisten lintu- ja luontoretket yhdistetaan Lintuviikkoon vaikka ne todennakoisesti 
pidetaan itse viikon ulkopuolella. Porkkalan lintuviikon omilla sivuilla kattavasti menneista 
Lintuviikoista ja sinne tulee myos tietoa tulevasta kunhan suunnitelmat tarkentuvat: 
https://porkkalanlintuviikko.wordpress.com  .

TALKOOT

Pyritaan jarjestamaan vieraslajientorjunta-, perinnebiotoopin hoito ja suon 
ennallistamistalkoita.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys tiedottaa jasenistolleen omasta toiminnastaan seka luontoon ja ymparistoon 
kohdistuvista hankkeista. Tiedottamisen keskeisimmat valineet ovat yhdistyksen verkkosivut,
sahkopostilista, Facebook ja Instagram.

Paikalliselle medialle tuotetaan uutisaineistoa seka juttuja kirkkonummelaisesta luonnosta ja 
ymparistosta.

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HINKU-KUNTALAISUUS

Nostetaan esiin hiilinielujen ja -varastojen merkitysta metsayhteyksissa. Kehitetaan 
mahdollisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvaa toimintaa.

MAANKAYTON SUUNNITTELU

Yhdistys seuraa aktiivisesti alueen maankayton suunnittelua ja ympariston kannalta 

https://porkkalanlintuviikko.wordpress.com/


merkittavia hankkeita. Se lausuu kaavoista, tarvittaessa myos valittaa niista ja ottaa 
muutenkin aktiivisesti kantaa ymparistonsuunnitteluun.

METSAT

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti erityisesti kunnan omistamien metsien kasittelyyn. 
Tavoitteena on, etta metsien hoidossa otetaan erityisesti huomioon 
luonnonmonimuotoisuuden, hiilensidonnan, maisemanhoidon seka asukkaiden 
virkistaytymisen tarpeet.

PORKKALAN KANSALLISPUISTON EDISTAMINEN

Yhdistys edistaa Porkkalan kansallispuistoa yhteistyossa mm SLL:n Uudenmaan piirin 
kanssa.

RAGVALDSIN PERINNETILA

Pyritaan jatkamaan Ragvaldsin pihapiirissa ja ymparistossa linnunponttojen ripustamista ja 
niiden huoltoa. Yllapidamme lintujen talviruokintaa alueella, kun on ihminen joka halukas tata
tekemaan.

RONNSKARIN LINTUASEMA

KYY on mukana yllapitamassa ja kehittamassa lintuaseman toimintaa.

OPPILAITOSYHTEISTYO

Yhdistys voi palkita suomen- ja ruotsinkielisen lukion opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet 
opinnoissaan erityista kiinnostusta ymparistoasioihin. Pyritaan kehittamaan perinteista 
stipendia kannustavampi tapa palkita oppilaiden kiinnostusta luonto- ja ymparistoasioista.

Porkkalan lintuviikkoon liittyen tarjotaan Kirkkonummen 5-luokkalaisille mahdollisuus saada 
kaksi retkiopasta lintu- ja luontoretkelle huhti-toukokuussa. 

LINNUNPONTTOJEN YLLAPITO

KYY yllapitaa edelleen noin 80 pikkulinnun ponttoa. 

VIRTAVESIEN KUNNOSTUS 

– Lansi-Uudenmaan jokien ja purojen HELMI-kunnostushanke 

Osallistutaan Virhon koordinoimaan Lansi-Uudenmaan jokien ja purojen HELMI-
kunnostushankeeseen seka rahallisesti etta kutsumalla ihmisia osallistumaan talkoisiin.

Talousarvio on tehty alijaamaiseksi, koska korona-aikana on ollut vahemman toimintaa ja 
kuluja. Yleiskokouksenkin toive on ollut, ettei vararahastoa kasvateta tarpeettoman suureksi.



Menot € Tulot €
Jäsenmaksut SLL 2020
Jäsenmaksut NoM 40
Avustus SLL Uudenmaan piiri (Lintuviikko) 500

1200
Kunnan avustus (ympäristönsuojelu+ talkoot) 7000

10760
Kokoukset ja muu hallinto 260
Porkkalan lintuviikko 2800
Yleisötilaisuudet (ml Kirkkonummi-päivä) 1000
Retket 300
Talkoot 500
Rönnskär-avustus 500

3000
Matka- ja muut inventointikulut 1000
Oppilaitosyhteistyö 200
Ilmoitukset ja mainonta 300
Pankkikulut 200
Virtavesien HELMI-hanke 1000
Sekalaiset 300
Yhteensä 11360 -600

KYY:n talousarvio  2023
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Avustus Luonnonsuojelun säätiö
(Lintuviikko)

Koulu- ja lapsitoiminta sis Lintuviikon
koululaisretket


