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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus
Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on puoluepoliittisesti sitoutumaton Espoonjoen vesistön
vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen yhdistysten muodostama järjestö, jonka
toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja ihmisten viihtyvyyttä sekä turvata
Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti
arvokasta kulttuurimaisemaa.
Vuodesta 2020 tulee yhdistyksen 22. toimintavuosi.
2. Tavoitteet ja toimintamallit
a) Yhdistys vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Espoonjoen valuma- ja
vaikutusalueen kaavoitukseen ja rakentamiseen yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä
kanssa.
Espoonjoen valuma-aluetta tulee maankäytön suunnittelussa käsitellä yhtenä
toiminnallisena kokonaisuutena ekologisine käytävineen kuten viherkäytävän
Lippajärveltä, Pitkäjärveltä sekä Bodomjärveltä ja Matalajärveltä Espoonlahdelle sekä
Lippajärven ympäri oleva vihervyöhyke ja joen alueelta edelleen Nuuksioon ja
Keskuspuistoon. Tämä on konkreettisesti on esitetty aloitteessa Espoon kansallisesta
kaupunkipuistosta.
Yhdistys pyrkii olemaan mukana Kirkkojärven palauttamisen toteutuksen
hahmottamisessa.
Kolmantena suurena työskentelykohteena on edelleen Pohjois- ja Keski-Espoon
yleiskaava.
b) Yhdistys pyrkii edistämään kulttuurihankkeita, jotka liittyvät jokilaakson
erityisluonteeseen, sen perinteisiin ja historiaan.
c) Tiedotus yhdistyksen ulkopuolelle perustuu toimiviin kotisivuihin ja yhteistyöhön muiden
tiedotustahojen kanssa.
Yhdistyksen kotisivulla www.proespoonjoki.fi ovat esillä mm toimintasuunnitelmat,
toimintakertomukset, vuosikokouspöytäkirjat sekä kuvagalleria. Yhdistyksen toiminnasta
tiedottaminen jäsenjärjestöille on ensisijaisesti hallituksessa toimivien vastuulla. Niille
jäsenyhdistyksille, joilla ei ole edustajaa hallituksessa, lähetetään tietoja tarvittaessa ja
ainakin kahdesti vuodessa.
Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä kansalaisryhmät
ja järjestöt sekä tiedotusvälineet ja toiminta-alueen kunnalliset ja valtion viranomaiset,
tärkeimpänä Espoon kaupungin elimet.
d) Yhdistyksen toimintakulut katetaan jäsenmaksuilla, Espoon kaupungin avustuksilla sekä
muilla haettavilla apurahoilla.
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3. Toiminta
Yhdistys on 2016 tehnyt Espoon kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta ehdotuksen
kaupungille. Espoon kaupungin tehtyä asiassa selvityksiä aloite edellyttää jatkuvaa
yhteydenpitoa Espoon kaupunkiin ja luottamusmieselimiin sekä eri järjestöihin..
Kirkkojärvenpuiston ja Kirkkojärven palautuksen valmistuneen suunnitelman toteutusta
seurataan aktiivisesti.
Glimsinjokilaakso ja sen luontopolku on yhdistyksen tärkein talkookohde.
Yhdistys voi osallistua toiminta-alueellaan vieraslajien torjuntaan yhteistyössä mm
ympäristötoimen ja jäsenjärjestöjensä kanssa.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan vesistön tilan seuraamisen tehostamiseen ja
parantamistoimenpiteisiin ja niiden vaikutukseen kalakantoihin. Ajankohtaisena kohteena
on joen tulvien säännöstely, jonka toteutus ajoittunee talviin 2019-2021 sekä Pitkäjärven ja
Lippajärven tilan parantamissuunnitelmat, mahdollisesti myös Bodomjärven.
Yhdistys seuraa erityisesti Pohjois-Espoon yleiskaavan suunnittelua sekä kaupunkiradan
ja Salon radan jatkamisen suunnittelua ja niiden vaikutusta joen vesistöön, jokiluontoon ja
luontoreitteihin. Ehdotus tullee näytteille uudelleen 2019, mielipiteiden jättö ajoittunee
vuodelle 2019 tai 2020. Matalajärven hoitosuunnitelman tekoa seurataan aktiivisesti, joka
on metsähallituksen vastuulla.
Vesistöalueen virkistyskäytön lisäämiseen pyritään järjestämällä esim. kävelyretkiä, joissa
toimitaan luonto- ja perinnetiedon oppaina, sekä esitteillä.
Jokiaiheisen valokuvakokoelman laajentamista sekä näyttelyjen järjestämistä jatketaan
mm. jäsenyhdistysten tapahtumissa ja kirjastoissa.
4. Yhteistyö
Yhdistyksen hallituksen jäsenet voivat toimia joko Pro Espoonjoki ry:n tai omien
yhdistystensä asettamina mahdollisesti pidettävissä joen valuma-alueen
asukasfoorumeissa. Yhdistys pitää yhteyttä alueen yrityksiin yhdistyksen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
5. Jäsenistö ja hallinto
Tavoitteena on laajentaa jäsenistöä kampanjoimalla toiminnasta Espoonjoen vesistön
vaikutusalueella toimivia asukasyhdistyksiä ja muita paikallisiin oloihin vaikuttavia
yhdistyksiä.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan vuosittain ensijaisesti jäsenyhdistysten
valtuuttamien edustajien keskuudesta. Lisäksi toimihenkilöitä voidaan kutsua hallituksen
ulkopuolelta. Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen hallitus voi perustaa työryhmiä.
Ainakin kaava- ja vesistötyöryhmät toimivat v 2020 ja muita työryhmiä voidaan perustaa
tarpeen mukaan. Hallitus on koordinointielin ja kussakin työryhmässä on vähintään yksi
hallituksen jäsen ja työryhmissä voi toimia myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Yhdistys
varautuu mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan myös erillisiä, yhdistyksen tavoitteita
tukevia projekteja myös ulkopuolisten järjestöjen tai yhteisöjen kanssa.
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