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11.3.14
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ
Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella
toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen muodostama yhdistys.
Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja yhdistys rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla
179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7.
JÄSENET 31.12.2013
Esbo Hembygdsförening r.f.
Espoon Vihreät ry
Espoon Ympäristöyhdistys ry
Jupperin Omakotiyhdistys ry
Järvenperän Omakotiyhdistys, Träskända Egnahemsförening ry
Kauklahden sos.dem yhdistys ry
Kauklahti-Seura - Köklax Gillet ry
Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf
Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf
Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry
Keskustan Kanta Espoon paikallisyhdistys ry
Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf
Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf
Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf
Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry
Veinin Omakotiyhdistys ry, Sveins Egnahemsförening rf
Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf
Espoo Rowing – Erkki Oikarinen
Kannatusjäsen: Matti Planting
Kunniajäset: Martti Salakari ja Kirsti Torniainen
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.3.2013 Esbo Hembygdsföreningenin
tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui valtakirjoilla 15 henkilöä 13 eri
jäsenyhteisöstä ja 5 muuta henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vahvistettiin
tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
Kokous pidettiin säännöin, jotka saatiin hyväksyttyinä yhdistysrekisteristä elokuussa 2012.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Kokouspaikkana oli Lagstadin kotiseututalo,
jonka Esbo Hembygsförening rf antoi käyttöön veloituksetta.
YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallitus 1.1.-21.3.2013
Erkki Lindell, Espoon Vihreät ry, pj.
Oivi Salohonka, sihteeri
Ulla Hammar, taloudenhoitaja
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Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry, varapj.
Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry (menehtyi 4.4.12)
Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Kauno Pollari, Kuninkaantie - Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry
Varajäsenet:
Virpi Sahi, Kuninkaantie - Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Maire Vartiainen, Keskustan Kanta - Espoon Paikallisyhdistys ry
Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry
Marianne Sundell, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Lauri Lönn, Kirkkojärvi takaisin ry
Hallitus 21.3. – 31.1.2013
Erkki Lindell, Espoon Vihreät ry, pj.
Oivi Salohonka, sihteeri
Ulla Hammar, taloudenhoitaja
Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry, varapj
Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry
Lauri Lönn, Kirkkojärvi takaisin ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Varajäsenet:
Virpi Sahi, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Kenneth Schröder, Veinin oky ry
Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry
Pasi Raipola, Espoon ympäristöyhdistys ry
Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry
Toiminnantarkastajat 2013:
Varsinaiset: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
Varalla: Teuvo Tikkanen ja Marjo Matikka
TOIMINTA
Vuosi 2013 oli yhdistyksen viidestoista toimintavuosi.
Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen työhön, jossa
pääpaino vuonna 2013 oli kaava-asioilla, näistä tärkeimpänä Kirkkojärven alue. Toisena isona
työkohteena oli Glimsinjoen luontopolun kunnostus.
Yhdistyksen alati uusiutuva valokuvanäyttely oli esillä kahdesti.
Yhdistyksen pysyvä tiedotus on hoidettu pääasiassa kotisivulla www.proespoonjoki.fi. Lisäksi
tiedotusta on hoidettu myös sähköisin jäsenkirjein ja lehdistö- ja muilla tiedotteilla. Yhdistyksen
esitettä on jaettu yleisötapahtumissa.
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja oma toiminta
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Espoonjoki-valokuvanäyttelymme oli tammikuussa 25.1.-7.2.13 valtuustosalin aulassa uuden
valtuuston aloittaessa työnsä, sitten 16.9.-5.10.13 Entressen kirjastossa. Lausuntomme
(joulukuulta 2012) vesienhoito-ohjelmasta lähetettiin samalla tiedoksi n 20:lle asiaan liittyvälle
luottamus- ja virkamiehelle.
Yksi järjestetty kävely Glimsinjoen luontopolulla 5.5.13.
Kevään siivoustalkoot pidettiin 30.5.13 Espoon keskuksen – Bembölen alueella.
Kesäkuussa jätettiin mielipide Kirkkojärven monitoimipuistosta ja heinäkuussa tehtiin yhdessä
Kirkkojärvi takaisin ry:n kanssa pienoismalli alueesta. Ulkopuolista asiantuntija-apua saatiin
mallin tekoon (arkkitehti Franz Raschbacher) ja vesialueiden ja veden korkeuksien mitoituksiin
(maisema-arkkitehti Jukka Jormola ja dipl.ins. Erkki A. Järvinen). Malli esiteltiin lehdistölle
12.12.13, ja Länsiväylä julkaisi sen näyttävästi. Vuoden vaihteen jälkeen esittelyjä päättäjille ja
viranomaisille on jatkettu.
Glimsin luontopolun edellisenä vuonna pystytettyjä pylväitä on nostettu jokikylvystä ja pystytetty
uudelleen useita kertoja. Viimeksi syksyllä ne on kiinnitetty vahvemmin. Polkua varten saatiin
kaupungilta sepeliä, kuorike-hiekkaseosta sekä suodatinkangasta ja ojaputkia. Näillä saatiin
loppukesän ja syksyn aikana talkoovoimin n 50 m polkua vanhan pellon kohdalla kohennettua
paremmin kuljettavaksi. Viimeistelyä voidaan tehdä tarpeen mukaan vielä keväällä. Lisäksi polku
merkittiin keltaisin luontopolkutunnuksin.
Tutustuminen Haltia-luontotaloon 26.8.13, hallitus ja kutsuvieraita, yhteensä n 20 henkilöä.
Yhdistys osallistui lisäksi
Kirkkojärven monitoimipuiston info- ja keskustelutilaisuus 16.5.13
Hembygdsförening mukana Pentalan talkoissa sekä Pentala-päivillä 16–18.8.13
Lippajärveläiset ry:n linturetki 5.6.2013
Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistyksen 50v juhlanäyttely Galleria Espoonsillassa elokuussa 2013.
Loka-marraskuussa osallistuminen Espoon keskuksen ja Tuomarinkylän kaupunkipolkujen
suunnitteluun (Erkki Lindell, Benita Åkerlund ja Rainer Lahti).
Infotilaisuudessa Kalajärvellä Ruska-talossa 6.11.13 Espoon virkamiehet esittelivät mm Espoon
vesistöjen tilaa, useita hallituksen jäseniä paikallla.
Kaavoitus
Vuoden aikana valmistui tai hyväksyttiin useita kaavoja, joihin oli otettu kantaa aikaisemmin
muistutuksin tai mielipitein:
Pihlajarinteessä kaavamuutos (muutama tontti) – pientä parannusta
Pellaksenmäen tie- ja puistosuunnitelma – ei muutoksia
Blominmäen uuteen puhdistamoon liittyvät kaavat – ylivuotosuunnitelmaan oletettavasti lähinnä
ELY-keskuksen vaikutuksesta tehty oleellisia muutoksia, jotka pienentävät todennäköisyyttä
joutua laskemaan puhdistettua vettä ylivuotona Espoonjokeen Suomenojan sijasta.
Bodomin alueen kaava Matalajärven pohjois- ja itäpuolella – tehty luontoselvitykset ja parannuksia
mm Natura-alueen suojavyöhykkeisiin; ei joka suhteessa tyydyttävästi.
Kunnallisvalituksien tai muiden vastaavien toimenpiteiden edellä mainituista ei katsottu johtavan
parempiin tuloksiin.
Jorvin tilapäisen pysäköintialueen hulevesien johtamisesta tehtiin kaupungille kysymys syyskuussa,
jolloin pysäköintialue otettiin käyttöön. Suunnitelmia oli jouduttu muuttamaan alueella jo sijainneen
putken takia; ratkaisu on korkeintaan tyydyttävä.
Bembölen alueen golfkenttäsuunnitelmista tehtiin kannanotto luottamusmiehille; kenttä olisi tehty
osittain tulva-alueelle. Asia nousi uudelleen esille joulukuussa, jossa kh:n EKY-jaosto jatkoi kentän
suunnitteluvarausta, mutta totesi, että alueen muut suunnitelmat tulee ottaa niissä huomioon.
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Kirkkojärven alue oli tärkein työskentelykohde vuonna 2013. Kaupunkisuunnittelulautakunta on
käsitellyt asiaa ja päätti 15.10, että Kirkkojärven palautusta suunnitellaan kulttuuriympäristö
huomioon ottaen. Rainer Lahti oli esitellyt malliamme alustavasti kuvin lautakunnalle. Viranomaisten
alun perin kesäkuussa esittelemä vesialue oli vain muutaman hehtaarin suuruinen, oman
ehdotuksemme noin 21 ha.
Alueella on kolme yhtaikaista hanketta käynnissä: ELY-keskus haluaa turvata Turunväylän tulvilta
suunnittelemalla väylän nostoa noin metrillä, ELY-keskuksella on muuten tulvahallinnasta yhteinen
työryhmä Espoon kanssa ja kolmantena mainittu Espoon Kirkkojärven monitoimipuisto ja vesialue.
Kaikkiin mainittuihin tahoihin on pidetty yhteyttä.
Kaavatyöryhmä kokoontui erikseen kerran.
Vesistöt
Vesistöjen tilaa on seurattu lähinnä vesistöraporteista. Matalajärvi oli jälleen hapeton talvella ja
sen fosforikuorma nousi ainakin Uudenmaan ennätykseen, yli 1000 g/l, joka kirkkaasti ylitti jopa
”Kuolleen Veikselin” arvot. Kyse on ympäristökeskuksen mukaan luonnollisesta, hapettomuudesta
seuraavasta ilmiöstä. Mittauksia tehdään vain pari kertaa vuodessa, joten mitään näyttöä
ulkopuolisista päästöistä ei ole, mutta järven ravintokuormitus on hapettomuuden pääasiallinen
syy. Kesällä tilanne oli palautunut normaaliksi fosforin sitouduttua kasvillisuuteen. Matalajärvi ja
siihen kuuluva Natura-alue on siiirtynyt metsähallituksen hoitoon ja sinne on oltu yhteydessä,
tulevat toimenpiteet vielä avoinna.
Pitkäjärvessä oli kesällä runsaasti sinilevää, Bodomjärvessä vähemmän.
Vesistötyöryhmä ei kokoontunut erikseen.
Glimsinjoen luontopolkuopas (kartta ja kohdeselostukset) on saatavilla Pro Espoonjoki ry:n
verkkosivuilta helposti tulostettavassa pdf-muodossa:
http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm.
Luontopolku riittänee Ingaksen metsän kävelytieksi, mutta vaatii edelleen seurantaa.
Tiedotustoimintaa hoidettiin kotisivun avulla, näyttelyesittein sekä jakamalla yhdistyksen
suomen- ja ruotsinkielisiä esitteitä jäsenalueiden kirjastoihin, kaupungin palvelupisteisiin sekä
ulkoilumajoille ja eri jäsenjärjestöjen tapahtumissa. Lagstadin kotiseututalossa esitteitä on jaossa
aina.
Vuoden alussa aloitettiin paikallinen asukasfoorumitoiminta, joka on yksi kanava pitää yhteyttä
muiihin alueen järjestöihin. Erkki Lindell mukana Kauklahden asukasfoorumissa.
TALOUS
Yhdistyksen toimintakulut katettiin jäsenmaksuilla sekä edellisten vuosien ylijäämällä, jonka
päälähteenä oli vuoden 2006 Panda-palkinto.
Espoon kaupunki ei 2013 myöntänyt luonnonsuojelujärjestönä pitämälleen yhdistykselle toimintaavustusta, mutta vuodelle 2014 saatiiin päätös 500 eurosta. Sen sijaan 2013 saatiin
kohdeavustuksena näyttelyihin ja esitteisiin 300€ ja pienoismalliin ja seminaareihin 500€. Glimsin
luontopolulle saatiin talkootarvikkeet, joiden yläraja oli jopa 10000€, mutta talkoilla tehtyyn polun
kunnostamiseen meni materiaalia vain noin 1000€:n suuruusluokkaa. Siivoustalkoisiin
kaupungilta saatiin jätesäkit, lainapihdit ja säkkien poiskuljetus.
Suurimmat menot aiheutuivat mainituista kohdeavustuksien kattamista menoista ja
hallinnollisista kuluista (kotisivu- ja kokouskulut).
Tilikauden alijäämä oli 322,70 euroa ja taseen loppusumma 3110,46 euroa.
ESPOOSSA 11.3.2014
Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf
Hallitus

