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16.2.2017
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
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 31.12.2016
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
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry
Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
Veinin Omakotiyhdistys ry, Sveins Egnahemsförening rf
Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf
Kannatusjäsen: Matti Planting
Kunniajäset: Martti Salakari, Kirsti Torniainen, Unto Meronen, Kauno Pollari, Kenneth Schröder,
Marianne Sundell ja Maire Vartiainen
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.3.2016 Esbo Hembygdsföreningenin
tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui valtakirjoilla 18 henkilöä 15 eri
jäsenyhteisöstä ja 3 muuta henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vahvistettiin
tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Kokouspaikkana oli Lagstadin kotiseututalo,
jonka Esbo Hembygsförening rf antoi käyttöön veloituksetta.
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YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallitus 1.1. – 9.3.2016
Hallituksen puheenjohtaja Erkki Lindell, Espoon vihreät ry
Varsinaiset jäsenet:
Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry
Leo Naumoff, Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklahden Sos.Dem.yhdistys
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Varajäsenet:
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Lauri Lönn, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Ville Ylitalo, Kauklahti-seura ry
Toiminnantarkastajat 2015
Varsinaiset: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
Varalla: Kenneth Schröder ja Erkki A Järvinen
Hallitus 10.3.–31.12.2016
Hallituksen puheenjohtaja Erkki Lindell, Espoon vihreät ry
Varsinaiset jäsenet:
Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry
Leo Naumoff, Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklahden Sos.Dem. yhdistys ry
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Harri Davidsson, Röylän ja Bodominseudun oky ry
Mitro Repo, Nuuksio-seura ry
Varajäsenet
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Ville Ylitalo, Kauklahti-seura ry
Matti Peltola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Toiminnantarkastajat
Varsinaiset: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
varatoiminnantarkastajat Kenneth Schröder ja Marjo Matikka.
Toimihenkilöt 2016
Oivi Salohonka, sihteeri
Ulla Hammar, taloudenhoitaja
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Vuosikokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jorma Lehdon sekä
yllämainitut toimihenkilöt.
Lisäksi asetettiin kaavaryhmä, Erkki Lindell (pj), Harri Davidsson, Rainer Lahti, Jouko Kostamo,
Leo Naumoff.
Kaupunkipuistoehdotuksen ryhmään valittiin vetäjäksi Rainer Lahti, muut jäsenet Erkki Lindell,
Erkki Järvinen, Kai Haapamäki, Jouko Kostamo, Nena Stenius.
Työryhmien kokoukset ovat avoimia kaikille hallituksen jäsenille ja niiden ehdotukset lähetetään
kommentoitavaksi koko hallitukselle tai käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Talkoovastaavaksi nimettiin Jorma Lehto.
TOIMINTA
Vuosi 2016 oli yhdistyksen yhdeksästoista toimintavuosi.
Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen työhön, jossa
vuonna 2016 tärkeimpinä olivat vesistön tilaan liittyvät asiat ja kaavoitusasiat. Isoimpana
aloitteena oli aloita kaupungille kansallisesta kaupunkipuistosta Espooseen Espoonjoen varrelle.
Oman työn pääkohteena oli Glimsinjoen luontopolku.
Yhdistyksen valokuvanäyttely oli esillä kahdesti, aiheena ”Rakennuksia joen varrella”.
Yhdistyksen pysyvä tiedotus on hoidettu pääasiassa kotisivulla www.proespoonjoki.fi, joka on
saatettu ajan tasalle. Lisäksi tiedotusta on hoidettu myös sähköisin jäsenkirjein. Yhdistyksen
esitettä on jaettu yleisötapahtumissa ja mm kirjastoihin.
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja oma toiminta
Siivoustalkoot 25.5.16 pidettiin Glimsinjoen luontopolun varressa. Täällä osallistuttiin myös
valkopajuangervojen raivaukseen. Polun varrelle on ehdotettu muutamia penkkejä.
Valokuvanäyttely, jonka aiheena ”Rakennuksia joen varrella – Byggnader vid ån” pidettiin
Entressen kirjastossa 7.-26.3.16 ja sitten suppeampana Espoo-päivänä 27.8.16 Lagstadissa,
jossa oli myös Kepkyn näyttely. Lagstadin näyttely keskittyi Espoon keskuksen ja sen ympäristön
kohteisiin. Omien kuvien lisäksi näyttelyissä oli kaupunginmuseolta ja jäsenyhdistyksiltä käyttöön
saatuja kuvia.
Espoo-päivänä oli myös Glimsin luontopolkukävely (Jouko Kostamo oppaana) ja kansallisen
kaupunkipuistoajatuksen esittely Lagstadissa Erkki Lindellin johdolla. Myös monet
jäsenyhdistykset, ainakin Esbo Hembygdsförening, Keski-Espoon pienkiinteistöyhdistys,
Viherlaaksolaiset ja Kauklahti-seura järjestivät ohjelmaa Espoo-päivänä.
Yhdistys osallistui lisäksi
Suomi100-vuoden valmistelukokouksiin on osallistuttu kahdesti, tavoitteena olla mukana
kahdessa kesätapahtumassa 2017.
Kulturen vid ån, Pentalan saaristopäivät, Benita Åkerlund
Edustus Suur-Kauklahden asukasfoorumissa, Erkki Lindell.
Yhdistyksen hallituksen jäseniä oli mukana Järvenperän asukaspolkujen suunnitteluryhmissä (Leo
Naumoff), polku valmistunut sekä Kauklahdessa (Erkki Lindell), polku valmistunut loppuvuonna,
tosin pari ulkopuolista aluetta käsitellään vielä myöhemmin.
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Bodomin ja Matalajärven säännöstelyn muutoksista infotilaisuudessa 31.5.16. mukana Erkki
Lindell; asiasta on ehdotus tekeillä, eikä ole vielä valmistunut, koska käsittely vesioikeudessa
kestänee 1-2 v.
Kotijärvet kuntoon-infotilaisuudessa mukana Leo Naumoff 22.9.16.
Kaavoitus, kyselyt, kannanotot
Kirkkojärven suunnittelu on käynnissä kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Ympäristöarviot kolmesta
eri vaihtoehdosta tehty, mutta ei laajasta vesialueesta patoratkaisuna.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kannan mukaisesti tämä tulee kuitenkin selvittää, ja Ramboll sai
toimeksiannon selvittää myös tämän vaihtoehdon vaikutukset. Pro Espoonjoen edustaja Lindell ja
ehdotuksemme tekemisessä mukana olleet asiantuntijat (Erkki A Järvinen ja Jukka Jormola) olivat
mukana selostamassa vaihtoehtoa 12.5.16. (Ehdotus on nyt valmistumassa).
Edelliseen liittyy myös Espoonjoen tulvatorjunta, josta ELY-keskus ja kaupunki ovat tekemässä
suunnitelmaa, kun Turunväylää samalla korotetaan. Suunnitelmasta järjestettiin infotilaisuus
sidosryhmille ja järjestöille 3.6.16; meiltä mukana Erkki Lindell, Erkki A Järvinen ja Nena Stenius
sekä lisäksi oli yleisötilaisuus syyskuussa. Suunnitelma on alkuperäisestä keventynyt lähinnä
perkaukseksi ja kalan kutupaikkojen tekemiseksi pieniin koskikohtiin.
Jokisillan asemakaavaehdotuksesta jätettiin mielipide 25.1.16. Alue on Espoonjoen etelärannalla
Espoonväylän ja Pappilantien välissä; se on yleiskaavan vastainen, koska alueelle oli ehdotettu
raskasta kerrostalorakentamista, jolloin jokivarren viherkäytävä ja kulttuurimaisema ovat uhattuna.
Jorvin sairaalan kohdalla Turuntiellä on tehty laajoja tietöitä, joiden yhteydessä on mm kaadettu
puita aivan jokirannasta siten, että tien ja joen välissä on nyt selvä aukko. Tästä sekä alueen
hulevesiratkaisuista on tehty kyselyjä.
Pakankylän asemakaavaehdotuksesta tehtiin muistutus 28.10.16 – yleiskaavan vastainen,
siirtolapuutarhapohjavesialueelle ilman viemäröintiä sekä liikennöintiongelma.
Espoon pohjois- ja keskiosien tulevan yleiskaavan pohjaksi on laadittu POKE-visio 2050, esitelty
2015; yleiskaavaluonnos ei ole vielä 2016 valmistunut. Suunnitelma koskee merkittäviltä osin
Espoonjoen aluetta.
Uudenmaan neljännen vaiheen maakuntakaavasta, joka käsittelee pääasiassa viheralueita, jätettiin
muistutus 8.12.16 koskien lähinnä Espoon viheralueita ja viherkäytävien puuttumista.
Vuoden tärkein ja myös suuritöisin aloite on ollut ehdotus kansallisen kaupunkipuiston
perustamisesta Espooseen alkaen Espoonjoen suulta sen yläjuoksussa olevien järvien alueelle. Aloite
jätettiin kaupungille toukokuun lopussa ja täydennettiin vielä kesällä jäsenyhdistyksissä käydyn
keskustelun jälkeen, kun myös jäsenyhdistyksiltä oli kerätty kannanottoja. Ehdotuksen takana oli
laaja jäsenenemmistö. Kahdessa jäsenyhdistyksessä oltiin huolissaan mahdollisista vaikutuksista
alueeseen, eritysesti muutamien yksityisten ranta-alueiden osalta, parissa kannanotossa ehdotettiin
myös Keskuspuiston sisällyttämistä puistoon. Kaupunki perusti asiaa selvittämään työryhmän, jonka
vetäjäksi nimettiin projektipäällikkö Mikko Kivinen ja työ on käynnistynyt. Toistaiseksi kaupungin
luottamuselimet eivät ole käsitelleet asiaa.
Vesistöt
Matalajärven siirryttyä metsähallituksen hoitoon sinne on oltu yhteydessä useasti. Alue sai
linnustonsuojelun SPA–statuksen syksyllä ja tästä lähetettiin puoltava lausunto. Alueen
hoitosuunnitelman teko ei ole käynnistynyt 2016. Viereisen Högnäsin alueen kaavoitus seisoo mm
ELY-keskuksen valituksen takia.
Espoon ja Kauniaisten rajalla aloitettiin marraskuussa tietyö, jonka yhteydessä vanhaa
ruoppausmaata kasattiin laskupuron lähelle ja aiheutettiin puron tulvimista, vieläpä hyvin savisella
vedellä, joka on aiheuttanut puron varren tonteille erilaisia vahinkoja.
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Tiedotustoimintaa
Tiedotusta hoidettiin kotisivuilla sekä jakamalla yhdistyksen suomen- ja ruotsinkielisiä esitteitä
jäsenalueiden kirjastoihin, kaupungin palvelupisteisiin sekä ulkoilumajoille ja eri jäsenjärjestöjen
tapahtumissa. Lagstadin kotiseututalossa esitteitä on jaossa aina. Glimsin luontopolun esitettä on
jaettu jäsenyhdistyksille ja kävelyiden yhteydessä ja siitä on otettu lisäpainos.
Glimsinjoen luontopolkuopas (kartta ja kohdeselostukset) on saatavilla Pro Espoonjoki ry:n
verkkosivuilta helposti tulostettavassa pdf-muodossa:
http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm.
TALOUS
Yhdistyksen toimintakulut katettiin jäsenmaksuilla sekä edellisten vuosien ylijäämällä, jonka
päälähteenä oli vuoden 2006 Panda-palkinto.
Espoon kaupungilta saatiin vuodelle 2016 800 euron toiminta-avustus. Siivoustalkoisiin
kaupungilta saatiin jätesäkit, lainapihdit ja säkkien poiskuljetus.
Suurimmat menot aiheutuivat mainituista hallinnollisista kuluista (kotisivu- ja kokouskulut) sekä
näyttelykuluista.
Tilikauden ylijäämä oli 371,26 euroa ja taseen loppusumma 4290,85 euroa.
ESPOOSSA 16.2.2016
Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf
Hallitus

