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11.3.2019

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
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 31.12.2018
Esbo Hembygdsförening r.f.
Espoon Vihreät ry
Espoon Ympäristöyhdistys 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 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
Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf
Kannatusjäsen: Matti Planting
Kunniajäsenet: Martti Salakari, Kirsti Torniainen, Unto Meronen, Kauno Pollari, Kenneth
Schröder, Marianne Sundell ja Maire Vartiainen
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.3.2018 Esbo Hembygdsföreningenin
tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui valtakirjoilla 12 henkilöä 11:sta eri
jäsenyhdistyksestä ja 2 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.

2/6
YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallitus 1.1. – 12.3.2018
Hallituksen puheenjohtaja: Erkki Lindell, Espoon vihreät ry
Varsinaiset jäsenet:
Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry, varapuheenjohtaja
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:
Oivi Salohonka, sihteeri
Ulla Hammar, taloudenhoitaja
Hallitus 12.3. – 31.12.2018
Hallituksen puheenjohtaja: Erkki Lindell, Espoon vihreät ry
Varsinaiset jäsenet:
Seppo Holste, Keski-Espoo-seura ry
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry, varapj
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Oky ry
Leo Naumoff, ex-Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Marjo Ojanen, Kauklahti-seura ry
Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Matti Peltola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklahden Sos.dem. yhdistys ry
Veikko Solantie, Espyy ry
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Varajäsenet:
Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Asko Tuominen, Keskustan P-Espoon paikallisyhdistys ry
Raimo Volanen, Espyy ry
Johan Weurlander, Esbo Hembygdsförening rf
Toimihenkilöt:
Ulla Hammar, Taloudenhoitaja
Oivi Salohonka, Sihteeri
Toiminnantarkastajat:
Varsinaiset: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
varatoiminnantarkastajat: Kenneth Schröder ja Marjo Matikka.
Vuosikokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Rainer Lahden
sekä yllämainitut toimihenkilöt. Samoin valittiin eri työryhmiin edustajat seuraavasti:
Kaavatyöryhmä:
– vetäjä Erkki Lindell + Jouko Kostamo, Rainer Lahti, Veikko Solantie, Raimo Volanen, Harri
Davidsson
Vesistötyöryhmä:
– vetäjä Matti Peltola + Rainer Lahti, Raimo Volanen, Veikko Solantie, Erkki Lindell, Jouko
Kostamo
Talkootyöryhmä:
– vetäjä Jukka Lindfors – koko hallitus kavereineen osallistuu
Työryhmien kokoukset ovat avoimia kaikille hallituksen jäsenille ja niiden ehdotukset lähetetään
kommentoitavaksi koko hallitukselle tai käsitellään seuraavassa kokouksessa.

TOIMINTA
Vuosi 2018 oli yhdistyksen kahdeskymmenes (20) toimintavuosi.
Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen työhön, jossa
vuonna 2018 tärkeimpinä olivat kaavoitusasiat. Isoimpina omina aloitteina seurattiin
aktiivisena Kirkkojärven palauttamiseen liittyvää toimintaa ja kansallista
kaupunkipuistoehdotusta Espooseen. Oman työn pääkohteena oli Glimsinjoen luontopolku.
Yhdistyksen valokuvanäyttelyitä oli esillä kahdesti, aiheena ”Pienistä puroista…Små
bäckar…”
Yhdistyksen pysyvä tiedotus on hoidettu pääasiassa kotisivulla www.proespoonjoki.fi, Lisäksi
tiedotusta on hoidettu myös sähköisin jäsenkirjein jäsenistölle. Yhdistyksen esitettä on jaettu
yleisötapahtumissa ja mm kirjastoihin.
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Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja oma toiminta
Siivoustalkoot 18.5.18 pidettiin Glimsinjoen luontopolun varressa, yleisesti ottaen vähän
roskia, mutta infotauluja töhritty pahasti. Syksyllä saatiin kaupungilta uudet infotaulut
(asetetaan paikoilleen -19).
Esbo Hembygsföreningenin järjestämään Kulturen vid ån –päivään 15.5.18 osallistuttiin (pari
tietoiskua ja historiallisen kävelyn järjestäminen, Nena Stenius).
Suomen luonnon päivinä 20.5.18 oli Glimsinjoellla linturetki ja 17.6.18 illalla Matalajärvellä
lintu- ja lepakkoretki yhdessä Viherlaaksolaisten kanssa, Jouko Kostamo oppaana
molemmissa. Espoo-päivänä 26.8. Glimsinjoella oppaana Erkki Lindell. Monet
jäsenyhdistykset järjestivät myös ohjelmaa Espoo-päivänä.
Valokuvanäyttely, jonka aiheena ”Pienistä puroista.. Små bäckar…” Viherlaakson kirjastossa
15.1 – 2.2 ja Entressessä 12.2 – 23.2. Uuden näyttelyn suunnittelu, aiheena Kansallinen
kaupunkipuisto, aloitettiin syksyllä, mukaan myös Espyyn valokuvakilpailun 2017 satoa..
Yhdistys osallistui lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin:
•
•
•

Espoonjoen tulvasuojelukokous (Rainer Lahti, Erkki Lindell)
Pohjois-Espoon yleiskaavatilaisuudet (useita)
Kansallinen kaupunkipuistopäivä, Helsinki 21.5.18 (Erkki Lindell, Rainer Lahti)

Kaavoitus, kyselyt, kannanotot
Kirkkojärven palauttamiseen liittyvä suunnittelutyö kaupunkisuunnittelukeskuksessa tuotti
uuden asemakaavaehdotuksen, joka käsiteltiin kaupunkisuunittelultk:ssa ja myöhemmin
valtuustossa. Kirjelmöimme asiasta, ja kaupunkisuunnittelultk päätti kaavasta 28.11.18, jossa
vesialueen ulkoraja on melko laaja, mutta ei tarkempia rajoja tai pinta-alaa, veden korkeutta
taikka altaan toteutustapaa ja patoa, vaan ne jäävät puistoalueen tarkemmassa suunnittelussa
tehtäväksi. Toteutuksen aikataulu ja rahoitus jäi kuitenkin avoimeksi (Kh ja valtuusto ovat
päättäneet kaavasta v 2019 puolella).
Jokisillan muutettu asemakaavaehdotus, josta yhdistys oli aiemmin tehnyt muistutuksen,
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelultk:ssa 11.4.18; vain pieniä muutoksia tehty. Hallituksen jäsenet
myös kirjoittivat kaavasta useita mielipideartikkeleita lehtiin (HeSa ja LV). Kaava odottaa
edelleen lopullista käsittelyä kh:ssa ja valtuustossa. Alue on Espoonjoen etelärannalla
Espoonväylän ja Pappilantien välissä; raskas kerrostalorakentaminen uhkaa jokivarren
viherkäytävää ja kulttuurimaisemaa.
Pakankylän asemakaavaehdotuksesta jätettiin valitus Helsingin hallinto-oikeudelle syyskuussa
ja vastaselitys Espoon vastineeseen joulukuussa 2017; valitusta ei käsitelty vielä 2018 (hylkäys
tammikuussa -19). Syksyllä on kartanon kiinteistöstä solmittu kauppa.
Kaavasta aiemmin poistettu siirtolapuutarha tuli uudelleen käsittelyyn, mutta valtuusto palautti
sen uudelleen käsiteltäväksi, koska kattavaa selvitystä siirtolapuutarhojen sijoituksesta ei ollut
tehty (myöhemmin ilmestyneessä selvityksessä ei Pakankylän aluetta enää pidetä
varteenotettavana vaihtoehtona).
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos valmistui edellisen vuoden lopussa ja se
asetettiin nähtäville tammikuussa. Asiasta koskeviin useisiin informaatiotilaisuuksiin osallistuttiin
huhtikuussa ja kaavaryhmä työskenteli mielipiteen laatimisessa pitkään. Mielipiteestä päätettiin
hallituksessa lopullisesti 2.5.18 ja se jätettiin 3.5.18. Suunnitelma koskee merkittäviltä osin
Espoonjoen aluetta.
Miilukorpi II:n kaava hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.8.18, muistutuksia ei
otettu juuri huomioon, ei ole edennyt.
Högnäsin kaavaehdotus palautettiin kaupunkisuunnittelulautakunnasta 15.8.18 takaisin
suunniteltavaksi 15.8.18, evästyksin mm rakennusoikeuden puolittamisella.
Ehdotus kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Espooseen: Erkki Lindell tapasi
teknisen toimen johtajan Olli Isotalon 14.2.18, mukana myös selvitystyötä johtanut
projektipäällikkö Mikko Kivinen. Ehdotuksesta kaupungin edustajat totesivat, että laajemman
käsittelyn aloittaminen edellyttäisi aloitetta luottamushenkilöorganisaation (valtuusto, ltk)
puolelta. Aloite esiteltiin keväällä neljälle suurimmalle valtuustoryhmälle (Kok, Vihr, Sdp, Sfp).
Espoo-Salo-oikoradan linjauksesta jätettiin mielipide.

Vesistöt
Espoonjoen tulvatorjunnasta ELY-keskus ja kaupunki ovat tehneet suunnitelman, kun
Turunväylää samalla korotetaan. Työ vaatii vesioikeuden luvan, eikä töitä ole aloitettu v 2018.
Matalajärven ja Bodomin välinen pato tarkoitus pitää ennallaan, Bodomista lähtevän
Glomsinjoen padon ja säännöstelyn uusiminen on suunniteltu, vaatii vesioikeuden luvan.
Vesistötyöryhmä teki toimintasuunnitelman alkuvuonna ja syksyllä saatiin keskusteluyhteys
Espoon ympäristötoimeen, tapaaminen 11.10.18. Otimme keskustelun kohteeksi Lippa- ja
Pitkäjärven ja tavoitteen saada ne hyvään kuntoon 2027 ja valmistauduimme omiin aloitteisiin.
Ympäristötoimisto on kuitenkin syksyllä aloittanut selvitystyön asiasta ja järvien tilasta
järjestettiin yleisölle tiedotustilaisuus Viherlaakson koululla 14.12.18 (raportti tulee julkisuuteen
2019).

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.
Glimsinjoen luontopolkuopas (kartta ja kohdeselostukset) on saatavilla Pro Espoonjoki
ry:n verkkosivuilta helposti tulostettavassa pdf-muodossa:
http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm.
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TALOUS
Yhdistyksen toimintakulut katettiin jäsenmaksuilla sekä edellisten vuosien ylijäämällä, jonka
päälähteenä oli vuoden 2006 Panda-palkinto.
Siivoustalkoisiin kaupungilta saatiin jätesäkit, lainapihdit ja säkkien poiskuljetus ja syksyllä
uudet infotaulut.
Suurimmat menot aiheutuivat mainituista hallinnollisista kuluista (kotisivu- ja kokouskulut)
sekä näyttelykuluista.
Tilikauden alijäämä oli 747,33 euroa ja taseen loppusumma 4193,23 euroa.
ESPOOSSA 11.3.2019
Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf
Hallitus

