
TOIMINTAA 2019         12.5.20 
 
Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen 
työhön, jossa vuonna 2019 tärkeimpinä olivat kaavoitusasiat. Isoimpina omina 
aloitteina seurattiin aktiivisena Pakankylän kaavaa, josta tekemämme valitus 
hylättiin HHO:ssa, emmekä jatkaneet KHO:hon. Uudesta ehdotuksesta 
Kauklahden Lasihytin kaavasta jätettiin mielipide 28.5., samoin on seurattu useita 
eri radanvarsien kaavoja ja uusia ratahankkeita, unohtamatta Kirkkojärven 
palauttamiseen liittyvää toimintaa (toteutuksen aikataulu ja rahoitus jäi kuitenkin 
avoimeksi, Kh ja valtuusto ovat päättäneet kaavasta v 2019 alussa) ja kansallista 
kaupunkipuistoehdotusta Espooseen. 
 
Jokisillan kaava odottaa edelleen lopullista käsittelyä kh:ssa ja valtuustossa. 
Miilukorpi II:n kaava hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.8.18, ei ole 
edennyt.  
Högnäsin kaavaehdotus palautettiin kaupunkisuunnittelulautakunnasta 15.8.18 
takaisin suunniteltavaksi 15.8.18, evästyksin mm rakennusoikeuden 
puolittamisella, ei ole edennyt. 
 
Espoon keski- ja pohjoisosien yleiskaavasta (POKE) on tulossa uusi ehdotus, jota 
seurataan aktiivisesti. 
 
Uudenmaan maakuntakavasta tehtiin muistutus 8.11.19.  
 
Pitkä- ja Lippajärven kunnostusprojektia on seurattu ja osallistuttu aktiivisesti 
infotilaisuuksiin ja ehdotettu järvityöryhmän perustamista.  Jo 2018 aloitettu työ ei 
ole vielä johtanut toimenpide-ehdotuksiin. 
 
Oman työn pääkohteena oli Glimsinjoen luontopolku. 
  
Yhdistyksen valokuvanäyttelyitä oli Entressessä 21.1.19 – 10.2.19 yhdessä 
Espyyn kanssa 60 valokuvan voimin. Toinen näyttely pidettiin Villa Elfvikissä 26.6. 
– 21.8.19 ja se keräsi 3900 kävijää 60 päivän aikana.   
 
Yhdistyksen pysyvä tiedotus on hoidettu pääasiassa kotisivulla 
www.proespoonjoki.fi, Lisäksi tiedotusta on hoidettu myös sähköisin jäsenkirjein 
jäsenistölle. Yhdistyksen esitettä on jaettu yleisötapahtumissa ja kirjastoissa.  
 
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja oma toiminta 
 
Siivoustalkoot 16.5.19 pidettiin Glimsinjoen luontopolun varressa, yleisesti ottaen 
vähän roskia, mutta muutaman painavan esineen noudosta informoitiin 
kaupunkia. Uudet taulut töhrittyjen tilalle asennettiin paikoilleen samana päivänä. 
 
Luontopolkukävelyretki 18.5.19 Viherlaaksolaisten kanssa. 
Toisena Espoo-päivänä 31.8.19 järjestettiin myös kävelyretki luontopolulla. 
Osallistujia oli 20. 
 
Erkki Lindell piti Vanttilan koululla 45 minuutin infon Espoonjoesta sekä 3 kävelyä 
Kauklahden asemalta Kuusakosken suuntaan 23.9.19. 

http://www.proespoonjoki.fi/


 
Yhdistys osallistui lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin: 
 

• Kestävä-Espoo kehitysohjelma: sisäjärvien tila 

• Espyyn koko päivän niittyretki museobussilla 20.10.19 

• Pohjois-Espoon yleiskaavatilaisuudet (useita) 

• Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelmatilaisuudet (useita) 

 
Tiedotustoimintaa  
 
Tiedotusta hoidettiin kotisivuilla sekä jakamalla yhdistyksen suomen- ja 
ruotsinkielisiä esitteitä jäsenalueiden kirjastoihin, kaupungin palvelupisteisiin ja eri 
jäsenjärjestöjen tapahtumissa. Lagstadin kotiseututalossa esitteitä on jaossa aina. 
Glimsin luontopolun esitettä on jaettu jäsenyhdistyksille ja kävelyiden yhteydessä. 
Koska esitteen kartta kaipaa päivitystä, on päätetty tehdä uusi esite, jossa myös 
tekstejä uusitaan. Sen painattamiseen ja kääntämiseen ruotsinkielellä haetaan 
rahoitusta. 
 
Glimsinjoen luontopolkuopas (kartta ja kohdeselostukset) on saatavilla Pro 
Espoonjoki ry:n verkkosivuilta helposti tulostettavassa pdf-muodossa: 
http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm 

 

http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm

