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      11.2.16 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015  

 

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 31.12.2015 

 

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  

Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry – uusi jäsen 

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 11.3.2015 Esbo Hembygdsföreningenin 

tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui valtakirjoilla 13 henkilöä 13 eri 

jäsenyhteisöstä ja 5 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. 

 

YHDISTYKSEN HALLINTO 

 

Hallitus 1.1. – 11.3.2015: 
 

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Lindell, Espoon Vihreät ry. 
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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 

Karl-Gustav Lundell, Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry 

Marja Rahkonen, Kauklahden Sos.Dem. yhdistys 

 

Varajäsenet:  

Pasi Raipola, Espyy ry 

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf  

Lauri Lönn, Kirkkojärvi takaisin ry 

Nena Stenius, Kepky ry 

 

Hallitus 11.3.-31.12.2015: 

 

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 
 

Toimihenkilöt 2015: 

Oivi Salohonka, sihteeri 

Ulla Hammar, taloudenhoitaja 

 

 

TOIMINTA 

 

Vuosi 2015 oli yhdistyksen seitsemästoista toimintavuosi. 

 

Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen työhön, jossa 

vuonna 2015 tärkeimpinä olivat vesistön tilaan liittyvät asiat Matalajärven alueella sekä 

muutamissa kohdissa muualla, jossa tehtiin joen lähistöllä töitä. Toisena isona työkohteena oli 

Glimsinjoen luontopolku. 

  

Yhdistyksen valokuvanäyttely oli esillä kolmasti, uutena aiheena ”Rakennuksia joen varrella”.  
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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.  

 

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja oma toiminta 

 

Siivoustalkoot 12.5. suunnattiin Glimsinjoen luontopolun varteen.  

Polun kunnostuksena on vahvistettu uimaan pyrkivien numerotolppien kiinnitystä ja pystytetty 3 

infotaulua polun varrelle. Espoon ympäristökeskus on tukenut toimintaa.  

            

Valokuvanäyttelyitä, aiheena ”Rakennuksia joen varrella – Byggnader vid ån” on pidetty ensin 

suppeampana Espoo-päivänä 29.8. Lagstadissa ja sitten isompana Kauklahden kirjastossa 16.10-

6.11 ja Viherlaakson kirjastossa 9.11-4.12.15.  Näyttelyssä on valtaosin uusia kuvia, osa myös 

jäsenyhdistyksiltä käyttöön saatuja. 

 

Yhdistys osallistui lisäksi 

 

Ravintolapäivät 16.5., Träskändan puistossa infopiste ja Glims-luontopolkukävely. 

 

Kotiseutupäivät, 7.8. infopiste Sellossa Viaporin aukiolla, 8.8. Glims-luontopolkukävely 

 

Espoo-päivänä 29.8. EL yhtenä tietoiskun antajana Omniassa sekä Glims-luontopolkukävely 

 

Kulturen vid ån, Pentalan saaristopäivät, Benita Åkerlund 

 

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo tavattiin 3.11. 

 

Edustus Suur-Kauklahden asukasfoorumissa Erkki L (foorumi ei ole toiminut aktiivisesti) 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä mukana Järvenperän asukaspolkujen suunnitteluryhmissä (Leo 

Naumoff) sekä myös Kauklahdessa Erkki L (jossa työ ei ole vielä alkanut). 

 

Kaavoitus, kyselyt, kannanotot 

 

Espoon metsätyöohjelmasta 2015-2025 jätettiin mielipide. 

 

Turunväylän korjaussuunnitelmasta lähetettiin ELYlle mielipide, koskien mahdollista järven 

toteutumista. 

 

Glimsinjoen alueen hulevesiratkaisusta, Kvarnbyån sillalta itään, lähetettiin kirje. 

 

Jorvin sairaalan kohdalla iso liikennejärjestely tekeillä, josta tehtiin kyselyjä kaupungille                       

 

Matalajärven eteläpuolelle tehty ratsastuspolku aivan luonnonsuojelualueen rajalle. Pron valitusta ei 

otettu käsittelyyn, ja sitä perusteltiin sillä, ettei yhdistyksellä ole valitusoikeutta. Pro on lähettänyt 

tiedusteluja asiasta sekä Espoon viranomaisille että Metsähallitukselle ja ELY-keskukselle. 

Alueen viereen suunnitellusta Högnäsin kaavasta on valittanut mm. ELY-keskus. 

 

Koskelon teollisuusalueella valitettiin poikkeusluvalla anotusta myymälärakennuksesta ja 

laajennuksesta. Rakennuslupa-anomus on hylätty. 

 

Kirkkojärven suunnittelu on käynnissä kaupunkisuunnittelukeskuksessa, ympäristöarviot kolmesta 

eri vaihtoehdosta on tehty, mutta patovaihtoehtoa ei ollut mukana, mikä selvisi tammikuussa 2016; 

tarkoituksena on saada sekin selvitettäväksi. 

 

Espoon pohjois- ja keskiosien tulevan yleiskaavan pohjaksi on laadittu POKE-visio 2050, joka on 

esitelty 2015 asukasyhdistyksille, jossa Pro E:n edustaja mukana. Yleiskaavaluonnos on tarkoitus 

http://www.proespoonjoki.fi/
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valmistua 2016-17 ja ensimmäinen ehdotus 2017-2018. Seurataan tilannetta aktiivisesti, koska 

suunnitelma koskee merkittäviltä osin Espoonjoen aluetta. 

 

Vesistöt  

 

Matalajärvi ja siihen kuuluva Natura-alue on siirtynyt metsähallituksen hoitoon.   

Matalajärven tilaa on seurattu huolestuneena. Uutta huolta on aiheuttanut mm. runsaasti 

lisääntynyt kalastus järvellä veneistä käsin. Metsähallitukselle lähetettiin kysely ja edotuksia 

toimenpiteistä. Metsähallitus piti tiedotustilaisuuden asiasta 24.11., jossa se kertoi 

tutkimuksistaan ja arvioi, että käyttö- ja hoitosuunnitelman teko kestää 1-3 vuotta – sitä ennen 

ei ilmeisesti ole odotettavissa määräyksiä. 

 

Espoonjoessa Kauklahdenväylän alapuolella tuli rannan sortuma työmaan takia kutukivikon 

alaosassa elokuussa, ja se korjattiin joulukuussa. 

V  

Tiedotustoimintaa 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 2015 800 € toiminta-avustus ja 2014 oli saatu  

kohdeavustusta 600 €, joka käytettiin pääosin 2015. Lisäksi ympäristökeskus tuki luontotaulujen 

pystytystä (taulujen layout, tekstin muokkaus ja käännös ruotsiksi). Siivoustalkoisiin kaupungilta 

saatiin jätesäkit, lainapihdit ja säkkien poiskuljetus.  

 

Suurimmat menot aiheutuivat mainituista kohdeavustuksen kattamista menoista ja hallinnollisista 

kuluista (kotisivu- ja kokouskulut).  

Tilikauden alijäämä oli 35,65 euroa ja taseen loppusumma 3809,59 euroa. 

 

ESPOOSSA 11.2.2016 

 

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf 

Hallitus 

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

