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16.2.2018
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
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 31.12.2017
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
Kunniajäsenet: Martti Salakari, Kirsti Torniainen, Unto Meronen, Kauno Pollari, Kenneth Schröder,
Marianne Sundell ja Maire Vartiainen
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.3.2017 Esbo Hembygdsföreningenin
tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui valtakirjoilla 15 henkilöä 14:sta eri
jäsenyhdistyksestä ja 4 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. – 23.3.2017
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 23.3.–31.12.2017
Hallituksen puheenjohtaja: Erkki Lindell, Espoon vihreät ry
Varsinaiset jäsenet:
Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry, varapuheenjohtaja
Leo Naumoff, Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Matti Peltola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklahden Sos.dem. yhdistys ry
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Harri Davidsson, Röylän ja Bodominseudun oky ry
Veikko Solantie, Espyy ry
Varajäsenet:
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Raimo Volanen, Espyy ry
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Toiminnantarkastajat: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
Varatoiminnantarkastajat: Kenneth Schröder sekä Marjo Matikka
Toimihenkilöt:
Oivi Salohonka, sihteeri
Ulla Hammar, taloudenhoitaja
Vuosikokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jorma Lehdon sekä
yllämainitut toimihenkilöt. Samoin valittiin eri työryhmiin edustajat seuraavasti:
Kaavatyöryhmä:
– vetäjä Erkki Lindell + Veikko Solantie, Rainer Lahti, Raimo Volanen, Harri Davidsson
Vesistötyöryhmä:
– vetäjä Eeva-Riitta Puomio + Raimo Volanen, Veikko Solantie, Matti Peltola, Erkki Järvinen,
Erkki Lindell, Jouko Kostamo
Kaupunkipuistoryhmä:
– vetäjä Rainer Lahti + Erkki Lindell, Erkki Järvinen, Raimo Volanen, Nena Stenius
Talkootyöryhmä:
– vetäjä Jorma Lehto – koko hallitus kavereineen osallistuu
Työryhmien kokoukset ovat avoimia kaikille hallituksen jäsenille ja niiden ehdotukset lähetetään
kommentoitavaksi koko hallitukselle tai käsitellään seuraavassa kokouksessa.
TOIMINTA
Vuosi 2017 oli yhdistyksen yhdeksästoista (19) toimintavuosi.
Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen työhön, jossa
vuonna 2017 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.
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja oma toiminta
Siivoustalkoot 18.5.17 pidettiin Glimsinjoen luontopolun varressa.
Suomen luonnon päivinä 20.5. oli Glimsin luontopolkukävely, samoin Espoo-päivänä 26.8. ja
Suomen luonnon päivänä 17.6. illalla Matalajärvellä lintu- ja lepakkoretki, kaikissa Jouko Kostamo
oppaana. Myös monet jäsenyhdistykset, ainakin Esbo Hembygdsförening, Keski-Espoon
pienkiinteistöyhdistys, Lippajärveläiset, Viherlaaksolaiset ja Kauklahti-seura järjestivät ohjelmaa
Espoo-päivänä.
Valokuvanäyttely, jonka aiheena ”Pienistä puroista.. Små bäckar…” oli 27.8. Espoo-päivänä
Lagstadissa, n 80 kuvaa, suurin osa uusia, ja 4.-29.12. Kauklahden kirjastossa.
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Yhdistys osallistui lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin:
•

Kulturen vid ån, Pentalan saaristopäivät, Benita Åkerlund

•

Espoonjoen tulvasuojelukokous (Rainer Lahti, Erkki Lindell)

•

Pohjois-Espoon yleiskaavatilaisuus ja

•

Miilukorpi II-kaavan esittelytilaisuus

Kaavoitus, kyselyt, kannanotot
Kirkkojärven palauttamiseen liittyvä suunnittelu on käynnissä kaupunkisuunnittelukeskuksessa.
Ympäristöarviot kolmesta eri vaihtoehdosta oli tehty, mutta ei laajasta vesialueesta
pohjapatoratkaisuna. Tämän uuden vaihtoehdon mukainen suunnitelma sisältyi Ramboll Finland
Oy:n Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta tekemään vaihtoehtojen selvitykseen,
joka valmistui maaliskuussa 2017. Yhdistyksen tiedoksi se saatiin kuitenkin vasta syyskuussa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta ei käsitellyt raporttia vielä vuonna 2017. Pro Espoonjoki ry:n
kaavaryhmä ryhtyi valmistelemaan kannanottoja. Pohjapadolla toteuttava vaihtoehto on kallis,
mutta kuitenkin halvempi kuin pelkkä kaivamalla tehty lampi.
Jokisillan asemakaavaehdotuksesta jätettiin mielipide -16; uusi ehdotus, vain vähän muutettu, tuli
näkyville kesällä ja siitä jätettiin muistutus syyskuussa. 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.
Pakankylän asemakaavaehdotuksesta tehtiin muistutus 28.10.16 – yleiskaavan vastainen,
siirtolapuutarha pohjavesialueelle ilman viemäröintiä sekä liikennöintiongelma. Muistutukseen tuli
vastaus maaliskuussa uuden kaavaesityksen yhteydessä. Kaavasta oli poistettu siirtolapuutarha,
mutta sen massiivisen rakennusoikeuden katsottiin olevan luonnonsuojelulain vastainen, koska
kaava-alueen läheisyydessä on useiden EU-luokituksen IV(a) lajeja, joita tulee suojella myös
varsinaisen lisääntymis- ja elinalueensa ympäristössä (mm viitasammakko, saukko, lepakoita).
Kaavasta jätettiin valitus Helsingin hallinto-oikeudelle syyskuussa ja vastaselitys Espoon
vastineeseen joulukuussa.
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos valmistui vuoden lopussa. Suunnitelma
koskee merkittäviltä osin Espoonjoen aluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on (2018)
suunnitelman hyväksynyt, kaupunginhallitus päättää näytteillepanosta, valmistelu
kaavaryhmässämme aloitettiin.
Uudenmaan neljännen vaiheen maakuntakaavasta, joka käsittelee pääasiassa viheralueita, oli
jätetty muistutus 8.12.16 koskien lähinnä Espoon viheralueita ja viherkäytävien puuttumista,
vastaus tuli maaliskuussa, ei muutoksia, viheralue-ehdotuksia merkitty tiedoksi.
Miilukorpi II:n kaavasta jätettiin muistutus syyskuussa, alue on liikenteellisesti ongelmallinen ja
uhkaa Glomsinjokilaaksoa sekä itä-länsi-suuntaista viheryhteyttä.
Ehdotus kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Espooseen oli kaupungin työryhmän
käsittelyssä ja työtyhmä kävi huhtikuussa keskustelun asiasta ympäristöministeriön edustajan
kanssa. Saimme keskusteluista raportin elokuussa ja ympäristöministeriön taholta oli tuotu esille
alueen laajentaminen siten, että koko ”Espoo-tarina” olisi mukana, lähinnä saaristo ja Nuuksio sekä
että asialle olisi syytä saada mahdollisimman laaja poliittinen tuki. Kaupunki ei katso voivansa
työstää aloitetta oleellisesti pitemmälle ilman poliittisten päättävien elinten myötävaikutusta. Pro
Espoonjoki teki tämän suuntaisen täydennyksen ehdotukselle ja jatkaa asian edistämistä.
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Vesistöt
Espoonjoen tulvatorjunnasta ELY-keskus ja kaupunki ovat tehneet suunnitelman, kun
Turunväylää samalla korotetaan. Suunnitelmasta järjestettiin kokous 27.1.17; joen kevyt
perkaustyö alkanee vasta 2018/19 talvella. Työ vaatii vesioikeuden luvan.
Matalajärven ja Bodomin välinen pato tarkoitus pitää ennallaan, Bodomista lähtevän Glomsinjoen
padon ja säännöstelyn uusiminen on suunniteltu, vaatii vesioikeuden luvan.
Gallträskin alueella sieltä Lippajärveen laskevan puron vieressä marraskuussa 2016 aloitetulla
tietyömaalla vanhaa ruoppausmaata kasattiin laskupuron lähelle ja aiheutettiin puron tulvimista
hyvin savisella vedellä, joka on aiheuttanut puron varren tonteille erilaisia vahinkoja. Asiasta
lähetettiin 3 kyselyä kaupungille tammi-helmikuussa. Kaupunki teki joitakin mittauksia veden
laadusta ja raskasmetalli- tai muita normit ylittäviä pitoisuuksia ei havaittu, ei myöskään
Lippajärven mittauksissa kesällä.
Muita kananottoja ja kyselyitä
Viherlaaksossa Turuntien varrella kaupunki on poistanut jättiputkea; kysely jatkotoimenpiteistä.
Viherlaaksossa samoin vanhan korjaamon purkamisesta aiheutunut epämääräisen lammikon veden
valuminen ojaan – kaupunki lupasi hoitaa.
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.
TALOUS
Yhdistyksen toimintakulut katettiin jäsenmaksuilla sekä edellisten vuosien ylijäämällä, jonka
päälähteenä oli vuoden 2006 Panda-palkinto.
Espoon kaupungilta saatiin 800 euron toiminta-avustus vuodelle 2017 sekä valokuvanäyttelyyn
300 euron kohdeavustus. Siivoustalkoisiin kaupungilta saatiin jätesäkit, lainapihdit ja säkkien
poiskuljetus.
Suurimmat menot aiheutuivat mainituista hallinnollisista kuluista (kotisivu- ja kokouskulut) sekä
näyttelykuluista.
Tilikauden ylijäämä oli 409,71 euroa ja taseen loppusumma 4828,91 euroa.
ESPOOSSA 20.2.2018
Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf
Hallitus

