SUURPELTO-SEURA RY
VUOSIKERTOMUS 2016
YHDISTYS
Vuosi 2016 oli seuran viides toimintavuosi. Suurpelto-seura ry, Storåkern-sällskapet rf, on
perustettu 11.1.2012. Yhdistyksen säännöt on hyväksytty ja yhdistys on rekisteröity
yhdistysrekisteriin 30.7.2012 rekisterinumerolla 208.347.
Vuodelle 2016 päätettiin liittymismaksuksi 0 € ja jäsenmaksuksi 15 € ja kannatusjäsenmaksuksi
150 €.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Suurpellon Infopaviljongissa 14.3.2016. Läsnä
oli 13 suurpeltolaista. Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös 2015 ja
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Opinmäen kampuksella 25.11.2015. Läsnä oli
20 suurpeltolaista. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätettiin
vuodelle 2016 liittymismaksuksi 0 €, jäsenmaksuksi 15 € ja kannatusjäsenmaksuksi 150 €.
Syyskokouksessa 2015 valittiin hallituksen jäseniksi Sirkku Blomberg, Anita Järvisalo, Leila
Heimonen, Pekka Kinnunen, Marja Korpimäki, Tiina Kuivanen, Eira Mononen ja Jani Verho.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Erkki Castrén, Kaj Järvisalo, Pirkko Kiviranta, Anna-Liisa Kivinen
ja Pirjo Korttila. Toiminnantarkastajaksi valittiin Elina Bäckström. Hallituksen puheenjohtajana
vuonna 2016 toimi Eira Mononen, varapuheenjohtajana Pekka Kinnunen, sihteerinä Sirkku
Blomberg ja rahastonhoitajana Kaj Järvisalo.
Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2016. Hallituksen kokoukset ovat asukkaille avoimia.
Vuoden 2016 syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Leila Heimonen, Anita Järvisalo,
Pekka Kinnunen, Marja Korpimäki, Eira Mononen, Erkki Castrén ja Marjatta Sykkö. Hallituksen
varajäseniksi valittiin Sirkku Blomberg, Pirkko Kiviranta, Kaj Järvisalo ja Tiina Kuivanen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Elina Bäckström.
Hallituksen jäsenistä muodostettiin tiimejä, joiden tehtävänä on saada aikaan yhteinen näkemys
alueensa asioita ja tehdä konkreettisia suunnitelmia hallituksen käsittelyyn.
Vuonna 2016 toimi neljä tiimiä. Viestintätiimissä toimivat Jani Verho, Leila Heimonen ja Sirkku
Blomberg. Vaikuttaminen tiimissä olivat Erkki Castrén, Jani Verho ja Anna-Liisa Kivinen.
Tapahtumatiimissä olivat Anita Järvisalo, Kaj Järvisalo, Anna-Liisa Kivinen ja Tiina Kuivanen.
Maisematiimissä toimivat Leila Heimonen, Marja Korpimäki ja Erkki Castrén. Puheenjohtaja
osallistui tiimien työhön.
Marja Korpimäki oli viljelyvastaava.
Yhdistyksessä oli vuonna 2016 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 56 (61 vuonna 2015).
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYLin jäsen.
TOIMINTA VUONNA 2016
Tapahtumat
Talvikirmaus järjestettiin 13.2. Opinmäen ympäristössä ystävänpäivätapahtuman yhteydessä.
Talvinen lumitapahtuma ei lumen puutteen takia onnistunut. Sen sijaan lapsille oli tehtävärata ja
pikkupalkintoja. Paikallinen kahvilakioskiyrittäjä myi kahvia ja makkaraa.
Lapsia oli kohtuullisesti paikalla.
Opinmäen järjestämänä oli lettu- ja kahvilamyyntiä.
Opinmäen ystävänpäivätapahtuma oli sisätiloissa ja maksullinen.

Siisti Suurpelto puistojen ja tienvarsien siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 23.4.
Mukana oli n 30 suurpeltolaista. Talkooeväät maistuivat Infopaviljongilla.
Syksyllä pidettyyn toiseen siivouspäivään 17.9. osallistui 20 aktiivista suurpeltolaista.
Kukkiva Suurpelto -tapahtuma oli lauantaina 21.5. klo 12–15 Infopaviljongin ympäristössä.
Lapsille oli mm. kukka-askartelupaja ja pompputeltta, satuja Infopaviljongin yläkerrassa, Riku-pelle
ja nukketeatteri. Ravintolapäivän tarjonnassa oli Suurpellon Marttojen suurpeltosoppa- ja
kahvinmyyntipiste sekä intialaisen ravintolan ruokia. Esiintymässä olivat Ali Alawad ja Mohamed
Raheem, Tavaroiden kapina sekä laulaja Tommi Läntinen.
Projektinjohtaja Vikkula kertoi alueen rakentamisen ajankohtaisista asioista ja NCC:n myyntijohtaja
Petri Anttalainen esitteli tulevaa kauppakeskusta.
Partiolaiset leikittivät lapsia. Paikalla oli myös Laurean opiskelijat ja Olarin seurakunta.
Aurinko suosi tapahtumaa ja kävijöitä oli noin 250.
Puisto-piknik oli Espoo-päivänä 27.8. Lillhemtin puiston uusi grilli oli käytössä. Kirjaston
trubaduuri lauloi ja laulatti. Puistossa oli hyvä tunnelma ja jutustelua monilla kielillä. Osallistujia oli
n 90.
Joulunavaus oli lauantaina 3.12. Opinmäessä. Järjestäjinä olivat Martat, Suurpellon markkinointi,
EIS vanhempaintoimikunta ja Suurpelto-seura. Luokat möivät kahvia ja leivonnaisia sekä
joulupuuroa. Espoon kuvataidekoulu järjesti askartelupajan lapsille, Touhulan päiväkodilla oli
leikkipiste. Myyjäispöytiä oli 20, mutta myynti oli aika heikkoa. Seuralla oli arpajaiset. Seuran
joulupukki(Pekka) oli erittäin suosittu. Uusi K-market lahjoitti joulupukin karkit. Tapahtumassa oli yli
200 kävijää.
Tapahtuman alussa oli Opinmäen saaman Educating Cities –palkintotaulun luovutus. Juhlapuheen
piti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki.
Ympäristön elävöittäminen
Espoon kaupungin lahjoittamista, syksyllä istutetuista narsisseista valitettavasti vain pieni osa
kukki. Lukutorin ympärillä on rakennetaan joka puolella, joten kukkien istutuksille tai nurmikolle ei
ollut tilaa.
Lukutorin pohjois-reunaan kylvettiin kukkien siemeniä ja kukat ilahduttivat kesän mittaan.
Suurpellon puistokadun kiertoliittymän rantaheinän säilyttämiseksi pidettiin kitkemistalkoot 11.9.
Ympäristömuotoilija Niko Riepposen kanssa ideoitiin uutta viljelylava-aluetta ja Maakirjantien
kiertoliittymän väliaikaista kohennusta.
Kaupungin vihervuoden osana rakennettiin lahopuuaita Maakirjantien eteläpuoliselle alueelle.
Mukana oli 25 lähitalojen asukasta. EIS:n oppilaat osallistuivat rakentamiseen.
Kaupunkiviljely
Lavoja on käytössä 41. Espoon kansainvälisellä koululla, Steiner-koululla ja Maakirjan päiväkodilla
oli omat lavat.
Viljelylavat ovat vain Suurpelto-seuran jäsenille ja maksu 2016 oli 20 €.
Martat huolehtivat yhteismaalavojen viljelystä ja hoidosta.
Viljely jatkuu samalla alueella kunnes Suurpelto III:n kaavan mukainen rakentaminen alkaa.
Lavoille on asemakaavaluonnoksessa mahdollinen paikka.
Caverionilta saatiin lavakauluksia ja putkia, joita voidaan käyttää lavoina.
Lavoilla pidettiin kahdet talkoot(kompostin tyhjennys ja ruohon leikkaus).
Suurpellon liikkuvat
Seuran liikuntapiiri on jumpannut ja kannustanut toisiaan liikkumaan yhdessä talvella Suurpellon
päiväkodin tiloissa. Osallistuminen on ollut ilmaista ja kaikille avointa.
Salomo Rauthovi on jaksanut upeasti vetää jumppaa kaksi kertaa viikossa.
Lillhemtin puistossa pelattiin kesällä noin kerran viikossa beach volleyta ja petankkia.

Fresbeegolfia kävi kokeilemassa n 20 suurpeltolaista.
Metropyöräilyn innostamina tehtiin kaksi pyöräretkeä lähiympäristöön. Toinen suuntautui
Tarvaspäähän(10.9) ja toinen Haukilahden rantaan(3.9.). Kohteessa pidettiin kahvitauko.
Osallistujia oli vain muutama.
Asukasillat
Vuonna 2016 järjestettiin 2 asukasiltaa. Liikenneillassa 18.2. HSY:n suunnittelija Anni
Suomalainen kertoi metron vaikutuksista Suurpellon joukkoliikenneyhteyksiin.
Osallistujia oli noin 50.
Kouluillassa 3.10. koulutoimenjohtaja Kaisu Toivonen ja kehittämispäällikkö Juha Nurmi kertoivat
Suurpellon koulutilanteesta ja muutoksista syksyllä 2017, kun Päivänkehrän koulu palaa omiin
tiloihinsa. Illassa oli 30 osallistujaa. Aineistot ovat seuran nettisivuilla.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Seura on tehnyt tiivistä ja avointa yhteistyötä Suurpellon Markkinoinnin ja Espoon kaupungin
suunnittelijoiden kanssa. Seuran edustajat ovat tavanneet säännöllisesti sekä Suurpellon
Markkinoinnin että Opinmäen toimijoita.
Seuran maisematiimi edusti seuraa Vihervuoden avajaisissa Villa Elfvikissä 2.3.
Infopaviljonkia uudistettiin Aalto-yliopiston PDP-projektissa. Seuran edustajat osallistuivat
suunnitteluun. Uudistettu rakennus otettiin käyttöön Kukkivassa. Rakennuksen seinään
rakennettiin EIS:n 9. lk:n oppilaan suunnittelema valoteos Kenno, joka kytkettiin päälle
ensimmäisen kerran Kukkivan iltana. Infopaviljonki nimettiin Kennoksi.
Metropyöräily oli 10.8., jolloin testattiin pyöräreitit tuleville metroasemille. Mukana oli Espoon
kaupungin liikennesuunnittelusta Heini Peltonen, Salla Karvinen, Olli Koivula ja Anna-Maria
Suihko. Reitti kulki Lukutorilta Matinkylän asemalle, sieltä Niittykumpuun ja sitten takaisin
Lukutorille ja jätskeille. Pyöräilemässä oli kymmenkunta henkilöä. Innostusta laski tieto siitä, että
metro ei alakaan kulkea 15.8.2016.
Iso Omenan Palvelutori avattiin 15.8. Torilla oli toimijapäivä, jossa seura oli mukana.
Kaupunki rakensi Lillhemtin puistoon grillin. Seura valmisteli käyttösäännöt ja lupautui
huolehtimaan grillin avaimen hallinnasta. Opinmäen kanssa tehtiin sopimus avaimen luovutuksesta
seuran hyväksymille varaajille.
Seura oli mukana Asuntosäätiön infopäivässä 4.9. Esittelimme seuran toimintaa ja Anita Järvisalo
veti yhden Suurpelto-kävelyn. Seuran toiminnasta oli artikkeli Asuntosäätiön lehdessä.
Suunnittelukävely pidettiin 28.9. Mukana oli Espoon kaupungilta Pekka Vikkula, teknisen toimen
infrarakentamisen johtaja Toni Korjus ja asemakaavoittaja Aila Vallden sekä seuran hallituksen
jäseniä. Sateesta huolimatta syntyi hyvää dialogia. Päätteeksi syötiin grilliherkkuja Kennossa.
Kävelyjä jatketaan eri teemoista ja ne lisättiin vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan.
Yhteistyö 2014 perustetun Suurpellon Marttojen kanssa on ollut erittäin tiivistä, erityisesti
tapahtumien järjestämisessä.
Seura on mukana Suur-Matinkylän asukasfoorumissa edustajanaan Pirkko Kiviranta.
Puheenjohtaja on osallistunut Suur-Matinkylän kaupunginosayhdistysten tapaamisiin.
Laurean palvelumuotoilun opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä kohdealueenaan Suurpelto.
Seuran edustajat osallistuivat kahden opinnäytetyön esittelytilaisuuteen.

Tiedottaminen ja näkyvyys
Seuran omat nettisivut julkaistiin maksuttoman wordpress-teeman pohjalle syyskuun puolivälissä.
Leila suunnitteli ulkoasun ja on sivujen pääkäyttäjä. Sisältövastuista on sovittu. Leila kävi
wordpress-järjestelmän lyhyen kurssin.
Suurpelto-seura on aktiivisesti esillä myös fb-sivuillaan ja muissa fb-ryhmissä, kuten Urbaani
Suurpelto, Suurpellon isät ja äidit ja Suurpellon liikkuvat.
Seura ilmoittaa toiminnastaan myös useiden alueen talojen porrasaulojen infonäytöillä ja
printtijulistein infonäytöttömissä taloissa ja omakotialueilla. Kukkivasta Suurpellosta on tiedotettu
myös Länsiväylän Minne mennä -osastossa.
Syksyn ajan kokeiltiin infopalvelua Kennolla. Seuran edustajat olivat tavattavissa Kennolla joka
torstai klo 16.30 – 19ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 10 – 12. Markkinoinnin edustaja
oli paikalla klo 14 – 16.30. Infoilloissa kävi vain muutama asukas.
Infopäivystys päätettiin lopettaa vuoden lopussa.
Vuoden alussa Espoon kaupungin nettisivuilla oli tarinaa Suurpellon aktiivista asukkaista.
Helsingin Sanomat julkaisi 9.3. kaupunkisivuilla aukeaman jutun Suurpellosta ja haastatteli siihen
hallituksen jäseniä sekä joitakin asukkaita.
Ehdotettiin Suurpeltoa uudenmaan liitolle vuoden 2017 kaupunginosaksi.
Lausunnot
Tornitalon kaavasta esitettiin mielipide, jossa lähinnä esitettiin, että maamerkkirakennus on
Suurpellon oloinen eli persoonallinen ja värikäs.
Y-tontille Maakirjantien ja Kabiksenreitin kulmaan rakennettiin väliaikainen parkkipaikka.
Suunnitelmissa oli ns kaksi kampaa eli paikat 50:lle autolle. Asiasta käytiin kirjeenvaihtoa ja
esitettiin rakennuslautakunnalle, että vain toinen kampa toteutetaan ja että ympäristöä
vahingoitetaan mahdollisimman vähän.
Lähitalojen asukkaat vastustivat rakentamista ja keräsivät adressiin 70 nimeä. Asukkailla ei ollut
asiasta valitusoikeutta, mutta seura jätti valituksen rakennuslautakunnan päätöksestä.
Näiden seurauksena syksyllä toteutettiin vain toinen kampa eli 23 autopaikkaa.
Kannanotossa koulutilanteesta esitettiin, että Olarin ja Suurpellon yhtenäiskoulussa olisi
molempien alueiden nimet, että EIS saa kolmannen luokkasarjan ja että Opinmäen laajennuksen
suunnittelu aloitettaisiin niin, että Suurpelto saa oman koulun.
Opetuslautakunta päätti kuitenkin, että koulun nimeksi tulee Olarin koulu.
Avustukset
Espoon kulttuuritoimelta saatiin kohdeavustusta Kukkiva Suurpelto -tapahtumaan 1000 €.
Espoon kulttuuritoimelta saatiin kotiseutuavustusta 1000 €.

