
SUURPELTO-SEURA RY 
VUOSIKERTOMUS 2017 
 
 
YHDISTYS 
 
Vuosi 2017 oli seuran kuudes 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. 
 
Syyskokouksessa 2016 valittiin hallituksen jäseniksi Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita 
Järvisalo, Pekka Kinnunen, Marja Korpimäki, Eira Mononen ja Marjatta Sykkö. Hallituksen 
varajäseniksi valittiin Sirkku Blomberg, Kaj Järvisalo, Pirkko Kiviranta ja Tiina Kuivanen. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Elina Bäckström. Tiina Kuivanen muutti pois alueelta ja 
kevätkokouksessa hänen tilalleen varajäseneksi valittiin Johannes Ruoho. 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Eira Mononen, varapuheenjohtajana Pekka Kinnunen, 
sihteerinä Leila Heimonen ja rahastonhoitajana Erkki Castrén koko vuoden.  
Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2017. Hallituksen kokoukset ovat asukkaille avoimia. 
 
Hallituksen jäsenistä muodostettiin kolme tiimiä, joiden tehtävänä on saada aikaan yhteinen 
näkemys alueensa asioista ja tehdä konkreettisia suunnitelmia hallituksen käsittelyyn. 
Viestintätiimissä toimivat Eira Mononen, Leila Heimonen ja Anita Järvisalo. Tapahtumatiimissä 
olivat Anita Järvisalo, Kaj Järvisalo, Pekka Kinnunen ja Marjatta Sykkö. Maisema- ja taidetiimissä 
toimivat Leila Heimonen, Marja Korpimäki, Eira Mononen ja Erkki Castrén. Puheenjohtaja osallistui 
tiimien työhön. Marja Korpimäki oli viljelyvastaava. Uutena muodostettiin liikuntatiimi, johon 
kuuluivat Erkki Castrén, Pekka Kinnunen, Marjatta Sykkö, Kaj Järvisalo ja Pirkko Kiviranta.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Opinmäen opetuspuutarhassa 22.3.2017. 
Läsnä oli 13 suurpeltolaista. Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus,  tilinpäätös 2016 ja 
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Opinmäen nuorisotilassa 15.11.2017. Läsnä oli 
kymmenen suurpeltolaista. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuodelle 
2017 päätettiin liittymismaksuksi 0 e, jäsenmaksuksi 15 e ja kannatusjäsenmaksuksi 150 €. 
Hallituksen jäseniksi valittiin Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita Järvisalo, Pekka Kinnunen, 
Marja Korpimäki, Eira Mononen ja Kaarina Salonen. Varajäseniksi valittiin Sirkku Blomberg, Kaj 
Järvisalo, Johannes Ruoho ja Marjatta Sykkö. 
 
Yhdistyksessä oli vuonna 2017 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 51(56 vuonna 2016). 
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYLin jäsen. 
 
TOIMINTA VUONNA 2017 
 
Tapahtumat 
 
5-vuotisjuhlia vietettiin 21.1.2017 Kennossa. Asukkaille ja yhteistyökumppaneille tarjottiin 
kakkukahvit. Vieraita kävi n 130. Juhliin koottiin näyttävä kokoelma valokuvia seuran tapahtumista 
ja tilaisuuksista sekä Suurpellon muuttuvista maisemista. 
 
Talvikirmaus järjestettiin 4.3. Opinmäen ympäristössä. Talvinen lumitapahtuma ei lumen puutteen 
takia onnistunut. Sen sijaan lapsille oli Pokemon-suunnistus ja pikkupalkintoja. Kaupunki toi 
alueelle ”jäähallilunta” ja lapset saivat kokeilla lumikenkäilyä. Lapsille oli myös frisbee-golf koreja. 
Partiolaiset paistoivat lettuja. Seuralla oli kuumaa mehua ja myynnissä makkaraa. 
Kävijöitä oli lähes 100. 



 
Siisti Suurpelto puistojen ja tienvarsien siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 22.4. 
Mukana oli n 40 suurpeltolaista. Talkooeväät maistuivat Infopaviljongilla. Koululaiset siivosivat 
perjantaina Opinmäen ympäristöä ja päiväkodin lapset maanantaina. 
Syksyllä pidettyyn toiseen siivouspäivään 16.9. osallistui 30 aktiivista suurpeltolaista. 
Caverion esitteli talkoolaisille jäteaseman toimintaa.  
Kirpputori yhdistettiin siivouspäivään. Sunnuntaina 23.4. Opinmäen ruokalassa oli kirpputori, 
jossa oli 40 myyjää. Ostajia oli vähän. Koululaiset pitivät kahvilaa. 
Syksyn kirpputori oli 17.9. ja mukana oli 40 myyjää. Asiakkaita kaivataan lisää. Toiminnan 
vakiintuminen lisännee ostajia. Mainoksia tulee jakaa laajemmin.  
 
Rakkauden puutarhan avajaiset pidettiin osana Kukkivaa Suurpeltoa perjantaina 19.5. Kaupunki 
oli valtuustoaloitteen pohjalta päättänyt osoittaa maata rakkauden puutarhaa varten Suurpellosta. 
Tapahtumassa Päivänkehrän koulun kuoro esitti iloisia kevätlauluja, aloitteen tehnyt valtuutettu 
Mari Anthoni piti avajaispuheen, kaksi runoilijaa lausui runojaan. Laurean opiskelijat toimittivat 
ennakkoon myydyt puuntaimet. Kaupungin puistotoimen työntekijät auttoivat istuttamisessa. 
Seura, paikalliset koulut ja päiväkotiryhmät, partiolaiset ja Martat istuttivat omat puunsa 
kymmenien asukkaiden kanssa.  Seura tarjosi hedelmiä. Puita istutettiin vuoden aikana n 110 kpl.  
 
Kukkiva Suurpelto -tapahtuma oli lauantaina 20.5. klo 12–15 Infopaviljongin ympäristössä. 
Lapsille oli mm. pompputeltta, Hovinarri orkesteri, askartelua ja Kennon yläkerrassa Gymin 
liikuntapiste. Ravintolapäivän tarjonnassa oli Suurpellon Marttojen suurpeltosoppa- ja 
kahvinmyyntipiste, kahvilakioski, partiolaisilla lettuja sekä Curry Palacen intialaisia ruokia. 
Esiintymässä olivat Tavaroiden kapina, laulaja Tommi Läntinen ja lasten intialaisten tanssien 
ryhmä. Syksyllä avattavan kauppakeskuksen toimijat esittäytyivät. Samaan aikaan Lukutorilla oli 
asuntolauantai. 
Tapahtumassa tehtiin kysely harrastustoiveista. Siihen saatiin 68 vastausta. 
Laurean opiskelijat myivät hedelmäpuiden taimia istutettavaksi Rakkauden puutarhaan. 
Aurinko suosi tapahtumaa ja kävijöitä oli noin 500. 
 
Puisto-piknik oli Espoo-päivänä 26.8. Suomi100-vuoden syödään yhdessä teemalla. Puistossa oli 
sateisesta säästä huolimatta hyvä tunnelma ja jutustelua monilla kielillä. Osallistujia oli n 50. Trio 
Punanokka-orkesteri musisoi nautittavasti. Juhlavuoden kunniaksi syötiin pöydissä, jotka Opinmäki 
huolehti puistoon.  
 
Joulutapahtuma oli lauantaina 17.12. Opinmäessä. Vastuullisena järjestäjänä olivat Martat, joilla 
oli kahvila ja jouluruokamyyntiä. Luokat möivät leivonnaisia sekä joulupuuroa. Olarin koulun luokka 
esitti joululauluja. Touhulan päiväkodilla oli leikkipiste. Myyjäispöytiä oli 24, myynti oli vaihtelevaa. 
Seuralla oli arpajaiset. Arvat myytiin 1,5 loppuun, sillä voittoja oli mukavasti (mm Suurpellon 
markkinoinnin tuella). Seuran joulupukki oli erittäin suosittu. K-Supermarket lahjoitti joulupukin 
karkit. Tapahtumassa oli yli 200 kävijää. 
Seuran edustajat olivat K-Supermarketin joulutapahtumassa 16.12. ohjaamassa lasten 
piparkakkujen koristelua.  
 
Ympäristön elävöittäminen 
Ympäristömuotoilija Niko Riepponen laati piirustukset Maakirjantien kiertoliittymän kohentamiseksi. 
Kiertoliittymään maalattiin kompassiruusu 18.6. Kompassi on kaunis ja sai paljon kiitosta 
asukkailta. 
 
Kaupungin vihervuoden 2016 osana rakennettua lahopuuaitaa Maakirjantien eteläpuolisella  
alueella kunnostettiin 10.5.  
 
Lukutorin istutuksia kitkettiin, mutta rakennustyömaat ympäristössä ovat haitanneet alueen hoitoa.  
 



Rakkauden puutarhan kulkuyhteyttä parannettiin rakentamalla silta Lukupuron yli. PEAB lahjoitti 
rakennustarvikkeet ja sahasi laudat sovittuun mittaan. 
Maisema-arkkitehti Sari Knuuti esitteli Lukutorin suunnitelmia ja seura esitti toiveitaan. Nämä 
toiveet otettiin hyvin huomioon jatkosuunnittelussa.  
 
Kaupunkiviljely 
Lavoja on käytössä 41.  Espoon kansainvälisellä koululla, Steiner-koululla ja Maakirjan päiväkodilla 
oli omat lavat.  
Viljelylavat ovat vain Suurpelto-seuran jäsenille ja maksu 2017 oli 20 €. 
Viljely jatkuu samalla alueella kunnes Suurpelto III:n kaavan mukainen rakentaminen alkaa. 
Rambollin suunnittelija esitteli alustavia puistosuunnitelmia ja kyseli seuralta toiveita viljelylava-
alueeseen liittyen. Suunnitelmat vaikuttivat hyviltä.  
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.  
Salu Rauthovi on jaksanut upeasti vetää jumppaa kaksi kertaa viikossa talvella päiväkodin tiloissa 
ja kesällä puistossa.  
 
Lillhemtin puistossa pelattiin kesällä keskiviikkoisin rantalentistä.   
Petankki ja mölkky eivät innostaneet asukkaita.  
Tiistaisin oli lapsi-vanhempi iltoja, joissa kävi vaihtelevasti väkeä. Vanhemmista ei ilmaantunut 
vetäjiä. Lasten neliotteluun osallistui n 15 lasta vanhempineen.  
 
Sunnuntaisin tehtiin yhteislenkkejä. Syksyllä päiväksi vaihdettiin keskiviikko. Kirsti Pokka veti 
lenkkejä.  
 
Pyöräretkiä lähiympäristöön tehtiin neljänä lauantaina. Kohteina oli Nokkalan majakka, Tarvaspää, 
Leppävaaran urheilupuisto ja Bembölen kahvitupa. Osallistujia oli 5 – 8. 
 
Asukasillat 
Vuonna 2017 järjestettiin neljä asukasiltaa.  
 
8.2. pidettiin englanninkielinen asukasilta, jossa esiteltiin seuran toimintaa sekä Suurpeltoa 
yleisemmin. Tilaisuuteen osallistui 10 seitsemää eri kansallisuutta edustavaa asukasta. 
Tilaisuudessa luvattiin, että seura julkaisee facebook-päivitykset myös englanninkielellä. 
 
Ennen kevätkokousta 22.3. Ira Cottier kertoi AKKUn palveluista ja Victoria Mäkimartti 
opetuspuutarhan viherseinistä ja kalanviljelystä.  
 
Historiailta järjestettiin 15.11. Opinmäen nuorisotilassa. Nimistösuunnittelija Sami Suviranta kertoi 
alueen nimistön taustoista ja intendentti Tryggve Gestrin alueen historiasta. Paikalla oli 40 
asukasta.  
 
Suur-Matinkylän Metroilta 21.11. videoitiin Opinmäkeen. Alustajina olivat teknisen toimen johtaja 
Olli Isotalo, HSL:n ja HKL:n edustajat. Metro oli juuri edellisenä viikonloppuna aloittanut 
liikennöinnin. Suurpeltolaiset esittivät kysymyksensä viestien välityksellä. Isossa Omenassa oli n 
60 ja Suurpellossa 18 asukasta. Kuva ja ääni toimivat hyvin. Kirjaston virkailijat hoitivat tekniikan.  
Samaa menettelyä kannattaa käyttää muissakin tilaisuuksissa.  
 
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. Uuden kauppakeskuksen toimijat pyydettiin mukaan 
Kukkivaan Suurpeltoon esittelemään toimintaansa.  
Suomi100 teemavuodeksi muodostettiin ryhmä, johon seuran ja Marttojen ja markkinoinnin lisäksi 
osallistuivat Opinmäessä toimivat koulut ja päiväkoti. Loppuvuonna päätettiin jatkaa eri toimijoiden 
yhteistyötä ja säännöllisiä tapaamisia. Mukaan päätettiin pyytää myös kauppakeskuksen 
kauppiasyhdistyksen vetäjä. 
 
Suurpelto-seura huolehti Lillhemtin puiston grillin varauksista ja grillin avaimen hallinnasta. 
Grillivarauksia tehtiin reilut 25 kpl.   
 
Seura osallistui Opinmäen syystreffeille 10.10. jossa esiteltiin kävijöille seuran toimintaa.  
 
Yhteistyö 2014 perustetun Suurpellon Marttojen kanssa on ollut tiivistä, erityisesti tapahtumien 
järjestämisessä.  
 
Seura on mukana Suur-Matinkylän asukasfoorumissa edustajanaan Pirkko Kiviranta ja 
loppuvuodesta puheenjohtaja. Puheenjohtaja on osallistunut Suur-Matinkylän 
kaupunginosayhdistysten tapaamiseen.  
 
 
Tiedottaminen ja näkyvyys 
Seuran omilla nettisivuilla on julkaistu tapahtumailmoitukset, hallituksen muistiot, 
toimintasuunnitelma, kannanotot ym pysyvämpi tieto. 
Suurpelto-seura on aktiivisesti esillä fb-sivuillaan ja muissakin fb-ryhmissä, kuten Urbaani 
Suurpelto ja Suurpellon liikkuvat sekä Suurpelto kierrättää (kirpputorit).  
Seura ilmoittaa toiminnastaan myös talojen porrasaulojen infonäytöillä ja printtijulistein 
infonäytöttömissä taloissa ja pientaloalueilla. Kukkivasta Suurpellosta on tiedotettu myös 
Länsiväylän Minne mennä -osastossa. 
 
Kannanotot 
Kaupunki kaavaili kansainvälisen koulun siirtämistä Otaniemeen. Tätä vastustivat vanhemmat ja 
koulun henkilökunta sekä Suurpelto-seura. Seura toimitti kaupungille kannanoton, jossa vaadittiin 
siirtosuunnitelman perumista ja kiirehdittiin Opinmäen laajennusta.  
Seura esitti HSL:lle matkakorttiautomaatin saamista Suurpeltoon. HSL ilmoitti, ettei tässä 
vaiheessa laajenna automaattiverkkoaan. 
 
 
Avustukset 
Espoon kulttuuritoimelta saatiin kohdeavustusta Kukkiva Suurpelto -tapahtumaan 1000 €. 
Espoon kulttuuritoimelta saatiin kotiseutuavustusta 1000 €. 
 
 
 


