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TOIMINTAKERTOMUS 2018 

YHDISTYS 

Vuosi 2018 oli seuran seitsemäs 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 2017 valittiin hallituksen jäseniksi Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita 
Järvisalo, Pekka Kinnunen, Marja Korpimäki, Eira Mononen ja Kaarina Salonen. Hallituksen 
varajäseniksi valittiin Sirkku Blomberg, Kaj Järvisalo, Johannes Ruoho ja Marjatta Sykkö. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Elina Bäckström. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Eira Mononen, varapuheenjohtajana Pekka Kinnunen, 
sihteerinä Leila Heimonen ja rahastonhoitajana Erkki Castrén.  
Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2018. Hallituksen kokoukset ovat asukkaille avoimia. 

Hallituksen jäsenistä muodostettiin neljä 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 Kaj Järvisalo, Anita Järvisalo, Pekka Kinnunen ja Eira Mononen. Maisema- ja taidetiimissä 
toimivat Leila Heimonen, Erkki Castrén, Marja Korpimäki, Eira Mononen ja Kaarina Salonen. Marja 
Korpimäki oli viljelyvastaava. Liikuntatiimiin kuuluivat Pekka Kinnunen, Erkki Castrén, Kaj Järvisalo 
ja Jorma Mononen  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Opinmäessä 15.3.2018. Läsnä oli 
kymmenisen suurpeltolaista. Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus,  tilinpäätös 2017 ja 
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Hallituksen varajäseneksi valittiin Dereck Schrader 
Suurpellosta pois muuttaneen Johannes Ruohon tilalle. 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Opinmäessä 22.11.2018. Läsnä oli yhdeksän 
suurpeltolaista. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuodelle 2018 
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, Aino Simbonen ja Marjatta Sykkö. 

Yhdistyksessä oli vuonna 2018 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 39 (51 vuonna 2017). 
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYLin jäsen. 

TOIMINTA VUONNA 2018 

Tapahtumat 

Talvikirmaus järjestettiin 3.3. Opinmäen ympäristössä. Olosuhteet hellivät! Lapset ja aikuiset 
tyytyväisiä. Megafoni ja hiihtokierrosten merkkaus lasten kaulalappuun erinomainen idea. 
Lumikenkäily hyvä lisäpuuha. Väkeä n. 80, pieniä hiihtäjiä n. 30, nuorin 2-vuotias. Partiolaiset 
paistoivat lettuja. Seuralla oli kuumaa mehua ja myynnissä makkaraa. 

Siisti Suurpelto puistojen ja tienvarsien siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 21.4. 
kerääjiä oli ennätysmäärä: n. 60. Hauskinta oli, että mukana oli todella paljon myös nuoria ihmisiä 
ja perheitä ja monia kansallisuuksia. Olarin Huolto osallistui keräämällä jätesäkit yhteen kasaan 
Kennolle.  
Syksyllä pidettyyn toiseen siivouspäivään 15.9 osallistui n 40 suurpeltolaista. Perjantaina Kiddy 
Feetin eskarilaiset osallistuivat talkoisiin. Talkookahveilla oli hyvä tunnelma. Alueella oli siistimpää 
eikä säkkejä kertynyt kuin puolet kevään määrästä. Lahopuuaita kunnostettiin samalla.  



Kirpputori yhdistettiin siivouspäivään. Sunnuntaina 22.4. Opinmäen ruokalassa oli kirpputori, 
jossa oli 47 myyjää. Syksyn kirpputori oli 16.9. ja mukana oli 41 myyjää. Asiakkaita kaivataan lisää. 
Seuran arpajaiset ovat olleet suosittuja.  

Rakkauden puutarhan Rakkauden puutarhan 1-vuotisjuhla pidettiin . Olarin koulu istutti puun, ja 
koululaiset lauloivat ”puulle”. 

Kukkiva Suurpelto -tapahtuma oli lauantaina 20.5. klo 12–15 Suurpellon keskuksen piha-alueella. 
Alue toimi hyvin. Ravintoloitsijat myivät omia tuotteitaan. Martoilla oli kahvila. Keskuksen toimijat 
esittäytyivät. 
Tommi Läntinen duo, Hovinarri orkesteri ja Punanokat soittivat.  
Kuvataidekoulun pajassa kävi noin 100 lasta. Myös seurarakunnalla oli askartelupaja. Tiedekerho 
Kide ja Sävelmetsä musiikkikoulu esittäytyivät. Lapsille oli myös liukumäki. 
Kaupunkipyörien esittely oli mukava lisä ohjelmaan. Paikalla oli myös kirjastopyörä. 
Aurinko suosi tapahtumaa ja kävijöitä oli noin 400. 

Jäsenilta pidettiin grillillä 14.6.  

Puisto-piknik oli 18.8. Puistossa oli hyvä tunnelma ja jutustelua monilla kielillä. Osallistujia oli yli 
100. Trio Punanokka-orkesteri musisoi nautittavasti. 

Joulumyyjäiset olivat lauantaina 16.12. Opinmäessä. Vastuullisena järjestäjänä olivat Martat, 
joilla oli kahvila. Luokat möivät leivonnaisia. Olarin koulun luokka esitti joululauluja. Touhulan 
päiväkodilla oli leikkipiste. Seuran arvat möivät hyvin. Ihan kukkanen ja kampaamot lahjoittivat 
arpajaisvoittoja. Seuran joulupukki oli erittäin suosittu. K-Supermarket lahjoitti joulupukin karkit. 

Ympäristön elävöittäminen 

Lukutorille laitettiin kukkia neljään lavakauluksista rakennettuun laatikkoon ja penkkeihin.  
Markkinointi maksoi Kennon edessä oleviin kukkaruukkuihin kukat, jotka seura istutti ja huolsi. 
Kukat vaativat kastelua kuivan kesän takia. Istutukset olivat kauniit.  

Perhoskumpua kitkettiin osittain. Leskenlehti on vallannut kummun. Kummulle kylvettiin 
niittykukkien siemeniä, mutta kuiva kesä teki tepposet eivätkä siemenet itäneet.  

Seura tarjoutui Lukupuron osmankäämien niittotalkoisiin ja sai työkseen niittää osmankäämejä n 
40%:n osuudelta. Työ tehtiin yhtenä lauantaina 11.8. Työ oli rankkaa ja vaati yhdeksän ihmisen 
täyden työpäivän. Talkoolounas nautittiin Curry Palacessa. Tulos oli hieno ja kaupunki maksoi 
työstä 1600 e.  

Maisemakävely tehtiin 21.9. Mukana olivat Pekka Vikkula, maisema-arkkitehti Niina Meronen, 
Puistojen ylläpitopäällikkö Oili Drammeh ja ympäristömuotoilija Niko Riepponen. Kierroksella 
keskusteltiin ympäristön viihtyisyyteen liittyvistä kohteista ja sovittiin vastuista, jotka kirjattiin 
muistioon. Sovittiin myös toteutumisen seurannasta.  

Kaupunkiviljely 
Lavoja on käytössä 41.  Espoon kansainvälisellä koululla, Steiner-koululla ja Maakirjan päiväkodilla 
oli omat lavat. Lavoja hoidettiin hyvin tänä vuonna.  
Viljelylavat ovat vain Suurpelto-seuran jäsenille ja maksu 2017 oli 20 €. 
Lavoilla pidettiin talkoot joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. 

SuurpeltoIII:n kunnallistekniikan rakentaminen alkoi syksyllä ja aiheutti yllätyksen lavoilla. 
Hulevesiputki vedettiin lava-alueen läpi ja 13 lavaa joutui väistymään. Monivuotisia kukkia ja 
lautoja otettiin talteen. Rakentaja lupasi keväällä lautoja ja multaa korvaavien lavojen 
rakentamiseen. Urakka ei sisällä puistoalueen eikä uuden viljelylava-alueen rakentamista.  



Suurpellon liikkuvat 
Seuran liikuntapiiri on jumpannut ja kannustanut toisiaan liikkumaan yhdessä talvella Suurpellon 
päiväkodin tiloissa ja kesällä Lillhemtin puistossa. Osallistuminen on ilmaista ja kaikille avointa.  
Salu Rauthovi on jaksanut upeasti vetää jumppaa kaksi kertaa viikossa. 

Lillhemtin puistossa pelattiin kesällä joka toinen keskiviikko jalkapalloa (lapset ja vanhemmat).   

Lasten kisoihin 11.8. osallistui 39 lasta vanhempineen. Lajeja oli viisi ja jokaisesta suorituksesta sai 
merkinnän suorituskorttiin. Kaikki saivat pienen palkinnon.  
  
Keskiviikkoisin tehtiin yhteislenkkejä. Kirsti Pokka veti lenkkejä.  
Pyöräretkiä lähiympäristöön tehtiin viitenä lauantaina. Kohteina oli vesiurheilukeskus Laguuni 
Keilaniemessä, Espoon keskus ja EMY, Porkkalan silta ja muistomerkki, Kauklahti ja rantaraitti. 
Osallistujia oli 5 – 8. 

Asukasillat 
Vuonna 2018 järjestettiin 4 asukasiltaa.  

Mitä haluat tietää Suurpellosta -asukasillassa 15.3. Pekka Vikkula kertoi alueen ajankohtaisista 
kuulumisista ja vastasi kysymyksiin. Paikalla oli n 70 aktiivista asukasta. Osallistujille tarjottiin 
kakkukahvit. 
24.4. pidettiin vastaava englanninkielinen asukasilta, jossa Vikkula kertoi Suurpellon 
kehittämisestä ja Pekka Kinnunen seuran toiminnasta. Osallistujia oli useista kansallisuuksista 
kymmenkunta. Ilta oli onnistunut, osallistujat olivat hyvin aktiivisia. 3–4 oli kiinnostunut tulemaan 
mukaan seuran toimintaan. Keskustelun pohjalta nimettiin ryhmä valmistelemaan 
”kulttuurikahvilaa”. 

Kestävä arki -asukasillassa 22.11. Zero Waste yhteisön ja kierrätyskeskuksen edustajat kertoivat 
miten voimme vähentää jätteen syntyä ja mitä tehdä sittenkin syntyvälle. Alustukset herättivät 
hyvää keskustelua.  

Terveyspalvelut -asukasilassa 10.12. Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtajat ja Oma 
lääkärisis Iso Omennan (Mehiläinen) edustajta kertoivat miten terveyspalvelut organisoidaan 2019 
alkaen Suur-Matinkylän alueella. Suurpellon ja Henttaan asukkaidne oma terveysasema on 
Piispanostopalveluna hankittuna Piispanportti10:ssä nimellä Oma lääkärisi Matinyklä. Röntgen, 
laboratorio ja neuvola ovat edelleen Ison omenan palvelutorilla.  

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.  
Seura osallistui Suurpellon kevättreffeille 8.5. ja esitteli omaa toimintaansa.  

Lillhemtin puiston grilli sovittiin pidettäväksi avoimena varauksella, että jos esiintyy siivottomuutta 
tms, palataan varauskäytäntöön. Kaupunki toimitti grillille kannellisen ison roska-astian, mikä toimi 
hyvin. Grilliä on käytetty paljon aiempaa enemmän. Avoimuus on myös edistänyt yhteisöllisyyttä ja 
yhdessä grillailua. Ympäristö on pysynyt siistinä. 

Yhteistyö 2014 perustetun Suurpellon Marttojen kanssa on ollut jatkunut, erityisesti tapahtumien 
järjestämisessä.  

Seura on mukana Suur-Matinkylän asukasfoorumissa edustajanaan Eira Mononen ja kulttuuri-illan 
osalta Leila Heimonen. Asukasfoorumilla oli kuusi asukas-iltaa.  
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. 

Seuralle tehtiin uusi monivärimainos kaksikielisenä (suomi ja englanti). Esitteestä otettiin 500 
kpl:en painos.  

Jäsenkirjeitä lähetettiin 6 kpl.  

Espoon kaupungin kulttuuritoimi teetti pelillisen mobiilisovelluksen, jossa esitellään kaupungin 
kulttuurikohteita ja -sisältöjä. Yhtenä kohteena on Suurpelto (”Suurpelto-kävely”). Viestintätiimi  
valitsi 10 kohdetta ja laati niistä tekstit appiin. Kaupungin palkkaama kuvaaja kävi ottamassa 
kohteista valokuvat. UrbanEspoo appi julkaistiin lokakuussa.  

Viestintätiimi ehdotti Suurpeltoa vuoden kaupunginosaksi kaupunginosayhdistysten liitolle. Valituksi 
tuli Kauklahti. Ehdotus laadittiin myös Uudenmaan liitolle, mutta valituksi tuli Roihuvuori. 

Kannanotot 
Laadittiin kannanotto apteekin saamiseksi Suurpeltoon.  Esitys tehtiin Fimealle, Espoon sosiaali- ja 
terveystoimeen sekä espoolaisille apteekeille. 

Avustukset 
Espoon kulttuuritoimelta saatiin kohdeavustusta Kukkiva Suurpelto -tapahtumaan 1500 €. 
Espoon kulttuuritoimelta saatiin kotiseutuavustusta 1000 €. 


