SUURPELTO-SEURA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Yhdistys
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 ja ytunnus on 3072139-4.
Sääntöjensä mukaan yhdistys kehittää asukkaiden yhteistoimintaa ja valvoo alueen asukkaiden
yhteisiä ja yleisiä asumiseen, asumiskustannuksiin, palveluihin, vapaa-ajan toimintoihin ja
liikennejärjestelyihin liittyviä etuja. Samoin seura edistää ekologisen ja asukkaiden etujen
mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan toteuttamista kaikki alueella esiintyvät
asumismuodot huomioon ottaen, toimii alueen historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja
ympäristökokonaisuuksien suojelemiseksi.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous
marraskuussa.
Yhdistyksessä on noin 100 jäsentä. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan.
Tapahtumiin on osallistunut yli tuhat suurpeltolaista.
Hallitus kokoontuu kuukausittain kesätaukoa lukuun ottamatta.
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistystenliitto EKYL jäsen.
Yhdistys käyttää kokouksiin ja tapahtumiin Opinmäen tiloja ja päiväkotitiloja.
Suurpelto-seuralla on viestintä-, tapahtuma-, maisema- ja liikuntatiimi, kansainvälinen ryhmä sekä
viljelyryhmä. Ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan lisää. Ryhmät toimivat hallituksen jäsenen
vetovastuulla ja niihin pyritään saamaan mukaan muitakin kuin hallituksen jäseniä.
• Viestintätiimi vastaa tiedotuksesta ja viestinnästä (mm. kotisivut, facebook yms.)
• Tapahtumatiimi valmistelee mm talvikirmauksen, Kukkiva Suurpelto- ja joulunavaus
tapahtumat.
• Maisematiimi edistää erilaisin toimenpitein alueen esteettisyyttä ja toteuttaa mm. erilaisia
ympäristötalkoita.
• Liikuntatiimi järjestää yhteisöllistä ja hauskaa liikuntaa erityisesti kesäaikaan.
• Kansainvälinen ryhmä kehittää toimintamuotoja, joiden avulla alueen kansainväliset
asukkaat tulevat osaksi yhteisöä ja myös seuran toimintaan.
Suurpellon viljelijät -ryhmä järjestää suunnittelutapaamisia, talkoita viljelylavoilla ja kursseja
viljelijöille.

Suurpelto alueena
Suurpeltoa rakennetaan ja asukasmäärä kasvaa nopeasti. Asukkaita Suurpelto-Henttaan alueella
oli 1.1.2019 4342 ja väestöennusteen mukaan 6590 vuonna 2025. Asukkaista kolmasosa puhuu
äidinkielenään muuta kuin suomea. Liki puolet kansainvälisen koulun aloittaneista lapsista asuu
Suurpellossa.
Suurpellossa asuu paljon lapsiperheitä, joten seuran tapahtumia ja toimintaa suunnataan
lapsiperheille. Seuran tavoitteena on mahdollistaa tapahtumiin osallistuminen kaikille lapsille.
Periaatteena on, että lasten tapahtumat ovat maksuttomia.
Koska Suurpellossa on paljon muita kuin suomea äidinkielenään puhuvia, vahvistetaan
yhdistyksen toimintaa englanninkielellä (ilmoituksissa, tapahtumissa, osin asukasilloissa) sekä
kansainvälisen ryhmän ideoiden pohjalta.
Kauppakeskuksen ja Suurpellon puistokadun välisen alueen asuintalot valmistuvat ja uudet
asukkaat muuttavat niihin. Keskuskorttelin rakentajaksi etsitään uutta toimijaa. Suurpelto III alueen
kunnallistekniikka on valmis ja asuntojen rakentaminen alkaa. Lillhemtintien sillan kautta
Henttaalle tulee uusi yhteys. Kehä II varren asemakaavojen valmistelu elää hiljaiseloa. Lukutorin
rakentaminen alkaa.

TOIMINTA VUONNA 2020
Kaupunkiviljely
Suurpelto-seura tarjoaa jäsenilleen jäsenetuna yhteensä 41 kpl viljelylavoja. Steiner- koululla on
käytössään yksi lava. Lisäksi on lahjoituksina saaduista lavakauluksista rakennettu lavoja.
Viljelylavat siirretään kaavoituksessa osoitetulle uudelle alueelle keväällä 2021. Vuoden 2020 ja
aikana laaditaan suunnitelmat uudesta alueesta ja selvitetään rahoitus. Tavoitteena on
monimuotoisempi ja puistomaisempi viljelyalue. Suunnittelua tehdään yhdessä kaupungin
puistotoimen ja ympäristömuotoilijoiden kanssa.
Suurpellon liikunta ja kerhotoiminta
Seura kannustaa jäseniään yhdessä liikkumiseen.
Jumppaa on kesällä Lillhemtin puistossa ja talvella Suurpellon päiväkodissa. Ryhmän toiminta on
kaikille avointa ja osallistuminen on maksutonta.
Suurpellon hitaiden juoksijoiden yhteiset lenkit kerran viikossa jatkuvat.
Kesän pyöräretkillä tutustutaan lähiympäristöön, Espoon nähtävyyksiin ja historiaan. Vuonna 2019
ensimmäistä kertaa järjestettyä maksutonta Suurpeltojuoksua 4 km tai 8 km jatketaan
perinteisenä juoksutapahtumana.
Seura kannustaa asukkaiden tarpeista ja ideoista lähtevää vapaaehtoisvoimin toteutettavaa
kerhotoimintaa.
Kehityshankkeita
• Lahopuuaitaa ja sen ympäristöä huolletaan asukkaitten voimin.
• Lukupuron osmankäämin niittotalkoisiin osallistutaan ja pyritään saamaan talkoisiin mukaan
hallituksen ulkopuolisia, jolloin tehtävä ei ole liian raskas. Talkoista saadulla palkkioilla
järjestetään tapahtumia tai muuta yhdessäoloa asukkaille. Lukupuron kunnostusta suunnitellaan
yhdessä kaupungin puistotoimen kanssa.
• Seuran kokouspaikkana ja tapahtumatilana on palvellut Suurpellon Markkinoinnin Kennorakennus. Seura on kehittämässä ja kartoittamassa alueelle asukastiloja yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään, voisiko nykyinen Kenno toimia jatkossa
asukastilana.
• Opinmäessä on nuorisotila, joka on vuokrattu koulutoimelle 2024 loppuun asti. Alueella on jo
runsaasti nuoria. Lisäksi 3 - 5 luokkalaiset tarvitsevat turvallisen paikan, jossa viettää aikaa tai
tehdä läksyjä koulun jälkeen. Vaikutetaan kaupunkiin, jotta nuorisotila saadaan nuorten käyttöön
ja myös tarvittava henkilökunta.
• Mietitään keinoja, joilla saadaan seuran toimintaan ja jäseniksi laajemmin asukkaita.
Osallistujamäärät tapahtumissa ovat melko suuria, mutta työ kasaantuu helposti hallitukselle.
• Selvitetään mahdollisuuksia saada jäsenetuuksia yhteistyötahoilta ja paikallisilta yrityksiltä.
Tehostetaan viestintää mm sähköposteilla.
Teemme loppuvuodesta 2019 sähköisen kyselyn, jolla haemme suurpeltolaisilta uusia raikkaita
ideoita. Täydennämme vuoden 2020 toimintasuunnitelmaamme kyselyn tulosten pohjalta.
Asukasillat ja teemakävelyt
• Järjestetään teemallisia asukasiltoja.
• Teemailtojen lisäksi on kokouksia, joissa suunnitellaan ja valmistellaan tapahtumia ja
harrastustoimintaa.
• Järjestetään suunnittelukävelyjä teemoittain. Vuonna 2020 teemana voisi olla kulttuuri- ja
nuorisotoimi sekä ympäristötaide.
• Järjestetään englanninkielinen asukasilta ei-suomenkielisille asukkaille.

Tapahtumat
• Talvikirmaus. Opinmäen piha-alueella tapahtuva talvitapahtuma hiihtokilpailuineen.
• Siisti Suurpelto. Alueen kevätsiivouspäivä järjestetään huhtikuussa ja syyssiivous
syyskuussa.
• Kirpputorille etsitään vastuullinen toimija.
• Rakkauden puutarhassa pidetään piknik-tapahtuma hedelmäpuiden kukkiessa –
”Suurpellon Hanami”.
• Kukkiva Suurpelto-tapahtuma on toukokuussa.
• Lasten kisat järjestetään kesällä Lillhemtin puistossa.
• Puistopiknik on elokuussa Lillhemtin puistossa.
Joulun avaus -tapahtuma joulukuussa yhdessä alueen toimijoiden kanssa.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
• Seura tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä Espoon kaupungin suunnittelijoiden ja
viherpalveluiden ja rakentajien kanssa. Seura toimii yhteydenpitokanavana kaupungin ja
asukkaiden välillä.
• Suupellon projektijohtajan kanssa tavataan tarpeen mukaan, ainakin kaksi kertaa vuodessa.
• Yhteistyö Opinmäen kampuksen, koulujen ja päiväkotien kanssa on tiivistä.
• Rakennetaan yhteistyötä myös kauppakeskuksen toimijoiden ja muiden alueen yrittäjien
kanssa.
• Seura tekee yhteistyötä Suurpellon Marttojen ja Olarin seurakunnan kanssa mm
tapahtumien järjestelyissä
• Yhteistyö oppilaitosten kanssa jatkuu erilaisten tapahtumien ja projektien puitteissa.
• Seura osallistuu Suur-Matinkylän asukasyhdistysten tapaamisiin.
• Seura osallistuu Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmään ja tiedottaa
asukasfoorumin tilaisuuksista alueella.
Näkyvyys
Suurpelto-seura ylläpitää omia nettisivuja www.suurpeltoseura.fi . Myös www.suurpelto.fi-sivuilla
on seuran osio. Seuran ja myös muiden järjestämistä tapahtumista ja uutisista välitetään tietoa
facebookissa. Facebook-päivitykset tehdään suomeksi ja englanniksi. Seura on Instagramissa.
Lisäksi jäsenille tiedotetaan seuran toiminnasta jäsenkirjeillä pari-kolme kertaa vuodessa.
Osassa Suurpellon talojen porraskäytäviä on sähköiset ilmoitustaulut, jotka toimivat myös seuran
tiedotuskanavina. Muihin taloihin jaetaan paperiset mainokset. Pyritään laajentamaan
paperimainosten jakelua ja tapahtumien yhteydessä myös jakelualuetta (esim kauppojen
ilmoitustaulut).
Kehitetään yhdistyksen esittelymateriaalia ja ”tervetuloa-pakettia” uusille jäsenille. Neuvotellaan
rakennuttajien kanssa, että he jakaisivat talojen valmistuessa seuran esitteen uusille asukkaille.

